
นักสหกรณแหงชาติ ป 2553   

นักสหกรณดีเดน ระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก (ACCU  Recognition  Award) 

ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 

ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง จํากัด 

กรรมการดําเนินการในคณะกรรมการพฒันาการสหกรณแหงชาติ (คพช.) 

อดีตประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

ประธานสมาคมสมาพันธสหกรณออมทรัพยและเครดิตในเอเชีย (ACCU) 

อดีตกรรมการองคการสัมพันธภาพสหกรณระหวางประเทศ  (ICA-AP) 

 

  

บรรยายพิเศษ  ชมรมสหกรณออมทรัพยกรุงเทพมหานคร เขตพ้ืนที่ 1 
ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอรท  อ.เมืองฉะเชิงเทรา  จ.ฉะเชิงเทรา วันที่  3 ตุลาคม  2558  

นโยบาย ชสอ. กับการพัฒนาสหกรณ
สมาชิก 

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ 
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ชสอ.  เปนศูนยกลางสหกรณออมทรัพยไทย 
  ธํารงไวซ่ึงอุดมการณสหกรณ  

และเปนสากล 

ภายในป 2559 

วิสัยทัศน 
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พันธกิจ 
1  เปนศูนยกลางการเงินของสหกรณออมทรัพย 
2  เปนศูนยกลางเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณออมทรัพย 
3  สรางความเขมแข็งใหกับสหกรณออมทรัพย 
4  พัฒนาองคการแบบมืออาชีพ   
5. เช่ือมโยงเครือขายความรวมมือกับขบวนการสหกรณทั้ง 

    ในประเทศและระหวางประเทศ  



การเงิน 
 การจัดหาเงินทุนใหเพียงพอกับความตองการ 
 พัฒนาระบบการออม -  การลงทุน 
 การใหบริการสินเชื่อแกสหกรณสมาชิก 
 การบริหารความเสี่ยง 
 การจัดสราง “กองทุนเสถียรภาพทางการเงิน” 

(Stabilization Fund) 
 การจัดทําระบบคุมครองเงินฝาก 
 วันออมแหงชาติ (31 ตุลาคม) 
  ให Trist จัดอันดับความนาเชื่อถือ (Credit Rating) 



รายการ 
2556 2557 

จํานวน %เพิ่ม(ลด) จํานวน %เพิ่ม(ลด) 

จํานวนสหกรณ (แหง) 1,334 2.14 1,349 1.12 

จํานวนสมาชิก  (คน) 2,867,489 3.74 2,980,461 3.94 

ทุนเรือนหุน (ลานบาท) 670,348 11.39 733,615 9.44 

เงินรับฝาก (ลานบาท) 506,230 12.94 546,119 7.88 

สินทรัพย (ลานบาท) 1,696,583 15.39 1,891,559 11.49 

ลูกหน้ีสุทธิ (ลานบาท) 1,386,371 17.51 1,561,739 12.65 

กําไรสุทธิ   (ลานบาท) 53,899 12.85 60,254 11.79 

ขอมูลสหกรณออมทรัพย 
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แหลงที่มาของทุนดําเนินงาน 

2556 2557 

ลานบาท %สัดสวน ลานบาท %สัดสวน 

เงินรับฝากจากสมาชิก       484,665.30  28.57 527,458.58  27.88 

อ่ืนๆ         11,503.29  0.68 12,489.62  0.66 

ทุนของสหกรณ       795,544.72  46.89 869,921.98  45.99 

เงินกูยืม(ภายนอก)       383,055.40  22.58 462,792.90  24.47 

เงินรับฝากและหนี้สินอ่ืน(ภายนอก)         21,814.20  1.29 18,895.81  1.00 

          

แหลงท่ีมาของทุนดําเนินงาน 
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แหลงที่มาของทุนดําเนินงาน 

2556 2557 

ลานบาท %สัดสวน ลานบาท %สัดสวน 

ลูกหนี้-สุทธิ    1,386,370.61  81.72 1,561,738.56  82.56 

หลักทรัพย/ตราสาร       203,004.95  11.97 219,561.09  11.61 

ที่ดินอาคารและอุปกรณ 4,036.52  0.24 4,692.89  0.25 

เงินสด/เงินฝาก         97,853.40  5.77 98,594.79  5.21 

อ่ืนๆ 5 317 43  0 31 6 971 56  0 37 

          

ทางใชไปของทุนดําเนินงาน 

7 



 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557

ลานบาท 

ป 

ทุนภายใน และ ทุนภายนอก ในรอบ 10 ป 

     แหลงเงินทุนภายใน       แหลงเงินทุนภายนอก 



รายการ 2554 2555 2556 2557 

เงินออมเฉล่ียตอคน (บาท) 359,677 372,959 402,796 

423,114 

อัตราเพิ่ม 9.68% 3.69% 8.00% 5.04% 

เงินกูเฉล่ียตอคน (บาท) 350,583 407,261 456,782 

492,977 

อัตราเพิ่ม 13.23% 16.17% 12.16% 7.92% 

เงินออมและเงินกูเฉลี่ยตอคน 
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 สรางความตระหนัก ความเขาใจ 
 ใหความรูเพื่อเตรียมพรอมรับมือ 
 ปรับปรุง กฎ ระเบียบ กฎหมาย ใหสอดคลอง 
 สรางเครือขายสหกรณทัง้ใน และ ตางประเทศ 
 มองหาโอกาสใหม ๆ (White Ocean) 
 เตรียมพัฒนาบุคลากรใหพรอม (ดานภาษา) 
 เตรียมรุก และ รับ อยางมีประสิทธิภาพ 



ระบบ IT สารสนเทศ 

 จัดหาโปรแกรมสําเรจ็รูปใหสหกรณสมาชิกใชทั่ว
ประเทศ  (18 ระบบ) 

 พัฒนาการใหบริการทางการเงินแกสมาชิกโดยใช IT 
    (Electronic  Banking)  
 นําระบบ ATM มาใชบริการแกสมาชิก 
 สรางศูนยขอมูล (Data Center)  
 สงเสริมใหสหกรณสมาชิกพัฒนาการใช IT ที่ทันสมัย 



100 ป สหกรณไทย 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 ปฏิรูปโครงสราง กฎหมาย สหกรณ 
 สรางพิพิธภัณฑสหกรณไทย 
 จัดตั้ง “ธนาคารสหกรณ”  
 จัดตั้งวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย สหกรณ 
 จัดตั้ง “กองทุนเสถียรภาพทางการเงิน” 
 จัดตั้ง “สถาบันประกันเงินฝาก” 
 จัดทํา “ไปรษณียสหกรณไทยครบ 100 ป” 
 จัดกิจกรรมสหกรณ 100 ป สหกรณไทย  
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การใหบริการดานสนิเชื่อ 
ของ 

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 

(ชสอ.) 
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โอกาส       มีไดกอนใคร 

สะดวก-เอกสารครบ-อนุมัติเร็ว-รับเงินทัน  

ชสอ. มีเงินใหบริการ 

ไดทันที 

ดี 
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วงเงินมีจํานวนจํากัด 
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1. สหกรณผูกูโครงการน้ีอาจมี  NPL ได 

    แตไมเกินรอยละ 3.00 ของยอดลูกหน้ีท้ังส้ิน 

2. ภายใน 6 เดือน นับแตวันรับเงินกูตองไมชําระคืนเงินกู ชสอ. 

    กอนกําหนดทุกสัญญา 

3. คํ้าประกันโดยกรรมการดําเนินการท้ังคณะ หรือ ใชตั๋วสัญญา 

    ใชเงินและหรือใบรับเงินฝากประจํา ชสอ. คํ้าประกัน 

    กูไดรอยละ 90 ของหลักประกัน 

4. หักคาหุนตามระเบียบแตไมเกินรอยละ 1 ของเงินกูท่ีขอรับ 
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ดอกเบี้ยตามประกาศ 4.60 %  
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ดอกเบ้ียตามประกาศ 5.05 %  
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ดอกเบี้ยตามประกาศ 5.15 %  
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เงินกูโครงการออมเงินเพื่อการประชุมใหญ 
ชสอ. สมทบใหกู 

เทากับยอดที่ออม 

สูงสุดไมเกิน  

50 ลานบาท 

ตอสหกรณ 

 

สอ.ออมเงิน 

โดยฝากประจํา 

อยางนอย 

5 เดือน 

 

 

เงินปนผล 

และ 

เงินเฉลี่ยคืน 

จํากัดวงเงินกูรวม 

2,000 ลานเทาน้ัน 

ไดรับเงินกอนวัน

ประชุมใหญ แนนอน 
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ระยะเวลาฝาก 

(เดือน) 

อัตราดอกเบี้ยเฉล่ียแตละชุดการ

ฝาก 

5 2.95 

6 3.07 

7 3.16 

8 3.22 

9 3.28 

10 3.33 

  

  

 1. เงินฝากประจําเปนไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ย 

โครงการออมเงินเพื่อการประชุมใหญ ดังน้ี 
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 2. เงินกูเปนไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ย 

เงินกูระยะสั้นปจจุบันรอยละ  4.60 ตอป   

(กรณีหักเฉลี่ยคืนพิเศษเพียง 4.43 % ) 
 - ชําระคืนเงินตนพรอมดอกเบี้ย 

เปนงวดรายเดือนไมเกิน 12 เดือน 
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1. ค้ําประกันโดยกรรมการดําเนินการทั้งคณะ 

                                หรือ 

2. ต๋ัวสัญญาใชเงินและหรือใบรับเงนิฝากประจํา 

    ของ ชสอ. เปนประกัน 

หลักประกันเงินกูทุกประเภท 
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www.fsct.com 
ติดตามรายละเอียดและดาวนโหลดแบบพิมพของ ชสอ. พรอมตัวอยางการกรอกขอมูลไดท่ี 

โดยแบบพิมพตางๆ สามารถกรอกขอมูลและพิมพผานเคร่ือง Printer ไดทันที 
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บริการดี  มีเฉลี่ยคืน  นึกถึงสินเชื่อ  ชสอ. 
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การใหบริการเงินออมเพ่ือเสถียรภาพ 

ทางการเงิน 
ของ 

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 

(ชสอ.) 



 

 
 ชสอ. ขอเชิญชวนสหกรณสมาชิกเขารวมโครงการเงินออมเพ่ือรักษาเสถียรภาพ

ทางการเงิน เพ่ือชวยเหลือดานการเงินแกสหกรณสมาชิก เม่ือประสบปญหาขาดสภาพคลอง

อันเกิดจากสมาชิกถอนเงินฝาก และสรางมาตรการรองรับทางการเงินของสหกรณสมาชิก

ใหดํารงความม่ันคง 
 การเขารวมโครงการ 
 1. สหกรณแจงความประสงคตามแบบท่ี ชสอ. กําหนด 
 2.  สหกรณตองซื้อต๋ัวสัญญาใชเงิน และหรือเงินฝากประจํากับ ชสอ. ท่ีมีระยะเวลา

มากกวา 12 เดือน จํานวนไมนอยกวารอยละ 2 ของยอดเงินฝากของสหกรณ ณ วันสิ้นเดือน

กอนเขารวมโครงการ และเม่ือครบกําหนดการไถถอนสหกรณตองตอ 

ต๋ัวสัญญาใชเงิน หรือเงินฝากประจํา ระยะเวลามากกวา 12 เดือนเสมอ 

โครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน 
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 3. สหกรณสามารถใชต๋ัวสัญญาใชเงินและหรือเงินฝากประจําท่ีมีระยะเวลามากกวา 

12 เดือน ฉบับเดิมท่ีมีอยูเขารวมโครงการได 
 4. กรณียอดเงินฝากของสหกรณมีจํานวนเพิ่มขึ้น สหกรณตองซื้อต๋ัวสัญญาใชเงิน

และหรือเงินฝากประจํา เพ่ิมขึ้นไมนอยกวารอยละ 2 ของยอดเงินฝากท่ีเพิ่มขึ้น 
 5. กรณียอดเงินฝากของสหกรณลดลง สหกรณอาจไถถอนต๋ัวสัญญาใชเงินและหรือ

เงินฝากประจําจาก ชสอ. ได แตตองดํารงไวไมนอยกวารอยละ 2 ของยอดเงินฝากสหกรณ 
  

โครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน (ตอ) 
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 สิทธิประโยชน 
 1. ไดรับอัตราดอกเบี้ยต๋ัวสัญญาใชเงิน และหรือเงินฝากประจํา 

ตามประกาศ ชสอ.  บวกรอยละ 0.25 ตอป ณ วันท่ีซื้อ 
 2. ไดรับบริการเงินกูจากโครงการ ไมเกิน 3 เทา อัตราดอกเบี้ยเงินกู 

เปนไปตามประกาศ อัตราดอกเบี้ยเงินกูระยะสั้น ชสอ. ลบรอยละ 0.125  

และมีสิทธิไดรับเงินเฉล่ียคืนตามปกติ 
 3. ไดรับบริการทางวิชาการ 
 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี ฝายสงเสริมกิจการสหกรณ คุณวราพร, คุณสุธารัตน 

โทร. 0 2496 1199 ตอ 315, 316 

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 
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การใหบริการดานการลงทุน 
ของ 

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 

(ชสอ.) 
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รูปแบบดานการลงทุนใน ชสอ. 
 

ทุนเรือนหุน 

ตั๋วสัญญาใชเงิน  เงินรับฝากประจํา 

ระยะส้ัน ตั้งแต 7 วัน และ 14 วัน ไมเกิน 12 เดือน 

ระยะยาว ตั้งแต 12 เดือน ข้ึนไป 



              ประโยชนท่ีไดรับ 
•ไดประโยชนตอบแทนสูง  คุมคากับการลงทุน 

•เปนการลงทุนในทางที่มัน่คง และปลอดภัย 

•เปนการรวมมือระหวางสหกรณ  เพ่ือเสริมสราง 

       เสถียรภาพและความมั่นคง 



                           ทุนเรือนหุน 
หลักเกณฑการถือหุน ชสอ. 

•เม่ือแรกเขาเปนสมาชิกตองถือหุนอยางนอยหน่ึงหุน 

•1 หุน มีมูลคา 500 บาท (สหกรณสมาชิกเทาน้ันจึงจะ 

       ถือหุนของชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ ได) 

•สมาชิกตองถือหุนเพิ่มขึ้นกอนวันส้ินปทางบัญชีของ ชสอ. ใน

อัตราสวนสองหุนตอจํานวนทุนเรือนหุน  

       ทุก ๆ หน่ึงลานบาท ณ วันส้ินปทางบัญชีคร้ังสุดทาย 

       ของสหกรณสมาชิก 36 



ตั๋วสัญญาใชเงิน เงินรับฝากประจํา ชสอ. 

สามารถนํามาค้ําประกันเงินกูกับ ชสอ. 

                 ไดถึง 90% 
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ฝากงาย – ถอนสะดวก 

เพียงแจงลวงหนา 1 วัน  

กอนเวลา 14.00 น.  



 

มีเงื่อนไข ดังน้ี 
•วงเงินฝาก/ถอน ตั้งแต 1,000,000 บาท ข้ึนไป ตอ 1 ครั้ง 

•ระยะเวลาการฝากตั้งแต 7 วัน, 14  วัน และตั้งแต 3 เดือน ข้ึนไป 

•ชสอ. ออกคาธรรมเนียมการโอนเงินให เฉพาะกรณีถอนเมื่อครบกําหนด

เทาน้ัน 

•การถอนกอนกําหนด และการจายดอกเบี้ยรายเดือน 

      ผูฝากเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงิน 
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การถือหุน การฝากต๋ัวสัญญาใชเงิน  

และเงินรับฝากประจํา 

สามารถสะสมแตม เพื่อรับสิทธ์ิ  

ทัศนศึกษาตางประเทศ  ฟรี 



เดินทาง ธันวาคม 2558 เดินทาง กุมภาพันธ 2559   เดินทาง มกราคม 2559 



• ซ้ือหุนทุก 1 ลานบาท จะไดรับแตมสะสม 

 จํานวน 2 แตม ทันที 

• แตมสะสม 1 แตม มีมูลคา 500 บาท 

• เริ่มสะสมตั้งแต 1 เมษายน 2558 เปนตนไป 

• แตมสะสมมีอายุ 2 ปบัญชี ของ ชสอ. 

     หลักเกณฑการสะสมแตมของการถือหุน 



    หลักเกณฑการสะสมแตมของเงินฝากประจํา 
• ฝากเงินทุก 1 ลานบาท จะไดรับแตมสะสม 

 จํานวน 1 แตม ทันที 

• แตมสะสม 1 แตม มีมูลคา 500 บาท 

• ระยะเวลาในการฝากต้ังแต 12 เดือน ข้ึนไป 

• เริ่มสะสมต้ังแต 1 เมษายน 2558 เปนตนไป 

• แตมสะสมมีอายุ 2 ปบัญชี ของ ชสอ. 



  

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ฝายเงินทุน 

  โทร 0 2 496 1199 ตอ 109 - 111, 125 - 126  

  โทรสาร 0 2496 1177, 02 496 1188 

 
เงินทุกบาทมั่นคงและปลอดภัย  
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              การพิทักษสิทธิของสหกรณ 
• การปฏิรูปโครงสรางระบบสหกรณไทย 

• การผลักดันแกไข พรบ.สหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 41 

และมาตรา 50 

• การผลักดันการแกไขปญหาการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

ของสหกรณออมทรัพย 

• แนวคิดเกี่ยวกับการเขาเปนสมาชิกบริษัทขอมูลเครดิต

แหงชาติ 

        



ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ 
        08-1432-5791 
e-mail:chalermpon3@yahoo.com 
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