ชุ ม นุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง ประเทศไทย จ�ำกัด

ปีที่ 25 ฉบับที่ 311 เดือนพฤษภาคม 2556

ชสอ.

ขอเรียนเชิ ญเข้าร่วม “ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2556”
วันเสาร์ท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ณ ห้องรอยัล จูบิล่ี บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุ รี

ป ระธ า นพ บ ส มาชิ ก

ก๊ก ดอนส�ำราญ

เรียนท่านประธานกรรมการ/
ผู ้แทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกท่าน

Fsct News ฉบับเดือนพฤษภาคม 2556 นี้ ผมขอ

รายงานข่าวและกิจกรรมที่ส�ำคัญของ ชสอ.ในรอบเดือน
ที่ผ่านมาให้ผู้แทนสหกรณ์สมาชิกทราบ ดังนี้ครับ
ชสอ. ได้ จั ด สรรทุ น สนั บ สนุ น โรงเรี ย นในระดั บ
การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี โดยสนั บ สนุ น
แบบต่อเนื่องให้แก่เด็กนักเรียนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
จนจบระดับมัธยมศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียน
จิตรลดา (สายวิชาชีพ) 5 ชั้นปี และอีกส่วนหนึ่งสนับสนุน
ในโครงการต่ า ง ๆ ของโรงเรี ย นในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น
พื้นฐานทั่วประเทศ ส�ำหรับในปี 2556 ชสอ. ได้จัดสรรทุน
จ�ำนวน 579,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการจัดสรรเงินทุน
ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรสนับสนุนจ�ำนวน 52 โครงการ
โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับทุนสนับสนุน
ได้ในเล่มครับ
ส� ำ หรั บ การขึ้ น ทะเบี ย นผู ้ ผ ่ า นการอบรมหลั ก สู ต ร
ผูต้ รวจสอบกิจการขัน้ พืน้ ฐานรุน่ ที่ 1 และ 2 ซึง่ มีจำ� นวนทัง้ สิน้
240 คนนั้น ขณะนี้ทาง ชสอ. ได้ด�ำเนินการส่งรายชื่อพร้อม
เอกสารผูท้ ผี่ า่ นการอบรมทัง้ 2 รุน่ ต่อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เพื่อขอขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการอบรมแล้ว หากทาง ชสอ.
ได้รับผลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์แล้วจะแจ้งให้สหกรณ์
สมาชิกได้ทราบกันต่อไปครับ

ในด้านผลการด�ำเนินงานของ ชสอ. ปีบัญชี 2555
ทีป่ ิดบัญชีไปเมือ่ วันที่ 31 มีนาคม 2556 นัน้ มีผลงานประสบ
ความส�ำเร็จในทุก ๆ ด้าน ผมต้องขอบคุณสหกรณ์สมาชิก
ที่ให้ความร่วมมือ สนับสนุน ชสอ. ด้วยดีเสมอมา ซึ่ง
ทางฝ่ายจัดการก็ได้เดินทางไปมอบของทีร่ ะลึกเพือ่ ตอบแทน
แก่สหกรณ์สมาชิกเพื่อเป็นการขอบคุณที่สนับสนุน และ
มอบความไว้วางใจ ชสอ. มาโดยตลอด โดยในเดือนหน้า
ชสอ. ก�ำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2556 ในวันเสาร์ที่
8 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2556 ณ ห้ อ งรอยั ล จู บิ ลี่ บอลรู ม
อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ผมขอเรียนเชิญสหกรณ์
สมาชิ ก โปรดแต่ ง ตั้ ง ผู ้ แ ทนเข้ า ร่ ว มประชุ ม ตามก� ำ หนด
ซึ่ ง ชสอ. จะรั บ ผิ ด ชอบค่ า พาหนะเดิ น ทางของผู ้ แ ทน
สหกรณ์สมาชิก และให้สิทธิ์ผู้เข้าสังเกตการณ์ฟรี 1 ท่าน
ซึ่งในปีนี้จะมีการเลือกตั้งประธานกรรมการ 1 ต� ำแหน่ง
อยู ่ ใ นต� ำ แหน่ ง ตามวาระ 2 ปี กรรมการด� ำ เนิ น การ 8
ต�ำแหน่ง และจะมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ แก่สหกรณ์
ออมทรั พ ย์ ดี เ ด่ น นั ก สหกรณ์ ดี เ ด่ น และชมรมสหกรณ์
ออมทรัพย์ดีเด่น ซึ่งด�ำเนินการคัดเลือกโดย ชสอ.
ในโอกาสนี้ ผมจึงขอเชิญผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์
สมาชิ ก ทั่ ว ประเทศเข้ า ร่ ว มประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ โดย
พร้อมเพรียงกันในวันดังกล่าว
ฉบับนี้ผมต้องลาทุกท่านไปก่อน ขอขอบคุณและ
สวัสดีครับ
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ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2556
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
วันเสาร์ท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2556
ณ ห้องรอยัล จูบิล่ี บอลรู ม อาคารชาเลนเจอร์
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุ รี
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เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
เลือกตัง้ คณะกรรมการการเลือกตัง้
รับทราบเรื่องการรับรองรายงานการประชุ มใหญ่สามัญประจ�ำปี 2555
รับทราบเรื่องการรับสหกรณ์สมาชิ กเข้าใหม่ และการออกจากชุ มนุมสหกรณ์
เลือกตัง้ ประธานกรรมการ และกรรมการด�ำเนินการ
เลือกตัง้ ผู ้ตรวจสอบกิจการ ประจ�ำปี 2556
รับทราบรายงานประจ�ำปี 2555
พิจารณารายงานของผู ้ตรวจสอบกิจการประจ�ำปี 2555
พิจารณาอนุมัติงบดุลประจ�ำปี 2555
พิจารณาอนุมัติจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2555
พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจ่าย ประจ�ำปี 2556
ก�ำหนดวงเงินซึ่ งชุ มนุมสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค�้ำประกัน ประจ�ำปี 2556
พิจารณาคัดเลือกผู ้สอบบัญชี ประจ�ำปี 2556
พิจารณาอนุมัติการน�ำเงินไปฝาก หรือลงทุนอื่นใด
ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
พิจารณาอนุมัติให้น�ำเงินไปฝากหรือลงทุนที่บริหารโดยกองทุนส่วนบุ คคล
พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
(เกี่ยวกับวาระการด�ำรงต�ำแหน่งผู ้ตรวจสอบกิจการ)
พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบว่าด้วยการเลือกตัง้ ประธานกรรมการ
กรรมการด�ำเนินการ และผู ้ตรวจสอบกิจการของชุ มนุมสหกรณ์
(เกี่ยวกับจ�ำนวนผู ้ตรวจสอบกิจการ)
พิจารณาแนวทางการจัดหาและการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ส�ำหรับสมาชิ กและ
ขบวนการสหกรณ์
พิจารณาอนุมัติการขายที่ดินจังหวัดเพชรบุ รี
รับทราบเรื่องการด�ำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สถาบัน
หรือองค์การที่ชุมนุมสหกรณ์เป็นสมาชิ ก
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
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วันฉัตรมงคล
วันฉัตรมงคล (Coronation Day) เป็นวันทีร่ ะลึก พระราชพิธบี รมราชาภิเษก
เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๙ แห่งราชอาณาจักรไทย โดยสมบูรณ์
กล่ า วคื อ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ได้ เ สด็ จ ขึ้ น
เถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ในเวลานั้น
ด�ำรงพระอิสริยยศเป็น “สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ภูมพิ ลอดุลยเดช” เนือ่ งจากในเวลานัน้ ยังมิได้ทรงผ่านพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
นั่นเอง
จากนั้นพระองค์เสด็จพระราชด�ำเนินไปทรงศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จนเมื่อทรง
บรรลุนิติภาวะแล้ว จึงได้เสด็จนิวัตประเทศไทย รัฐบาลไทยในขณะนั้นก็ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมจัดงานพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกถวาย เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ปวงพสกนิกรชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปี
เป็นวันฉัตรมงคลร�ำลึก

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
พระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
http://th.wikipedia.org

วันพืชมงคล
วันพืชมงคล (Royal Ploughing Ceremony Day) เป็นวันส� ำคัญที่ก�ำหนดขึ้น
เพื่ อ ระลึ ก ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของเกษตรกรที่ มี ต ่ อ เศรษฐกิ จ ไทย มี ก ารจั ด พระราชพิ ธี
พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นพระราชพิธีโบราณ สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัย
กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ประกอบด้วย 2 พระราชพิธี คือ พระราชพิธีพืชมงคล และ
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีนี้กระท�ำที่ท้องสนามหลวง
ทางราชการก� ำ หนดให้ วั น พื ช มงคลเป็ น วั น เกษตรกร และก� ำ หนดให้ วั น นี้
เป็นวันหยุดราชการ ยกเว้นธนาคารและบริษัทเอกชนบางแห่งไม่หยุดท�ำการ วันพืชมงคล
จะไม่ตรงกับวันเดิมตามสุริยคติหรือจันทรคติของทุกปี แต่ส�ำนักพระราชวังจะเป็นผู้ประกาศวันพืชมงคล ให้เป็นวันใดวันหนึ่งในเดือนพฤษภาคม
แล้วแต่ในแต่ละปี โดยในปี พ.ศ. 2556 วันพืชมงคลตรงกับจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม
พระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีทางพุทธศาสนา มีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เป็นพิธีสงฆ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 4 ทรงก�ำหนด
ให้มีขึ้นเป็นครั้งแรก เป็นพิธีทำ� ขวัญเมล็ดพืชพันธุ์ต่าง ๆ เช่น ข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเหนียว ข้าวฟ่าง ข้าวโพด ถั่ว งา เผือก มัน เป็นต้น ฯลฯ มีจุดมุ่งหมาย
ที่จะให้เมล็ดพันธุ์เหล่านั้นปราศจากโรคภัยและให้อุดมสมบูรณ์เจริญงอกงามดี
พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีทางศาสนาพราหมณ์ เป็นพิธีพราหมณ์มีมาแต่โบราณ เป็นพิธีเริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่าน
เมล็ดข้าว มีจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นอาณัติสัญญาณว่า บัดนี้ฤดูกาลแห่งการท�ำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้ว พระราชพิธีทั้งสองนี้ได้กระท�ำเต็มรูปแบบ
มาเรื่อย ๆ จนถึงปี พ.ศ. 2497 ได้เว้นไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง ด้วยสถานการณ์โลกและบ้านเมืองอยู่ในภาวะที่ไม่สมควรจะจัดงานใด ๆ จึงว่างเว้นไป 10 ปี
ต่อมาทางราชการพิจารณาเห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศกสิกรรม โดยเฉพาะท�ำนาควรจะได้ฟื้นฟูประเพณีเก่าอันเป็นมงคลแก่การเพาะปลูก
ดังนั้น ใน พ.ศ. 2490 จึงก�ำหนดให้มีพิธีพืชมงคลขึ้นอีก แต่มีแค่พระราชพิธีพืชมงคลเท่านั้น (พิธีเต็มรูปแบบว่างเว้นไปถึง 23 ปี) ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2503
จึงจัดให้มีราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ร่วมกับพิธีพืชมงคลนับแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้จึงจัดให้เป็นวันส�ำคัญของชาติ
ที่มา : วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
http://th.wikipedia.org
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การให้บริการทนายความของ ชสอ.

ชสอ. ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสภาทนายความ
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 เพื่อให้สภาทนายความฯ
สนับสนุนทนายความ ให้ ชสอ. ท�ำหน้าที่ในการให้บริการสหกรณ์สมาชิก
ในกรณีทจี่ ำ� เป็นต้องใช้สทิ ธิทางศาล หรือขอรับค�ำปรึกษาแนวทางการบริหาร
จัดการสหกรณ์ให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค�ำสัง่ นายทะเบียน
สหกรณ์ หรือระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของความร่วมมือดังกล่าว ชสอ. จึงร่วมกับสภาทนายความฯ ก�ำหนดการจัดโครงการฝึกอบรม
“ทนายความกับการให้บริการสหกรณ์” โดยครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 - 20 มกราคม 2556 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ มีทนายความจากภาค 1 ถึงภาค 6 เข้ารับการอบรม และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 - 24 มีนาคม 2556
ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ มีทนายความจากภาค 7 ถึงภาค 9 และกรุงเทพฯ เข้ารับการอบรม ซึ่งจากการร่วมกันจัดฝึกอบรม
แก่ทนายความทั้ง 2 ครั้ง ท�ำให้ ชสอ. มีบัญชีรายชื่อ
ทนายความในการให้บริการด้านกฎหมายหรือทางศาล
แก่สหกรณ์สมาชิกจ�ำนวนทั้งสิ้น 143 คนทั่วประเทศ
ส� ำ หรั บ การใช้ บ ริ ก าร “ทนายความสหกรณ์ ”
สหกรณ์ ส มาชิ ก สามารถท� ำ หนั ง สื อ แจ้ ง ความประสงค์
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องมาที่ ชสอ. โดยสามารถเข้าไปเช็ก
รายชือ่ ทนายความสหกรณ์ของ ชสอ. สอบถามรายละเอียด
เพิม่ เติมได้ที่ โทร. 0 2496 1199 หรือทาง www.fsct.com
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ชสอ. ร่วมงานประชุมใหญ่ ช.ส.ค. ประจ�ำปี 2556
ชุ ม นุ ม สหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย นแห่ ง ประเทศไทย จ� ำ กั ด (ช.ส.ค.)
จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2556 เมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2556 ณ โรงแรม
ทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพฯ โดยมี ฯพณฯ พลอากาศเอก ก�ำธน สินธวานนท์
องคมนตรี และ ฯพณฯ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นประธาน
ในพิธเี ปิดและให้โอวาทแก่ผแู้ ทนสมาชิก พร้อมทัง้ มอบโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ
แก่คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 34 และคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ช.ส.ค.
นักสหกรณ์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มีผลงานและผลประกอบการดีเด่น
เพื่อเป็นแบบอย่างที่ทรงคุณค่าของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสืบไป
ในโอกาสนี้ นายก๊ก ดอนส�ำราญ ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เข้าร่วม
การประชุมใหญ่ในครั้งนี้ด้วย
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานของ ช.ส.ค. ประจ�ำปี 2555 มีสมาชิกทั้งสิ้น 1,140 แห่ง ทุนเรือนหุ้นกว่า 371 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว
ถึง 61 ล้านบาท เงินฝากและตั๋วสัญญาใช้เงินกว่า 2,084 ล้านบาท มีกำ� ไรสุทธิกว่า 53 ล้านบาท
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ชมรม สอ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จัดสัมมนาทางวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2555
นายก๊ก ดอนส�ำราญ ประธานกรรมการ ชสอ. เปิดการสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปี 2555 ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมบรรยายพิเศษ “นโยบายการบริหาร ชสอ.”
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมโฆษะ อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายเอกราช ช่างเหลา
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น จ�ำกัด กล่าวต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 100 คน
ภายในงานมีการบรรยาย เรื่อง “ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อระบบ
สหกรณ์ไทย” โดย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ที่ปรึกษา ชสอ. สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
(1) ผลกระทบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อสหกรณ์ไทย
 ตลาดใหญ่ขึ้น
 โอกาสมากขึ้น
 การแข่งขันสูงขึ้น
 ปัญหา-อุปสรรคเพิ่มขึ้น  ภาษามีความส�ำคัญมากขึ้น  การรวมตัว/เชื่อมโยงมากขึ้น
(2) การเตรียมพร้อมรับ AEC
 การพัฒนารูปแบบ ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีทางการเงิน
 การสร้างและเชื่อมโยงเครือข่าย
 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 การบริหารความเสี่ยง			
 การสร้างฐานข้อมูล ข่าวสาร
					  การบริหารสภาพคล่อง
จากนั้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2555 โดย นายทองหล่อ ยมศรีเคน ประธานกรรมการชมรมฯ และ นายเติมศักดิ์
จันทะจร เลขานุการชมรมฯ ซึ่งในปัจจุบันชมรมฯ มีสหกรณ์สมาชิกทั้งสิ้น 70 สหกรณ์
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ชสอ.ตอ. เสวนา

“เจาะลึกเทคนิคกลไกและการป้ องกันการทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์”
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก (ชสอ.ตอ.) ได้จดั ประชุมใหญ่
สามัญประจ�ำปี 2555 ขึ้น ในวันที่ 27 - 28 เมษายน 2556 ณ ภูเขางาม
พาโนรามา อ.เมื อ ง จ.นครนายก โดย ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ์
ที่ปรึกษา ชสอ. เป็นตัวแทนประธานในพิธีเปิด พร้อมบรรยายพิเศษ
เรื่อง “ชสอ. กับการขับเคลื่อนสหกรณ์ออมทรัพย์ ในปี 2557” นอกจากนี้
ได้จัดให้มีการเสวนาให้ความรู้สมาชิก ชสอ.ตอ. เรื่อง “เจาะลึกเทคนิค
กลไกและการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ในสหกรณ์
ออมทรั พ ย์ ที่ ก รรมการต้ อ งรู ้ ” โดยวิ ท ยากร
อ.ปรเมศร์ อินทรชุมนุม เลขานุการรอง
อัยการสูงสุด และนางรัตนา เหตุคณ
ุ หัวหน้า
ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา
ด� ำ เนิ น รายการโดย นายณฐกร แก้ ว ดี
ประธาน ชสอ.ตอ. ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ส มาชิ ก
ได้ รั บ ความรู ้ ค วามเข้ า ใจและมุ ม มองหลั ก เกณฑ์ ในการพิ จ ารณาและ
ป้องกันการทุจริตในขบวนการสหกรณ์ ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกชมรมฯ
เป็นอย่างมาก ทัง้ นี้ นายก๊ก ดอนส�ำราญ ประธานกรรมการ ชสอ. ได้เดินทาง
เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์กับผู้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2555 ของ
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกในครั้งนี้ด้วย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมดจ�ำนวน 102 คน จาก 50 สหกรณ์
FSCT NEWS

ชสอ.ตอ. เยี่ยมเยือน สหกรณ์ออมทรัพย์ จ.นครนายก

นายณฐกร แก้วดี ประธาน ชสอ.ตอ. ได้เดินทางเข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดนครนายก จ�ำนวน
3 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ� รวจนครนายก จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครนายก จ�ำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขนครนายก จ�ำกัด เมื่อวันที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมา
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การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ประจ�ำปี 2556
ชสอ. ได้จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประจ�ำทุกปี โดยสนับสนุนแบบต่อเนื่อง
ให้แก่เด็กนักเรียนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ จนจบระดับมัธยมศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษาโรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)
5 ชั้นปี และอีกส่วนหนึ่งสนับสนุนในโครงการต่าง ๆ ของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ
ส�ำหรับในปี 2556 มีโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สหกรณ์เสนอโครงการมาทั้งสิ้น 59 โครงการ ชสอ.
ได้จัดสรรทุนจ�ำนวน 579,000 บาท คณะกรรมการจัดสรรเงินทุนได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรสนับสนุนจ�ำนวน 52 โครงการ
ดังนี้
ที่

โรงเรียนที่ได้รับทุน
1
2
3
4
5
6
7
8

โรงเรียนบ้านละว้าวังควาย
โรงเรียนวัดหัวโพ (หัวโพประศาสน์วิทยา)
โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม
โรงเรียนวัดเขายี่สาร (ประมุขเวชกิจ)
โรงเรียนวัดสระสี่มุม
โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
โรงเรียนบ้านเนินกรวด
โรงเรียนบ้านเนินรัก

9
10
11
12
13
14
15
16
17

โรงเรียนบ้านท่าสนุก
โรงเรียนวัดอินทราวาส
โรงเรียนวัดหาดส้มแป้น
โรงเรียนบ้านขอนหาด
โรงเรียนพระราชด�ำริ “ศูนย์ครูใต้”
โรงเรียนบ้านปูซูตีฆอ
โรงเรียนบ้านคลองใหญ่
โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
โรงเรียนบ้านบางทอง

18 โรงเรียนวัดขนุน (พรหมราษฎร์วิทยา)
19 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์
20
21
22
23

โรงเรียนบ้านคลองอุดม
โรงเรียนบ้านช�ำโสม
โรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชานุกูล)
โรงเรียนบ้านท่ากะบาก

24 โรงเรียนวัดเขาไผ่ (เชี่ยววิทยาคุณ)
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จังหวัด

โครงการ

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ภาคตะวันตก
สุพรรณบุรี
โครงการออมไว้ได้ประโยชน์
ราชบุรี
โครงการอาหารเช้าเพื่อสุขภาพและการเรียนรู้
สมุทรสาคร
โครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สมุทรสงคราม
โครงการน�้ำดื่มเพื่อสุขภาพ
นครปฐม
โครงการธนาคารโรงเรียน
กาญจนบุรี
โครงการจัดสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน
ประจวบคีรีขันธ์
โครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนด้านการผลิต
เพชรบุรี
โครงการห้องสมุดมีชีวิตพิชิตอาเซียน
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ภาคใต้
พังงา
โครงการจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน
สุราษฎร์ธานี
โครงการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
ระนอง
โครงการน�้ำดื่ม
นครศรีธรรมราช
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้สถานศึกษาพอเพียง
ปัตตานี
โครงการเกษตรพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน
นราธิวาส
โครงการน�้ำดื่มสะอาดชีวีปลอดภัย
พัทลุง
โครงการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
สงขลา
โครงการสหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
ภูเก็ต
โครงการห้องสมุดน่ารู้สู่อาเซียน
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ภาคตะวันออก
จันทบุรี
โครงการสหกรณ์ในโรงเรียน
ตราด
โครงการการปรับปรุง ซ่อมแซม วัสดุอุปกรณ์ และอาคาร
สถานที่กิจกรรมฝ่ายผลิตโครงการสหกรณ์โรงเรียน
ฉะเชิงเทรา
โครงการอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
ปราจีนบุรี
โครงการสนับสนุนงบประมาณปรับภูมิทัศน์โรงเรียน
สมุทรปราการ
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแบบยั่งยืน
สระแก้ว
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการ
อาหารกลางวัน (ปลูกพืช/เลี้ยงสัตว์)
ชลบุรี
โครงการน�ำ้ ดื่มเพื่อสุขภาพส�ำหรับนักเรียน ประจ�ำปี 2556

จ�ำนวนเงิน
(บาท)
12,000
12,000
12,000
10,000
10,000
10,000
13,000
13,000
10,000
10,000
12,000
15,000
15,000
15,000
10,000
15,000
15,000
10,000
12,000
15,000
10,000
10,000
12,000
10,000

ที่
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

โรงเรียนที่ได้รับทุน

จังหวัด

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โรงเรียนบ้านห้วยทราย
มหาสารคาม
โครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา
บุรีรัมย์
โครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิล
โรงเรียนหนองบัวใน
กาฬสินธุ์
โครงการน้อมน�ำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา (กิจกรรมปลูกเห็ดขอนขาว)
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
นครราชสีมา
โครงการถังน�้ำดื่มสะอาดเพื่อสุขภาพ
โรงเรียนบ้านเดื่อใต้
หนองคาย
โครงการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบอาคาร
ห้องสมุดในโรงเรียน
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ภาคกลาง
โรงเรียนชุมชนบ้านไม้ดัด
สิงห์บุรี
โครงการสื่อการเรียนการสอน
โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้
สระบุรี
โครงการผลิตน�ำ้ สะอาดบรรจุขวดจ�ำหน่ายเพื่อสวัสดิการ
ของโรงเรียน
โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
ปทุมธานี
โครงการกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์
โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
พระนครศรีอยุธยา โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้
โรงเรียนดอนสีนวน
ชัยนาท
โครงการประปาดื่มได้
โรงเรียนวัดโบสถ์ (ประภาสวิทยาคาร)
อ่างทอง
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านเกาะรัง
ลพบุรี
โครงการโรงงานผลิตน�้ำดื่มเพื่อส่งเสริมการมีงานท�ำของนักเรียน
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ภาคเหนือ
โรงเรียนบ้านทาป่าสัก
ล�ำพูน
โครงการห้องสมุดเสริมปัญญา พัฒนารักการอ่าน
โรงเรียนป่าตันวิทยา
ล�ำปาง
โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ส่งเสริมการผลิต
โรงเรียนบ้านปงหัวหาด (หัวหาดราษฎร์บ�ำรุง) แพร่
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
โรงเรียนบ้านหาดเค็ด
น่าน
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียน
โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์
แม่ฮ่องสอน
โครงการพัฒนางานห้องสมุด
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
เชียงใหม่
โครงการสุขาดีมีความรู้
โรงเรียนบ้านเกาะแก้วอนุสรณ์
ก�ำแพงเพชร
โครงการเกาะแก้วร่วมใจแปลงขยะเป็นประโยชน์ ลดขยะ
ลดโลกร้อน

44 โรงเรียนสวนหลวงสาธิต

อุตรดิตถ์

45 โรงเรียนบ้านดงเดือย

สุโขทัย

46
47
48
49
50
51

โครงการ

โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม
โรงเรียนวัดหนองบัว
โรงเรียนบ้านปากยาง
โรงเรียนบ้านต๋อม
โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน
โรงเรียนบ้านตะคร้อ (รัฐประชาชนูทิศ)

52 โรงเรียนอนุบาลเชียงของ

จ�ำนวนเงิน
(บาท)
12,000
10,000
12,000
10,000
10,000

10,000
10,000
10,000
15,000
10,000
12,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000

โครงการโรงเรียนสวนหลวงสาธิต สปจ.อุตรดิตถ์ เปิดประตู
สู่อาเซียน

10,000

โครงการส่งเสริมการฝึกทักษะพื้นฐานและพัฒนางานอาชีพ
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ตาก
โครงการออมทรัพย์วันละนิด ชีวิตสดใส
อุทัยธานี
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมพร้อมเรียนรู้
พิษณุโลก
โครงการจัดสภาพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
พะเยา
โครงการสหกรณ์ต้นแบบโรงเรียนบ้านต๋อม
พิจิตร
โครงการห้องสมุดมีชีวิต
นครสวรรค์
โครงการการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนสู่การสร้างเสริมนิสัย
รักการอ่าน
เชียงราย
โครงการเจ้าสัวน้อย (น�ำ้ ดื่มสะอาด)
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
579,000
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สอ. กรมการปกครอง จก.
เข้าศึกษาดูงาน ชสอ.

นายชัยรัตน์ ปันนวน เลขานุการ พร้อมด้วย นายพูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล กรรมการด�ำเนินการ และ
ฝ่า ยจั ด การ ชสอ. ร่ ว มให้ การต้ อนรับ คณะกรรมการที่ด� ำ รงต� ำ แหน่ง คณะอนุก รรมการวิชาการและประชาสัม พัน ธ์
เจ้าหน้าที่จาก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการปกครอง จ�ำกัด จ�ำนวนทั้งสิ้น 15 คน เข้าเยี่ยมชมส�ำนักงานและศึกษา
ภาพรวมการด�ำเนินงานของ ชสอ. รวมทั้งแผนการจัดหาและพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ การด�ำเนินงาน
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิก เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ณ ส�ำนักงาน ชสอ.
FSCT NEWS

นักศึกษาปริญญาโท-เอก แม่โจ้
เข้าศึกษาดูงาน ชสอ.

นายชัยรัตน์ ปันนวน เลขานุการ พร้อมด้วย นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายสื่อสาร
องค์การ ชสอ. ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ�ำนวน 13 คน เข้าศึกษาดูงาน และรับทราบนโยบายการบริหารงานและผลการด�ำเนินงาน ชสอ.
เมื่อวันที่ 29 เมษายน ที่ผ่านมา ณ ส�ำนักงาน ชสอ.
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คณะนิสิต EEBA ม.เกษตร
เข้าศึกษาดูงาน ชสอ.

นายชัยรัตน์ ปันนวน เลขานุการ พร้อมด้วย นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ นายนลทวัช สมาธิ
รองผู้จัดการใหญ่สายพัฒนาฯ และฝ่ายสื่อสารองค์การ ชสอ. ให้การต้อนรับ คณะนิสิตปริญญาตรี หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ น�ำโดย รศ.ดร.อภิวันท์
ก�ำลังเอก ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร และ ดร.พรประภา สกุลแสง อาจารย์ประจ�ำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ และนิสิต จ�ำนวน 81 คน เข้าศึกษาดูงาน เรียนรู้ระบบการบริหารจัดการสหกรณ์จากสถานที่จริงเพื่อน�ำไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษา และเยีย่ มชมส�ำนักงาน ชสอ. เมือ่ วันที่ 18 เมษายน ทีผ่ ่านมา ณ ส�ำนักงาน ชสอ.
FSCT NEWS

คณะกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง
เข้าศึกษาดูงาน ชสอ.

นายกิตติชยั ฝันฝากจิต ประธานคณะกรรมการเชือ่ มโยงเครือข่าย พร้อมด้วย นายนลทวัช สมาธิ รองผูจ้ ดั การใหญ่
สายพัฒนาฯ และฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง จ�ำนวน 15 คน
เข้าศึกษาดูงานเรื่องการบริหารงานและการให้บริการของ ชสอ. ต่อสหกรณ์สมาชิก และรับทราบนโยบายของผู้บริหาร ชสอ.
ในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาค เมื่อวันที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมา ณ ส�ำนักงาน
ชสอ.
FSCT news
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ประชุ มใหญ่สามัญประจ�ำปี 2556
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชี พเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 คณะกรรมการ
กองทุ น ส� ำ รองเลี้ ย งชี พ เจ้ า หน้ า ที่ ข องสหกรณ์
(กสจ.) จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
2556 ให้ กั บ สมาชิ ก กองทุ น ส� ำ รองเลี้ ย งชี พ
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เพื่อ
รายงานผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา และนโยบาย
แผนงาน แนวโน้มการลงทุนในอนาคตให้ผู้แทน
สมาชิก กสจ. ทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างรับทราบ
และรับฟังข้อเสนอแนะจากสมาชิกเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงพัฒนา กสจ. ให้กา้ วหน้ามัน่ คง นอกจากนี้
ได้จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “จัดกระเป๋าออมเงิน
อย่างไรสู่วัยเกษียณ” และเรื่อง “แปลงภาษีอย่างไรให้เป็นเงินออม” โดย คุณวสุ ศรีธิมาสถาพร ที่ปรึกษาวางแผนทางการเงิน
ส่วนบุคคล บมจ.ธนาคารกสิกรไทย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 50 คน ณ ส�ำนักงาน ชสอ.
ปัจจุบัน กสจ. ได้ด�ำเนินการมาแล้วเป็นปีที่ 6
นับจากวันที่ 25 มกราคม 2550 ได้รับการจดทะเบียน
โดยนายทะเบี ย นกองทุ น ส� ำ รองเลี้ ย งชี พ ส� ำ นั ก
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(กลต.) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างสวัสดิการ การออม
และการอุดหนุนสมทบจากสหกรณ์ (นายจ้าง) เพื่อเป็นหลักประกันการด�ำรงชีพในวัยเกษียณให้กับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทั่วประเทศ
โดยปัจจุบนั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ เข้าร่วม กสจ. ทัง้ หมด 71 สหกรณ์ มีสมาชิกทัง้ หมด 597 คน มีสนิ ทรัพย์
กว่า 250 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 18.77% อัตราผลตอบแทนสะสมอยู่ที่ 7.84% สูงกว่าเกณฑ์อ้างอิงมาตรฐานอยู่ 1.04%
FSCT NEWS

ชี้ แจงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ 18 ระบบงาน

นายณัฐศิษฐ์ ตันติสันติสม รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. และ
ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร ร่วมการประชุมชี้แจง เรื่อง การจัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ และเสนอราคาซื้อโปรแกรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ จ�ำนวน 18 ระบบงาน พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เมื่อวันที่ 10 เมษายน ที่ผ่านมา
ณ ห้องประชุม 602 ส�ำนักงาน ชสอ.
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ชสอ. ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดพิธีสรงน�้ำพระและรดน�้ำขอพรคณะผู้บริหาร
ชสอ. เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจ�ำปี 2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมา ณ ส�ำนักงาน ชสอ.

FSCT NEWS

งานประเพณีสงกรานต์และวันผู ้สูงอายุ ประจ�ำปี 2556

องค์การบริหารส่วนต�ำบลบางสีทอง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จัดโครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ
ประจ�ำปี 2556 ขึ้น โดยจัดให้มีกิจกรรมการสรงน�้ำพระพุทธรูป การรดน�้ำด�ำหัวขอพรผู้สูงอายุ กิจกรรมนันทนาการ และ
การแสดงจากชมรมผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2556 ณ ลานกิจกรรมอาคารส�ำนักงาน ชสอ.
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ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด รมช.เกษตรฯ

นายณัฐศิษฐ์ ตันติสันติสม รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่
นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ณ K Resort กรุงเทพฯ โดย ชสอ. และ
หน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมสนับสนุนซุ้มอาหารการจัดเลี้ยงภายในงานดังกล่าว
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มอบของที่ระลึก สมาชิ กที่ศรัทธาต่อบริการสินเชื่ อ ชสอ.

สอ. ครูนนทบุรี จก.

สอ. สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จก.

สอ. สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ
แห่งประเทศไทย จก.

สอ. ครูปทุมธานี จก.

นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย ฝ่ายจัดการ ชสอ. มอบของที่ระลึกตอบแทนสหกรณ์สมาชิก
ที่มีความศรัทธาต่อบริการสินเชื่อ ชสอ. ในปีบัญชี 2555 เพื่อแทนค�ำขอบคุณ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ำกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานี จ�ำกัด
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มอบ New iPad สหกรณ์ผู้ลงทุนใน ชสอ.

สอ. กทม. จก.

สอ. ไทยยาซากิและในเครือ จก.
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สก. เกษตรปากเกร็ด จก.

สอ. มหาวิทยาลัยรังสิต จก.

นายอนันต์ ชาตรูประชีวนิ ผูจ้ ดั การใหญ่ พร้อมด้วย นางกมลทิพย์ นมะหุต ผูจ้ ดั การฝ่ายเงินทุน ชสอ. มอบ New iPad 32 GB
ส�ำหรับสหกรณ์ที่ลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน และเงินรับฝากของ ชสอ. ระยะเวลาตั้งแต่ 15 เดือนขึ้นไป ที่มียอดฝากตั้งแต่เดือนธันวาคม 2555 เดือนมกราคม 2556 ลงทุนทุก 50 ล้านบาท ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จ�ำกัด สหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จ�ำกัด และยอดสะสม
ที่มีสิทธิ์ลุ้นในการจับสลาก ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยาซากิและในเครือ จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยรังสิต จ�ำกัด และ
สหกรณ์การเกษตรปากเกร็ด จ�ำกัด
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ข่าวประชาสัมพันธ์
ชสอ. ขอเรียนเชิญเข้าร่วม “ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2556”
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2556 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2496-1199 หรือ www.fsct.com

ชสอ. จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 4”
ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมริชมอนด์
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2496 1199
ต่อ 308 - 309 และ 311 หรือ www.fsct.com (ด่วน!! จ�ำนวนจ�ำกัด)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตปริญญาโท
โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) รุ่นที่ 12
ตั้งแต่เมษายน - สิงหาคม 2556 และเปิดภาคการศึกษา ตุลาคม 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.master-coop.eco.ku.ac.th

ชสอ. เปิดใช้บริการ BILL PAYMENT
เพื่อรับช�ำระค่าแบบพิมพ์ ค่าลงทะเบียนอบรม/สัมมนา และค่าหุ้น โดย ชสอ. ได้เปิดใช้
บริการ BILL PAYMENT กับธนาคาร 4 ธนาคาร ดังนี้
1. ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
2. ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ำกัด (มหาชน)
4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ำกัด (มหาชน)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2496 1177 หรือ www.fsct.com
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อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ�ำและตั๋วสัญญาใช้เงิน

“รุ่นออมทรัพย์รับ SUMMER”

ตัง้ แตวนั ที่ 17 เม.ย. - 31 พ.ค. 2556

5 แสนบาทขึ้นไป

ระยะเวลา 5 เดือน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี
3.40

ระยะเวลา 13 เดือน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี
3.60

1 ล้านบาทขึ้นไป

3.50

3.70

5 ล้านบาทขึ้นไป

3.60

3.80

10 ล้านบาทขึ้นไป

3.70

3.90

20 ล้านบาทขึ้นไป

3.80

4.00

วงเงิน

เงื่อนไขการลงทุน

1. วงเงินตั้งแต 500,000 บาทขึ้นไป
2. เงื่อนไขการชําระดอกเบี้ย
2.1 ระยะเวลา 5 เดือน ชําระดอกเบี้ยเมื่อครบกําหนด
2.2 ระยะเวลา 13 เดือน ชําระดอกเบี้ยรายเดือน
3. การไถ่ถอนกอนกําหนด จะไมไดรับดอกเบี้ย
4. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ จะเปดจําหนายตามประกาศนี้ โดยไมจํากัด
จํานวน ระหวางวันที่ 17 เมษายน - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สินเชื่อ ชสอ. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้
ระยะเวลา	
อัตราดอกเบี้ย
ระยะสั้น
4.65 ต่อปี
ระยะปานกลาง
4.85 ต่อปี
ระยะยาว
4.95 ต่อปี
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายเงินทุน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด 199 หมู่ 2 ต.บางสีทอง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 125 - 127, 109 โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188 www.fsct.com
ช�ำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5/2552
ปณศ.บางกรวย
ชุ มนุ มสหกรณ์ อ อมทรั พย์ แ ห่ งประเทศไทย จ�ำกัด

ปีที่ 25 ฉบับที่ 311 เดือนพฤษถาคม 2556

จัดท�ำโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชสอ.
http://www.fsct.com
E-mail : info@fsct.com

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ต�ำบลบางสีทอง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188

