ชุ ม นุ มสหกรณออมทรัพยแหง ประเทศไทย จํากัด

ปที่ 25 ฉบับที่ 312 เดือนมิถุนายน 2556

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 41 และผูตรวจสอบกิจการ ชสอ.

ป ระธ า นพบ ส มาชิ ก

เรียนท่านประธานกรรมการ/
ผู ้แทนสมาชิก ชสอ. ที�เคารพทุกท่าน
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ
สวั ส ดี ค รั บ การประชุ ม ใหญ ส ามั ญ ประจํ า ป 2556
ของ ชสอ. เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556 ที่ผานพนไปแลวนั้น
มีผแู ทนสมาชิกเขารวมจํานวนทัง้ สิน้ 903 คน จากจํานวนสหกรณ
สมาชิก 1,013 สหกรณ ซึ่งถือวามีผูแทนสหกรณสมาชิกเขารวม
มากกวาทุก ๆ ป และ ชสอ. ไดรับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายยุคล
ลิ้ ม แหลมทอง) เป น ประธานในพิ ธี และมอบโล เ กี ย รติ คุ ณ
แกบุคคลและสหกรณออมทรัพยที่ไดรับรางวัลในการสนับสนุน
กิจกรรมของ ชสอ. ในดานตาง ๆ ผมขอแสดงความยินดีกับทุก
ทานที่ไดรับโลเกียรติคุณดวยครับ
ในโอกาสนี้ ผมและกรรมการใหมทุกทานขอขอบคุณ
ผู แ ทนสหกรณที่ไดมอบความไว วางใจเลือ กผมใหทําหนาที่
ประธานกรรมการในคณะกรรมการดํ า เนิ น การ ชุ ด ที่ 41
ผมสัญญาวาจะมุงมั่นทุมเททํางานดวยความซื่อสัตยสุจริต
มุง พัฒนา ชสอ. ใหมคี วามเจริญกาวหนาโดยเฉพาะสหกรณทที่ าํ
ธุรกรรมกับ ชสอ. จะไดรับผลตอบแทนที่คุมคา โดยจะสานงาน
ตอและกองานใหมภายใตอุดมการณสหกรณ ซึ่งผมไดกําหนด
นโยบายการบริหารงาน ดังนี้
1. ทําให ชสอ. เปนศูนยกลางทางการเงินของสหกรณ
สมาชิกอยางแทจริง ทัง้ ดานการออม การใหสนิ เชือ่ และการลงทุน
2. ทํ า ให ชสอ. เป น ศู น ย ก ลางทางด า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และจัดหาโปรแกรมสําเร็จรูป ATM ใหสหกรณสมาชิก
ใชเหมือนกันทั่วประเทศ
3. ทํ า ให ชสอ. เป น ศู น ย ก ลางการจั ด สวั ส ดิ ก ารให
กรรมการ เจาหนาที่ ผูต รวจสอบกิจการของสหกรณสมาชิกอยาง
กวางขวาง
4. เปนผูนําการพัฒนาสหกรณแบบมืออาชีพ
5. สรางความเขมแข็งให ชสอ. และเปนที่พึ่งพาแก
สหกรณสมาชิก
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6. เปนผูนําในการเชื่อมโยงเครือขายสหกรณทั้งในและ
ตางประเทศ เพื่อเตรียมพรอมการเขาสู AEC
7. ใหคําแนะนํา คําปรึกษา ชวยเหลือสหกรณสมาชิก
ทางดานกฎหมาย ทนายความ การดําเนินคดี โดยรวมมือกับ
สภาทนายความ
ผมขอแสดงความยิ น ดี กั บ กรรมการดํ า เนิ น การใหม
จํานวน 8 คน ไดแก 1. พลโท ดร.วีระ วงศสรรค 2. นายขจิต หมูด ี
3. นายศรีโพธิ์ วายุพักตร 4. นายสันติชัย บัวทอง 5. พ.ต.อ.ณพล
บุญประสิทธิ์ 6. นายประเสริฐ เมืองแกว 7. นายประดิษฐ หัสดี
8. นายทองหลอ ยมศรีเคน และผูตรวจสอบกิจการ 3 คน
ไดแก 1. นายอุทัย ศรีเทพ 2. นพ.วิษณุกร ออนประสงค
3. น.ส.สมหมาย สราญจิตร
รวมทั้งขอใหกําลังใจกับผูที่ไมไดรับการเลือกตั้งทุกทาน
ดวยเชนกัน ผมเชื่อวาผูสมัครทุกทานมีความรู ความสามารถ
ประสบการณ และมีความตั้งใจที่อาสาเขามาบริหารงาน ชสอ.
และขบวนการสหกรณไทยใหเจริญกาวหนา ซึ่งการตัดสินใจ
ขึ้นอยูกับผูแทนสหกรณจากที่ประชุมใหญ และหวังวาจะได
รวมมือเพื่อพัฒนา ชสอ. และสหกรณสมาชิกตอไป
นั บ แต นี้ ไ ป ผมและกรรมการชุ ด ใหม จ ะดํ า เนิ น งาน
ตามนโยบายนี้ใหไดอยางเต็มที่ โดยเฉพาะในดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย
ที่ เ ป น มาตรฐานเดี ย วกั น และศู น ย ค อมพิ ว เตอร ตามที่
ประชุมใหญเห็นชอบให ชสอ. ดําเนินการนั้น ถือเปนเรื่องสําคัญ
ที่ตองสานตออยางเรงดวนและรอบคอบ เพื่อสรางเสริมระบบ
บริหารจัดการดาน ICT ในรูปแบบที่รวดเร็วและทันสมัยตอไป
ผมหวังวาจะไดรับการสนับสนุนและความรวมมือจากทานดวย
ดีเชนเดิม
ในฉบับนี้ ผมขอเรียนใหทราบแตเพียงเทานี้ ขอบคุณ
และสวัสดีครับ

คณะผู ้บริหาร ชสอ. เข้าเฝ�าฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสใหคณะกรรมการดําเนินการ ชสอ.
เขาเฝาฯ เพื่อทูลเกลาฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย จํานวน 100,000 บาท และทุนการศึกษา
โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) 5 ชั้นป ชั้นปละ 2 ทุน รวม 10 ทุน ทุนละ 4,000 บาทตอป รวมเปนเงิน 40,000 บาท กับ
นอมเกลาฯ ถวายอาคารกิจกรรมสหกรณโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานปาหมาก จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน
1 หลัง และโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานคลองแดง จังหวัดจันทบุรี จํานวน 1 หลัง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556
ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา
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สรุปผลการนับคะแนนผู ้สมัครรับเลือกตัง� ประธานกรรมการ ชสอ.
หมายเลข
ประจําตัว
1
2

ชื่ อผู ้สมัครรับเลือกตัง�
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ
รองศาสตราจารย ดร.บัญชา ชลาภิรมย

สหกรณ์ต้นสังกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์….จํากัด
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

คะแนน

ลําดับที่

609
258

1
2

สหกรณ์ต้นสังกัด
สหกรณ์ออมทรัพย์….จํากัด

คะแนน

ลําดับที่

วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรและโรงเรียนเสนาธิการทหาร

624
553
536
533
531
516
478
462
430
319
235
224
185
185
158
150
121
57
52

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
15
16
17
18
19

ผูไดคะแนนลําดับ 1 อยูในตําแหนง 2 ป

สรุปผลการนับคะแนนผู ้สมัครรับเลือกตัง� กรรมการดําเนินการ ชสอ.
หมายเลข
ประจําตัว
1
4
2
3
6
5
8
7
10
9
16
15
12
13
11
14
19
18
17

ชื่ อผู ้สมัครรับเลือกตัง�
พลโท ดร.วีระ วงศสรรค
นายขจิต หมูดี
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร
นายสันติชัย บัวทอง
พ.ต.อ.ณพล บุญประสิทธิ์
นายประเสริฐ เมืองแกว
นายประดิษฐ หัสดี
นายทองหลอ ยมศรีเคน
พ.ต.อ.หญิง วนิดา หาญบุญเศรษฐ
นายปรเมศวร อินทรชุมนุม
ผูชวยศาสตราจารยบรรเจิด พฤฒิกิตติ
นายนิติเวช นนทจันทร
นายไพโรจน นวลคลาย
นายปราโมช ถาวร
นายฤกษชัย รัตรสาร
นายชนะ พงศสุวรรณ
นางชวลี สวัสดิบุตร
นายชํานาญ อมตเวทย
นายธรรมรัตน พริกบุญจันทร

สาธารณสุขปทุมธานี
สหภาพแรงงานไทยเรยอน
ครูเพชรบูรณ
ตํารวจตระเวนชายแดนที่ 13
ครูพัทลุง
พนักงานการประปานครหลวง
ครูมหาสารคาม
ตํารวจสอบสวนกลาง-ตํารวจสันติบาล-พิสจู นหลักฐานตํารวจ

ขาราชการสํานักงานอัยการสูงสุด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สาธารณสุขนครพนม
มหาวิทยาลัยมหิดล
ขาราชการสหกรณ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ครูราชบุรี
กรมชลประทาน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
พนักงานบริษัทการบินไทย

ผูไดคะแนนลําดับ 1 - 7 อยูในตําแหนง 2 ป
ผูไดคะแนนลําดับ 8 อยูในตําแหนง 1 ป

สรุปผลการนับคะแนนผู ้สมัครรับเลือกตัง� ผู ้ตรวจสอบกิจการ ชสอ.
หมายเลข
ประจําตัว
4
6
1
3
2
5

ชื่ อผู ้สมัครรับเลือกตัง�
นายอุทัย ศรีเทพ
นายแพทยวิษณุกร ออนประสงค
นางสาวสมหมาย สราญจิตร
นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน
นางสุนารี มีทรัพย
นายเอนก นาคดิลก

คะแนน

ลําดับที่

497
456
455
355
292
261

1
2
3
4
5
6

ผูไดคะแนนลําดับ 1 - 3 อยูในตําแหนง 1 ป
FSCT news

5

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก
ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2555
ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันตก จัดประชุมใหญสามัญประจําป 2555
โดยมี ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ทีป่ รึกษา ชสอ. ในคณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที่ 40 เปนประธานในพิธีเปด พรอมบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบาย และ
การบริหารงานของ ชสอ.” เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2556 ณ สํานักงาน
สหกรณออมทรัพยครูราชบุรี จํากัด อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
นอกจากนีไ้ ดมกี ารบรรยายแนะนําเกีย่ วกับ “สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
ชุ ม นุ ม สหกรณ อ อมทรั พ ย ค รู ไ ทย จํ า กั ด ” โดย นายเอนก เนี ย มเทศ
นายกสมาคมฯ และนายสุรศักดิ์ ยศปญญา ผูจัดการสมาคมฯ ตลอดจน
มีการยืนไวอาลัยใหกบั ผูเ สียชีวติ คือ นายบุญเลิศ วงศยะรา รองประธานกรรมการชมรมฯ และ
รองประธานกรรมการ สอ.ครูราชบุรี จก. ดวยหลังจบการบรรยาย
สําหรับการประชุมใหญสามัญประจําป 2555 ดําเนินโดย นายโกศล จุยมี ประธาน
กรรมการชมรมฯ นายกําชัย จําเนียร เลขานุการชมรมฯ และนายพิมพลักษณ อยูวัฒนา
เหรัญญิกชมรมฯ โดยในปบัญชีที่ผานมา ชมรมฯ มีจํานวนสมาชิก 40 สหกรณ มีการประชุม
คณะกรรมการ จํานวน 7 ครั้ง มีการจัดกิจกรรมอบรม/
สัมมนา จํานวน 3 ครั้ง เขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของ ชสอ. ทั้งงานวันออมแหงชาติ กิจกรรมการ
ประกวดนวัตกรรมกับ ชสอ. และขอรับการสนับสนุนชวยเหลือโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
7 โรงเรียน เปนเงิน 87,000 บาท นอกจากนี้ไดมีการพิจารณาแผนงานและงบประมาณของชมรมฯ
แบงเปน 2 สวน ตามที่ ชสอ. กําหนด คือ สวนคาใชจายบริหารชมรม และสวนคาใชจายพัฒนา
สหกรณสมาชิกชมรมฯ ซึ่งมีทั้งหมด 6 โครงการ และมีการแกไขขอบังคับชมรมฯ 2 สวน คือ
สวนที่ 1 โครงสรางกรรมการชมรมฯ คณะกรรมการชมรมฯ ตองมีกรรมการดําเนินการของ
สหกรณสมาชิกเปนกรรมการไมนอยกวารอยละ 50 สวนที่เหลือใหคณะกรรมการที่ไดรับการสรรหาของแตละจังหวัดรวมกันสรรหากรรมการ
จากผูเปนสมาชิก หรือฝายจัดการของสมาชิกใหครบจํานวน และสวนที่ 2 แกไขปบัญชีของชมรม ใหปบัญชีของชมรมฯ มีระยะเวลา
สิบสองเดือน โดยใหสิ้นสุด ณ วันสิ้นเดือนกุมภาพันธของทุกปวา โดยมีผูเขารวมประชุมใหญในครั้งนี้กวา 70 คน จากสมาชิก 38 สหกรณ
FSCT NEWS

ชมรม สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม.พื�นที่ 2
จัดสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2556
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ชมรมสหกรณออมทรัพยกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 2
ไดจัดโครงการสัมมนาเรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนชมรมสหกรณ
ออมทรั พ ย ก รุ ง เทพมหานคร เขตพื้ น ที่ 2” และประชุ ม ใหญ
สามัญประจําป 2556 ณ โรงแรมแกรนดโฟรวิงค คอนเวนชั่น ถนน
ศรีนครินทร เขตบางกะป กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
โดยมี นายณัฐศิษฐ ตันติสันติสม รองประธานกรรมการ ชสอ.
ในคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 40 เปนประธานในพิธีเปดและ
บรรยายพิเศษ หัวขอ “การเสริมสรางความเขมแข็งสหกรณออมทรัพย
ตามนโยบาย ชสอ. โดยการใชกระบวนการสหกรณออมทรัพย” รวมทั้ง
การประชุมใหญสามัญประจําป 2556 ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการชมรมฯ ชุดที่ 2 ประจําป 2556 - 2557 ปรากฏวา พลโท ดร.วีระ
วงศสรรค จากสหกรณออมทรัพยวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรและโรงเรียนเสนาธิการทหาร จํากัด ไดรับเลือกตั้งเปนประธานกรรมการ
ชมรมสหกรณออมทรัพยฯ ชสอ. ขอแสดงความยินดีและเปนกําลังใจแกคณะกรรมการชมรมทุกทานในการรวมกันขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา
ขบวนการสหกรณตอไป
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ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
จัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2556

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม ที่ผานมา ชมรมเจาหนาที่สหกรณออมทรัพยภาคกลาง ภาคตะวันออก จัดการประชุมสัมมนาระดับภาคและ
การประชุมใหญสามัญประจําป 2556 ณ โรงแรมหัวหิน แกรนด แอนด พลาซา อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ โดยมี นายกก ดอนสําราญ
ประธานกรรมการ ชสอ. ในคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 40 เปนประธานในพิธีเปดพรอมบรรยายพิเศษ นายกิตติชัย ฝนฝากจิต
ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยครูประจวบคีรีขันธ จํากัด กลาวตอนรับ นางสาวอารีวรรณ เสียงใหญ ประธานกรรมการ
ชมรมเจาหนาที่ฯ กลาวรายงาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางเจาหนาที่สหกรณ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ประสบการณในการทํางาน และสรางเครือขายใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน ในโอกาสนี้ ชสอ. ไดมอบเงินสนับสนุน
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จํานวน 20,000 บาท และรวมออกบูธการตลาดแนะนําการลงทุนพรอมทั้งจําหนายเสื้อนาโนในงานดังกลาวดวย
โดยในชวงเชาเริ่มตนดวยการบรรยายพิเศษ โดย นายกก ดอนสําราญ ในหัวขอนโยบายการบริหารงาน ชสอ. และการบริหารงาน
สหกรณออมทรัพย จากนั้นเปนการประชุมใหญชมรมเจาหนาที่ฯ ในปนี้ไดมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ประจําป 2557 ชุดใหม
ซึ่งผูที่ไดรับเลือกใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการ ชมรมเจาหนาที่ฯ คนใหม ไดแก นางวราภรณ ธีรวัฒน ผูจัดการสหกรณออมทรัพย
ครูตราด จํากัด ปดทายชวงเชาดวยการมอบธงประจําชมรมใหกับประธานกรรมการ ป 2557 ชวงบาย กระตุกตอมฮา พัฒนาความคิด
กับวิทยากร อาจารยสมคิด ลวางกูร กับหัวขอ “ปรับความคิด...พิชิตความสําเร็จ” จากนั้นชวงเย็นเปนงานเลี้ยงสังสรรค และพิธีมุทิตาจิต
ผูเกษียณอายุ ซึ่งในปนี้มีผูเกษียณอายุการทํางานทั้งหมด 7 คน
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ชสอ. ประชุมแผนงาน ร่วมกับ ชมรม สอ. ทัง� 8 ภาค

วันที่ 13 พฤษภาคม 2556 คณะผูบริหาร ชสอ. รวมประชุมเพื่อจัดทําและพิจารณาแผนงานและงบประมาณของชมรมสหกรณ
ออมทรัพยภาค ป 2556 รวมกับผูแทนจากชมรมสหกรณออมทรัพยทั้ง 8 ภาค ไดแก ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคเหนือ
ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออก ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันตก
ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคใต ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลาง ชมรมสหกรณออมทรัพยกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1 และ
ชมรมสหกรณออมทรัพยกรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 2 ณ หองประชุม 601 สํานักงาน ชสอ.
FSCT news
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เปน

สมาชิก ชสอ.

ไดประโยชนอะไรบาง

โดย พูนศักดิ์ วาณิชวิเศษกุล
กรรมการดําเนินการ ชสอ. ในคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 40

ชสอ. หรือเรียกเต็ม ๆ วา ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด กอตั้งจาก
การรวมตัวของเหลาสหกรณออมทรัพยดวยกัน ตั้งแตป พ.ศ. 2515 วัตถุประสงคเพื่อรวมมือกัน
ในดานตาง ๆ คิดแลวไมตางกับการกอตั้งกลุมประเทศอาเซียน ซึ่งตั้งกอน ชสอ. เพียง 5 ปเทานั้น
ถึงปจจุบัน ชสอ. มีอายุเลย 4 ทศวรรษแลว เพิ่งฉลองครบรอบ 40 ป ไปเมื่อปที่ผานมานี่เอง ลาสุดมีสมาชิกทะลุหลักพันสหกรณแลว
ไดยินวามีของขวัญมอบใหกับสหกรณสมาชิกรายที่ 1,000 ในที่ประชุมใหญดวย
แนนอน ชสอ. ตองมีความกาวหนาในหลายดานที่สหกรณสมาชิกควรภาคภูมิใจ
ความกาวหนาในการดําเนินธุรกิจของ ชสอ. ดูจากขอมูลทั่วไป ณ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 ชสอ. มีสหกรณสมาชิก 1,004 สหกรณ
มีทุนดําเนินงาน 60,678 ลานบาท มีหุน 9,977 ลานบาท ตั๋วสัญญาใชเงินและเงินรับฝากรวมกัน 32,361 ลานบาท กูเงินจากสถาบันการเงินอื่น
รวม 15,915 ลานบาท ใหสหกรณสมาชิกกู 38,438 ลานบาท และลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุนรวม 20,709 ลานบาท เปนผลทําให
ปนี้มีกําไรถึง 748 ลานบาท และคาดวาปนี้ ชสอ. สามารถเสนอตอที่ประชุมใหญใหปนผลไดในอัตรา 5.40% และเฉลี่ยคืน 3.60%
กลาวกันวาสหกรณคือองคกรซึ่งดําเนินธุรกิจก็จริง แตมิไดมุงแสวงหาผลกําไรมาแบงปนกัน
อุดมการณของสหกรณ คือ ความเชือ่ รวมกันทีว่ า การชวยตนเองและการชวยเหลือซึง่ กันและกันตามหลักการสหกรณ จะนําไปสู
การกินดี อยูด ี มีความเปนธรรม และสันติสขุ ในสังคม ดังนัน้ ถามุง แตดา นเศรษฐกิจ โดยไมไดมองถึงบริบททางดานสังคม ก็ดเู หมือน
เหรียญที่ขาดหายไปอีกดานหนึ่ง
จึงนาทีจ่ ะหันกลับมาทบทวนดูวา นอกเหนือจากเงินปนผลตามหุน ทีถ่ อื ไว ดอกเบีย้ จากเงินฝากและตัว๋ สัญญาใชเงิน เฉลีย่ คืนจากบริการ
สินเชื่อ เรายังขาดการใชโอกาสเขามีสวนรวมในจุดใดเพื่อขับเคลื่อนขบวนการออมทรัพยไทย เพื่อนํามาพัฒนาสหกรณของเราใหไดมาตรฐาน
รวมทั้งกรรมการ เจาหนาที่ หรือแมแตสมาชิก และชุมชนรอบขางสหกรณของเราอีกดวย

ถามว่า ชสอ. ให้ประโยชน์อะไรกับสหกรณ์สมาชิ กบ้าง

1. สหกรณสมาชิกควรภูมิใจในผลงานและกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งบางกิจกรรมสหกรณเองก็มีสวนรวมดวย ไมวาเรื่องของ
การถือหุน ชสอ. เพิม่ การลงทุนฝากเงิน หรือซือ้ ตัว๋ สัญญาใชเงิน แมแตการคืนกําไรใหสงั คม ในฐานะทีเ่ ปนองคกรทีร่ ฐั ยกเวนภาษีใหการบริจาคงาน
บุญตาง ๆ ผาน ชสอ. แมแตการไดรับเงินกูจาก ชสอ. ซึ่งทั้งระบบเกือบ 4 หมื่นลานบาท ไดถูกนําไปเสริมสรางคุณภาพชีวิตของสมาชิก
แตละสหกรณ เสริมจากทุนที่แตละสหกรณมีอยู จึงตองรับรูและซึมซับวานี่คืออุดมการณของสหกรณในการชวยเหลือซึ่งกันและกัน
2. สงเสริมการออมแกสมาชิกดวยการรณรงคใหสอดรับกับกิจกรรม
การออมของ ชสอ. ไมวาจะเปนการเพิ่มหุน เงินฝาก ฯลฯ ซึ่งเปนการพึ่งตนเอง
ชวยเหลือตนเอง สรางฐานะของตนเอง โดยเฉพาะป 2556 มีการรณรงคเรื่อง
ของการมีวินัย ซึ่งเปนหนึ่งในหัวขอคุณธรรมพื้นฐาน 8 ประการ นอกเหนือจาก
เรื่องขยัน ประหยัด ซื่อสัตย สุภาพ สะอาด สามัคคี และมีนํ้าใจ ที่สําคัญ
ของวินัยนาจะไดแก การสงเสริมวินัยในการออม
3. นําระบบตาง ๆ ของ ชสอ. มาปรับใชกับสหกรณของเรา ซึ่งเรื่องนี้
อาจารยกก ดอนสําราญ ไดวางไวรวม 8 ระบบ ไดแก ระบบบริหารจัดการ สวัสดิการ
พัฒนาบุคลากร การลงทุน เครือขาย สินเชื่อ การออม และสุดทายระบบ IT ซึ่ง
กาวหนาไปพรอม ๆ กันทุกระบบ
เรื่องที่นาสนใจอยูในขณะนี้คือการพัฒนาระบบ DATA CO-OP CENTER
รวมถึงเซิรฟเวอร โปรแกรมซอฟตแวร 18 ระบบงาน เพื่อสนับสนุนการทํางาน
ดานไอที ของสหกรณสมาชิก และสามารถทํางานบน Web Application เชื่อมตอ
ระบบ ATM ที่สมาชิกจะสะดวกในการฝาก-ถอนเงินไดทุกที่ทุกเวลา ซึ่งจะทําใหสหกรณออมทรัพยไทยมีเอกภาพเปนหนึ่งเดียวในเรื่องฝาก-ถอน
และหลากหลายในทางปฏิบัติ
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* กรรมการดําเนินการ ชสอ. ในคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 40
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ยังมีเรือ่ งทีน่ า สนใจ ไดแก เรือ่ งของการสนับสนุนดานสถานที่
และการดําเนินงานแกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหทั้ง 8 แหง
ซึ่งแยกตามรายอาชีพและกองรวม (สส.ชสอ.) ขณะนี้ไดสงเคราะห
ไปแลวทุกสมาคมรวม 2 พันกวาราย เปนเงินราว 1 พันลานบาท
ชสอ. ได ร  ว มมื อ กั บ สภาทนายความ อบรมความรู 
ดานสหกรณแกทนายเพื่อเปนที่ปรึกษากฎหมาย รับดําเนินคดี
แกสหกรณสมาชิกในทุกเขตศาลจังหวัดทั่วประเทศ
4. พัฒนาบุคลากรดวยการสงเขารับการฝกอบรม สัมมนา ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ฯลฯ ซึ่ง ชสอ. ไดจัดขึ้นอยางตอเนื่องตลอดทั้งป ทําใหคณะกรรมการ
และเจาหนาทีไ่ ดพฒ
ั นาตนเอง ในการนีย้ งั ไดตงั้ งบประมาณอุดหนุนคาลงทะเบียน
เพื่อสงเสริมสหกรณขนาดเล็กที่มีทุนดําเนินงานไมถึง 500 ลานบาท บางโครงการ
อาจถึงระดับสมาชิกเขารวมก็มีนะครับ อยางวันกอนสหกรณที่ไดรับรางวัลมีหุน
สูงสุด 30 ลําดับแรกไปทัศนศึกษาตางประเทศ สหกรณสมาชิกแหงหนึ่งนํารางวัล
ไปจับสลากใหสมาชิกผูโชคดี นับวารับโชคจากสหกรณจริง ๆ
ปที่ผานมา มีโครงการศึกษาดูงานตางประเทศ ชสอ. ตั้งงบประมาณ
สนับสนุนสหกรณขนาดเล็กแหงละ 10,000 ถึง 300,000 บาท (30 สหกรณ) ปรากฏวา
มีสหกรณสมาชิกทราบขอมูลและเขารวมโครงการเพียง 7 สหกรณเทานั้น
5. การกระจายใหสหกรณสมาชิกไดมีสวนรวมผานชมรมภาคและพื้นที่
กทม. โดยใหแตละภาคมีโอกาสบริหารจัดการและพัฒนาตามความตองการฝก
อบรม สัมมนา และการจัดกิจกรรมตาง ๆ ภายในภาค และพืน้ ที่ 1 และ 2 ของ กทม.
เพื่อสรางความรักและสามัคคี ทั้งนี้ไดตั้งงบประมาณใหแหงละ 1 ลานบาท ดังนั้น
สหกรณสมาชิกควรจะแสดงบทบาทเขารวมทั้งกิจกรรม และรวมบริหารงาน
ในชมรมภาคดวย
6. พัฒนาสหกรณใหมมี าตรฐานตามแนวทางที่ ชสอ. ไดสง เสริมในรูปแบบ
ตาง ๆ ตามโครงการประกวดสหกรณดีเดน นักสหกรณดีเดน ผูปฏิบัติงานดีเดน
รายงานกิจการประจําปดีเดน และลาสุดไดรวมมือกับกรมสงเสริมสหกรณ พัฒนา
ประเมินคุณภาพ CQA และมอบรางวัลใหแกสหกรณที่มีความดีเดนในหมวด
ตาง ๆ เพื่อเปนแบบอยางดวย
7. ด า นสวั ส ดิ ก ารที่ เ ป น ประโยชน กั บ กรรมการและเจ า หน า ที่ เช น
การมอบทุนการศึกษาปริญญาโท การสงเคราะหกรณีกรรมการและเจาหนาที่
เสียชีวติ รายละ 10,000 บาท ฯลฯ ตลอดจนการชวยเหลือชุมชนของสหกรณสมาชิก
เชน ทุนการศึกษาโรงเรียนตาง ๆ
8. สามารถเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ของ ชสอ. ที่จัดขึ้น เทากับไดรวมขับเคลื่อนขบวนการสหกรณออมทรัพย และสหกรณโดยรวมไป
พรอมกัน กิจกรรมทีส่ าํ คัญ ไดแก การประชุมใหญสามัญประจําป การจัดงานวันออม การรวมทําบุญทอดกฐินพระราชทาน ฯลฯ อนาคตโอกาส
ที่สหกรณเปนวาระแหงชาติ ชสอ. จะไดเชิญชวนสหกรณสมาชิกชวยกันสงเสริมการออมในสถานศึกษา สหกรณละ 1 โรงเรียน โดยสนับสนุน
โปรแกรมสมุดฝาก และเปนพี่เลี้ยงใหคําแนะนํา
ผมยังคิดเลน ๆ วาถาจะใหสุดยอดจริง ๆ ตองแขงขันกันทําสถิติปดบัญชีประชุมใหญ
เร็วทีส่ ดุ ของประเทศ อยางสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรนิ ทร จํากัด ทําไดภายใน 16 วันหลังสิน้ ปบญ
ั ชี
ขอนี้นาเปนดัชนีที่สงผลให สอ.อนามัยสุรินทร จก. ไดรับคัดเลือกเปนสหกรณดีเดนแหงชาติในปนี้
อนาคต ชสอ. อาจขยับการประชุมใหญมาเปนเดือนเมษายน-พฤษภาคม ประชุมเสร็จพาลูกหลาน
ชาวสหกรณไปทะเลเลนนํ้าตอก็ดูจะเขาทาดีเหมือนกัน
มีอะไรดี ๆ มากมายขนาดนี้ ถาไมภูมิใจใน ชสอ. ก็ไมรูจะวาอยางไรแลวละครับ และขอให
รวมกันเชิญชวนสหกรณออมทรัพยที่ยังไมไดเปนสมาชิก ชสอ. อีกราว 300 แหง มารวมกันคิด
รวมกันทํา และรวมกันรับประโยชน ภายใตอุดมการณสหกรณดวยกันเถอะครับ
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สอ.ครู ปัตตานี จก.
à¢ŒÒÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹ ªÊÍ.
คณะกรรมการ พร อ มด ว ยเจ า หน า ที่ นํ า คณะสมาชิ ก จาก
สอ.ครูปตตานี จก. จํานวน 100 คน เดินทางเขาศึกษาดูงาน ชสอ.
โดยมี นายสมชาย คําใส นายกิตติชัย ฝนฝากจิต และนายพิษณุ
กอเกียรติยากุล กรรมการดําเนินการ ชสอ. ชุดที่ 40 พรอมดวย
นายนลทวั ช สมาธิ รองผู  จั ด การใหญ ส ายพั ฒ นาฯ ให ก าร
ตอ นรับ รวมทั้ง ฝ า ยสื่อ สารองคก ารและฝายสินเชื่อ ที่มาบรรยาย
ผลการดํ า เนิ น งานและการให บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ ของ ชสอ. เมื่ อ วั น ที่
10 พฤษภาคม ที่ผานมา ณ สํานักงาน ชสอ.
FSCT NEWS

สอ.พนง.เอคโค่ จก.
à¢ŒÒÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹ ªÊÍ.
นายชัยรัตน ปนนวน เลขานุการ พรอมดวย นายนลทวัช
สมาธิ รองผูจัดการใหญสายพัฒนาฯ นางประภาษร ทิพยดี
รองผูจัดการใหญสายธุรกิจฯ และฝายจัดการ ใหการตอนรับ
คณะกรรมการ และเจาหนาที่จากสหกรณออมทรัพยพนักงานเอคโค
จํากัด จํานวน 8 คน เขาศึกษาดูงาน รับฟงบรรยายผลการดําเนินงาน
การใหบริการสินเชื่อ และสมัครเขาเปนสมาชิก ชสอ. เมื่อวันที่ 20
พฤษภาคม ที่ผานมา
FSCT NEWS

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิ ดรับสมัครนิสิตปริญญาโท

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรสหกรณ (ภาคพิเศษ) รุนที่ 12
ตัง� แต่เมษายน - สิงหาคม 2556 และเปิ ดภาคการศึกษา ตุลาคม 2556
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.master-coop.eco.ku.ac.th
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ชสอ.ร่วมสนับสนุนโครงการอบรมผู ้นําสหกรณ์ รุ ่น 9
จัดโดย สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

สัน นิบาตสหกรณ แหง ประเทศไทย จัด โครงการพัฒนาผูนําสหกรณ หลักสูตร “ผูนําสหกรณขั้นสูง” รุน 9 โดยมี
นายยุทธพงศ จรัสเสถียร รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนประธานในพิธีเปด เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม
2556 ณ สถาบันพิทยาลงกรณ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
โครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อสรางผูนําที่มีศักยภาพในการบริหารองคการ บริหารกิจการสหกรณใหประสบความสําเร็จ
และอยูรอดในยุคการเปลี่ยนแปลงและแขงขันที่สูงขึ้น ระยะเวลาในการอบรมระหวางวันที่ 16 พฤษภาคม - 30 สิงหาคม 2556
ทั้งนี้ ชสอ. โดย นายชัยรัตน ปนนวน เลขานุการ ไดรวมมอบเงินสนับสนุนการจัดสัมมนา จํานวน 10,000 บาท
โดยมี นายวิฑูรย แนวพานิช ประธานฯ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เปนผูรับมอบ
FSCT NEWS

ชสอ.ร่วมสนับสนุน นิสิต MCE10 จัดสัมมนาวิชาการ

นายอนันต ชาตรูประชีวิน ผูจัดการใหญ ชสอ. รวมเปนวิทยากรและ
เปนตัวแทนมอบเงินสนับสนุนการจัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาและ
การใชระบบซอฟตแวรและเครือขายสารสนเทศรวมกันของขบวนการสหกรณไทย :
เปนจริงหรือ เพอฝน ??” จัดโดยนิสิตโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเศรษฐศาสตรสหกรณ (ภาคพิเศษ) รุน ที่ 10 ภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพื่อใหผูเขารวมสัมมนาไดทราบถึงสถานการณการพัฒนาการใชซอฟตแวร และวิเคราะหความเปนไปได
ของการพัฒนาการใชซอฟตแวรรว มกันในขบวนการสหกรณของไทย โดยมี ผศ.ดร.รังสรรค ปตปิ ญ
 ญา รองอธิการบดีฝา ยการเงินและ
ทรัพยสิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนประธานกลาวเปดและผูดําเนินรายการเสวนา รวมกับวิทยากรรับเชิญอีก 3 ทาน คือ
นายวิชิต สนธิวณิช ผูจัดการชุมนุม สอ.ไทยไอซีที จก. นายพีระพันธ เหมะรัต กรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ
เครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด และนายศุภกิจ อินโต กรรมการดําเนินการฝายสารสนเทศ สอ.บริษัท ทีโอที จก.
โดยมีนิสิตและผูที่สนใจจากขบวนการสหกรณเขารวมงานกวา 120 คน
FSCT news
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ชสอ. สนับสนุน
ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จํากัด จัดสัมมนา
ชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด จัดสัมมนาวิชาการเรือ่ ง การเตรียมความพรอม
ของสหกรณออมทรัพยเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยวิทยากร ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ทั้งนี้ นายกก ดอนสําราญ
ไดรว มมอบเงินสนับสนุนจาก ชสอ. จํานวน 20,000 บาท ในการจัดสัมมนาครัง้ นี้ ณ หองประชุม 601 สํานักงาน ชสอ. เมือ่ วันที่ 7 มิถนุ ายน
ที่ผานมา
FSCT NEWS

มหกรรมสินค้าสหกรณ์ ปี 2556

“สหกรณ์สร้างเศรษฐกิจอาเซี ยน”

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เปนประธานในพิธีเปดงาน “สหกรณสรางเศรษฐกิจอาเซียน” ณ อาคารใหม
สวนอัมพร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม ที่ผานมา โดยมีนายสมชาย ชาญณรงคกุล อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ กลาวรายงานและ
ตอนรับขบวนการสหกรณที่มารวมงานกันอยางคับคั่ง ในการนี้ รศ.ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ รองประธานกรรมการ ชสอ. ไดเขารวมเปนเกียรติ
ในพิธีเปดและเลือกชมสินคาสหกรณในครั้งนี้ดวย
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กรมสงเสริมสหกรณไดจัดงานมหกรรมสินคาสหกรณ ป 2556 ขึ้น ระหวางวันที่ 24 - 28 พฤษภาคม 2556 มีวัตถุประสงคสําคัญ
เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธผลการดําเนินงานของขบวนการสหกรณไทย ตลอดจนผลงานของกรมสงเสริมสหกรณ ในโอกาสครบรอบ
40 ป และเตรียมความพรอมของบุคลากรทุกฝายในขบวนการสหกรณ เพิ่มองคความรูสูประชาชน และเปนเวทีสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ตลอดจนการเจรจาธุรกิจ ถายทอดองคความรูดานการพัฒนาอาชีพ เผยแพรประชาสัมพันธสินคาสหกรณใหเปนที่รูจักอยางแพรหลาย และ
เปนชองทางในการสรางเครือขายสินคาสหกรณอาเซียนใหเกิดขึ้นเปนรูปธรรม เพื่อเตรียมพรอมเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ในป 2558
นายสมชาย ชาญณรงคกุล เปดเผยวา ในสถานการณที่การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกรุนแรงมากยิ่งขึ้น การรวมกลุมของประชาชน
ที่มีความเขมแข็งในรูปแบบการบริหารจัดการตามระบบสหกรณ จะชวยลดกระแสความรุนแรงของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
เนื่องจากจะเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ขบวนการสหกรณไทยจําเปนตองปรับตัวเพื่อรองรับโอกาสที่จะเกิดขึ้น
จากการกระชับความรวมมือระหวางกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งมีสมาชิกรวมกวา 600 ลานคน
ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ จัดแสดงและจําหนายสินคาของขบวนการสหกรณและกลุมเกษตรกร การสาธิตกิจการตาง ๆ ของ
สหกรณและกลุมเกษตรกร สหกรณสอนอาชีพ และการเจรจาธุรกิจ โดยกรมสงเสริมสหกรณจะเปนตัวกลางในการเจรจาระหวางสหกรณ
เพื่อสรางความมั่นใจใหแกผูประกอบการและสหกรณ โดยมีสหกรณจากทั่วประเทศเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ครบทุกจังหวัด รวมทั้งขบวนการ
สหกรณของประเทศสมาชิกในกลุมอาเซียนทั้งหมดดวย
FSCT news

ชสอ. ร่วมการแข่งกันกีฬาฟุ ตบอล
เชื่ อมโยงเครือข่ายสัมพันธ์ ครัง� ที่ 5

ขบวนการสหกรณรว มกันจัดการแขงกันกีฬาฟุตบอลเชือ่ มโยงเครือขายสัมพันธ
ครั้ ง ที่ 5 ซึ่ ง ในป นี้ สั น นิ บ าตสหกรณ แ ห ง ประเทศไทย เป น เจ า ภาพ เมื่ อ วั น ที่
11 พฤษภาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
โดยมีขบวนการสหกรณเขารวม ไดแก ชุมนุมสหกรณ
การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด (สีนํ้าเงิน) ชุมนุม
สหกรณ อ อมทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย จํ า กั ด (สี ฟ  า )
ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด
(สี เ หลื อ ง) ชุ ม นุ ม สหกรณบริ ก ารเดิ น รถแหง
ประเทศไทย จํ า กั ด ชุ ม นุ ม ร า นสหกรณ แ ห ง ประเทศไทย จํ า กั ด (สี ช มพู ) สํ า นั ก งาน
สงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 + 2 (สีสม) บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
(สีขาว) และสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (สีมวง) โดยผลการแขงขันฟุตบอลในครั้งนี้
สํ า นั ก งานส ง เสริ ม สหกรณ ก รุ ง เทพมหานคร พื้ น ที่ 1 + 2 เป น ผู  ค ว า แชมป ไ ปครอง
นอกจากนี้ยังมีการแขงขันกีฬามหาสนุกอีกมากมาย และในชวงคํ่าไดมีงานเลี้ยงสังสรรค
มอบถวยรางวัล พรอมสงมอบธงใหกับเจาภาพปตอไป ซึ่งไดแก บริษัท สหประกันชีวิต จํากัด
(มหาชน) เปนผูรับมอบธง เพื่อเปนเจาภาพจัดงานกีฬาเชื่อมโยงเครือขายสัมพันธ ครั้งที่ 6
ในป 2557
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BILL PAYMENT

เพื่อรับชําระคาแบบพิมพ คาลงทะเบียนอบรม/สัมมนา และคาหุน ชสอ.
โดย ชสอ. ไดเปดบริการการชําระเงินแบบ BILL PAYMENT กับธนาคาร 4 ธนาคาร ดังนี้
1. ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
2. ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
4. ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ฝายบริหารเงิน ชสอ. โทร. 0 2496 1199 ตอ 220 หรือ www.fsct.com
FSCT news
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ชสอ. (FSCT) ร่วมฉลอง ครบรอบ 50 ปี
ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชน (CC) สาธารณรัฐเกาหลี
นายก ก ดอนสํ า ราญ ประธานกรรมการ
ในคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 40 นายกิตติชัย
ฝนฝากจิต กรรมการดําเนินการ ชุดที่ 40 และนายอนันต
ชาตรูประชีวนิ ผูจ ดั การใหญ ชสอ. ไดเขารวมงานฉลอง
ครบรอบ 50 ป แหงการกอตัง้ ขบวนการสหกรณออมทรัพย
ชุมชน (CC) ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 23
พฤษภาคม 2556 ณ สนามกีฬา Jamsil Sports Complex
จัดโดย ชุมนุมสหกรณออมทรัพยชุมชนแหงสาธารณรัฐ
เกาหลี (Korean Federation of Community Credit Cooperative : KFCC) มีผูเขารวมงานดังกลาวกวา 30,000 คน
Mr. Shin Jong-baek ประธานกรรมการ KFCC
ไดมหี นังสือเชิญหนวยงานสหกรณตา งประเทศ 4 ประเทศ
เข า ร ว มแสดงความยิ น ดี แ ละเป น เกี ย รติ ใ นงานฉลอง
ครบรอบ 50 ป ของขบวนการสหกรณออมทรัพยชุมชน
โดยถือเปนแขกพิเศษ เนื่องจากทาง KFCC เชิญเฉพาะ
หนวยงานทีม่ คี วามสัมพันธทใี่ กลชดิ กันระหวางหนวยงาน
เทานั้น สําหรับ ชสอ. ไดลงนามในบันทึกขอตกลง
ทวิ ภ าคี ร ะหว า ง ชสอ. และ KFCC (วั น ที่ 22
กันยายน 2556) ในการรวมมือสนับสนุนซึง่ กันและกัน
ในดานตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการพัฒนาขบวนการ
สหกรณของทั้ง 2 ประเทศ โดยเริ่มความรวมมือ
จากการจัดโครงการแลกเปลี่ยนผูนําสหกรณไทยเกาหลี และเกาหลี-ไทย เปนประจําทุกป
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งานฉลองครบรอบ 50 ป เริ่ ม ขึ้ น ตั้ ง แต วัน ที่
21 พฤษภาคม 2556 ซึ่งคณะผูบริหาร KFCC ไดจัด
งานเลี้ยงตอนรับแขกผูมีเกียรติจากหนวยงานสหกรณ
ต า งประเทศ ได แ ก 1. ผู  แ ทนจาก ชสอ. (FSCT)
2. Mr. Konrad Hagedorn ศาสตราจารย ป ระจํ า
คณะเศรษฐศาสตร ก ารเกษตร จาก Humboldt
University Berlin ประเทศเยอรมนี 3. Ms. Simel Esim
หั ว หน า แผนกสหกรณ จ ากองค ก ารแรงงานระหว า ง
ประเทศ (ILO) ประเทศสวิตเซอรแลนด และ 4. Mr. Tohru
Sukegawa ผูจัดการใหญ สถาบันวิจัย Shinkin Central Bank ประเทศญี่ปุน โดยจัดงานเลี้ยงตอนรับ ณ โรงแรม
Lotte Hotel World
วันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ทาง KFCC จัดงานประชุมสัมมนา เรื่อง “สหกรณออมทรัพยชุมชนกับยุคโลกาภิวัตน
และความรับผิดชอบตอสังคม” โดยมีผูบริหาร KFCC เขารวมประชุมสัมมนาดังกลาว
สําหรับพิธีฉลองครบรอบ 50 ป ขบวนการสหกรณออมทรัพยชุมชนไดจัดขึ้นอยางยิ่งใหญ และมีชาวสหกรณออมทรัพย
เขารวมงานอยางคับคั่งกวา 30,000 คน ซึ่งตองใชสถานที่เปนสนามกีฬาในการจัดงานตามความจุของผูคน โดยประธาน
ในพิธเี ปด ไดแก รัฐมนตรีวา การกระทรวงความมัน่ คงและบริหารจัดการสาธารณชน จึงมีการถายทอดออกทางรายการโทรทัศน
รวมทั้งมีการรองเพลงชาติเกาหลี การมอบรางวัลผูทําคุณประโยชนใหกับขบวนการสหกรณออมทรัพยชุมชน จากนั้นประธาน
กรรมการ KFCC ไดกลาวตอนรับและแสดงปาฐกถา ตอดวยการประกาศใชสัญลักษณใหม (Logo) ของ KFCC และจบดวย
การแสดงตาง ๆ ที่เจาภาพไดจัดเตรียมไว
นอกจากนี้ คณะผูบริหาร ชสอ. ยังไดมีโอกาสเขาศึกษาดูงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศของชุมนุมสหกรณออมทรัพย
ชุมชนแหงสาธารณรัฐเกาหลี (KFCC) ณ สํานักงานใหญชมุ นุมสหกรณ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2556 ทัง้ นี้ เพือ่ ศึกษาการเชือ่ มโยง
ขอมูลระหวาง KFCC และสหกรณสมาชิก เนื่องดวย ชสอ. มีโครงการจัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณออมทรัพย
เพื่อสหกรณสมาชิก ซึ่งโครงการดังกลาวไดมีการจัดหาโปรแกรมที่ไดมาตรฐานเทียบเทาธนาคาร และจัดหาศูนยคอมพิวเตอร
ที่ทันสมัยรองรับการเชื่อมตอหรือขยายในอนาคต
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อัตราดอกเบี�ยเงินฝากประจําและตั๋วสัญญาใช�เงิน

“รุ่นออมทรัพย์พูนทวี”

5 แสนบาทขึ�นไป

ระยะเวลา 5 เดือน
อัตราดอกเบี�ยร้อยละต่อปี
3.40

ระยะเวลา 10 เดือน
อัตราดอกเบี�ยร้อยละต่อปี
3.50

1 ล้านบาทขึ�นไป

3.50

3.60

5 ล้านบาทขึ�นไป

3.60

3.70

10 ล้านบาทขึ�นไป

3.70

3.80

20 ล้านบาทขึ�นไป

3.80

3.90

วงเงิน

เงื่อนไขการลงทุน
1.
2.
3.
4.

ตัง้ แตวนั ที่ 3 มิถนุ ายน 2556

วงเงินตั้งแต 500,000 บาทขึ้นไป
เงื่อนไขการชําระดอกเบี้ย ชําระดอกเบี้ยเมื่อครบกําหนด
การไถถอนกอนกําหนดจะไมไดรับดอกเบี้ย
ชุ ม นุ ม สหกรณ อ อมทรั พ ย ฯ จะเป ด จํ า หน า ยเงิ น ฝากประจํ า และ
ตั๋ ว สั ญ ญาใช เ งิ น ตามประกาศนี้ ใ ห แ ก ส หกรณ โดยไม จํ า กั ด จํ า นวน
ระหวางวันที่ 3 มิถุนายน - 2 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ÊÔ¹àª×èÍ ªÊÍ. ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂà§Ô¹¡ÙŒ ´Ñ§¹Õé
ระยะเวลา
อัตราดอกเบี้ย
ระยะสั้น
4.65 ตอป
ระยะปานกลาง
4.85 ตอป
ระยะยาว
4.95 ตอป
ตั้งแตวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เปนตนไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ : ฝายเงินทุน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 199 หมู 2 ต.บางสีทอง
อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท 0 2496 1199 ตอ 125 - 127, 109 โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188 www.fsct.com
ชําระคาฝากสงเปนเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5/2552
ปณศ.บางกรวย
ชุ มนุ มสหกรณ อ อมทรั พย แ ห งประเทศไทย จํากัด

ปที่ 25 ฉบับที่ 312 เดือนมิถุนายน 2556

จัดทําโดย : ฝายสื่อสารองคการ ชสอ.
http://www.fsct.com
E-mail : info@fsct.com

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
เลขที่ 199 หมู 2 ถนนนครอินทร ตําบลบางสีทอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188

