
ปีที่ 25 ฉบับที่ 314 เดือนสิงหาคม 2556ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี
๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

 ลุสิบสองสิงหาวโรกาส เฉลิมพระแม่ชาติฉลองสมัย
เฉลิมพระชนมพรรษาพระแม่ไทย ราษฎร์ร่วมใจน้อมเกล้าถวายพระพร

 ส�านึกพระมหากรุณา ธิคุณพระแม่ฟ้าอดิศร
ทรงเมตตาชาวไทยทรงอาทร ทรงดับร้อนทุกข์เข็ญให้บรรเทา

 ทรงห่วงใยทรงให้ทั้งไฟน�้า ทรงติดตามคนเจ็บไข้มิให้เหงา
ทรงให้ปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา ทรงบรรเทาทุกข์ร้อนผ่อนประจ�า

 ทรงสร้างอาชีพให้มีกินอยู่ ทรงให้ทั้งความรู้การศึกษา
ทรงเป็นพระมิ่งแก้วพระมารดา ทรงเป็นพระแม่ฟ้าประชาไทย

 ขออัญเชิญพระสยามเทวาธิราช อวยพระพรพระแม่ชาติเฉลิมสมัย
ขอทีฆายุกาแด่พระแม่ไทย ขอเทิดไท้พระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการด�าเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด



ประธานพบสมาชิก

เรียน ท่านประธานกรรมการ/
 ผู้แทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกท่าน

ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์

 ผมและคณะกรรมการด�าเนินการ ชสอ. ชุดที่ 41 
บรหิารงาน ชสอ. ได ้2 เดอืนเศษแลว้ครบั ทกุอยา่งเริ่มลงตวั  
ผมและคณะกรรมการ ชสอ. ได้ออกเดนิสายไปพบ คารวะ  
แนะน�าตัว และขอค�าแนะน�าผู ้หลักผู ้ใหญ่ที่เกี่ยวข้อง 
ในวงการสหกรณ์ และผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และ 
ได้ให้การต้อนรบัผู้น�าสหกรณ์ เช่น สนันบิาตสหกรณ์ และ
ชมุนมุสหกรณ์ระดบัชาต ิธนาคารพาณชิย์ สมาคมฌาปนกจิ
สงเคราะห์ และ หนงัสอืพมิพ์หลายฉบบั ตลอดจนเจ้าหน้าที่
อาวโุส IMF ภาคพื้นเอเชยีแปซฟิิก ผู้น�าสหกรณ์จากประเทศ 
ศรลีงักา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์จากประเทศภฏูาน ในโอกาส 
ที่ผมได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ ชสอ. อีก 
สมยัหนึ่ง 

ผมและคณะกรรมการ ชสอ. ได้มีโอกาสเข้าพบและ
คารวะ ท่านบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี และ
ประธานที่ปรกึษาพรรคชาตไิทยพฒันา ซึ่งดแูลงานกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ท่านธรีะ วงศ์สมทุร และ ท่านสมศกัดิ์  
ปริศนานันทกุล อดีตรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ด้วย และได้พบท่านรองนายกรัฐมนตรีและ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ท่านยุคล  
ลิ้มแหลมทอง) ซึ่งท่านเป็นผู้ก�ากบัดูแลงานของกรมส่งเสรมิ 
สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งผมได้แนะน�าตัว 
และขอให้ท่านให้การสนบัสนนุ ชสอ. หลายเรื่อง เช่น การแก้ไข  
พ.ร.บ.สหกรณ์ ม. 50 (วาระกรรมการและการเว้นวรรค) ม. 41  

(สมาชิกสมทบ) และปัญหาวิกฤตของสหกรณ์เครดิต 
ยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ากัด ซึ่งมีสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 
และสหกรณ์ออมทรัพย์จ�านวนมากฝากเงินกับสหกรณ์ 
แห่งนี้ รวมถึงสหกรณ์นับพันสหกรณ์ที่ถือหุ ้นกับบริษัท 
สหประกันชีวิต จ�ากัด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง  
และท�าให้ภาพลกัษณ์ของสหกรณ์ไทยเสยีหายทั้งระบบ

ผมได้รบัทราบว่า มกีารพดู และเขยีนในวารสารต่าง ๆ   
จากบุคคลกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเคยเป็นประธานกรรมการ หรือ 
เคยเป็นกรรมการ หรอืเคยเป็นที่ปรกึษา ชสอ. โดยกล่าวถงึ
สาเหตุที่ต้องไปตั้งชุมนุมสหกรณ์แห่งใหม่ โดยโจมตี ชสอ. 
ต่าง ๆ นานา เช่น กล่าวหาว่ามกีารซื้อเสยีงในการเลอืกตั้ง 
ชสอ. บางคนให้ร้าย ชสอ. ว่าก�าลงัจะเจ๊ง เป็นต้น

ผมเรยีนว่า การไปตั้งชมุนมุสหกรณ์แห่งใหม่ ไม่มใีคร 
ต�าหนทิ่าน เพราะเป็นสทิธ ิ แต่ท�าไมต้องโจมต ี หรอืให้ร้าย  
ชสอ. ด้วย โปรดอย่าใช้ ชสอ. เป็นข้ออ้างในการไปตั้ง 
ชุมนุมสหกรณ์ขึ้นใหม่ หรือกล่าวว่า ชสอ. ก�าลังแย่เพราะ 
พวกท่านไม่ได้บริหาร ชสอ. เท่านั้นหรือ คนอื่นมีความรู้  
ความสามารถสู้พวกท่านไม่ได้หรือ ยิ่งกล่าวหาว่ามีการ 
ซื้อเสียง ผมถือว่าเป็นการดูหมิ่นผู ้แทนสหกรณ์สมาชิก 
ทั่วประเทศเป็นอย่างมาก แทนที่จะทบทวนดูว่าท�าไมเขา 
จึงไม่เลือกพวกท่าน จะดีกว่าไปโทษคนที่ไม่เลือกท่านว่า 
รบัเงนิซื้อเสยีง “เงนิซื้อเขาไม่ได้หรอกครบั”

ขออภยั ที่จ�าเป็นต้องพูดเรื่องนี้ สวสัดคีรบั

(ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์)
ประธานกรรมการ

ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั       
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คณะผู้บริหาร ชสอ.
ถวายพระพร 12 สิงหาคม 2556
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย 

คณะกรรมการด�าเนินการ ชสอ. ชุดที่ 41 และฝ่ายจัดการ  
ร ่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหาคม เนื่องในโอกาส 
วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชนินีาถ  ซึ่งเวยีนมาบรรจบในวนัที่ 12 สงิหาคม 2556  
ณ สถานวีทิยโุทรทศัน์แห่งประเทศไทย NBT เมื่อวนัที่ 29 กรกฎาคม 
ที่ผ่านมา 

เปิดส�ำนักงำน สอ.ครูพิษณุโลก จก.

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์  ประธานกรรมการ พร้อมด้วย รศ.ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์  

รองประธานกรรมการ นายศรีโพธิ ์วายพุกัตร์ กรรมการด�าเนนิการ ชสอ. ร่วมเป็นเกยีรตใินพธิี 

เปิดอาคารส�านักงานใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ากัด โดยมี นายสุชน ชามพูนท  

ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ให้เกยีรตเิป็นประธานในพธิเีปิด เมื่อวนัที่ 18 กรกฎาคม ที่ผ่านมา 
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ชสอ. เดนิหนำ้หำรอืแนวทำงพฒันำขบวนกำรสหกรณ์ไทย
ดร.เฉลมิพล  ดลุสมัพนัธ์  ประธานกรรมการ น�าคณะผูบ้รหิาร  

ชสอ. ประกอบด้วย รศ.ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์  นายประดิษฐ หัสดี  

รองประธานกรรมการ นายชัยรัตน์ ปันนวน เลขานุการ และ 

นายธนู โพธิ์ทอง กรรมการด�าเนินการ เข้าพบ นายอภินันท์  

จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมมอบดอกไม้แสดง 

ความยนิดใีนโอกาสที่เข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ เพื่อปรกึษาหารอืแนวทาง 

และประสานความร่วมมอืในการเผยแพร่การประชาสมัพนัธ์ขบวนการ

สหกรณ์ และงานสหกรณ์ออมทรพัย์ไทย ณ กรมประชาสมัพนัธ์ 

หลงัจากนั้นได้เข้าพบ นายบรรหาร ศลิปอาชา ประธานทีป่รึกษาพรรคชาตไิทยพัฒนา นายยคุล ลิม้แหลมทอง รอง

นายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธรีะ วงศ์สมทุร และนายสมศกัดิ ์ปรศินานันทกุล  

อดตีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งคณะผูบ้รหิารพรรค พร้อมด้วย ดร.ธนภทัร ปาลกะวงศ์ ณ อยธุยา  

ผู้อ�านวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

เพื่อหารือแนวทางการบริหารงานและพัฒนา

ขบวนการสหกรณ์ในอนาคต รวมทั้งการแก้ไข 

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 41 

สมาชิกสมทบ และมาตรา 50 วรรคสาม วาระ

การด�ารงต�าแหน่งของกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ 

ณ ที่ท�าการพรรคชาติไทยพัฒนา ถนนพิชัย ดุสิต 

กรงุเทพฯ เมื่อวนัที่ 16 กรกฎาคม ที่ผ่านมา 
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ชสอ. หำรือ กำรก่อสร้ำงอำคำรต้นแบบแห่งกำรออม

เมื่อวนัที่ 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นายธน ู โพธิท์อง กรรมการด�าเนนิการ พร้อมด้วย 

นายกิตติชัย ฝันฝากจิต ที่ปรึกษา ชสอ. และนายโกศล จุ้ยมี ประธานกรรมการ  

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก เข้าส�ารวจพื้นที่และหารอืแนวทางการก่อสร้าง 

อาคารกจิกรรมสหกรณ์ (อาคารต้นแบบแห่งการออม) ร่วมกบั พ.ต.ท.กิตติคุณ นิยมวิทย์  

รองผู้ก�ากับการ ตชด.ที่ 14 นายประพันธ์ จิตต์เทศ  

หัวหน้าชุดเฉพาะกิจอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  

และนายค�ารณ พวงมณี สหกรณ์จังหวัดเพชรบุร ี 

ณ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก อ�าเภอ 

แก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบรุ ี

ทั้งนี้ ชสอ. และขบวนการสหกรณ์ออมทรพัย์ จะได้ร่วมกนัสมทบทนุเพื่อสนบัสนนุการจดัสร้างอาคารกจิกรรมสหกรณ์

ดังกล่าวต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายอาคารแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส  

ทรงเจรญิพระชนมาย ุ60 พรรษา ในปี 2558 
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“เสริมพลังควำมเข้มแข็งสู่อนำคต”
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภำคเหนือ

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา 
ทางวิชาการ ในหัวข้อ “การปฏิบัติงานตามแผนงาน และความเคลื่อนไหวทางการเงิน” จัดโดย  
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ สหกรณ์ออมทรัพย ์
ครูพิษณุโลก จ�ากัด โดยมี นายณัฐศิษฐ์ ตันติสันติสม รองประธานกรรมการชมรมฯ กล่าว 
รายงานวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาต่อประธานในที่ประชุม และ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร 

ประธานกรรมการชมรมฯ และประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ากัด  

กล่าวต้อนรบั มผีู้เข้าร่วมสมัมนาจ�านวนกว่า 150 คน 
ชสอ. ได้มอบเงินสนับสนุนค่าบริหารจัดการ 

แก่ชมรมฯ จ�านวน 200,000 บาท และเงนิสนบัสนนุ 
โครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ประจ�าปี 2556 แก่โรงเรยีนในภาคเหนอื จ�านวน 16 
โรงเรยีน โดยมผีูแ้ทนสหกรณ์ออมทรพัย์ในภาคเหนอื
เป็นผู้รบัมอบ

นอกจากนี้ ได้มีการบรรยายการบริหารงาน
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุม
สหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) และ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ 

ออมทรพัย์ครูไทย (สสอค.) โดย นายสุทัศน์ กองป่า อุปนายก สส.ชสอ. นายณัฐศิษฐ์ ตันติสันติสม กรรมการ สส.ชสอ. และ 

นายเอนก  เนียมเทศ นายก สสอค.

โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ความสนใจเกี่ยวกับสมาคมฯ เป็นอันมาก และ 
ได้สอบถามปัญหาที่สงสัยและไม่เข้าใจในหลายประเด็น โดยได้รับการตอบจาก 
วทิยากรบรรยายในรายละเอยีดอย่างครบถ้วน และช่วงเยน็เป็นงานเลี้ยงสงัสรรค์  
โดยชมรม สอ.ภาคเหนอื ได้แสดงความยนิดกีบัคณะกรรมการด�าเนนิการ ชสอ.  
ที่ได้รบัการเลอืกตั้งในการประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2556 ที่ผ่านมา 
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ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีสหกรณ์สมาชิกสอบถามมาเป็นจ�านวนมากว่า ชสอ. ได้น�าเงินไปลงทุนในสหกรณ์ 

เครดติยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ากดั หรอืไม่ หลงัจากเกดิกรณสีหกรณ์เครดติยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ากดั ขาดสภาพคล่องทางการเงนิ  

อันเนื่องมาจากข้อบกพร่องในการบริหารจัดการหลายลักษณะ จนเป็นเหตุให้ไม่สามารถจ่ายคืนเงินให้แก่ผู้ฝากหรือผู้ลงทุน

ในตั๋วสัญญาใช้เงินของสหกรณ์ รวมถึงสหกรณ์ 40 แห่ง ที่น�าเงินไปฝากหรือซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

คลองจั่น จ�ากดั รวมทั้งสิ้น 8,218.38 ล้านบาท ตามที่ได้มกีารเสนอข่าวของสื่อมวลชนหลายส�านกัแล้วนั้น

ชสอ. ขอเรียนชี้แจงยืนยันว่ำ ชสอ. ไม่มีเงินให้กู ้ ไม ่มี เงินฝำก หรือไม่มี เงินลงทุนในต๋ัวสัญญำใช้เงิน หรือ 
ไม่มีเงินลงทุนอื่นใด ในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ำกัด แม้แต่บำทเดียว

ชสอ. มีนโยบายการบริหารการเงินและสินทรัพย์ในทางที่ก่อให้เกิดเสถียรภาพ ความมั่นคงเป็นส�าคัญ การลงทุน 

ของ ชสอ. ทุกรายการจะอยู่ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ พระราชบัญญัติสหกรณ์ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ 

สหกรณ์แห่งชาต ิ (คพช.) ข้อก�าหนดคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

โดย ชสอ. มโีครงสร้างการบรหิารสนิทรพัย์โดยสรปุดงันี้ 

ชสอ. ไม่มีเงินลงทุน
 ในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

โครงสร้างการบริหารสินทรัพย์ของ ชสอ. (แหล่งใช้ไป)
ณ วันที่ 30 มิถุนำยน พ.ศ. 2556

หน่วย : ล้านบาท
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ตอบข้อสงสัยและประเด็นพาดพิง ชสอ.
ของคุณฤกษ์ชัย รัตรสาร ผู้แทน สอ.กฟผ. จก.
โดย ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ.

วนัก่อนผมได้มโีอกาสอ่านบทความที่คณุฤกษ์ชยั รตัรสาร ผูแ้ทนสหกรณ์ออมทรพัย์การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย จ�ากดั (สอ.กฟผ.จก.) ซึ่งเคยเป็น 
กรรมการ ชสอ. 1 ปี  ได้ตพีมิพ์ไว้ในหนงัสอืข่าว สอ.กฟผ. ปีที่ 34 ฉบบัที่ 275 เดอืนมถินุายน 2556 แสดงทศันคตเิชงิลบพาดพงิถงึ ชสอ. ไว้หลายประเดน็  
ผมในฐานะผู้บริหาร ชสอ. และผู้แทนสหกรณ์สมาชิก จึงต้องขอใช้โอกาสนี้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์และสาธารณชนทั่วไป 
ได้ใช้ดลุยพนิจิให้เกดิความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นธรรมแก่ ชสอ. ซึ่งเป็นองค์การกลางของสหกรณ์ออมทรพัย์ทั่วประเทศในประเดน็สาระส�าคญั ดงันี้

1. การเลือกตั้ง : คุณฤกษ์ชัย ระบุว่า “...ทีมของผมทั้งทีมไม่ผ่านการเลือกตั้งครั้งนี้ ทั้ง ๆ ที่เพื่อนร่วมทีมมาจากสหกรณ์สมาชิกที่มี 
ความมั่นคง ประกอบด้วยบุคลากรหลากหลายอาชีพมากกว่า คะแนนถูกทิ้งห่างจนเห็นได้ชัดว่า การเลือกตั้งครั้งนี้มีการจัดการด้วยวิถีทางการเมือง  
มากกว่าการเลอืกตั้งโดยการใช้วจิารณญาณของแต่ละบคุคลตามปกต.ิ..”

 ค�าชี้แจง : การเลือกตั้งของ ชสอ. ได้ด�าเนินการอย่างถูกต้องตามข้อบังคับ และระเบียบ ชสอ. ว่าด้วยการเลือกตั้งประธานกรรมการ  
กรรมการด�าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2549 ทุกประการ การหาเสียงเป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตย ต่างคนต่างหาโอกาสแสดงตน 
ต่อผูแ้ทนสหกรณ์ออมทรพัย์ผูม้สีทิธิ์ลงคะแนน พร้อมน�าเสนอแนวนโยบายในการพฒันา ชสอ. และขบวนการ เพื่อให้ผูแ้ทนสหกรณ์ได้ใช้วจิารณญาณหรอื
ดุลยพินิจในการตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้งให้กับผู้สมัครท่านใด ผู้แทนสหกรณ์แต่ละท่านล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ทรงเกียรติ และมีประสบการณ์ 

ทางการบริหารมาแล้วทั้งสิ้น นอกจากนี้แล้วการด�าเนนิการเลอืกตั้ง ก็มีการจัดการและควบคุมให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส โดยคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง จ�านวน 25 คน ตามที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้น

2. สภาพคล่อง : คุณฤกษ์ชัย ระบุว่า “...สินทรัพย์ของชุมนุมฯ จ�านวน 60,000 ล้านบาทเศษนั้น เป็นเงินที่กู้มาจากสถาบันการเงินต่าง ๆ  
ถึง 25,700 กว่าล้าน เงินกู้จ�านวนมากนั้นได้มาจากการน�าเงินที่สมาชิกฝากไปซื้อตราสารหนี้ หลังจากนั้นน�าตราสารหนี้ไปเป็นหลักทรัพย์ค�้าประกัน 
การกู้เงินจากธนาคาร เมื่อได้เงินมาจะน�าไปซื้อตราสารหนี้เพิ่มขึ้น และน�าไปเป็นหลักทรัพย์ส�าหรับการกู้เงินครั้งต่อไป ท�าเช่นนี้หลาย ๆ รอบ จนยอด 
เงนิกู้สูงขึ้นเรื่อย ๆ รู้สกึไม่สบายใจครบั เพราะเมื่อไหร่ที่ธนาคารขึ้นดอกเบี้ยเงนิกู้ หรอืเร่งรดัหนี้สนิคนื ปัญหาสภาพคล่องจะเกดิขึ้นทนัท.ี..”

 ค�าชี้แจง : ข้อมูลที่คณุฤกษ์ชยัน�ามาวเิคราะห์น่าจะมคีวามผดิพลาดคลาดเคลื่อน ข้อมูลของงบการเงนิ ณ วนัสิ้นปีบญัช ี31 มนีาคม 2556  
ชสอ. มยีอดวงเงนิกู้มาจากสถาบนัการเงนิอื่นเพยีง 17,436 ล้านบาท มยีอดเงนิรบัฝากและตั๋วสญัญาใช้เงนิของ ชสอ. รวม 32,381 ล้านบาท และได้น�าไป 
ลงทนุในตราสารหนี้ 20,545 ล้านบาท คดิเป็น 63.45% ของตั๋วสญัญาใช้เงนิและเงนิรบัฝาก หรอืคดิเป็น 0.63 รอบ ขณะที่น�าตราสารหนี้ไปค�้าประกนัวงเงนิกู้
จากสถาบนัต่าง ๆ  เพยีง 17,436 ล้านบาท (ไม่ใช่ 25,700 ล้านบาท ตามที่คณุฤกษ์ชยัเข้าใจ) คดิเป็น 84.86% ของตราสารหนี้ หรอื 0.85 รอบ จงึไม่ได้เป็นการ 

หมุนเงินหลาย ๆ รอบตามที่คุณฤกษ์ชัยเข้าใจ ข้อเท็จจริงคือ ยังหมุนไม่ถึง 1 รอบด้วยซ�้าไป

 ชสอ. มกีารบรหิารการเงนิด้วยความระมดัระวงั ละเอยีดรอบคอบ และตดิตามดแูลอย่างใกล้ชดิ ด้วยเครื่องมอืทางการบรหิารและหลกัวชิาการ 
ที่เป็นสากล มกีารจดัท�าประมาณการกระแสเงนิสดล่วงหน้า (Proforma Cash flows) มกีารก�าหนดระดบัอตัราการด�ารงสนิทรพัย์สภาพคล่องตามสถานการณ์ 
ภาวะเศรษฐกิจ พร้อมทั้งระดับสัญญาณเตือนภัยสภาพคล่องเป็นรายวัน รวมทั้งได้มีการด�ารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตามแนวทาง BASEL I-III  
ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสากล ณ สิ้นปีบัญชี ชสอ. มีอัตราส่วน BIS Ratio ที่ระดับ 21.35% เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย  
ก�าหนดไว้ไม่ต�่ากว่า 8.5% แสดงให้เหน็ถงึสถานะการเงนิที่มั่นคง 

3. ดอกเบี้ยเงินกู้ต�่ากว่าดอกเบี้ยเงินฝาก : คณุฤกษ์ชยั ได้ระบวุ่า “...ภาพรวมดอกเบี้ยเงนิกู้ต�่ากว่าดอกเบี้ยเงนิฝาก ชสอ. ต้องไปหารายได้ 
อื่นมาเสริมให้มีเงินจ่ายแก่ผู้ฝาก หากสมาชิกกู้เงินจาก ชสอ. แล้วน�ากลับมาฝากกับ ชสอ. อีกที จะได้ก�าไร คือ เงินเฉลี่ยคืน เช่นนี้แล้วจะสร้าง 
ความเชื่อมั่นให้ผู้น�าเงนิมาฝากได้อย่างไรว่าจะมเีงนิคนืเขาแน่นอน...”

 ค�าชี้แจง : ณ สิ้นปีบัญชี ชสอ. มีสินทรัพย์รวม 60,678 ล้านบาท โดยมีแหล่งที่มาของเงินทุนจากหลายทาง มีก�าหนดระยะเวลา และ 
ต้นทนุเงนิทนุที่แตกต่างกนั อตัราดอกเบี้ยเงนิรบัฝากของ ชสอ. มรีะยะเวลาที่แตกต่างกนั ตั้งแต่เผื่อเรยีก 7 วนั 14 วนั ไปจนถงึ 5 ปี อตัราดอกเบี้ย 
จะสมัพนัธ์กบัระยะเวลาและจ�านวนเงนิฝากซึ่งมคีวามแตกต่างกนัตั้งแต่ 0.95% ถงึ 5.05% วงเงนิฝากตั้งแต่ 1 หมื่นบาท ถงึ 20 ล้านบาท ส่วนอตัราดอกเบี้ย 
เงินกู้ของ ชสอ. ระยะสั้น 4.65% ระยะปานกลาง 4.80% และระยะยาว 4.95% ในการบริหารส่วนต่างทางการเงิน ชสอ. จะต้องมีการค�านวณต้นทุน
เงนิทนุเฉลี่ยถ่วงน�้าหนกั (Weighted Average Cost of Capital) และค�านวณอตัราผลตอบแทนเฉลี่ยถ่วงน�้าหนกั (Weighted Average Return on Capital)  
ของเมด็เงนิทั้งจ�านวน 60,678 ล้านบาท จงึจะเหน็ภาพรวมทั้งหมดได้ โดย ณ สิ้นปีบญัชขีอง ชสอ. มโีครงสร้างส่วนต่างทางการเงนิ โดยสรปุ ดงันี้
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ส่วนต่างทางการเงินของ ชสอ.
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

 ร้อยละ

 ผลตอบแทนการลงทนุ  4.6795
  ต้นทนุเงนิทนุ (รวมปันผล) 4.0476
  ต้นทนุบรหิาร 0.2101
  ต้นทนุเพื่อจดัสรรทนุและเฉลี่ยคนื 0.4033
 รวมต้นทนุทั้งสิ้น  4.6610
 ส่วนต่าง  0.0185

หมายความว่า : ชสอ. มผีลตอบแทนการลงทนุ เพยีงพอต่อการจ่ายต้นทนุ เงนิทนุ ปันผล เฉลี่ยคนื และจดัสรรเป็นทนุต่าง ๆ แล้ว ยงัคงมสี่วน
ต่างอยู่อกี 0.0185%

ส่วนต่างทางการเงินของธุรกิจสินเชื่อของ ชสอ.
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556

 ร้อยละ

 ผลตอบแทนในธรุกจิสนิเชื่อ  4.8404
  ต้นทนุเงนิทนุ 4.0476
  ต้นทนุเฉลี่ยคนื 0.1694
  ต้นทนุบรหิาร 0.0178
 รวมต้นทนุในธรุกจิสนิเชื่อ  4.2348
 ส่วนต่างในธรุกจิสนิเชื่อ  0.6056

หมายความว่า : ในธรุกจิสนิเชื่อของ ชสอ. นอกจากสามารถเลี้ยงตวัเองได้แล้ว ยงัสร้างส่วนต่างให้กบั ชสอ. โดยรวมอกี ร้อยละ 0.6056 ครบั

 หมายเหต ุ: ชสอ. มไิด้บรหิารจนเกดิส่วนต่างมากนกั เพราะไม่ได้เป็นองค์การทีเ่น้นสร้างก�าไร แต่เพือ่ประโยชน์ของสมาชกิเป็นส�าคญั

4. การซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ : คณุฤกษ์ชยั ตั้งข้อสงสยัไว้ว่า ชสอ. ขอตั้งงบประมาณเกี่ยวกบัการจดัซื้อโปรแกรมคอมพวิเตอร์ จ�านวน 
316 ล้านบาท และการจดัท�าศูนย์คอมพวิเตอร์อกี 120 ล้านบาท ท�าไมไม่ไปร่วมกบัชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์ไทยไอซที ีจ�ากดั

 ค�าชีแ้จง : ชสอ. ได้ประกาศวสิยัทศัน์ไว้อย่างชดัเจนแล้วว่า “ชสอ. เป็นศนูย์กลางสหกรณ์ออมทรพัย์ไทย ธ�ารงไว้ซึง่อดุมการณ์สหกรณ์ 

และเป็นสากลภายในปี 2559” พร้อมทั้งก�าหนดพนัธกจิไว้ 6 ประการ โดยพนัธกจิที ่2 คอื เป็นศนูย์กลางเทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ์ออมทรพัย์  

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของ ชสอ. เกิดขึ้นจากการศึกษาวิจัยและสัมมนาระดมความคิดเห็นมาจากบรรดาผู้น�าสหกรณ์ออมทรัพย์ 

และเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2556 ของ ชสอ. ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนสหกรณ์สมาชิกทั่วประเทศ รวมทั้งผู้บริหาร ชสอ. ได้พิจารณา 

เห็นถึงปัญหาความส�าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ในปัจจุบันและอนาคต

 
5. สมาชิกภาพใน ชสอ. : คณุฤกษ์ชยั ได้ตั้งประเดน็เชญิชวนให้กรรมการ สอ.กฟผ.จก. ได้คดิว่า สอ.กฟผ.จก. ควรจะคงความเป็นสมาชกิ 

ต่อไปอกีหรอืไม่
 ค�าชี้แจง : ชสอ. ยังคงเห็นความส�าคัญของสหกรณ์สมาชิกทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมี 1,016 สหกรณ์ ว่าจะเป็นก�าลังส�าคัญ 

ในการสร้างความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ สร้างความมั่นคงก้าวหน้าให้แก่ขบวนการสหกรณ์ตามอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์ โดยสหกรณ์ที่เข้มแข็ง 
เป็นพี่ใหญ่ช่วยดูแลสหกรณ์น้องที่ยังอ่อนแอให้เจริญเติบโตก้าวหน้าไปเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน เช่นเดียวกับที่สหกรณ์ออมทรัพย์ทุกแห่งย่อม
ต้องการให้สมาชิกสหกรณ์ที่มีความเป็นอยู่ที่ดีได้ช่วยเหลือสมาชิกผู้ด้อยฐานะกว่าผ่านกิจกรรมหรือบริการต่าง ๆ ของสหกรณ์ การร่วมมือช่วยเหลือ 

ซึ่งกันและกัน สามารถกระท�าได้ในหลายสถานะ หลายลักษณะและโอกาส ไม่จ�าเป็นว่าสมาชิกท่านนั้นจะต้องได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บรหิารสหกรณ์ก่อนจงึจะช่วยเหลอืสมาชกิท่านอืน่ได้ จงึหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า สหกรณ์ออมทรพัย์ทกุแห่งทั่วประเทศจะได้ร่วมมอืช่วยเหลอืกนัสร้างสรรค์
ความเป็นเอกภาพ เสถยีรภาพ และความมั่นคงเป็นปึกแผ่น เพื่อประโยชน์ต่อการพฒันาคณุภาพชวีติที่ดรี่วมกนัของสมาชกิสหกรณ์ต่อไป 
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ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. ร่วมงานเสวนาพิเศษ  

หวัข้อ “ท้องถิ่น-ชมุชน พลงัขบัเคลื่อนประเทศไทย” พร้อมมอบดอกไม้แสดงความยนิด ี

ในวาระครบรอบ 63 ปี หนงัสอืพมิพ์สยามรฐั โดยม ีนายกตพล คงอุดม กรรมการ

ผู้จัดการ บริษัท สยามรัฐ จ�ากัด เป็นผู้รบัมอบ เมื่อวนัที่ 24 มถินุายน ที่ผ่านมา  

ณ ศูนย์การประชมุแห่งชาตสิริกิติิ์ 

ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วยฝ่าย

จัดการ ร่วมงานท�าบุญพร้อมมอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาส

ครบรอบ 32 ปี สหกรณ์ออมทรพัย์กรมชลประทาน จ�ากดั โดยม ีนายจเร 

ทองด้วง รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน 

จ�ากัด เป็นผู้รบัมอบ เมื่อวนัที่ 27 กรกฎาคม ที่ผ่านมา 

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. ให้สมัภาษณ์ในรายการ “เส้นทางสหกรณ์” ในประเดน็ต่าง ๆ   
ที่น่าสนใจเกี่ยวกบั ชสอ. อาท ิอาคารประหยดัพลงังาน การด�าเนนิงานของ ชสอ. และนโยบายการบรหิารงาน เมื่อวนัที่ 8 
กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ส�านกังาน ชสอ. 

รายการเส้นทางสหกรณ์ เป็นรายการที่ผลิตโดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ออกอากาศทุกวันจันทร์  
เวลา 16.05 - 16.30 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายการเกี่ยวกับ 
ขบวนการสหกรณ์ได้ตามวนัเวลาดงักล่าว 

ร่วมแสดงควำมยินดี 
ครบรอบ 63 ปี สยำมรัฐ

ครบรอบ 32 ปี 
สอ.กรมชลประทำน จก.  

บันทึกเทปรำยกำร 
เส้นทางสหกรณ์

กิจกรรม
ในรอบเดือน ส.ค.

56
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ชสอ. ร่วมประชุมกับ
ชมรมสหกรณอ์อมทรพัย ์กทม.  

เขตพื้นที่ 1

ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย  
รศ.ดร.วรวฒุ ิหริญัรกัษ์ รองประธานกรรมการ ชสอ. ให้เกยีรติ 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 2 ชมรมสหกรณ ์
ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่ 1 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม  
ที่ผ่านมา ณ ห้องประชมุอาคารกรมหมื่นพทิยาลงกรณ์ ส�านักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์ เขตพื้นที่ 1 ดุสิต กรุงเทพฯ 

รศ.ดร.วรวฒุ ิหริญัรกัษ์ รองประธานกรรมการ น�าทมีการตลาด ชสอ. เยี่ยมเยอืนสหกรณ์การเกษตรท่าวุง้ จ.ลพบรุ ี 

โดยม ีนายสมควร ทบังาม ประธานกรรมการ คณะกรรมการด�าเนนิการ และฝ่ายจดัการให้การต้อนรบั ณ ส�านกังานสหกรณ์  

เมื่อวนัที่ 15 กรกฎาคม 2556 

ชสอ. เข้ำเยี่ยมเยือนสหกรณ์ภำคกำรเกษตร

ชสอ. มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าสงเคราะห์ศพ

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจ ชสอ.  
มอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือค่าสงเคราะห์ศพแก่บุคลากรของสหกรณ์สมาชิก ชสอ. โดยมอบให้แก่ภรรยานายลือไกล ธรรมชาต ิ 
กรรมการสหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ ีจ�ากดั เมื่อวนัที่ 4 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ส�านกังานสหกรณ์
ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ ีจ�ากดั 
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นายชัยรัตน์ ปันนวน เลขานุการ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ พ.ต.อ.ณพล บุญประสิทธิ์ กรรมการด�าเนินการ  

นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่สายพัฒนา และฝ่ายเทคโนโลยี 

สารสนเทศ ชสอ. เยี่ยมชมงานชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์ไทยไอซที ี จ�ากดั เกี่ยวกบัการพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ระบบเครอืข่ายเอทเีอม็ของสหกรณ์ โดยม ีนายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

กรมป่าไม้ จ�ากดั และประธานกรรมการด�าเนนิการชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์ไทยไอซที ีจ�ากดั ให้การต้อนรบั นายวชิติ  

สนธิวณิช ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด บรรยายสรปุภาพรวมขององค์กร เมื่อวนัที่ 19 กรกฎาคม  

ที่ผ่านมา 

ชสอ. เยี่ยมชมงำนและร่วมประชุมควำมร่วมมือ
เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสหกรณ์ไทย กับ ชอท.

คณะผู้เชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศด้านกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต รุ่นที่ 5 กรมการพัฒนาชุมชน จ�านวน 43 คน  

เข้าเยี่ยมชมและศกึษาดูงาน ชสอ. เมื่อวนัที่ 8 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยม ีดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ 

และ นายประเสริฐ เมืองแก้ว กรรมการด�าเนินการ พร้อมด้วยฝ่ายจดัการ ชสอ. ให้การต้อนรบัคณะดงักล่าว 

กรมกำรพัฒนำชุมชน ศึกษำดูงำน ชสอ.
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สหกรณ์ออมทรพัย์กรมป่าไม้ จ�ากดั จดัโครงการสายใย
สหกรณ์ไม่เกษยีณ ทศันศกึษา อมัพวา จงัหวดัสมทุรสงคราม 
เมื่อวนัที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2556 โดยม ีนายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม 
เป็นประธานกล่าวเปิดงานสมัมนา นายสภุาพ ค�าแฝง กรรมการ
และเลขานุการคณะศึกษาและประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากร 
ให้ความรูแ้ละค�าแนะน�าสทิธปิระโยชน์หลงัเกษยีณอายรุาชการ 
โครงการในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากสมาชิก
สหกรณ์ โดยสหกรณ์มุ่งเน้นให้ความส�าคัญในการเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ และสมาชิกหลังเกษียณอายุราชการยังคงเป็นสมาชิกสหกรณ์ต่อไปได้ งานนี้ 
นอกจากสมาชกิจะได้พบปะสงัสรรค์กนัแล้ว ยงัได้รบัความรู้ ความสขุ ความทรงจ�า และมติรภาพด ีๆ  กลบัไปกนัถ้วนหน้า 

เกษียณแต่ตัว...แต่สำยใยสหกรณ์ไม่เคยเกษียณ

ตดิต่อสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิ ณ ส�านกังานสหกรณ์ที่เปน็ศนูย์ประสานงาน สส.ชสอ. หรอืส�านกังานท�าการสมาคมฯ อาคาร ชสอ.  
โทร. 0 2496 1251-2 หรอื http://fsct.ifsct.net 

โดยมีคุณสมบัติสมาชิก ดงันี้
1. เป็นสมาชกิประเภทสามญัของสหกรณ์ออมทรพัย์ ที่เป็นสมาชกิ 
 ของ ชสอ.
2. เป็นสมาชิกประเภทสามัญของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห ์
 กลุ่มอาชพี 
3. อายไุม่เกนิ 60 ปี (ต้องเป็นผูท้ี่เกดิตั้งแต่วนัที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2496  
 เป็นต้นไป)

หลักฐานเอกสารการสมัคร
1. ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชน หรอืส�าเนาบตัรข้าราชการ
2. ส�าเนาทะเบยีนบ้าน
3. ใบรับรองแพทย์ (อายุใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 30 วัน นับถึง 
 วนัที่รบัสมคัร)

4. ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ และส�าเนา 
 ทะเบยีนบ้านของผู้รบัผลประโยชน์
5. ส�าเนาเอกสารอื่น ๆ ประกอบ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  
 ทะเบยีนสมรส เป็นต้น

การรับสมัคร
1. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตัวเอง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ต้นสงักดัที่ตอบรบัเป็นศูนย์ประสานงานของสมาคมฯ
2. สมาชิกสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ยังไม ่รับเป ็นศูนย ์ 
 ประสานงาน ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตัวเอง  
 ณ ส�านักงานสมาคมฯ ชั้น 5 อาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 แห่งประเทศไทย จ�ากดั 199 ม.2 ถนนนครอนิทร์ ต�าบลบางสทีอง  
 อ�าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรุี
3. เปิดรบัสมคัรตั้งแต่วนัที่ 1 สงิหาคม 2556 ถงึวนัที่ 31 สงิหาคม  
 2556

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 
รับสมัครสมาชิก รอบ 4/2556
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ชสอ.พัฒนาคุณภาพ

บุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์  

จดัอบรมคอมพวิเตอร์ หลกัสตูร  

“Microsoft Excel for HR  

(2003 - 2010)” ระหว่างวันที่ 

3 - 5 กรกฎาคม 2556 และ 

หลกัสูตร “เทคนคิการสร้างงานน�าเสนอแบบมอือาชพี PowerPoint 2007 - 2010”  

ระหว่าง วนัที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2556 โดยม ีพลโท ดร.วรีะ วงศ์สรรค์ กรรมการ 

ด�าเนินการ และประธานคณะกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ 

ด้านวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องฝึกอบรม 604 ชั้น 6  

ส�านกังาน ชสอ. โดยมผู้ีสนใจเข้ารบัการอบรมทั้งสิ้น 65 คน จาก 40 สหกรณ์ 

ชสอ.ได้น�าเกณฑ์การด�ารงเงนิกองทนุต่อสนิทรพัย์เสี่ยง หรอืที่เรยีกว่าเกณฑ์ Basel II มาใช้ ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานสากล 
ที่ผู้ก�ากับดูแลสถาบันการเงินในประเทศต่าง ๆ ใช้ในการก�ากับดูแลการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงินด้วยการก�าหนดให ้
สถาบันการเงินมีกองทุนเพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงหรือความเสียหายที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ และธนาคารแห่งประเทศไทย 
ได้น�าเกณฑ์ดงักล่าวมาใช้ก�ากบัดแูลธนาคารพาณชิย์ทกุแห่งภายในประเทศไทย โดยก�าหนด “อัตราส่วนเงนิกองทนุต่อสนิทรพัย์เสีย่ง  
หรือ BIS Ratio” (ซึ่งค�านวณจากเงนิกองทนุ หารด้วยสนิทรพัย์เสี่ยงของธนาคารพาณชิย์ โดยเงนิกองทนุเปรยีบเสมอืนส่วนของ 
เจ้าของในงบดลุ และสนิทรพัย์เสี่ยงกค็อืสนิทรพัย์ที่มอียูใ่นงบดลุ ซึ่งแต่ละรายการจะมค่ีาความเสี่ยงไม่เท่ากนั) ที่ธนาคารพาณชิย์
ไทยต้องด�ารงไว้ในระดบัไม่ต�่ากว่า 8.5%

ณ 30 มถินุายน 2556 ธนาคารพาณชิย์ไทยเฉลี่ยมอีตัราส่วน BIS = 15.75% ขณะที่ ชสอ. อยูท่ี่ระดบั 20.85% แสดงให้เหน็ถงึ 
สถานะทางการเงนิที่มั่นคงของ ชสอ. เมื่อพจิารณาในประเดน็การมเีงนิกองทนุที่เพยีงพอต่อการดูแลสนิทรพัย์เสี่ยง

เกณฑ์ Basel ได้รบัการพฒันาขึ้นโดย Bank for International Settlement (BIS) ตั้งอยู่ที่เมอืง Basel ประเทศสวติเซอร์แลนด์  
ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศ ท�าหน้าที่เป็นตัวกลางในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างธนาคารกลางและธนาคารพาณิชย์ 
ของประเทศต่าง ๆ  ในการก�ากบัดแูลความเสี่ยง เสรมิสร้างเสถยีรภาพของระบบการเงนิ โดย BIS ได้ตั้งคณะกรรมการ Basel Committee  
on Banking Supervision ขึ้นมา เพื่อท�าหน้าที่ก�าหนดแนวทางการค�านวณเงนิกองทนุส�ารองขั้นต�่าของธนาคารพาณชิย์ทั่วโลก 

ชสอ. มุ่งพัฒนำคุณภำพบุคลำกรสหกรณ์ออมทรัพย์

หลักเกณฑ์การก�ากับดูแลเงินกองทุนตาม Basel II

BIS Ratio = 20.85%
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ข่าว ประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือตอบแบบส�ารวจ  
“การจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์”

ชสอ. มคีวามประสงค์ที่จะท�าการส�ารวจข้อมลูการจดัสวสัดกิารให้กบับคุลากรของสหกรณ์ออมทรพัย์ เพื่อส่งเสรมิ

และสนบัสนนุการจดัสวสัดกิารให้กบับคุลากรของสหกรณ์ออมทรพัย์ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น 

ดังนั้น เพื่อให้มีข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอต่อการพิจารณา จึงขอความร่วมมือมายังสหกรณ์สมาชิกในการตอบ 

แบบส�ารวจดงักล่าว โดย ชสอ. ได้ส่งจดหมายเลขที่ ชสอ.ว 64/2556 พร้อมแบบส�ารวจ ไปยงัสหกรณ์ของท่านแล้ว และ

สามารถดูรายละเอยีดได้ที่ www.fsct.com 

ขอความร่วมมือน�าส่งหนังสือรายงานกิจการประจ�าปี 2555  
และบันทึกข้อมูลผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ประจ�าเดือน

ชสอ. ขอความร่วมมอืสหกรณ์ในการน�าส่งหนงัสอืรายงานกจิการประจ�าปี 2555 และบนัทกึข้อมูลการด�าเนนิงาน

ของสหกรณ์ประจ�าเดอืนลงในโปรแกรมระบบฐานข้อมูลสหกรณ์ออมทรพัย์ผ่านเวบ็ไซต์ member.fsct.com 

โดย ชสอ. ได้ส่งจดหมายเลขที่ ชสอ.ว 65/2556 พร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ชุด คือ รายชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์  

ที่ส่งรายงานกิจการประจ�าปี 2555 และค�าแนะน�าในการบันทึกข้อมูลผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ประจ�าเดือน 

ให้กบัสหกรณ์สมาชกิแล้ว สามารถดูรายละเอยีดได้ที่ www.fsct.com 

ชสอ. จัดฝึกอบรม หลักสูตร “ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง รุ่นที่ 2”

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความรู ้และ 

ความสามารถในการบรหิารจดัการสหกรณ์อย่างเป็นองค์รวมเพื่อน�าประโยชน์สู่สมาชกิ

ระหว่างวนัที่  21 พฤศจกิายน 2556  ถงึ 11 มกราคม 2557  ณ โรงแรมเดอะรชิ อ.เมอืง  จ.นนทบรุ ีสอบถามรายละเอยีด  

ได้ที่ฝ่ายวชิาการ โทร. 0 2496 1199  ต่อ 308 - 311  หรอื www.fsct.com 

ชสอ. ก�าหนดจัดให้มีการคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น  
นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น

รวมทั้งรายงานกจิการประจ�าปีดเีด่น ประจ�าปี 2556 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบเสนอชื่อ พร้อมรายละเอยีด  

ได้ทาง www.fsct.com สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิ โทร. 0 2496 1199 ต่อ 316 
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จัดท�าโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชสอ. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด  
http://www.fsct.com เลขที ่199 หมู ่2 ถนนนครอนิทร์ ต�าบลบางสทีอง อ�าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรุ ี11130
E-mail : info@fsct.com โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188

ช�าระค่าฝากส่งเป็นเงนิเชื่อ
ใบอนญุาตเลขที่ พเิศษ 5/2552

ปณศ.บางกรวย

ปีที่ 25 ฉบับที่ 314 เดือนสิงหาคม 2556ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่ :  ฝ่ายเงนิทนุ ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั 199 หมู่ 2 ต.บางสทีอง  
อ.บางกรวย จ.นนทบรุ ี11130 โทรศพัท์ 0 2496 1199 ต่อ 125 - 127, 109 โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188 www.fsct.com

วงเงิน ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี

5 แสนบำทขึ้นไป 12 เดือน 4.15

เงื่อนไขการลงทุน
1. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จะเปิดจ�าหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงินและ 
 เงนิฝากประจ�า ระยะเวลา 12 เดอืน โดยไม่จ�ากดัจ�านวน แต่ไม่น้อยกว่า 
 ฉบบัละ 500,000 บาท
2. การช�าระดอกเบี้ย
 - ช�าระดอกเบี้ยเมื่อครบอายฝุาก
3. การไถ่ถอนก่อนก�าหนด
  - กรณถีอนก่อนก�าหนดจะไม่ได้รบัดอกเบี้ย
4. เปิดจ�าหน่ายให้แก่สหกรณ์สมาชิก สหกรณ์ทุกประเภท ตั้งแต ่
 วนัที่ 24 กรกฎาคม - 30 สงิหาคม พ.ศ. 2556

รุ่นออมทรัพย์ รับวันแม่ รุ่นสะสมทรัพย์ รับวันแม่

วงเงิน ระยะเวลา อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี

5 แสนบำทขึ้นไป 18 เดือน 4.25

เงื่อนไขการลงทุน
1. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จะเป ิดจ�าหน่ายตั๋วสัญญาใช้เงิน 
 และเงินฝากประจ�า ระยะเวลา 18 เดือน โดยไม่จ�ากัดจ�านวน  
 แต่ไม่น้อยกว่าฉบบัละ 500,000 บาท
2. การช�าระดอกเบี้ย
 - ช�าระดอกเบี้ยรายเดือน ตลอดอายกุารฝาก
3. การไถ่ถอนก่อนก�าหนด
 - กรณถีอนก่อนก�าหนด ตั๋วสญัญาใช้เงนิและเงนิฝากประจ�า ที่มรีะยะ 
  การฝากไม่ถงึ 3 เดอืน ถอนได้โดยไม่มดีอกเบี้ย และระยะเวลาฝาก 
  ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่มีก�าหนดถอน ชสอ.จะจ่ายดอกเบี้ย 
  ในอตัราออมทรพัย์ของ ชสอ. ตามระยะเวลาที่ถอืจรงิ ณ วนัที่ฝาก
4. เปิดจ�าหน่ายโดยไม่จ�ากดัจ�านวนระหว่างวนัที่ 1 สงิหาคม - 30 สงิหาคม  
 พ.ศ. 2556

ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป 

สินเช่ือ ชสอ. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้

ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว

อัตรำดอกเบี้ย 4.65 ต่อปี 4.85 ต่อปี 4.95 ต่อปี

ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เงินฝากประจ�า


