๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖
ลุสิบสองสิงหาวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษาพระแมไทย
สํานึกพระมหากรุณา
ทรงเมตตาชาวไทยทรงอาทร
ทรงหวงใยทรงใหทั้งไฟนํ้า
ทรงใหปลูกตนไมใหรมเงา
ทรงสรางอาชีพใหมีกินอยู
ทรงเปนพระมิ่งแกวพระมารดา
ขออัญเชิญพระสยามเทวาธิราช
ขอทีฆายุกาแดพระแมไทย

เฉลิมพระแมชาติฉลองสมัย
ราษฎรรวมใจนอมเกลาถวายพระพร
ธิคุณพระแมฟาอดิศร
ทรงดับรอนทุกขเข็ญใหบรรเทา
ทรงติดตามคนเจ็บไขมิใหเหงา
ทรงบรรเทาทุกขรอนผอนประจํา
ทรงใหทั้งความรูการศึกษา
ทรงเปนพระแมฟาประชาไทย
อวยพระพรพระแมชาติเฉลิมสมัย
ขอเทิดไทพระองคทรงพระเจริญ

ดวยเกลาดวยกระหมอมขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา คณะกรรมการดําเนินการ ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ และฝายจัดการ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

ชุ ม นุ มสหกรณออมทรัพยแหง ประเทศไทย จํากัด

ปที่ 25 ฉบับที่ 314 เดือนสิงหาคม 2556

ป ระธ า นพบ ส มาชิ ก

เรียน ท่านประธานกรรมการ/
ผู ้แทนสมาชิก ชสอ. ที�เคารพทุกท่าน
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ
ผมและคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ชสอ. ชุดที่ 41
บริหำรงำน ชสอ. ได้ 2 เดือนเศษแล้วครับ ทุกอย่ำงเริม่ ลงตัว
ผมและคณะกรรมกำร ชสอ. ได้ออกเดินสำยไปพบ คำรวะ
แนะน� ำ ตั ว และขอค� ำ แนะน� ำ ผู ้ ห ลั ก ผู ้ ใ หญ่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ในวงกำรสหกรณ์ และผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดนนทบุรี และ
ได้ให้กำรต้อนรับผู้น�ำสหกรณ์ เช่น สันนิบำตสหกรณ์ และ
ชุมนุมสหกรณ์ระดับชำติ ธนำคำรพำณิชย์ สมำคมฌำปนกิจ
สงเครำะห์ และ หนังสือพิมพ์หลำยฉบับ ตลอดจนเจ้ำหน้ำที่
อำวุโส IMF ภำคพื้นเอเชียแปซิฟก ผู้น�ำสหกรณ์จำกประเทศ
ศรีลงั กำ และเจ้ำหน้ำทีส่ หกรณ์จำกประเทศภูฏำน ในโอกำส
ที่ผมได้รับกำรเลือกตั้งเป็นประธำนกรรมกำร ชสอ. อีก
สมัยหนึ่ง
ผมและคณะกรรมกำร ชสอ. ได้มีโอกำสเข้ำพบและ
คำรวะ ท่ำนบรรหำร ศิลปอำชำ อดีตนำยกรัฐมนตรี และ
ประธำนทีป่ รึกษำพรรคชำติไทยพัฒนำ ซึง่ ดูแลงำนกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ท่ำนธีระ วงศ์สมุทร และ ท่ำนสมศักดิ์
ปริ ศ นำนั น ทกุ ล อดี ต รั ฐ มนตรี ว ่ ำ กำรกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ด้วย และได้พบท่ำนรองนำยกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ท่ำนยุคล
ลิ้มแหลมทอง) ซึ่งท่ำนเป็นผู้ก�ำกับดูแลงำนของกรมส่งเสริม
สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งผมได้แนะน�ำตัว
และขอให้ทำ่ นให้กำรสนับสนุน ชสอ. หลำยเรือ่ ง เช่น กำรแก้ไข
พ.ร.บ.สหกรณ์ ม. 50 (วำระกรรมกำรและกำรเว้นวรรค) ม. 41

(สมำชิ ก สมทบ) และปั ญ หำวิ ก ฤตของสหกรณ์ เ ครดิ ต
ยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ำกัด ซึ่งมีสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ จ� ำ นวนมำกฝำกเงิ น กั บ สหกรณ์
แห่ ง นี้ รวมถึ ง สหกรณ์ นั บ พั น สหกรณ์ ที่ ถื อ หุ ้ น กั บ บริ ษั ท
สหประกันชีวิต จ�ำกัด ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสภำพคล่อง
และท�ำให้ภำพลักษณ์ของสหกรณ์ไทยเสียหำยทั้งระบบ
ผมได้รบั ทรำบว่ำ มีกำรพูด และเขียนในวำรสำรต่ำง ๆ
จำกบุคคลกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเคยเป็นประธำนกรรมกำร หรือ
เคยเป็นกรรมกำร หรือเคยเป็นที่ปรึกษำ ชสอ. โดยกล่ำวถึง
สำเหตุที่ต้องไปตั้งชุมนุมสหกรณ์แห่งใหม่ โดยโจมตี ชสอ.
ต่ำง ๆ นำนำ เช่น กล่ำวหำว่ำมีกำรซื้อเสียงในกำรเลือกตั้ง
ชสอ. บำงคนให้ร้ำย ชสอ. ว่ำก�ำลังจะเจง เป็นต้น
ผมเรียนว่ำ กำรไปตั้งชุมนุมสหกรณ์แห่งใหม่ ไม่มีใคร
ต�ำหนิท่ำน เพรำะเป็นสิทธิ แต่ท�ำไมต้องโจมตี หรือให้ร้ำย
ชสอ. ด้วย โปรดอย่ำใช้ ชสอ. เป็นข้ออ้ำงในกำรไปตั้ง
ชุมนุมสหกรณ์ขึ้นใหม่ หรือกล่ำวว่ำ ชสอ. ก�ำลังแย่เพรำะ
พวกท่ำนไม่ได้บริหำร ชสอ. เท่ำนั้นหรือ คนอื่นมีควำมรู้
ควำมสำมำรถสู้พวกท่ำนไม่ได้หรือ ยิ่งกล่ำวหำว่ำมีกำร
ซื้ อ เสี ย ง ผมถื อ ว่ ำ เป็ น กำรดู ห มิ่ น ผู ้ แ ทนสหกรณ์ ส มำชิ ก
ทั่วประเทศเป็นอย่ำงมำก แทนที่จะทบทวนดูว่ำท�ำไมเขำ
จึงไม่เลือกพวกท่ำน จะดีกว่ำไปโทษคนที่ไม่เลือกท่ำนว่ำ
รับเงินซื้อเสียง “เงินซื้อเขำไม่ได้หรอกครับ”
ขออภัย ที่จ�ำเป็นต้องพูดเรื่องนี้ สวัสดีครับ

(ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์)
ประธำนกรรมกำร
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

2

FSCT news

คณะผู ้บริหาร ชสอ.
ถวายพระพร 12 สิงหาคม 2556
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย
คณะกรรมการด�าเนินการ ชสอ. ชุดที่ 41 และฝายจัดการ
ร่ ว มบั น ทึ ก เทปถวำยพระพร 12 สิ ง หำคม เนื่ อ งในโอกำส
วั น มหำมงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษำ สมเด็ จ พระนำงเจ้ ำ สิ ริ กิ ติ์
พระบรมรำชินีนำถ ซึ่งเวียนมำบรรจบในวันที่ 12 สิงหำคม 2556
ณ สถำนีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เมือ่ วันที่ 29 กรกฎำคม
ที่ผ่ำนมำ

FSCT NEWS

เปิ ดสํานักงาน สอ.ครู พิษณุโลก จก.

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย รศ.ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์
รองประธานกรรมการ นายศรีโพธิ์ วายุพกั ตร์ กรรมการด�าเนินการ ชสอ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธี
เปดอำคำรส�ำนักงำนใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด โดยมี นายสุชน ชามพูนท
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธำนในพิธีเปด เมื่อวันที่ 18 กรกฎำคม ที่ผ่ำนมำ
FSCT news
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ชสอ. เดินหน้าหารือแนวทางพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทย
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ น�ำคณะผูบ้ ริหาร
ชสอ. ประกอบด้วย รศ.ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์ นายประดิษฐ หัสดี
รองประธานกรรมการ นายชัยรัตน์ ปันนวน เลขานุการ และ
นายธนู โพธิ์ทอง กรรมการด�ำเนินการ เข้าพบ นายอภินันท์
จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมมอบดอกไม้แสดง
ความยินดีในโอกาสทีเ่ ข้าด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ เพือ่ ปรึกษาหารือแนวทาง
และประสานความร่วมมือในการเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ขบวนการ
สหกรณ์ และงานสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ณ กรมประชาสัมพันธ์
หลังจากนัน้ ได้เข้าพบ นายบรรหาร ศิลปอาชา ประธานทีป่ รึกษาพรรคชาติไทยพัฒนา นายยุคล ลิม้ แหลมทอง รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายธีระ วงศ์สมุทร และนายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล
อดีตรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทัง้ คณะผูบ้ ริหารพรรค พร้อมด้วย ดร.ธนภัทร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
ผู้อ�ำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
เพื่ อ หารื อ แนวทางการบริ ห ารงานและพั ฒ นา
ขบวนการสหกรณ์ ใ นอนาคต รวมทั้ ง การแก้ ไ ข
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 41
สมาชิกสมทบ และมาตรา 50 วรรคสาม วาระ
การด�ำรงต�ำแหน่งของกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
ณ ที่ท�ำการพรรคชาติไทยพัฒนา ถนนพิชัย ดุสิต
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
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ชสอ. หารือ การก่อสร้างอาคารต้นแบบแห่งการออม

เมือ่ วันที่ 24 กรกฎาคม ทีผ่ า่ นมา นายธนู โพธิท์ อง กรรมการด�ำเนินการ พร้อมด้วย
นายกิตติชัย ฝันฝากจิต ที่ปรึกษา ชสอ. และนายโกศล จุ้ยมี ประธานกรรมการ
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก เข้าส�ำรวจพื้นที่และหารือแนวทางการก่อสร้าง
อาคารกิจกรรมสหกรณ์ (อาคารต้นแบบแห่งการออม) ร่วมกับ พ.ต.ท.กิตติคุณ นิยมวิทย์
รองผู้ก�ำกับการ ตชด.ที่ 14 นายประพันธ์ จิตต์เทศ
หัวหน้าชุดเฉพาะกิจอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
และนายค�ำรณ พวงมณี สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
ณ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก อ�ำเภอ
แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
ทั้งนี้ ชสอ. และขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ จะได้ร่วมกันสมทบทุนเพื่อสนับสนุนการจัดสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์
ดังกล่าวต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายอาคารแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส
ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในปี 2558
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แวดวงสหกรณออมทรัพยภาค

“เสริมพลังความเข้มแข็งสู่อนาคต”
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธำนในพิธีเปดกำรสัมมนำ
ทำงวิชำกำร ในหัวข้อ “การปฏิบัติงานตามแผนงาน และความเคลื่อนไหวทางการเงิน” จัดโดย
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภำคเหนือ เมื่อวันที่ 17 กรกฎำคม ที่ผ่ำนมำ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูพิษณุโลก จ�ำกัด โดยมี นายณัฐศิษฐ์ ตันติสันติสม รองประธานกรรมการชมรมฯ กล่ำว
รำยงำนวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ำรจั ด สั ม มนำต่ อ ประธำนในที่ ป ระชุ ม และ ดร.บุ ญ รั ก ษ์ ยอดเพชร
ประธานกรรมการชมรมฯ และประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ากัด
กล่ำวต้อนรับ มีผู้เข้ำร่วมสัมมนำจ�ำนวนกว่ำ 150 คน
ชสอ. ได้มอบเงินสนับสนุนค่ำบริหำรจัดกำร
แก่ชมรมฯ จ�ำนวน 200,000 บำท และเงินสนับสนุน
โครงกำรของโรงเรียนในระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ประจ�ำปี 2556 แก่โรงเรียนในภำคเหนือ จ�ำนวน 16
โรงเรียน โดยมีผแู้ ทนสหกรณ์ออมทรัพย์ในภำคเหนือ
เป็นผู้รับมอบ
นอกจำกนี้ ได้มีกำรบรรยำยกำรบริหำรงำน
ของสมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกของชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) และ
สมำคมฌำปนกิจสงเครำะห์สมำชิกชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.) โดย นายสุทัศน์ กองปา อุปนายก สส.ชสอ. นายณัฐศิษฐ์ ตันติสันติสม กรรมการ สส.ชสอ. และ
นายเอนก เนียมเทศ นายก สสอค.
โดยผู้เข้ำร่วมสัมมนำให้ควำมสนใจเกี่ยวกับสมำคมฯ เป็นอันมำก และ
ได้สอบถำมปัญหำที่สงสัยและไม่เข้ำใจในหลำยประเด็น โดยได้รับกำรตอบจำก
วิทยำกรบรรยำยในรำยละเอียดอย่ำงครบถ้วน และช่วงเย็นเป็นงำนเลี้ยงสังสรรค์
โดยชมรม สอ.ภำคเหนือ ได้แสดงควำมยินดีกับคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ชสอ.
ที่ได้รับกำรเลือกตั้งในกำรประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2556 ที่ผ่ำนมำ
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ชสอ. ไม่มีเงินลงทุน

ในสหกรณ์เครดิตยู เนี่ยนคลองจั่น

ในช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำ มีสหกรณ์สมำชิกสอบถำมมำเป็นจ�ำนวนมำกว่ำ ชสอ. ได้น�ำเงินไปลงทุนในสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ำกัด หรือไม่ หลังจำกเกิดกรณีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ำกัด ขำดสภำพคล่องทำงกำรเงิน
อันเนื่องมำจำกข้อบกพร่องในกำรบริหำรจัดกำรหลำยลักษณะ จนเป็นเหตุให้ไม่สำมำรถจ่ำยคืนเงินให้แก่ผู้ฝำกหรือผู้ลงทุน
ในตั๋วสัญญำใช้เงินของสหกรณ์ รวมถึงสหกรณ์ 40 แห่ง ที่น�ำเงินไปฝำกหรือซื้อตั๋วสัญญำใช้เงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
คลองจั่น จ�ำกัด รวมทั้งสิ้น 8,218.38 ล้ำนบำท ตำมที่ได้มีกำรเสนอข่ำวของสื่อมวลชนหลำยส�ำนักแล้วนั้น
ชสอ. ขอเรี ย นชี้ แ จงยื น ยั น ว า ชสอ. ไม มี เ งิ น ให กู  ไม มี เ งิ น ฝาก หรื อ ไม มี เ งิ น ลงทุ น ในตั๋ ว สั ญ ญาใช เ งิ น หรื อ
ไมมีเงินลงทุนอื่นใด ในสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด แมแตบาทเดียว
ชสอ. มีนโยบำยกำรบริหำรกำรเงินและสินทรัพย์ในทำงที่ก่อให้เกิดเสถียรภำพ ควำมมั่นคงเป็นส�ำคัญ กำรลงทุน
ของ ชสอ. ทุกรำยกำรจะอยู่ภำยใต้กรอบวัตถุประสงค์ พระรำชบัญญัติสหกรณ์ ประกำศคณะกรรมกำรพัฒนำกำร
สหกรณ์แห่งชำติ (คพช.) ข้อก�ำหนดคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
โดย ชสอ. มีโครงสร้ำงกำรบริหำรสินทรัพย์โดยสรุปดังนี้

โครงสร้างการบริหารสินทรัพย์ของ ชสอ. (แหล่งใช�ไป)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556

หน่วย : ล้านบาท
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ตอบขอสงสัยและประเด็นพาดพิง ชสอ.
ของคุณฤกษชัย รัตรสาร ผูแทน สอ.กฟผ. จก.
โดย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ.
วันก่อนผมได้มโี อกำสอ่ำนบทควำมทีค่ ณ
ุ ฤกษ์ชยั รัตรสำร ผูแ้ ทนสหกรณ์ออมทรัพย์กำรไฟฟำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย จ�ำกัด (สอ.กฟผ.จก.) ซึง่ เคยเป็น
กรรมกำร ชสอ. 1 ปี ได้ตีพิมพ์ไว้ในหนังสือข่ำว สอ.กฟผ. ปีที่ 34 ฉบับที่ 275 เดือนมิถุนำยน 2556 แสดงทัศนคติเชิงลบพำดพิงถึง ชสอ. ไว้หลำยประเด็น
ผมในฐำนะผู้บริหำร ชสอ. และผู้แทนสหกรณ์สมำชิก จึงต้องขอใช้โอกำสนี้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อให้ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์และสำธำรณชนทั่วไป
ได้ใช้ดุลยพินิจให้เกิดควำมเข้ำใจที่ถูกต้องและเป็นธรรมแก่ ชสอ. ซึ่งเป็นองค์กำรกลำงของสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศในประเด็นสำระส�ำคัญ ดังนี้
1. การเลือกตั้ง : คุณฤกษ์ชัย ระบุว่ำ “...ทีมของผมทั้งทีมไมผานการเลือกตั้งครั้งนี้ ทั้ง ๆ ที่เพื่อนรวมทีมมาจากสหกรณสมาชิกที่มี
ความมั่นคง ประกอบดวยบุคลากรหลากหลายอาชีพมากกวา คะแนนถูกทิ้งหางจนเห็นไดชัดวา การเลือกตั้งครั้งนี้มีการจัดการดวยวิถีทางการเมือง
มากกวาการเลือกตั้งโดยการใชวิจารณญาณของแตละบุคคลตามปกติ...”
ค�าชี้แจง : กำรเลือกตั้งของ ชสอ. ได้ด�ำเนินกำรอย่ำงถูกต้องตำมข้อบังคับ และระเบียบ ชสอ. ว่ำด้วยกำรเลือกตั้งประธำนกรรมกำร
กรรมกำรด�ำเนินกำร และผู้ตรวจสอบกิจกำร พ.ศ. 2549 ทุกประกำร กำรหำเสียงเป็นไปตำมวิถีทำงประชำธิปไตย ต่ำงคนต่ำงหำโอกำสแสดงตน
ต่อผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ผ้มู สี ทิ ธิล์ งคะแนน พร้อมน�ำเสนอแนวนโยบำยในกำรพัฒนำ ชสอ. และขบวนกำร เพือ่ ให้ผ้แู ทนสหกรณ์ได้ใช้วจิ ำรณญำณหรือ
ดุลยพินิจในกำรตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้งให้กับผู้สมัครท่ำนใด ผู้แทนสหกรณ์แต่ละท่านล้วนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ทรงเกียรติ และมีประสบการณ์
ทางการบริหารมาแล้วทั้งสิ้น นอกจำกนี้แล้วกำรด�ำเนินกำรเลือกตั้ง ก็มีการจัดการและควบคุมให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส โดยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง จ�านวน 25 คน ตามที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้น
2. สภาพคล่อง : คุณฤกษ์ชัย ระบุว่ำ “...สินทรัพยของชุมนุมฯ จํานวน 60,000 ลานบาทเศษนั้น เปนเงินที่กูมาจากสถาบันการเงินตาง ๆ
ถึง 25,700 กวาลาน เงินกูจํานวนมากนั้นไดมาจากการนําเงินที่สมาชิกฝากไปซื้อตราสารหนี้ หลังจากนั้นนําตราสารหนี้ไปเปนหลักทรัพยคํ้าประกัน
การกูเงินจากธนาคาร เมื่อไดเงินมาจะนําไปซื้อตราสารหนี้เพิ่มขึ้น และนําไปเปนหลักทรัพยสําหรับการกูเงินครั้งตอไป ทําเชนนี้หลาย ๆ รอบ จนยอด
เงินกูสูงขึ้นเรื่อย ๆ รูสึกไมสบายใจครับ เพราะเมื่อไหรที่ธนาคารขึ้นดอกเบี้ยเงินกู หรือเรงรัดหนี้สินคืน ปญหาสภาพคลองจะเกิดขึ้นทันที...”
ค�าชี้แจง : ข้อมูลที่คุณฤกษ์ชัยน�ำมำวิเครำะห์น่ำจะมีควำมผิดพลำดคลำดเคลื่อน ข้อมูลของงบกำรเงิน ณ วันสิ้นปีบัญชี 31 มีนำคม 2556
ชสอ. มียอดวงเงินกู้มำจำกสถำบันกำรเงินอื่นเพียง 17,436 ล้ำนบำท มียอดเงินรับฝำกและตั๋วสัญญำใช้เงินของ ชสอ. รวม 32,381 ล้ำนบำท และได้น�ำไป
ลงทุนในตรำสำรหนี้ 20,545 ล้ำนบำท คิดเป็น 63.45% ของตัว๋ สัญญำใช้เงินและเงินรับฝำก หรือคิดเป็น 0.63 รอบ ขณะทีน่ ำ� ตรำสำรหนีไ้ ปค�ำ้ ประกันวงเงินกู้
จำกสถำบันต่ำง ๆ เพียง 17,436 ล้ำนบำท (ไม่ใช่ 25,700 ล้ำนบำท ตำมทีค่ ณ
ุ ฤกษ์ชยั เข้ำใจ) คิดเป็น 84.86% ของตรำสำรหนี้ หรือ 0.85 รอบ จึงไม่ได้เป็นการ
หมุนเงินหลาย ๆ รอบตามที่คุณฤกษ์ชัยเข้าใจ ข้อเท็จจริงคือ ยังหมุนไม่ถึง 1 รอบด้วยซ�้าไป
ชสอ. มีกำรบริหำรกำรเงินด้วยควำมระมัดระวัง ละเอียดรอบคอบ และติดตำมดูแลอย่ำงใกล้ชดิ ด้วยเครือ่ งมือทำงกำรบริหำรและหลักวิชำกำร
ทีเ่ ป็นสำกล มีกำรจัดท�ำประมำณกำรกระแสเงินสดล่วงหน้ำ (Proforma Cash flows) มีกำรก�ำหนดระดับอัตรำกำรด�ำรงสินทรัพย์สภำพคล่องตำมสถำนกำรณ์
ภำวะเศรษฐกิจ พร้อมทั้งระดับสัญญำณเตือนภัยสภำพคล่องเป็นรำยวัน รวมทั้งได้มีกำรด�ำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตำมแนวทำง BASEL I-III
ซึ่งเป็นเกณฑ์มำตรฐำนสำกล ณ สิ้นปีบัญชี ชสอ. มีอัตรำส่วน BIS Ratio ที่ระดับ 21.35% เมื่อเทียบกับค่ำมำตรฐำนที่ธนำคำรแห่งประเทศไทย
ก�ำหนดไว้ไม่ต�่ำกว่ำ 8.5% แสดงให้เห็นถึงสถำนะกำรเงินที่มั่นคง
3. ดอกเบี้ยเงินกู้ต�่ากว่าดอกเบี้ยเงินฝาก : คุณฤกษ์ชัย ได้ระบุว่ำ “...ภาพรวมดอกเบี้ยเงินกูตํ่ากวาดอกเบี้ยเงินฝาก ชสอ. ตองไปหารายได
อื่นมาเสริมใหมีเงินจายแกผูฝาก หากสมาชิกกูเงินจาก ชสอ. แลวนํากลับมาฝากกับ ชสอ. อีกที จะไดกําไร คือ เงินเฉลี่ยคืน เชนนี้แลวจะสราง
ความเชื่อมั่นใหผูนําเงินมาฝากไดอยางไรวาจะมีเงินคืนเขาแนนอน...”
ค�าชี้แจง : ณ สิ้นปีบัญชี ชสอ. มีสินทรัพย์รวม 60,678 ล้ำนบำท โดยมีแหล่งที่มำของเงินทุนจำกหลำยทำง มีก�ำหนดระยะเวลำ และ
ต้นทุนเงินทุนที่แตกต่ำงกัน อัตรำดอกเบี้ยเงินรับฝำกของ ชสอ. มีระยะเวลำที่แตกต่ำงกัน ตั้งแต่เผื่อเรียก 7 วัน 14 วัน ไปจนถึง 5 ปี อัตรำดอกเบี้ย
จะสัมพันธ์กบั ระยะเวลำและจ�ำนวนเงินฝำกซึง่ มีควำมแตกต่ำงกันตัง้ แต่ 0.95% ถึง 5.05% วงเงินฝำกตัง้ แต่ 1 หมืน่ บำท ถึง 20 ล้ำนบำท ส่วนอัตรำดอกเบีย้
เงินกู้ของ ชสอ. ระยะสั้น 4.65% ระยะปำนกลำง 4.80% และระยะยำว 4.95% ในกำรบริหำรส่วนต่ำงทำงกำรเงิน ชสอ. จะต้องมีกำรค�ำนวณต้นทุน
เงินทุนเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (Weighted Average Cost of Capital) และค�ำนวณอัตรำผลตอบแทนเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก (Weighted Average Return on Capital)
ของเม็ดเงินทั้งจ�ำนวน 60,678 ล้ำนบำท จึงจะเห็นภำพรวมทั้งหมดได้ โดย ณ สิ้นปีบัญชีของ ชสอ. มีโครงสร้ำงส่วนต่ำงทำงกำรเงิน โดยสรุป ดังนี้
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ส่วนต่างทางการเงินของ ชสอ.
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
ผลตอบแทนการลงทุน		
		
ต้นทุนเงินทุน (รวมปันผล)
4.0476
		
ต้นทุนบริหาร
0.2101
		
ต้นทุนเพื่อจัดสรรทุนและเฉลี่ยคืน
0.4033
รวมต้นทุนทั้งสิ้น		
ส่วนต่าง		

ร้อยละ

4.6795

4.6610
0.0185

หมายความว่า : ชสอ. มีผลตอบแทนการลงทุน เพียงพอต่อการจ่ายต้นทุน เงินทุน ปันผล เฉลี่ยคืน และจัดสรรเป็นทุนต่าง ๆ แล้ว ยังคงมีส่วน
ต่างอยู่อีก 0.0185%

ส่วนต่างทางการเงินของธุรกิจสินเชื่อของ ชสอ.
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
ผลตอบแทนในธุรกิจสินเชื่อ		
		
ต้นทุนเงินทุน
4.0476
		
ต้นทุนเฉลี่ยคืน
0.1694
		
ต้นทุนบริหาร
0.0178
รวมต้นทุนในธุรกิจสินเชื่อ		
ส่วนต่างในธุรกิจสินเชื่อ		

ร้อยละ

4.8404

4.2348
0.6056

หมายความว่า : ในธุรกิจสินเชื่อของ ชสอ. นอกจากสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้ว ยังสร้างส่วนต่างให้กับ ชสอ. โดยรวมอีก ร้อยละ 0.6056 ครับ
หมายเหตุ : ชสอ. มิได้บริหารจนเกิดส่วนต่างมากนัก เพราะไม่ได้เป็นองค์การทีเ่ น้นสร้างก�ำไร แต่เพือ่ ประโยชน์ของสมาชิกเป็นส�ำคัญ
4. การซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ : คุณฤกษ์ชัย ตั้งข้อสงสัยไว้ว่า ชสอ. ขอตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จ�ำนวน
316 ล้านบาท และการจัดท�ำศูนย์คอมพิวเตอร์อีก 120 ล้านบาท ท�ำไมไม่ไปร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ำกัด
ค�ำชีแ้ จง : ชสอ. ได้ประกาศวิสยั ทัศน์ไว้อย่างชัดเจนแล้วว่า “ชสอ. เป็นศูนย์กลางสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ธ�ำรงไว้ซงึ่ อุดมการณ์สหกรณ์
และเป็นสากลภายในปี 2559” พร้อมทัง้ ก�ำหนดพันธกิจไว้ 6 ประการ โดยพันธกิจที่ 2 คือ เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของ ชสอ. เกิดขึ้นจากการศึกษาวิจัยและสัมมนาระดมความคิดเห็นมาจากบรรดาผู้น�ำสหกรณ์ออมทรัพย์
และเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2556 ของ ชสอ. ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนสหกรณ์สมาชิกทั่วประเทศ รวมทั้งผู้บริหาร ชสอ. ได้พิจารณา
เห็นถึงปัญหาความส�ำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ในปัจจุบันและอนาคต
5. สมาชิกภาพใน ชสอ. : คุณฤกษ์ชัย ได้ตั้งประเด็นเชิญชวนให้กรรมการ สอ.กฟผ.จก. ได้คิดว่า สอ.กฟผ.จก. ควรจะคงความเป็นสมาชิก
ต่อไปอีกหรือไม่
ค�ำชี้แจง : ชสอ. ยังคงเห็นความส�ำคัญของสหกรณ์สมาชิกทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งปัจจุบันมี 1,016 สหกรณ์ ว่ าจะเป็นก�ำลังส�ำคัญ
ในการสร้างความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ สร้างความมั่นคงก้าวหน้าให้แก่ขบวนการสหกรณ์ตามอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์ โดยสหกรณ์ที่เข้มแข็ง
เป็นพี่ใหญ่ช่วยดูแลสหกรณ์น้องที่ยังอ่อนแอให้เจริญเติบโตก้าวหน้าไปเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน เช่นเดียวกับที่สหกรณ์ออมทรัพย์ทุกแห่งย่อม
ต้องการให้สมาชิกสหกรณ์ที่มีความเป็นอยู่ที่ดีได้ช่วยเหลือสมาชิกผู้ด้อยฐานะกว่าผ่านกิจกรรมหรือบริการต่าง ๆ ของสหกรณ์ การร่วมมือช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน สามารถกระท�ำได้ในหลายสถานะ หลายลักษณะและโอกาส ไม่จ�ำเป็นว่าสมาชิกท่านนั้นจะต้องได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
บริหารสหกรณ์กอ่ นจึงจะช่วยเหลือสมาชิกท่านอืน่ ได้ จึงหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ทกุ แห่งทัว่ ประเทศจะได้รว่ มมือช่วยเหลือกันสร้างสรรค์
ความเป็นเอกภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงเป็นปึกแผ่น เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกันของสมาชิกสหกรณ์ต่อไป
FSCT news
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กิจกรรม

ในรอบเดือน

Ê.¤.
56

ร่วมแสดงความยินดี

ครบรอบ 63 ปี สยามรัฐ
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. ร่วมงำนเสวนำพิเศษ
หัวข้อ “ท้องถิ่น-ชุมชน พลังขับเคลื่อนประเทศไทย” พร้อมมอบดอกไม้แสดงควำมยินดี
ในวำระครบรอบ 63 ปี หนังสือพิมพ์สยำมรัฐ โดยมี นายกตพล คงอุดม กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท สยามรัฐ จ�ากัด เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน ที่ผ่ำนมำ
ณ ศูนย์กำรประชุมแห่งชำติสิริกิติ์
FSCT NEWS

ครบรอบ 32 ปี

สอ.กรมชลประทาน จก.
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วยฝ่ำย
จัดกำร ร่วมงำนท�ำบุญพร้อมมอบดอกไม้แสดงควำมยินดี เนื่องในโอกำส
ครบรอบ 32 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทำน จ�ำกัด โดยมี นายจเร
ทองด้วง รองประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน
จ�ากัด เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 27 กรกฎำคม ที่ผ่ำนมำ
FSCT NEWS

บันทึกเทปรายการ

เสนทางสหกรณ

10

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. ให้สัมภำษณ์ในรำยกำร “เส้นทางสหกรณ์” ในประเด็นต่ำง ๆ
ที่น่ำสนใจเกี่ยวกับ ชสอ. อำทิ อำคำรประหยัดพลังงำน กำรด�ำเนินงำนของ ชสอ. และนโยบำยกำรบริหำรงำน เมื่อวันที่ 8
กรกฎำคม ที่ผ่ำนมำ ณ ส�ำนักงำน ชสอ.
รำยกำรเส้ น ทำงสหกรณ์ เป็ น รำยกำรที่ ผ ลิ ต โดยสั น นิ บ ำตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย ออกอำกำศทุ ก วั น จั น ทร์
เวลำ 16.05 - 16.30 น. ทำงสถำนีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ซึ่งผู้ที่สนใจสำมำรถติดตำมรำยกำรเกี่ยวกับ
ขบวนกำรสหกรณ์ได้ตำมวันเวลำดังกล่ำว

FSCT news

ชสอ. ร่วมประชุ มกับ
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม.

เขตพื�นที่ 1

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย
รศ.ดร.วรวุฒิ หิรญ
ั รักษ์ รองประธานกรรมการ ชสอ. ให้เกียรติ
เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ชุดที่ 2 ชมรมสหกรณ์
ออมทรัพย์กรุงเทพมหำนคร เขตพื้นที่ 1 เมื่อวันที่ 9 กรกฎำคม
ที่ผ่ำนมำ ณ ห้องประชุมอำคำรกรมหมื่นพิทยำลงกรณ์ ส�านักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์ เขตพื้นที่ 1 ดุสิต กรุงเทพฯ

ชสอ. มอบเงินสวัสดิการช่ วยเหลือค่าสงเคราะห์ศพ

FSCT NEWS

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางประภาษร ทิพย์ดี รองผู้จัดการใหญ่สายธุรกิจ ชสอ.
มอบเงินสวัสดิกำรช่วยเหลือค่ำสงเครำะห์ศพแก่บุคลำกรของสหกรณ์สมำชิก ชสอ. โดยมอบให้แก่ภรรยำนำยลือไกล ธรรมชำติ
กรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี จ�ำกัด เมื่อวันที่ 4 กรกฎำคม ที่ผ่ำนมำ ณ ส�ำนักงำนสหกรณ์
ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี จ�ำกัด
FSCT NEWS

ชสอ. เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์ภาคการเกษตร

รศ.ดร.วรวุฒิ หิรญ
ั รักษ์ รองประธานกรรมการ น�ำทีมกำรตลำด ชสอ. เยีย่ มเยือนสหกรณ์กำรเกษตรท่ำวุ้ง จ.ลพบุรี
โดยมี นายสมควร ทับงาม ประธานกรรมการ คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร และฝ่ำยจัดกำรให้กำรต้อนรับ ณ ส�ำนักงำนสหกรณ์
เมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม 2556
FSCT news
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ชสอ. เยี่ยมชมงานและร่วมประชุ มความร่วมมือ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสหกรณ์ไทย กับ ชอท.

นายชัยรัตน์ ปันนวน เลขานุการ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ พ.ต.อ.ณพล บุญประสิทธิ์ กรรมการด�าเนินการ
นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่สายพัฒนา และฝายเทคโนโลยี
สารสนเทศ ชสอ. เยี่ยมชมงำนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ำกัด เกี่ยวกับกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ระบบเครือข่ำยเอทีเอ็มของสหกรณ์ โดยมี นายสิทธิชัย อึ๊งภากรณ์ ประธานกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมปาไม้ จ�ากัด และประธานกรรมการด�าเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด ให้กำรต้อนรับ นายวิชติ
สนธิวณิช ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จ�ากัด บรรยำยสรุปภำพรวมขององค์กร เมื่อวันที่ 19 กรกฎำคม
ที่ผ่ำนมำ
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กรมการพัฒนาชุ มชน ศึกษาดูงาน ชสอ.

คณะผู้เชี่ยวชำญสู่ควำมเป็นเลิศด้ำนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต รุ่นที่ 5 กรมกำรพัฒนำชุมชน จ�ำนวน 43 คน
เข้ำเยี่ยมชมและศึกษำดูงำน ชสอ. เมื่อวันที่ 8 กรกฎำคม ที่ผ่ำนมำ โดยมี ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ
และ นายประเสริฐ เมืองแก้ว กรรมการด�าเนินการ พร้อมด้วยฝ่ำยจัดกำร ชสอ. ให้กำรต้อนรับคณะดังกล่ำว
12
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เกษียณแต่ตัว...แต่สายใยสหกรณ์ไม่เคยเกษียณ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่ำไม้ จ�ำกัด จัดโครงกำรสำยใย
สหกรณ์ไม่เกษียณ ทัศนศึกษำ อัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม
เมื่อวันที่ 6 - 7 กรกฎำคม 2556 โดยมี นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม
เป็นประธำนกล่ำวเปดงำนสัมมนำ นำยสุภำพ ค�ำแฝง กรรมกำร
และเลขำนุกำรคณะศึกษำและประชำสัมพันธ์ เป็นวิทยำกร
ให้ควำมรูแ้ ละค�ำแนะน�ำสิทธิประโยชน์หลังเกษียณอำยุรำชกำร
โครงกำรในครั้งนี้ได้รับควำมสนใจเป็นอย่ำงมำกจำกสมำชิก
สหกรณ์ โดยสหกรณ์มุ่งเน้นให้ควำมส�ำคัญในกำรเสริมสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงสมำชิกกับสหกรณ์ และสมำชิกหลังเกษียณอำยุรำชกำรยังคงเป็นสมำชิกสหกรณ์ต่อไปได้ งำนนี้
นอกจำกสมำชิกจะได้พบปะสังสรรค์กันแล้ว ยังได้รับควำมรู้ ควำมสุข ควำมทรงจ�ำ และมิตรภำพดี ๆ กลับไปกันถ้วนหน้ำ
FSCT NEWS

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สหกรณ์สมาชิ กของชุ มนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.)
รับสมัครสมาชิ ก รอบ 4/2556
โดยมีคุณสมบัติสมาชิก ดังนี้
1. เป็นสมำชิกประเภทสำมัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่เป็นสมำชิก
ของ ชสอ.
2. เป็ น สมำชิ ก ประเภทสำมั ญ ของสมำคมฌำปนกิ จ สงเครำะห์
กลุ่มอำชีพ
3. อำยุไม่เกิน 60 ปี (ต้องเป็นผูท้ เี่ กิดตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2496
เป็นต้นไป)

4. ส� ำ เนำบั ต รประจ� ำ ตั ว ประชำชน/บั ต รข้ ำ รำชกำร และส� ำ เนำ
ทะเบียนบ้ำนของผู้รับผลประโยชน์
5. ส�ำเนำเอกสำรอื่น ๆ ประกอบ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นำมสกุล
ทะเบียนสมรส เป็นต้น

การรับสมัคร
1. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐำนด้วยตัวเอง ณ สหกรณ์ออมทรัพย์
ต้นสังกัดที่ตอบรับเป็นศูนย์ประสำนงำนของสมำคมฯ
2. สมำชิ ก สำมั ญ ของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ที่ ยั ง ไม่ รั บ เป็ น ศู น ย์
หลักฐานเอกสารการสมัคร
ประสำนงำน ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสำรหลักฐำนด้วยตัวเอง
1. ส�ำเนำบัตรประจ�ำตัวประชำชน หรือส�ำเนำบัตรข้ำรำชกำร
ณ ส�ำนักงำนสมำคมฯ ชั้น 5 อำคำรชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
2. ส�ำเนำทะเบียนบ้ำน
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด 199 ม.2 ถนนนครอินทร์ ต�ำบลบำงสีทอง
3. ใบรับรองแพทย์ (อำยุใบรับรองแพทย์ไม่เกิน 30 วัน นับถึง
อ�ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี
วันที่รับสมัคร)
3. เปดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 สิงหำคม 2556 ถึงวันที่ 31 สิงหำคม
2556
ติดต่อสอบถำมรำยละเอียดเพิม่ เติม ณ ส�ำนักงำนสหกรณ์ทเี่ ป็นศูนย์ประสำนงำน สส.ชสอ. หรือส�ำนักงำนท�ำกำรสมำคมฯ อำคำร ชสอ.
โทร. 0 2496 1251-2 หรือ http://fsct.ifsct.net
FSCT news
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ชสอ. มุ ่งพัฒนาคุณภาพบุ คลากรสหกรณ์ออมทรัพย์
ชสอ.พั ฒ นำคุ ณ ภำพ
บุ ค ลำกรสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
จัดอบรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตร
“Microsoft Excel for HR
(2003 - 2010)” ระหว่ำงวันที่
3 - 5 กรกฎำคม 2556 และ
หลักสูตร “เทคนิคกำรสร้ำงงำนน�ำเสนอแบบมืออำชีพ PowerPoint 2007 - 2010”
ระหว่ำง วันที่ 17 - 19 กรกฎำคม 2556 โดยมี พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ กรรมการ
ด�าเนินการ และประธานคณะกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างความรู้
ด้านวิชาการ เป็นประธำนเปดกำรอบรม ณ ห้องฝึกอบรม 604 ชั้น 6
ส�ำนักงำน ชสอ. โดยมีผสู้ นใจเข้ำรับกำรอบรมทัง้ สิน้ 65 คน จำก 40 สหกรณ์
FSCT NEWS

ËÅÑ¡à¡³±¡ÒÃ¡ํÒ¡Ñº´ÙáÅà§Ô¹¡Í§·Ø¹µÒÁ Basel II

BIS Ratio = 20.85%
ชสอ.ได้น�ำเกณฑ์กำรด�ำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง หรือที่เรียกว่ำเกณฑ์ Basel II มำใช้ ซึ่งเป็นเกณฑ์มำตรฐำนสำกล
ที่ผู้ก�ำกับดูแลสถำบันกำรเงินในประเทศต่ำง ๆ ใช้ในกำรก�ำกับดูแลกำรบริหำรควำมเสี่ยงของสถำบันกำรเงินด้วยกำรก�ำหนดให้
สถำบันกำรเงินมีกองทุนเพียงพอที่จะรองรับควำมเสี่ยงหรือควำมเสียหำยที่ไม่ได้คำดกำรณ์ไว้ และธนำคำรแห่งประเทศไทย
ได้นำ� เกณฑ์ดงั กล่ำวมำใช้กำ� กับดูแลธนำคำรพำณิชย์ทกุ แห่งภำยในประเทศไทย โดยก�ำหนด “อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสีย่ ง
หรือ BIS Ratio” (ซึ่งค�ำนวณจำกเงินกองทุน หำรด้วยสินทรัพย์เสี่ยงของธนำคำรพำณิชย์ โดยเงินกองทุนเปรียบเสมือนส่วนของ
เจ้ำของในงบดุล และสินทรัพย์เสีย่ งก็คอื สินทรัพย์ทมี่ อี ยูใ่ นงบดุล ซึง่ แต่ละรำยกำรจะมีคำ่ ควำมเสีย่ งไม่เท่ำกัน) ทีธ่ นำคำรพำณิชย์
ไทยต้องด�ำรงไว้ในระดับไม่ต�่ำกว่ำ 8.5%
ณ 30 มิถนุ ำยน 2556 ธนำคำรพำณิชย์ไทยเฉลีย่ มีอตั รำส่วน BIS = 15.75% ขณะที่ ชสอ. อยูท่ รี่ ะดับ 20.85% แสดงให้เห็นถึง
สถำนะทำงกำรเงินที่มั่นคงของ ชสอ. เมื่อพิจำรณำในประเด็นกำรมีเงินกองทุนที่เพียงพอต่อกำรดูแลสินทรัพย์เสี่ยง
เกณฑ์ Basel ได้รับกำรพัฒนำขึ้นโดย Bank for International Settlement (BIS) ตั้งอยู่ที่เมือง Basel ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ซึ่งเป็นองค์กรระหว่ำงประเทศ ท�ำหน้ำที่เป็นตัวกลำงในกำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงธนำคำรกลำงและธนำคำรพำณิชย์
ของประเทศต่ำง ๆ ในกำรก�ำกับดูแลควำมเสีย่ ง เสริมสร้ำงเสถียรภำพของระบบกำรเงิน โดย BIS ได้ตงั้ คณะกรรมกำร Basel Committee
on Banking Supervision ขึ้นมำ เพื่อท�ำหน้ำที่ก�ำหนดแนวทำงกำรค�ำนวณเงินกองทุนส�ำรองขั้นต�่ำของธนำคำรพำณิชย์ทั่วโลก
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ขาว ประชาสัมพันธ

¢Í¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×ÍµÍºáººÊíÒÃÇ¨
“¡ÒÃ¨Ñ´ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃãËŒ¡ÑººØ¤ÅÒ¡Ã¢Í§ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â”
ชสอ. มีควำมประสงค์ทจี่ ะท�ำกำรส�ำรวจข้อมูลกำรจัดสวัสดิกำรให้กบั บุคลำกรของสหกรณ์ออมทรัพย์ เพือ่ ส่งเสริม
และสนับสนุนกำรจัดสวัสดิกำรให้กับบุคลำกรของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เหมำะสมมำกยิ่งขึ้น
ดังนั้น เพื่อให้มีข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอต่อกำรพิจำรณำ จึงขอควำมร่วมมือมำยังสหกรณ์สมำชิกในกำรตอบ
แบบส�ำรวจดังกล่ำว โดย ชสอ. ได้ส่งจดหมำยเลขที่ ชสอ.ว 64/2556 พร้อมแบบส�ำรวจ ไปยังสหกรณ์ของท่ำนแล้ว และ
สำมำรถดูรำยละเอียดได้ที่ www.fsct.com


¢Í¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í¹íÒÊ‹§Ë¹Ñ§Ê×ÍÃÒÂ§Ò¹¡Ô¨¡ÒÃ»ÃÐ¨íÒ»‚ 2555
áÅÐºÑ¹·Ö¡¢ŒÍÁÙÅ¼Å¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ÊË¡Ã³»ÃÐ¨íÒà´×Í¹
ชสอ. ขอควำมร่วมมือสหกรณ์ในกำรน�ำส่งหนังสือรำยงำนกิจกำรประจ�ำปี 2555 และบันทึกข้อมูลกำรด�ำเนินงำน
ของสหกรณ์ประจ�ำเดือนลงในโปรแกรมระบบฐำนข้อมูลสหกรณ์ออมทรัพย์ผ่ำนเว็บไซต์ member.fsct.com
โดย ชสอ. ได้ส่งจดหมำยเลขที่ ชสอ.ว 65/2556 พร้อมสิ่งที่ส่งมำด้วย 2 ชุด คือ รำยชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์
ที่ส่งรำยงำนกิจกำรประจ�ำปี 2555 และค�ำแนะน�ำในกำรบันทึกข้อมูลผลกำรด�ำเนินงำนของสหกรณ์ประจ�ำเดือน
ให้กับสหกรณ์สมำชิกแล้ว สำมำรถดูรำยละเอียดได้ที่ www.fsct.com


ªÊÍ. ¨Ñ´½ƒ¡ÍºÃÁ ËÅÑ¡ÊÙµÃ “¼ÙŒºÃÔËÒÃÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾ÂÃÐ´ÑºÊÙ§ ÃØ‹¹·Õè 2”
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำศักยภำพของผู้บริหำรสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้ำงไกล มีควำมรู้และ
ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์อย่ำงเป็นองค์รวมเพื่อน�ำประโยชน์สู่สมำชิก
ระหว่ำงวันที่ 21 พฤศจิกำยน 2556 ถึง 11 มกรำคม 2557 ณ โรงแรมเดอะริช อ.เมือง จ.นนทบุรี สอบถำมรำยละเอียด
ได้ที่ฝ่ำยวิชำกำร โทร. 0 2496 1199 ต่อ 308 - 311 หรือ www.fsct.com


ªÊÍ. ¡íÒË¹´¨Ñ´ãËŒÁÕ¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â´Õà´‹¹
¹Ñ¡ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â´Õà´‹¹
รวมทัง้ รำยงำนกิจกำรประจ�ำปีดเี ด่น ประจ�ำปี 2556 สำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มใบเสนอชือ่ พร้อมรำยละเอียด
ได้ทำง www.fsct.com สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2496 1199 ต่อ 316
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ตั๋วสัญญาใชเงิน และ เงินฝากประจํา
รุ ่นออมทรัพย์ รับวันแม่

รุ ่นสะสมทรัพย์ รับวันแม่

วงเงิน

ระยะเวลา

อัตราดอกเบี�ยร้อยละต่อปี

วงเงิน

ระยะเวลา

อัตราดอกเบี�ยร้อยละต่อปี

5 แสนบาทขึ�นไป

12 เดือน

4.15

5 แสนบาทขึ�นไป

18 เดือน

4.25

เงื่อนไขการลงทุน

เงื่อนไขการลงทุน

1. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จะเปดจ�ำหน่ำยตั๋วสัญญำใช้เงินและ 1. ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ฯ จะเป ด จ� ำ หน่ ำ ยตั๋ ว สั ญ ญำใช้ เ งิ น
เงินฝำกประจ�ำ ระยะเวลำ 12 เดือน โดยไม่จำ� กัดจ�ำนวน แต่ไม่นอ้ ยกว่ำ
และเงิ น ฝำกประจ� ำ ระยะเวลำ 18 เดื อ น โดยไม่ จ� ำ กั ด จ� ำ นวน
ฉบับละ 500,000 บำท
แต่ไม่น้อยกว่ำฉบับละ 500,000 บำท
2. กำรช�ำระดอกเบี้ย
2. กำรช�ำระดอกเบี้ย
- ช�าระดอกเบี้ยเมื่อครบอำยุฝำก
- ช�าระดอกเบี้ยรายเดือน ตลอดอำยุกำรฝำก
3. กำรไถ่ถอนก่อนก�ำหนด
3. กำรไถ่ถอนก่อนก�ำหนด
- กรณีถอนก่อนก�ำหนดจะไม่ได้รับดอกเบี้ย
- กรณีถอนก่อนก�ำหนด ตัว๋ สัญญำใช้เงินและเงินฝำกประจ�ำ ทีม่ รี ะยะ
4. เป ด จ� ำ หน่ ำ ยให้ แ ก่ ส หกรณ์ ส มำชิ ก สหกรณ์ ทุ ก ประเภท ตั้ ง แต่
กำรฝำกไม่ถงึ 3 เดือน ถอนได้โดยไม่มีดอกเบี้ย และระยะเวลำฝำก
วันที่ 24 กรกฎำคม - 30 สิงหำคม พ.ศ. 2556
ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ไม่มีก�ำหนดถอน ชสอ.จะจ่ำยดอกเบี้ย
ในอัตรำออมทรัพย์ของ ชสอ. ตำมระยะเวลำที่ถือจริง ณ วันที่ฝำก
4. เปดจ�ำหน่ำยโดยไม่จำ� กัดจ�ำนวนระหว่ำงวันที่ 1 สิงหำคม - 30 สิงหำคม
พ.ศ. 2556

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ำยเงินทุน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด 199 หมู่ 2 ต.บำงสีทอง
อ.บำงกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 125 - 127, 109 โทรสำร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188 www.fsct.com

ÊÔ¹àª×èÍ ªÊÍ. ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂà§Ô¹¡ÙŒ ´Ñ§¹Õé
อัตราดอกเบี�ย

ตั้งแตวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เปนตนไป
ระยะสัน�
ระยะกลาง ระยะยาว
4.65 ต่อปี 4.85 ต่อปี 4.95 ต่อปี
ช�ำระค่ำฝำกส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญำตเลขที่ พิเศษ 5/2552
ปณศ.บำงกรวย

ชุ มนุ มสหกรณ อ อมทรั พย แ ห งประเทศไทย จํากัด

ปีที่ 25 ฉบับที่ 314 เดือนสิงหาคม 2556

จัดท�าโดย : ฝายสื่อสารองค์การ ชสอ.
http://www.fsct.com
E-mail : info@fsct.com

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด
เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ต�าบลบางสีทอง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188

