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รับรางวัล นักสหกรณ์ดีเด่น ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
(ACCU Recognition Award 2013)

ป ระธ า นพบ ส มาชิ ก

เรียน ท่านประธานกรรมการ/
ผู ้แทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกท่าน
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
สวัสดีทา่ นผูแ้ ทนสหกรณ์ สมาชิกทุกท่าน FSCT News
ฉบับนี้ ผมขอรายงานข่าวที่ส�ำคัญในรอบเดือนที่ผ่านมาให้
ท่านผู้แทนสหกรณ์สมาชิกได้ทราบ ดังนี้
เมือ่ วันที่ 2 กันยายน ทีผ่ ่านมา ผมและคณะกรรมการ
ด�ำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ รวมถึงฝ่ายจัดการ
ได้รว่ มไหว้สกั การะพุทธมงคลมหาอภิปชู นีย์ (พระประจ�ำ ชสอ.)
สักการะศาลพระพรหม และร่วมพิธีท�ำบุญเลี้ยงพระสงฆ์
จ�ำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 41 การก่อตั้ง ชสอ.
ซึ่งจะตรงกับวันที่ 1 กันยายน ของทุกปี ผมต้องขอขอบคุณ
ทุกท่าน ที่มีส่วนขับเคลื่อน ชสอ. ให้ก้าวหน้ามาจนถึงวันนี้
ในช่วงกลางเดือนกันยายน ผมในฐานะประธาน ชสอ.
และคณะกรรมการด�ำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ
และฝ่ายจัดการ ได้ไปเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับ
ภูมิภาค ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
ประชาธิ ป ไตยเนปาล โดยมี ส มาคมสมาพั น ธ์ ส หกรณ์
ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (ACCU) ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ในประเทศเนปาล (Nepal Federation of Savings
and Credit Cooperative Unions (NEFSUN)) และธนาคาร
สหกรณ์แห่งชาติ (National Cooperative Bank Limited :
NCBL) จัดสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์ภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิก (ACCU Forum 2013) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Blueprint
for Credit Union Growth and Development” ระหว่างวันที่
12 - 15 กันยายน ที่ผ่านมา มีผู้แทนสหกรณ์จาก 8 ประเทศ
จ�ำนวน 337 คน เข้าร่วมสัมมนา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา
ได้เห็นว่าสหกรณ์ออมทรัพย์มีบทบาทส�ำคัญต่อการพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนและสั ง คม รวมถึ ง เป็ น การ
ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และได้รับความรู้ที่หลากหลาย
ในโอกาสเดี ย วกั น นี้ ผมและคณะได้ ไ ปศึ ก ษาดู ง านที่
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Samudayik Savings and Credit Cooperative Society
และเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2556 ของ ACCU
(A6M) ในวันที่ 15 กันยายน ด้วย
และในโอกาสนี้ ผมได้ ขึ้น รับ รางวัล อัน ทรงเกี ย รติ
ก็คือ รางวัลนักสหกรณ์ดีเด่นภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
(Recognition Award 2013) ซึ่งเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติเป็น
อย่างมาก ถือเป็นความภาคภูมิใจแก่วงการสหกรณ์ไทย
และเป็นเกียรติต่อประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ผมขอสัญญา
ว่า จะทุ่มเทอุทิศแรงกายแรงใจเพื่อสหกรณ์และขบวนการ
สหกรณ์ให้ก้าวเข้าสู่เวทีสากลและเจริญก้าวหน้าอย่างยัง่ ยืน
สืบไป
ในบทบาทของ ชสอ. ฐานะเป็นศูนย์กลางสหกรณ์
ออมทรัพย์ไทย ด้วยความห่วงใยสหกรณ์สมาชิกและสมาชิก
สหกรณ์ทวั่ ประเทศ ขอให้สหกรณ์แจ้งข่าวให้สมาชิกสหกรณ์
อย่ า ตื่ น ตระหนกกั บ เหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ เฉพาะบาง
สหกรณ์ดังที่ได้เป็นข่าวในช่วงที่ผ่านมา ผมขอให้สหกรณ์
เพิ่มความระมัดระวังเรื่องสภาพคล่องมากกว่าปกติ ไม่ควร
ขยายวงเงินกู้ให้สูงขึ้น รวมทั้งขยายระยะเวลาในการช�ำระ
คืนให้ยาวขึ้นเช่นกัน และแจ้งสมาชิกผู้ฝากเงินถ้าไม่จ�ำเป็น
อย่าถอนเงินในช่วงนี้ เพราะอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง
และระบบการเงินสหกรณ์ เพือ่ ช่วยกันรักษาภาพลักษณ์ของ
ขบวนการสหกรณ์ และสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั สหกรณ์และ
สมาชิกสหกรณ์ ผมหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ทกุ
แห่งทั่วประเทศ จะได้ร่วมมือช่วยเหลือกันสร้างสรรค์ความ
เป็นเอกภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงเป็นปึกแผ่น เพื่อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกันของสมาชิก
สหกรณ์ต่อไป
ส�ำหรับในฉบับนี้ ผมต้องขอลาทุกท่านไปก่อน พบกัน
ใหม่ฉบับหน้า ขอบคุณและสวัสดีครับ

(ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

FSCT news

3

ประธานแถลง

“เหตุจ�ำเป็นที่ต้องปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้น
และปรับข้อก�ำหนดเงื่อนไขการให้บริการเงินกู้แก่สหกรณ์สมาชิ ก”
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
ในปีบัญชี 2556 ชสอ.ได้ให้บริการเงินกู้แก่สหกรณ์สมาชิกโดยมีนโยบายกระจายเงินกู้ให้ทั่วถึงและคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ในอัตราเดิม
คือเงินกู้ระยะสั้น เงินกู้ระยะปานกลาง และเงินกู้ระยะยาว อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.65, 4.85 และ 4.95 ต่อปีตามล�ำดับ เพื่อมิให้สหกรณ์สมาชิก
ผู้ใช้บริการเงินกู้ต้องเดือดร้อนกับต้นทุนเงินทุนที่เพิ่มขึ้น จนกระทั่งปัจจุบัน ชสอ. มีความจ�ำเป็นหลายประการจึงไม่สามารถคงอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ไว้ในอัตราเดิมได้อีก เนื่องจากต้องเตรียมระดมเงินเข้ามาให้ทันกับความต้องการใช้เงินในช่วงเดือนตุลาคม - มีนาคมของทุกปี ซึ่งสหกรณ์
สมาชิกมีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีต้องใช้เงินในการจ่ายเงินปันผล – เงินเฉลี่ยคืน ประกอบกับในช่วง 2 - 3 เดือนที่ผ่านมา มีข่าวของ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งหนึ่งท�ำให้ผู้ฝากเงินในสหกรณ์ขาดความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ มีการถอนเงินฝากออกจากระบบสหกรณ์
เป็นจ�ำนวนมาก ทัง้ นี้ ในส่วนของ ชสอ. ซึง่ ไม่มเี งินฝากกับสหกรณ์ทมี่ ขี า่ วนัน้ ก็ยงั คงได้รบั ผลกระทบตามไปด้วย กล่าวคือมีผฝู้ ากถอนเงินฝากจาก
ชสอ.ไปเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้ ชสอ. ต้องชะลอการจ่ายเงินกู้ให้กบั สหกรณ์สมาชิกไปก่อน ทัง้ นี้ เพือ่ ส�ำรองเงินไว้ใช้ในการดูแลผู้ฝากเงินให้ได้รบั
ความสะดวก รวดเร็ว และมั่นใจในการฝากเงินกับ ชสอ. ดังนั้นในโอกาสนี้ ชสอ. ขอเรียนชี้แจงให้สหกรณ์สมาชิกทราบถึงเหตุจำ� เป็นที่ต้อง
ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้น และปรับข้อก�ำหนดเงื่อนไขการให้บริการเงินกู้แก่สหกรณ์สมาชิกเนื่องจาก
1. สถาบันการเงินอืน่ ได้ประกาศปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก รวมทัง้ ออกผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่ ๆ โดยจัดโปรโมชัน่ เพือ่ ระดมเงินฝาก
สาเหตุจากการแข่งขันเพื่อรักษาฐานลูกค้าโดยเห็นได้จากการเสนออัตราดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษที่สูงขึ้น ดังนั้น หากผลตอบแทนเงินฝากและ
ตั๋วสัญญาใช้เงินของ ชสอ. ไม่อยู่ในอัตราที่สามารถแข่งขันได้ จะท�ำให้เงินทุนไหลออกจากระบบสหกรณ์มากขึ้นและจะท�ำให้ ชสอ. ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการเงินกู้ของสหกรณ์สมาชิกได้ ดังนั้น ชสอ. จึงมีการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากอย่างต่อเนื่องโดยก�ำหนดอัตราดอกเบี้ย
พิเศษเพื่อระดมเงินฝากในโอกาสต่าง ๆ รวมทั้งจัดโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการขายอีกหลายรายการ เช่น ระดมหุ้น โดยซื้อหุ้นทุก ๆ 5 ล้านบาท
รับสิทธิ์ทัศนศึกษาประเทศสิงคโปร์ หรือทุก ๆ 10 ล้านบาท รับสิทธิ์ทัศนศึกษาประเทศจีน และระดมเงินฝากรับสิทธิ์ทัศนศึกษาประเทศเกาหลี
โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขระบุตามรุ่นเงินฝากที่จัดส่งเสริมการขาย เป็นต้น ซึ่ง ชสอ. ก็ประสบความยากล�ำบากในการระดมทุนเป็นอย่างมาก
เพราะต้องแข่งขันกับสถาบันการเงินต่าง ๆ ซึ่งมีการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง และยังต้องแข่งขันกับสถาบันการเงินในระบบสหกรณ์
ด้วยกันเอง รวมแล้ว ชสอ. มีการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากและตั๋วสัญญาใช้เงินรุ่นพิเศษในปีบัญชี 2556 จ� ำนวน 7 รุ่น เพื่อให้อัตราดอกเบี้ย
อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันในตลาดเงินได้ โดย ชสอ. มีอัตราดอกเบีย้ เงินฝากและตัว๋ สัญญาใช้เงินอัตราปกติระยะเวลา 60 เดือน สูงถึงร้อยละ
5.05 ต่อปี และอัตราพิเศษรุ่นครบรอบ 41 ปี ชสอ. ระยะเวลา 36 เดือน สูงถึงร้อยละ 4.75 ต่อปี พร้อมจ่ายดอกเบี้ยให้รายเดือน ท�ำให้ ชสอ.
ต้องรับภาระต้นทุนเงินทุนทีส่ งู ขึน้ เพือ่ ระดมเงินมาให้บริการเงินกูแ้ ก่สหกรณ์สมาชิกซึง่ มีความต้องการใช้เงินเพิม่ สูงขึน้ ทุกปี จะเห็นได้จากมียอด
เงินกูร้ อการจัดสรรมากกว่า 150 สหกรณ์ เป็นเงินมากกว่า 12,000 ล้านบาท ซึง่ ชสอ. ไม่ได้นงิ่ นอนใจกับปัญหาทีเ่ กิดขึน้ และได้หาแนวทางแก้ไข
มาโดยตลอด จะเห็นได้จากที่ผ่านมา ชสอ. มีการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากอย่างต่อเนื่องและให้ผลตอบแทนที่ดีกับผู้ฝากเสมอ แต่ก็ยังระดมเงิน
ได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของสหกรณ์สมาชิก
2. สหกรณ์ผู้ให้กู้ในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้น และมีการชะลอการให้เงินกู้ท�ำให้สหกรณ์สมาชิก
ขาดแหล่งเงินกู้จึงยื่นขอกู้กับ ชสอ. เป็นจ�ำนวนมาก โดยมีค�ำขอกู้ทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้เกิดความไม่สมดุลกันของความต้องการ
เงินกู้กับการระดมเงินฝากของ ชสอ.
3. ชสอ.ได้จัดหาเงินทุนภายนอกเพิ่มเติมจากการระดมเงินภายใน โดยการกู้เงินระยะสั้น (P/N) จากสถาบันการเงินอื่นเป็นเงินประมาณ
15,710 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4.30 ต่อปี และมีแนวโน้มปรับสูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในการบริหารอีกร้อยละ 0.06 ต่อปี
เฉลี่ยคืนและอื่น ๆ ร้อยละ 0.16 ต่อปี ประกอบกับสถาบันการเงินอื่นที่ให้กู้กับสหกรณ์มีนโยบายไม่เพิ่มวงเงินกู้ให้กับสหกรณ์เนื่องมาจาก
ข่าวในด้านลบของสหกรณ์บางแห่ง ท�ำให้กลุ่มสหกรณ์รวมทั้ง ชสอ. ถูกประเมินความเสี่ยงเพิ่มขึ้นส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ปรับตัวสูงขึ้น
ในปัจจุบันและอนาคต ด้วยเหตุดังกล่าวจึงส่งผลให้ต้นทุนเงินทุนของ ชสอ. สูงขึ้นตามล�ำดับ โดยมีส่วนต่างจากการบริหารเพียงร้อยละ 0.46
ตามรายละเอียดดังนี้
4
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(หน่วย : ร้อยละ)

อัตรา
ที่เกิดขึ้นจริง

ผลตอบแทน
และลงทุน

หัก
ต้นทุนเงินทุน

ค่าใช้จ่ายบริหาร

เฉลี่ยคืนและ
อื่น ๆ

ส่วนต่าง

ก่อนปรับดอกเบี้ย

4.74

4.06

0.06

0.16

0.46

หลังปรับดอกเบี้ย

4.93

4.06

0.06

0.16

0.65

จากข้อมูลดังกล่าว ชสอ. จึงมีความจ�ำเป็นต้องปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้นอีกร้อยละ 0.30 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556 นี้
ในเงินกู้ทุกประเภท โดยเงินกู้ระยะสั้นจากเดิมร้อยละ 4.65 ต่อปี เป็นร้อยละ 4.95 ต่อปี เงินกู้ระยะปานกลางจากร้อยละ 4.85 ต่อปี เป็นร้อยละ
5.15 ต่อปี และเงินกู้ระยะยาวจากร้อยละ 4.95 ต่อปี เป็นร้อยละ 5.25 ต่อปี โดยสหกรณ์สมาชิกผู้กู้ยังได้รับเงินคืนในรูปของเงินเฉลี่ยคืนอีกด้วย
(ปีบัญชี 2555 จ่ายเฉลี่ยคืน 3.60%) อย่างไรก็ตาม ชสอ. ไม่มีนโยบายที่จะแสวงหาก�ำไรจากสหกรณ์สมาชิกผู้กู้ และในขณะเดียวกัน ชสอ.
ก็ตอ้ งมีความรับผิดชอบในการดูแลผลตอบแทนในอัตราทีเ่ หมาะสมให้แก่สหกรณ์สมาชิกผูถ้ อื หุน้ (ปีบญ
ั ชี 2555 จ่ายปันผล 5.40%) และสหกรณ์
สมาชิกผู้ฝากเงินด้วยเช่นกัน
และเพื่อเป็นการช่วยเพิ่มปริมาณเงินหมุนเวียนให้กลับเข้ามาบริการเงินกู้แก่สหกรณ์สมาชิกอย่างทั่วถึงมากขึ้น และลดยอดการรอ
จัดสรรเงินให้น้อยลง ชสอ. มีความจ�ำเป็นต้องปรับข้อก�ำหนดเงื่อนไขการให้บริการเงินกู้ ดังนี้
1. ปรับวงเงินกู้
ประเภทเงินกู้

วงเงินเดิม

วงเงินใหม่

หมายเหตุ

ระยะสั้น

300 ล้านบาท

500 ล้านบาท

ปรับเพิ่ม 200 ล้านบาท

ระยะปานกลาง

400 ล้านบาท

400 ล้านบาท

คงเดิม

ระยะยาว

500 ล้านบาท

300 ล้านบาท

ปรับลด 200 ล้านบาท

1,200 ล้านบาท

1,200 ล้านบาท

รวม

คงเดิม

2. ปรับเงื่อนไขงวดการช�ำระคืน
ที่

ประเภท

1

ระยะสั้น

2
3

เงื่อนไขงวดช�ำระคืน (เดิม)

เงื่อนไขงวดช�ำระคืน (ใหม่)

ระยะปานกลาง

ช�ำระคืนต้น 5% ของวงเงินกู้ + ดอกเบี้ย
รวม 12 เดือน
ช�ำระคืนต้น + ดอกเบี้ย รวม 36 เดือน

ช�ำระคืนเงินต้น + ดอกเบี้ย รวม 12 เดือน
คงเดิม

ระยะยาว

ช�ำระคืนต้น + ดอกเบี้ย รวม 120 เดือน

ช�ำระคืนต้น + ดอกเบี้ย รวม 100 เดือน

เพิ่ม (ลด)
(8) งวด
(20 ) งวด

จากเหตุผลและความจ�ำเป็นดังกล่าวข้างต้น ชสอ. ต้องขออภัยในการให้บริการเงินกู้ ซึ่งสหกรณ์สมาชิกต้องรอการจัดสรรเงิน ท�ำให้
ไม่ได้รับความสะดวกและรวดเร็วเหมือนเช่นเคย ส�ำหรับการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ชสอ. พยายามปรับให้ช้าที่สุดเพื่อไม่ให้สหกรณ์สมาชิก
ผู้กู้ต้องเดือดร้อนมากนั่นเอง ซึ่ง ชสอ. หวังว่าสหกรณ์สมาชิกทั้งหลายคงจะเข้าใจเหตุผลต่าง ๆ และความจ�ำเป็นที่ ชสอ. ต้องปรับข้อก�ำหนด
เงื่อนไขการให้บริการเงินกู้แก่สหกรณ์สมาชิกและปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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วันครบรอบ 41 ปี ชสอ.
เมื่อวันที่ 2 กันยายน ที่ผ่านมา ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วยคณะกรรมการด�ำเนินการ
ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ ร่วมไหว้สักการะ
พระพุ ท ธมงคลมหาอภิ ปู ช นี ย ์ (พระประจ� ำ ชสอ.) สั ก การะ
ศาลพระพรหม พร้อมท�ำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ จ�ำนวน 9 รูป เพื่อ
ความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 41 ปี แห่งการก่อตั้ง
ชสอ. ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กันยายน ของทุกปี
นอกจากนี้ ได้มีพิธีการมอบสร้อยคอทองค�ำหนัก 1 บาท
พร้อมเข็มกลัด ชสอ. ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานครบ 20 ปี
ในวันที่ 1 กันยายน 2556 มอบโดย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธาน
กรรมการ เพื่อเป็นขวัญก�ำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
ซึ่ ง ถื อ ว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก ท่ า นเป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ น
และพัฒนา ชสอ. ให้เจริญก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้ โดยในปีนี้
มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานครบ 20 ปี จ�ำนวนทั้งสิ้น 8 คน

ชสอ.

เป็นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2515 โดยมีสมาชิก 81 สหกรณ์
ทุนด�ำเนินงานเริ่มต้น 1.97 ล้านบาท ปัจจุบัน ชสอ. มีจ�ำนวนสมาชิก 1,016 สหกรณ์ สินทรัพย์กว่า 60,000 ล้านบาท
มีสมาชิกประมาณ 2.5 ล้านคนทั่วประเทศ ส่งเสริมให้เกิดการออมในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมกว่า 900,000 ล้านบาท สินทรัพย์รวมทั้ง
ระบบกว่า 1.5 ล้านล้านบาท ซึ่งมีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ รวมถึงส่งเสริมการออมในภาคประชาชน
เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย สามารถสร้างความมั่นคง
และความเชื่อมั่นให้สหกรณ์สมาชิกได้เป็นอย่างดี
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ผู ้ตรวจสอบกิจการขัน้ พื้นฐาน รุ ่นที่ 6
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
จั ด อบรม “ผู ้ ต รวจสอบกิ จ การขั้ น พื้ น ฐาน” รุ ่ น ที่ 6
เมื่อวันที่ 18 และ 25 สิงหาคม 2556 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูสมุทรปราการ จ�ำกัด โดยมี ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิด และ
ได้รบั เกียรติจาก นายธนิต จันทร์ประทีป สหกรณ์จงั หวัด
สมุทรปราการ และนายโสภณ โพธิ์ทอง ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
สมุทรปราการ จ�ำกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธเี ปิดการจัดอบรมในครัง้ นี้ เป็นการส่งเสริมความรู้
ให้ กั บ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก ลุ ่ ม อาชี พ สถานประกอบการ
ในภาคตะวันออก ที่มีทุนด�ำเนินงานไม่ถึง 500 ล้านบาท
เข้ารับการอบรมโดยไม่เสียค่าลงทะเบียน โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในระบบบัญชี ระบบควบคุม
ภายใน ระเบียบค�ำแนะน�ำที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และฝึกปฏิบัติจริงเพื่อน�ำไปใช้
ในการปฏิบัติตรวจสอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และการอบรมในครั้งนี้ ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ นายประดิษฐ
หัสดี รองประธานกรรมการ ชสอ. และทีมวิทยากรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึง่ น�ำทีมโดย
นางสุจิตรา พันธุมะบ�ำรุง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช�ำนาญการพิเศษ รักษาการในต�ำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและสอบบัญชี เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จ�ำนวน 41 คน จาก 23 สหกรณ์
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การประชุมสัมมนาทางวิชาการ และการประชุมใหญ่ ส
(Association of Asian Confederation of Credit Unions : ACCU) และพิธีมอบ

ให้แก่ ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ
โดยมีคณะกรรมการด�ำเนินการ ผู ้ตรวจสอบกิจการ ผู ้จ
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 ณ ประเทศ
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สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชี ย
บรางวัลนักสหกรณ์ดีเด่นแห่งภูมิภาคเอเชี ยและแปซิ ฟิก (Recognition Award 2013)

ร ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
จัดการใหญ่ และฝ่ ายจัดการ ชสอ. ร่วมแสดงความยินดี
ศสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
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ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก

อบรม “ผู ้ตรวจสอบกิจการขัน้ พื้นฐาน”
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก ได้จัดอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการ
ขั้นพื้นฐาน” ในวันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ�ำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จ�ำนวน 60 คน
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธเี ปิดการอบรม และ
บรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการบริหารงาน ชสอ. รวมถึงแจ้งการเสนอขอแก้ไขพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ มาตรา 46 อ�ำนาจกระท�ำการของสหกรณ์ มาตรา 48 สมาชิกสมทบ และมาตรา 50
วาระกรรมการ พร้อมด้วยนายธนู โพธิท์ อง ประธานกรรมการเชือ่ มโยงเครือข่ายและกิจการพิเศษ
ผู้รับผิดชอบชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก โดย ชสอ. มอบเงินสนับสนุนการจัดอบรม
จ�ำนวน 200,000 บาท พร้อมมอบเงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปี 2556 จ�ำนวน 92,000 บาท
โดยมี นายโกศล จุ้ยมี ประธานกรรมการ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก เป็นผู้รับมอบ
การจัดอบรมครั้งนี้ ได้เชิญ นางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช หัวหน้าส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม พร้อมคณะ
เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง หลักการสหกรณ์ กฎหมาย บทบาท หน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ และการประสานความร่วมมือ
การด�ำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ระบบบัญชี และการควบคุมภายใน
ระเบียบและค�ำแนะน�ำเกีย่ วกับการเงินการบัญชี เทคนิคการตรวจสอบ
กิจการ เนือ่ งจากการตรวจสอบกิจการเป็นการตรวจสอบการด�ำเนินงาน
ทั้งปวงของสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการเป็นผู้ท� ำหน้าที่ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์แทนสมาชิก มีภารกิจตรวจสอบการบริหารงาน
และการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ที่ประโยชน์ต่อสหกรณ์ การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการที่เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้สหกรณ์มีการพัฒนา
เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
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สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ เ มื อ งทอง จ� ำ กั ด
จั ด ประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ� ำ ปี 2556 โดยมี
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ
ชสอ. กล่าวเปิดการประชุมใหญ่ฯ พร้อมด้วย
นายชัยรัตน์ ปันนวน เลขานุการ ชสอ. ร่วมกัน
มอบของทีร่ ะลึกให้แก่สหกรณ์ เพือ่ แสดงความยินดี
และมี นายอนุวตั ร บุญนิธิ กรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม
ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์เมืองทอง จ�ำกัด
เป็นสหกรณ์จดั ตัง้ ใหม่ มีสมาชิก 50 คน จากลูกจ้าง
ทีส่ ามารถเป็นสมาชิกได้กว่า 400 คน มีทนุ ด�ำเนินงาน
กว่า 25 ล้านบาท โดยมี ม.ล.สุทธิฉันท์ วรวุฒิ
ได้ รั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น ประธานกรรมการจากที่
ประชุมใหญ่ในครั้งนี้
FSCT news

ชสอ.ต้อนรับคณะนักสหกรณ์ จากประเทศเพื่อนบ้าน ASEAN

วันที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารกองทุนสหกรณ์ประชาชน (People Cooperative Fund : PCF) และคณะผู้บริหาร
จากธนาคารเพื่อการลงทุนและพัฒนาแห่งประเทศเวียดนาม (Bank for Investment and Development of Vietnam : BIDV) ซึ่งเป็น 1
ใน 5 ธนาคารของรัฐ และขณะนี้มีนโยบายในการให้บริการสินเชื่อไปยังกองทุนสหกรณ์ประชาชน รวม 14 คน มาศึกษางานระบบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่กองทุนสหกรณ์ประชาชนในประเทศเวียดนาม
โดยมี นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับ
FSCT NEWS

วันที่ 26 สิงหาคม ที่ผ่านมา สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์
ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (Association of Asian Confederation
of Credit Unions : ACCU) น�ำคณะเจ้าหน้าที่จาก The Central
Cooperative Society of Myanmar จ�ำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมชม
ส�ำนักงาน และศึกษาดูงาน ชสอ.
โดยมี รศ.ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์ รองประธานกรรมการ
พร้อมด้วย นายชัยรัตน์ ปันนวน เลขานุการ พลโท ดร.วีระ
วงศ์สรรค์ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ กรรมการด�ำเนินการ และ
นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ให้การต้อนรับ
พร้อมทั้งน�ำทัศนศึกษาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)
เพือ่ เผยแพร่วฒ
ั นธรรมไทย และเชือ่ มความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผ่านขบวนการสหกรณ์
FSCT news
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สหกรณ์สมาชิ กเข้าเยี่ยมเยือน ชสอ.
วันที่ 6 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการ
ด�ำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์
จ�ำกัด จ�ำนวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมและ
ศึ ก ษาดู ง าน แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
ร่วมกันในการบริหารงาน ชสอ.
วั น ที่ 14 สิ ง หาคม 2556
คณะกรรมการด� ำ เนิ น การ และ
ฝ่ายจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นครสวรรค์ จ�ำกัด จ�ำนวน 14 คน
เข้าศึกษาดูงาน การบริหารงาน
การจัดสวัสดิการเจ้าหน้าที่ และ
การประชาสัมพันธ์ ณ ส�ำนักงาน
ชสอ.
FSCT NEWS

ชสอ. เพิ่มพู นทักษะบุ คลากรสหกรณ์ จัดอบรม Illustrator CS5-CS6

ชสอ. จัดอบรมหลักสูตร “การสร้างงานออกแบบกราฟิกดีไซน์ Illustrator CS5-CS6” ระหว่างวันที่ 21 - 23 สิงหาคม 2556
โดยมี พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาและเสริมสร้างความรูด้ า้ นวิชาการ ชสอ. เป็นประธานเปิดการอบรม
และวิทยากรโดย น.ส.จิราวัลย์ เพ็งกุล ณ ห้องฝึกอบรม 604 ชั้น 6 ส�ำนักงาน ชสอ. โดยมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 36 คน
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รายงานผู ้ตรวจสอบกิจการ
กราบเรียนพี่น้องสหกรณ์สมาชิก ชสอ.ที่เคารพรักทุกท่านครับ ตามที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติเลือกตั้ง
นายอุทัย ศรีเทพ นายแพทย์วิษณุกร อ่อนประสงค์ และนางสาวสมหมาย สราญจิตร์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
ชสอ. ส�ำหรับปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 นั้น คณะผู้ตรวจสอบได้มีความประสงค์ที่จะเปิดช่องทาง
สื่อสาร แจ้งข่าวสารผลการตรวจสอบกิจการไปสู่สหกรณ์สมาชิกผ่านทาง FSCT News ทุก ๆ 3 เดือน
ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการ ชสอ. ไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ ที่เปิดโอกาสให้เรามีช่องทางสื่อสารผ่านทาง
FSCT News ผมหมอวิษณุกร ในนามคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ชสอ. ขอเรียนพี่น้องสหกรณ์สมาชิกดังนี้ ครับ
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556 ชสอ. มีสหกรณ์สมาชิกทั้งสิ้น 1,016 สหกรณ์ มีสินทรัพย์รวม 59,844,356,481.78 บาท เป็นหนี้สิน
48,130,339,544.70 บาท มีทุนทั้งสิ้น 11,714,016,937.31 บาท ซึ่งประกอบด้วยทุนเรือนหุ้น ทุนส� ำรอง ทุนสะสมตามข้อบังคับ
ระเบียบ และอื่น ๆ ก�ำไรสุทธิ และก�ำไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น โดยมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ประมาณ 4.1 หรือพูดกันง่าย ๆ
ว่ามีหนี้สิน 80% ทุนตัวเอง 20%
จากการด�ำเนินงาน 5 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่เมษายน ถึง สิงหาคม 2556 มีค่าใช้จ่าย 839,176,034.50 บาท มีรายได้
1,194,908,117.29 บาท มีกำ� ไรสุทธิ 355,732,082.79 บาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย 12.33% ทั้งนี้ ชสอ.ประมาณการเป้าหมายก�ำไรสุทธิ
5 เดือน ไว้ที่ 316,666,666.67 บาท ซึ่งก็ถือว่าผลเป็นที่น่าพอใจครับ
ชสอ.มีการสัมมนาท�ำความเข้าใจแผนแก่กรรมการ เจ้าหน้าที่ ในต้นปีงบประมาณ และจะมีการประชุมติดตามความก้าวหน้า
ของการด�ำเนินงานและวางแผนส�ำหรับปีงบประมาณหน้า ในช่วงกลางปีงบประมาณ ก็คือราว ๆ ปลายปี 56 นี้ นับว่า ชสอ.
มีกระบวนการวางแผนและการติดตามงานที่ดีครับ สหกรณ์สมาชิกจะน�ำไปประยุกต์ใช้บ้างก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับ
สภาวะการแข่งขันของตลาดการเงินในปัจจุบัน ตลอดจนข่าวสารและปัจจัยหลายอย่างที่มีผลกระทบต่อขบวนการสหกรณ์
ท�ำให้ปริมาณการขอกู้ของสหกรณ์สมาชิกเข้ามายัง ชสอ. มีปริมาณมากขึ้น ในขณะที่ ชสอ. สามารถหาแหล่งเงินทุนมาบริการสมาชิก
ได้ในปริมาณเท่า ๆ เดิม ทาง ชสอ.เองก็ต้องกันเงินส่วนหนึ่งไว้รักษาสภาพคล่องส�ำหรับผู้ฝากเงิน เป็นสาเหตุให้ผู้กู้ต้องรอคิวนานขึ้น
ซึ่งทางผู้ตรวจสอบกิจการก็ได้ติดตามตรวจสอบการปล่อยกู้ให้มีความเป็นธรรมแก่สหกรณ์สมาชิก ทั้งในเรื่องล�ำดับคิวในการขอกู้
และการกระจายของปริมาณเงินที่ปล่อยกู้ให้ทั่วถึง
การที่ ชสอ.จะด�ำเนินการปรับดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้นอีกร้อยละ 0.30 ต่อปี ในวงเงินกู้ทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556 นี้
ก็ เ ป็ น แนวทางหนึ่ ง ที่ ค าดว่ า จะสามารถสร้ า งแรงจู ง ใจแก่ ผู ้ ฝ ากและจะสามารถระดมแหล่ ง เงิ น ทุ น มาให้ ส มาชิ ก กู ้ ไ ด้ พ อเพี ย ง
ยิ่งขึ้น ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องรอดูผลต่อไปครับ ส่วนการที่ ชสอ. จะลดวงเงินกู้ระยะยาวลง ในขณะที่จะเพิ่มวงเงินส�ำหรับเงินกู้ระยะสั้น
ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะเพิ่มความมั่นคงในเรื่องกระแสเงินสด (Cash Flow) ของ ชสอ. พูดภาษาชาวบ้านก็คือไม่กู้ระยะสั้นมาปล่อยระยะยาว
อันนี้เป็นเรื่องดีต่อ ชสอ.ครับ
สิ่งที่พวกเราผู้บริหารสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศต้องตระหนักคือเรื่องการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่สมาชิก
สหกรณ์ ท�ำอย่างไรสมาชิกสหกรณ์ของเราจะมีการวางแผนการใช้จา่ ยในสิง่ ทีจ่ �ำเป็น วางแผนการออม กูไ้ ปใช้ในสิง่ ทีจ่ ำ� เป็นจริง ๆ ครับ
เพื่อความมั่นคงทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์อย่างแท้จริง ไม่เช่นนั้นจะเพิ่มวงเงินกู้เท่าไรก็ไม่มีทางพอหรอกครับ
เรื่องที่สมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่ ชสอ.ควรให้ความสนใจก็คือเรื่องการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 18 ระบบ ส�ำหรับ
สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ซึ่งเป็นงานใหญ่ใช้งบประมาณค่อนข้างมาก อย่างที่ท่านประธาน ชสอ. บอกว่าตามวิสัยทัศน์ของ ชสอ. ชสอ.
จะเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์ เห็นด้วยครับกับวิสยั ทัศน์ที่ ชสอ.จะเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นความมุ่งหวัง เป็นสิ่งที่ควรจะท�ำ และควรจะเป็น แต่จากประวัติศาสตร์พูดกันตามเนื้อผ้า แค่การจัดหา
ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบธุรกรรมหลัก ชสอ.จ�ำนวน 11 ระบบงาน ตามสัญญาเลขที่ 35/2555 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555 กับ
บริษทั ไอโซแคร์ ซิสเต็ม จ�ำกัด แบ่งงวดงานเป็น 6 งวด ก�ำหนดแล้วเสร็จงานภายในวันที่ 29 มีนาคม 2556 ปัจจุบนั นี้ ณ กันยายน 2556
ก็ยังตรวจรับงาน 2 งวดสุดท้ายไม่ได้ สาเหตุส่วนหนึ่ง เนื่องมาจากบริษัทยังไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดของงานตามที่ ชสอ.
ต้องการได้ และต้องยอมรับว่า ชสอ.ไม่ใช่มืออาชีพเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่จะท�ำอย่างไรให้ ชสอ.บรรลุวิสัยทัศน์ พวกเรา
ต้องช่วยกันสร้าง ต้องช่วยกันก�ำกับและติดตามดูด้วยเจตนาบริสุทธิ์และเพื่อผลประโยชน์ขององค์กรอย่างแท้จริงครับ
ด้วยจิตคารวะ พบกันใหม่คราวหน้า ขอบพระคุณครับ
นายแพทย์วิษณุกร อ่อนประสงค์
ผู้ตรวจสอบกิจการ
FSCT news
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ข่าว ประชาสัมพันธ์

โครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน
ชสอ. จัดโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบสหกรณ์ออมทรัพย์
ให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ หากสหกรณ์เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินขึ้น เช่น กรณีที่สมาชิกของสหกรณ์
ถอนเงินฝากจ�ำนวนมาก สหกรณ์อาจประสบปัญหาขาดสภาพคล่องได้ ดังนั้น ชสอ.ในฐานะองค์การกลางของขบวนการ
สหกรณ์ออมทรัพย์เห็นว่าการรักษาเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์สมาชิกเป็นเรื่องส�ำคัญ
สิทธิประโยชน์ส�ำหรับสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
1. ได้รับอัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินและหรือเงินฝากประจ�ำตามประกาศ ชสอ. บวกร้อยละศูนย์จุดสองห้า
ต่อปี ณ วันที่ซื้อ
2. ได้รับบริการเงินกู้จากโครงการได้จ�ำนวนไม่เกินสามเท่า ภายในสามวันท�ำการ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้เป็น
ไปตามอัตราดอกเบีย้ เงินกูร้ ะยะสัน้ ตามประกาศของ ชสอ. ลบร้อยละศูนย์จดุ หนึง่ สองห้าต่อปี และการกูด้ งั กล่าว
มีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืนตามปกติ
3. ได้รับบริการทางวิชาการที่โครงการจัดขึ้น
4. รับทราบรายงานสถานะของเงินออมตามโครงการ
สหกรณ์ท่สี นใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี
ฝ่ ายส่งเสริมกิจการสหกรณ์ โทร. 0 2496 1199 ต่อ 315-316 หรือ Download แบบพิมพ์ท่ี www.fsct.com

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา ชสอ.

1. หลักสูตรอบรม “คณะกรรมการเงินกู้” พร้อมทัศนศึกษาหมู่เกาะพีพี-อ่าวมาหยา (1 วัน)
ระหว่างวันที่ 16 - 19 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อ�ำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
 เพื่อพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารงานสหกรณ์ และหลักการ
ให้เงินกูต้ ามแนวทางของปรัชญาสหกรณ์ ทัง้ ด้านการก�ำหนดนโยบาย วิธกี ารให้เงินกู้ การประเมินความเสีย่ ง การก�ำหนด
เงื่อนไขและวงเงินกู้ การอ�ำนวยสินเชื่อ การติดตามการใช้เงินกู้ รวมทั้งการบริหารสินเชื่อให้ก่อเกิดประโยชน์ต่อ
สมาชิกและความมั่นคงแก่สหกรณ์

2. หลักสูตรอบรม “ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง รุ่นที่ 2” พร้อมศึกษาดูงานต่างประเทศ
ระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 - 11 มกราคม 2557 ณ โรงแรมเดอะริช ต�ำบลบางไผ่ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี
 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความรู้ความสามารถ
ในการบริหารจัดการสหกรณ์อย่างเป็นองค์รวม เพื่อน�ำประโยชน์สู่สมาชิก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี : ฝ่ ายวิชาการ โทร. 0 2496 1199 ต่อ 308 - 311 หรือ www.fsct.com
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ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เงินฝากประจ�ำ

“รุ่นวันออมแห่งชาติ ปี 2556”
วงเงิน
1 แสนบาทขึ้นไป
1 ล้านบาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี
12 เดือน
4.25
4.35
ตัง้ แต่วนั ที่ 27 กันยายน - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

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

สินเชื่อ ชสอ. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้

ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556 เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ย

ระยะสัน้
4.95 ต่อปี

ระยะกลาง
5.15 ต่อปี

ระยะยาว
5.25 ต่อปี

ช�ำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5/2552
ปณศ.บางกรวย
ชุ มนุ มสหกรณ์ อ อมทรั พย์ แ ห่ งประเทศไทย จ�ำกัด

ปีที่ 25 ฉบับที่ 315 เดือนกันยายน 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

