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ประวัติพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพทิยาลงกรณ พระนามเดมิ พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารชันแีจ่มจรสั 

หรอื น.ม.ส. ทรงเป็นปราชญ์แห่งกรงุรตันโกสนิทร์ และเป็น “พระบดิาแห่งสหกรณ์ไทย” ทรงเป็นต้นตระกลู “รชัน”ี 

พระราชประวัติ
 พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัสทรงเป็นพระโอรสในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ (พระองค์เจ้ายอดยิ่งยศ  

พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว) กับเจ้าจอมมารดาเลี่ยม (เล็ก) ประสูติเมื่อวันที่ 10 
มกราคม พ.ศ. 2419 ในพระบวรราชวงั เมื่อเยาว์วยัเรยีนหนงัสอืกบัมารดาที่ต�าหนกั เมื่อชนัษา 5 ขวบ กท็รงอ่าน 
หนังสือได้คล่อง ทรงเข้าศึกษาที่โรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ เมื่อ พ.ศ. 2429 และต่อมาศึกษาภาษา
องักฤษจนถงึ พ.ศ. 2436 จงึเข้ารบัราชการในต�าแหน่งนายเวร กระทรวงธรรมการ ขณะพระชนัษาได้ 16 ปี และ 
ได้เลื่อนเป็นผู้ช่วยในกรมศึกษาธิการใน ทรงรับหน้าที่พิเศษเป็นข้าหลวงสอบไล่วิชาหนังสือไทย ทรงเป็น 

กรรมการพเิศษร่างพระราชบญัญตัพิจิารณาความแพ่ง และทรงได้เลื่อนเป็นผู้ช่วยที่ปรกึษากระทรวงพระคลงัมหาสมบตัิ
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสยุโรป พ.ศ. 2440 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส 

ตามเสดจ็ด้วย และทรงศกึษาต่อในมหาวทิยาลยัเคมบรดิจ์ เป็นเวลา 2 ปี ทรงเสดจ็กลบัจากประเทศองักฤษเมื่อ พ.ศ. 2442 ทรงเข้ารบัราชการในกระทรวง
พระคลังมหาสมบัติ ทรงรับต�าแหน่งเป็นผู้ช่วยอธิบดีกรมตรวจและกรมสารบาญชี พ.ศ. 2544 ทรงย้ายเป็นปลัดกรมธนบัตรและเจริญก้าวหน้าเป็น 
ผูแ้ทนเจ้ากรมธนบตัร เจ้ากรมกองที่ปรกึษาอธบิดกีรมพาณชิย์และสถติพิยากรณ์ ทรงจดัตั้งและวางรากฐานกจิการสหกรณ์ จนในที่สดุได้เลื่อนต�าแหน่ง
เป็นรองเสนาบดีกระทรวง พ.ศ. 2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งให้พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 
รชันแีจ่มจรสั เป็นองคมนตร ีและโปรดเกล้าฯ ให้ทรงกรมฯ เป็น กรมหมื่นพทิยาลงกรณ

พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ สิ้นพระชนม์เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2488 ด้วยพระโรคหลอดโลหิตในสมองตัน  
สริพิระชนมาย ุ68 ปี 6 เดอืน 13 วนั

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธาน
กรรมการ ชสอ. เป็นประธานกล่าวปิดการอบรม 
ในพธิปิีดและมอบใบประกาศนยีบตัรแก่ผูเ้ข้า
อบรมหลกัสูตร “ผู้บรหิารสหกรณ์ออมทรพัย์ 
ระดับสูง” รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 11 มกราคม  
ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเดอะรชิ นนทบรุี

การอบรมมีระยะเวลาการฝ ึกอบรมตั้งแต ่วันที่  21 
พฤศจกิายน 2556 - 11 มกราคม 2557 มผีู้เข้ารบัการฝึกอบรมเป็น
ผู้บริหารสหกรณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์จากทั่วประเทศ จ�านวน  
40 คน จาก 33 สหกรณ์ ผู้น�าสหกรณ์ที่ได้เข้ารบัการอบรมในครั้งนี้ 
ถือว่าได้เพิ่มพูนทักษะรอบด้าน ทั้งด้านภาวะเศรษฐกิจ การเงิน 
กฎหมาย ระบบสารสนเทศ จรยิธรรม รวมถงึบคุลกิภาพ เน้นสร้างผูน้�า 

การเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังในขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ และที่ส�าคัญได้เครือข่ายระหว่างผู้น�าที่เข้ารับการอบรม ในการช่วยเหลือ 
ซึ่งกนัและกนัในด้านต่าง ๆ ต่อไป ตามหลกัสหกรณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 0 2496 1199 ต่อ 308-311 (ฝ่ายวิชาการ ชสอ.) หรือ www.fsct.com

ส�ำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์สมำชิกขนำดเล็ก
ชสอ.ให้สิทธิ์ในกำรเข้ำรับกำรอบรม/

สัมมนำโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 

ชสอ. สนับสนุนวิทยำกรให้กำรศึกษำฝึกอบรม

ที่สหกรณ์สมำชิกจัดขึ้น โดย ชสอ.จะเป็นผู้จัดหำและ

รับภำระค่ำใช้จ่ำยส�ำหรับวิทยำกรให้
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เรียน	ท่านประธานกรรมการ/
	 ผู้แทนสมาชิก	ชสอ.	ที่เคารพทุกท่าน

ประธานพบสมาชิก

(ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์)
ประธานกรรมการ

ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั

สวสัดคีรบั พบกนัในเดอืนกมุภาพนัธ์ เดอืนแห่งความรกั ซึ่งในปีนี้วนัที่ 14 กมุภาพนัธ์  
ตรงกับวันมาฆบูชา วันส�าคัญทางพระพุทธศาสนาของไทย ผมขอส่งมอบความรัก  
ความปรารถนาดีไปยังสหกรณ์สมาชิกทุก ๆ ท่านครับ เดือนมกราคมที่ผ่านมาสหกรณ์ 
หลายแห่งได้มีการจัดการประชุมใหญ่ ซึ่ง ชสอ. ได้ช่วยเหลือเงินกู้แก่สหกรณ์สมาชิก 
ให้สามารถจ่ายเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกสหกรณ์ได้ครบทุกสหกรณ์แล้ว ส�าหรับ 
ในเดือนกุมภาพันธ์ ชสอ. ก็ไม่นิ่งนอนใจ ก�าลังเร่งระดมทุนจัดสรรช่วยเหลือทุกสหกรณ์ 
อยู่ครับ และส�าหรับสหกรณ์ที่มีการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการด�าเนินการ และ 
ผู ้ตรวจสอบกิจการใหม่เรียบร้อยแล้ว ผมขอแสดงความยินดีกับทุก ๆ ท่านที่ได้รับ 
ความไว้วางใจให้ได้รับเลือกตั้งในทุก ๆ ท่าน และขอให้ท่านใช้ความรู้ ความสามารถ  
ยึดหลักธรรมาภิบาล มาใช้ในการบริหารพัฒนาสหกรณ์ของท่านโดยค�านึงถึงผลประโยชน์ 
ของสมาชกิเป็นที่ตั้ง ให้สหกรณ์มคีวามก้าวหน้า มั่นคง อย่างยั่งยนืสบืไป 

FSCT News ฉบับนี้ มีวันส�าคัญอีกวันหนึ่ง คือ “วันสหกรณ์แห่งชาติ” ซึ่งตรงกับ 
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ขบวนการสหกรณ์ไทยได้ร่วมกันจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ 
ขึ้นทั่วทั้งประเทศ ผมขอเชิญชวนสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ 
พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” และกิจกรรม 
เฉลมิฉลองงานวนัสหกรณ์แห่งชาต ิณ ลานพระรปูบดิาแห่งการสหกรณ์ไทย สนันบิาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย 

ส�าหรับกิจกรรมที่ส�าคัญของ ชสอ. ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ชสอ.ได้จัดโครงการดี ๆ 
เป็นการตอบแทนและขอบคณุสหกรณ์สมาชกิที่ให้การสนบัสนนุ และศรทัธาเชื่อมั่นใน ชสอ.  
ด้วยดีเสมอมาหลายโครงการ อาทิ โครงการทัศนศึกษาเพื่อตอบแทนผู้ลงทุนในหุ้น ณ 
ประเทศสาธารณรฐัสงิคโปร์ โครงการสมัมนาฯ และงานเลี้ยงขอบคณุสหกรณ์สมาชกิผู้ลงทนุ  
พร้อมการบรรยายพเิศษ “ทศิทางเศรษฐกจิไทย ปี 2014” ณ เรอืพระที่นั่งองัสนา หอประชมุ
กองทัพเรือ กรุงเทพฯ และโครงการทัศนศึกษาและงานเลี้ยงขอบคุณผู้ใช้บริการสินเชื่อของ  
ชสอ. ณ ประเทศสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว ซึ่งทกุ ๆ โครงการที่ ชสอ. จดัขึ้น  
เพื่อมอบให้สหกรณ์สมาชิกทุกท่าน แสดงให้เห็นว่า ชสอ.ค�านึงถึงสมาชิกเป็นส�าคัญ 
เสมอมา ชสอ. ยนิดเีป็นพี่เลี้ยง ดูแล รบัฟัง และช่วยให้ค�าปรกึษา และขอมอบโครงการด ีๆ 
ให้บรรดาสหกรณ์สมาชกิเช่นนี้ตลอดไป

นอกจากนี้ ชสอ. ยังให้การสนับสนุนส�าหรับสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกขนาดเล็ก 
ซึ่งมีทุนด�าเนินงานไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยให้สิทธิ์ในการเข้ารับการอบรม/สัมมนา โดย 
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในหลักสูตร ที่ ชสอ. จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
สหกรณ์ออมทรพัย์ อนัเป็นก�าลงัส�าคญัในการขบัเคลื่อนและพฒันาสหกรณ์ และหากสหกรณ์
สมาชิกใดจัดอบรมสัมมนา ชสอ. ก็ยินดีให้การสนับสนุนวิทยากร โดยเป็นผู้จัดหาและ 
รบัภาระค่าใช้จ่ายส�าหรับวิทยากรให้สหกรณ์สมาชิก หากสหกรณ์ใดสนใจสามารถสอบถาม
รายละเอยีดเพิ่มเตมิได้ที่ฝ่ายวชิาการ ชสอ. ครบั 

ส�าหรับตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินฝากประจ�า “รุ่นของขวัญปีใหม่ 2557” ที่ ชสอ.  
มอบเป็นของขวญัให้แก่สหกรณ์สมาชกิ เพื่อเตรยีมเงนิไว้บรกิารและรองรบัความต้องการเงนิกู้
ในช่วงประชมุใหญ่ของสหกรณ์สมาชกิ โดยมอบอตัราดอกเบี้ย 6 เดอืน 4.50% และ 12 เดอืน 
4.75% ซึ่งถือว่าสูงมากเหมาะแก่การลงทุนอย่างยิ่ง ยังสามารถมาลงทุนได้ถึงเดือนมีนาคม 
2557 นี้นะครับ และส�าหรับสหกรณ์ที่มีเงินเหลือสามารถน�าเงินมาลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน 
และเงนิฝากประจ�า 7 วนั - 14 วนั ได้ในอตัราดอกเบี้ย 2.5 - 2.75% เพื่อให้เงนิหมนุเวยีน 
กลบัเข้าอยู่ในระบบสหกรณ์ และเป็นการช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนัตามหลกัและวธิกีารสหกรณ์ 
ถ้าเราไม่ช่วยเหลอืสหกรณ์ด้วยกนั แล้วใครจะช่วยเรา จรงิไหมครบั

แล้วพบกนัใหม่ในฉบบัหน้า ขอบคณุและสวสัดคีรบั

3ปีที่ 26 ฉบับที่ 320 เดือนกุมภาพันธ์ 2557



ประมวลภาพ : ชสอ. มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2557 สหกรณ์สมาชิก 

FSCT NEWS4



ชสอ. ขับเคลื่อนพิสจูน์
โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์  

ชสอ. ขับเคลื่อนการพิสูจน์โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยบริษัท พีเอสพี (ไทยแลนด์) จ�ากัด บริษัทที่ปรึกษา

โครงการจดัหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรพัย์ให้กบัสหกรณ์สมาชกิ ขณะนี้ได้ส่งมอบงานงวดที่ 2 ให้กบั ชสอ. เมื่อวนัที่ 20 

มกราคม 2557 ซึ่ง ชสอ. ได้ตรวจรบัมอบงานเรยีบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

กรอบสถาปัตยกรรมโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ (Architecture Blueprint) คือ
 กรอบสถาปัตยกรรมโปรแกรมสหกรณ์ออมทรพัย์

 กรอบสถาปัตยกรรมทางด้านธรุกจิของสหกรณ์ออมทรพัย์

 กรอบสถาปัตยกรรมของข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัธรุกจิและเทคโนโลยขีองโปรแกรมสหกรณ์ออมทรพัย์

 กรอบสถาปัตยกรรมโปรแกรมสหกรณ์ออมทรพัย์ทางด้านองค์ประกอบของโปรแกรม

 กรอบสถาปัตยกรรมโปรแกรมสหกรณ์ออมทรพัย์ทางด้านเครอืข่ายและฮาร์ดแวร์

เมื่อวนัที่ 24 มกราคม 2557 บรษิทัที่ปรกึษาโครงการฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ 3 ให้กบั ชสอ. เพื่อท�าการตรวจรบั คอื 

รายการที่ต้องจดัเตรยีมเพื่อการท�าบทพสิูจน์โปรแกรมสหกรณ์ออมทรพัย์ (Environment Preparation Checklist) ชสอ. ได้รบั

ความร่วมมอืจากสหกรณ์ออมทรพัย์ครสูมทุรสงคราม จ�ากดั และสหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัหวัเฉยีวเฉลมิพระเกยีรต ิ

จ�ากัด แสดงความจ�านงในการมอบข้อมูลและรายงานของสหกรณ์ในการเข้าร่วมพิสูจน์โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์  

เพื่อการน�าร่องในการพิสูจน์ ว่าโปรแกรมของบริษัทที่น�าเสนอพร้อมที่จะน�ามาใช้กับขบวนการสหกรณ์เป็นมาตรฐาน 

หรือไม่ ชสอ.ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทั้งสองแห่งที่ให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ครั้งนี้  

ซึ่ง FSCT NEWS จะได้ติดตามความคืบหน้าในการด�าเนินโครงการโปรแกรมสหกรณ์มารายงานให้สหกรณ์สมาชิก 

ได้รบัทราบในทกุฉบบั

เกาะติด
โครงการจัดหา

โปรแกรม
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ดร.เฉลมิพล ดุลสมัพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร ชสอ. น�าคณะผูแ้ทนสหกรณ์ 
ที่ลงทนุใน ชสอ. ในรอบปีที่ผ่านมา จ�านวนกว่า 120 คน จาก 50 กว่าสหกรณ์ ล่องเรอืพระที่นั่งองัสนา  
ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ และงานสัมมนา “ทิศทางเศรษฐกิจไทยกับการบริหารการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล นักเศรษฐศาสตร์ผู ้เชี่ยวชาญ 
ด้านการเงนิและตลาดทนุ ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ ธนาคารกรงุเทพ เพื่อเป็นการตอบแทนและขอบคณุสหกรณ์
ผู้ที่ให้การสนับสนุน และศรัทธาเชื่อมั่นลงทุนใน ชสอ. ด้วยดีตลอดมา ไม่ว่าจะในรูปแบบเงินรับฝาก  
ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือลงทุนในทุนเรือนหุ้น ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง ท่ามกลางทัศนียภาพที่ 
งดงามรมิสองฟากฝ่ังแม่น�้าเจ้าพระยา เมื่อวนัที่ 20 มกราคม ที่ผ่านมา ณ เรอืองัสนา หอประชมุกองทพัเรอื  
เขตบางกอกใหญ่ กรงุเทพฯ

ในการสมัมนา ดร.กอบศกัดิ์ กล่าวว่า ในปี 2557 นี้ เศรษฐกจิปี 2557 
น่าจะเดนิไปได้ไม่ดนีกั และเป็นปีที่ต้องระมดัระวงัอย่างมากอกีปี จากปัจจยั
การลดทอนมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ 
(เฟด) ที่จะเริ่มในเดือนมกราคม 2557 ขณะที่ในประเทศยังมีปัญหาความ 
ขัดแย้งทางการเมืองที่ยังมองไม่เห็นทางออก บั่นทอนความเชื่อมั่น จะเป็น 
ปีแห่งความผันผวนต่อเนื่องและลุกลามทั้งปี ความเสี่ยงหลักทางเศรษฐกิจ 
ในระยะสั้น มอียู่ 2 อย่าง คอื เรื่องการเมอืง ซึ่งส่งผลต่อการท่องเที่ยว การบรโิภค  
การลงทนุในภาคเอกชน การใช้จ่ายและลงทนุในภาครฐั และการถอนมาตรการ 
อัดฉีดสภาพคล่องของสหรัฐฯ ซึ่งผลกระทบจะแรงขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจาก
เศรษฐกจิสหรฐัฯ ดขีึ้นเรื่อย ๆ โดยจะส่งผลต่อค่าเงนิ ราคาสนิทรพัย์ต่าง ๆ 
และราคาทองค�า แต่โอกาสระยะยาวยงัด ีโดยเฉพาะในภูมภิาคและชายแดน 
ที่เราต้องพยายามหยิบฉวยโอกาสมาเป็นของเรา ในภาวะอย่างนี้ภาคธุรกิจ 
กค็งต้องชะลอแผนการลงทนุไปก่อน ในส่วนของ ชสอ.ที่ประกาศอตัราดอกเบี้ย 
เงินฝากและตั๋วสัญญาใช้เงินถึง 4.75% ถือว่าสูงมากในขณะนี้เหมาะกับ 
การลงทนุเป็นอย่างยิ่ง คงหาที่ไหนไม่ได้แล้วถ้าเทยีบกบัสถาบนัการเงนิอื่น 

ดร.เฉลิมพล เปิดเผยว่า การจัดงานในวันนี้เพื่อเป็นการเลี้ยงขอบคุณสหกรณ์สมาชิกและเป็นการมอบของขวัญให้กับผู้ลงทุน 
ในช่วงเทศกาลต้อนรบัปีใหม่ อกีทั้งท�าความเข้าใจ และสร้างความเชื่อมั่นในความมั่นคงของ ชสอ. ในเรื่องข่าวต่าง ๆ โดยเฉพาะการ 
ขาดสภาพคล่อง สมาชกิแห่ลาออกซึ่งไม่เป็นความจรงิ เพราะ ชสอ.ยงัให้บรกิารรบัฝากถอนเงนิได้ตามปกต ิและไม่มสีมาชกิแห่ลาออกตาม 
ที่เป็นข่าว การลาออกเป็นเรื่องปกตถิอืเป็นส่วนน้อยนดิเมื่อเทยีบกบัสมาชกิที่สมคัรเข้าใหม่กว่า 30 สหกรณ์ในปีนี้ ซึ่งมเีพยีง 2 สหกรณ์ 
เท่านั้นที่ลาออก และการที่ ชสอ.ให้บรกิารเงนิกูไ้ม่เพยีงพอนั้นไม่ได้ความว่า ชสอ.ขาดสภาพคล่องเป็นคนละเรื่องกนั ต้องเข้าใจว่าสหกรณ์ 

ชสอ. เลี้ยงขอบคุณสหกรณ์สมาชิกผู้ลงทุน จัดสัมมนา 
“ทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2014” พร้อมมอบแคมเปญพิเศษ ดอกเบี้ย 4.75%
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ตอบแทนสหกรณ์สมาชิกผู้ลงทุนในหุ้นของ ชสอ.

ส่วนใหญ่ปิดบญัช ี 31 ธนัวาคม ของทกุปี 
และต้องเตรยีมการประชมุใหญ่ เพื่อจ่ายเงนิ 
ปันผลเฉลี่ยคืน ในปีนี้ไม่สามารถพึ่งพา
ธนาคารพาณิชย์ได้เหมือนก่อน ทั้งอัตรา
ดอกเบี้ยที่ปรับสูงขึ้นและขาดความเชื่อมั่น
ในระบบสหกรณ์ สหกรณ์สมาชกิจงึมุง่มาที่  
ชสอ.เพื่อขอความช่วยเหลอืในกรณดีงักล่าว  

ชสอ. จึงได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินฝากประจ�า รุ่นของขวัญปีใหม่ 2557 โดยการมอบอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่สูงให้แก่ผู้ฝาก 
และเพื่อเตรียมเงินไว้บริการและรองรับความต้องการเงินกู้ในช่วงประชุมใหญ่ของสหกรณ์สมาชิก ในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือน
มนีาคม โดยตั๋วสญัญาใช้เงนิ และเงนิฝากประจ�า รุ่นของขวญัปีใหม่ 2557 ระยะเวลา 6 เดอืน วงเงนิ 1 ล้านบาทขึ้นไป อตัราดอกเบี้ย 
ร้อยละ 4.25 วงเงนิ 5 ล้านบาทขึ้นไป อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 และระยะเวลา 12 เดอืน วงเงนิ 1 ล้านบาทขึ้นไป อตัราดอกเบี้ย 
ร้อยละ 4.50 วงเงิน 5 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.75 การลงทุนกับ ชสอ.ถือว่าได้ช่วยเหลือเพื่อนสหกรณ์ด้วยกันและ 
ท�าให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ต่อสาธารณชน โดยไม่ต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนภายนอกตามหลักและอุดมการณ์สหกรณ ์
ที่มุ่งเน้นการช่วยตนเองและช่วยเหลอืซึ่งและกนั

สหกรณ์ใดสนใจลงทนุสามารถตดิต่อได้ที่ ฝ่ายเงนิทนุ ชสอ. โทร. 0 2496 1199 ต่อ 125-127

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ  
พร้อมด้วยคณะกรรมการอ�านวยการ และฝ่ายจดัการ ชสอ. 
น�าคณะสหกรณ์สมาชกิผูล้งทนุในหุน้ของ ชสอ. จ�านวน 51 คน  
จาก 11 สหกรณ์ ทศันศกึษา ณ ประเทศสาธารณรฐัสงิคโปร์ 
ระหว่างวนัที่ 11 - 13 มกราคม 2557 เพื่อเป็นการตอบแทน
สหกรณ์สมาชิกที่ได้ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนในการ
ลงทนุในรูปแบบหุ้นด้วยดตีลอดมา
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ค�ำชี้แจงเกี่ยวกับข่ำวลืออันเป็นเท็จในประเด็นต่ำง ๆ
ด้วยในช่วงท่ีผ่านมามีผู้ไม่หวังดีได้ให้ข่าวโจมตีการด�าเนินงานของ ชสอ. ด้วยข้อมูลที่เป็นเท็จ  

ชสอ. จึงขอชี้แจงข้อมูลเพื่อความถูกต้องชัดเจนในประเด็นต่างๆ ดังนี้

ข่าวเท็จ ประเด็นที่ 1 : ชสอ. ขาดสภาพคล่อง กู้ก็ไม่ได้ ถอนเงินฝากก็ไม่ได้
ค�ำชี้แจง 1.1 สภาพคล่อง หมายถึง ความสามารถในการเปลี่ยนสินทรัพย์ไปเป็นเงินสด

  1.2 ณ 31 ธันวาคม 2556 ชสอ. มีสินทรัพย์รวม  60,771  ล้านบาท

   - ให้สหกรณ์สมาชิกกู้ 36,347 ล้านบาท

   - เงินสด/ตราสารหนี้/ตราสารทุน รวม  24,424 ล้านบาท

    และยังมีวงเงินกู้ธนาคารเป็นแหล่งทุนส�ารองอีก  2,224 ล้านบาท

    เห็นได้ว่า ชสอ. มีเงินสดและตราสารที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่าง 

     เพียงพอที่จะดูแลการถอนเงินและช�าระเจ้าหนี้

  1.3 กรณีปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ากัด ท�าให้ความเชื่อมั่นในสหกรณ์ 

    ทั้งระบบลดลง ส่งผล กระทบต่อการจัดหาเงินทุน ทั้งในรูปเงินรับฝาก และเงินกู้  

    ของสหกรณ์ ประกอบกับมีสหกรณ์ ออมทรัพย์หลายแห่ง เตรียมเงินไว้ไม่เพียงพอ 

    ต ่อการจ ่ายป ันผลเฉลี่ยคืนในวันประชุมใหญ่ จึงติดต่อขอกู ้ ไปยัง ชสอ.  

    เป็นจ�านวนมาก

  1.4 การท่ี ชสอ. จัดสรรเงินให้สมาชิกกู ้ ไม ่ได้ทั้งหมดตามจ�านวนที่ขอมา ไม่ได้ 

    หมายความว่า ชสอ.  ขาดสภาพคล่อง เพราะ ชสอ. ต้องส�ารองเงินไว้ในระดับที่ 

    สามารถดูแลให้สหกรณ์ผู้ฝาก หรือ ลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินถอนเมื่อครบก�าหนด  

    หรือก่อนก�าหนดได้เสมอ

  1.5 ชสอ. ไม่เคยผิดนัดหรือปฏิเสธการถอนเงินฝาก/ตั๋วสัญญาใช้เงินแม้แต่รายเดียว

  1.6 ชสอ. ไม่มีเงินลงทุนในธุรกิจลอตเตอรี่ และไม่มีเงินลงทุนในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

    คลองจั่น จ�ากัด แม้แต่บาทเดียว

  1.7 ชสอ. มีการด�ารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Basel II) ถึง 21.55%  

    สูงกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งก�าหนดไว้ไม่ต�่ากว่า 8.5%

ค�ำชี้แจงเกี่ยวกับข่ำวลืออันเป็นเท็จในประเด็นต่ำง ๆ
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ข่าวเท็จ ประเด็นที่ 2 : สมาชิก ชสอ. ลาออกจ�านวนมาก
ค�ำชี้แจง ณ 31 ธันวาคม 2556 ชสอ. มีสมาชิกทั้งสิ้น 1,022 สหกรณ์ 

มีสหกรณ์สมาชิกเข้าใหม่ 24 สหกรณ์ ลาออกเพียง 5 สหกรณ์ ด้วยเหตุผลแตกต่างกัน ดังนี้

  2.1 สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งท่ี 1 และ 2 สาเหตมุาจากเปลีย่นประเภทเป็นสหกรณ์บรกิาร

  2.2 สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งที่ 3 สาเหตุมาจากบริษัทปิดกิจการ

  2.3 สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งที่ 4  สาเหตุมาจากความไม่พอใจหลังจากการประชุมใหญ่ 

    การเลือกตั้งกรรมการ ชสอ.

  2.4 สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งท่ี 5 สาเหตุมาจากนโยบายของคณะกรรมการท่ีต้องการ 

    ปรับปรุงการบริหารการเงินใหม่ หลังจากที่สหกรณ์ไม่สามารถถอนเงินฝาก 

    จากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ากัด ได้

  2.5 มีอีก 1 สหกรณ์แจ้งความประสงค์จะขอลาออกเนื่องจากได้รับข้อมูลข่าวลือ 

    ท่ีเป็นเท็จ เม่ือ ชสอ. ได้ชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงให้คณะผู้บริหารทราบและซักถาม 

    จนเข้าใจแล้ว จึงขอเป็นสมาชิก ชสอ. ต่อไป

ข่าวเท็จ ประเด็นที่ 3 : ชสอ. ยกเลิกโครงการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับ
สหกรณ์ออมทรัพย์และศูนย์คอมพิวเตอร์ ชสอ. แล้ว และมอบให้ชุมนุมสหกรณ์ฯ  
อื่นด�าเนินการแทน

ค�ำชี้แจง 3.1 ทีป่ระชมุใหญ่ ชสอ. ได้อนมุตังิบประมาณจดัหาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส�าหรบัสหกรณ์ 

    ออมทรัพย์ จ�านวน 316 ล้านบาท และจัดท�าศูนย์คอมพิวเตอร์อีก 120 ล้านบาท

  3.2 ชสอ. ยงัคงมุง่มัน่จดัท�าโครงการทีไ่ด้รบัการอนมุตัจิากทีป่ระชมุใหญ่อย่างรอบคอบ  

    ขณะนี้ ชสอ.ได้พิจารณาจัดล�าดับบริษัทผู้เสนอขายโปรแกรมฯ ไว้แล้ว และได้ 

    จัดจ้างบริษัทท่ีปรึกษา รวมทั้งจัดหาสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบเพื่อท�าการพิสูจน์ 

    ประสิทธิภาพการท�างานของโปรแกรม (Proof of Concept : POC) แล้ว ซึ่ง 

    คาดว่าการท�า POC จะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2557 และจะรายงานต่อ 

    ที่ประชุมใหญ่ ชสอ. ทราบต่อไป

  3.3 ชสอ. ไม่เคยมอบให้ชุมนุมสหกรณ์ฯ อื่นใดด�าเนินการแทน และไม่ได้ประสงค์ 

    จะท�าธุรกิจแข่งขันกับชุมนุมใด เพียงแต่มุ่งหวังท่ีจะจัดบริการให้แก่สหกรณ์สมาชิก 

    ในฐานะที่ ชสอ. เป็นองค์การแม่ข่ายของสหกรณ์ออมทรัพย์

9ปีที่ 26 ฉบับที่ 320 เดือนกุมภาพันธ์ 2557



ชสอ. จัดโครงการสนับสนุนการศึกษาดูงานด้านสหกรณ์
ระหว่างประเทศ ส�าหรบักรรมการ ที่ปรกึษา และผูต้รวจสอบกจิการ 
ชสอ. ประจ�าปี 2556 ณ ประเทศแคนาดา และสหรฐัอเมรกิา โดยมี
คณะผู้ร่วมเดนิทางรวม 23 คน

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร 
ชสอ. ได้มโีอกาสเพิ่มพนูความรู ้ประสบการณ์ ตลอดจนแลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็นผ่านการศึกษาดูงานสหกรณ์ในต่างประเทศ ทั้งนี้ 
เพื่อรับฟังข ้อมูลจากสหกรณ์ในประเทศอื่น แล้วน�าแนวคิด 
ที่เป็นประโยชน์มาปรับใช้กับการด�าเนินงานตามเป้าหมายอย่างมี
ประสทิธภิาพและเป็นสากล ตามวสิยัทศัน์ ชสอ. อกีทั้งยงัเป็นการ
สร้างความร่วมมือด้านสหกรณ์และความสัมพันธ์อันดีกับองค์การ
สหกรณ์ต่างประเทศ

ผู้บริหาร ชสอ.ได้เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม องค์การ
พัฒนาระหว่างประเทศเดจาแดงส์ (Development Inter- 
national Desjardins : DID) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเดจาแดงส์  

แหล่งก�าเนิดสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศแคนาดา ส�านักงาน 
ตั้งอยู่ที่มณฑลควเิบก

สหกรณ์ออมทรพัย์ในประเทศแคนาดาเริ่มก่อตั้งในช่วงต้นปี  
พ.ศ. 2443 (113 ปีก่อน) โดย อัลฟองส์ เดจาแดงส์ (Alphone  
Desjardins) จัดตั้ง Caisse Populaire (แคส์ ปอปปูแลร์) แห่งแรก 
ขึ้นที่เมอืง Levis มณฑลควเิบก

ปัจจุบันประเทศแคนาดามีสหกรณ์ออมทรัพย์ (ทั้งสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน (Credit Unions) และสหกรณ์ออมทรัพย์ (Caisses 
Populaires)) ทั้งสิ้น 736 สหกรณ์ 3,088 สาขา สนิทรพัย์รวม 303 
พนัล้านดอลลาร์แคนาดา หรอื 9.24 ล้านล้านบาท สมาชกิสหกรณ์
ทั้งสิ้น 10.2 ล้านคน แคนาดามอีตัราส่วนสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์
ต่อประชากรมากที่สดุในโลกคอื 1 ใน 3 ของประชากรของประเทศ
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตมณฑล
ทางฝั่งตะวนัตกและในมณฑลควเิบก มปีระชากร 70% เป็นสมาชกิ
สหกรณ์ออมทรพัย์

สหกรณ์ออมทรพัย์มวีงสมัพนัธ์สมาชกิทั้งแบบเปิด (ในชมุชน) 
และแบบปิด (ในสถานประกอบการ) ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบวงสมัพนัธ์เปิดเป็นแบบชมุชน

แต่ละสหกรณ์จะมีคณะกรรมการและการบริหารจัดการ
เป็นของตนเอง คณะกรรมการด�าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์
อยู่ในต�าแหน่งวาระละ 3 ปี และส่วนใหญ่ไม่มีก�าหนดว่าจะได้รับ 
เลอืกตั้งวาระตดิต่อกนัไม่ได้ การลงคะแนนเลอืกตั้งใช้หลกั 1 คน 1 เสยีง 
ส่วนการออกเสยีงโดยตวัแทน (proxy) นั้นท�าไม่ได้ โดยการลงคะแนน
สามารถท�าได้หลายทางขึ้นอยู่กับข้อก�าหนดของแต่ละสหกรณ์  
เช่น ทางไปรษณยี์ หรอืทางอเิลก็ทรอนกิส์ หรอืทาง internet

ในระดับชาติ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ในระดับมณฑลทั้ง 
9 แห่ง รวมกันเป็นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศแคนาดา 
(Credit Union Central of Canada : CUCC) ซึ่ง CUCC จดทะเบยีน
กบัรฐับาลสหพนัธรฐัภายใต้กฎหมายสหกรณ์ “Cooperative Credit 
Associations Act” 

Caisse Populaire จะเป็นสมาชกิของ Federation des caisses 
Desjardin du Quebec (ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งมณฑลควเิบก) 
โครงสร้างของขบวนการ Caisse Populaire จะค่อนข้างรวมศูนย์

ผู้บริหาร ชสอ. ศึกษาดงูานและเยี่ยมชม แหล่งก�าเนิดสหกรณ์ออมทรัพย์
ในประเทศแคนาดา
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ศกึษาดงูาน

วันที่ 19 ธันวาคม 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จ�ากัด

วันที่ 24 มกราคม 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จ�ากัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จ�ากัด

วันที่ 14 มกราคม 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จ�ากัด 

มากกว่าขบวนการ Credit Union เชน่ การด�าเนนิการภายใต้ตราสญัลกัษณ์เดยีวกนั ขบวนการ 
Credit Union จะไม่มสีาขาในต่างประเทศ ขณะที่ขบวนการ Caisse Populaire มสีาขาในรฐัฟลอรดิา  
สหรฐัอเมรกิา ชื่อว่า Desjardins Federal Savings Bank และมบีทบาทส�าคญัต่อการสนบัสนนุ
การพฒันาสหกรณ์ออมทรพัย์ในประเทศต่าง ๆ  ผ่านทาง Development International Desjardins  
(DID) ประมาณ 30 ประเทศ เช่นเดยีวกบัสาย Credit Union กม็อีงค์การที่ท�าหน้าที่ด้านการ
พัฒนาสหกรณ์ระหว่างประเทศชื่อว่า Canadian Cooperative Association (CCA) สนับสนุน
โครงการพฒันาสหกรณ์ในประเทศกานา ยูเครน และประเทศจนี

ส�าหรับตัวหน่วยงานหรือองค์การพัฒนาระหว่างประเทศเดจาแดงส์ (Development 
International Desjardins : DID) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของกลุ่มเดจาแดงส์ ซึ่งเป็นกลุ่มการเงนิ
สหกรณ์ชั้นน�าในประเทศแคนาดา และใหญ่ที่สดุเป็นอนัดบั 5 ของโลก มสีมาชกิ 5.6 ล้านคน 
สนิทรพัย์รวม 2 แสนล้านเหรยีญแคนาดา (6.1 ล้านล้านบาท) ได้รบัการจดัอนัดบัเป็นสถาบนั
การเงนิที่มคีวามมั่นคงปลอดภยัมากอนัดบัที่ 4 ในทวปีอเมรกิาเหนอื และอนัดบัที่ 23 ของโลก 
มพีนกังาน 44,942 คน และมกีรรมการผู้ได้รบัการเลอืกตั้งจ�านวน 5,268 คน

เดจาแดงส์เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ของสหกรณ์ (Caisses) ทั่วประเทศแคนาดา  
ประกอบด้วย 397 สหกรณ์ 897 ศูนย์บริการ และ 43 ศูนย์ธุรกิจเดจาแดงส์ในควิเบกและ 
ออนตารโิอ 127 ส�านกังานตวัแทนประกนัภยัในแคนาดาตะวนัตก และ 138 ส�านกังานตวัแทน 
กองทุนรวมในมณฑลออนตาริโอ และไพรรี ปัจจุบันเดจาแดงส์มีกิจกรรมเพื่อการพัฒนา 
ใน 40 ประเทศทั่วโลก

DID มพีนกังานอยู่ที่ส�านกังานใหญ่ 77 คน อยู่ในสนามงาน 27 คน รวม 104 คน  
มพีนกังานระดบัท้องถิ่น 324 คน ปฏบิตังิานอยูท่ี่ศนูย์การเงนิเพื่อผูป้ระกอบการ (Entrepreneur  
Financial Centers : EFC) ให้บริการแก่เจ้าของธุรกิจ 17,500 ราย สตรีได้รับเงินกู้คิดเป็น  
41.3% เงนิรบัฝากเพิ่มขึ้น 15% ของปี 2554 และเงนิให้กู้เพิ่มขึ้น 28.6%
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นโยบายการบรหิารงานของ ชสอ. ทั้ง 8 ระบบ ได้แก่ ระบบสวสัดกิาร 
ระบบพฒันาบคุลากร ระบบการออม ระบบบรหิารจดัการ ระบบการลงทนุ  
ระบบสนิเชื่อ ระบบเครอืข่าย และระบบ IT พร้อมผลการด�าเนนิงานตาม
นโยบาย  

ต่อด้วยการเสวนา “ชสอ.พบสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ภาค” เป็นเวทีน�าเสนอภารกิจ 
ความรับผิดชอบและผลการด�าเนินงาน 
ที่ผ่านมาของแต่ละคณะท�างาน พร้อมเปิด
โอกาสให้ผู ้ร ่วมสัมมนาร่วมซักถาม โดยม ี
คณะกรรมการ ชสอ. ช่วยกันตอบค�าถาม 
ในทกุประเดน็

ภาคบ่าย เป็นการบรรยาย ในหัวข้อ 
“ภาวะเศรษฐกิจ และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย
ปี 2557” โดย นายประสิทธิ์ วสุภัทร 
วทิยากรจากธนาคารกรงุไทย จ�ากดั (มหาชน) 
ส�านกังานใหญ่ ซึ่งได้กล่าวถงึสภาพเศรษฐกจิ
ไทยในปัจจุบัน แนวโน้มเศรษฐกิจไทยและ
อัตราดอกเบี้ย และผลกระทบที่มีต่อภาค
สหกรณ์ออมทรพัย์

จากนั้นเป็นการบรรยาย “แนวทาง
การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2557” 
โดย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ซึ่งได้กล่าวว่า  
สภาพแวดล ้อมของสหกรณ์ออมทรัพย ์ 
ในปัจจุบันมีการแข่งขันกันมาก มีความเสี่ยง 
ในการบริหารงานมากขึ้น เพราะฉะนั้น 
การบริการต้องเน้นความปลอดภัย ป้องกัน 
ความเสี่ยง ละเอยีดรอบคอบ พยายามใช้เงนิ
ทุนจากภายในเป็นหลัก เน้นการระดมเงิน
ออมจากสมาชิกช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน
ขบวนการสหกรณ์ 

ปิดท้ายการสมัมนา ผูเ้ข้าร่วมสมัมนา
ทุกท ่านต ่างร ่วมรับประทานอาหารและ 
พูดคยุกนัอย่างอบอุ่นและเป็นกนัเอง

ส�าหรบั “ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรพัย์ภาค” ครั้งหน้า พบกนัที่ 
ภาคใต้ ในวนัที่ 22 - 23 กมุภาพนัธ์ 2557 ณ โรงแรมเมอรไิทม์ ปาร์ค  
แอนด์ สปา รสีอร์ท อ�าเภอเมอืง จงัหวดักระบี่

ชสอ. สานสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ

ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการสัมมนา ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ  
เมื่อวนัที่ 1 กมุภาพนัธ์ ที่ผ่านมา ณ หอประชมุช้างเงนิ สหกรณ์ออมทรพัย์
ครูเชยีงราย จ�ากดั โดยม ีนายธนู โพธิ์ทอง ประธานกรรมการเชื่อมโยง 
เครือข่ายและกิจการพิเศษ กล่าวรายงาน นายบุญรักษ์ ยอดเพชร 
ประธานชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์ภาคเหนอื และนายปรีชา  ศรีสุวรรณ์ 
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จ�ากัด กล่าวต้อนรับ 
โดยมผีู้เข้าร่วมสมัมนาจากสหกรณ์ออมทรพัย์ในภาคเหนอืกว่า 100 คน

ช่วงแรก ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์ บรรยาย เรื่อง “นโยบายการ
บรหิารงานของ ชสอ.” น�าเสนอให้ผูเ้ข้าร่วมการสมัมนาได้รบัทราบถงึแนว
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ชสอ. เยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์ จ.เชียงราย

รอบรั้ว ชสอ.

เมื่อวันที่ 31 มกราคม ที่ผ่านมา ผู้บริหาร ชสอ. น�าโดย นายธนู โพธิ์ทอง กรรมการด�าเนินการและประธานคณะกรรมการ 
เชื่อมโยงเครอืข่ายและกจิการพเิศษ พร้อมด้วย นายชยัรตัน์ ปันนวน เลขานกุาร พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ นายขจติ หมูด่ ีและนายศรโีพธิ์  
วายุพักตร์ กรรมการด�าเนินการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ชสอ. เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดเชียงราย จ�านวน 4 แห่ง  
เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคดิเหน็ซึ่งกนัและกนัดงันี้

เวลา 09.00 น. เข้าเยี่ยมเยือน สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจภูธร  
จังหวัดเชียงราย จ�ากัด โดยสหกรณ์แห่งนี้ให้ความส�าคัญกับการ 
ออมเงิน มุ่งเน้นส่งเสริมการออมของสมาชิก และกระตุ้นยอดการออม 
เป็นภารกจิหลกั เพื่อความเป็นอยู่ที่ดขีองสมาชกิ

เวลา 10.00 น. เข้าเยี่ยมเยอืน สหกรณ์ออมทรพัย์ครูกรมสามญั
ศกึษาจงัหวดัเชยีงราย จ�ากดั ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่มคีวามแขง็แกร่ง มรีะบบ
การจดัการบรหิารสภาพคล่องทางการเงนิสหกรณ์ที่ดเียี่ยม มกีารบรหิาร
ที่โปร่งใส ค�านึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก และการบริการ 
ที่ประทบัใจเป็นกนัเอง

เวลา 13.30 น. เข้าเยี่ยมเยอืน สหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานยาสบู 
เชียงราย จ�ากัด สหกรณ์ขนาดเล็กที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือสมาชิก
พนกังานยาสูบ ซึ่งคณะกรรมการ ชสอ. ได้ร่วมพูดคยุ รบัฟังปัญหา และ
ให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่สหกรณ์สมาชิก ซึ่งเป็นแห่งสุดท้ายของภารกิจ
การเยี่ยมเยอืนสมาชกิ

เตรียมพร้อม - ชสอ. จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจ�าปี 
2557 โดยเชญิคณะวทิยากรจากงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั เทศบาลต�าบลบางสทีอง  
มาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ ชสอ.  
เจ้าหน้าที่ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ปฏิบัติงานอยู ่ในอาคารส�านักงาน ชสอ.  
รวมทั้งพนกังานรกัษาความปลอดภยั เข้ารบัการอบรม เมื่อวนัที่ 10 มกราคม 2557

มอบผ้าห่ม - คณะกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการ ชสอ. ได้น�าเงินส่วนหนึ่งที่ได้จาก
การขายบตัรสอยดาวในงานปีใหม่ ชสอ. ซื้อผ้าห่ม
กันหนาวเพื่อมอบให้แก่ผู้สูงอายุในต�าบลบางสีทอง 
โดยมผีู้แทนชมุชน มารบัมอบผ้าห่มกนัหนาวเพื่อไป
มอบให้แก่ผูส้งูอายตุ่อไป เมื่อวนัที่ 24 มกราคม 2557

เวลา 11.30 น. เข้าเยี่ยมเยอืน สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสขุ
เชียงราย จ�ากัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของ จ.เชียงราย  
มีการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างความพึงพอใจ 
ให้แก่สมาชิก มุ่งเน้นส่งเสริมให้สมาชิกมีการออม และมีความสนใจ 
ที่จะร่วมระดมทนุ กบั ชสอ. เพื่อให้เงนิหมนุเวยีนอยู่ในระบบสหกรณ์
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ชสอ.สัมมนาและเลี้ยงขอบคุณผู้ใช้บริการสินเชื่อพร้อมทัศนศึกษาลาวใต้
สหกรณ์ม่วนชื่นและพัวพันกันหลายเด้อ

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมคณะผู้บริหาร ชสอ. 
น�าคณะผู้ใช้บรกิารสนิเชื่อของ ชสอ. ประจ�าปี 2556 กว่า 100 คน เข้าร่วมการสมัมนาเรื่อง 
“นโยบายและแนวทางการบรหิารสนิเชื่อของ ชสอ.” พรอ้มทศันศกึษาประเทศสาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (ปราสาทวัดพู - น�้าตกหลี่ผี - น�้าตกคอนพะเพ็ง) และ 
จดังานเลี้ยงขอบคณุ ระหว่างวนัที่ 24 - 27 มกราคม 2557

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ กล่าวว่า ในรอบปีที่ผ่านมาสหกรณ์สมาชิกได้ให ้
การสนับสนุนใช้บริการสินเชื่อของ ชสอ. และใช้บริการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น 
เพื่อตอบแทนสหกรณ์ผู้ใช้บรกิารสนิเชื่อ ชสอ. จงึได้จดัการสมัมนาพร้อมทศันศกึษาและ 
จดังานเลี้ยงขอบคณุสหกรณ์ผูใ้ช้บรกิารสนิเชื่อของ ชสอ. ในโอกาสเดยีวกนั เพื่อให้สหกรณ์
ผู้ใช้บริการสินเชื่อของ ชสอ. รับทราบนโยบายและแนวทางการบริหารสินเชื่อของ ชสอ.  
รบัทราบปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกบับรกิารสนิเชื่อของ ชสอ. น�าไปสู่การปรบัปรงุบรกิาร 
ให้เป็นที่พึงพอใจแก่สหกรณ์ผู้ใช้บริการให้มากที่สุด นอกจากนั้นยังได้ท�าความเข้าใจกับ 
สมาชิกในเรื่องการรอคิวกู้เงินที่ขณะนี้เป็นช่วง 
ประชมุใหญ่ของสหกรณ์ที่ปิดบญัช ี31 ธนัวาคม  
การแก้ไขปัญหาสหกรณ์คลองจั่นในฐานะ

ประธานกรรมการที่ท�าหน้าที่ในขณะนี้ และชี้แจงสภาพคล่องของ ชสอ.ว่ามคีวามมั่นคงเพยีงพอ
โดยขบวนสหกรณ์ออกเดินทางเช้าวันที่ 25 มกราคม 2557 มุ่งหน้าสู่ด่านช่องเม็ก  

ด่านชายแดนไทย-ลาว โดยระยะทาง 90 กม. และมกีารแบ่งกลุ่มสมัมนาเป็น 3 กลุ่ม (3 รถบสั) 
คณะกรรมการอ�านวยการน�าเสนอนโยบายและแนวทางการบรหิารสนิเชื่อของ ชสอ. ตลอดจน
รบัทราบปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกบับรกิารสนิเชื่อของ ชสอ. 

จากนั้น น�าชมปราสาทหินวัดพู แขวงจ�าปาสกั อายกุว่า 1,000 ปี ซึ่งได้รบัการยอมรบั
ให้เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเอ็นและชมบ่อน�้าเที่ยว หรือบ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์และ
หินบูชายัญ ภาพสลักตรีมูรติ ร่องรอยของอารยธรรมโบราณที่ยังหลงเหลือให้เห็นจนกระทั่ง 
ทกุวนันี้ สมัผสัความยิ่งใหญ่ของ น�า้ตกคอนพะเพง็ น�้าตกที่มพีลงัรนุแรง สร้างความตื่นตาตื่นใจ 
ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจนได้รับการบอกเล่าว่างดงามยิ่งใหญ่ เสมือน “ไนแองการา 

แหง่เอเชยี” ชมน�า้ตกตาดฟาน ไรช่า กาแฟ 
จากนั้นเข้าสู ่อุทยานบาเจียง ชมน�้าตก 

ตาดผาส้วม บ้านบนต้นไม้ ฯลฯ ตลอด
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ก่อให้เกิดความ
สัมพันธ์ของคณะสหกรณ์กว่าทั่วประเทศ 
ที่ได้พวัพนั ภาษาลาวแปลว่า ความสมัพนัธ์ 
อันดีระหว่างกัน ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การบรหิารงานของแต่ละสหกรณ์ที่ได้พดูคยุกนัระหว่างทศันศกึษาทั้งสหกรณ์ขนาดใหญ่ 
กลาง เลก็ เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในการบรหิารงานสหกรณ์ เกบ็เกี่ยวความสขุกบัธรรมชาติ
อันเป็นมรดกโลกอันสวยงามเป็นที่น่าประทับใจ และการดูแล บริการ ของกรรมการ 
และเจ้าหน้าที่ ชสอ.ตลอดจนบริษัทบีเอสทัวร์ ที่เอาใจใส่ทุกคนเป็นอย่างดีตลอด
การเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ห้องพัก การจัดงานเลี้ยงขอบคุณที่น�าการแสดงชุด 
เต้นบาสโลบอันเป็นชุดการแสดงประจ�าชาติของลาว และร�าวงร่วมกันให้ทุกคนได้มี 
ส่วนร่วมในกิจกรรมและรับของรางวัลกันถ้วนหน้า ปีหน้าฟ้าใหม่ทุกคนขอให้ ชสอ.  
จดัโครงการนี้ทกุปีเพราะทรปินี้มแีต่ความม่วนชื่นหลายเด้อ
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ข่ำว ประชำสัมพันธ์

ชสอ. ขอเรยีนเชญิบคุลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์เข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนาวชิาการ
ประจ�าเดือนมีนาคม 2557 ดังนี ้

1. โครงการสมัมนา เรื่อง “บริหารสินเชื่ออย่างไรให้ลดความเสี่ยง” พร้อมทศันศกึษาประเทศสาธารณรฐั
สงัคมนยิมเวยีดนาม (เว้ ดานงั บานาฮลิล์ ฮอยอนั) วนัที่ 8 - 13 มนีาคม 2557 ณ โรงแรมนครพนม รเิวอร์ววิ อ�าเภอเมอืง  
จงัหวดันครพนม

2. โครงการสมัมนา เรื่อง “กฎหมายเพื่อการพึ่งตนเองในการติดตามหนี้” วนัที่ 17 - 18 มนีาคม 2557 
ณ โรงแรมรชิมอนด์ อ�าเภอเมอืง จงัหวดันนทบรุี

3. โครงการฝึกอบรม เรื่อง “งบการเงนิของสหกรณ์รปูแบบใหม่” วนัที่ 24 มนีาคม 2557 ณ โรงแรมรชิมอนด์ 
อ�าเภอเมอืง จงัหวดันนทบรุี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายวิชาการ โทร. 0 2496 1199 ต่อ 308 - 311 หรือ www.fsct.com
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ขอเชิญเข้าร่วม โครงการทัศนศึกษาระหว่างประเทศในกลุ่มประเทศ AEC 
(Asean Economics Community) ระหว่างวันที่ 2 – 7 มีนาคม 2557 

ณ ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และบรไูน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายสื่อสารองค์การ แผนกวิเทศสัมพันธ์ โทร. 0 2496 1199 ต่อ 312 และ 318

รุ่นที่14
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรม หลักสตูร เปาบุ้นจิ้น

หลักสตูร การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ช�านาญการ
ระหว่างวันที่ 24 - 29 มีนาคม 2557 ณ อาคาร เค ย ูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
โทร. 0 2940 6300 หรือ www.cai.ku.ac.th

ชสอ. ตอบแทนสหกรณ์สมาชิก
ชสอ. จัดโครงการตอบแทนสหกรณ์สมาชิกที่มีความศรัทธาต่อบริการเงินกู ้

ของ ชสอ. ประจ�าปีบัญชี 2556 โดยมอบของที่ระลึกเป็นเครื่องโทรสาร RICOH  
รุ่น SP204SF ให้แก่สหกรณ์ สหกรณ์ละ 1 เครื่อง ให้แก่สหกรณ์ผู้ใช้บรกิารเงนิกู้ 
ต่อเนื่อง 5 ปีบญัชขีอง ชสอ. (ปีบญัช ี2551- 2555) ทกุสหกรณ์ รวม 124 สหกรณ์  
เพื่อแทนค�าขอบคณุ ชสอ. โดยก�าหนดส่งมอบให้ทกุสหกรณ์ภายในเดอืนมนีาคม 2557  
สามารถตรวจสอบรายชื่อสหกรณ์ที่ได้รบัเครื่องโทรสาร ได้ที่ www.fsct.com
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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
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ช�าระค่าฝากส่งเป็นเงนิเชื่อ
ใบอนญุาตเลขที่ พเิศษ 5/2552

ปณศ.บางกรวย

ปีที่ 26 ฉบับที่ 320 เดือนกุมภาพันธ์ 2557ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

“รุ่นของขวญัปีใหม่ 2557”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่: ฝ่ายเงนิทนุ ชสอ. 
โทรศพัท์ 0 2496 1199 ต่อ 125 - 127, 109 โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188  www.fsct.com

วงเงิน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี

ระยะเวลา 6 เดือน ระยะเวลา 12 เดือน

1,000,000 ขึ้นไป 4.25 4.50

5,000,000 ขึ้นไป 4.50 4.75

ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556 เป็นต้นไป 

สินเช่ือ ชสอ. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้

ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว

อัตราดอกเบี้ย 4.95 ต่อปี 5.15 ต่อปี 5.25 ต่อปี

ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เงินฝากประจ�า

ตัง้แต่วนัที ่ 25 ธนัวาคม 2556 - 10 มนีาคม 2557


