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ประวัติพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระนามเดิม พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส
หรือ น.ม.ส. ทรงเป็นปราชญ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็น “พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย” ทรงเป็นต้นตระกูล “รัชนี”

พระราชประวัติ

พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัสทรงเป็นพระโอรสในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ (พระองค์เจ้ายอดยิ่งยศ
พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว) กับเจ้าจอมมารดาเลี่ยม (เล็ก) ประสูติเมื่อวันที่ 10
มกราคม พ.ศ. 2419 ในพระบวรราชวัง เมือ่ เยาว์วยั เรียนหนังสือกับมารดาทีต่ �ำหนัก เมือ่ ชันษา 5 ขวบ ก็ทรงอ่าน
หนังสือได้คล่อง ทรงเข้าศึกษาที่โรงเรียนพระต�ำหนักสวนกุหลาบ เมื่อ พ.ศ. 2429 และต่อมาศึกษาภาษา
อังกฤษจนถึง พ.ศ. 2436 จึงเข้ารับราชการในต�ำแหน่งนายเวร กระทรวงธรรมการ ขณะพระชันษาได้ 16 ปี และ
ได้เลื่อนเป็นผู้ช่วยในกรมศึกษาธิการใน ทรงรับหน้าที่พิเศษเป็นข้าหลวงสอบไล่วิชาหนังสือไทย ทรงเป็น
กรรมการพิเศษร่างพระราชบัญญัติพิจารณาความแพ่ง และทรงได้เลื่อนเป็นผู้ช่วยที่ปรึกษากระทรวงพระคลังมหาสมบัติ
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสยุโรป พ.ศ. 2440 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส
ตามเสด็จด้วย และทรงศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ เป็นเวลา 2 ปี ทรงเสด็จกลับจากประเทศอังกฤษเมือ่ พ.ศ. 2442 ทรงเข้ารับราชการในกระทรวง
พระคลังมหาสมบัติ ทรงรับต�ำแหน่งเป็นผู้ช่วยอธิบดีกรมตรวจและกรมสารบาญชี พ.ศ. 2544 ทรงย้ายเป็นปลัดกรมธนบัตรและเจริญก้าวหน้าเป็น
ผูแ้ ทนเจ้ากรมธนบัตร เจ้ากรมกองทีป่ รึกษาอธิบดีกรมพาณิชย์และสถิตพิ ยากรณ์ ทรงจัดตัง้ และวางรากฐานกิจการสหกรณ์ จนในทีส่ ดุ ได้เลือ่ นต�ำแหน่ง
เป็นรองเสนาบดีกระทรวง พ.ศ. 2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งให้พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
รัชนีแจ่มจรัส เป็นองคมนตรี และโปรดเกล้าฯ ให้ทรงกรมฯ เป็น กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ สิ้นพระชนม์เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2488 ด้วยพระโรคหลอดโลหิตในสมองตัน
สิริพระชนมายุ 68 ปี 6 เดือน 13 วัน
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ชสอ. มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร
“ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง” รุ่นที่ 2
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธาน
กรรมการ ชสอ. เป็นประธานกล่าวปิดการอบรม
ในพิธปี ดิ และมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผเู้ ข้า
อบรมหลักสูตร “ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์
ระดับสูง” รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 11 มกราคม
ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเดอะริช นนทบุรี
การอบรมมี ร ะยะเวลาการฝึ ก อบรมตั้ ง แต่ วั น ที่ 21
พฤศจิกายน 2556 - 11 มกราคม 2557 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น
ผู้บริหารสหกรณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์จากทั่วประเทศ จ�ำนวน
40 คน จาก 33 สหกรณ์ ผู้น�ำสหกรณ์ที่ได้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้
ถือว่าได้เพิ่มพูนทักษะรอบด้าน ทั้งด้านภาวะเศรษฐกิจ การเงิน
กฎหมาย ระบบสารสนเทศ จริยธรรม รวมถึงบุคลิกภาพ เน้นสร้างผูน้ ำ�
การเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นอย่างจริงจังในขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ และที่ส�ำคัญได้เครือข่ายระหว่างผู้น�ำที่เข้ารับการอบรม ในการช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันในด้านต่าง ๆ ต่อไป ตามหลักสหกรณ์
FSCT NEWS

พิเศษ
ส�ำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกขนาดเล็ก
ชสอ.ให้สิทธิ์ในการเข้ารับการอบรม/
สัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ชสอ. สนับสนุนวิทยากรให้การศึกษาฝึกอบรม
ที่สหกรณ์สมาชิกจัดขึ้น โดย ชสอ.จะเป็นผู้จัดหาและ
รับภาระค่าใช้จ่ายส�ำหรับวิทยากรให้

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

เรียน ท่านประธานกรรมการ/
ผู้แทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกท่าน

(ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

สวัสดีครับ พบกันในเดือนกุมภาพันธ์ เดือนแห่งความรัก ซึง่ ในปีนวี้ นั ที่ 14 กุมภาพันธ์
ตรงกั บ วั น มาฆบู ช า วั น ส� ำ คั ญ ทางพระพุ ท ธศาสนาของไทย ผมขอส่ ง มอบความรั ก
ความปรารถนาดีไปยังสหกรณ์สมาชิกทุก ๆ ท่านครับ เดือนมกราคมที่ผ่านมาสหกรณ์
หลายแห่งได้มีการจัดการประชุมใหญ่ ซึ่ง ชสอ. ได้ช่วยเหลือเงินกู้แก่สหกรณ์สมาชิก
ให้สามารถจ่ายเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกสหกรณ์ได้ครบทุกสหกรณ์แล้ว ส� ำหรับ
ในเดือนกุมภาพันธ์ ชสอ. ก็ไม่นิ่งนอนใจ ก�ำลังเร่งระดมทุนจัดสรรช่วยเหลือทุกสหกรณ์
อยู่ครับ และส�ำหรับสหกรณ์ที่มีการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการด�ำเนินการ และ
ผู ้ ต รวจสอบกิ จ การใหม่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว ผมขอแสดงความยิ น ดี กั บ ทุ ก ๆ ท่ า นที่ ไ ด้ รั บ
ความไว้วางใจให้ได้รับเลือกตั้งในทุก ๆ ท่าน และขอให้ท่านใช้ความรู้ ความสามารถ
ยึดหลักธรรมาภิบาล มาใช้ในการบริหารพัฒนาสหกรณ์ของท่านโดยค�ำนึงถึงผลประโยชน์
ของสมาชิกเป็นที่ตั้ง ให้สหกรณ์มีความก้าวหน้า มั่นคง อย่างยั่งยืนสืบไป
FSCT News ฉบับนี้ มีวันส�ำคัญอีกวันหนึ่ง คือ “วันสหกรณ์แห่งชาติ” ซึ่งตรงกับ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ขบวนการสหกรณ์ไทยได้ร่วมกันจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ
ขึ้นทั่วทั้งประเทศ ผมขอเชิญชวนสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ
พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” และกิจกรรม
เฉลิมฉลองงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ ลานพระรูปบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย
ส�ำหรับกิจกรรมที่ส�ำคัญของ ชสอ. ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ชสอ.ได้จัดโครงการดี ๆ
เป็นการตอบแทนและขอบคุณสหกรณ์สมาชิกที่ให้การสนับสนุน และศรัทธาเชื่อมั่นใน ชสอ.
ด้วยดีเสมอมาหลายโครงการ อาทิ โครงการทัศนศึกษาเพื่อตอบแทนผู้ลงทุนในหุ้น ณ
ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ โครงการสัมมนาฯ และงานเลี้ยงขอบคุณสหกรณ์สมาชิกผู้ลงทุน
พร้อมการบรรยายพิเศษ “ทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2014” ณ เรือพระที่นั่งอังสนา หอประชุม
กองทัพเรือ กรุงเทพฯ และโครงการทัศนศึกษาและงานเลี้ยงขอบคุณผู้ใช้บริการสินเชื่อของ
ชสอ. ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งทุก ๆ โครงการที่ ชสอ. จัดขึ้น
เพื่ อ มอบให้ ส หกรณ์ ส มาชิ ก ทุ ก ท่ า น แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ชสอ.ค�ำ นึ ง ถึ ง สมาชิ ก เป็ น ส�ำ คั ญ
เสมอมา ชสอ. ยินดีเป็นพี่เลี้ยง ดูแล รับฟัง และช่วยให้ค�ำปรึกษา และขอมอบโครงการดี ๆ
ให้บรรดาสหกรณ์สมาชิกเช่นนี้ตลอดไป
นอกจากนี้ ชสอ. ยังให้การสนับสนุนส�ำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิกขนาดเล็ก
ซึ่งมีทุนด�ำเนินงานไม่เกิน 500 ล้านบาท โดยให้สิทธิ์ในการเข้ารับการอบรม/สัมมนา โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในหลักสูตร ที่ ชสอ. จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
สหกรณ์ออมทรัพย์ อันเป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลือ่ นและพัฒนาสหกรณ์ และหากสหกรณ์
สมาชิกใดจัดอบรมสัมมนา ชสอ. ก็ยินดีให้การสนับสนุนวิทยากร โดยเป็นผู้จัดหาและ
รับภาระค่าใช้จ่ายส�ำหรับวิทยากรให้สหกรณ์สมาชิก หากสหกรณ์ใดสนใจสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายวิชาการ ชสอ. ครับ
ส�ำหรับตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินฝากประจ�ำ “รุ่นของขวัญปีใหม่ 2557” ที่ ชสอ.
มอบเป็นของขวัญให้แก่สหกรณ์สมาชิก เพือ่ เตรียมเงินไว้บริการและรองรับความต้องการเงินกู้
ในช่วงประชุมใหญ่ของสหกรณ์สมาชิก โดยมอบอัตราดอกเบี้ย 6 เดือน 4.50% และ 12 เดือน
4.75% ซึ่งถือว่าสูงมากเหมาะแก่การลงทุนอย่างยิ่ง ยังสามารถมาลงทุนได้ถึงเดือนมีนาคม
2557 นี้นะครับ และส�ำหรับสหกรณ์ที่มีเงินเหลือสามารถน�ำเงินมาลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน
และเงินฝากประจ�ำ 7 วัน - 14 วัน ได้ในอัตราดอกเบี้ย 2.5 - 2.75% เพื่อให้เงินหมุนเวียน
กลับเข้าอยู่ในระบบสหกรณ์ และเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักและวิธีการสหกรณ์
ถ้าเราไม่ช่วยเหลือสหกรณ์ด้วยกัน แล้วใครจะช่วยเรา จริงไหมครับ
แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า ขอบคุณและสวัสดีครับ
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ประมวลภาพ : ชสอ. มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2557 สหกรณ์สมาชิก
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เกาะาตรจิดัดหา

โครงก กรม
โปรแ

ชสอ. ขับเคลื่อนพิสูจน์
โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์

ชสอ. ขับเคลื่อนการพิสูจน์โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยบริษัท พีเอสพี (ไทยแลนด์) จ�ำกัด บริษัทที่ปรึกษา
โครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ให้กับสหกรณ์สมาชิก ขณะนี้ได้ส่งมอบงานงวดที่ 2 ให้กับ ชสอ. เมื่อวันที่ 20
มกราคม 2557 ซึ่ง ชสอ. ได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

กรอบสถาปัตยกรรมโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ (Architecture Blueprint) คือ






กรอบสถาปัตยกรรมโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
กรอบสถาปัตยกรรมทางด้านธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์
กรอบสถาปัตยกรรมของข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและเทคโนโลยีของโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
กรอบสถาปัตยกรรมโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ทางด้านองค์ประกอบของโปรแกรม
กรอบสถาปัตยกรรมโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ทางด้านเครือข่ายและฮาร์ดแวร์

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2557 บริษัทที่ปรึกษาโครงการฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ 3 ให้กับ ชสอ. เพื่อท�ำการตรวจรับ คือ
รายการที่ต้องจัดเตรียมเพื่อการท�ำบทพิสูจน์โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ (Environment Preparation Checklist) ชสอ. ได้รับ
ความร่วมมือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสงคราม จ�ำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
จ�ำกัด แสดงความจ�ำนงในการมอบข้อมูลและรายงานของสหกรณ์ในการเข้าร่วมพิสูจน์โปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
เพื่อการน�ำร่องในการพิสูจน์ ว่าโปรแกรมของบริษัทที่น�ำเสนอพร้อมที่จะน�ำมาใช้กับขบวนการสหกรณ์เป็นมาตรฐาน
หรือไม่ ชสอ.ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทั้งสองแห่งที่ให้ความร่วมมือในการพิสูจน์ครั้งนี้
ซึ่ง FSCT NEWS จะได้ติดตามความคืบหน้าในการด�ำเนินโครงการโปรแกรมสหกรณ์มารายงานให้สหกรณ์สมาชิก
ได้รับทราบในทุกฉบับ
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ชสอ. เลี้ยงขอบคุณสหกรณ์สมาชิกผู้ลงทุน จัดสัมมนา
“ทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2014” พร้อมมอบแคมเปญพิเศษ ดอกเบี้ย 4.75%

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร ชสอ. น�ำคณะผูแ้ ทนสหกรณ์
ที่ลงทุนใน ชสอ. ในรอบปีที่ผ่านมา จ�ำนวนกว่า 120 คน จาก 50 กว่าสหกรณ์ ล่องเรือพระที่นั่งอังสนา
ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ และงานสัมมนา “ทิศทางเศรษฐกิจไทยกับการบริหารการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์
ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล นักเศรษฐศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการเงินและตลาดทุน ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ เพือ่ เป็นการตอบแทนและขอบคุณสหกรณ์
ผู้ที่ให้การสนับสนุน และศรัทธาเชื่อมั่นลงทุนใน ชสอ. ด้วยดีตลอดมา ไม่ว่าจะในรูปแบบเงินรับฝาก
ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือลงทุนในทุนเรือนหุ้น ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง ท่ามกลางทัศนียภาพที่
งดงามริมสองฟากฝัง่ แม่น�้ำเจ้าพระยา เมือ่ วันที่ 20 มกราคม ทีผ่ า่ นมา ณ เรืออังสนา หอประชุมกองทัพเรือ
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
ในการสัมมนา ดร.กอบศักดิ์ กล่าวว่า ในปี 2557 นี้ เศรษฐกิจปี 2557
น่าจะเดินไปได้ไม่ดีนัก และเป็นปีที่ต้องระมัดระวังอย่างมากอีกปี จากปัจจัย
การลดทอนมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ
(เฟด) ที่จะเริ่มในเดือนมกราคม 2557 ขณะที่ในประเทศยังมีปัญหาความ
ขัดแย้งทางการเมืองที่ยังมองไม่เห็นทางออก บั่นทอนความเชื่อมั่น จะเป็น
ปีแห่งความผันผวนต่อเนื่องและลุกลามทั้งปี ความเสี่ยงหลักทางเศรษฐกิจ
ในระยะสัน้ มีอยู่ 2 อย่าง คือ เรือ่ งการเมือง ซึง่ ส่งผลต่อการท่องเทีย่ ว การบริโภค
การลงทุนในภาคเอกชน การใช้จา่ ยและลงทุนในภาครัฐ และการถอนมาตรการ
อัดฉีดสภาพคล่องของสหรัฐฯ ซึ่งผลกระทบจะแรงขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจาก
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ดีขึ้นเรื่อย ๆ โดยจะส่งผลต่อค่าเงิน ราคาสินทรัพย์ต่าง ๆ
และราคาทองค�ำ แต่โอกาสระยะยาวยังดี โดยเฉพาะในภูมิภาคและชายแดน
ที่เราต้องพยายามหยิบฉวยโอกาสมาเป็นของเรา ในภาวะอย่างนี้ภาคธุรกิจ
ก็คงต้องชะลอแผนการลงทุนไปก่อน ในส่วนของ ชสอ.ทีป่ ระกาศอัตราดอกเบีย้
เงินฝากและตั๋วสัญญาใช้เงินถึง 4.75% ถือว่าสูงมากในขณะนี้เหมาะกับ
การลงทุนเป็นอย่างยิ่ง คงหาที่ไหนไม่ได้แล้วถ้าเทียบกับสถาบันการเงินอื่น
ดร.เฉลิมพล เปิดเผยว่า การจัดงานในวันนี้เพื่อเป็นการเลี้ยงขอบคุณสหกรณ์สมาชิกและเป็นการมอบของขวัญให้กับผู้ลงทุน
ในช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่ อีกทั้งท�ำความเข้าใจ และสร้างความเชื่อมั่นในความมั่นคงของ ชสอ. ในเรื่องข่าวต่าง ๆ โดยเฉพาะการ
ขาดสภาพคล่อง สมาชิกแห่ลาออกซึง่ ไม่เป็นความจริง เพราะ ชสอ.ยังให้บริการรับฝากถอนเงินได้ตามปกติ และไม่มสี มาชิกแห่ลาออกตาม
ที่เป็นข่าว การลาออกเป็นเรื่องปกติถือเป็นส่วนน้อยนิดเมื่อเทียบกับสมาชิกที่สมัครเข้าใหม่กว่า 30 สหกรณ์ในปีนี้ ซึ่งมีเพียง 2 สหกรณ์
เท่านัน้ ทีล่ าออก และการที่ ชสอ.ให้บริการเงินกูไ้ ม่เพียงพอนัน้ ไม่ได้ความว่า ชสอ.ขาดสภาพคล่องเป็นคนละเรือ่ งกัน ต้องเข้าใจว่าสหกรณ์

ปีที่ 26 ฉบับที่ 320 เดือนกุมภาพันธ์ 2557

ส่วนใหญ่ปิดบัญชี 31 ธันวาคม ของทุกปี
และต้องเตรียมการประชุมใหญ่ เพือ่ จ่ายเงิน
ปันผลเฉลี่ยคืน ในปีนี้ไม่สามารถพึ่งพา
ธนาคารพาณิชย์ได้เหมือนก่อน ทั้งอัตรา
ดอกเบี้ยที่ปรับสูงขึ้นและขาดความเชื่อมั่น
ในระบบสหกรณ์ สหกรณ์สมาชิกจึงมุง่ มาที่
ชสอ.เพือ่ ขอความช่วยเหลือในกรณีดงั กล่าว
ชสอ. จึงได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินฝากประจ�ำ รุ่นของขวัญปีใหม่ 2557 โดยการมอบอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่สูงให้แก่ผู้ฝาก
และเพื่อเตรียมเงินไว้บริการและรองรับความต้องการเงินกู้ในช่วงประชุมใหญ่ของสหกรณ์สมาชิก ในระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือน
มีนาคม โดยตั๋วสัญญาใช้เงิน และเงินฝากประจ�ำ รุ่นของขวัญปีใหม่ 2557 ระยะเวลา 6 เดือน วงเงิน 1 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 4.25 วงเงิน 5 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 และระยะเวลา 12 เดือน วงเงิน 1 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 4.50 วงเงิน 5 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.75 การลงทุนกับ ชสอ.ถือว่าได้ช่วยเหลือเพื่อนสหกรณ์ด้วยกันและ
ท�ำให้เกิดความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ต่อสาธารณชน โดยไม่ต้องพึ่งพาแหล่งเงินทุนภายนอกตามหลักและอุดมการณ์สหกรณ์
ที่มุ่งเน้นการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งและกัน
สหกรณ์ใดสนใจลงทุนสามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายเงินทุน ชสอ. โทร. 0 2496 1199 ต่อ 125-127
FSCT NEWS

ตอบแทนสหกรณ์สมาชิกผู้ลงทุนในหุ้นของ ชสอ.

ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ์ ประธานกรรมการ
พร้อมด้วยคณะกรรมการอ�ำนวยการ และฝ่ายจัดการ ชสอ.
น�ำคณะสหกรณ์สมาชิกผูล้ งทุนในหุน้ ของ ชสอ. จ�ำนวน 51 คน
จาก 11 สหกรณ์ ทัศนศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์
ระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม 2557 เพื่อเป็นการตอบแทน
สหกรณ์สมาชิกที่ได้ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนในการ
ลงทุนในรูปแบบหุ้นด้วยดีตลอดมา
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ค�ำชี้แจงเกี่ยวกับข่าวลืออันเป็นเท็จในประเด็นต่าง ๆ
ด้วยในช่วงที่ผ่านมามีผู้ไม่หวังดีได้ให้ข่าวโจมตีการด�ำเนินงานของ 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�ำรองอีก
2,224 ล้านบาท
				 เห็นได้ว่า ชสอ. มีเงินสดและตราสารที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่าง
					 เพียงพอที่จะดูแลการถอนเงินและช�ำระเจ้าหนี้
		
1.3 กรณีปัญหาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ำกัด ท�ำให้ความเชื่อมั่นในสหกรณ์
				 ทั้งระบบลดลง ส่งผลกระทบต่อการจัดหาเงินทุน ทั้งในรูปเงินรับฝาก และเงินกู้
				 ของสหกรณ์ ประกอบกับมีสหกรณ์ออมทรัพย์หลายแห่ง เตรียมเงินไว้ไม่เพียงพอ
				 ต่ อ การจ่ า ยปั น ผลเฉลี่ ย คื น ในวั น ประชุ ม ใหญ่ จึ ง ติ ด ต่ อ ขอกู ้ ไ ปยั ง ชสอ.
				 เป็นจ�ำนวนมาก
		
1.4 การที่ ชสอ. จั ด สรรเงิ น ให้ ส มาชิ ก กู ้ ไ ม่ ไ ด้ ทั้ ง หมดตามจ� ำ นวนที่ ข อมา ไม่ ไ ด้
				 หมายความว่า ชสอ. ขาดสภาพคล่อง เพราะ ชสอ. ต้องส�ำรองเงินไว้ในระดับที่
				 สามารถดูแลให้สหกรณ์ผู้ฝาก หรือลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินถอนเมื่อครบก�ำหนด
				 หรือก่อนก�ำหนดได้เสมอ
		
1.5 ชสอ. ไม่เคยผิดนัดหรือปฏิเสธการถอนเงินฝาก/ตั๋วสัญญาใช้เงินแม้แต่รายเดียว
		
1.6 ชสอ. ไม่มีเงินลงทุนในธุรกิจลอตเตอรี่ และไม่มีเงินลงทุนในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
				 คลองจั่น จ�ำกัด แม้แต่บาทเดียว
		
1.7 ชสอ. มีการด�ำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (Basel II) ถึง 21.55%
				 สูงกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งก�ำหนดไว้ไม่ต�่ำกว่า 8.5%
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ข่าวเท็จ ประเด็นที่ 2 : สมาชิก ชสอ. ลาออกจ�ำนวนมาก

ค�ำชี้แจง ณ 31 ธันวาคม 2556 ชสอ. มีสมาชิกทั้งสิ้น 1,022 สหกรณ์
มีสหกรณ์สมาชิกเข้าใหม่ 24 สหกรณ์ ลาออกเพียง 5 สหกรณ์ ด้วยเหตุผลแตกต่างกัน ดังนี้
		
2.1 สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งที่ 1 และ 2 สาเหตุมาจากเปลีย่ นประเภทเป็นสหกรณ์บริการ
		
2.2 สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งที่ 3 สาเหตุมาจากบริษัทปิดกิจการ
		
2.3 สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งที่ 4 สาเหตุมาจากความไม่พอใจหลังจากการประชุมใหญ่
				 การเลือกตั้งกรรมการ ชสอ.
		
2.4 สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งที่ 5 สาเหตุมาจากนโยบายของคณะกรรมการที่ต้องการ
				 ปรั บ ปรุ ง การบริ ห ารการเงิ น ใหม่ หลั ง จากที่ ส หกรณ์ ไ ม่ ส ามารถถอนเงิ น ฝาก
				 จากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ำกัด ได้
		
2.5 มีอีก 1 สหกรณ์แจ้งความประสงค์จะขอลาออกเนื่องจากได้รับข้อมูลข่าวลือ
				 ที่เป็นเท็จ เมื่อ ชสอ. ได้ชี้แจงข้อมูลข้อเท็จจริงให้คณะผู้บริหารทราบและซักถาม
				 จนเข้าใจแล้ว จึงขอเป็นสมาชิก ชสอ. ต่อไป

ข่าวเท็จ ประเด็นที่ 3 : ชสอ. ยกเลิกโครงการจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำหรับ
สหกรณ์ออมทรัพย์และศูนย์คอมพิวเตอร์ ชสอ. แล้ว และมอบให้ชุมนุมสหกรณ์ฯ
อื่นด�ำเนินการแทน

ค�ำชี้แจง 3.1
				
		
3.2
				
				
				
				
				
		
3.3
				
				

ทีป่ ระชุมใหญ่ ชสอ. ได้อนุมตั งิ บประมาณจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำหรับสหกรณ์
ออมทรัพย์ จ�ำนวน 316 ล้านบาท และจัดท�ำศูนย์คอมพิวเตอร์อีก 120 ล้านบาท
ชสอ. ยังคงมุง่ มัน่ จัดท�ำโครงการทีไ่ ด้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมใหญ่อย่างรอบคอบ
ขณะนี้ ชสอ.ได้พิจารณาจัดล�ำดับบริษัทผู้เสนอขายโปรแกรมฯ ไว้แล้ว และได้
จัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา รวมทั้งจัดหาสหกรณ์ออมทรัพย์ต้นแบบเพื่อท�ำการพิสูจน์
ประสิทธิภาพการท�ำงานของโปรแกรม (Proof of Concept : POC) แล้ว ซึ่ง
คาดว่าการท�ำ POC จะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2557 และจะรายงานต่อ
ที่ประชุมใหญ่ ชสอ. ทราบต่อไป
ชสอ. ไม่เคยมอบให้ชุมนุมสหกรณ์ฯ อื่นใดด�ำเนินการแทน และไม่ได้ประสงค์
จะท�ำธุรกิจแข่งขันกับชุมนุมใด เพียงแต่มุ่งหวังที่จะจัดบริการให้แก่สหกรณ์สมาชิก
ในฐานะที่ ชสอ. เป็นองค์การแม่ข่ายของสหกรณ์ออมทรัพย์

9

10

FSCT NEWS

ผู้บริหาร ชสอ. ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม แหล่งก�ำเนิดสหกรณ์ออมทรัพย์

ในประเทศแคนาดา

ชสอ. จัดโครงการสนับสนุนการศึกษาดูงานด้านสหกรณ์
ระหว่างประเทศ ส�ำหรับกรรมการ ทีป่ รึกษา และผู้ตรวจสอบกิจการ
ชสอ. ประจ�ำปี 2556 ณ ประเทศแคนาดา และสหรัฐอเมริกา โดยมี
คณะผู้ร่วมเดินทางรวม 23 คน
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร
ชสอ. ได้มโี อกาสเพิม่ พูนความรู้ ประสบการณ์ ตลอดจนแลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นผ่านการศึกษาดูงานสหกรณ์ในต่างประเทศ ทั้งนี้
เพื่ อ รั บ ฟั ง ข้ อ มู ล จากสหกรณ์ ใ นประเทศอื่ น แล้ ว น� ำ แนวคิ ด
ที่เป็นประโยชน์มาปรับใช้กับการด�ำเนินงานตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นสากล ตามวิสัยทัศน์ ชสอ. อีกทั้งยังเป็นการ
สร้างความร่วมมือด้านสหกรณ์และความสัมพันธ์อันดีกับองค์การ
สหกรณ์ต่างประเทศ
ผู้บริหาร ชสอ.ได้เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม องค์การ
พัฒนาระหว่างประเทศเดจาแดงส์ (Development International Desjardins : DID) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มเดจาแดงส์

แหล่งก�ำเนิดสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศแคนาดา ส�ำนักงาน
ตั้งอยู่ที่มณฑลควิเบก
สหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศแคนาดาเริม่ ก่อตัง้ ในช่วงต้นปี
พ.ศ. 2443 (113 ปีก่อน) โดย อัลฟองส์ เดจาแดงส์ (Alphone
Desjardins) จัดตั้ง Caisse Populaire (แคส์ ปอปปูแลร์) แห่งแรก
ขึ้นที่เมือง Levis มณฑลควิเบก
ปัจจุบันประเทศแคนาดามีสหกรณ์ออมทรัพย์ (ทั้งสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน (Credit Unions) และสหกรณ์ออมทรัพย์ (Caisses
Populaires)) ทั้งสิ้น 736 สหกรณ์ 3,088 สาขา สินทรัพย์รวม 303
พันล้านดอลลาร์แคนาดา หรือ 9.24 ล้านล้านบาท สมาชิกสหกรณ์
ทั้งสิ้น 10.2 ล้านคน แคนาดามีอัตราส่วนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
ต่อประชากรมากที่สุดในโลกคือ 1 ใน 3 ของประชากรของประเทศ
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตมณฑล
ทางฝั่งตะวันตกและในมณฑลควิเบก มีประชากร 70% เป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์มวี งสัมพันธ์สมาชิกทัง้ แบบเปิด (ในชุมชน)
และแบบปิด (ในสถานประกอบการ) ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์
ส่วนใหญ่จะเป็นแบบวงสัมพันธ์เปิดเป็นแบบชุมชน
แต่ละสหกรณ์จะมีคณะกรรมการและการบริหารจัดการ
เป็นของตนเอง คณะกรรมการด�ำเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์
อยู่ในต�ำแหน่งวาระละ 3 ปี และส่วนใหญ่ไม่มีก�ำหนดว่าจะได้รับ
เลือกตัง้ วาระติดต่อกันไม่ได้ การลงคะแนนเลือกตัง้ ใช้หลัก 1 คน 1 เสียง
ส่วนการออกเสียงโดยตัวแทน (proxy) นัน้ ท�ำไม่ได้ โดยการลงคะแนน
สามารถท�ำได้หลายทางขึ้นอยู่กับข้อก�ำหนดของแต่ละสหกรณ์
เช่น ทางไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือทาง internet
ในระดับชาติ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ในระดับมณฑลทั้ง
9 แห่ง รวมกันเป็นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศแคนาดา
(Credit Union Central of Canada : CUCC) ซึ่ง CUCC จดทะเบียน
กับรัฐบาลสหพันธรัฐภายใต้กฎหมายสหกรณ์ “Cooperative Credit
Associations Act”
Caisse Populaire จะเป็นสมาชิกของ Federation des caisses
Desjardin du Quebec (ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งมณฑลควิเบก)
โครงสร้างของขบวนการ Caisse Populaire จะค่อนข้างรวมศูนย์

ปีที่ 26 ฉบับที่ 320 เดือนกุมภาพันธ์ 2557

มากกว่าขบวนการ Credit Union เช่น การด�ำเนินการภายใต้ตราสัญลักษณ์เดียวกัน ขบวนการ
Credit Union จะไม่มสี าขาในต่างประเทศ ขณะทีข่ บวนการ Caisse Populaire มีสาขาในรัฐฟลอริดา
สหรัฐอเมริกา ชื่อว่า Desjardins Federal Savings Bank และมีบทบาทส�ำคัญต่อการสนับสนุน
การพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศต่าง ๆ ผ่านทาง Development International Desjardins
(DID) ประมาณ 30 ประเทศ เช่นเดียวกับสาย Credit Union ก็มีองค์การที่ทำ� หน้าที่ด้านการ
พัฒนาสหกรณ์ระหว่างประเทศชื่อว่า Canadian Cooperative Association (CCA) สนับสนุน
โครงการพัฒนาสหกรณ์ในประเทศกานา ยูเครน และประเทศจีน
ส�ำหรับตัวหน่วยงานหรือองค์การพัฒนาระหว่างประเทศเดจาแดงส์ (Development
International Desjardins : DID) เป็นองค์ประกอบหนึ่งของกลุ่มเดจาแดงส์ ซึ่งเป็นกลุ่มการเงิน
สหกรณ์ชั้นน�ำในประเทศแคนาดา และใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 5 ของโลก มีสมาชิก 5.6 ล้านคน
สินทรัพย์รวม 2 แสนล้านเหรียญแคนาดา (6.1 ล้านล้านบาท) ได้รับการจัดอันดับเป็นสถาบัน
การเงินทีม่ คี วามมัน่ คงปลอดภัยมากอันดับที่ 4 ในทวีปอเมริกาเหนือ และอันดับที่ 23 ของโลก
มีพนักงาน 44,942 คน และมีกรรมการผู้ได้รับการเลือกตั้งจ�ำนวน 5,268 คน
เดจาแดงส์เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่ของสหกรณ์ (Caisses) ทั่วประเทศแคนาดา
ประกอบด้วย 397 สหกรณ์ 897 ศูนย์บริการ และ 43 ศูนย์ธุรกิจเดจาแดงส์ในควิเบกและ
ออนตาริโอ 127 ส�ำนักงานตัวแทนประกันภัยในแคนาดาตะวันตก และ 138 ส�ำนักงานตัวแทน
กองทุนรวมในมณฑลออนตาริโอ และไพรรี ปัจจุบันเดจาแดงส์มีกิจกรรมเพื่อการพัฒนา
ใน 40 ประเทศทั่วโลก
DID มีพนักงานอยู่ที่สำ� นักงานใหญ่ 77 คน อยู่ในสนามงาน 27 คน รวม 104 คน
มีพนักงานระดับท้องถิน่ 324 คน ปฏิบตั งิ านอยูท่ ศี่ นู ย์การเงินเพือ่ ผูป้ ระกอบการ (Entrepreneur
Financial Centers : EFC) ให้บริการแก่เจ้าของธุรกิจ 17,500 ราย สตรีได้รับเงินกู้คิดเป็น
41.3% เงินรับฝากเพิ่มขึ้น 15% ของปี 2554 และเงินให้กู้เพิ่มขึ้น 28.6%

ศึกษาดูงาน

วันที่ 19 ธันวาคม 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จำ�กัด

วันที่ 14 มกราคม 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จำ�กัด

วันที่ 24 มกราคม 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำ�กัด และ สหกรณ์ออมทรัพย์เสมาหนองคาย จำ�กัด
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ชสอ. สานสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธาน
ในพิธีเปิดโครงการสัมมนา ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ
เมือ่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ทีผ่ า่ นมา ณ หอประชุมช้างเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์
ครูเชียงราย จ�ำกัด โดยมี นายธนู โพธิ์ทอง ประธานกรรมการเชื่อมโยง
เครือข่ายและกิจการพิเศษ กล่าวรายงาน นายบุญรักษ์ ยอดเพชร
ประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ และนายปรีชา ศรีสุวรรณ์
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จ�ำกัด กล่าวต้อนรับ
โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคเหนือกว่า 100 คน
ช่วงแรก ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ บรรยาย เรื่อง “นโยบายการ
บริหารงานของ ชสอ.” น�ำเสนอให้ผเู้ ข้าร่วมการสัมมนาได้รบั ทราบถึงแนว

นโยบายการบริหารงานของ ชสอ. ทั้ง 8 ระบบ ได้แก่ ระบบสวัสดิการ
ระบบพัฒนาบุคลากร ระบบการออม ระบบบริหารจัดการ ระบบการลงทุน
ระบบสินเชื่อ ระบบเครือข่าย และระบบ IT พร้อมผลการด�ำเนินงานตาม
นโยบาย
ต่อด้วยการเสวนา “ชสอ.พบสหกรณ์
ออมทรั พ ย์ ภ าค” เป็ น เวที น� ำ เสนอภารกิ จ
ความรั บ ผิ ด ชอบและผลการด� ำ เนิ น งาน
ที่ผ่านมาของแต่ละคณะท�ำงาน พร้อมเปิด
โอกาสให้ ผู ้ ร ่ ว มสั ม มนาร่ ว มซั ก ถาม โดยมี
คณะกรรมการ ชสอ. ช่วยกันตอบค�ำถาม
ในทุกประเด็น
ภาคบ่าย เป็นการบรรยาย ในหัวข้อ
“ภาวะเศรษฐกิจ และแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย
ปี 2557” โดย นายประสิ ท ธิ์ วสุ ภั ท ร
วิทยากรจากธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ส�ำนักงานใหญ่ ซึง่ ได้กล่าวถึงสภาพเศรษฐกิจ
ไทยในปัจจุบัน แนวโน้มเศรษฐกิจไทยและ
อั ต ราดอกเบี้ ย และผลกระทบที่ มี ต ่ อ ภาค
สหกรณ์ออมทรัพย์
จากนั้นเป็นการบรรยาย “แนวทาง
การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2557”
โดย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ซึ่งได้กล่าวว่า
สภาพแวดล้ อ มของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
ในปัจจุบันมีการแข่งขันกันมาก มีความเสี่ยง
ในการบริ ห ารงานมากขึ้ น เพราะฉะนั้ น
การบริการต้องเน้นความปลอดภัย ป้องกัน
ความเสี่ยง ละเอียดรอบคอบ พยายามใช้เงิน
ทุนจากภายในเป็นหลัก เน้นการระดมเงิน
ออมจากสมาชิกช่ วยเหลือซึ่งกันและกันใน
ขบวนการสหกรณ์
ปิดท้ายการสัมมนา ผู้เข้าร่วมสัมมนา
ทุ ก ท่ า นต่ า งร่ ว มรั บ ประทานอาหารและ
พูดคุยกันอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง
ส�ำหรับ “ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรัพย์ภาค” ครั้งหน้า พบกันที่
ภาคใต้ ในวันที่ 22 - 23 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมเมอริไทม์ ปาร์ค
แอนด์ สปา รีสอร์ท อ�ำเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ปีที่ 26 ฉบับที่ 320 เดือนกุมภาพันธ์ 2557

ชสอ. เยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์ จ.เชียงราย
เมื่อวันที่ 31 มกราคม ที่ผ่านมา ผู้บริหาร ชสอ. น�ำโดย นายธนู โพธิ์ทอง กรรมการด�ำเนินการและประธานคณะกรรมการ
เชือ่ มโยงเครือข่ายและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย นายชัยรัตน์ ปันนวน เลขานุการ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ นายขจิต หมูด่ ี และนายศรีโพธิ์
วายุพักตร์ กรรมการด�ำเนินการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ชสอ. เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดเชียงราย จ� ำนวน 4 แห่ง
เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันดังนี้

เวลา 09.00 น. เข้าเยี่ยมเยือน สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ� รวจภูธร
จั ง หวั ด เชี ย งราย จ� ำ กั ด โดยสหกรณ์ แ ห่ ง นี้ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การ
ออมเงิน มุ่งเน้นส่งเสริมการออมของสมาชิก และกระตุ้นยอดการออม
เป็นภารกิจหลัก เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิก

เวลา 10.00 น. เข้าเยี่ยมเยือน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ
ศึกษาจังหวัดเชียงราย จ�ำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่มีความแข็งแกร่ง มีระบบ
การจัดการบริหารสภาพคล่องทางการเงินสหกรณ์ที่ดีเยี่ยม มีการบริหาร
ที่โปร่งใส ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก และการบริการ
ที่ประทับใจเป็นกันเอง

เวลา 11.30 น. เข้าเยี่ยมเยือน สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
เชียงราย จ�ำกัด ซึ่งเป็นสหกรณ์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองของ จ.เชียงราย
มีการบริหารงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างความพึงพอใจ
ให้แก่สมาชิก มุ่งเน้นส่งเสริมให้สมาชิกมีการออม และมีความสนใจ
ที่จะร่วมระดมทุน กับ ชสอ. เพื่อให้เงินหมุนเวียนอยู่ในระบบสหกรณ์

เวลา 13.30 น. เข้าเยีย่ มเยือน สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานยาสูบ
เชียงราย จ�ำกัด สหกรณ์ขนาดเล็กที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือสมาชิก
พนักงานยาสูบ ซึ่งคณะกรรมการ ชสอ. ได้ร่วมพูดคุย รับฟังปัญหา และ
ให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำแก่สหกรณ์สมาชิก ซึ่งเป็นแห่งสุดท้ายของภารกิจ
การเยี่ยมเยือนสมาชิก
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รอบรั้ว ชสอ.

มอบผ้าห่ม - คณะกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการ ชสอ. ได้น�ำเงินส่วนหนึ่งที่ได้จาก
การขายบัตรสอยดาวในงานปีใหม่ ชสอ. ซื้อผ้าห่ม
กันหนาวเพื่อมอบให้แก่ผู้สูงอายุในต�ำบลบางสีทอง
โดยมีผู้แทนชุมชน มารับมอบผ้าห่มกันหนาวเพื่อไป
มอบให้แก่ผสู้ งู อายุตอ่ ไป เมือ่ วันที่ 24 มกราคม 2557

เตรียมพร้อม - ชสอ. จัดกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจ�ำปี
2557 โดยเชิญคณะวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต�ำบลบางสีทอง
มาให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ ชสอ.
เจ้ า หน้ า ที่ ข องสมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านอยู ่ ใ นอาคารส� ำ นั ก งาน ชสอ.
รวมทั้งพนักงานรักษาความปลอดภัย เข้ารับการอบรม เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2557
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ชสอ.สัมมนาและเลี้ยงขอบคุณผู้ใช้บริการสินเชื่อพร้อมทัศนศึกษาลาวใต้
สหกรณ์ม่วนชื่นและพัวพันกันหลายเด้อ
ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ์ ประธานกรรมการ พร้ อ มคณะผู ้ บ ริ ห าร ชสอ.
น�ำคณะผู้ใช้บริการสินเชื่อของ ชสอ. ประจ�ำปี 2556 กว่า 100 คน เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง
“นโยบายและแนวทางการบริหารสินเชือ่ ของ ชสอ.” พร้อมทัศนศึกษาประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (ปราสาทวัดพู - น�้ำตกหลี่ผี - น�้ำตกคอนพะเพ็ง) และ
จัดงานเลี้ยงขอบคุณ ระหว่างวันที่ 24 - 27 มกราคม 2557
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ กล่ า วว่ า ในรอบปี ที่ผ่ า นมาสหกรณ์ ส มาชิกได้ให้
การสนับสนุนใช้บริการสินเชื่อของ ชสอ. และใช้บริการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น
เพื่อตอบแทนสหกรณ์ผู้ใช้บริการสินเชื่อ ชสอ. จึงได้จัดการสัมมนาพร้อมทัศนศึกษาและ
จัดงานเลีย้ งขอบคุณสหกรณ์ผใู้ ช้บริการสินเชือ่ ของ ชสอ. ในโอกาสเดียวกัน เพือ่ ให้สหกรณ์
ผู้ใช้บริการสินเชื่อของ ชสอ. รับทราบนโยบายและแนวทางการบริหารสินเชื่อของ ชสอ.
รับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับบริการสินเชือ่ ของ ชสอ. น�ำไปสูก่ ารปรับปรุงบริการ
ให้เป็นที่พึงพอใจแก่สหกรณ์ผู้ใช้บริการให้มากที่สุด นอกจากนั้นยังได้ท�ำความเข้าใจกับ
สมาชิกในเรื่องการรอคิวกู้เงินที่ขณะนี้เป็นช่วง
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ทปี่ ดิ บัญชี 31 ธันวาคม
การแก้ ไ ขปั ญ หาสหกรณ์ ค ลองจั่ น ในฐานะ
ประธานกรรมการทีท่ ำ� หน้าทีใ่ นขณะนี้ และชีแ้ จงสภาพคล่องของ ชสอ.ว่ามีความมัน่ คงเพียงพอ
โดยขบวนสหกรณ์ออกเดินทางเช้าวันที่ 25 มกราคม 2557 มุ่งหน้าสู่ด่านช่องเม็ก
ด่านชายแดนไทย-ลาว โดยระยะทาง 90 กม. และมีการแบ่งกลุ่มสัมมนาเป็น 3 กลุ่ม (3 รถบัส)
คณะกรรมการอ�ำนวยการน�ำเสนอนโยบายและแนวทางการบริหารสินเชื่อของ ชสอ. ตลอดจน
รับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบริการสินเชื่อของ ชสอ.
จากนั้น น�ำชมปราสาทหินวัดพู แขวงจ�ำปาสัก อายุกว่า 1,000 ปี ซึ่งได้รับการยอมรับ
ให้เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเอ็นและชมบ่อน�้ำเที่ยว หรือบ่อน�้ำศักดิ์สิทธิ์และ
หินบูชายัญ ภาพสลักตรีมูรติ ร่องรอยของอารยธรรมโบราณที่ยังหลงเหลือให้เห็นจนกระทั่ง
ทุกวันนี้ สัมผัสความยิง่ ใหญ่ของ น�ำ้ ตกคอนพะเพ็ง น�ำ้ ตกทีม่ พี ลังรุนแรง สร้างความตืน่ ตาตืน่ ใจ
ให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจนได้รับการบอกเล่าว่างดงามยิ่งใหญ่ เสมือน “ไนแองการา
แห่งเอเชีย” ชมน�ำ้ ตกตาดฟาน ไร่ชา กาแฟ
จากนั้ น เข้ า สู ่ อุ ท ยานบาเจี ย ง ชมน�้ ำ ตก
ตาดผาส้วม บ้านบนต้นไม้ ฯลฯ ตลอด
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ก่อให้เกิดความ
สั ม พั น ธ์ ข องคณะสหกรณ์ ก ว่ า ทั่ ว ประเทศ
ที่ได้พัวพัน ภาษาลาวแปลว่า ความสัมพันธ์
อันดีระหว่างกัน ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การบริหารงานของแต่ละสหกรณ์ทไี่ ด้พดู คุยกันระหว่างทัศนศึกษาทัง้ สหกรณ์ขนาดใหญ่
กลาง เล็ก เพือ่ น�ำไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานสหกรณ์ เก็บเกีย่ วความสุขกับธรรมชาติ
อันเป็นมรดกโลกอันสวยงามเป็นที่น่าประทับใจ และการดูแล บริการ ของกรรมการ
และเจ้าหน้าที่ ชสอ.ตลอดจนบริษัทบีเอสทัวร์ ที่เอาใจใส่ทุกคนเป็นอย่างดีตลอด
การเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ห้องพัก การจัดงานเลี้ยงขอบคุณที่นำ� การแสดงชุด
เต้นบาสโลบอันเป็นชุดการแสดงประจ�ำชาติของลาว และร�ำวงร่วมกันให้ทุกคนได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมและรับของรางวัลกันถ้วนหน้า ปีหน้าฟ้าใหม่ทุกคนขอให้ ชสอ.
จัดโครงการนี้ทุกปีเพราะทริปนี้มีแต่ความม่วนชื่นหลายเด้อ

ปีที่ 26 ฉบับที่ 320 เดือนกุมภาพันธ์ 2557

ข่าว ประชาสัมพันธ์

ชสอ. ขอเรียนเชิญบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์เข้าร่วมฝึกอบรม/สัมมนาวิชาการ
ประจ�ำเดือนมีนาคม 2557 ดังนี้
1. โครงการสัมมนา เรื่อง “บริหารสินเชื่ออย่างไรให้ลดความเสี่ยง” พร้อมทัศนศึกษาประเทศสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม (เว้ ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน) วันที่ 8 - 13 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมนครพนม ริเวอร์วิว อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครพนม
2. โครงการสัมมนา เรื่อง “กฎหมายเพื่อการพึ่งตนเองในการติดตามหนี้” วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2557
ณ โรงแรมริชมอนด์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
3. โครงการฝึกอบรม เรือ่ ง “งบการเงินของสหกรณ์รป
ู แบบใหม่” วันที่ 24 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

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 และบรูไน

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

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร เปาบุ้นจิ้น

รุ่นท
14 ี่

หลักสูตร การตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างผู้ช�ำนาญการ
ระหว่างวันที่ 24 - 29 มีนาคม 2557 ณ อาคาร เค ยู โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
โทร. 0 2940 6300 หรือ www.cai.ku.ac.th

ชสอ. ตอบแทนสหกรณ์สมาชิก
ชสอ. จัดโครงการตอบแทนสหกรณ์สมาชิกที่มีความศรัทธาต่อบริการเงินกู้
ของ ชสอ. ประจ�ำปีบัญชี 2556 โดยมอบของที่ระลึกเป็นเครื่องโทรสาร RICOH
รุ่น SP204SF ให้แก่สหกรณ์ สหกรณ์ละ 1 เครื่อง ให้แก่สหกรณ์ผู้ใช้บริการเงินกู้
ต่อเนื่อง 5 ปีบญ
ั ชีของ ชสอ. (ปีบญ
ั ชี 2551- 2555) ทุกสหกรณ์ รวม 124 สหกรณ์
เพือ่ แทนค�ำขอบคุณ ชสอ. โดยก�ำหนดส่งมอบให้ทกุ สหกรณ์ภายในเดือนมีนาคม 2557
สามารถตรวจสอบรายชื่อสหกรณ์ที่ได้รับเครื่องโทรสาร ได้ที่ www.fsct.com
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ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เงินฝากประจ�ำ

“รุ่นของขวัญปีใหม่ 2557”
ตัง้ แต่วนั ที่ 25 ธันวาคม 2556 - 10 มีนาคม 2557

อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี

วงเงิน

ระยะเวลา 6 เดือน

ระยะเวลา 12 เดือน

1,000,000 ขึ้นไป

4.25

4.50

5,000,000 ขึ้นไป

4.50

4.75

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายเงินทุน ชสอ.
โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 125 - 127, 109 โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188 www.fsct.com

สินเชื่อ ชสอ. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้
อัตราดอกเบี้ย

ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556 เป็นต้นไป
ระยะสัน้
ระยะกลาง ระยะยาว
4.95 ต่อปี
5.15 ต่อปี
5.25 ต่อปี
ช�ำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5/2552
ปณศ.บางกรวย

ชุ มนุ มสหกรณ์ อ อมทรั พย์ แ ห่ งประเทศไทย จ�ำกัด

ปีที่ 26 ฉบับที่ 320 เดือนกุมภาพันธ์ 2557

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

