2 เมษายน

วันคลายวันพระราชสมภพ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ชุ ม นุ มสหกรณออมทรัพยแหง ประเทศไทย จํากัด
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วันจักรี หมายถึง วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกฯ ปฐมบรมราชวงศจักรี เสด็จปราบดาภิเษก
ขึ้นครองราชยเปนกษัตริยแหงราชวงศจักรี ทรงรับอัญเชิญขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ดํารงราชอาณาจักรสยามประเทศ
ตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกป
ประวัตกิ ารตัง้ ชือ่ วันจักรีมวี า เมือ่ วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. 2325 เปนวันทีพ่ ระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช
เสด็จปราบดาภิเษก ขึ้นครองราชยเปนกษัตริยแหงราชวงศจักรี และทรงสรางกรุงเทพฯ เปนเมืองหลวงของไทย มาจน
ทุกวันนี้
ดวยพระมหากรุณาธิคุณดังกลาว ในป พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงโปรดเกลาฯ
ใหหลอพระบรมรูป พระเจาอยูห วั ทัง้ 4 พระองค (ร.1 - 4) เพือ่ ประดิษฐานไวใหพระมหากษัตริยอ งคตอ มา พระบรมวงศานุวงศ
ขาราชการ และประชาชนไดถวายบังคมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เปนธรรมเนียมปละครั้ง และโปรดเกลาฯ ใหอัญเชิญ
ไปประดิษฐานไวบนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และมีการยายที่หลายครั้ง เชน พระที่นั่งพุทไธสวรรยปราสาท และพระที่นั่ง
ศิวาลัยปราสาท เปนตน
รัชกาลที่ 6 โปรดใหยา ยพระบรมรูปทัง้ 4 (ร.1 - 4) มาไว ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในวัดพระศรีรตั นศาสดาราม พรอมกับ
พระบรมรูปของรัชกาลที่ 5 พระชนกนาถ พระที่นั่งองคนี้ รัชกาลที่ 6 โปรดใหซอมจากพุทธปรางคปราสาทเพื่อเรื่องนี้
โดยเฉพาะ และไดพระราชทานนามดังกลาว การซอมแซมกอสรางและประดิษฐานพระบรมรูปทัง้ 5 รัชกาล สําเร็จลุลว งในเดือน
เมษายน พ.ศ. 2461 จึงไดมีพระบรมราชโองการประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูป ในวันที่ 6 เมษายนปนั้น
และตอมาโปรดใหเรียกวันที่ 6 เมษายนวา “วันจักรี”

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
กําหนดจัดประชุมใหญสามัญประจําป 2557
ในวันเสารที่ 7 มิถุนายน 2557 ณ หองรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร
ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
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ประธานพบสมาชิก

เรียน ทานประธานกรรมการ/
ผูแทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกทาน

(ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

พบกั น อี ก ครั้ ง สํ า หรั บ FSCT News ฉบั บ เดื อ นเมษายน ขอสวั ส ดี ป  ใ หม ไ ทย
ในเดือนแหงเทศกาลสงกรานตครับ
ผมขอเรียนใหทราบวา ขณะนี้ ชสอ. ไดปดบัญชีป 2556 เรียบรอยแลว (ณ วันที่ 31
มีนาคม 2557) ซึง่ ผลการดําเนินงานในปนี้ ประสบความสําเร็จในทุก ๆ ดาน เปนไปตามเปาหมาย
ที่ตั้งไว ทั้งนี้เปนผลมาจากที่สหกรณสมาชิกไดใหความรวมมือ สนับสนุน ชสอ. มาดวยดี
และมอบความไววางใจมาโดยตลอด
สําหรับสหกรณสมาชิกและสหกรณทกุ ประเภท ทีม่ เี งินลงทุนหรือถือไวเพือ่ รอการจาย
แกสมาชิก สามารถบริหารเงินทุน อยางมีประสิทธิภาพ โดยซื้อตั๋วสัญญาใชเงินหรือเงินฝาก
ประจํากับ ชสอ. ซึ่งในขณะนี้ ชสอ. ไดออกตั๋วสัญญาใชเงินและเงินฝากประจํารุนใหม คือ
“รุน ออมทรัพยรบั คิมหันต” เพือ่ เปนการเพิม่ ชองทางการลงทุนใหแกสหกรณ ในการเตรียมเงิน
ไวบริการและรองรับความตองการเงินกูของสหกรณสมาชิกในปจจุบัน โดยมีอัตราดอกเบี้ย
12 เดือน 4.50% และ 36 เดือน 4.75% ซึ่งเปดจําหนายตั้งแตวันที่ 11 มีนาคม ไปจนถึง
13 มิถุนายน นี้ครับ และสําหรับสหกรณที่มีเงินเหลือสามารถนําเงินมาลงทุนระยะสั้น
ในตั๋วสัญญาใชเงินและเงินฝากประจํา 7 วัน - 14 วัน ไดในอัตราดอกเบี้ย 2.5 - 2.75%
เพือ่ ใหเงินหมุนเวียนกลับเขาอยูใ นระบบสหกรณ ผมยืนยันไดวา เงินลงทุนทุกบาททีท่ า นลงทุน
กับ ชสอ. นั้น มีความมั่นคงและปลอดภัยอยางแนนอนครับ
นอกจากนี้ ชสอ. ยังมีโครงการเงินออมเพือ่ รักษาเสถียรภาพทางการเงิน เพือ่ ประโยชน
ในการพัฒนาระบบสหกรณออมทรัพยใหมีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ หากสหกรณ
เกิดวิกฤตทางการเงินขึ้น เชน กรณีที่สมาชิกของสหกรณถอนเงินฝากจํานวนมาก สหกรณ
อาจประสบปญหาขาดสภาพคลองได โดยสหกรณที่เขารวมโครงการจะไดรับสิทธิประโยชน
คือ ไดรับอัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงินและเงินฝากประจําตามประกาศของ ชสอ. + 0.25%
ตอป ณ วันที่ซื้อ และไดรับบริการเงินกูจากโครงการไดไมเกินสามเทา ภายในสามวันทําการ
อัตราดอกเบี้ยเงินกูเปนไปตามอัตราดอกเบี้ยเงินกูระยะสั้นตามประกาศของ ชสอ. - 0.125%
ตอป และมีสทิ ธิไดรบั เงินเฉลีย่ คืนตามปกติ สหกรณใดทีส่ นใจ สามารถติดตอไดที่ ฝายสงเสริม
กิจการสหกรณ ชสอ. โทร. 0 2496 1199 ตอ 315-316 ครับ
ผมขอเรียนใหทราบวา ขณะนี้ผมพนจากการทําหนาที่ประธานกรรมการชั่วคราว
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด ตามคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ เพื่อแกไขปญหา
ทีเ่ กิดการบริหารงานทีผ่ ดิ พลาดของคณะกรรมการชุดกอนขึน้ จนครบกําหนดวาระ 180 วันแลว
และไดจัดใหมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหมขึ้นเปนที่เรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 23 มีนาคม
ทีผ่ า นมา พรอมทัง้ ไดมกี ารสงมอบงานตามแนวทางฟน ฟูทคี่ ณะกรรมการชัว่ คราวไดจดั ทําขึน้
ใหคณะกรรมการดําเนินการชุดใหมไดดาํ เนินการสานตอตามแนวทางตอไป ขอเรียนวา ชสอ.
ไมมเี งินไปฝากทีส่ หกรณเครดิตยูเนีย่ นคลองจัน่ จํากัด และไมไดนาํ เงินของ ชสอ. ไปชวยเหลือ
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด แตอยางใด
ทายนี้ ชสอ. ไดกําหนดวันประชุมใหญสามัญประจําป 2557 ในวันเสารที่ 7 มิถุนายน
2557 ณ หองรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ผมขอเชิญชวนสหกรณสมาชิกโปรดแตงตัง้ ผูแ ทนสหกรณไปยัง
ชสอ. ตามกําหนด ซึง่ ชสอ.จะรับผิดชอบคาพาหนะเดินทาง คาลงทะเบียน ของผูแ ทนสหกรณ
และใหสิทธิผูเขาสังเกตการณฟรี 1 ทานในสวนคาลงทะเบียน ซึ่งในปนี้มีการเลือกตั้ง
กรรมการดําเนินการ 8 คน และผูตรวจสอบกิจการ 3 คน ในโอกาสนี้ผมจึงขอเชิญชวน
ผูแทนจากสหกรณทั่วประเทศ เขารวมประชุมใหญสามัญในวันดังกลาว
แลวพบกันใหมในฉบับหนา ขอบคุณและสวัสดีครับ

4

FSCT NEWS

ชสอ. เปดออมเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพ
กระตุนเสริมสภาพคลองสหกรณ
ชสอ. จัดโครงการสัมมนา เรือ่ ง “การกํากับดูแลความเพียงพอดานเงินทุน
และการบริหารสภาพคลองตามแนวทาง Basel และภาวะเศรษฐกิจการเงิน
ปจจุบนั และแนวโนมในระยะ 6 เดือน” เมือ่ วันที่ 1 - 2 มีนาคม ทีผ่ า นมา ณ โรงแรม
มิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. เปนประธานในพิธีเปด
การสัมมนา พรอมบรรยายพิเศษเรื่อง “โครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพ
ทางการเงิน” วา ชสอ. จัดตั้งโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินขึ้น
เพือ่ ตองการสรางเสถียรภาพทางการเงินกรณีมปี ญ
 หาจะไดใชเงินกองทุนแกไขปญหา
และสามารถเขาไปแกไขปญหาไดทนั ทวงที เพือ่ ไมใหสหกรณลม ละลายหรือมีปญ
 หา
เกิดขึ้น ที่ผานมาแมทุกสหกรณจะเขาใจถึงการรักษาสภาพคลองในการบริหารงาน
แตในทางปฏิบัติสหกรณสวนใหญกลับสนใจดอกเบี้ยมากกวาสภาพคลอง และ
เนื่องจากขณะนี้รัฐบาลยังไมมีนโยบายกลไกทางเงินการคลังที่ชัดเจน จึงอยากให
สหกรณเห็นความสําคัญของโครงการรักษาเสถียรภาพ ซึ่งสถาบันการเงินมี พ.ร.บ.
สถาบันคุมครองเงินฝากแตไมไดคุมครองสหกรณ ชสอ. จึงอยากเชิญชวนสหกรณ
ออมทรัพยที่เปนสมาชิกเขาโครงการ เพื่อผนึกกําลังลดความเสี่ยง
โดยสหกรณออมทรัพยที่เขารวมโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพ
ทางการเงิน จะไดดอกเบี้ยเพิ่ม 25 สตางค หากสหกรณที่เขารวมโครงการมีปญหา
สามารถกูเ งินจาก ชสอ. เพิม่ ขึน้ ได 3 เทา และไดอตั ราดอกเบีย้ นอยกวาอัตราดอกเบีย้
ปกติ อยางไรก็ตาม ชสอ. ตระหนักถึงการใหบริการกับสมาชิก และตองการสรางมาตรการรองรับทางการเงินของสหกรณใหดํารง
ความมั่นคง เสริมสรางความเชื่อถือ ศรัทธาของสาธารณชนตอระบบสหกรณออมทรัพย
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ชสอ. มอบเงินสนับสนุนสรางอาคารกิจกรรมสหกรณ
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอมดวย นายชัยรัตน
ปนนวน เลขานุการ นายธนู โพธิ์ทอง กรรมการดําเนินการ ชสอ. มอบเงิน
จํานวน 1,000,000 บาท ใหแก พลตํารวจตรี เทพ อมรโสภิต รองผูบ ญ
ั ชาการ
ตํารวจตระเวนชายแดน เพื่อสนับสนุนการสรางอาคารกิจกรรมสหกรณใหกับ
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหาดทรายเพ จังหวัดนครพนม และโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนสันติราษฎรประชาบํารุง จังหวัดตรัง เมือ่ วันที่ 3 เมษายน
ที่ผานมา ณ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน กรุงเทพฯ
ดร.เฉลิมพล เปดเผยวา ชสอ. ไดดําเนินกิจกรรมเอื้ออาทรตอชุมชน
และสังคมเปนประจําทุกป โดยนําหลักการสหกรณขอที่ 7 วาดวยการเอื้ออาทร
ตอชุมชนมาดําเนินการจัดเปนกิจกรรมเพื่อสังคม นอกจากนี้ยังตระหนักและ
ใหความสําคัญกับหลักการสหกรณขอที่ 5 วาดวยการศึกษา การฝกอบรม และ
ขอมูลขาวสาร สหกรณพึงใหการศึกษาและการฝกอบรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
แกเยาวชน ในเรื่องคุณลักษณะและคุณประโยชนของสหกรณ ซึ่งจะเปน
หัวใจสําคัญในการพัฒนาคน พัฒนาชาติ และพัฒนาสหกรณ จึงไดจัดกิจกรรม
สนับสนุนการสรางอาคารกิจกรรมสหกรณในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนขึ้น เพื่อสนับสนุนโครงการพระราชดําริ
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาอยางตอเนือ่ งตัง้ แตป 2549 จนถึงปจจุบนั ซึง่ ดําเนินการสรางเสร็จ
เรียบรอยแลวจํานวน 13 อาคาร อยูระหวางการดําเนินการกอสราง 3 อาคาร โดย ชสอ. หวังวาอาคารกิจกรรมสหกรณ
เหลานี้จะเปนแหลงเรียนรู สะสมขอมูล ความรูกิจกรรมสหกรณ โดยการฝกปฏิบัติจริงใหแกนักเรียนซึ่งจะเปนผูใหญ
ในวันหนา และมีโอกาสเปนสมาชิกสหกรณที่ดี และนําความรูดานสหกรณที่ไดรับไปใชประโยชนในการดําเนินวิถีชีวิต
ตามแนวทางของสหกรณตอไป
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ชสอ. รอผลสรุปการพิสูจน

โปรแกรมสหกรณออมทรัพย

า
น
ห
บ
ื
ามค หา

คว งการจัด
โคร รแกรม
โป

ตามที่ ชสอ. ทําสัญญาจาง บริษทั พี เอส พี (ไทยแลนด) จํากัด เปนบริษทั ทีป่ รึกษาโครงการจัดหาโปรแกรม บริษทั ทีป่ รึกษา
ไดดําเนินการพิสูจนโปรแกรมสหกรณออมทรัพยของบริษัทดีโบลด (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทลําดับที่ 1 ที่เขารับการ
พิสูจนโปรแกรมเสร็จแลวเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2557 ขณะนี้บริษัทที่ปรึกษาอยูระหวางสรุปผลการพิสูจน
ซึ่ง FSCT NEWS จะไดติดตามความคืบหนาในการดําเนินโครงการโปรแกรมสหกรณมารายงานใหสหกรณสมาชิก
ไดรับทราบตอไป

สัมมนา “ผูตรวจสอบกิจการที่สหกรณพึงประสงค”

นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ ชสอ.
เปนประธานพิธเี ปดโครงการสัมมนาและเสวนา เรือ่ ง “บทบาท
หนาที่ ภารกิจ ผูตรวจสอบกิจการที่สหกรณพึงประสงค”
ซึง่ จัดโดย ชมรมสหกรณออมทรัพย กทม. พืน้ ที่ 2 เมือ่ วันที่ 18
มีนาคม ที่ผานมา ณ โรงแรมรามาการเดนส กรุงเทพฯ
โดยมี นายธนู โพธิท์ อง กรรมการดําเนินการ ชสอ. เขารวมงาน
ในครั้งนี้ดวย ซึ่ง ชสอ.ไดสนับสนุนงบประมาณ จํานวน
150,000 บาท สําหรับการจัดงานในครั้งนี้

ปที่ 26 ฉบับที่ 322 เดือนเมษายน 2557

ครบรอบ 62 ป กรมตรวจบัญชีสหกรณ

นายชัย รัต น ป นนวน เลขานุการ ชสอ. พรอ มดว ย
นางประภาษร ทิพยดี รองผูจ ดั การใหญสายธุรกิจ ไดเขารวมงาน
สัมมนา “บัญชีมคี ณ
ุ ภาพ สหกรณมนั่ คง ชุมชนเขมแข็ง” พรอมมอบ
ดอกไมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาปที่ 62
กรมตรวจบัญชีสหกรณ ซึ่งตรงกับวันที่ 12 มีนาคม 2557 โดยมี
นายวิณะโรจน ทรัพยสงสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ
เป น ผู  รั บ มอบ เมื่ อ วั น ที่ 13 มี น าคม ที่ ผ  า นมา ณ โรงแรม
ปรินซพาเลซ กรุงเทพฯ
FSCT NEWS

พัฒนาศักยภาพผูตรวจประเมิน CQA

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. เปนประธานในพิธีเปดโครงการฝกอบรมหลักสูตร “ผูตรวจประเมินเกณฑ
คุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ” โดยมีผูเขารับการอบรมเปนบุคลากรสหกรณออมทรัพยที่ผานการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
“การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ และการเขียนรายงานประเมินคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ” (Cooperative Quality
Award : CQA) จํานวนทั้งสิ้น 85 คน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของผูตรวจประเมินใหมีคุณภาพ ปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิผล
โดยอบรมระหวางวันที่ 14 - 16 มีนาคม ที่ผานมา ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
FSCT NEWS

ครบรอบ 37 ป สอ.ขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ จก.

นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ ชสอ. รวมงานทําบุญเลี้ยงพระ พรอมมอบดอกไมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 37 ป สหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด โดยมี นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการ สอ.ศธ.จก.
เปนผูรับมอบ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม ที่ผานมา ณ หองประชุมชั้น 3 สํานักงานสหกรณ ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ
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บริหารเงินทุนอยางไร? ใหเปนประโยชนแกสมาชิก

ชสอ. รวมกับ ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการสัมมนา “การบริหารเงินทุนอยางไรใหเปนประโยชน
แกสมาชิก” เมือ่ วันที่ 1 - 2 มีนาคม ทีผ่ า นมา ณ โรงแรมสุนยี  แกรนด อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมี นายศานิต แสวานี สหกรณจงั หวัดอุบลราชธานี
เปนประธานในพิธีเปด และมีผูเขารวมการสัมมนากวา 70 คน
ผศ.ดร.มณูญพงศ ศรีวริ ตั น อดีตรองอธิการบดีฝา ยบริหารและชุมชนสัมพันธ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ไดกลาวในการบรรยายการบริหารเงินทุนอยางไรใหเปนประโยชนแกสมาชิก วา
การบริหารเงินทุนที่ดีจะตองมีการวิเคราะหโครงสรางการเงินทั้งหมด โดยตองมีการวิเคราะหถึง
แหลงทีม่ าของเงินทุน เชน เงินรับฝาก เงินกูย มื ทุนเรือนหุน ทุนสํารอง ทุนสะสม ฯลฯ ซึง่ ทุนในแตละสวน
จะมีตน ทุนทีแ่ ตกตางกัน และระยะเวลาทีแ่ ตกตางกันในการนําไปบริหารเพือ่ ใหเกิดรายได และมองหา
แหลงลงทุนที่เหมาะสมกับตนทุนของเงินที่ทําใหเกิดความคุมคา โดยตระหนักถึงระยะเวลาที่
สอดคลองกัน เชน การนําเงินไปใหสมาชิกกู ใหสหกรณอื่นกู ฝากเงินในสถาบันการเงิน ลงทุน
ในหลักทรัพย ลงทุนในสินทรัพยถาวร ลงทุนในสินทรัพยอื่น ๆ
ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ ประธานกรรมการ ชสอ. ได พ บปะสมาชิ ก ผู  เ ข า อบรม
และบรรยายพิเศษใหผูเขารวมสัมมนาไดทราบถึงสถานะการเงินของ ชสอ. ที่มีความเขมแข็ง
โดยเฉพาะการดูแลสภาพคลองของ ชสอ. ที่สูงกวาเกณฑมาตรฐานสถาบันการเงินทั่วไป รวมถึง
ความมุงมั่นในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับสหกรณสมาชิกที่อยูระหวางดําเนินการ
อยางตอเนื่อง และความชวยเหลือปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นกับสหกรณสมาชิก พรอมทั้งมอบ
งบประมาณสนับสนุนการจัดสัมมนา จํานวน 100,000 บาท
ชวงบายมีการเสวนา เรื่อง “ทิศทางการบริหารเงินทุน” โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ไดแก
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. นายมงคล จันทรสอง หัวหนาสํานักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดอุบลราชธานี นายสุทธิพงษ มาดทอง ประธานกรรมการ สหกรณ
ออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี จํากัด นายสรวีย วิรานันทสิริ ผูจัดการ สหกรณ
ออมทรัพ ย ค รู ศ รีส ะเกษ จํา กัด และนายจาตุ ร นต แสงทองสุ ข ผอ.กลุ ม ส ง เสริม สหกรณ
เปนผูดําเนินรายการ

ปที่ 26 ฉบับที่ 322 เดือนเมษายน 2557

เกร็ดความรูก ารลงทุน

โดย... ผศ.ดร.มณูญพงศ ศรีวิรัตน
อดีตรองอธิการบดีฝายบริหารและชุมชนสัมพันธ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การบริหารเงินทุนที่ดีจะตองมีการวิเคราะหโครงสรางการเงินทั้งหมด โดยตองมีการวิเคราะหถึงแหลงที่มาของเงินทุน เชน
เงินรับฝาก เงินกูย มื ทุนเรือนหุน ทุนสํารอง ทุนสะสม ฯลฯ ซึง่ ทุนในแตละสวนจะมีตน ทุนทีแ่ ตกตางกัน และระยะเวลาทีแ่ ตกตางกัน
ในการนําไปบริหารเพือ่ ใหเกิดรายได และมองหาแหลงลงทุนทีเ่ หมาะสมกับตนทุนของเงินทีท่ าํ ใหเกิดความคุม คา โดยตระหนักถึง
ระยะเวลาที่สอดคลองกัน เชน การนําเงินไปใหสมาชิกกู ใหสหกรณอื่นกู ฝากเงินในสถาบันการเงิน ลงทุนในหลักทรัพย
ลงทุนในสินทรัพยถาวร ลงทุนในสินทรัพยอื่น ๆ ฯลฯ

การลงทุนระยะสั้น แบงออกเปน 3 สวน
1. à§Ô¹½Ò¡¸¹Ò¤ÒÃËÃ×ÍªØÁ¹ØÁÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾ÂáË‹§»ÃÐà·Èä·Â ¨íÒ¡Ñ´ ·ÕèÃÐÂÐàÇÅÒäÁ‹à¡Ô¹ 1 »‚
2. à§Ô¹ãËŒÊÁÒªÔ¡¡ÙŒ ËÃ×ÍÊË¡Ã³¡ÙŒã¹Ê‹Ç¹·ÕèÅÙ¡Ë¹Õé¨ÐªíÒÃÐË¹Õé¤×¹ã¹ÃÐÂÐàÇÅÒäÁ‹à¡Ô¹ 1 »‚
3. à§Ô¹Å§·Ø¹Í×è¹ àª‹¹ ¾Ñ¹¸ºÑµÃ ËØŒ¹¡ÙŒÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨·ÕèÅ§·Ø¹äÇŒ¨ÐÊÔé¹àÇÅÒ¡ÒÃÅ§·Ø¹ äÁ‹à¡Ô¹ 1 »‚

การลงทุนระยะยาว แบงออกเปน 3 สวน
1. à§Ô¹½Ò¡¸¹Ò¤ÒÃËÃ×ÍªØÁ¹ØÁÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾ÂáË‹§»ÃÐà·Èä·Â ¨íÒ¡Ñ´ ·ÕèÁÕÃÐÂÐàÇÅÒ à¡Ô¹¡Ç‹Ò 1 »‚
2. à§Ô¹ãËŒÊÁÒªÔ¡¡ÙŒ ËÃ×ÍÊË¡Ã³¡ÙŒã¹Ê‹Ç¹·ÕèÅÙ¡Ë¹Õé¨ÐªíÒÃÐË¹Õé¤×¹ã¹ÃÐÂÐàÇÅÒ à¡Ô¹¡Ç‹Ò 1 »‚
3. à§Ô¹Å§·Ø¹Í×è¹ àª‹¹ ¾Ñ¹¸ºÑµÃ ËØŒ¹¡ÙŒÃÑ°ÇÔÊÒË¡Ô¨·ÕèÅ§·Ø¹äÇŒ¨ÐÊÔé¹àÇÅÒ¡ÒÃÅ§·Ø¹ à¡Ô¹¡Ç‹Ò 1 »‚
สิ่งสําคัญที่สหกรณควรคํานึง คือ สวนที่เปนการลงทุนระยะยาววาจะมีเงินลงทุนไดจํานวนเทาใดที่ไมใหมากเกินไป
มิฉะนั้นจะเกิดขาดสภาพคลองได

ลักษณะของทุนและการลงทุน
1. ·Ø¹àÃ×Í¹ËØŒ¹à»š¹·Ø¹ÃÐÂÐÂÒÇ·Õèà¾ÔèÁ¢Öé¹àÃ×èÍÂ æ à¾ÃÒÐÊÁÒªÔ¡¨Ð¶Í¹ä´Œµ‹ÍàÁ×èÍÅÒÍÍ¡à·‹Ò¹Ñé¹ ´Ñ§¹Ñé¹
ÊË¡Ã³ÊÒÁÒÃ¶¹íÒà§Ô¹·Ø¹àÃ×Í¹ËØŒ¹·Ñé§ËÁ´ä»Å§·Ø¹ÃÐÂÐÂÒÇä´Œ áµ‹µŒÍ§¤íÒ¹Ö§¶Ö§áËÅ‹§Å§·Ø¹
·ÕèãËŒ¼ÅµÍºá·¹ã¹ÍÑµÃÒ·ÕèÊË¡Ã³ä´Œ¤Ò´¡ÒÃ³äÇŒã¹µŒ¹·Ø¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹áÅŒÇ
2. ·Ø¹ÊíÒÃÍ§ à»š¹·Ø¹ÃÐÂÐÂÒÇ «Öè§¨Ðà¾ÔèÁ¢Öé¹·Ø¡»‚ ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 10% ¢Í§¡íÒäÃÊØ·¸Ô ÊË¡Ã³ÊÒÁÒÃ¶
¹íÒä»Å§·Ø¹ÃÐÂÐÂÒÇä´Œ áÅÐÊÒÁÒÃ¶àÅ×Í¡¼ÅµÍºá·¹¨Ò¡¡ÒÃÅ§·Ø¹ä´Œ§‹ÒÂ¢Öé¹ à¹×èÍ§¨Ò¡·Ø¹ÊíÒÃÍ§
à»š¹·Ø¹·ÕèäÁ‹ÁÕµŒ¹·Ø¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹
3. ·Ø¹ÊÐÊÁ à»š¹ä´Œ·Ñé§·Ø¹ÃÐÂÐÊÑé¹ ËÃ×Í ·Ø¹ÃÐÂÐÂÒÇ ¢Öé¹ÍÂÙ‹¡ÑºÅÑ¡É³Ð¢Í§·Ø¹ÊÐÊÁ·ÕèãªŒà»š¹ÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ
ãËŒ¡ÑºÊÁÒªÔ¡µÒÁÃÐàºÕÂº¢Í§ÊË¡Ã³ «Öè§ÊË¡Ã³µŒÍ§¾Ô¨ÒÃ³ÒÊÑ´Ê‹Ç¹¢Í§·Ø¹ÊÐÊÁ Ç‹Ò·Ø¹ÊÐÊÁã´
à»š¹ÃÐÂÐÊÑé¹ ·Ø¹ÊÐÊÁã´à»š¹ÃÐÂÐÂÒÇ à¾×èÍ¹íÒä»Å§·Ø¹ãËŒÊÍ´ÃÑº¡Ñº¡ÒÃÅ§·Ø¹ÃÐÂÐÊÑé¹ ËÃ×Í
¡ÒÃÅ§·Ø¹ÃÐÂÐÂÒÇ
4. à§Ô¹¡ÙŒÂ×Á ãËŒ¾Ô¨ÒÃ³Ò¨Ò¡ÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃ¤×¹µŒ¹à§Ô¹ËÒ¡äÁ‹à¡Ô¹ 1 »‚ à»š¹ÃÐÂÐÊÑé¹ à¡Ô¹¡Ç‹Ò 1 »‚
à»š¹ÃÐÂÐÂÒÇ «Öè§µŒÍ§¹íÒä»Å§·Ø¹ãËŒÊÍ´ÃÑºàª‹¹¡Ñ¹
ซึ่งจะเห็นไดวาการลงทุนที่สําคัญ คือ การเขาใจถึงกรอบระยะเวลาของทุน เพื่อนําไปลงทุนใหสอดคลองกับการลงทุน
พรอมบริหารความเสีย่ งการลงทุนควบคูก นั ไป ซึง่ เปนไปตามหลักการลงทุนวาหากตองการความเสีย่ งตํา่ ยอมไดรบั ผลตอบแทนตํา่
แตหากยอมรับความเสี่ยงสูงได ยอมไดรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น

9

10

FSCT NEWS

3 ชมรมสหกรณออมทรัพยผนึกกําลังจัดสัมมนา
เมื่อวันที่ 8 - 9 มีนาคม ที่ผานมา ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ
ประธานกรรมการ ชสอ. เปนประธานในพิธีเปดพรอมทั้งบรรยายพิเศษ
“นโยบายการบริหารงาน ชสอ.” ในโครงการสัมมนา ชสอ. พบสหกรณ
ออมทรั พ ย ภ าคตะวั น ตก กรุ ง เทพมหานคร พื้ น ที่ 1 และพื้ น ที่ 2
ณ โรงแรมหัวหินแกรนดแอนดพลาซา อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
โดยมี นายโกศล จุยมี ประธานกรรมการ ชมรมสหกรณออมทรัพย
ภาคตะวั น ตก และ รศ.ทพ.สุ ริ น ทร สู อํ า พั น ประธานกรรมการ
ชมรมสหกรณ อ อมทรั พ ย กรุ ง เทพมหานคร พื้ น ที่ 1 กล า วต อ นรั บ
นายธนู โพธิ์ ท อง ประธานคณะกรรมการเชื่ อ มโยงเครื อ ข า ยและ
กิจการพิเศษ ชสอ. กลาวรายงานความเปนมาและวัตถุประสงคของการจัดโครงการ โดยมีผูเขารวมจากสหกรณออมทรัพย
ใน 3 พื้นที่ กวา 200 คน

ดร.เฉลิมพล กลาววา ชสอ. รวมกับชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันตก
กรุง เทพมหานคร พื้ น ที่ 1 และพื้ น ที่ 2 จั ด โครงการสั ม มนาในครั้ ง นี้ ขึ้ น เพื่ อ ให
สหกรณสมาชิกไดรบั ทราบภารกิจแนวทางการบริหารงานและนโยบายของ ชสอ. ทีม่ งุ เนน
การเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือระหวางสหกรณดวยกัน มุงพัฒนาบุคลากรของ
สหกรณออมทรัพยและพัฒนาองคกรแบบมืออาชีพ เพื่อสรางความเขมแข็งใหแก
ขบวนการสหกรณออมทรัพย
จากนั้ น เป น การเป ด เวที สั ม มนา ชสอ. พบสหกรณ อ อมทรั พ ย ซึ่ ง
ชสอ. เปดเวทีนําเสนอภารกิจความรับผิดชอบและผลการดําเนินงานที่ผานมา
ในด า นต า ง ๆ จากนั้ น เป ด โอกาสให ผู  เ ข า ร ว มสั ม มนาซั ก ถามในประเด็ น
ขอสงสัยตาง ๆ โดยมีคณะกรรมการดําเนินการ ชสอ. ชวยกันตอบทุกประเด็น
ขอสงสัย ซึ่งประธานกรรมการ ชสอ. ยืนยันวา ชสอ. ไมขาดสภาพคลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ชสอ. มีสินทรัพยรวมกวา 6 หมื่นลาน และ ชสอ.
ไมเคยผิดนัดหรือปฏิเสธการถอนเงินฝากแมแตรายเดียว ชสอ. บริหารงาน
ดวยความโปรงใสในทุก ๆ ดาน และไมเคยนําเงินไปลงทุนในสหกรณเครดิตยูเนีย่ น
คลองจั่น จํากัด ภาคบาย เปนการบรรยาย “ภาวะเศรษฐกิจ และแนวโนม
อัตราดอกเบี้ยป 2557” โดย ดร.เอกนิติ นิติทัณฑประภาศ รองผูอํานวยการ
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ซึ่งไดกลาวถึงสถานการณ
เศรษฐกิจไทย ป 2557 ตองดูทอี่ ตั ราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยและเหตุการณ
สําคัญทางการเมือง ความผันผวนของตลาดเงินและตลาดทุน นโยบายดาน
การเงิน วาจะสงผลกระทบอยางไรบางกับเศรษฐกิจไทย สําหรับแนวโนม
อัตราดอกเบี้ยนั้นตองดูที่ทิศทางดอกเบี้ยนโยบาย ดอกเบี้ยธนาคารพาณิชย
และดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลประกอบกัน
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จากนั้ น เป น การบรรยาย “แนวทางการบริ ห ารงานสหกรณ อ อมทรั พ ย ป  2557” โดย ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ
ประธานกรรมการ ชสอ. ซึ่งไดกลาววา สถานการณปจจุบันนั้นสภาวะแวดลอมของสหกรณเปลี่ยนแปลงไป มีการแขงขัน
ที่ ม ากขึ้ น สมาชิ ก มี ค วามต อ งการมากขึ้ น
ทํ า ให ส หกรณ มี ค วามเสี่ ย งที่ สู ง ขึ้ น ในด า น
การบริหารงาน เพราะฉะนัน้ แนวทางการบริหาร
งานสหกรณออมทรัพยป 2557 ตองเนนความ
ปลอดภั ย ไว ก  อ น ป อ งกั น ความเสี่ ย งที่ อ าจ
จะเกิดขึ้น มีความเขมงวด ละเอียดรอบคอบ
ในการบริหารงาน พยายามใชเงินทุนจากภายใน
เปนหลัก โดยเนนการระดมเงินออมระยะยาวจาก
สมาชิก เพิ่มรายไดใหกับสหกรณ ลดคาใชจาย
ที่ ไ ม จํ า เป น ใช จ  า ยด ว ยความคุ  ม ค า ทั้ ง นี้
ผู  บ ริ ห ารงานสหกรณ ยุ ค ใหม ต  อ งมี ค วามรู 
ความสามารถ มีความซื่อสัตยสุจริตยุติธรรม
มีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีความสามารถในการ
แขงขันและทันตอสถานการณ ซึ่งจะสงผลให
สหกรณมีความมั่นคงและสมาชิกมีความมั่งคั่ง
สามารถฝาวิกฤตไปได
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ชสอ. ออกเยี่ยมเยือนสมาชิกในจังหวัดประจวบคีรีขันธ
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ที่ผานมา นายวิชา จันทรดาประดิษฐ รองประธานกรรมการ พรอมดวย นายชัยรัตน ปนนวน เลขานุการ
นายขจิต หมูด ี กรรมการ นายกิตติชยั ฝนฝากจิต ทีป่ รึกษา ชสอ. นายโกศล จุย มี ประธานกรรมการ ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันตก
เขาเยี่ยมเยือนสหกรณออมทรัพยในจังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 4 แหง ดังนี้
เวลา 09.00 น. เขาเยี่ยมเยือนสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลหัวหิน จํากัด สหกรณ
ออมทรัพยนองใหมลาสุดของจังหวัดประจวบคีรีขันธ กอตั้งเมื่อป 2552 มีสมาชิก 293 คน
ทุนดําเนินงาน 11 ลานบาท เนนการสงเสริมการออมใหกับสมาชิกเพื่อใหสมาชิกมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
เวลา 11.30 น. เขาเยีย่ มเยือนสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลประจวบคีรขี นั ธ จํากัด กอตัง้
เมื่อป 2523 สินทรัพยรวม 316 ลานบาท ทุนดําเนินงานรวม 178 ลานบาท มีสมาชิก 560 คน
(สามัญ 482 คน สมทบ 78 คน) สหกรณสงเสริมสวัสดิการดานตาง ๆ ใหแกสมาชิก ชวยเหลือ
ผอนคลายผูคํ้าประกัน จัดบริการใหคําปรึกษาดานสหกรณแกสมาชิก มุงชวยเหลือสมาชิก
ใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น เพื่อพัฒนาสหกรณอยางยั่งยืน
เวลา 14.00 น. เขาเยี่ยมเยือนสหกรณออมทรัพยครูมัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ จํากัด
สหกรณขนาดเล็กที่มีทุนดําเนินการ 46 ลานบาท สินทรัพยรวม 94 ลานบาท สมาชิกจํานวน
196 คน เนนสงเสริมสวัสดิการใหกับสมาชิก โดยสหกรณมีเปาหมายคือการเพิ่มจํานวนสมาชิก
การเพิ่มเงินฝากและระดมคาหุน เพื่อสรางความมั่นคงใหกับสหกรณ
เวลา 15.00 น. เขาเยี่ยมเยือนสหกรณออมทรัพยครูประจวบคีรีขันธ จํากัด สหกรณ
ออมทรัพยชนั้ นําทีม่ งุ สงเสริมคุณภาพของสมาชิกภายใตการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
กอตัง้ เมือ่ ป 2504 มีสมาชิกจํานวน 4,581 คน ทุนดําเนินการ 3,992 ลานบาท เนนการจัดสวัสดิการ
ใหแกสมาชิกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก และนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหารงาน
สหกรณ เพื่อสรางความมั่นคงใหแกสหกรณ
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หลักสูตร เปาบุนจิ้น รุนที่ 14

สถาบันวิชาการดานสหกรณจัดโครงการพัฒนาและดําเนินการใหการศึกษาอบรมหลักสูตร “การตรวจสอบกิจการสหกรณ
ออมทรัพยอยางผูช าํ นาญการ รุน ที่ 14” ระหวางวันที่ 24 - 29 มีนาคม 2557 ณ หองนนทรี 1 ชัน้ 4 อาคาร เค.ยู.โฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
บางเขน โดยมี ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร เปนประธานในพิธีเปด นายไพโรจน ลิ้มศรีสกุลวงศ ประธานคณะ
ทํางานหลักสูตรการตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยอยางผูช าํ นาญการ สถาบันวิชาการดานสหกรณ กลาวรายงาน และ รศ.จุฑาทิพย
ภัทราวาท ผูอํานวยการสถาบันวิชาการดานสหกรณ มอบประกาศนีบัตรแกผูผานการอบรมซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น 69 คน
การอบรมดังกลาว เปนการรวมมือของสถาบันวิชาการดานสหกรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ ชสอ. โดยมีกลุมเปาหมาย
เปนผูตรวจสอบกิจการ สมาชิกและผูสนใจที่ตองการความรูในหนาที่ผูตรวจสอบกิจการ ใหตรวจสอบกิจการสหกรณไดอยางถูกตอง
โดยมีวิทยากรมาบรรยายในวิชาตาง ๆ อาทิ หัวขอบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ จริยธรรมของผูตรวจสอบกิจการ บรรยายโดย
คุณสุรจิตต แกวชิงดวง ผูทรงคุณวุฒิสถาบันฯ, หัวขอเทคนิคการตรวจสอบดานการบริหารการเงิน โดย อาจารยวรเทพ ไวทยาวิโรจน
ผูทรงคุณวุฒิสถาบันฯ, หัวขอความรูพื้นฐานการบัญชี โดย คุณจุฑามาศ ลิปการถกล จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ, หัวขอเทคนิค
การตรวจสอบดานการเงิน การบัญชี โดย คุณสุจติ รา พันธุมะบํารุง เปนตน ซึง่ แตละทานลวนเปนผูม คี วามรูค วามสามารถมีประสบการณ
ในวงการสหกรณอยางยาวนาน
FSCT NEWS

สสอท. จัดประชุมใหญ ป 2557
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม ที่ผานมา สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิก
สหกรณออมทรัพยทหาร (สสอท.) จัดประชุมใหญสามัญ ประจําป 2557
ณ หองประชุม 701 สํานักงาน ชสอ. โดยมี พลเรือโท บงกช ผาสุข
นายกสมาคม เป น ประธานในที่ ป ระชุ ม พร อ มทั้ ง ดํ า เนิ น การตามวาระ
การประชุม มีสมาชิก สสอท. เขารวมประชุมประมาณ 200 คน
พลเรือโท บงกช ผาสุข กลาววา สสอท. จัดตั้งขึ้นเพื่อเปนสวัสดิการ
ช ว ยเหลื อ สมาชิ ก ของสมาคมและครอบครั ว เป น การสร า งอนาคตและ
หลักประกันใหแกสมาชิกของสมาคม ผูคํ้าประกัน และสหกรณออมทรัพย
ตนสังกัด สสอท. เนนการบริหารงานโดยยึดหลักความถูกตอง ความเชื่อถือ
จริงใจ จริงจัง บริการดวยความโปรงใส ชวยกันอยางเต็มใจ เพือ่ ใหคนทีจ่ ากไป
ไรกังวล ซึ่งจะไมมีบุญกุศลใดที่จะเทียบไดกับการชวยเหลือเพื่อนมนุษย
ดวยกันเอง ทําใหมีความเจริญเติบโตขึ้นเปนลําดับ ทั้งนี้ ณ วันที่ 1 มกราคม
2557 มีสมาชิกทั้งสิ้น 18,203 คน ในชวงเวลา 3 ป ตั้งแตกอตั้งสมาคมมา
ไดจายเงินใหแกผูรับเงินสงเคราะหของสมาชิกไปแลวกวา 190 ราย เปนเงิน
ทั้งสิ้นกวา 119 ลานบาท
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ตํานานวันสงกรานต

น

านมาแลว มีเศรษฐีอยูค นหนึง่ มีสมบัตเิ งินทองมากมาย แตไมมที ายาท
สืบสกุล จึงถูกยาจกผูมีบุตรมากซึ่งอาศัยอยูใกลกัน พูดจาดูถูก
วาสมบัติของทานแมมีมากมาย ก็ไมมีประโยชน เพราะไมมีทายาทไวสืบสกุล
เศรษฐีผูนั้นจึงไดบวงสรวงทําพิธีขอบุตร แตผานมาเนิ่นนาน ก็ยังไมสามารถ
มีบุตรได จนในที่สุด เศรษฐีก็ไดมาขอบุตรจากพระไทร พระไทรรูสึกสงสาร
จึง ได ม าทู ล ขอจากพระอิน ทร พระอิน ทร จึง ให ธ รรมบาลกุม ารเทวบุต รจุติ
ลงมาเกิดเปนบุตรของเศรษฐีผูนั้น
ธรรมบาลกุมารเติบโตมาเปนเด็กฉลาดเฉลียว สามารถเรียนไตรเทพจบตัง้ แตอายุ 7 ขวบ ทัง้ ยังสามารถเรียนรูภ าษานก ความดังกลาว
รูถ งึ ทาวกบิลพรหม จึงตองการทดสอบปญญาของธรรมบาลกุมาร จึงเสด็จมาโลกมนุษย ตัง้ คําถามธรรมบาลกุมาร 3 ขอ คือ ตอนเชาราศี
อยูท ใี่ ด กลางวันราศีอยูท ใี่ ด ตอนเย็นราศีอยูท ใี่ ด โดยตกลงกันวา ถาธรรมบาลกุมารไมสามารถตอบคําถามไดภายใน 7 วัน จะตองตัดศีรษะ
บูชาทาวกบิลพรหม แตถาสามารถตอบได ทาวกบิลพรหมจะตัดเศียรบูชาธรรมบาลกุมารเชนกัน
จนเวลาผานไปได 6 วัน ธรรมบาลกุมารก็ยังไมสามารถตอบคําถามได แตระหวางที่นั่งพักอยูใตตนไมใหญ ก็ไดยินพวกนกคุยกัน
วาพรุง นีไ้ มตอ งออกหาอาหารแลว จะรอกินรางกายของธรรมบาลกุมารทีไ่ มสามารถตอบคําถามของทาวกบิลพรหมได และนกยังไดพดู คุยกัน
ถึงเรื่องคําถามคําตอบวา ตอนเชาราศีอยูที่หนา มนุษยจึงตองเอานํ้าลางหนา กลางวันราศีอยูที่อก มนุษยจึงเอานํ้าพรมอก ตอนเย็นราศี
อยูที่เทา มนุษยจึงเอานํ้าลางเทา ธรรมบาลกุมารจึงจดจําคําตอบไว
พอธรรมบาลกุมารสามารถตอบคําถามได ทาวกบิลพรหมจึงจําตองตัดเศียรตามคําสัญญา แตดว ยวาเศียรของทาวกบิลพรหมนัน้
หากตกตองพืน้ ดิน พืน้ ดินก็จะลุกเปนไฟ หากตกลงในมหาสมุทร นํา้ ก็จะเหือดแหงหมด หากโยนขึน้ ไปในอากาศ ฝนก็จะไมตกตองตามฤดูกาล
ทาวกบิลพรหมจึงเรียกธิดาทัง้ เจ็ดมา โดยใหนาํ พานมารองรับเศียร แลวนําไปแหประทักษิณรอบเขาพระสุเมรุ แลวนําเขาไปเก็บในมณฑปถํา้ ธุลี
ที่เขาไกรลาส พอครบกําหนดพระอาทิตยเคลื่อนเขาสูราศีเมษ ก็ใหธิดาทั้ง 7 ผลัดกันนําเศียรมาแหเวียนรอบเขาพระสุเมรุเปนประจํา
ทุกป...

ÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹

วันที่ 7 มีนาคม 2557
สหกรณออมทรัพยครูเพชรบูรณ จํากัด

วันที่ 12 มีนาคม 2557
สหกรณออมทรัพยตํารวจกองปราบปราม จํากัด

วันที่ 24 มีนาคม 2557
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขตรัง จํากัด
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ขอบคุณผูลงทุนใน ชสอ.

ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (ปูซาน - โซล)
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ รวมเดินทางไปสงทีมผูนําคณะ รศ.ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ รองประธานกรรมการ
กรรมการดําเนินการและฝายจัดการ ชสอ. และผูลงทุนรายใหญ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ในโครงการสัมมนาทัศนศึกษาขอบคุณผูลงทุน
ใน ชสอ. ระหวางวันที่ 19 - 23 มีนาคม 2557 เพื่อเปนการขอบคุณผูแทนสหกรณที่ใชบริการกับ ชสอ. ตลอดปที่ผานมา
เหินฟาสูเมืองอินชอน - ปูซาน - โซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต
และผูแ ทนจาก 21 สหกรณ 51 คน ซึง่ เปนสหกรณทใี่ ชบริการในตัว๋ สัญญา
ใชเงินและเงินรับฝาก ระหวางปสงู สุด 20 อันดับแรก สหกรณทลี่ งทุน
”รุนครบรอบ 41 ป ชสอ.” ที่มียอดฝากตั้งแต 50 ลานบาทขึ้นไป และ
สหกรณที่ลงทุน “รุนวันออมแหงชาติ ป 2556” ที่มียอดฝากทุก 50
ลานบาทขึ้นไป
วันแรก ชมทัศนียภาพของเมืองปูซานอันสวยงาม (ปูซานทาวเวอร)
Busan Tower หอคอยปูซาน ที่มีความสูงกวาระดับนํ้าทะเล 118 เมตร
ที่สามารถชมทิวทัศนไดอยางทั่วถึง จากนั้นเดินตลาดปลากัลกาชิ หรือ
ตลาดนานาชาติ สัมผัสบรรยากาศกับรานขางทาง พวกปง ๆ ยาง ๆ
วันที่สอง ไดบันทึกความทรงจํากับวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศเกาหลี เนื่องจากไดรับการบันทึกใหเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรม
จากองคการยูเนสโก ชิมรสชาติอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรูจักกันดีทั่วโลก จากนั้นอําลาจากเมืองปูซานเพื่อสัมผัสกรุงโซล
เปนวันทีส่ ามของการเดินทาง ซึง่ กรุงโซลเปนแหลงรวมสมุนไพรนานาชนิด
แวะชอปปงกันอยางจุใจกับแหลงขายเครื่องสําอางขนาดใหญ เก็บภาพ
ที่ระลึกกับอนุสาวรียรูปนกฟนิกซที่อยูดานหนาทําเนียบประธานาธิบดี
(BLUE HOUSE) ซึ่งเปนที่พํานักของประธานาธิบดีของประเทศเกาหลี
คนปจจุบนั จากนัน้ ชมทิวทัศนสองฝง แมนาํ้ ฮัน ลิม้ ลองอาหารสไตลบฟุ เฟต
นานาชาติ เคลาคลอไปกับเสียงอันไพเราะจากเปยโน และการแสดง
โชวเล็ก ๆ ชอปปงกันสุด ๆ กับสินคายานเมียงดง วัยรุนหนุมสาวชาวโสม
ไปรวมตัวกัน ชมหอคอย (SEOUL TOWER) ที่เปนสัญลักษณแหง
กรุงโซล ชาวเกาหลีเชือ่ กันวา ถาใครเดินทางจากตีนเขาขึน้ มายังดานบน
ไดจะมีสุขภาพดี และที่สําคัญที่เปนจุดเดนเรื่องการใหคู โดยคูรักมา
คลองกุญแจรวมกัน เชื่อกันวาจะทําใหคูรักมีรักที่ยืนยาว จึงทําใหผูคน
สนใจเปนจํานวนมาก สําหรับวันสุดทาย เดินทางสูศูนยสมุนไพรโบกานยอง
ที่ชาวเกาหลีนิยมนํามารับประทาน เพื่อชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ปองกันโรคตับแข็ง ไมถูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล กาแฟ
บุหรี่ สารตกคางจากอาหารและยา เก็บตกกับการชอปปงอีกครั้งกับสินคาปลอดภาษี โดยกอนจะอําลาจากเกาหลี เพื่อความเปนสิริมงคล
แกคณะ ชสอ. ทุกทาน ไปไหวนมัสการพระ ณ วัดจอกเยซา เปนวัดหลักแหงศาสนาพุทธนิกายจอเยของเกาหลีในป ค.ศ. 1936 และ
เปนแหลงกลางแหงพิธีการทางพุทธศาสนาที่สําคัญสําหรับพระสงฆ
ในนิกายและผูที่นับถืออีกดวย
โครงการดี ๆ แบบนี้ ชสอ. จัดขึน้ ทุกปเพือ่ เปนการขอบคุณสหกรณ
ที่ไดใหความไววางใจ เชื่อมั่นการสงเสริมการออมทรัพยและสนับสนุน
มาเป น อย า งดี โดยได รั บ อั ต ราผลตอบแทนที่ คุ  ม ค า กั บ การลงทุ น
ระยะยาว อีกทั้งเปนการสรางสัมพันธอันดีระหวางผูเขารวมทัศนศึกษา
ขอบคุณผูลงทุนใน ชสอ. และความรวมมือชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ในขบวนการสหกรณ

ความใสใจลูกคาคืองานบริการของเรา
ฝายเงินทุน 0 2496 1199 ตอ 125 - 128, 108 - 111

ปที่ 26 ฉบับที่ 322 เดือนเมษายน 2557

ตอบแทน

สหกรณสมาชิก

นายอนันต ชาตรูประชีวนิ ผูจ ดั การใหญ และฝายจัดการ ชสอ. รวมมอบเครือ่ งโทรสารมัลติฟง กชนั่ ตอบแทนสหกรณ
สมาชิกในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ที่มีความศรัทธาตอบริการทางการเงิน ชสอ. อยางตอเนื่อง 5 ปบัญชี เพื่อใหสหกรณนําไปใช
ประโยชนในสํานักงานและใหบริการสมาชิกตอไป เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่ผานมา
สําหรับสหกรณสมาชิกอื่นที่ไดรับของรางวัล ชสอ. ไดดําเนินการจัดสงไปยังสหกรณแลวเสร็จในเดือนมีนาคม
สามารถตรวจสอบรายชื่อสหกรณที่ไดรับเครื่องโทรสารมัลติฟงกชั่นไดที่ www.fsct.com

ขาว ประชาสัมพันธ

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ
และผูตรวจสอบกิจการ ชสอ.
ติดตอขอรับใบสมัคร ตั้งแตวันอังคารที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2557 เปนตนไป
ยื่นใบสมัคร ระหวางวันอาทิตยที่ 20 - วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557
ระหวางเวลา 09.00 - 16.00 น.
ณ บริเวณชั้น 1 สํานักงาน ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
เลขที่ 199 หมู 2 ถนนนครอินทร ตําบลบางสีทอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

สส.ชสอ. ประกาศรับสมัครรอบ 6/2557
วันที่ 1 - 30 เมษายน 2557

คุณสมบัติผูสมัคร : อายุไมเกิน 60 ป (เกิดป พ.ศ. 2497)
และสามารถรับสิทธิ์ไดตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2557
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวนโหลดเอกสาร ไดที่ http://www.fscct.or.th
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ตั๋วสัญญาใชเงิน และ เงินฝากประจํา

“ÃØ‹¹ÍÍÁ·ÃÑ¾ÂÃºÑ ¤ÔÁËÑ¹µ”

ตัง้ แตวนั ที่ 11 มีนาคม - 13 มิถนุ ายน 2557

อัตราดอกเบี�ยร้อยละต่อปี

วงเงิน

ระยะเวลา 12 เดือน

ระยะเวลา 36 เดือน

1,000,000 ขึ�นไป

4.25%

4.50%

5,000,000 ขึ�นไป

4.50%

4.75%

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ : ฝายเงินทุน ชสอ.
โทรศัพท 0 2496 1199 ตอ 125 - 127, 109 โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188 www.fsct.com
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อัตราดอกเบี�ย

ตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2556 เปนตนไป
ระยะสัน�
ระยะกลาง ระยะยาว
4.95 ต่อปี
5.15 ต่อปี
5.25 ต่อปี
ชําระคาฝากสงเปนเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5/2552
ปณศ.บางกรวย

ชุ มนุ มสหกรณ อ อมทรั พย แ ห งประเทศไทย จํากัด

ปที่ 26 ฉบับที่ 322 เดือนเมษายน 2557

จัดทําโดย : ฝายสื่อสารองคการ ชสอ.
http://www.fsct.com
E-mail : info@fsct.com

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
เลขที่ 199 หมู 2 ถนนนครอินทร ตําบลบางสีทอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188

