อาเศียรวาท
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
12 สิงหาคม 2557
พระคือคู่มิ่งขวัญบัลลังก์แก้ว
งามเพริศแพร้วเฉิดฉายประกายแสง
ดุจรวีสาดส่องไทยไม่เปลี่ยนแปลง
ดั่งจันทร์แจ้งส่องไสวในสากล
พระทรงเป็นผู้ให้ไทยทุกผู้
ความเป็นอยู่ชาวประชาทุกแห่งหน
มีอาชีพการงานใช้เลี้ยงตน
พระเมตตาเหลือล้นชนรู้ดี
พระทรงเป็นผู้พิทักษ์รักษ์ผืนป่า
ทรงรักษาแหล่งน�้ำฉ�่ำวิถี
งานศิลปหัตถกรรมเลิศล�้ำทวี
ชุบชีวีพสกสุขถ้วนทุกคน
ขอตั้งจิตอธิษฐานผ่านค�ำถ้อย
ที่เรียงร้อยแทนใจไทยทุกหน
พรวิเศษคณานับสิริมงคล
โปรดดาลดลพ้นอันตรายในโลกา
พระสยามเทวาธิราชปราชญ์เรืองฤทธิ์
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตทั่วทิศา
ประทานพรแด่แม่หลวงปวงประชา
เทพเทวาตามคุ้มภัยให้พระองค์
ให้มีพระพลานามัยกายแกร่งยิ่ง
ให้สมหวังในทุกสิ่งทรงประสงค์
เคียงคู่ราชองค์ราชันอย่างอาจอง
เด่นด�ำรงป้องไทยไปนิรันดร์

ชุ ม นุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง ประเทศไทย จ�ำกัด

ปีที่ 26 ฉบับที่ 326 เดือนสิงหาคม 2557
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อันดับความน่าเชื่ อถือองค์กร
Company Rating
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
Federation of Savings and Credit Cooperatives of Thailand Limited

A-

แนวโน้มอันดับเครดิต : คงที่
Rating Outlook : Stable
โดย : บริษัททริสเรทติ้ง จ�ำกัด
by : TRIS RATING Co.,Ltd.
บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่ อถือที่ได้รับความเห็นชอบ
จากส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
Tris Rating is approved by
The Securities and Exchange Commissing Thailand

สถานะของ FSCT
Company Rating : A-

ความหมาย มีความเสี่ยงในระดับต�่ำ ผู ้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช� ำระดอกเบี้ย
และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อมมากกว่าอันดับเครดิตที่อยู ่ในระดับสูงกว่า

Rating Outlook : Stable

ความหมาย : อันดับเครดิตคงที่ หรืออาจไม่เปลี่ยนแปลง

ปีที่ 26 ฉบับที่ 326 เดือนสิงหาคม 2557

ประธานพบสมาชิก
(ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

เรียน ท่านประธานกรรมการ/ผู้แทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกท่าน
สวัสดีครับ พบกันอีกครั้ง ส�ำหรับ FSCT News ฉบับเดือนสิงหาคม เดือนมหามงคล ครับ
ชสอ. ได้มอบหมายให้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากส� ำนักงาน
คณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ท�ำการจัดอันดับเครดิตของ ชสอ. เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและ
ความรับผิดชอบต่อสหกรณ์สมาชิกผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ และผู้มีส่วนได้เสียในกิจการ ชสอ. และเป็นการพัฒนาองค์การให้มีการบริหารจัดการ
ในระดับมาตรฐานสากล ซึ่งได้มีการจัดงานแถลงข่าวประกาศผลอันดับความน่าเชื่อถือของ ชสอ. เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ณ โรงแรม
มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ เพื่อให้สหกรณ์สมาชิกและผู้ลงทุน รวมถึงสาธารณชนได้ทราบ อันจะส่งผลต่อ
ความเชื่อมั่นต่อ ชสอ. และระบบสหกรณ์ออมทรัพย์โดยส่วนรวม ซึ่งผลก็ออกมาเป็นที่น่าพอใจ ที่ “A-/Stable” ครับ
ตามที่มีข่าวจากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 “สหกรณ์ออมทรัพย์เจอภาษีย้อนหลัง 5 ปี” ผมและ
คณะกรรมการด�ำเนินการ ได้หารือกับท่านสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักมาตรฐานก�ำกับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร
ซึ่งเดิมพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 กรมสรรพากรได้มีการยกเว้นภาษีการค้า (ภาษีธุรกิจเฉพาะแก่สหกรณ์ออมทรัพย์) แต่ต่อมา
เมื่อมีการแก้ไขเป็นพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 กรมสรรพากรไม่ได้มีการก�ำหนดให้สหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
ให้ได้รับการยกเว้นการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามกฎหมายสหกรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงท�ำให้การลงทุนภายนอกของสหกรณ์ต้องเสียภาษี
ธุรกิจเฉพาะ ซึง่ แนวทางการขอยกเว้นภาษีนนั้ อาจจะต้องท�ำเรือ่ งเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพือ่ ขอความอนุเคราะห์สงั่ การส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ออกกฎหมายยกเว้นมายังกรมสรรพากร หากออกกฎหมายยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะได้ ก็สามารถย้อนหลังได้
จนถึงปี 2542 เพราะถือว่ากฎหมายเป็นคุณ ในการนี้ ชสอ. จะท�ำหนังสือถึงกรมสรรพากรเพื่อขอความอนุเคราะห์งดหรือชะลอการเรียกเก็บ
เงินภาษีธุรกิจเฉพาะย้อนหลัง จนกว่าจะด�ำเนินการผลักดันการแก้ไขกฎหมายเป็นที่เรียบร้อย
ผมขอเชิญชวนสหกรณ์สมาชิกและสหกรณ์ทุกประเภท ที่มีเงินลงทุนหรือถือไว้เพื่อรอการจ่ายแก่สมาชิก สามารถบริหารเงินทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยซือ้ ตัว๋ สัญญาใช้เงินหรือเงินฝากประจ�ำกับ ชสอ. ซึง่ ในขณะนี้ ชสอ. ได้ออกตัว๋ สัญญาใช้เงินและเงินฝากประจ�ำรุน่ ใหม่
คือ “รุ่นออมทรัพย์ทวีสุข” เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการลงทุนให้แก่สหกรณ์ ในการเตรียมเงินไว้บริการและรองรับความต้องการเงินกู้
ของสหกรณ์สมาชิกในปัจจุบนั โดยมีอตั ราดอกเบีย้ 12 เดือน วงเงิน 1 ล้านบาท 3.90% 5 ล้านบาท 4.00% และ 20 ล้านบาทขึน้ ไป 4.25% ต่อปี
ซึ่งจะเปิดจ�ำหน่าย ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน ไปจนถึง 15 สิงหาคม นี้ครับ
ท้ายนี้ ผมขอเชิญชวนสหกรณ์สมาชิก เข้าร่วมโครงการ “ออมทรัพย์ออมความดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา” โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการยังสามารถแจ้งความจ�ำนง
เข้าร่วมโครงการผ่านทางชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคต่าง ๆ หรือแจ้งมาทาง ชสอ. ได้ครับ ถึงแม้วา่ จะหมดเขตไปแล้วก็ตาม และนอกจากนี้
เตรียมพบกับกิจกรรม “วันออมแห่งชาติ” โดย ชสอ. ได้ร่วมกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก และขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์
ก�ำหนดจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจ�ำปี 2557 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ผมขอเชิญชวนสหกรณ์ออมทรัพย์
ทั่วประเทศเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ ผมจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ
แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า ขอบคุณและสวัสดีครับ

(ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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รอบรั้ว ชสอ.

ธุรกิจเฉพาะของสหกรณ์

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย
นายประดิษฐ หัสดี พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ นายสันติชยั
บัวทอง และ พ.ต.อ. นายแพทย์ดนุกฤต กลัมพากร
รองประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. เข้าพบ นายสุเทพ
พงษ์ พิ ทั ก ษ์ ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก มาตรฐานก� ำ กั บ และ
ตรวจสอบภาษีและประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการสรรพากร จ�ำกัด เพื่อหารือแนวทางการขอยกเว้น
เรือ่ งธุรกิจเฉพาะของสหกรณ์ เมือ่ วันที่ 3 กรกฎาคม ทีผ่ า่ นมา
ณ ส�ำนักงานกรมสรรพากร กรุงเทพฯ
FSCT NEWS

ชสอ. มอบเงินสนับสนุน
โครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปี 2557
 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ กรรมการด�ำเนินการ
ชสอ. เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุน โครงการเพาะเห็ดเพื่อ
อาหารกลางวันของ โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข จ.อ่างทอง
จ�ำนวน 10,000 บาท เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา

 น.ส.สมหมาย สราญจิตร์ กรรมการด�ำเนินการ ชสอ. และนายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ ประธานกรรมการชมรม
สอ.ภาคกลาง เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนวัดกระโจมทอง จ.พระนครศรีอยุธยา
จ� ำ นวน 10,000 บาท โครงการสหกรณ์ ร ้ า นค้ า พัฒ นาเด็ก ไทยในโรงเรีย น ของโรงเรีย นวัด พรหมสาคร จ.สิ ง ห์ บุ รี
จ�ำนวน 11,500 บาท และโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ของโรงเรียนบ้านห้วยสาราม จ.ลพบุรี จ�ำนวน
11,500 บาท เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

ปีที่ 26 ฉบับที่ 326 เดือนสิงหาคม 2557

ชสอ. ร่วมปลูกป่า ฉลอง 100 ปี สหกรณ์ไทย

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ขบวนการสหกรณ์ไทยและ
สหกรณ์ต่างประเทศ จัดกิจกรรม “สหกรณ์ไทย ร่วมใจ ปลูกป่า รักษ์ต้นน�ำ้ ”
เนื่ อ งในโอกาสเฉลิ ม ฉลอง “วั น สหกรณ์ ส ากล และ 100 ปี สหกรณ์ ไ ทย”
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ บริเวณพื้นที่เขาสะเดา อ�ำเภอสีคิ้ว จังหวัด
นครราชสีมา เพื่อรณรงค์สร้างจิตส�ำนึกรักษ์ป่าและน�ำ้ เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน
ด้วยวิธีการสหกรณ์
ในการนี้ ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. ได้เข้าร่วม
ปลูกต้นไม้ในงานดังกล่าวด้วย โดย ชสอ. ขอมีส่วนร่วมสนับสนุนปลูกต้นไม้
เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน จ�ำนวน 10,000 บาท นอกจากนี้ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกลางแห่งประเทศญี่ปุ่น (JA-ZENCHU)
ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณปลูกป่า จ�ำนวน 300,000 บาท และส่งผู้แทนร่วมปลูกป่า จ�ำนวน 3 คน ในครั้งนี้
FSCT NEWS

เยี่ยมเยือนสหกรณ์

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ ชสอ. เข้าเยี่ยมเยือน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปตั ตานี จ�ำกัด และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “ออมทรัพย์ ออมความดี” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา (ในวันที่ 2 เมษายน 2558) กับ ชสอ. โดยร่วมกับโรงเรียนในจังหวัดปัตตานี
รณรงค์ให้เด็กนักเรียนฝากเงินผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยได้รบั การต้อนรับจากประธานกรรมการ กรรมการ และผูจ้ ดั การเป็นอย่างดียงิ่
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
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“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ
คืนความสุขสู่ประชาชน”

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ
คืนความสุขสู่ประชาชน” เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ ให้เกิด
แก่พนี่ อ้ งประชาชน ตามนโยบาย “คืนความสุขให้ประเทศ” ของคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) ระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2557 ณ ส�ำนักชลประทานที่ 11
อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็นประธานเปิด และนายจุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นผู้กล่าวรายงาน
งานดังกล่า วจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “การสร้า งความสุขให้กับประชาชน
ท�ำอย่างไรให้เกิดความสุข” โดยมี พ.อ.อนันต์กฤตย์ ดวงอัมพร รองผู้อาํ นวยการ
รักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร จังหวัดนนทบุรี ขึน้ ชีแ้ จงแนวทางการปรองดอง
และการด�ำเนินงานของ คสช. พร้อมน�ำกล่าวค�ำปฏิญาณและร่วมร้องเพลงสดุดี
มหาราชา และเพลงคืนความสุขสู่ประชาชน ในการนี้ ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
ประธานกรรมการ ชสอ. ได้เข้าร่วมงานดังกล่าว ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจาก
หน่วยงานต่าง ๆ กลุ่มเกษตรกร และขบวนการสหกรณ์ไทย ซึ่งได้รับความสนใจ
จากประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง
ภายในงานมีการจัดนิทรรศการความรู้ด้านการเกษตร กิจกรรมสอนอาชีพ
การสาธิตการผลิตด้านการเกษตร การออกร้านขายสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภค
ราคายุติธรรม และการจับรางวัลแจกผู้มาร่วมงานเป็นช่วงเวลาต่าง ๆ ตลอดงาน
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สหกรณ์ออมทรัพย์กับ

การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน

ตอนที่ 1

โดย.. นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน
ผู้จัดการใหญ่ ชสอ.

ความเป็นมาของการสหกรณ์ในประเทศไทย
		
การสหกรณ์เกิดขึ้นในประเทศไทยประมาณ พ.ศ. 2457 ในสมัยรัชกาลที่ 5
ซึ่ ง ประเทศไทยได้ เ ริ่ ม มี ก ารค้ า ขายกั บ ต่ า งประเทศมากขึ้ น ระบบเศรษฐกิ จ ชนบท
เปลีย่ นจากระบบการผลิตเพือ่ เลีย้ งตนเองมาเป็นระบบเศรษฐกิจเพือ่ การค้า ความต้องการ
เงินทุนในการขยายการผลิต และการครองชีพจึงมีเพิ่มขึ้นเกษตรกรที่ไม่มีทุนเพียงพอ
ต้องไปกู้ยืมเงินจากนายทุนท้องถิ่นถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราสูง และยังถูกเอารัด
เอาเปรียบจากพ่อค้านายทุนทุกวิถที าง ทัง้ การขายวัตถุดบิ ปุย๋ ยาฆ่าแมลง และการรับซือ้ ผลผลิต เกษตรกรจึงตกเป็นฝ่าย
เสียเปรียบตลอดเวลา เกิดหนี้สินพอกพูน จากสภาพปัญหาความยากจนของเกษตรกร ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ
ท�ำให้ทางราชการโดยกระทรวงพระคลังมหาสมบัติได้เชิญ เซอร์เบอร์นาร์ด ฮันเตอร์ หัวหน้าธนาคารแห่งมัดราส
ประเทศอินเดีย เข้ามาศึกษาหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกร ผลการศึกษาได้เสนอว่าควรจัดตัง้ “ธนาคารให้กยู้ มื แห่งชาติ”
ด�ำเนินการให้กู้ยืมแก่เกษตรกร โดยมีที่ดินและหลักทรัพย์อื่นเป็นหลักประกัน เพื่อป้องกันมิให้เกษตรกรที่กู้ยืมเงิน
ทอดทิ้งที่นาและหลบหนีหนี้ พร้อมทั้งแนะน�ำให้จัดตั้งสมาคมสหกรณ์ (Cooperative Society) เพื่อด�ำเนินการควบคุม
เงินกู้ และการเรียกเก็บเงินโดยใช้หลักการร่วมมือเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
		 ต่อมาในปี พ.ศ. 2458 พระราชวรวงศ์เธอกรมหมืน่ พิทยาลงกรณ อธิบดีกรมพาณิชย์และสถิตพิ ยากรณ์ กระทรวง
พระคลังมหาสมบัติ ซึ่งมีภารกิจด้านการสหกรณ์อยู่ด้วย ได้ทรงศึกษารูปแบบสหกรณ์ที่ด�ำเนินการอยู่ในประเทศต่าง ๆ
แล้วเห็นว่าสหกรณ์รูปแบบของไรฟ์ไฟเซน (Raiffeisen) ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศเยอรมนี เป็นสหกรณ์ที่มีจุดมุ่งหมาย
ช่วยเหลือผู้ประกอบกสิกรรมรายย่อย มีความเหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่และปัญหาของเกษตรกรไทย จึงได้ทดลอง
จัดตั้งสหกรณ์แห่งแรกขึ้นในประเทศไทย ณ ท้องที่อำ� เภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ชื่อว่า “สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำ� กัดสินใช้”
จดทะเบียนเมือ่ วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 เป็นสหกรณ์หาทุน มีสมาชิกแรกตัง้ จ�ำนวน 16 คน ทุนด�ำเนินงาน 3,080 บาท
มาจากค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นสมาชิก 80 บาท และเงินกู้จากแบงก์สยามกัมมาจล (ธนาคารไทยพาณิชย์ในปัจจุบัน)
จ�ำนวน 3,000 บาท มีกระทรวงพระคลังมหาสมบัตเิ ป็นผูค้ ำ�้ ประกัน ต่อมาเมือ่ ได้พสิ จู น์แล้วว่าวิธกี ารสหกรณ์สามารถน�ำมาใช้
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้ ทางราชการจึงได้มกี ารเผยแพร่จดั ตัง้ สหกรณ์ในท้องถิน่ ต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง
เจริญก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน มีการจ�ำแนกสหกรณ์เป็น 7 ประเภท คือ สหกรณ์เกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม
สหกรณ์บริการ สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน รวมทั้งสิ้น 6,593 สหกรณ์ สมาชิก
11.41 ล้านคน เงินออมรวม 1.3 ล้านล้านบาท และสินทรัพย์รวม 1.98 ล้านล้านบาท สมาชิกสหกรณ์มีเงินออมเฉลี่ยต่อคน
จ�ำนวน 113,603 บาท
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หน่วย : ล้านบาท
ประเภทสหกรณ์
เกษตร
ประมง
นิคม
ร้านค้า
บริการ
ออมทรัพย์
เครดิตยูเนี่ยน
รวมสหกรณ์
ทุกประเภท

จ�ำนวนสหกรณ์ จ�ำนวนสมาชิก หุ้นสมาชิก
สหกรณ์
คน
3,481
6,449,261
41,150
73
14,868
204
85
187,447
1,436
160
699,962
369
956
367,765
2,992
1,334
2,867,489
670,348
504
822,090
18,540
6,593

11,408,882

735,039

เงินรับฝาก ทุนส�ำรอง/ทุน สินทรัพย์
จากสมาชิก สะสมและอื่น ๆ
รวม
51,467
29,405
189,416
73
203
748
2,096
1,291
8,000
22
1,847
2,633
3,549
3,496
20,324
484,665
136,700
1,696,583
19,174
3,702
58,941
561,046

176,644

1,976,645

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทย จัดตัง้ ขึน้ ในกลุม่ ข้าราชการกรมสหกรณ์ (ปัจจุบนั คือ กรมส่งเสริมสหกรณ์)
และพนั ก งานธนาคารเพื่ อ การพั ฒ นาสหกรณ์ (ปั จ จุ บั น คื อ ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ) จดทะเบี ย น
เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2492 โดยใช้ชื่อว่า “สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัดสินใช้ (ปัจจุบัน คือ “สหกรณ์
ข้าราชการสหกรณ์ จ�ำกัด”) ต่อมาได้มีการจัดตั้งขึ้นในกลุ่มข้าราชการครูในจังหวัดนครสวรรค์ และได้แพร่หลาย
ไปในหมูข่ า้ ราชการ และพนักงานต่าง ๆ ทัง้ ในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนทัว่ ประเทศ ปัจจุบนั พ.ศ. 2556 มีสหกรณ์
ออมทรัพย์ทั้งสิ้น 1,334 สหกรณ์ จ�ำนวนสมาชิก 2.87 ล้านคน และสินทรัพย์รวม 1.70 ล้านล้านบาท คิดเป็น 85.83%
ของสินทรัพย์รวมทั้งระบบสหกรณ์ และคิดเป็น 12.83% ของสินทรัพย์รวมทั้งระบบธนาคารพาณิชย์

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์
		 สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสหกรณ์ประเภทหนึ่งที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์มีสมาชิกเป็นบุคคล
ผู ้ มี อ าชี พ อย่ า งเดี ย วกั น หรื อ ท� ำ งานอยู ่ ใ นหน่ ว ยงานเดี ย วกั น หรื อ อาศั ย อยู ่ ใ นชุ ม ชนเดี ย วกั น ร่ ว มกั น จั ด ตั้ ง ขึ้ น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการประหยัด และออมทรัพย์ไว้ร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดีขึ้น
		 ตลอดระยะเวลา 65 ปี ทีผ่ า่ นมาสหกรณ์ออมทรัพย์ได้พสิ จู น์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าได้ดำ� เนินการบรรลุวตั ถุประสงค์
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกได้เป็นอย่างดี ดังนี้
1. สร้างความรู้ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์ โดยคณะกรรมการศึกษา จะท� ำหน้าที่ในการให้ความรู้แก่ประชาชนผู้สนใจและสมาชิก
ของสหกรณ์ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ อุดมการณ์แห่งการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน การด�ำเนินงานของสหกรณ์บนหลักการสหกรณ์ 7 ประการ คือ 1) การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง
2) การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย 3) การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก 4) การปกครองตนเองและ
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ความเป็นอิสระ 5) การศึกษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ 6) ความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ และ 7) การเอื้ออาทรต่อชุมชน
รวมทัง้ ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อก�ำหนด และแผนงานของสหกรณ์ อันเป็นการสร้างความรูค้ วามเข้าใจพืน้ ฐานส�ำคัญในการรวมกัน
เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์
2. ส่งเสริมการประหยัด และออมทรัพย์
ชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์บ่งบอกถึงวัตถุประสงค์และภารกิจส�ำคัญในการส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการบริโภค
ตามควรแก่อัตภาพ ไม่ใช้จ่ายฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือยตามกระแสสังคมบริโภคนิยม ก่อให้เกิดการประหยัด หลายสหกรณ์มีการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้เสริม ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักวางแผนทางการเงิน โดยการจัดท�ำบัญชีครัวเรือน
วางแผนจัดสรรรายได้ของตนเพื่อออมไว้ในอนาคต และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการด�ำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง สหกรณ์ออมทรัพย์ส่งเสริมให้สมาชิกมาออมทรัพย์ร่วมกันไว้ใน 2 รูปแบบ คือ 1) การถือหุ้น สมาชิกจะจัดสรรเงิน
ประมาณ 5 - 10% ของเงินเดือนมาถือหุน้ เพิม่ เป็นประจ�ำทุกเดือน โดยได้รบั ผลตอบแทนประจ�ำปีเป็นเงินปันผล การถือหุน้ สหกรณ์
เป็นการออมระยะยาว สมาชิกจะถอนได้เมือ่ ลาออกจากการเป็นสมาชิกเท่านัน้ 2) การฝากเงิน เป็นการวางแผนจัดสรรเงิน
ได้ของสมาชิกออมไว้เพื่อการใช้จ่ายในโอกาสหรือระยะเวลาต่าง ๆ เช่น เพื่อจ่ายค่าเทอม ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์
บ้านหรือประกันสุขภาพ จ่ายเงินดาวน์บ้านหรือรถยนต์ หรือเตรียมการแต่งงาน เป็นต้น สมาชิกก็จะเลือกระยะเวลาฝาก
ในสหกรณ์ได้ทงั้ ประเภทออมทรัพย์พเิ ศษทีไ่ ด้รบั การยกเว้นภาษี ฝากประจ�ำแบบมีระยะเวลาตัง้ แต่ 1 เดือน ถึง 5 ปี เป็นต้น
โดยได้รับผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราที่เหมาะสม
สหกรณ์ออมทรัพย์ได้พิสูจน์ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการประหยัดและ
ออมทรัพย์ของประชาชนได้เป็นอย่างดี โดย ณ สิน้ ปี 2556 มีสมาชิกจ�ำนวน 2.87 ล้านคน ออมเงินไว้ในสหกรณ์ออมทรัพย์
1,334 สหกรณ์ ในรูปหุน้ จ�ำนวน 670,348 ล้านบาท เงินฝากจ�ำนวน 484,665 ล้านบาท รวมเงินออมทัง้ สิน้ 1.16 ล้านล้านบาท
อัตราการเติบโต เฉลี่ยปีละ 15.02% สมาชิกมีเงินออมเฉลี่ยต่อคนถึง 402,796 บาท อัตราการเติบโต เฉลี่ยปีละ 10.19%
รายการ

ปี 2556

ปี 2555

ปี 2554

ปี 2553

ปี 2552

ปี 2551

จ�ำนวนสหกรณ์ (แห่ง)
จ�ำนวนสมาชิก (คน)
เงินออมของสมาชิก (ล้านบาท)
- ทุนเรือนหุ้น (ล้านบาท)
- เงินรับฝาก (ล้านบาท)

1,334
2,867,489
1,155,013
670,348
484,665

1,306
2,764,225
1,030,942
601,810
429,132

1,288
2,683,149
965,067
537,989
427,078

1,264
2,581,143
843,469
480,509
362,960

1,241
2,500,874
715,891
430,854
285,037

1,253
2,418,036
601,733
385,260
216,473

จ�ำนวนเพิ่มขึ้น
ในรอบ 5 ปี
6.46%
18.59%
91.95%
74.00%
1.24 เท่า

402,796

372,959

359,677

326,781

286,256

248,852

61.89%

เงินออมต่อสมาชิก (บาท)

โปรดอ่านต่อฉบับหน้า...
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สืบสานประเพณีไทย
คณะเจ้าหน้าที่ ชสอ. ร่วมท�ำบุญถวาย
เที ย นพรรษา เพื่ อ ถวายเป็ น พุ ท ธบู ช า และ
สืบสานประเพณีไทยอันดีงาม เนื่องในโอกาส
วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจ�ำปี
2557 ณ วัดบางอ้อยช้าง เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม
ที่ผ่านมา
FSCT NEWS

ศึกษาดูงาน

วันที่ 27 มิถุนายน 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จำ�กัด

วันที่ 14 กรกฎาคม 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำ�กัด

วันที่ 18 กรกฎาคม 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำ�กัด

วันที่ 18 กรกฎาคม 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จำ�กัด

ปีที่ 26 ฉบับที่ 326 เดือนสิงหาคม 2557

รับมอบ.. พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์

รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายกิตติชัย
ฝั น ฝากจิ ต ร กรรมการด� ำ เนิ น การ ชสอ.
มอบสมุ ด คู ่ ฝ ากเงิ น และโปรแกรมสหกรณ์
โรงเรียน ให้แก่ นายเด่น ดวงมาตย์พล ประธาน
กรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม
จ� ำ กั ด ส� ำ หรั บ มอบให้ กั บ โรงเรี ย นในจั ง หวั ด
มหาสารคามที่ เ ข้ า ร่ ว มโครงการออมทรั พ ย์
ออมความดี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
ณ ส�ำนักงาน ชสอ.
FSCT NEWS

กสทช. จัดสัมมนา TV Digital
เตรียมพร้อมอย่างไรในยุค AEC

บริษทั เคเอสแซทเทลไลท์ จ�ำกัด ร่วมกับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) จัดสัมมนาให้ความรูแ้ ก่บคุ คลทัว่ ไปในหัวข้อ “ทีวดี จิ ติ อล และดาวเทียม เตรียมพร้อมอย่างไรในยุค AEC”
โดยมี ร้อยต�ำรวจเอก ดร.นิตภิ มู ิ นวรัตน์ และวิทยากรจาก กสทช. มาให้ความรูถ้ งึ ประโยชน์และวิธกี ารรับชมดิจติ อลทีวี
มีผู้สนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้กว่า 250 คน
ภายในงานมีการออกบูธจากบริษัทผู้จัดจ�ำหน่าย Settopbox, TV ดิจิตอล, เสาอากาศและจานดาวเทียม ดิจิตอลทีวี
ค่ายต่าง ๆ มาจัดจ�ำหน่ายในราคาพิเศษ โดยนายเคลลี่ ธนะพัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษทั เคเอสแซทเทลไลท์ จ�ำกัด
และนักแสดงชื่อดัง ได้มาร่วมสร้างสีสันจับรางวัลมอบแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาภายในงาน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม ที่ผ่านมา
โดย ชสอ. ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารส�ำนักงาน ชสอ. ใช้เป็นสถานที่จัดงานดังกล่าว
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กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

สวั ส ดี ค ่ ะ FSCT News ฉบั บ นี้ เป็ น ฉบั บ แรกที่ ร วบรวมภาพกิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คมและชุ ม ชนของบรรดา
สหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิก ชสอ. มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่มีบทบาทต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านเศรษฐกิจ และสังคม ต่อสาธารณชน ฉบับนี้มีกิจกรรมจากสหกรณ์ใดบ้าง ไปชมกันค่ะ

สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด
จัดอบรมปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ให้กับ
ผู้น�ำชุมชนในเขตเทศบาลเขางู จ.ราชบุรี วันที่ 4 เมษายน 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ�ำกัด
จัดโครงการค่ายเยาวชนภาษานานาชาติ 2557
วันที่ 21 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จ�ำกัด
จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนของสหกรณ์ฯ
ณ ปากน�้ำประแสร์ อ.แกลง วันที่ 26 เมษายน 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ทาคอม จ�ำกัด
มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา และตู้น�้ำดื่ม ให้กับ
โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ (กัลยาณราษฎร์) วันที่ 3 พฤษภาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ�ำกัด
จัดโครงการค่ายเยาวชนสหกรณ์ ประจ�ำปี 2557
ณ พระต�ำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ และพระธาตุดอยสุเทพ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี จ�ำกัด
มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิก จ�ำนวน 388 ทุน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2557

ปีที่ 26 ฉบับที่ 326 เดือนสิงหาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ จ�ำกัด ได้จัดเลี้ยงอาหารว่างให้กับน้อง ๆ
บ้านราชาวดี วันที่ 12 พฤษภาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ�ำกัด
จัดโครงการอบรมวิชาชีพเสริม “เดคูพาจ” ส�ำหรับสมาชิกสหกรณ์
วันที่ 17 พฤษภาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จ�ำกัด
มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก
วันที่ 17 พฤษภาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ�ำกัด
จัดโครงการปันน�ำ้ ใจสู่น้องห่างไกลชนบท
วันที่ 17 พฤษภาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จ�ำกัด
มอบทุนการศึกษา ปี 2557 แก่บุตรสมาชิกสหกรณ์
วันที่ 20 พฤษภาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ�ำกัด
จัดกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนและโครงการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 31 พฤษภาคม 2557

สหกรณ์ ใ ดอยากร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ใน “CSR ออมทรั พ ย์ . ..เพื่ อ สั ง คม” สามารถส่ ง ภาพกิ จ กรรม
พร้อมรายละเอียดมาได้ที่ E-mail: prfsct@gmail.com มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของ
ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยกันนะคะ
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ปีที่ 26 ฉบับที่ 326 เดือนสิงหาคม 2557
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สินค้าธุรกิจเสริม

ชุดผ้าขนหนู 250.-

ปากกา+ดินสอ 150.-

ปากกาแพคคู่ 290.-

กระเป๋า Sport 150.-

กระเป๋าลองชอง 100.-

กระบอกน�้ำร้อน 250.-

กล่องใส่นามบัตร 150.-

ปากกาด้ามเดี่ยว 180.-

เสื้อโปโลนาโน 310.-

กระปุกออมสิน 50.-

เสื้อวันออม 150.-

สนใจสินค้าติดต่อได้ที่ ฝ่ายธุรกิจเสริม ชสอ. โทร.0 2496 1199 ต่อ 121, 122

ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เงินฝากประจ�ำ

“รุ่นออมทรัพย์ทวีสุข”
ออมทรัพย์กบั ชสอ. ดอกเบีย้ สูง

ตัง้ แต่วนั ที่ 27 มิถนุ ายน – 15 สิงหาคม 2557

ระยะเวลา 12 เดือน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี

วงเงิน
1,000,000

ขึ้นไป

3.90

5,000,000

ขึ้นไป

4.00

20,000,000 ขึ้นไป

4.25

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 326 เดือนสิงหาคม 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

