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พระคือคู่มิ่งขวัญบัลลังก์แก้ว

งามเพริศแพร้วเฉิดฉายประกายแสง

ดุจรวีสาดส่องไทยไม่เปลี่ยนแปลง

ดั่งจันทร์แจ้งส่องไสวในสากล

พระทรงเป็นผู้ให้ไทยทุกผู้

ความเป็นอยู่ชาวประชาทุกแห่งหน

มีอาชีพการงานใช้เลี้ยงตน

พระเมตตาเหลือล้นชนรู้ดี

พระทรงเป็นผู้พิทักษ์รักษ์ผืนป่า

ทรงรักษาแหล่งน�้าฉ�่าวิถี

งานศิลปหัตถกรรมเลิศล�้าทวี

ชุบชีวีพสกสุขถ้วนทุกคน

ขอตั้งจิตอธิษฐานผ่านค�าถ้อย

ที่เรียงร้อยแทนใจไทยทุกหน

พรวิเศษคณานับสิริมงคล

โปรดดาลดลพ้นอันตรายในโลกา

พระสยามเทวาธิราชปราชญ์เรืองฤทธิ์

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตทั่วทิศา

ประทานพรแด่แม่หลวงปวงประชา

เทพเทวาตามคุ้มภัยให้พระองค์

ให้มีพระพลานามัยกายแกร่งยิ่ง

ให้สมหวังในทุกสิ่งทรงประสงค์

เคียงคู่ราชองค์ราชันอย่างอาจอง

เด่นด�ารงป้องไทยไปนิรันดร์



สถานะของ FSCT

อันดับความน่าเช่ือถือองค์กร
Company Rating

A-

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด
Federation of Savings and Credit Cooperatives of Thailand Limited

แนวโน้มอันดับเครดิต : คงที่
Rating Outlook : Stable

โดย : บริษัททริสเรทติ้ง จ�ากัด
by : TRIS RATING Co.,Ltd.

บริษัทจัดอันดับความน่าเช่ือถือที่ได้รับความเห็นชอบ
จากส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

Tris Rating is approved by
The Securities and Exchange Commissing Thailand

Company Rating : A-
ความหมาย มีความเสี่ยงในระดับต�่า ผู้ออกตราสารหนี้มีความสามารถในการช�าระดอกเบี้ย 

และคืนเงินต้นในเกณฑ์สูง แต่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเศรษฐกิจ 

และสิ่งแวดล้อมมากกว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงกว่า

Rating Outlook : Stable
ความหมาย : อันดับเครดิตคงที่ หรืออาจไม่เปลี่ยนแปลง
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(ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์)
ประธานกรรมการ

ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั

เรียน ท่านประธานกรรมการ/ผู้แทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกท่าน
สวสัดคีรบั พบกนัอกีครั้ง ส�าหรบั FSCT News ฉบบัเดอืนสงิหาคม เดอืนมหามงคล ครบั

ชสอ. ได้มอบหมายให้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ากัด ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากส�านักงาน 
คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ท�าการจัดอันดับเครดิตของ ชสอ. เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและ 
ความรบัผดิชอบต่อสหกรณ์สมาชกิผู้ถอืหุ้น เจ้าหนี้ และผู้มสี่วนได้เสยีในกจิการ ชสอ. และเป็นการพฒันาองค์การให้มกีารบรหิารจดัการ 
ในระดับมาตรฐานสากล ซึ่งได้มีการจัดงานแถลงข่าวประกาศผลอันดับความน่าเชื่อถือของ ชสอ. เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ณ โรงแรม 
มริาเคลิ แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวภิาวดรีงัสติ กรงุเทพฯ เพื่อให้สหกรณ์สมาชกิและผู้ลงทนุ รวมถงึสาธารณชนได้ทราบ อนัจะส่งผลต่อ
ความเชื่อมั่นต่อ ชสอ. และระบบสหกรณ์ออมทรพัย์โดยส่วนรวม ซึ่งผลกอ็อกมาเป็นที่น่าพอใจ ที่ “A-/Stable” ครบั

ตามที่มีข่าวจากหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 “สหกรณ์ออมทรัพย์เจอภาษีย้อนหลัง 5 ปี” ผมและ 
คณะกรรมการด�าเนินการ ได้หารือกับท่านสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ผู้อ�านวยการส�านักมาตรฐานก�ากับและตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร  
ซึ่งเดิมพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 กรมสรรพากรได้มีการยกเว้นภาษีการค้า (ภาษีธุรกิจเฉพาะแก่สหกรณ์ออมทรัพย์) แต่ต่อมา 
เมื่อมกีารแก้ไขเป็นพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 กรมสรรพากรไม่ได้มกีารก�าหนดให้สหกรณ์ตามพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 2542  
ให้ได้รับการยกเว้นการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามกฎหมายสหกรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป จึงท�าให้การลงทุนภายนอกของสหกรณ์ต้องเสียภาษ ี
ธรุกจิเฉพาะ ซึ่งแนวทางการขอยกเว้นภาษนีั้น อาจจะต้องท�าเรื่องเสนอคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิเพื่อขอความอนเุคราะห์สั่งการส�านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ออกกฎหมายยกเว้นมายังกรมสรรพากร หากออกกฎหมายยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะได้ ก็สามารถย้อนหลังได ้
จนถงึปี 2542 เพราะถอืว่ากฎหมายเป็นคณุ ในการนี้ ชสอ. จะท�าหนงัสอืถงึกรมสรรพากรเพื่อขอความอนเุคราะห์งดหรอืชะลอการเรยีกเกบ็
เงนิภาษธีรุกจิเฉพาะย้อนหลงั จนกว่าจะด�าเนนิการผลกัดนัการแก้ไขกฎหมายเป็นที่เรยีบร้อย 

ผมขอเชิญชวนสหกรณ์สมาชิกและสหกรณ์ทุกประเภท ที่มีเงินลงทุนหรือถือไว้เพื่อรอการจ่ายแก่สมาชิก สามารถบริหารเงินทุน  
อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยซื้อตั๋วสญัญาใช้เงนิหรอืเงนิฝากประจ�ากบั ชสอ. ซึ่งในขณะนี้ ชสอ. ได้ออกตั๋วสญัญาใช้เงนิและเงนิฝากประจ�ารุน่ใหม่  
คือ “รุ่นออมทรัพย์ทวีสุข” เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการลงทุนให้แก่สหกรณ์ ในการเตรียมเงินไว้บริการและรองรับความต้องการเงินกู ้
ของสหกรณ์สมาชกิในปัจจบุนั โดยมอีตัราดอกเบี้ย 12 เดอืน วงเงนิ 1 ล้านบาท 3.90% 5 ล้านบาท 4.00% และ 20 ล้านบาทขึ้นไป 4.25% ต่อปี  
ซึ่งจะเปิดจ�าหน่าย ตั้งแต่วนัที่ 27 มถินุายน ไปจนถงึ 15 สงิหาคม นี้ครบั 

ท้ายนี้ ผมขอเชิญชวนสหกรณ์สมาชิก เข้าร่วมโครงการ “ออมทรัพย์ออมความดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา” โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการยังสามารถแจ้งความจ�านง 
เข้าร่วมโครงการผ่านทางชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์ภาคต่าง ๆ  หรอืแจ้งมาทาง ชสอ. ได้ครบั ถงึแม้ว่าจะหมดเขตไปแล้วกต็าม และนอกจากนี้ 
เตรียมพบกับกิจกรรม “วันออมแห่งชาติ” โดย ชสอ. ได้ร่วมกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก และขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ก�าหนดจดังานวนัออมแห่งชาต ิ ประจ�าปี 2557 ขึ้น ในวนัเสาร์ที่ 1 พฤศจกิายน ที่จงัหวดัสพุรรณบรุ ี ผมขอเชญิชวนสหกรณ์ออมทรพัย์ 
ทั่วประเทศเข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรยีงกนั ซึ่งรายละเอยีดกจิกรรมต่าง ๆ ผมจะมาแจ้งให้ทราบอกีครั้งครบั

แล้วพบกนัใหม่ในฉบบัหน้า ขอบคณุและสวสัดคีรบั

ประธานพบสมาชิก
(ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์)

ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

3ปีที่ 26 ฉบับที่ 326 เดือนสิงหาคม 2557



ธุรกิจเฉพาะของสหกรณ์

ชสอ. มอบเงินสนับสนุน 
โครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�าปี 2557

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย 
นายประดิษฐ หสัดี พลโท ดร.วรีะ วงศ์สรรค์ นายสนัตชิยั  

บัวทอง และ พ.ต.อ. นายแพทย์ดนุกฤต กลัมพากร  
รองประธานกรรมการ และฝ่ายจดัการ ชสอ. เข้าพบ นายสเุทพ  

พงษ์พิทักษ์ ผู ้อ�านวยการส�านักมาตรฐานก�ากับและ 
ตรวจสอบภาษีและประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ข้าราชการสรรพากร จ�ากดั เพื่อหารอืแนวทางการขอยกเว้น 
เรื่องธรุกจิเฉพาะของสหกรณ์ เมื่อวนัที่ 3 กรกฎาคม ที่ผ่านมา  
ณ ส�านกังานกรมสรรพากร กรงุเทพฯ

 น.ส.สมหมาย สราญจิตร์ กรรมการด�าเนนิการ ชสอ. และนายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ ประธานกรรมการชมรม  
สอ.ภาคกลาง เป็นตัวแทนมอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนวัดกระโจมทอง จ.พระนครศรีอยุธยา  
จ�านวน 10,000 บาท โครงการสหกรณ์ร้านค้าพัฒนาเด็กไทยในโรงเรียน ของโรงเรียนวัดพรหมสาคร จ.สิงห์บุร ี 
จ�านวน 11,500 บาท และโครงการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ของโรงเรียนบ้านห้วยสาราม จ.ลพบุรี จ�านวน  
11,500 บาท เมื่อวนัที่ 4 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

 นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ กรรมการด�าเนินการ  
ชสอ. เป็นตวัแทนมอบเงนิสนบัสนนุ โครงการเพาะเหด็เพื่อ 
อาหารกลางวนัของ โรงเรยีนเทศบาลวดัแสนสขุ จ.อ่างทอง 
จ�านวน 10,000 บาท เมื่อวนัที่ 24 มถินุายน ที่ผ่านมา
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เยี่ยมเยือนสหกรณ์

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ขบวนการสหกรณ์ไทยและ 
สหกรณ์ต่างประเทศ จัดกิจกรรม “สหกรณ์ไทย ร่วมใจ ปลูกป่า รักษ์ต้นน�้า”  
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง “วันสหกรณ์สากล และ 100 ปี สหกรณ์ไทย”  
เมื่อวนัที่ 4 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ บรเิวณพื้นที่เขาสะเดา อ�าเภอสคีิ้ว จงัหวดั
นครราชสีมา เพื่อรณรงค์สร้างจิตส�านึกรักษ์ป่าและน�้า เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน  
ด้วยวธิกีารสหกรณ์

ในการนี้ ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. ได้เข้าร่วม 
ปลูกต้นไม้ในงานดังกล่าวด้วย โดย ชสอ. ขอมีส่วนร่วมสนับสนุนปลูกต้นไม ้

เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน จ�านวน 10,000 บาท นอกจากนี้ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกลางแห่งประเทศญี่ปุ่น (JA-ZENCHU)  
ได้ร่วมสนบัสนนุงบประมาณปลูกป่า จ�านวน 300,000 บาท และส่งผู้แทนร่วมปลูกป่า จ�านวน 3 คน ในครั้งนี้

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ ชสอ. เข้าเยี่ยมเยอืน  
สหกรณ์ออมทรพัย์ครปัูตตาน ีจ�ากดั และเชญิชวนเข้าร่วมโครงการ “ออมทรพัย์ ออมความด”ี เทดิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ  
สยามบรมราชกมุาร ีเจรญิพระชนมายคุรบ 60 พรรษา (ในวนัที่ 2 เมษายน 2558) กบั ชสอ. โดยร่วมกบัโรงเรยีนในจงัหวดัปัตตาน ี
รณรงค์ให้เดก็นกัเรยีนฝากเงนิผ่านสหกรณ์ออมทรพัย์ โดยได้รบัการต้อนรบัจากประธานกรรมการ กรรมการ และผูจ้ดัการเป็นอย่างดยีิ่ง  
เมื่อวนัที่ 8 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

   ชสอ. ร่วมปลกูป่า ฉลอง 100 ปี สหกรณ์ไทย
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“กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ 
คืนความสุขสู่ประชาชน”

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมใจ  
คนืความสขุสู่ประชาชน” เพื่อสร้างความรกั ความสามคัค ีความสมานฉนัท์ ให้เกดิ
แก่พี่น้องประชาชน ตามนโยบาย “คนืความสขุให้ประเทศ” ของคณะรกัษาความสงบ 
แห่งชาต ิ(คสช.) ระหว่างวนัที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2557 ณ ส�านกัชลประทานที่ 11  
อ�าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยมี นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ เป็นประธานเปิด และนายจมุพล สงวนสนิ อธบิดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์ 
เป็นผู้กล่าวรายงาน 

งานดังกล่าวจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “การสร้างความสุขให้กับประชาชน  
ท�าอย่างไรให้เกดิความสขุ” โดยม ีพ.อ.อนันต์กฤตย์ ดวงอัมพร รองผู้อ�านวยการ 
รกัษาความมั่นคงภายในราชอาณาจกัร จงัหวดันนทบรุ ีขึ้นชี้แจงแนวทางการปรองดอง  
และการด�าเนินงานของ คสช. พร้อมน�ากล่าวค�าปฏิญาณและร่วมร้องเพลงสดุด ี
มหาราชา และเพลงคืนความสุขสู่ประชาชน ในการนี้ ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์  
ประธานกรรมการ ชสอ. ได้เข้าร่วมงานดังกล่าว ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจาก 
หน่วยงานต่าง ๆ กลุ่มเกษตรกร และขบวนการสหกรณ์ไทย ซึ่งได้รับความสนใจ 
จากประชาชนทั่วไปและสื่อมวลชนเข้าร่วมงานกนัอย่างคบัคั่ง 

ภายในงานมีการจัดนิทรรศการความรู้ด้านการเกษตร กิจกรรมสอนอาชีพ  
การสาธิตการผลิตด้านการเกษตร การออกร้านขายสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภค  
ราคายตุธิรรม และการจบัรางวลัแจกผู้มาร่วมงานเป็นช่วงเวลาต่าง ๆ ตลอดงาน
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สหกรณ์ออมทรัพย์กับ
การพัฒนาคณุภาพชีวติของประชาชน

ตอนที่ 1
โดย.. นายอนันต์ ชาตรปูระชีวิน 
ผู้จัดการใหญ่ ชสอ.

ความเป็นมาของการสหกรณ์ในประเทศไทย

  การสหกรณ์เกิดขึ้นในประเทศไทยประมาณ พ.ศ. 2457 ในสมัยรัชกาลที่ 5  

ซึ่งประเทศไทยได้เริ่มมีการค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้น ระบบเศรษฐกิจชนบท  

เปลี่ยนจากระบบการผลติเพื่อเลี้ยงตนเองมาเป็นระบบเศรษฐกจิเพื่อการค้า ความต้องการ

เงินทุนในการขยายการผลิต และการครองชีพจึงมีเพิ่มขึ้นเกษตรกรที่ไม่มีทุนเพียงพอ

ต้องไปกู้ยืมเงินจากนายทุนท้องถิ่นถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราสูง และยังถูกเอารัด 

เอาเปรยีบจากพ่อค้านายทนุทกุวถิทีาง ทั้งการขายวตัถดุบิ ปุย๋ ยาฆ่าแมลง และการรบัซื้อผลผลติ เกษตรกรจงึตกเป็นฝ่าย 

เสยีเปรยีบตลอดเวลา เกดิหนี้สนิพอกพูน จากสภาพปัญหาความยากจนของเกษตรกร ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ  

ท�าให้ทางราชการโดยกระทรวงพระคลังมหาสมบัติได้เชิญ เซอร์เบอร์นาร์ด ฮันเตอร์ หัวหน้าธนาคารแห่งมัดราส  

ประเทศอนิเดยี เข้ามาศกึษาหาแนวทางช่วยเหลอืเกษตรกร ผลการศกึษาได้เสนอว่าควรจดัตั้ง “ธนาคารให้กูย้มืแห่งชาต”ิ  

ด�าเนินการให้กู้ยืมแก่เกษตรกร โดยมีที่ดินและหลักทรัพย์อื่นเป็นหลักประกัน เพื่อป้องกันมิให้เกษตรกรที่กู้ยืมเงิน 

ทอดทิ้งที่นาและหลบหนีหนี้ พร้อมทั้งแนะน�าให้จัดตั้งสมาคมสหกรณ์ (Cooperative Society) เพื่อด�าเนินการควบคุม 

เงนิกู้ และการเรยีกเกบ็เงนิโดยใช้หลกัการร่วมมอืเพื่อช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั

  ต่อมาในปี พ.ศ. 2458 พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพทิยาลงกรณ อธบิดกีรมพาณชิย์และสถติพิยากรณ์ กระทรวง

พระคลังมหาสมบัติ ซึ่งมีภารกิจด้านการสหกรณ์อยู่ด้วย ได้ทรงศึกษารูปแบบสหกรณ์ที่ด�าเนินการอยู่ในประเทศต่าง ๆ  

แล้วเห็นว่าสหกรณ์รูปแบบของไรฟ์ไฟเซน (Raiffeisen) ซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศเยอรมนี เป็นสหกรณ์ที่มีจุดมุ่งหมาย 

ช่วยเหลอืผู้ประกอบกสกิรรมรายย่อย มคีวามเหมาะสมกบัสภาพความเป็นอยู่และปัญหาของเกษตรกรไทย จงึได้ทดลอง

จดัตั้งสหกรณ์แห่งแรกขึ้นในประเทศไทย ณ ท้องที่อ�าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณโุลก ชื่อว่า “สหกรณ์วดัจนัทร์ไม่จ�ากดัสนิใช้”  

จดทะเบยีนเมื่อวนัเสาร์ที่ 26 กมุภาพนัธ์ 2459 เป็นสหกรณ์หาทนุ มสีมาชกิแรกตั้งจ�านวน 16 คน ทนุด�าเนนิงาน 3,080 บาท  

มาจากค่าธรรมเนยีมแรกเข้าเป็นสมาชกิ 80 บาท และเงนิกู้จากแบงก์สยามกมัมาจล (ธนาคารไทยพาณชิย์ในปัจจบุนั) 

จ�านวน 3,000 บาท มกีระทรวงพระคลงัมหาสมบตัเิป็นผูค้�้าประกนั ต่อมาเมื่อได้พสิจูน์แล้วว่าวธิกีารสหกรณ์สามารถน�ามาใช้ 

แก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนของเกษตรกรได้ ทางราชการจงึได้มกีารเผยแพร่จดัตั้งสหกรณ์ในท้องถิ่นต่าง ๆ  อย่างกว้างขวาง  

เจรญิก้าวหน้ามาจนถงึปัจจบุนั มกีารจ�าแนกสหกรณ์เป็น 7 ประเภท คอื สหกรณ์เกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นคิม  

สหกรณ์บริการ สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน รวมทั้งสิ้น 6,593 สหกรณ์ สมาชิก  

11.41 ล้านคน เงนิออมรวม 1.3 ล้านล้านบาท และสนิทรพัย์รวม 1.98 ล้านล้านบาท สมาชกิสหกรณ์มเีงนิออมเฉลี่ยต่อคน  

จ�านวน 113,603 บาท
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สหกรณ์ออมทรพัย์แห่งแรกในประเทศไทย จดัตั้งขึ้นในกลุม่ข้าราชการกรมสหกรณ์ (ปัจจบุนั คอื กรมส่งเสรมิสหกรณ์)  

และพนักงานธนาคารเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ (ปัจจุบันคือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์) จดทะเบียน 

เมื่อวันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2492 โดยใช้ชื่อว่า “สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จ�ากัดสินใช้ (ปัจจุบัน คือ “สหกรณ์

ข้าราชการสหกรณ์ จ�ากัด”) ต่อมาได้มีการจัดตั้งขึ้นในกลุ่มข้าราชการครูในจังหวัดนครสวรรค์ และได้แพร่หลาย 

ไปในหมูข้่าราชการ และพนกังานต่าง ๆ  ทั้งในภาคราชการ รฐัวสิาหกจิ และเอกชนทั่วประเทศ ปัจจบุนั พ.ศ. 2556 มสีหกรณ์ 

ออมทรพัย์ทั้งสิ้น 1,334 สหกรณ์ จ�านวนสมาชกิ 2.87 ล้านคน และสนิทรพัย์รวม 1.70 ล้านล้านบาท คดิเป็น 85.83%  

ของสนิทรพัย์รวมทั้งระบบสหกรณ์ และคดิเป็น 12.83% ของสนิทรพัย์รวมทั้งระบบธนาคารพาณชิย์

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์

  สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสหกรณ์ประเภทหนึ่งที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์มีสมาชิกเป็นบุคคล 

ผู ้มีอาชีพอย่างเดียวกัน หรือท�างานอยู ่ในหน่วยงานเดียวกัน หรืออาศัยอยู ่ในชุมชนเดียวกัน ร่วมกันจัดตั้งขึ้น 

โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อการส่งเสรมิให้สมาชกิรู้จกัการประหยดั และออมทรพัย์ไว้ร่วมกนั ช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั เพื่อการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกให้ดีขึ้น

  ตลอดระยะเวลา 65 ปี ที่ผ่านมาสหกรณ์ออมทรพัย์ได้พสูิจน์ให้เหน็อย่างชดัเจนว่าได้ด�าเนนิการบรรลวุตัถปุระสงค์ 

สามารถใช้เป็นเครื่องมอืในการพฒันาคณุภาพชวีติของสมาชกิได้เป็นอย่างด ีดงันี้

 1. สร้างความรู้ความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ออมทรัพย์

 สหกรณ์ออมทรัพย์ โดยคณะกรรมการศึกษา จะท�าหน้าที่ในการให้ความรู้แก่ประชาชนผู้สนใจและสมาชิก 

ของสหกรณ์ได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ อุดมการณ์แห่งการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกัน

และกัน การด�าเนินงานของสหกรณ์บนหลักการสหกรณ์ 7 ประการ คือ 1) การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง  

2) การควบคมุโดยสมาชกิตามหลกัประชาธปิไตย 3) การมสี่วนร่วมทางเศรษฐกจิของสมาชกิ 4) การปกครองตนเองและ 

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทสหกรณ์
จ�านวนสหกรณ์

สหกรณ์
จ�านวนสมาชิก

คน
หุ้นสมาชิก

เงินรับฝาก
จากสมาชิก

ทุนส�ารอง/ทุน
สะสมและอื่น ๆ

สินทรัพย์
รวม

เกษตร 3,481 6,449,261 41,150 51,467 29,405 189,416

ประมง 73 14,868 204 73 203 748

นคิม 85 187,447 1,436 2,096 1,291 8,000

ร้านค้า 160 699,962 369 22 1,847 2,633

บรกิาร 956 367,765 2,992 3,549 3,496 20,324

ออมทรพัย์ 1,334 2,867,489 670,348 484,665 136,700 1,696,583

เครดติยูเนี่ยน 504 822,090 18,540 19,174 3,702 58,941

รวมสหกรณ์
ทุกประเภท 6,593 11,408,882 735,039 561,046 176,644 1,976,645

ข้อมูล ณ 31 ธนัวาคม 2556
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ความเป็นอสิระ 5) การศกึษา ฝึกอบรม และสารสนเทศ 6) ความร่วมมอืระหว่างสหกรณ์ และ 7) การเอื้ออาทรต่อชมุชน  

รวมทั้ง ข้อบงัคบั ระเบยีบ ข้อก�าหนด และแผนงานของสหกรณ์ อนัเป็นการสร้างความรูค้วามเข้าใจพื้นฐานส�าคญัในการรวมกนั 

เป็นสหกรณ์ออมทรพัย์

 2. ส่งเสริมการประหยัด และออมทรัพย์

 ชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์บ่งบอกถึงวัตถุประสงค์และภารกิจส�าคัญในการส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการบริโภค 

ตามควรแก่อตัภาพ ไม่ใช้จ่ายฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือยตามกระแสสงัคมบรโิภคนยิม ก่อให้เกดิการประหยดั หลายสหกรณ์มกีาร 

จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้เสริม ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักวางแผนทางการเงิน โดยการจัดท�าบัญชีครัวเรือน  

วางแผนจัดสรรรายได้ของตนเพื่อออมไว้ในอนาคต และเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในการด�าเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพยีง สหกรณ์ออมทรพัยส์ง่เสรมิใหส้มาชกิมาออมทรพัย์ร่วมกนัไว้ใน 2 รูปแบบ คอื 1) การถอืหุน้ สมาชกิจะจดัสรรเงนิ 

ประมาณ 5 - 10% ของเงนิเดอืนมาถอืหุน้เพิ่มเป็นประจ�าทกุเดอืน โดยได้รบัผลตอบแทนประจ�าปีเป็นเงนิปันผล การถอืหุน้สหกรณ์ 

เป็นการออมระยะยาว สมาชกิจะถอนได้เมื่อลาออกจากการเป็นสมาชกิเท่านั้น 2) การฝากเงนิ เป็นการวางแผนจดัสรรเงนิ 

ได้ของสมาชิกออมไว้เพื่อการใช้จ่ายในโอกาสหรือระยะเวลาต่าง ๆ เช่น เพื่อจ่ายค่าเทอม ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์  

บ้านหรอืประกนัสขุภาพ จ่ายเงนิดาวน์บ้านหรอืรถยนต์ หรอืเตรยีมการแต่งงาน เป็นต้น สมาชกิกจ็ะเลอืกระยะเวลาฝาก 

ในสหกรณ์ได้ทั้งประเภทออมทรพัย์พเิศษที่ได้รบัการยกเว้นภาษ ีฝากประจ�าแบบมรีะยะเวลาตั้งแต่ 1 เดอืน ถงึ 5 ปี เป็นต้น 

โดยได้รบัผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยเงนิฝากในอตัราที่เหมาะสม

 สหกรณ์ออมทรัพย์ได้พิสูจน์ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการประหยัดและ 

ออมทรพัย์ของประชาชนไดเ้ป็นอยา่งด ีโดย ณ สิ้นปี 2556 มสีมาชกิจ�านวน 2.87 ล้านคน ออมเงนิไว้ในสหกรณ์ออมทรพัย์ 

1,334 สหกรณ์ ในรปูหุน้ จ�านวน 670,348 ล้านบาท เงนิฝากจ�านวน 484,665 ล้านบาท รวมเงนิออมทั้งสิ้น 1.16 ล้านล้านบาท  

อตัราการเตบิโต เฉลี่ยปีละ 15.02% สมาชกิมเีงนิออมเฉลี่ยต่อคนถงึ 402,796 บาท อตัราการเตบิโต เฉลี่ยปีละ 10.19%

รายการ ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551
จ�านวนเพิ่มขึ้น 
ในรอบ 5 ปี

จ�านวนสหกรณ์ (แห่ง) 1,334 1,306 1,288 1,264 1,241 1,253 6.46%

จ�านวนสมาชกิ (คน) 2,867,489 2,764,225 2,683,149 2,581,143 2,500,874 2,418,036 18.59%

เงนิออมของสมาชกิ (ล้านบาท) 1,155,013 1,030,942 965,067 843,469 715,891 601,733 91.95%

- ทนุเรอืนหุ้น (ล้านบาท) 670,348 601,810 537,989 480,509 430,854 385,260 74.00%

- เงนิรบัฝาก (ล้านบาท) 484,665 429,132 427,078 362,960 285,037 216,473 1.24 เท่า

เงนิออมต่อสมาชกิ (บาท) 402,796 372,959 359,677 326,781 286,256 248,852 61.89%

โปรดอ่านต่อฉบับหน้า...
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สืบสานประเพณีไทย

FSCT NEWS

คณะเจ้าหน้าที่ ชสอ. ร่วมท�าบุญถวาย

เทียนพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และ

สืบสานประเพณีไทยอันดีงาม เนื่องในโอกาส

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจ�าปี 

2557 ณ วดับางอ้อยช้าง เมื่อวนัที่ 9 กรกฎาคม 

ที่ผ่านมา

ศกึษาดงูาน

วันที่ 27 มิถุนายน 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ จ�ากัด

วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จ�ากัด

วันที่ 14  กรกฎาคม 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จ�ากัด

วันที่ 18 กรกฎาคม 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระแก้ว จ�ากัด
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กสทช. จัดสัมมนา TV Digital 
เตรียมพร้อมอย่างไรในยุค AEC

FSCT NEWS

บรษิทั เคเอสแซทเทลไลท์ จ�ากดั ร่วมกบั คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคม

แห่งชาต ิ(กสทช.) จดัสมัมนาให้ความรูแ้ก่บคุคลทั่วไปในหวัข้อ “ทวีดีจิติอล และดาวเทยีม เตรยีมพร้อมอย่างไรในยคุ AEC”  

โดยม ีร้อยต�ารวจเอก ดร.นติภิมู ินวรตัน์ และวทิยากรจาก กสทช. มาให้ความรู้ถงึประโยชน์และวธิกีารรบัชมดจิติอลทวี ี 

มผีู้สนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้กว่า 250 คน

ภายในงานมกีารออกบูธจากบรษิทัผู้จดัจ�าหน่าย Settopbox, TV ดจิติอล, เสาอากาศและจานดาวเทยีม ดจิติอลทวี ี 

ค่ายต่าง ๆ  มาจดัจ�าหน่ายในราคาพเิศษ โดยนายเคลลี ่ธนะพัฒน์ ประธานกรรมการบรหิาร บรษิทั เคเอสแซทเทลไลท์ จ�ากดั  

และนกัแสดงชื่อดงั ได้มาร่วมสร้างสสีนัจบัรางวลัมอบแก่ผู้เข้าร่วมสมัมนาภายในงาน เมื่อวนัที่ 14 กรกฎาคม ที่ผ่านมา  

โดย ชสอ. ได้เอื้อเฟื้อสถานที่ ห้องประชมุชั้น 7 อาคารส�านกังาน ชสอ. ใช้เป็นสถานที่จดังานดงักล่าว

รับมอบ.. พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์  
รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายกิตติชัย  
ฝ ันฝากจิตร กรรมการด�าเนินการ ชสอ.  
มอบสมุดคู ่ฝากเงินและโปรแกรมสหกรณ์ 
โรงเรยีน ให้แก่ นายเด่น ดวงมาตย์พล ประธาน 
กรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม 
จ�ากัด ส�าหรับมอบให้กับโรงเรียนในจังหวัด
มหาสารคามที่เข ้าร ่วมโครงการออมทรัพย ์
ออมความด ี เมื่อวนัที่ 18 กรกฎาคม ที่ผ่านมา  
ณ ส�านกังาน ชสอ.

11ปีที่ 26 ฉบับที่ 326 เดือนสิงหาคม 2557



สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท ทีโอที จ�ากัด
จดัอบรมปลูกผกัไฮโดรโปนกิส์ ให้กบั

ผู้น�าชมุชนในเขตเทศบาลเขางู จ.ราชบรุ ีวนัที่ 4 เมษายน 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จ�ากัด
จดักจิกรรมปลูกป่าชายเลนของสหกรณ์ฯ

ณ ปากน�้าประแสร์ อ.แกลง วนัที่ 26 เมษายน 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ�ากัด
จดัโครงการค่ายเยาวชนสหกรณ์ ประจ�าปี 2557 

ณ พระต�าหนกัภูพงิค์ราชนเิวศน์ และพระธาตดุอยสเุทพ
วนัที่ 10 พฤษภาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ�ากัด
จดัโครงการค่ายเยาวชนภาษานานาชาต ิ2557

วนัที่ 21 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ทาคอม จ�ากัด 
มอบเงนิสนบัสนนุทนุการศกึษา และตู้น�้าดื่ม ให้กบั 

โรงเรยีนวดัสว่างอารมณ์ (กลัยาณราษฎร์) วนัที่ 3 พฤษภาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี จ�ากัด
มอบทนุการศกึษาให้กบับตุรสมาชกิ จ�านวน 388 ทนุ

วนัที่ 12 พฤษภาคม 2557

สวัสดีค่ะ FSCT News ฉบับนี้ เป็นฉบับแรกที่รวบรวมภาพกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนของบรรดา 
สหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิก ชสอ. มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่มีบทบาทต่อ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านเศรษฐกิจ และสังคม ต่อสาธารณชน ฉบับนี้มีกิจกรรมจากสหกรณ์ใดบ้าง ไปชมกันค่ะ

วันที่ 23 มิถุนายน 2557
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 2 จังหวัดปทุมธานี

กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
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สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ จ�ากัด ได้จดัเลี้ยงอาหารว่างให้กบัน้อง ๆ 

บ้านราชาวด ีวนัที่ 12 พฤษภาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จ�ากัด
มอบทนุการศกึษาให้แก่บตุรสมาชกิ 

วนัที่ 17 พฤษภาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย จ�ากัด
มอบทนุการศกึษา ปี 2557 แก่บตุรสมาชกิสหกรณ์

วนัที่ 20 พฤษภาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จ�ากัด
จดัโครงการอบรมวชิาชพีเสรมิ “เดคูพาจ” ส�าหรบัสมาชกิสหกรณ์ 

วนัที่ 17 พฤษภาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ�ากัด
จดัโครงการปันน�้าใจสู่น้องห่างไกลชนบท 

วนัที่ 17 พฤษภาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนาท จ�ากัด
จดักจิกรรมส่งเสรมิสหกรณ์ในโรงเรยีนและโครงการอนรุกัษ์ 

ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม วนัที่ 31 พฤษภาคม 2557

สหกรณ์ใดอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “CSR ออมทรัพย์...เพื่อสังคม” สามารถส่งภาพกิจกรรม 

พร้อมรายละเอียดมาได้ที่ E-mail: prfsct@gmail.com มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของ 

ขบวนการสหกรณ์ออมทรพัย์ไทยกนันะคะ
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สินค้าธุรกิจเสริม

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

เสื้อโปโลนาโน 310.-

เสื้อวันออม 150.-กระปุกออมสิน 50.-กล่องใส่นามบัตร 150.-

ชุดผ้าขนหน ู250.- ปากกา+ดินสอ 150.-   ปากกาด้ามเดี่ยว 180.-  ปากกาแพคคู่ 290.-

กระบอกน�้าร้อน 250.-           

กระเป๋า Sport 150.- กระเป๋าลองชอง 100.-

15ปีที่ 26 ฉบับที่ 326 เดือนสิงหาคม 2557



จัดท�าโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชสอ. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด  
http://www.fsct.com เลขที ่199 หมู ่2 ถนนนครอนิทร์ ต�าบลบางสทีอง อ�าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรุ ี11130
E-mail : info@fsct.com โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188

ช�าระค่าฝากส่งเป็นเงนิเชื่อ
ใบอนญุาตเลขที่ พเิศษ 5/2552

ปณศ.บางกรวย

ปีที่ 26 ฉบับที่ 326 เดือนสิงหาคม 2557ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556 เป็นต้นไป 

สินเช่ือ ชสอ. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้

ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว

อัตราดอกเบี้ย 4.95 ต่อปี 5.15 ต่อปี 5.25 ต่อปี

“รุ่นออมทรพัย์ทวสีขุ”

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

วงเงิน
ระยะเวลา 12 เดือน

อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี

1,000,000 ขึ้นไป 3.90

5,000,000 ขึ้นไป 4.00

20,000,000 ขึ้นไป 4.25

ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เงินฝากประจ�า

ตัง้แต่วนัที ่27 มถินุายน – 15 สงิหาคม 2557ออมทรพัย์กบั ชสอ. ดอกเบีย้สงู


