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ชสอ.ร่วมถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชิ นี

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอมดวย คณะกรรมการดําเนินการ ผูต รวจสอบกิจการ และฝายจัดการ ชสอ.
ร ว มบั น ทึ ก เทปถวายพระพร สมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ เนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา
12 สิงหามหาราชินี ณ สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง NBT เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ที่ผานมา

ชสอ. ขอเชิญชวนสหกรณเขารวมโครงการสงเสริมการออม
เพื่อรวมรณรงคการออม เนื่องในวันออมแหงชาติ ป 2557
โดยกรอกแบบรายงานผลการระดมเงินออม
และกิจกรรมการสงเสริมคุณธรรม “มีนํ้าใจ” ไปยัง ชสอ.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ไดที่ ฝายสื่อสารองคการ โทร 0 2496 1199 ตอ 319-320

ปที่ 26 ฉบับที่ 327 เดือนกันยายน 2557

ประธานพบสมาชิก
(ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

เรียน ทานประธานกรรมการ/ผูแทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกทาน
สวัสดีครับ พบกันอีกครั้ง สําหรับ FSCT News ฉบับเดือนกันยายน ผมขอรายงานกิจกรรมที่สําคัญใหทุกทานทราบ ดังนี้ครับ
เมือ่ วันที่ 11 สิงหาคม ทีผ่ า นมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน ไปทรงติดตามความกาวหนา
การดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริฯ ทีโ่ รงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหาดทรายเพ ต.หนองเทา อ.ทาอุเทน จ.นครพนม ในโอกาสนี้
ผมและกรรมการดําเนินการ ชสอ. ไดรับเสด็จและขอพระราชทานทูลเกลาทูลกระหมอมถวายรายงานการจัดสรางอาคารกิจกรรมสหกรณ
ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนของ ชสอ. โดย ชสอ. สนับสนุนงบประมาณจํานวน 500,000 บาท ในการจัดสรางอาคารกิจกรรม
สหกรณนกั เรียนหลังใหมของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหาดทรายเพ จ.นครพนม เพือ่ ใหนกั เรียนใชเปนแหลงเรียนรูและฝกปฏิบตั ิ
ดานสหกรณ และนําความรูดานสหกรณที่ไดรับไปใชประโยชนในการดําเนินวิถีชีวิตตามแนวทางของสหกรณตอไป
นอกจากนี้ ผมขอเชิญชวนสหกรณสมาชิกรวมสมทบทุนกอสรางอาคารกิจกรรมสหกรณโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานโปงลึก
ในเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติแกงกระจาน ต.หวยแมเพรียง อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา ในป 2558 และเพื่อใหขบวนการสหกรณออมทรัพย มีสวนรวมในการทํากิจกรรม
เพื่อสังคมรวมกับ ชสอ. โดยสหกรณที่สนใจรวมสมทบทุนสรางอาคารฯ สามารถดาวนโหลดใบนําแจงชําระเงินเพื่อโอนเงินเขาบัญชี
“ชุมนุมสหกรณออมทรัพย แหงประเทศไทย จํากัด” ไดที่ www.fsct.com หรือสอบถามรายละเอียดไดที่ 0 2496 1199 ตอ 319-321 ครับ
และในปนี้ ชสอ. รวมกับชมรมสหกรณออมทรัพยภาคเหนือ กําหนดทอดกฐินสามัคคี ประจําป 2557 ณ วัดสระปทุม ต.ไผรอบ
อ.โพธิ์ประทับชาง จ.พิจิตร ในวันอาทิตยที่ 26 ตุลาคม 2557 เพื่อสมทบทุนสรางศาลาธรรมสังเวชหลังใหม ทดแทนหลังเดิมที่ชํารุดทรุดโทรม
ผมขอเชิญสหกรณออมทรัพยรวมทําบุญทอดกฐินสามัคคีดังกลาวตามกําลังทรัพยและศรัทธา โดยขอใหโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย
ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาวงศสวาง ชื่อบัญชี “กฐินชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด” เลขที่บัญชี 193-0-15456-9
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 0 2496 1199 ตอ 115-116 ครับ
สําหรับสหกรณสมาชิกและสหกรณทุกประเภท ขณะนี้ ชสอ. ไดออกตั๋วสัญญาใชเงินและเงินฝากประจํารุนใหม คือ “รุนครบรอบ
42 ป ชสอ.” เพื่อเปนการเพิ่มชองทางการลงทุนใหแกสหกรณ ในการเตรียมเงินไวบริการและรองรับความตองการเงินกูของสหกรณสมาชิก
ในปจจุบัน โดยมีอัตราดอกเบี้ย 12 เดือน วงเงิน 1 ลานบาท 4.30% 5 ลานบาท 4.40% และ 10 ลานบาทขึ้นไป 4.50% ตอป ซึ่งจะเปด
จําหนาย ตั้งแตวันที่ 18 สิงหาคม ไปจนถึง 15 กันยายน นี้ครับ
ทายนี้ ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชดําริโครงการตาง ๆ
เกี่ยวกับสหกรณ และเพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 ผมขอเชิญชวนขบวนการ
สหกรณออมทรัพยเขารวมโครงการ “ออมทรัพย ออมความดี” โดยสามารถแจงความจํานงผานทางชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตาง ๆ
หรือแจงมาทาง ชสอ. ไดอยางตอเนือ่ งครับ และขอเชิญชวนขบวนการสหกรณออมทรัพยทวั่ ประเทศรวมแสดงพลังแหงการออม โดยการเขารวม
กิจกรรมระดมเงินออมของสหกรณออมทรัพย และกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม “มีนํ้าใจ” เนื่องใน “วันออมแหงชาติ ประจําป 2557”
ซึ่งสามารถเขาไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.fsct.com หรือ โทร. 0 2496 1199 ตอ 319-321 ครับ
แลวพบกันใหมในฉบับหนา ขอบคุณและสวัสดีครับ

(ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
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ชสอ. เปิ ดตัวสหกรณ์และโรงเรียนนําร่อง
โครงการ “ออมทรัพย์ ออมความดี” จ.พังงา

ชสอ. รวมกับ สหกรณออมทรัพยครูพังงา จํากัด จัดทําบันทึกขอตกลง
ความรวมมือโครงการ “ออมทรัพยออมความดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ทรงเจริ ญ พระชนมายุ ค รบ 60 พรรษา”
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมภูงา จังหวัดพังงา โดยมี สหกรณจังหวัดพังงา
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ผูแทนครูจาก
โรงเรียนนํารอง และหนวยงานที่เกี่ยวของในจังหวัดพังงา เขารวมงานกวา 100 คน
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. กลาววา เนือ่ งในโอกาสที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ
60 พรรษา ในป 2558 ชสอ. ในฐานะที่มีบทบาทภารกิจสําคัญ ในการสงเสริมและ
เผยแพรการสหกรณออมทรัพย ไดตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค
ทีท่ รงมีพระราชดําริโครงการตาง ๆ เกีย่ วกับสหกรณ จึงไดรว มกับสหกรณออมทรัพยครู
ทัว่ ประเทศ จัดทําโครงการออมทรัพยออมความดีขนึ้ โดยนําแนวพระราชดําริเกีย่ วกับ
การออมและการสหกรณมาปฏิบตั ใิ หเกิดประโยชน โดยการสงเสริมการออมอยางเปน
รูปธรรม เสริมสรางนิสัยใหเด็กและเยาวชนรูจักประหยัด มีนิสัยรักการออมและ
มีวนิ ยั ทางการเงินทีด่ ี โดยตัง้ เปาหมายโรงเรียนทีเ่ ขารวมโครงการ อยางนอยจังหวัดละ
5 โรงเรียน จํานวน 515 โรงเรียน ทั่วประเทศ ปจจุบัน ชสอ. มีสมาชิก 1,033 สหกรณ
สิ น ทรั พ ย ก ว า 60,000 ล า นบาท สมาชิ ก สหกรณ ก ว า 2.5 ล า นคน โดย
เปนสหกรณออมทรัพยครู 103 สหกรณ
โดยในวันนี้ถือเปนโอกาสที่ดีที่สหกรณออมทรัพยครูพังงา จํากัด โรงเรียน
และนักเรียนในจังหวัดพังงา ไดเขารวมโครงการ ซึง่ จะเปนตัวอยางทีด่ ใี หกบั โรงเรียน
และนักเรียนทั่วประเทศ และเปนการเปดโอกาสดานการออมใหเขาถึงโรงเรียนและ
นักเรียน โดยผานสหกรณออมทรัพยครูพเี่ ลีย้ ง ประสานความรวมมือในการชวยเหลือ
ซึง่ กันและกันตามอุดมการณและหลักการของสหกรณ ทัง้ นี้ ชสอ. จะสนับสนุนสมุดบัญชีเงินรับฝากและโปรแกรมระบบธนาคารโรงเรียน
พรอมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณใหกับโรงเรียนที่เขารวมโครงการ โดยโรงเรียนที่มียอดเงินออมสูงสุด 60 อันดับแรกจะไดรับโลประกาศ
เกียรติคุณในวันออมแหงชาติ ป 2558
ดาน นายสมโภช ไชยผดุงนิรันดร ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยครู
พังงา จํากัด กลาววา รูสึกเปนเกียรติอยางยิ่งที่สหกรณออมทรัพยครูพังงา จํากัด
ไดรบั การคัดเลือกจาก ชสอ. ใหเปนสหกรณนาํ รองแหงแรกของภาคใตในการดําเนิน
โครงการออมทรัพยออมความดีฯ โดยมีโรงเรียนเขารวมโครงการในวันนี้จํานวน
60 โรงเรียน ซึง่ ทางสหกรณจะทําหนาทีเ่ ปนพีเ่ ลีย้ งใหกบั โรงเรียนทีเ่ ขารวมโครงการ
ในดานการรับฝากเงินจากนักเรียนรวมกับครูแตละโรงเรียน จึงนับเปนความรวมมือ
ระหวางกัน ของ ชสอ. และสหกรณออมทรัพยครูพงั งา จํากัด ทีจ่ ะรวมมือกันสงเสริม
และสนับสนุนการออมใหกบั เยาวชนซึง่ จะเติบโตเปนผูใหญทดี่ ใี นวันขางหนา และ
เปนพื้นฐานของการเปนสมาชิกสหกรณที่ดีในอนาคต

ปที่ 26 ฉบับที่ 327 เดือนกันยายน 2557

ชสอ. รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเสด็จเยี่ยมอาคารกิจกรรมสหกรณ รร.ตชด. จ.นครพนม
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ พระราชดํ า เนิ น ไปทรงติ ด ตามความก า วหน า การดํ า เนิ น งานโครงการตาม
พระราชดําริฯ ทีโ่ รงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหาดทรายเพ ตําบลหนองเทา อําเภอทาอุเทน
จังหวัดนครพนม ในโอกาสนี้ ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอมดวย คณะกรรมการ
ดําเนินการ ชสอ. ไดขอพระราชทานทูลเกลาทูลกระหมอมถวายรายงานการจัดสรางอาคาร
กิจกรรมสหกรณในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนของ ชสอ. โดย ชสอ. ไดสนับสนุนงบประมาณ
ในการกอสรางอาคารกิจกรรมสหกรณนกั เรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน มาอยางตอเนือ่ ง
ตั้งแตป 2549 จนถึงปจจุบัน โดยดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ จํานวน 14 อาคาร งบประมาณ
ในการกอสรางรวม 6,532,320 บาท และอยูระหวางดําเนินการกอสราง จํานวน 4 อาคาร
สําหรับโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหาดทรายเพ จังหวัดนครพนม นี้ ชสอ.
ไดรบั ขอมูลวาอาคารกิจกรรมสหกรณนกั เรียนของโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหาดทรายเพ
มีสภาพชํารุดทรุดโทรมและคับแคบ ไมเอื้อตอการฝกปฏิบัติดานสหกรณของนักเรียน ชุมนุม
สหกรณออมทรัพยฯ จึงไดสนับสนุนงบประมาณจํานวน 500,000 บาท ในการจัดสรางอาคาร
กิ จ กรรมสหกรณ นั ก เรี ย นหลั ง ใหม เพื่ อ สนั บ สนุ น โครงการพระราชดํ า ริ ใ นสมเด็ จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเฉพาะอยางยิง่ โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริเกีย่ วกับ
สหกรณ ให นั ก เรี ย นใช เ ป น แหล ง
เรี ย นรู  แ ละฝ ก ปฏิ บั ติ ด  า นสหกรณ
และนําความรูดานสหกรณที่ไดรับ
ไปใชประโยชนในการดําเนินวิถีชีวิต
ตามแนวทางของสหกรณตอไป
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหาดทรายเพ เปดสอนเมื่อป 2520 ระดับ
กอนประถมศึกษาถึงประถมศึกษาปที่ 6 ปจจุบันมีนักเรียน 38 คน ครูตํารวจตระเวน
ชายแดน หรือ ครู ตชด. 7 นาย เนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนนอยทําให
การดําเนินโครงการตามพระราชดําริในดานตาง ๆ ประสบผลสําเร็จดี ครู ตชด. ดูแล
นักเรียนไดทวั่ ถึง ผลการเรียนอยูใ นเกณฑดี เพราะสงครูไปอบรมเพิม่ พูนทักษะตามโครงการ
สงเสริมคุณภาพการศึกษาในชวงปดภาคเรียน ประกอบกับนอมนําแนวพระราชดําริที่
ทรงแนะแนวทางไว คือ เนนใหนักเรียนอานออกเขียนได ซึ่งเปนประโยชนและตอยอดให
เรียนวิชาอื่น ๆ ไดดีขึ้น กิจกรรมเดนอีกดานหนึ่งคือ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
สามารถจัดกิจกรรมปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว มีผลผลิตเพียงพอบริโภคไดตลอดทุกภาค
การศึกษา เปนแหลงเรียนรูใหชุมชนไดศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มีศูนยฝกและ
พั ฒ นาอาชี พ ราษฎรไทยบริ เ วณชายแดนมุ ก ดาหาร มาช ว ยฝ ก อาชี พ เดื อ นละครั้ ง
เชน สอนเพาะเห็ดนางฟาและแปรรูปเปนผลิตภัณฑตาง ๆ เพาะถั่วงอกคอนโด เปน
อาหารเพิ่มโปรตีน ทําไมกวาดดอกแขมหรือดอกหญา ไวใชในครัวเรือนและจําหนาย
สรางรายไดใหกับชุมชน จัดเปนการบูรณาการระหวาง โรงเรียน ชุมชน และสวนราชการ
เกิดประโยชนอยางแทจริง โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหนวยแพทยพระราชทานและราษฎรที่ไปเฝา
ทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สวนใหญประกอบอาชีพทําสวนยางพารา และประมงนํ้าจืด
เนื่องจากที่ตั้งหมูบานอยูริมแมนํ้าโขง มีรายไดเฉลี่ยครอบครัวละ 55,000 บาทตอป
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ชสอ. สนับสนุน ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคใต
จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพผูแทนและสมาชิก”

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. ใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปด และการบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบาย
การบริหารงาน ชสอ.” พรอมมอบเงินสนับสนุน จํานวน 150,000 บาท ใหกับชมรมสหกรณออมทรัพยภาคใต สําหรับจัดโครงการ
“พั ฒ นาศั ก ยภาพผู  แ ทนและสมาชิ ก เป า หมายสหกรณ ส มาชิ ก เพื่ อ ความสํ า เร็ จ องค ก ร” โดยมี ผศ.บรรเจิ ด พฤฒิ กิ ต ติ
ประธานกรรมการชมรมสหกรณออมทรัพยภาคใต บรรยายพิเศษเรื่อง “สรางสรรคสหกรณ : นําความมั่งคั่งสูสมาชิก” เมื่อวันที่ 26
FSCT NEWS

ชสอ. สนับสนุน ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลาง
จัดสัมมนา “การบริหารสหกรณยุคใหมแบบมืออาชีพ”

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. ใหเกียรติเปนวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “นโยบายการบริหารงาน ชสอ.”
พรอมมอบเงินสนับสนุนใหกับชมรม จํานวน 150,000 บาท ใหกับชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลาง สําหรับจัดโครงการสัมมนา
เรื่อง “การบริหารสหกรณยุคใหมแบบมืออาชีพ” เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ และทักษะการเปนนักบริหารมืออาชีพ
แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ และวิธีการบริหารงานสหกรณ และสรางเครือขายและประสานความรวมมือระหวางสหกรณสมาชิก
โดยมี นายอุบล เทพทอง สหกรณจงั หวัดลพบุรี เปนประธานในพิธเี ปด เมือ่ วันที่ 2 สิงหาคม ทีผ่ า นมา ณ เบญจธารา บูตคิ เพลสรีสอรท
จังหวัดลพบุรี มีสมาชิกชมรมฯ เขารวม จํานวน 80 คน จาก 36 สหกรณ
FSCT NEWS

เยี่ยมเยือน สอ.ครูพังงา

จก.
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอมดวย
นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ ชสอ. เขาเยี่ยมเยือน
สหกรณออมทรัพยครูพงั งา จํากัด เพือ่ เตรียมการจัดทําบันทึกขอตกลง
ความรวมมือโครงการ “ออมทรัพยออมความดี เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ
ครบ 60 พรรษา” โดยได รั บ การต อ นรั บ จากประธานกรรมการ
กรรมการ และผูจัดการเปนอยางดียิ่ง เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ที่ผานมา

ปที่ 26 ฉบับที่ 327 เดือนกันยายน 2557

กิจกรรม

ในรอบเดือน

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. ใหการตอนรับ นายกิตติพงษ โตโพธิ์ไทย หัวหนาผูตรวจราชการ
กรมสงเสริมสหกรณ ในโอกาสเขาพบเพื่อหารือในประเด็นตาง ๆ เกี่ยวกับการหักเงิน ณ ที่จาย ตามมาตรา 42/1 การเขาระบบ
เครดิตบูโรของสหกรณออมทรัพย สมาชิกสมทบสหกรณ วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ การเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ และ
การขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกูของธนาคาร เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ที่ผานมา ณ สํานักงาน ชสอ.

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. ใหการตอนรับ นายณกรณ ตรรกวิรพัท ผูอํานวยการสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย (สสท.) ในโอกาสเขาพบเพื่อแนะนําตัว ในโอกาสเขาดํารงตําแหนงผูอํานวยการ สสท. พรอมทั้งหารือ
แนวทางการพัฒนาขบวนการสหกรณไทย เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่ผานมา ณ สํานักงาน ชสอ.

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอมดวยคณะกรรมการ ชสอ.
นายสัญญา รอดทรัพย ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยครูสุพรรณบุรี จํากัด
นายสมชาย รัตนอารี ประธานกรรมการ ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันตก
ร ว มประชุ ม หารื อ เตรี ย มการจั ด งานวั น ออมแห ง ชาติ ประจํ า ป 2557 พร อ มสํ า รวจ
สถานที่สําหรับจัดงาน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ที่ผานมา ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพย
ครูสุพรรณบุรี จํากัด
โดยในป 2557 ชสอ. รวมกับ ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันตก และ
สหกรณออมทรัพยครูสพุ รรณบุรี จํากัด จัดกิจกรรมงานวันออมแหงชาติ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยภาคเชาเปนกิจกรรมเดินรณรงคการออม ภาคบายกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ
และภาคคํ่ากิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค FSCT NEWS ขอเชิญชาวสหกรณไปรวมงาน
โดยพรอมเพรียงกัน
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ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิต ชสอ. ที่ “A-/Stable”
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ
ชสอ. เปดเผยวา ในฐานะที่ ชสอ. เปนศูนยกลาง
ทางการเงิน ของสหกรณออมทรัพยทั่วประเทศ
โดยไดรบั การสนับสนุนจากสหกรณตา ง ๆ มาลงทุน
ใน ชสอ. ทั้งในรูปทุนเรือนหุน 10,336 ลานบาท
รูปเงินฝากและตั๋วสัญญาใชเงิน 34,949 ลานบาท
ทําให ชสอ. มีสนิ ทรัพย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2557
รวมทัง้ สิน้ 62,658 ลานบาท เพือ่ ใหสหกรณทลี่ งทุน
ใน ชสอ. ไดมคี วามมัน่ ใจวา ชสอ.เปนสถาบันการเงิน
ที่ มี ค วามมั่ น คงปลอดภั ย ในการดู แ ลเงิ น ฝาก
เงินลงทุนของสหกรณ และเพื่อใหทราบถึงสถานะ
หรืออันดับความนาเชือ่ ถือของ ชสอ. โดยการประเมิน
ที่ไดมาตรฐาน เปนที่ยอมรับในระดับสากล เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 ชสอ. จึงไดเชิญ บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด ซึ่งเปน
สถาบันจัดอันดับความนาเชือ่ ถือทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(ก.ล.ต.) ทําหนาที่ใหบริการวิเคราะหและประเมินสถานะความนาเชื่อถือ
บริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด ไดจัดอันดับเครดิตองคกร ใหแก ชสอ. ที่ระดับ “A-” สะทอนถึงบทบาทที่สําคัญของ ชสอ.
ในการสงเสริมและพัฒนาขบวนการสหกรณออมทรัพยในประเทศไทย อันดับเครดิตยังไดรบั แรงหนุนจากสถานะของ ชสอ.
ในการเปนชุมนุมสหกรณออมทรัพยทใี่ หญทสี่ ดุ ทัง้ ในดานขนาดของสินทรัพยและจํานวนสมาชิก รวมทัง้ ประวัตกิ ารดําเนินงาน
ที่ยาวนาน ประสบการณและความเชี่ยวชาญของคณะผูบริหารและเจาหนาที่ ผลประกอบการทางการเงินที่ปรับดีขึ้น
และคุณภาพที่ดีของเงินใหกูยืมแกสหกรณสมาชิก การประเมินอันดับเครดิตยังพิจารณาถึงสิทธิพิเศษที่กฎหมายมีใหแก

ปที่ 26 ฉบับที่ 327 เดือนกันยายน 2557

สหกรณออมทรัพยในขัน้ ปฐมภูมดิ ว ย โดยสิทธิพเิ ศษดังกลาวไดชว ยเสริมสรางความเขมแข็งแกคณ
ุ ภาพสินเชือ่ ของสหกรณ
ออมทรัพยและยกระดับความไดเปรียบทางการแขงขันของสหกรณออมทรัพยซึ่งรวมทั้ง ชสอ. ใหมีเหนือสถาบันการเงิน
ทั่วไป
จากแนวโนมอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะทอนถึงการคาดการณที่วา ชสอ. จะสามารถรักษาบทบาท
ที่สําคัญในขบวนการสหกรณออมทรัพยในประเทศไทยเอาไวได นอกจากนี้ ยังคาดวา ชสอ. จะสามารถรักษาระดับ
ฐานเงินทุนภายในที่ไดรับจากสมาชิกไวได พรอมทั้งมีผลประกอบการที่แข็งแกรงเพื่อสามารถใหผลตอบแทนคืนสูสมาชิก
ในระดับที่นาพอใจ
FSCT NEWS

àªÔÞà¢ŒÒÃ‹ÇÁÍºÃÁ/
ÁÍºÃÁ/ÊÑÁÁ¹Ò
สัมมนา “กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินคดี
ในสหกรณออมทรัพย” และทัศนศึกษาประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว (นครหลวงเวียงจันทน์)
วันที่ 23 - 25 กันยายน 2557 ณ โรงแรมแกรนด์พาราไดซ์
อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย (รับจํานวน 80 ท่าน)
อบรม “ผูบริหารสหกรณออมทรัพยระดับสูง” รุนที่ 3
ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม - 21 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์
อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุ รี พร้อมศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
(กลุ่มเป�าหมาย 40 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ ผู ้จัดการ รองผู ้จัดการ
หรือผู ้ช่วยผู ้จัดการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ฝายวิชาการ ชสอ. โทร 0-2496-1199 ตอ 308 – 311
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สหกรณออมทรัพยกับ

การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน

ตอนที่ 2

โดย.. นายอนันต ชาตรูประชีวิน
ผูจัดการใหญ ชสอ.

3. สรางกองทุนกลางไวชวยเหลือซึ่งกันและกัน
จากอุดมการณแหงการชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซึง่ กันและกัน สหกรณออมทรัพย
จึง ส งเสริมใหส มาชิกออมทรัพยรวมกันไวเ ปนกองทุนกลาง หรือเรียกวาทุนดําเนินงาน
ไวชวยเหลือเพื่อนสมาชิกที่ตองการกูยืมเงินไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน และ
ครอบครัวใหดีขึ้น หากไมมีสหกรณออมทรัพย การเขาถึงแหลงทุนของประชาชนทั่วไป
คอนขางลําบากมาก โดยเฉพาะประชาชนที่ไมมีสินทรัพยเปนหลักประกันเงินกูอาจไดรับเงินกูในวงเงินที่คอนขางจํากัดมาก
และถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราที่สูงจากสถาบันการเงิน หรือนายทุนเงินกู ตางจากสมาชิกสหกรณออมทรัพยที่สามารถ
ทําธุรกรรมกับสหกรณไดอยางภาคภูมใิ จในอัตราดอกเบีย้ ทีเ่ หมาะสมเปนธรรม เพราะสมาชิกเปนทัง้ เจาของกิจการและผูใ ชบริการ
สหกรณออมทรัพย สิ้นป 2556 สหกรณออมทรัพยทั้งระบบมีทุนดําเนินงานทั้งสิ้น 1.70 ลานลานบาท (อัตราการเติบโต
เฉลี่ ย ป ล ะ 15.25%) มาจากทุ น ภายใน 76.14% ซึ่ ง มี ส มาชิ ก ออมไว ร  ว มกั น และการจั ด สรรทุ น เพิ่ ม เติ ม ไว จ ากกํ า ไร
และมาจากทุนภายนอก 23.86% ซึ่งเปนเงินกูจากธนาคารและสหกรณอื่น
ป พ.ศ.
2556
2555
2554
2553
2552
2551

ทุนภายใน
ลานบาท
1,291,713
1,154,872
1,077,718
945,829
798,148
719,465

ทุนภายนอก
รอยละ
76.14
78.55
84.65
87.45
85.62
86.18

ลานบาท
404,870
315,382
195,452
135,758
134,010
115,372

ทุนดําเนินงานทั้งระบบ
รอยละ
23.86
21.45
15.35
12.55
14.38
13.82

ลานบาท
1,696,583
1,470,254
1,273,170
1,081,587
932,158
834,837

% เพิ่มจากปกอน
15.39
15.48
17.71
16.03
11.66
12.94

4. สหกรณออมทรัพยใหเงินกูแกสมาชิกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
สหกรณออมทรัพยทําหนาที่ในการบริหารกองทุนกลางใหเปนไปตามอุดมการณ และเจตนารมณของมวลสมาชิกที่นําเงิน
มาออมทรัพยรวมกันไวชวยเหลือเพื่อนสมาชิก ที่มีความจําเปน ความตองการกูเงินไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน และ
ครอบครัวใหดีขึ้น โดยบริการเงินกูเปน 3 ประเภท คือ
เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่สมาชิกมีความจําเปนเรงดวนหรือมีรายจายเกิดขึ้นอยางกะทันหัน สมาชิกสามารถกูฉุกเฉิน
ไดประมาณ 0.5 - 1 เทาของเงินเดือน กําหนดสงชําระคืนไมเกิน 2 งวดเดือน ไมตองมีหลักประกัน
เงินกูสามัญ เพื่อเปนคาใชจายในการดํารงชีพพื้นฐานทั่วไป เชน อาหาร เสื้อผา สุขภาพ การศึกษา เปนตน สมาชิก
สามารถกูเงินประเภทนี้ไดไมเกิน 30 เทาของเงินเดือน หรือตามฐานการเงินของแตละสหกรณ สงชําระคืนประมาณ 72 งวดเดือน
มีเพื่อนสมาชิกดวยกันคํ้าประกัน

ปที่ 26 ฉบับที่ 327 เดือนกันยายน 2557

เงินกูพิเศษ เมื่อสหกรณมีฐานะการเงินที่มั่นคงเพียงพอแลว สหกรณอาจเปดบริการใหเงินกูพิเศษใหสมาชิกกูไปเพื่อ
การลงทุน การซื้อบานและที่ดิน ยานพาหนะ จํากัดวงเงินกูไวไมเกิน 60 เทาของเงินเดือนหรือตามฐานการเงินของแตละสหกรณ
กําหนดชําระคืนภายใน 10 - 15 ป โดยมีอสังหาริมทรัพยเปนหลักประกัน
ณ สิ้นป 2556 สหกรณออมทรัพยทั้งระบบไดใหบริการเงินกูแกสมาชิก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไปทั้งสิ้น เปนเงิน
1.31 ลานลานบาท คิดเปน 77.20% ของทุนดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยทั้งระบบ
หนวย : ลานบาท
รายการ
2556
2555
2554
2553
2552
เงินใหสมาชิกกู

1,309,818

1,125,761

940,665

799,153

718,363

ทุนดําเนินงาน

1,696,583

1,470,254

1,273,170

1,081,587

932,158

คิดเปนรอยละ

77.20

76.57

73.88

73.89

77.06

นอกจากนี้แลว สหกรณออมทรัพยยังไดใหเงินกูแกสหกรณอื่นตามหลักการความรวมมือระหวางสหกรณ ผานชุมนุม
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ในรูปทุนเรือนหุน เงินฝากและตั๋วสัญญาใชเงินจํานวน 43,270 ลานบาท และใหเงินกู
โดยตรงแกสหกรณอื่น เปนเงิน 68,238 ลานบาท
หนวย : ลานบาท
รายการ
2556
2555
2554
2553
2552
เงินใหกูแกสหกรณอื่น

68,238

47,389

35,053

38,306

43,542

เงินฝาก ชสอ.

32,987

32,381

30,670

30,182

26,974

หุน ชสอ.

10,283

9,978

9,435

9,211

6,257

5. การจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
นอกจากการสงเสริมการออมทรัพย และการใหบริการเงินกูแกสหกรณสมาชิกแลว สหกรณออมทรัพยทุกแหงยังไดจัดสรร
งบประมาณ และกําไรสุทธิประจําปไวเพื่อจัดโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก เนื่องจากเปนวัตถุประสงค
สูงสุดของสหกรณออมทรัพย
ชีวิตที่มีคุณภาพ คือ ชีวิตที่สามารถดําเนินภารกิจประจําวันดวยความสุข ความพอใจ การมีเปาหมายที่มั่นคง เดินทาง
ไปสูเปาหมายไดโดยมีพื้นฐานที่สําคัญ ดังนี้คือ 1) มีองคประกอบพื้นฐานความตองการของชีวิต ไดแก อาหารที่จําเปนตอสุขภาพ
ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหมที่เหมาะสม สุขภาพแข็งแรง ฐานะการเงินที่ดีและมั่นคง 2) มีความพึงพอใจตอตนเอง สังคม และ
สิง่ แวดลอม สรุปไดวา “ชีวติ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ” หมายถึง ชีวติ ทีม่ คี วามสุข ทัง้ ทางรางกายและจิตใจ อันเนือ่ งมาจากการไดรบั การตอบสนอง
ความตองการในดานตาง ๆ อยางเพียงพอและเหมาะสม กับสภาพฐานะของตน เกิดความสุขทางจิตใจ ไดรับความรัก
ความอบอุน การยอมรับจากสังคม และความมั่นคงทางจิตใจ
สหกรณออมทรัพยมอี ตั ลักษณเฉพาะทีด่ ี มีความแตกตางจากสถาบันการเงินโดยทัว่ ไปอยางเห็นไดชดั สหกรณออมทรัพย
จะมุงเนนการสรางสวัสดิการที่ดี ที่เกิดขึ้นในวงจรชีวิตของสมาชิก นับจากเริ่มเขาเปนสมาชิกสหกรณ สหกรณจะสงเสริมการ
ออมเพื่ออนาคต ยามติดขัดทางการเงินในโอกาสตาง ๆ สหกรณพรอมใหบริการเงินกู มีสินเชื่อหรือทุนเพื่อการศึกษา รวมแสดง
ความยินดีเมื่อสําเร็จการศึกษา เมื่อถึงวัยสรางครอบครัว สหกรณมีสินนํ้าใจรวมแสดงความยินดีในโอกาสมงคลสมรส มีสินเชื่อ
เพื่อจัดหาหรือซอมแซม ปรับปรุงที่อยูอาศัย ปนนํ้าใจเล็กนอยแสดงความยินดีเมื่อมีบุตร มีสวัสดิการดานทุนการศึกษาแก
บุตรธิดาของสมาชิก มีสนิ เชือ่ เพือ่ ซือ้ คอมพิวเตอร และยานพาหนะ มีบริการประกันภัยบานและรถยนตในอัตราคาเบีย้ ประกันทีถ่ กู
มีสวัสดิการเยี่ยมเยือนเมื่อสมาชิกเจ็บปวย มีบริการประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต มีเงินสงเคราะหชวยเหลือ
เมือ่ ประสบสาธารณภัยตาง ๆ มีการจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค และทํากิจกรรมเพือ่ สังคมสิง่ แวดลอม และปลูกฝงศีลธรรมจริยธรรม
อันดีรวมกัน มีกิจกรรมและเงินสงเคราะหรายเดือนใหแกสมาชิกสูงวัยเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส มีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห และ
เงินชวยคาใชจายฌาปนกิจสมาชิกที่เสียชีวิต เปนตน มากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับสถานะการเงินของแตละสหกรณ จึงสามารถ
กลาวไดอยางภาคภูมใิ จวา “สหกรณออมทรัพยเปนเครือ่ งมือทีด่ ใี นการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน” ไดอยางแทจริง
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กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด
จัดโครงการสงเสริมการออมทรัพยในโรงเรียน
ประจําปการศึกษา 2557 วันที่ 7 มิถุนายน 2557

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด
มอบทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจําป 2557
วันที่ 7 มิถุนายน 2557

สหกรณออมทรัพยครูนนทบุรี จํากัด
มอบทุนสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกประจําป 2557
วันที่ 8 มิถุนายน 2557

สหกรณออมทรัพยทาคอม จํากัด
มอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียนนักศึกษาที่เรียนดี ประจําป 2557
วันที่ 12 มิถุนายน 2557

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด
มอบเงินชวยเหลือสาธารณภัย แดสมาชิกสหกรณฯ
จํานวน 10,000 บาท วันที่ 12 มิถุนายน 2557

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสตูล จํากัด
นําเสื้อผา ขนม ของเลน มอบแกกลุมมานิ (ซาไก)
ในอําเภอทุงหวา จังหวัดสตูล วันที่ 16 มิถุนายน 2557

ปที่ 26 ฉบับที่ 327 เดือนกันยายน 2557

สหกรณออมทรัพยสภากาชาดไทย จํากัด
มอบเงินสนับสนุนกิจการวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย
วันที่ 17 มิถุนายน 2557

สหกรณออมทรัพยครูจังหวัดบุรีรัมย จํากัด
มอบทุนการศึกษาใหกับบุตรของครูในสังกัดโรงเรียนมารียอนุสรณ
วันที่ 17 มิถุนายน 2557

สหกรณออมทรัพยครูประจวบคีรีขันธ จํากัด
จัดโครงการอาชีพเสริม เติมความรู สูรายได
ครั้งที่ 3 ป 57 รุนที่ 1 วันที่ 21 มิถุนายน 2557

สหกรณออมทรัพยครูชลบุรี จํากัด
จัดสอนวิชาชีพระยะสั้นใหกับสมาชิกสหกรณ
ณ วิทยาลัยสารพัดชาง ชลบุรี วันที่ 22 มิถุนายน 2557

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตํารวจ จํากัด
สนับสนุนวิทยาลัยพยาบาลตํารวจ จัดทําโครงการ
“ซื้อหุนฝกปฏิบัติทางการพยาบาล” จํานวนเงิน 455,579 บาท
วันที่ 23 มิถุนายน 2557

สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
มอบเงินสนับสนุนโครงการเพาะเห็ด
เพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนเทศบาลวัดแสนสุข
วันที่ 24 มิถุนายน 2557

สหกรณ ใ ดอยากร ว มเป น ส ว นหนึ่ ง ใน “CSR ออมทรั พ ย . ..เพื่ อ สั ง คม” สามารถส ง ภาพกิ จ กรรม
พรอมรายละเอียดมาไดที่ E-mail: prfsct@gmail.com มารวมเปนสวนหนึ่งในการเผยแพรภาพลักษณที่ดีของ
ขบวนการสหกรณออมทรัพยไทยกันนะคะ
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ชสอ. มอบเงินสนับสนุน
โครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําป 2557

มอบเงินสนับสนุนโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอมในโรงเรียน ใหแก โรงเรียนอนุบาลวัดกลาง
ดอนเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
จํานวน 11,500 บาท เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ที่ผานมา

มอบเงินสนับสนุนโครงการปรับปรุงพื้นสนามเด็กเลน
ใหแก โรงเรียนวัดทาสะตือ จ.ปราจีนบุรี
จํานวน 11,500 บาท เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ที่ผานมา

มอบเงินสนับสนุนโครงการคัดแยกขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม
ใหแก โรงเรียนวัดสุขาราม จ.ฉะเชิงเทรา
จํานวน 11,500 บาท เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ที่ผานมา

มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนานักเรียนสูสังคมอาเซียน
ดวยกระบวนการจัดการเรียนรูใหมในศตวรรษที่ 21
ใหแก โรงเรียนบานคลองจาก จ.ตราด
จํานวน 10,000 บาท เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม ที่ผานมา

ชสอ. จัดอบรมใหความรู
“การใชงาน Photoshop CS6 อยางมืออาชีพ”
ชสอ. จัดอบรมคอมพิวเตอร หลักสู ตร “การใชง าน
Photoshop CS6 อยางมืออาชีพ” ระหวางวันที่ 23-25 กันยายน
2557 ณ หองอบรมคอมพิวเตอร ชสอ. โดย พลโท ดร.วีระ
วงศสรรค รองประธานกรรมการ ชสอ. เปนประธานในพิธีเปด
การจั ด อบรมหลั ก สู ต รนี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ เป น การส ง เสริ ม
ใหบุคลากรของสหกรณมีความรูความสามารถในการออกแบบ
ภาพกราฟ ก ดี ไ ซน ออกแบบการจั ด ทํ า วารสาร นิ ต ยสาร
ป า ยแบนเนอร การออกแบบสร า งกราฟ ก สํ า หรั บ เว็ บ หรื อ
พรีเซนเทชั่น สรางงานสื่อเพื่องานประชาสัมพันธองคกร ไดอยางสวยงามและทันสมัย รวมทั้งไดแลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็น
ระหวางผูเขารับการฝกอบรมและวิทยากร เพื่อนําไปใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ วิทยากรโดยคุณจิราวัลย เพ็งกุล มีผูเขารับ
การฝกอบรม จํานวน 35 คน จาก 26 สหกรณ

ปที่ 26 ฉบับที่ 327 เดือนกันยายน 2557
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ตั๋วสัญญาใชเงิน และ เงินฝากประจํา

“ÃØ‹¹¤ÃºÃÍº 42 »‚ ªÊÍ.”

ออมทรัพยกบั ชสอ. ดอกเบีย้ สูง
วงเงิน

ตัง้ แตวนั ที่ 18 สิงหาคม - 15 กันยายน 2557

ระยะเวลา 12 เดือน
อัตราดอกเบี�ยร้อยละต่อปี

1 ล้านบาทขึ�นไป

4.30

5 ล้านบาทขึ�นไป

4.40

10 ล้านบาทขึ�นไป

4.50

: ลงทุนรุนครบรอบ 42 ป ชสอ. 50 ลานบาท รับสิทธรวมโครงการทัศนศึกษาขอบคุณผูลงทุนใน ขสอ. ป 2557 ณ ประเทศญี่ปุน

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

ÊÔ¹àª×èÍ ªÊÍ. ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂà§Ô¹¡ÙŒ ´Ñ§¹Õé
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 327 เดือนกันยายน 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

