
ปที่ 26 ฉบับที่ 327 เดือนกันยายน 2557ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด



ชสอ. ขอเชิญชวนสหกรณเขารวมโครงการสงเสริมการออม

เพื่อรวมรณรงคการออม เนื่องในวันออมแหงชาติ ป 2557 
โดยกรอกแบบรายงานผลการระดมเงินออม 

และกิจกรรมการสงเสริมคุณธรรม “มีนํ้าใจ” ไปยัง ชสอ. 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ไดที่ ฝายสื่อสารองคการ โทร 0 2496 1199 ตอ 319-320

ชสอ.ร่วมถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี

ดร.เฉลมิพล ดลุสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอมดวย คณะกรรมการดาํเนนิการ ผูตรวจสอบกจิการ และฝายจดัการ ชสอ. 
ร วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
12 สงิหามหาราชนิ ีณ สถานวีทิยโุทรทศันแหงประเทศไทย ชอง NBT เมื่อวนัที่ 28 กรกฎาคม ที่ผานมา
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(ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ)
ประธานกรรมการ

ชมุนมุสหกรณออมทรพัยแหงประเทศไทย จาํกดั

เรียน ทานประธานกรรมการ/ผูแทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกทาน
สวสัดคีรบั พบกนัอกีครั้ง สาํหรบั FSCT News ฉบบัเดอืนกนัยายน ผมขอรายงานกจิกรรมที่สาํคญัใหทกุทานทราบ ดงันี้ครบั

เมื่อวนัที่ 11 สงิหาคม ที่ผานมา สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชดาํเนนิ ไปทรงตดิตามความกาวหนา
การดาํเนนิงานโครงการตามพระราชดาํรฯิ ที่โรงเรยีนตาํรวจตระเวนชายแดนบานหาดทรายเพ ต.หนองเทา อ.ทาอเุทน จ.นครพนม ในโอกาสนี้ 
ผมและกรรมการดําเนินการ ชสอ. ไดรับเสด็จและขอพระราชทานทูลเกลาทูลกระหมอมถวายรายงานการจัดสรางอาคารกิจกรรมสหกรณ
ในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนของ ชสอ. โดย ชสอ. สนับสนุนงบประมาณจํานวน 500,000 บาท ในการจัดสรางอาคารกิจกรรม
สหกรณนกัเรยีนหลงัใหมของโรงเรยีนตาํรวจตระเวนชายแดนบานหาดทรายเพ จ.นครพนม เพื่อใหนกัเรยีนใชเปนแหลงเรยีนรูและฝกปฏบิตัิ
ดานสหกรณ และนาํความรูดานสหกรณที่ไดรบัไปใชประโยชนในการดาํเนนิวถิชีวีติตามแนวทางของสหกรณตอไป 

นอกจากนี้ ผมขอเชญิชวนสหกรณสมาชกิรวมสมทบทนุกอสรางอาคารกจิกรรมสหกรณโรงเรยีนตาํรวจตระเวนชายแดนบานโปงลกึ 
ในเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติแกงกระจาน ต.หวยแมเพรียง อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีทรงเจรญิพระชนมาย ุครบ 60 พรรษา ในป 2558 และเพื่อใหขบวนการสหกรณออมทรพัย มสีวนรวมในการทาํกจิกรรม
เพื่อสังคมรวมกับ ชสอ. โดยสหกรณที่สนใจรวมสมทบทุนสรางอาคารฯ สามารถดาวนโหลดใบนําแจงชําระเงินเพื่อโอนเงินเขาบัญช ี
“ชุมนุมสหกรณออมทรัพย แหงประเทศไทย จํากัด” ไดที่ www.fsct.com หรอืสอบถามรายละเอยีดไดที่ 0 2496 1199 ตอ 319-321 ครบั

และในปนี้ ชสอ. รวมกบัชมรมสหกรณออมทรพัยภาคเหนอื กาํหนดทอดกฐนิสามคัค ี ประจาํป 2557 ณ วดัสระปทมุ ต.ไผรอบ 
อ.โพธิ์ประทบัชาง จ.พจิติร ในวนัอาทติยที่ 26 ตลุาคม 2557 เพื่อสมทบทนุสรางศาลาธรรมสงัเวชหลงัใหม ทดแทนหลงัเดมิที่ชาํรดุทรดุโทรม 
ผมขอเชิญสหกรณออมทรัพยรวมทําบุญทอดกฐินสามัคคีดังกลาวตามกําลังทรัพยและศรัทธา โดยขอใหโอนเงินเขาบัญชีออมทรัพย 
ธนาคารกรงุไทย จาํกดั สาขาวงศสวาง ชื่อบญัช ี“กฐินชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด” เลขที่บญัช ี193-0-15456-9 
หรอืสอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดที่ 0 2496 1199 ตอ 115-116 ครบั

สาํหรบัสหกรณสมาชกิและสหกรณทกุประเภท ขณะนี้ ชสอ. ไดออกตั๋วสญัญาใชเงนิและเงนิฝากประจาํรุนใหม คอื “รุนครบรอบ 
42 ป ชสอ.” เพื่อเปนการเพิ่มชองทางการลงทนุใหแกสหกรณ ในการเตรยีมเงนิไวบรกิารและรองรบัความตองการเงนิกูของสหกรณสมาชกิ
ในปจจบุนั โดยมอีตัราดอกเบี้ย 12 เดอืน วงเงนิ 1 ลานบาท 4.30% 5 ลานบาท 4.40% และ 10 ลานบาทขึ้นไป 4.50% ตอป ซึ่งจะเปด
จาํหนาย ตั้งแตวนัที่ 18 สงิหาคม ไปจนถงึ 15 กนัยายน นี้ครบั

ทายนี้ ดวยสาํนกึในพระมหากรณุาธคิณุของสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีที่ทรงมพีระราชดาํรโิครงการตาง ๆ 
เกี่ยวกบัสหกรณ และเพื่อเทดิพระเกยีรตใินโอกาสทรงเจรญิพระชนมาย ุครบ 60 พรรษา ในวนัที่ 2 เมษายน 2558 ผมขอเชญิชวนขบวนการ
สหกรณออมทรัพยเขารวมโครงการ “ออมทรัพย ออมความดี” โดยสามารถแจงความจํานงผานทางชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตาง ๆ 
หรอืแจงมาทาง ชสอ. ไดอยางตอเนื่องครบั และขอเชญิชวนขบวนการสหกรณออมทรพัยทั่วประเทศรวมแสดงพลงัแหงการออม โดยการเขารวม
กิจกรรมระดมเงินออมของสหกรณออมทรัพย และกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม “มีนํ้าใจ” เนื่องใน “วันออมแหงชาติ ประจําป 2557” 
ซึ่งสามารถเขาไปดูรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดที่ www.fsct.com หรอื โทร. 0 2496 1199 ตอ 319-321 ครบั

แลวพบกนัใหมในฉบบัหนา ขอบคณุและสวสัดคีรบั

ประธานพบสมาชิก
(ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ)

ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

3ปที่ 26 ฉบับที่ 327 เดือนกันยายน 2557



ชสอ. เปิดตัวสหกรณ์และโรงเรียนนําร่อง
โครงการ “ออมทรัพย์ ออมความดี” จ.พังงา

ชสอ. รวมกับ สหกรณออมทรัพยครูพังงา จํากัด จัดทําบันทึกขอตกลง
ความรวมมือโครงการ “ออมทรัพยออมความดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ-
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา” 
เมื่อวนัที่ 4 สงิหาคม 2557 ณ โรงแรมภูงา จงัหวดัพงังา โดยม ีสหกรณจงัหวดัพงังา 
ผูอาํนวยการสาํนกังานเขตพื้นที่การศกึษา ประถมศกึษา มธัยมศกึษา ผูแทนครูจาก
โรงเรยีนนาํรอง และหนวยงานที่เกี่ยวของในจงัหวดัพงังา เขารวมงานกวา 100 คน

ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ ประธานกรรมการ ชสอ. กลาววา เนื่องในโอกาสที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 
60 พรรษา ในป 2558 ชสอ. ในฐานะที่มบีทบาทภารกจิสาํคญั ในการสงเสรมิและ
เผยแพรการสหกรณออมทรัพย ไดตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค
ที่ทรงมพีระราชดาํรโิครงการตาง ๆ  เกี่ยวกบัสหกรณ จงึไดรวมกบัสหกรณออมทรพัยครู
ทั่วประเทศ จดัทาํโครงการออมทรพัยออมความดขีึ้น โดยนาํแนวพระราชดาํรเิกี่ยวกบั
การออมและการสหกรณมาปฏบิตัใิหเกดิประโยชน โดยการสงเสรมิการออมอยางเปน
รูปธรรม เสริมสรางนิสัยใหเด็กและเยาวชนรูจักประหยัด มีนิสัยรักการออมและ
มวีนิยัทางการเงนิที่ด ีโดยตั้งเปาหมายโรงเรยีนที่เขารวมโครงการ อยางนอยจงัหวดัละ 
5 โรงเรยีน จาํนวน 515 โรงเรยีน ทั่วประเทศ ปจจบุนั ชสอ. มสีมาชกิ 1,033 สหกรณ 
สินทรัพยกว า 60,000 ลานบาท สมาชิกสหกรณกวา 2.5 ลานคน โดย
เปนสหกรณออมทรพัยครู 103 สหกรณ

โดยในวันนี้ถือเปนโอกาสที่ดีที่สหกรณออมทรัพยครูพังงา จํากัด โรงเรียน
และนกัเรยีนในจงัหวดัพงังา ไดเขารวมโครงการ ซึ่งจะเปนตวัอยางที่ดใีหกบัโรงเรยีน
และนักเรียนทั่วประเทศ และเปนการเปดโอกาสดานการออมใหเขาถึงโรงเรียนและ
นกัเรยีน โดยผานสหกรณออมทรพัยครพูี่เลี้ยง ประสานความรวมมอืในการชวยเหลอื

ซึ่งกนัและกนัตามอดุมการณและหลกัการของสหกรณ ทั้งนี้ ชสอ. จะสนบัสนนุสมดุบญัชเีงนิรบัฝากและโปรแกรมระบบธนาคารโรงเรยีน 
พรอมทั้งมอบประกาศเกยีรตคิณุใหกบัโรงเรยีนที่เขารวมโครงการ โดยโรงเรยีนที่มยีอดเงนิออมสูงสดุ 60 อนัดบัแรกจะไดรบัโลประกาศ
เกยีรตคิณุในวนัออมแหงชาต ิป 2558 

ดาน นายสมโภช ไชยผดงุนรินัดร ประธานกรรมการ สหกรณออมทรพัยครู
พงังา จาํกดั กลาววา รูสกึเปนเกยีรตอิยางยิ่งที่สหกรณออมทรพัยครูพงังา จาํกดั 
ไดรบัการคดัเลอืกจาก ชสอ. ใหเปนสหกรณนาํรองแหงแรกของภาคใตในการดาํเนนิ
โครงการออมทรัพยออมความดีฯ โดยมีโรงเรียนเขารวมโครงการในวันนี้จํานวน 
60 โรงเรยีน ซึ่งทางสหกรณจะทาํหนาที่เปนพี่เลี้ยงใหกบัโรงเรยีนที่เขารวมโครงการ 
ในดานการรบัฝากเงนิจากนกัเรยีนรวมกบัครูแตละโรงเรยีน จงึนบัเปนความรวมมอื
ระหวางกนั ของ ชสอ. และสหกรณออมทรพัยครูพงังา จาํกดั ที่จะรวมมอืกนัสงเสรมิ
และสนบัสนนุการออมใหกบัเยาวชนซึ่งจะเตบิโตเปนผูใหญที่ดใีนวนัขางหนา และ
เปนพื้นฐานของการเปนสมาชกิสหกรณที่ดใีนอนาคต
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เมื่อวนัที่ 11 สงิหาคม 2557 เวลา 10.00 น. สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม-
ราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงติดตามความกาวหนาการดําเนินงานโครงการตาม
พระราชดาํรฯิ ที่โรงเรยีนตาํรวจตระเวนชายแดนบานหาดทรายเพ ตาํบลหนองเทา อาํเภอทาอเุทน 
จงัหวดันครพนม ในโอกาสนี้ ดร.เฉลมิพล  ดลุสมัพนัธ ประธานกรรมการ พรอมดวย คณะกรรมการ
ดําเนินการ ชสอ. ไดขอพระราชทานทูลเกลาทูลกระหมอมถวายรายงานการจัดสรางอาคาร
กจิกรรมสหกรณในโรงเรยีนตาํรวจตระเวนชายแดนของ ชสอ. โดย ชสอ. ไดสนบัสนนุงบประมาณ
ในการกอสรางอาคารกจิกรรมสหกรณนกัเรยีนในโรงเรยีนตาํรวจตระเวนชายแดน มาอยางตอเนื่อง 
ตั้งแตป 2549 จนถงึปจจบุนั โดยดาํเนนิการกอสรางแลวเสรจ็ จาํนวน 14 อาคาร งบประมาณ
ในการกอสรางรวม 6,532,320 บาท และอยูระหวางดาํเนนิการกอสราง จาํนวน 4 อาคาร 

สําหรับโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานหาดทรายเพ จังหวัดนครพนม นี้ ชสอ. 
ไดรบัขอมลูวาอาคารกจิกรรมสหกรณนกัเรยีนของโรงเรยีนตาํรวจตระเวนชายแดนบานหาดทรายเพ 
มีสภาพชํารุดทรุดโทรมและคับแคบ ไมเอื้อตอการฝกปฏิบัติดานสหกรณของนักเรียน ชุมนุม
สหกรณออมทรัพยฯ จึงไดสนับสนุนงบประมาณจํานวน 500,000 บาท ในการจัดสรางอาคาร
กิจกรรมสหกรณนักเรียนหลังใหม เพื่อสนับสนุนโครงการพระราชดําริในสมเด็จพระเทพ-
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีโดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดาํรเิกี่ยวกบั
สหกรณ ใหนักเรียนใชเปนแหลง
เรียนรู และฝกปฏิบัติดานสหกรณ 
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
นกัเรยีนไดทั่วถงึ ผลการเรยีนอยูในเกณฑด ีเพราะสงครไูปอบรมเพิ่มพนูทกัษะตามโครงการ
สงเสริมคุณภาพการศึกษาในชวงปดภาคเรียน ประกอบกับนอมนําแนวพระราชดําริที่
ทรงแนะแนวทางไว คอื เนนใหนกัเรยีนอานออกเขยีนได ซึ่งเปนประโยชนและตอยอดให
เรียนวิชาอื่น ๆ ไดดีขึ้น กิจกรรมเดนอีกดานหนึ่งคือ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 
สามารถจัดกิจกรรมปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว มีผลผลิตเพียงพอบริโภคไดตลอดทุกภาค
การศึกษา เปนแหลงเรียนรู ใหชุมชนไดศึกษาเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มีศูนยฝกและ
พัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนมุกดาหาร มาชวยฝกอาชีพเดือนละครั้ง 
เชน สอนเพาะเห็ดนางฟาและแปรรูปเปนผลิตภัณฑตาง ๆ เพาะถั่วงอกคอนโด เปน
อาหารเพิ่มโปรตีน ทําไมกวาดดอกแขมหรือดอกหญา ไวใชในครัวเรือนและจําหนาย
สรางรายไดใหกบัชมุชน จดัเปนการบูรณาการระหวาง โรงเรยีน ชมุชน และสวนราชการ 
เกดิประโยชนอยางแทจรงิ โอกาสนี้ ทรงเยี่ยมหนวยแพทยพระราชทานและราษฎรที่ไปเฝา
ทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สวนใหญประกอบอาชีพทําสวนยางพารา และประมงนํ้าจืด 
เนื่องจากที่ตั้งหมูบานอยูรมิแมนํ้าโขง มรีายไดเฉลี่ยครอบครวัละ 55,000 บาทตอป

ชสอ. รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเสด็จเยี่ยมอาคารกิจกรรมสหกรณ รร.ตชด. จ.นครพนม
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ชสอ. สนับสนุน ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคใต
จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพผูแทนและสมาชิก”

ชสอ. สนับสนุน ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลาง 
จัดสัมมนา “การบริหารสหกรณยุคใหมแบบมืออาชีพ”

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. ใหเกยีรตเิปนประธานในพธิเีปด และการบรรยายพเิศษเรื่อง “นโยบาย
การบรหิารงาน ชสอ.” พรอมมอบเงนิสนบัสนนุ จาํนวน 150,000 บาท ใหกบัชมรมสหกรณออมทรพัยภาคใต สาํหรบัจดัโครงการ 
“พัฒนาศักยภาพผู แทนและสมาชิกเปาหมายสหกรณสมาชิก เพื่อความสําเร็จองคกร” โดยมี ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ 
ประธานกรรมการชมรมสหกรณออมทรพัยภาคใต บรรยายพเิศษเรื่อง “สรางสรรคสหกรณ : นาํความมั่งคั่งสูสมาชกิ” เมื่อวนัที่ 26 

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. ใหเกยีรตเิปนวทิยากรบรรยายพเิศษเรื่อง “นโยบายการบรหิารงาน ชสอ.” 
พรอมมอบเงินสนับสนุนใหกับชมรม จํานวน 150,000 บาท ใหกับชมรมสหกรณออมทรัพยภาคกลาง สําหรับจัดโครงการสัมมนา
เรื่อง “การบริหารสหกรณยุคใหมแบบมืออาชีพ” เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจ และทักษะการเปนนักบริหารมืออาชีพ 
แลกเปลี่ยนเรยีนรูประสบการณ และวธิกีารบรหิารงานสหกรณ และสรางเครอืขายและประสานความรวมมอืระหวางสหกรณสมาชกิ 
โดยม ีนายอบุล เทพทอง สหกรณจงัหวดัลพบรุ ีเปนประธานในพธิเีปด เมื่อวนัที่ 2 สงิหาคม ที่ผานมา ณ เบญจธารา บตูคิ เพลสรสีอรท 
จงัหวดัลพบรุ ี มสีมาชกิชมรมฯ เขารวม จาํนวน 80 คน จาก 36 สหกรณ

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอมดวย 

นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ ชสอ. เขาเยี่ยมเยือน 

สหกรณออมทรพัยครพูงังา จาํกดั เพื่อเตรยีมการจดัทาํบนัทกึขอตกลง

ความรวมมือโครงการ “ออมทรัพยออมความดี เฉลิมพระเกียรติ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเจรญิพระชนมายุ

ครบ 60 พรรษา” โดยไดรับการตอนรับจากประธานกรรมการ 

กรรมการ และผูจดัการเปนอยางดยีิ่ง เมื่อวนัที่ 4 สงิหาคม ที่ผานมา

เยี่ยมเยือน สอ.ครพูังงา จก.
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กิจกรรม
ในรอบเดือน

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. ใหการตอนรับ นายกิตติพงษ โตโพธิ์ไทย หัวหนาผูตรวจราชการ
กรมสงเสรมิสหกรณ  ในโอกาสเขาพบเพื่อหารอืในประเดน็ตาง ๆ เกี่ยวกบัการหกัเงนิ ณ ที่จาย ตามมาตรา 42/1 การเขาระบบ
เครดิตบูโรของสหกรณออมทรัพย สมาชิกสมทบสหกรณ วาระการดํารงตําแหนงกรรมการ การเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ และ
การขึ้นอตัราดอกเบี้ยเงนิกูของธนาคาร เมื่อวนัที่ 15 กรกฎาคม ที่ผานมา ณ สาํนกังาน ชสอ.

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. ใหการตอนรับ นายณกรณ ตรรกวิรพัท ผูอํานวยการสันนิบาต
สหกรณแหงประเทศไทย (สสท.) ในโอกาสเขาพบเพื่อแนะนาํตวั ในโอกาสเขาดาํรงตาํแหนงผูอาํนวยการ สสท. พรอมทั้งหารอื
แนวทางการพฒันาขบวนการสหกรณไทย เมื่อวนัที่ 24 กรกฎาคม ที่ผานมา ณ สาํนกังาน ชสอ.

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอมดวยคณะกรรมการ ชสอ. 
นายสัญญา รอดทรัพย ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยครูสุพรรณบุรี จํากัด 
นายสมชาย รัตนอารี ประธานกรรมการ ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันตก 
รวมประชุมหารือเตรียมการจัดงานวันออมแหงชาติ ประจําป 2557 พรอมสํารวจ
สถานที่สาํหรบัจดังาน เมื่อวนัที่ 30 กรกฎาคม ที่ผานมา ณ สาํนกังานสหกรณออมทรพัย
ครูสพุรรณบรุ ีจาํกดั

โดยในป 2557 ชสอ. รวมกับ ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันตก และ 
สหกรณออมทรพัยครสูพุรรณบรุ ีจาํกดั จดักจิกรรมงานวนัออมแหงชาต ิณ จงัหวดัสพุรรณบรุ ี
โดยภาคเชาเปนกิจกรรมเดินรณรงคการออม ภาคบายกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ 
และภาคคํ่ากิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค FSCT NEWS ขอเชิญชาวสหกรณไปรวมงาน
โดยพรอมเพรยีงกนั
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ทริสเรทติ้ง จัดอันดับเครดิต ชสอ. ที่ “A-/Stable”

ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพันธ ประธานกรรมการ 

ชสอ. เปดเผยวา ในฐานะที่ ชสอ. เปนศูนยกลาง

ทางการเงิน ของสหกรณออมทรัพยทั่วประเทศ

โดยไดรบัการสนบัสนนุจากสหกรณตาง ๆ  มาลงทนุ

ใน ชสอ. ทั้งในรูปทุนเรือนหุน 10,336 ลานบาท 

รูปเงนิฝากและตั๋วสญัญาใชเงนิ 34,949 ลานบาท 

ทาํให ชสอ. มสีนิทรพัย ณ วนัที่ 31 พฤษภาคม 2557 

รวมทั้งสิ้น 62,658 ลานบาท เพื่อใหสหกรณที่ลงทนุ

ใน ชสอ. ไดมคีวามมั่นใจวา ชสอ.เปนสถาบนัการเงนิ

ที่มีความมั่นคงปลอดภัยในการดูแลเงินฝาก 

เงนิลงทนุของสหกรณ และเพื่อใหทราบถงึสถานะ

หรอือนัดบัความนาเชื่อถอืของ ชสอ. โดยการประเมนิ

ที่ไดมาตรฐาน เปนที่ยอมรบัในระดบัสากล เมื่อวนัที่ 28 กรกฎาคม 2557 ชสอ. จงึไดเชญิ บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จาํกดั ซึ่งเปน

สถาบนัจดัอนัดบัความนาเชื่อถอืที่ไดรบัความเหน็ชอบจากสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรพัย 

(ก.ล.ต.) ทาํหนาที่ใหบรกิารวเิคราะหและประเมนิสถานะความนาเชื่อถอื

 บรษิทั ทรสิเรทติ้ง จาํกดั ไดจดัอนัดบัเครดติองคกร ใหแก ชสอ. ที่ระดบั “A-” สะทอนถงึบทบาทที่สาํคญัของ ชสอ. 

ในการสงเสรมิและพฒันาขบวนการสหกรณออมทรพัยในประเทศไทย อนัดบัเครดติยงัไดรบัแรงหนนุจากสถานะของ ชสอ. 

ในการเปนชมุนมุสหกรณออมทรพัยที่ใหญที่สดุทั้งในดานขนาดของสนิทรพัยและจาํนวนสมาชกิ รวมทั้งประวตักิารดาํเนนิงาน

ที่ยาวนาน ประสบการณและความเชี่ยวชาญของคณะผูบริหารและเจาหนาที่ ผลประกอบการทางการเงินที่ปรับดีขึ้น 

และคุณภาพที่ดีของเงินใหกูยืมแกสหกรณสมาชิก การประเมินอันดับเครดิตยังพิจารณาถึงสิทธิพิเศษที่กฎหมายมีใหแก
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สหกรณออมทรพัยในขั้นปฐมภมูดิวย โดยสทิธพิเิศษดงักลาวไดชวยเสรมิสรางความเขมแขง็แกคณุภาพสนิเชื่อของสหกรณ

ออมทรัพยและยกระดับความไดเปรียบทางการแขงขันของสหกรณออมทรัพยซึ่งรวมทั้ง ชสอ. ใหมีเหนือสถาบันการเงิน

ทั่วไป

 จากแนวโนมอนัดบัเครดติ “Stable” หรอื “คงที่” สะทอนถงึการคาดการณที่วา ชสอ. จะสามารถรกัษาบทบาท

ที่สําคัญในขบวนการสหกรณออมทรัพยในประเทศไทยเอาไวได นอกจากนี้ ยังคาดวา ชสอ. จะสามารถรักษาระดับ

ฐานเงนิทนุภายในที่ไดรบัจากสมาชกิไวได พรอมทั้งมผีลประกอบการที่แขง็แกรงเพื่อสามารถใหผลตอบแทนคนืสูสมาชกิ

ในระดบัที่นาพอใจ

àªÔÞà¢ŒÒÃ‹ÇÁÍºÃÁ/ÊÑÁÁ¹Ò

 สัมมนา “กฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินคดี
 ในสหกรณออมทรัพย” และทัศนศึกษาประเทศสาธารณรัฐ
 ประชาธิปไตยประชาชนลาว (นครหลวงเวียงจันทน์) 
 วันที่ 23 - 25 กันยายน 2557 ณ โรงแรมแกรนด์พาราไดซ์ 
 อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย (รับจํานวน 80 ท่าน)

 อบรม “ผูบริหารสหกรณออมทรัพยระดับสงู” รุนที่ 3 
 ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม - 21 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ 
 อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พร้อมศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
 (กลุ่มเป� าหมาย 40 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ

 หรือผู้ช่วยผู้จัดการ)

àªÔÞà¢ŒÒÃ‹ÇÁÍºÃÁ/àªÔÞà¢ŒÒÃ‹ÇÁÍºÃÁ/

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

ตอนที่ 2
โดย.. นายอนันต ชาตรปูระชีวิน 
ผูจัดการใหญ ชสอ.

ป พ.ศ.
ทุนภายใน ทุนภายนอก ทุนดําเนินงานทั้งระบบ

ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท % เพิ่มจากปกอน

2556 1,291,713 76.14 404,870 23.86 1,696,583 15.39

2555 1,154,872 78.55 315,382 21.45 1,470,254 15.48

2554 1,077,718 84.65 195,452 15.35 1,273,170 17.71

2553 945,829 87.45 135,758 12.55 1,081,587 16.03

2552 798,148 85.62 134,010 14.38 932,158 11.66

2551 719,465 86.18 115,372 13.82 834,837 12.94

3. สรางกองทุนกลางไวชวยเหลือซึ่งกันและกัน
จากอดุมการณแหงการชวยเหลอืตนเองและชวยเหลอืซึ่งกนัและกนั สหกรณออมทรพัย

จึงสงเสริมใหสมาชิกออมทรัพยรวมกันไวเปนกองทุนกลาง หรือเรียกวาทุนดําเนินงาน 
ไวชวยเหลือเพื่อนสมาชิกที่ตองการกูยืมเงินไปใชในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตน และ
ครอบครัวใหดีขึ้น หากไมมีสหกรณออมทรัพย การเขาถึงแหลงทุนของประชาชนทั่วไป 

คอนขางลําบากมาก โดยเฉพาะประชาชนที่ไมมีสินทรัพยเปนหลักประกันเงินกูอาจไดรับเงินกูในวงเงินที่คอนขางจํากัดมาก 
และถูกเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราที่สูงจากสถาบันการเงิน หรือนายทุนเงินกู ตางจากสมาชิกสหกรณออมทรัพยที่สามารถ
ทาํธรุกรรมกบัสหกรณไดอยางภาคภมูใิจในอตัราดอกเบี้ยที่เหมาะสมเปนธรรม เพราะสมาชกิเปนทั้งเจาของกจิการและผูใชบรกิาร
สหกรณออมทรัพย สิ้นป 2556 สหกรณออมทรัพยทั้งระบบมีทุนดําเนินงานทั้งสิ้น 1.70 ลานลานบาท (อัตราการเติบโต
เฉลี่ยปละ 15.25%) มาจากทุนภายใน 76.14% ซึ่งมีสมาชิกออมไวร วมกันและการจัดสรรทุนเพิ่มเติมไวจากกําไร 
และมาจากทนุภายนอก 23.86% ซึ่งเปนเงนิกูจากธนาคารและสหกรณอื่น

4. สหกรณออมทรัพยใหเงินกูแกสมาชิกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 สหกรณออมทรพัยทาํหนาที่ในการบรหิารกองทนุกลางใหเปนไปตามอดุมการณ และเจตนารมณของมวลสมาชกิที่นาํเงนิ
มาออมทรพัยรวมกนัไวชวยเหลอืเพื่อนสมาชกิ ที่มคีวามจาํเปน ความตองการกูเงนิไปใชในการพฒันาคณุภาพชวีติของตน และ
ครอบครวัใหดขีึ้น โดยบรกิารเงนิกูเปน 3 ประเภท คอื
  เงนิกูเพื่อเหตฉุกุเฉนิ ในกรณทีี่สมาชกิมคีวามจาํเปนเรงดวนหรอืมรีายจายเกดิขึ้นอยางกะทนัหนั สมาชกิสามารถกูฉกุเฉนิ
ไดประมาณ 0.5 - 1 เทาของเงนิเดอืน กาํหนดสงชาํระคนืไมเกนิ 2 งวดเดอืน ไมตองมหีลกัประกนั
  เงนิกูสามญั เพื่อเปนคาใชจายในการดาํรงชพีพื้นฐานทั่วไป เชน อาหาร เสื้อผา สขุภาพ การศกึษา เปนตน สมาชกิ
สามารถกูเงนิประเภทนี้ไดไมเกนิ 30 เทาของเงนิเดอืน หรอืตามฐานการเงนิของแตละสหกรณ สงชาํระคนืประมาณ 72 งวดเดอืน 
มเีพื่อนสมาชกิดวยกนัคํ้าประกนั

สหกรณออมทรัพยกับ
การพัฒนาคณุภาพชีวติของประชาชน
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  เงินกูพิเศษ เมื่อสหกรณมีฐานะการเงินที่มั่นคงเพียงพอแลว สหกรณอาจเปดบริการใหเงินกูพิเศษใหสมาชิกกูไปเพื่อ
การลงทนุ การซื้อบานและที่ดนิ ยานพาหนะ จาํกดัวงเงนิกูไวไมเกนิ 60 เทาของเงนิเดอืนหรอืตามฐานการเงนิของแตละสหกรณ 
กาํหนดชาํระคนืภายใน 10 - 15 ป โดยมอีสงัหารมิทรพัยเปนหลกัประกนั
  ณ สิ้นป 2556 สหกรณออมทรัพยทั้งระบบไดใหบริการเงินกูแกสมาชิก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไปทั้งสิ้น เปนเงิน 
1.31 ลานลานบาท คดิเปน 77.20% ของทนุดาํเนนิงานของสหกรณออมทรพัยทั้งระบบ

  นอกจากนี้แลว สหกรณออมทรัพยยังไดใหเงินกูแกสหกรณอื่นตามหลักการความรวมมือระหวางสหกรณ ผานชุมนุม
สหกรณออมทรพัยแหงประเทศไทย จาํกดั ในรูปทนุเรอืนหุน เงนิฝากและตั๋วสญัญาใชเงนิจาํนวน 43,270 ลานบาท และใหเงนิกู
โดยตรงแกสหกรณอื่น เปนเงนิ 68,238 ลานบาท

5. การจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
 นอกจากการสงเสรมิการออมทรพัย และการใหบรกิารเงนิกูแกสหกรณสมาชกิแลว สหกรณออมทรพัยทกุแหงยงัไดจดัสรร
งบประมาณ และกําไรสุทธิประจําปไวเพื่อจัดโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก เนื่องจากเปนวัตถุประสงค
สูงสดุของสหกรณออมทรพัย
  ชวีติที่มคีณุภาพ คอื ชวีติที่สามารถดาํเนนิภารกจิประจาํวนัดวยความสขุ ความพอใจ การมเีปาหมายที่มั่นคง เดนิทาง
ไปสูเปาหมายไดโดยมพีื้นฐานที่สาํคญั ดงันี้คอื 1) มอีงคประกอบพื้นฐานความตองการของชวีติ ไดแก อาหารที่จาํเปนตอสขุภาพ 
ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหมที่เหมาะสม สุขภาพแข็งแรง ฐานะการเงินที่ดีและมั่นคง 2) มีความพึงพอใจตอตนเอง สังคม และ
สิ่งแวดลอม สรปุไดวา “ชวีติที่มคีณุภาพ” หมายถงึ ชวีติที่มคีวามสขุ ทั้งทางรางกายและจติใจ อนัเนื่องมาจากการไดรบัการตอบสนอง
ความตองการในดานตาง ๆ อยางเพียงพอและเหมาะสม กับสภาพฐานะของตน เกิดความสุขทางจิตใจ ไดรับความรัก
ความอบอุน การยอมรบัจากสงัคม และความมั่นคงทางจติใจ
  สหกรณออมทรพัยมอีตัลกัษณเฉพาะที่ด ีมคีวามแตกตางจากสถาบนัการเงนิโดยทั่วไปอยางเหน็ไดชดั สหกรณออมทรพัย
จะมุงเนนการสรางสวัสดิการที่ดี ที่เกิดขึ้นในวงจรชีวิตของสมาชิก นับจากเริ่มเขาเปนสมาชิกสหกรณ สหกรณจะสงเสริมการ
ออมเพื่ออนาคต ยามตดิขดัทางการเงนิในโอกาสตาง ๆ สหกรณพรอมใหบรกิารเงนิกู มสีนิเชื่อหรอืทนุเพื่อการศกึษา รวมแสดง
ความยนิดเีมื่อสาํเรจ็การศกึษา เมื่อถงึวยัสรางครอบครวั สหกรณมสีนินํ้าใจรวมแสดงความยนิดใีนโอกาสมงคลสมรส มสีนิเชื่อ
เพื่อจัดหาหรือซอมแซม ปรับปรุงที่อยูอาศัย ปนนํ้าใจเล็กนอยแสดงความยินดีเมื่อมีบุตร มีสวัสดิการดานทุนการศึกษาแก
บตุรธดิาของสมาชกิ มสีนิเชื่อเพื่อซื้อคอมพวิเตอร และยานพาหนะ มบีรกิารประกนัภยับานและรถยนตในอตัราคาเบี้ยประกนัที่ถกู 
มสีวสัดกิารเยี่ยมเยอืนเมื่อสมาชกิเจบ็ปวย มบีรกิารประกนัสขุภาพ ประกนัอบุตัเิหต ุและประกนัชวีติ มเีงนิสงเคราะหชวยเหลอื
เมื่อประสบสาธารณภยัตาง ๆ  มกีารจดักจิกรรมพบปะสงัสรรค และทาํกจิกรรมเพื่อสงัคมสิ่งแวดลอม และปลูกฝงศลีธรรมจรยิธรรม
อนัดรีวมกนั มกีจิกรรมและเงนิสงเคราะหรายเดอืนใหแกสมาชกิสูงวยัเกื้อกูลสมาชกิอาวโุส มสีมาคมฌาปนกจิสงเคราะห และ
เงินชวยคาใชจายฌาปนกิจสมาชิกที่เสียชีวิต เปนตน มากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับสถานะการเงินของแตละสหกรณ จึงสามารถ
กลาวไดอยางภาคภมูใิจวา “สหกรณออมทรัพยเปนเครือ่งมอืทีด่ใีนการพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชน” ไดอยางแทจรงิ

      

ห นวย : ลานบาท

รายการ 2556 2555 2554 2553 2552

เงนิใหสมาชกิกู 1,309,818 1,125,761 940,665 799,153 718,363

ทนุดาํเนนิงาน 1,696,583 1,470,254 1,273,170 1,081,587 932,158

คดิเปนรอยละ 77.20 76.57 73.88 73.89 77.06

ห นวย : ลานบาท

รายการ 2556 2555 2554 2553 2552

เงนิใหกูแกสหกรณอื่น 68,238 47,389 35,053 38,306 43,542

เงนิฝาก ชสอ. 32,987 32,381 30,670 30,182 26,974

หุน ชสอ. 10,283 9,978 9,435 9,211 6,257

11ปที่ 26 ฉบับที่ 327 เดือนกันยายน 2557



สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสกลนคร จํากัด
จดัโครงการสงเสรมิการออมทรพัยในโรงเรยีน 

ประจาํปการศกึษา 2557 วนัที่ 7 มถินุายน 2557

สหกรณออมทรัพยครูนนทบุรี จํากัด
มอบทนุสงเสรมิการศกึษาบตุรสมาชกิประจาํป 2557

วนัที่ 8 มถินุายน 2557

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครพนม จํากัด
มอบเงนิชวยเหลอืสาธารณภยั แดสมาชกิสหกรณฯ  

จาํนวน 10,000 บาท  วนัที่ 12 มถินุายน 2557

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยขอนแกน จํากัด
มอบทนุสงเสรมิการศกึษาบตุรสมาชกิประจาํป 2557

วนัที่ 7 มถินุายน 2557

สหกรณออมทรัพยทาคอม จํากัด 
มอบทนุการศกึษาใหกบันกัเรยีนนกัศกึษาที่เรยีนด ีประจาํป 2557  

วนัที่ 12 มถินุายน 2557

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสตูล จํากัด
นาํเสื้อผา ขนม ของเลน มอบแกกลุมมาน ิ(ซาไก) 

ในอาํเภอทุงหวา จงัหวดัสตูล วนัที่ 16 มถินุายน 2557

กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
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สหกรณออมทรัพยสภากาชาดไทย  จํากัด 
มอบเงนิสนบัสนนุกจิการวทิยาลยัพยาบาลสภากาชาดไทย 

วนัที่ 17 มถินุายน 2557

สหกรณออมทรัพยครูประจวบคีรีขันธ จํากัด
จดัโครงการอาชพีเสรมิ เตมิความรู สูรายได 

ครั้งที่ 3 ป 57 รุนที่ 1 วนัที่ 21 มถินุายน 2557

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลตํารวจ จํากัด
สนบัสนนุวทิยาลยัพยาบาลตาํรวจ จดัทาํโครงการ 

“ซื้อหุนฝกปฏบิตัทิางการพยาบาล” จาํนวนเงนิ 455,579 บาท 
วนัที่ 23 มถินุายน 2557

สหกรณออมทรัพยครูจังหวัดบุรีรัมย จํากัด
มอบทนุการศกึษาใหกบับตุรของครูในสงักดัโรงเรยีนมารยีอนสุรณ 

วนัที่ 17 มถินุายน 2557

สหกรณออมทรัพยครูชลบุรี จํากัด
จดัสอนวชิาชพีระยะสั้นใหกบัสมาชกิสหกรณ 

ณ วทิยาลยัสารพดัชาง ชลบรุ ีวนัที่ 22 มถินุายน 2557

สหกรณออมทรัพยสหภาพแรงงานไทยเรยอน จํากัด
มอบเงนิสนบัสนนุโครงการเพาะเหด็

เพื่ออาหารกลางวนั โรงเรยีนเทศบาลวดัแสนสขุ
วนัที่ 24 มถินุายน 2557

สหกรณใดอยากรวมเปนสวนหนึ่งใน “CSR ออมทรัพย...เพื่อสังคม” สามารถสงภาพกิจกรรม
พรอมรายละเอียดมาไดที่ E-mail: prfsct@gmail.com มารวมเปนสวนหนึ่งในการเผยแพรภาพลักษณที่ดีของ
ขบวนการสหกรณออมทรพัยไทยกนันะคะ

13ปที่ 26 ฉบับที่ 327 เดือนกันยายน 2557



ชสอ. มอบเงินสนับสนุน 
โครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําป 2557

ชสอ. จัดอบรมใหความรู 
“การใชงาน Photoshop CS6 อยางมืออาชีพ”

มอบเงินสนับสนุนโครงการปรับปรุงอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอมในโรงเรียน ใหแก โรงเรียนอนุบาลวัดกลาง

ดอนเมืองชลบุรี จ.ชลบุรี  
จํานวน 11,500 บาท  เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ที่ผานมา

มอบเงินสนับสนุนโครงการคัดแยกขยะเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม 
ใหแก โรงเรียนวัดสุขาราม จ.ฉะเชิงเทรา 

จํานวน 11,500 บาท  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ที่ผานมา

มอบเงินสนับสนุนโครงการปรับปรุงพื้นสนามเด็กเลน 
ใหแก โรงเรียนวัดทาสะตือ จ.ปราจีนบุรี

จํานวน 11,500 บาท  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ที่ผานมา

มอบเงินสนับสนุนโครงการพัฒนานักเรียนสูสังคมอาเซียน
ดวยกระบวนการจัดการเรียนรูใหมในศตวรรษที่ 21

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

ชสอ. จัดอบรมคอมพิวเตอร หลักสูตร “การใชงาน 
Photoshop CS6 อยางมอือาชพี” ระหวางวนัที่ 23-25 กนัยายน 
2557 ณ หองอบรมคอมพิวเตอร ชสอ. โดย พลโท ดร.วีระ 
วงศสรรค รองประธานกรรมการ ชสอ. เปนประธานในพิธีเปด 
การจัดอบรมหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสงเสริม
ใหบุคลากรของสหกรณมีความรูความสามารถในการออกแบบ
ภาพกราฟก ดีไซน ออกแบบการจัดทําวารสาร นิตยสาร 
ปายแบนเนอร การออกแบบสรางกราฟกสําหรับเว็บหรือ

พรเีซนเทชั่น สรางงานสื่อเพื่องานประชาสมัพนัธองคกร ไดอยางสวยงามและทนัสมยั รวมทั้งไดแลกเปลี่ยนประสบการณและความคดิเหน็
ระหวางผูเขารบัการฝกอบรมและวทิยากร เพื่อนาํไปใชในการทาํงานไดอยางมปีระสทิธภิาพ วทิยากรโดยคณุจริาวลัย เพง็กลุ มผีูเขารบั
การฝกอบรม จาํนวน 35 คน จาก 26 สหกรณ
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จัดทําโดย : ฝายสื่อสารองคการ ชสอ. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด  
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ชาํระคาฝากสงเปนเงนิเชื่อ
ใบอนญุาตเลขที่ พเิศษ 5/2552

ปณศ.บางกรวย

ปที่ 26 ฉบับที่ 327 เดือนกันยายน 2557ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

: ลงทนุรุนครบรอบ 42 ป ชสอ. 50 ลานบาท รบัสทิธรวมโครงการทศันศกึษาขอบคณุผูลงทนุใน ขสอ. ป 2557 ณ ประเทศญี่ปุน

ตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2556 เปนตนไป 

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

ระยะสั�น ระยะกลาง ระยะยาว

อัตราดอกเบี�ย 4.95 ต่อปี 5.15 ต่อปี 5.25 ต่อปี

“ÃØ‹¹¤ÃºÃÍº 42 »‚ ªÊÍ.”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่: ฝายเงนิทนุ ชสอ. 
โทรศพัท 0 2496 1199 ตอ 125 - 127, 109 โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188  www.fsct.com

วงเงิน
ระยะเวลา 12 เดือน

อัตราดอกเบี�ยร้อยละต่อปี

 1 ล้านบาทขึ�นไป 4.30

 5 ล้านบาทขึ�นไป 4.40

 10 ล้านบาทขึ�นไป 4.50

ตั๋วสัญญาใชเงิน และ เงินฝากประจํา

ตัง้แตวนัที ่18 สงิหาคม - 15 กนัยายน 2557ออมทรพัยกบั ชสอ. ดอกเบีย้สงู


