23 ตุลาคม
วันปยมหาราช

ชุ ม นุ มสหกรณออมทรัพยแหง ประเทศไทย จํากัด
อันดับความนาเชื่อถือองคกร “A- / Stable”

ปที่ 26 ฉบับที่ 328 เดือนตุลาคม 2557
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31 ตุลาคม วันออมแหงชาติ
ขอเชิญชวนสหกรณเขารวมกิจกรรม
วันออมแหงชาติ ประจําป 2557
ดวย มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 กําหนดใหวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกป เปนวันออมแหงชาติ
เพื่อใหประชาชนไดเห็นถึงความสําคัญและประโยชนของการออมทรัพย
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ จึงขอเชิญชวนใหสหกรณออมทรัพยรวมกันจัดกิจกรรมสงเสริมการออมขึ้นในสหกรณ
รวมทั้งเขารวมกิจกรรมออมความดี ตามคุณธรรมที่พึงประสงค โดยเขารวมกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมการระดมเงินออมของสหกรณออมทรัพย
โดยสหกรณออมทรัพยที่มีจัดกิจกรรมสงเสริมการออมที่มียอดการรับฝากเงิน และเพิ่มหุน
สูงสุด 50 สหกรณ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม - 20 ตุลาคม 2557 จะไดรับเข็มที่ระลึก
วันออมแหงชาติ

กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม “มีนํ้าใจ”
โดยสหกรณที่มีการจัดทํากิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม (CSR) เชน กิจกรรมปลูกปาชายเลน
กิจกรรมสนับสนุนทุนการศึกษาแกเยาวชน หรือกิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอม ที่ไดดําเนินการ
ตั้งแต 1 มกราคม - 20 ตุลาคม 2557 จะไดรับใบประกาศเกียรติคุณ

การเขารวมกิจกรรม

1. สหกรณออมทรัพยที่ประสงคเขารวมกิจกรรมการระดมเงินออมของสหกรณออมทรัพย ใหแจงตอบรับ
การเขารวมกิจกรรม โดยมีการรายงานผลการรณรงคการออมให ชสอ. ทราบ โดยกรอกขอมูลลงในใบรายงานผล
การระดมเงินออม สงกลับมายัง ชสอ. ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2557
1.1 สงสําเนาการรับฝากเงินของสมาชิกสหกรณ หรืองบทดลองที่มีหนาที่การรับฝากเงิน
1.2 สงงบดุลแสดงยอดทุนเรือนหุนของสหกรณ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 20 ตุลาคม 2557
2. สหกรณทปี่ ระสงคเขารวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม “มีนาํ้ ใจ” ใหแจงตอบรับการเขารวมกิจกรรม โดยกรอกขอมูล
ลงในแบบฟอรมรายงานผล สงกลับมายัง ชสอ. ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2557
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ไดที่ แผนกประชาสัมพันธ ฝายสื่อสารองคการ ชสอ.
โทร. 0 2496-1199 ตอ 319-321

ปที่ 26 ฉบับที่ 328 เดือนตุลาคม 2557

ประธานพบสมาชิก
(ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

เรียน ทานประธานกรรมการ/ผูแทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกทาน
สวัสดีครับ พบกันอีกครั้ง สําหรับ FSCT News ฉบับเดือนตุลาคม ผมขอรายงานกิจกรรมที่สําคัญใหทุกทานทราบ ดังนี้ครับ
เมือ่ วันที่ 1 กันยายน ทีผ่ า นมา ผมและคณะกรรมการดําเนินการ ทีป่ รึกษา ผูต รวจสอบกิจการ รวมถึงฝายจัดการ ไดรว มไหวสกั การะ
พระพุทธมงคลมหาอภิปูชนีย (พระประจํา ชสอ.) สักการะศาลพระพรหม พรอมทําบุญเลี้ยงพระสงฆ จํานวน 9 รูป เพื่อความเปนสิริมงคล
เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 42 ป แหงการกอตั้ง ชสอ. ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กันยายน ของทุกป ผมตองขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนขับเคลื่อน
ชสอ. ใหกาวหนามาจนถึงวันนี้
และเมื่อวันที่ 16 กันยายน ผมพรอมคณะผูบริหารสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และชุมนุมสหกรณตาง ๆ ไดเขายื่นหนังสือถึง
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ คนที่ 1 เพื่อขอรับการสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสหกรณ โดย
ขอให ร  า งรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ กํ า ลั ง ดํ า เนิ น การอยู  ใ ห มี บ ทบั ญ ญั ติ ใ ห รั ฐ สภา ส ง เสริ ม สนั บ สนุ น และพั ฒ นาระบบสหกรณ ใ ห เ ป น อิ ส ระ
เหมือนรัฐธรรมนูญฉบับป พ.ศ. 2538 พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2550 พรอมเรงผลักดันการแกไข พ.ร.บ.สหกรณ มาตรา 50 มาตรา 41 และมาตรา 62
และกําหนดใหกรรมการดําเนินการสหกรณในสถานประกอบการไปปฏิบัติหนาที่ หรือไปประชุม อบรม/สัมมนา ไดโดยไมถือเปนวันลา
อีกเพียง 1 เดือนก็ถึงวันสําคัญของขบวนการสหกรณออมทรัพยทั่วประเทศ นั่นก็คือ “วันออมแหงชาติ” ประจําป 2557 โดย ชสอ.
รวมกับชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันตก และสหกรณออมทรัพยครูสุพรรณบุรี จํากัด กําหนดจัดขึ้นในวันเสารที่ 1 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยจะมีงานแถลงขาวการจัดงานวันออมแหงชาติ ประจําป 2557 ขึน้ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557
โดยในปนี้ ชสอ. กําหนดจัดกิจกรรมทรงเสริมการออมทรัพย ออมความดี ไดแก กิจกรรมการระดมเงินออมของสหกรณออมทรัพย การสงเสริม
คุณธรรม “มีนํ้าใจ” การเดินรณรงควันออมแหงชาติ สัมมนาวิชาการและมอบเข็มที่ระลึก กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรคและพิธีเปดงาน
วันออมแหงชาติ ผมขอเชิญชวนสหกรณสมาชิกเขารวมในทุก ๆ กิจกรรม เพื่อแสดงพลังแหงการออมของขบวนการสหกรณออมทรัพย
ทั่วประเทศรวมกัน สหกรณออมทรัพยที่สนใจเขารวมกิจกรรม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ แผนกประชาสัมพันธ
ฝายสื่อสารองคการ ชสอ. โทร. 0 2496 1199 ตอ 319 - 321
นอกจากนี้ ผมขอเชิญชวนสหกรณสมาชิกรวมสมทบทุนกอสรางอาคารกิจกรรมสหกรณโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานโปงลึก
ในเขตพื้นที่อุทยานแหงชาติแกงกระจาน ต.หวยแมเพรียง อ.แกงกระจาน จ.เพชรบุรี เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา ในป 2558 และขอเชิญสหกรณออมทรัพยรวมทําบุญทอดกฐินสามัคคี
ประจําป 2557 ณ วัดสระปทุม ต.ไผรอบ อ.โพธิ์ประทับชาง จ.พิจิตร ตามกําลังทรัพยและศรัทธา โดยทุกทานสามารถเขาไปอานรายละเอียด
เพิ่มเติมได ทางเว็บไซต www.fsct.com ครับ
เพื่อเปนการตอบแทนความไววางใจ และขอบคุณสหกรณสมาชิกที่ลงทุนใน ชสอ. จึงไดจัดโครงการสัมมนาพรอมทัศนศึกษา
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (5 วัน 4 คืน) เพือ่ เปนการตอบแทนสําหรับสหกรณสมาชิกทีล่ งทุนในหุน และโครงการสัมมนาพรอมทัศนศึกษา
ขอบคุณผูล งทุนใน ชสอ. ณ ประเทศญีป่ นุ สําหรับสหกรณทลี่ งทุนในตัว๋ สัญญาใชเงินและเงินรับฝาก ระหวางป กับ ชสอ. โดยมียอดฝากสูงสุด
จํานวน 10 สหกรณ ซึง่ ลงทุนในตัว๋ สัญญาใชเงินและเงินรับฝาก ระหวางปกบั ชสอ. ในรุน ครบรอบ 42 ป ชสอ. และรุน วันออมแหงชาติ ป 2557
(อัตราดอกเบี้ยทายเลม) สอบถามเงื่อนไขการรับสิทธิ์และรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ฝายเงินทุน ชสอ. โทรศัพท 0 2496 1199 ตอ 108 - 111
แลวพบกันใหมในฉบับหนา ขอบคุณและสวัสดีครับ

(ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
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ครบรอบ 42 ป ชสอ.

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. พรอมดวยคณะกรรมการดําเนินการ ทีป่ รึกษา ผูต รวจสอบกิจการ และฝายจัดการ
รวมไหวสกั การะพระพุทธมงคลมหาอภิปชู นีย (พระประจํา ชสอ.) สักการะศาลพระพรหม พรอมทําบุญเลีย้ งพระสงฆ จํานวน 9 รูป เพือ่ ความเปน
สิริมงคล เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 42 ป แหงการกอตั้ง ชสอ. ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กันยายน ของทุกป เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2557 ณ สํานักงาน
ชสอ.
นอกจากนี้ ไดมีพิธีการมอบสรอยคอทองคําหนัก 1 บาท พรอมเข็มกลัด ชสอ. ใหแกเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานครบ 20 ป ในวันที่ 1
กันยายน 2557 มอบโดย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ เพือ่ เปนขวัญกําลังใจใหแกเจาหนาทีใ่ นการปฏิบตั งิ าน ซึง่ ถือวาเจาหนาที่
ทุกทานเปนกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนา ชสอ. ใหเจริญกาวหนามาจนถึงทุกวันนี้ โดยในปนี้มีเจาหนาที่ปฏิบัติงานครบ 20 ป
จํานวนทั้งสิ้น 8 คน
FSCT NEWS

ชสอ. รับรางวัลจากกระทรวงแรงงาน

นายอนั น ต ชาตรู ป ระชี วิ น ผู  จั ด การใหญ ชสอ. รั บ มอบประกาศ
เกียรติคุณจาก นายพาณิช จิตรแจง อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
ในงานสัปดาหความปลอดภัยในการทํางานแหงชาติภาคกลางตอนบน ประจําป 2557
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ที่ผานมา ณ โรงแรมวรบุรี อโยธยาฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย ชสอ. ได รั บ รางวั ล ชมเชย ด า นการบริ ห ารและคุ  ม ครองความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน ระดับจังหวัด จากกระทรวงแรงงาน

ปที่ 26 ฉบับที่ 328 เดือนตุลาคม 2557

ชสอ. จับมือ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
จัดการศึกษาสําหรับบุคลากรสหกรณออมทรัพย

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. ลงนามรวมกับ ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.นุชนาถ มัง่ คัง่ คณบดี คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในความรวมมือทางวิชาการ จัดทําโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรสหกรณออมทรัพย เพื่อความรวมมือ
สงเสริม สนับสนุน ทางดานการศึกษาในการเสริมสรางศักยภาพบุคลากรสหกรณออมทรัพย และ ชสอ.ใหมีความรู ความสามารถ ทักษะ
และคุณวุฒิเพิ่มขึ้น สามารถดําเนินงานใหสหกรณออมทรัพยมีความเขมแข็ง และบริหารงานไดดวยตนเองอยางยั่งยืน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม
ที่ผานมา ณ หองประชุม 701 อาคารสํานักงาน ชสอ.
โดยความรวมมือกันนี้ ทั้งสองฝายจะรวมกันดําเนินการจัดกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การพัฒนา
บุคลากรของสหกรณออมทรัพย การวิจยั เพือ่ พัฒนาขบวนการสหกรณ การจัดการฝกอบรม (ระยะสัน้
และระยะปานกลาง) และการสัมมนา การนําเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชในการพัฒนาการบริหาร
จัดการ การจัดกิจกรรมระหวางขบวนการสหกรณและสถาบันทั้งในและตางประเทศ
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. กลาววา ในสวนของ ชสอ. จะใหการ
สนับสนุนขอมูลที่เกี่ยวของกับบุคลากร และการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยตาง ๆ และ ชสอ.
เพือ่ ประโยชนทางการศึกษา ใหการสนับสนุนดานเจาหนาที่ อาคาร สถานที่ และสิง่ อํานวยประโยชน
ที่จําเปน เพื่อดําเนินงานในแตละกิจกรรม ประสานงานกับสหกรณออมทรัพย และสวนงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหการดําเนินการตามโครงการ
บรรลุวัตถุประสงค ซึ่งที่ผานมา ชสอ. ไดใหการสนับสนุนทุนการศึกษาตอในระดับปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตรสหกรณ (ภาคพิเศษ)
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มาอยางตอเนื่องตั้งแตป 2549 จนถึงปจจุบัน รวมทั้งหมด 62 ทุน ทุนละ 30,000 บาท
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,860,000 บาท ทั้งนี้เพื่อเปนการสนับสนุน
ส ง เสริ ม การศึ ก ษาต อ แก บุ ค ลากรของสหกรณ อ อมทรั พ ย
ตามวัตถุประสงคของความรวมมือ
ทางดาน ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง คณบดี คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร กล า วว า บทบาทหน า ที่ ข อง
มหาวิทยาลัยนัน้ จะดําเนินการจัดการศึกษา ถายทอด เผยแพร
ความรู สนับสนุนดานอาคารสถานที่ อาจารยผูสอน วิทยากร
นักวิจัย และเทคโนโลยีในการดําเนินงานตามกิจกรรมตาง ๆ
สรางและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตามความเหมาะสม
สงเสริมใหมีการจัดทําวิจัย วิทยานิพนธ หรือรายงานการศึกษา
คนควาอิสระ ของนิสิตที่ไดรับทุนทุกระดับ ในดานที่เกี่ยวของ
กับสหกรณออมทรัพย
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ชสอ. มอบเงินสนับสนุนชมรมผูจัดการ
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอมดวย คณะกรรมการดําเนินการ
ผูจัดการใหญ ชสอ. รวมงานและมอบเงินสนับสนุน 20,000 บาท ใหกับชมรมผูจัดการ
สหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย โดยมีนายประดิษฐ พลหงส ผูจดั การสหกรณออมทรัพย
ครูอุดรธานี จํากัด ประธานกรรมการและกรรมการ ชมรมผูจัดการสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย รับมอบ ณ โรงแรม ลองบีช การเดนท โฮเต็ล แอนด สปา เมืองพัทยา อําเภอ
บางละมุง จังหวัดชลบุรี ระหวางวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2557 การจัดงานครัง้ นีเ้ ปนงานยิง่ ใหญแหงป
เปนการพบปะผูจัดการสหกรณออมทรัพยจากทั่วประเทศ โดยไดรับเกียรติจาก ดร.เฉลิมพล
ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. เปนประธานในพิธเี ปดและบรรยายพิเศษ เรือ่ ง ทิศทางการบริหารงานและการพัฒนาสหกรณของ ชสอ.
ทําใหผเู ขารับการสัมมนาไดรบั ความรูแ ละสามารถนําปรับใชในการปฏิบตั งิ านสหกรณเปนอยางดี และไดรบั เกียรติจาก ดร.โอภาส กิจกําแหง
คณบดี คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม บรรยาย ทอลกโชว เรื่อง อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของสหกรณ สรางความประทับใจ
พรอมเสียงหัวเราะกันทั่วหนา นอกจากนี้ยังมีการประชุมใหญสามัญประจําป 2557 ของชมรมฯ

ชวงเย็น เปนงานเลีย้ งสังสรรค แตงตัวสบาย ๆ สไตลคาวบอย
หรือสีสนั สดใส เริม่ จากงานมุทติ าจิตผูจ ดั การสหกรณทเี่ กษียณอายุ
การทํางาน พรอมทัง้ ไดสมั ผัสความสนุกสนานกับงานเลีย้ งสังสรรค
ทําใหผเู ขารวมงานประทับใจและมีความสุขทุกทาน แลวพบกันใหม
ปหนา สําหรับสถานที่จัดงานจะเปนที่ไหนจะแจงใหทราบอีกครั้ง

ปที่ 26 ฉบับที่ 328 เดือนตุลาคม 2557

อายุความกูยืมเงิน
สหกรณออมทรัพย
โดย นายประดิษฐ หัสดี
รองประธานกรรมการ ชสอ. และเนติบัณฑิตไทย
คําวา “สหกรณ” มาตรา 4 พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ. 2542 ใหหมายความวา คณะบุคคลที่รวมกันดําเนินกิจการ
เพื่อประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคม โดยชวยเหลือตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน และไดจดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัตินี้เมื่อจดทะเบียนเปน “นิติบุคคล”
มาตรา 134 พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ. 2542 “กลุมเกษตรกร” ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511 ที่มีอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปนสหกรณ
คําพิพากษาฎีกาที่ 620/2555
กรมประมง
โจทก
ระหวาง
กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตวนํ้าแหลมฟาผาที่ 1 กับพวก (ผูคํ้าฯ)
จําเลย
สัญญากูท โี่ จทกทาํ กับจําเลยที่ 1 ตกลงกําหนดชําระเงินตนพรอมดอกเบีย้ เปนงวด ๆ รวมทัง้ หมด 3 งวดนัน้ เปนเรือ่ งที่
คูสัญญาไดตกลงชําระหนี้เพื่อผอนทุนคืนเปนงวด ๆ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 193/33 (2) สิทธิเรียกรองของโจทก จึงมี
อายุความ 5 ป เมื่อจําเลยที่ 1 ผิดนัดชําระหนี้ ตั้งแตงวดที่ 2 โจทกอาจบังคับสิทธิเรียกรอง จําเลยที่ 1 ไดชําระหนี้
บางสวนแกโจทกครั้งสุดทายเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2544 อันเปนการรับสภาพหนี้ตอโจทก ทําใหอายุความสะดุดหยุดลง
ตาม ป.พ.พ.มาตรา 193/14 (1) จึงตองเริ่มนับอายุความใหมตั้งแตวันนั้นเปนตนมา ตาม ป.พ.พ.มาตรา 193/15 วรรค 2
เมื่อนับถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ 2550 ที่โจทกไดฟองคดีก็เปนเวลาเกินกวา 5 ป ฟองโจทกขาดอายุความ
คดีนี้ขาดอายุความ โจทก ตองฟองจําเลยภายในอายุความ 5 ป โดยตองฟองคดีภายในวันที่ 5
กุมภาพันธ 2549 คดีจึงไมขาดอายุความ แตโจทก มาฟองวันที่ 9 กุมภาพันธ 2550 ทําใหคดีขาดอายุความ
สรุป
1. อายุความกูยืม (สหกรณ) กําหนดชําระหนี้เปนงวด ๆ/เดือน อายุความ 5 ป นับตั้งแตการชําระหนี้ครั้งสุดทาย
2. ในกรณีกยู มื เงิน ผูกถู งึ แกความตาย อายุความ 1 ป นับตัง้ แต ทายาทของสมาชิกสหกรณมาขอรับเงินสวัสดิการ
สหกรณ (คําพิพากษาฎีกาที่ 3544/2549)
หมายเหตุ คดีขาดอายุความ กรรมการสหกรณ ตองรับผิดชอบตอสหกรณเปนการสวนตัว โดยใหกรรมการ
สหกรณชุดใหม ฟองกรรมการชุดที่ ทําใหคดีขาดอายุความ

7

8

FSCT NEWS

ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออก
จัดสัมมนา “บริหารสหกรณอยางชาญฉลาด :
บริหารแบบปราชญสหกรณ”
ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออก จัดโครงการสัมมนา
“บริหารสหกรณอยางชาญฉลาด : บริหารแบบปราชญสหกรณ”
ในวันที่ 10 - 11 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรม ดี วารี จอมเทียน บีช พัทยา
จ.ชลบุรี โดยมีผูเขารับการสัมมนา จํานวน 85 คน จาก 44 สหกรณ
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. ใหเกียรติ
เปนประธานในพิธีเปดการอบรม และบรรยายพิเศษเรื่อง บทบาท
ของ ชสอ. กับการพัฒนาสหกรณสมาชิก ซึ่งปจจุบันมีปญหา
การบริ ห ารจั ด การสหกรณ ใ นด า นความรู  ค วามสามารถของ
ผูบริหารสหกรณ การทุจริตภายในสหกรณ การลงทุนเชิงแสวงหา
ผลประโยชน ข องผู  บ ริ ห าร รวมถึ ง วิ ก ฤตของสหกรณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น
มีการลงทุนในสินทรัพยที่มีความเสี่ยงสูงและไมกอใหเกิดรายได
ทําใหมีผลกระทบตอสหกรณ ผลตอบแทน กําไร ลดลง ความเชื่อมั่น ศรัทธา ของสมาชิกลดลง ผลตอบแทนของสมาชิกลดลง สถาบัน
การเงินลดความเชื่อถือ แหลงเงินทุนที่จะปลอยกูหายากขึ้น ซึ่งการแกไขวิกฤตและผลกระทบสหกรณ ตองรวมมือกันแกไขในภาพรวม
เรงสรางความเชื่อมั่นกับผูที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะสมาชิกสหกรณ บทสรุป สหกรณตองตระหนัก และเตรียมตัวใหพรอม เนนการวางแผน
ระยะยาวมากกวาระยะสั้น ใหความสําคัญกับสภาพคลองมากกวาผลกําไร ชสอ. ไดเตรียมการเขาพบ คณะรักษาความสงบแหงชาติ
(คสช.) ในประเด็น การหักเงิน ณ ที่จาย ตามพระราชบัญญัติสหกรณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 42/1 การเขาระบบเครดิตบูโรของ
สหกรณออมทรัพย สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2552
มาตรา 41 วาระการดํารงตําแหนงกรรมการดําเนินการสหกรณ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 การเสียภาษี
ธุรกิจเฉพาะของสหกรณออมทรัพย การมีสวนรวมเปนสมาชิกสภาปฏิรูปและสภานิติบัญญัติแหงชาติ และการนําสิทธิ์ในบําเหน็จ
ตกทอดไปเปนหลักทรัพยประกันการกูเงินกับสหกรณออมทรัพย และ ชสอ. ไดกําหนดจัดงานวันออมแหงชาติ ประจําป 2557
ในวันเสารที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่ง ชสอ. และชมรมสหกรณออมทรัพย 8 ภาค รวมกับชมรมสหกรณ
ออมทรัพยภาคตะวันตก รวมถึงโครงการออมทรัพยออมความดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มีสหกรณออมทรัพยเขารวมโครงการ 19 สหกรณ โครงการสงเสริมและเผยแพรผลงานนวัตกรรมสหกรณออมทรัพย ประจําป 2557 ชสอ.
รวมกับชมรมสหกรณออมทรัพย 8 ภาค โครงการสัมมนาพรอมทัศนศึกษาขอบคุณผูลงทุนใน ชสอ. ณ ประเทศญี่ปุน และโครงการ
ทัศนศึกษาขอบคุณผูลงทุนในหุนของ ชสอ. ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ปกกิ่ง-เซี่ยงไฮ) และไดมอบเกียรติบัตรใหคณะกรรมการ
ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออกที่บริหารงานประสบความสําเร็จ ไดรับโล ชมรมสหกรณออมทรัพยดีเดน ประจําป 2557
พรอมดวย นายเอนก นาคดิลก กรรมการเชื่อมโยง
เครื อ ข า ยและกิ จ การพิ เ ศษ ผู  รั บ ผิ ด ชอบชมรม
สหกรณออมทรัพยภาคตะวันออก และ ชสอ. ไดมอบ
เงินสนับสนุนการจัดอบรม จํานวน 170,000 บาท
โดยมี นายณฐกร แก ว ดี ประธานกรรมการ
ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออก เปนผูกลาว
รายงาน
การจัดสัมมนาครั้งนี้ ไดเชิญ ดร.เฉลิมพล
ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. บรรยายเรื่อง
“บทบาทผูบริหารสหกรณออมทรัพยในยุคการ
เปลีย่ นแปลง” ในดานการเปลีย่ นแปลงในโลกยุคใหม
การบริหารในสภาวะการเปลีย่ นแปลง บทบาทผูบ ริหาร

ปที่ 26 ฉบับที่ 328 เดือนตุลาคม 2557

สหกรณออมทรัพยในยุคการเปลี่ยนแปลง บทสรุปโลกปจจุบัน “ยุคโลกาภิวัตน
(Globalization) การเปลี่ยนแปลงเปนไปอยางรวดเร็ว การแขงขันทวีความรุนแรง
มากยิง่ ขึน้ วิทยาการทางเทคโนโลยี และการสือ่ สารเปลีย่ นแปลงไปอยางไมคาดฝน
สหกรณออมทรัพยทอี่ ยูโ ดดเดีย่ ว จะอยูไ ดดว ยความยากลําบาก ดังนัน้ การปรับตัว
เพื่อเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง และเชิญ นายวรเทพ
ไวทยาวิโรจน บรรยายเรื่อง การบริหารการเงินในสหกรณ (เงินทองของตองรู)
การเจริญเติบโตของสหกรณนั้น สวนสําคัญสวนหนึ่งอยูที่การจัดการดานการเงิน
อยางทรงประสิทธิภาพ หรือกลาวอยางงาย ๆ ก็คือ การที่สหกรณสามารถใชเงิน
ใหทาํ งานอยางสัมฤทธิผลนัน่ เอง เงินในสหกรณหรือทีเ่ รียกกันวา “ทุนดําเนินงาน” นัน้
จะตองเขาใจวาจะตองบริหารใหเกิดผลประโยชนตอบแทนอยางคุมคา ซึ่งการบริหาร
การเงินของสหกรณยอมแตกตางไปจากการบริหารการเงินในองคกรเชิงพาณิชยทั่วไป
เพราะเงิ น สหกรณ เ ป น เงิ น ของมวลสมาชิ ก ที่ นํ า มารวมกั น เพื่ อ หวั ง การออมและ
เสริมสรางความมั่นคงในชีวิต จึงไมพรอมจะยอมรับความเสี่ยงไดมากนัก ฉะนั้น ผูที่มี
หน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบ
ในการบริห ารงานการเงิน ของ
สหกรณ จึ ง ต อ งธํ า รงไว ซึ่ ง
เจตนารมณของสมาชิกดวยการนําเงินสหกรณไปบริหารตามหลักการสหกรณ
และหลักธรรมาภิบาล
ในครั้งนี้ ไดมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค แฟนซี ผูเขาสัมมนาจากสหกรณ
ออมทรัพยภาคตะวันออก รวมงานและแตงกายดวยชุดนานาชาติ เปนทีส่ นุกสนาน
แกผูเขารวมสัมมนา
FSCT NEWS

สอ.กลุมบริษัทพรีเมียร จก. เขาศึกษาดูงาน
ดาน IT และโครงการซอฟตแวรสําหรับสมาชิก
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ที่ผานมา ณ หองประชุม
302 สํานักงาน ชสอ. พ.ต.อ.ณพล บุญประสิทธิ์
นายเอนก นาคดิ ล ก กรรมการดํ า เนิ น การ และ
ฝายจัดการ ชสอ. ใหการตอนรับสหกรณออมทรัพยกลุม
บริษทั พรีเมียร จํากัด นําโดย นายเอกพันธุ นวลเมือง
รองประธานกรรมการและคณะเขาเยี่ยมชมและศึกษา
ดูงาน ดาน IT และโครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ
ออมทรัพยสําหรับสหกรณสมาชิก
ความคืบหนาโครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณออมทรัพยสําหรับสหกรณ
สมาชิกนัน้ ตามที่ ชสอ.ไดจา ง บริษทั ทีป่ รึกษาโครงการฯ ทําหนาทีด่ าํ เนินการพิสจู น
ประสิทธิภาพของโปรแกรม (POC) โดยมีบริษัทที่เสนอราคาไวเขารับการพิสูจนฯ
ซึ่งผลของการพิสูจน คือ บริษัทไมผานการพิสูจนเนื่องจากไมตรงกับคุณสมบัติ
ที่ ชสอ. ตองการและบริษัทที่ปรึกษาไดจัดทํากรอบสถาปตยกรรมโปรแกรม
สหกรณ อ อมทรั พ ย รวมถึ ง คุ ณ สมบั ติ ข องโปรแกรมสหกรณ อ อมทรั พ ย
เสร็จเรียบรอยแลว และ ชสอ.ไดแตงตัง้ คณะทํางานศึกษาแนวทางจัดหาโปรแกรม
สหกรณออมทรัพยขึ้นเพื่อหาแนวทางใหมในการจัดหาและบริการโปรแกรมที่ดี
และเหมาะสมกับ ชสอ. และสหกรณสมาชิก
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การบริหารเงินและการบริหารสภาพคลองของสหกรณ
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ.
เปนประธานพิธีเปดการอบรมหลักสูตรการบริหารเงินและ
การบริ ห ารสภาพคล อ งของสหกรณ และบรรยายเรื่ อ ง
การบริหารเงินของสหกรณ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่ผานมา
ณ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย โดยมีผูสนใจเขาอบรม
จํานวน 50 คน
FSCT NEWS

ออมทรัพยกาวหนา สหกรณกาวไกล
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอมดวย พลโท ดร.วีระ วงศสรรค และ พ.ต.อ. นพ.ดนุกฤต กลัมพากร
รองประธานกรรมการ และทีมงาน ชสอ. ใหความสําคัญ และขอบคุณสําหรับสหกรณผลู งทุนใน ชสอ. เพือ่ สรางความเชือ่ มัน่ และใหความมัน่ ใจ
กับการบริหารงานดานการเงินที่มีประสิทธิภาพของ ชสอ. โดยประธานกรรมการ ยึดหลักอุดมการณสหกรณ ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
ไมแสวงหากําไร เงินทุนหมุนเวียนในขบวนการสหกรณ ใหมีความเขมแข็งและกาวหนายิ่งขึ้น พรอมเชิญชวนสหกรณใหเขารวมโครงการ
ทัศนศึกษาขอบคุณ สําหรับผูลงทุนในหุนของ ชสอ. ประจําป 2557 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ปกกิ่ง-เซี่ยงไฮ) ทุก ๆ 10 ลานบาท
ตอ 1 สิทธิ์/ทาน ตั้งแตวันที่ 1 เมษายน - 28 พฤศจิกายน 2557 และโครงการทัศนศึกษาขอบคุณผูลงทุนใน ชสอ. ทุก ๆ 50 ลานบาท
ตอ 1 สหกรณ/คน ที่ลงทุนในรุนครบรอบ 42 ป รุนวันออมแหงชาติ ป 2557 และมียอดฝากสูงสุด ระหวางวันที่ 1 เมษายน - 30 ธันวาคม
2557

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ฝายเงินทุน 0 2496 1199 ตอ 108 - 111, 125 - 127

ปที่ 26 ฉบับที่ 328 เดือนตุลาคม 2557

ชสอ. รวมแสดงความยินดีวันสถาปนาสํานักงาน ปปง.

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. มอบเงิน
สนับสนุนใหกับพันตํารวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน เลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เนื่องใน
โอกาสวันคลายวันสถาปนาครบรอบ 15 ป โดยทางสํานักงาน ปปง.
จะนําไปมอบใหแก มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดลอมนานาชาติสิรินธร
ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเปนกิจกรรมที่ทางสํานักงาน ปปง. จัดขึ้นเปนประจําทุกป
เนื่องในวันคลายวันสถาปนา ณ โรงแรมตะวันนา ถนนสุรวงศ กทม. เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่ผานมา
FSCT NEWS

กีฬาเชื่อมโยงสัมพันธขบวนการสหกรณ ครั้งที่ 6

ขบวนการสหกรณ ร  ว มกั น จั ด งานกี ฬ าเชื่ อ มโยงสั ม พั น ธ
ขบวนการสหกรณ ครั้งที่ 6 ประจําป 2557 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม
ที่ผานมา ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตวิทยาเขตรมเกลา ลาดกระบัง
กรุงเทพฯ โดยมี บริษัท สหประกันชีวิตจํากัด (สีขาว) เปนเจาภาพจัดงาน และมีหนวยงานตาง ๆ เขารวมงาน ไดแก ชุมนุมสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย จํากัด (สีฟา) ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนแหงประเทศไทย จํากัด (สีเหลือง) ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด
(สีนํ้าเงิน) ชุมนุมรานสหกรณแหงประเทศไทย จํากัด และชุมนุมสหกรณบริการเดินรถ จํากัด (สีชมพู) สวนสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
สํานักงานสงเสริมสหกรณเขตพื้นที่ 1 และ สํานักงานสงเสริมสหกรณเขตพื้นที่ 2 (สีมวง) โดยไดรับเกียรติจาก นายธรรมศิริ ไชยรัตน ผูแทนจาก
กรมสงเสริมสหกรณซึ่งเปนผูริเริ่มการแขงขันกีฬาเชื่อมโยงสัมพันธขบวนการสหกรณ เปนประธานในพิธีเปด
ในสวนของ ชสอ. นําทีมโดย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอมดวย พ.ต.อ. นายแพทยดนุกฤต กลัมพากร
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร นางสาวสมหมาย สราญจิตร และนายชุมพล คําปา กรรมการดําเนินการ
และฝายจัดการ ชสอ. กวา 50 คน รวมเปนนักกีฬาและกองเชียร
สํ า หรั บ ผลการแข ง ขั น กี ฬ าในครั้ ง นี้ ชุ ม นุ ม สหกรณ ก ารเกษตรฯ เป น ผู  ค ว า แชมป ประเภทกี ฬ า
ฟุ ต บอลไปครอง นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารแข ง ขั น กี ฬ ามหาสนุ ก อี ก มากมาย ซึ่ ง ผลรวมคะแนนการแข ง ขั น
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ ไดคะแนนรวมเปนอันดับที่ 2 รองจากชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนี่ยนฯ ซึ่งควาคะแนน
รวมอันดับ 1 ไปครอง นอกจากนี้ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ ยังไดรับรางวัลมิตรภาพมาอีกหนึ่งรางวัล
โดยบรรยากาศการแขงขันกีฬาและงานเลี้ยงสังสรรคในภาคคํ่าเต็มไปดวยความสนุกสนานและความสามัคคีของบุคลากรทั้ง 9 หนวยงาน
สําหรับในปตอไป ชุมนุมสหกรณการเกษตรฯ จะเปนเจาภาพจัดงานกีฬาเชื่อมโยงสัมพันธขบวนการสหกรณ ครั้งที่ 7 ประจําป 2558
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กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลราชวิถี จํากัด
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจําป 2557
วันที่ 29 เมษายน 2557

สหกรณออมทรัพยกรมสรรพาวุธทหารเรือ จํากัด
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจําป 2557
วันที่ 30 เมษายน 2557

สหกรณออมทรัพยศึกษาศาสตร จํากัด
มอบทุนชวยเหลือ คาอุปกรณการศึกษา แกบุตรหลาน
ของสมาชิกสหกรณ ประจําปการศึกษา 2557
วันที่ 22 พฤษภาคม 2557

สหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด
มอบทุนสวัสดิการเพื่อสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
วันที่ 27 มิถุนายน 2557

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเชียงใหม จํากัด
มอบทุนสนับสนุนการศึกษาประเภท “ทุนเรียนดี” ประจําป 2557
วันที่ 5 กรกฎาคม 2557

สหกรณออมทรัพยครูลพบุรี จํากัด
จัดทอดผาปาสามัคคี เพื่อซื้อเตียงผูปวยมอบใหแก
รพ.พระนารายณมหาราช
วันที่ 5 กรกฎาคม 2557

ปที่ 26 ฉบับที่ 328 เดือนตุลาคม 2557

สหกรณออมทรัพยครูปราจีนบุรี จํากัด
มอบเงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนวัดทาสะตือ
จังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 10 กรกฎาคม 2557

สหกรณออมทรัพยจังหวัดลพบุรี จํากัด
จัดโครงการสงเสริมการออมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครบรอบ 60 พรรษา
ณ โรงเรียนบานซับจําปา วันที่ 24 กรกฎาคม 2557

สหกรณออมทรัพยครูนครราชสีมา จํากัด
จัดการสอบขอรับทุนอุดหนุนบุตรสมาชิกสหกรณฯ ประจําป 2557
วันที่ 23 กรกฎาคม 2557

สหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด
จัดโครงการอบรมอาชีพเสริม 2557
หลักสูตร “การปลูกผักปลอดสารพิษระบบไฮโดรโปนิกส”
วันที่ 27 กรกฎาคม 2557

สหกรณออมทรัพยกระทรวงยุติธรรม จํากัด
พิธมี อบทุนสงเสริมการศึกษาของบุตรสมาชิก ประจําปการศึกษา 2557
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

สหกรณออมทรัพยครูปตตานี จํากัด
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ ประจําป
วันที่ 5 สิงหาคม 2557

สหกรณใดอยากรวมเปนสวนหนึ่งใน “CSR ออมทรัพย...เพื่อสังคม” สามารถสงภาพกิจกรรมพรอม
รายละเอียดมาไดที่ E-mail: prfsct@gmail.com ทาง FSCT News จะเผยแพรภาพของสหกรณทานในฉบับตอไปคะ
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แนะนําสินคาใหม ชสอ.

กระเปาเปใบใหญ 250 บาท

ปที่ 26 ฉบับที่ 328 เดือนตุลาคม 2557

15

กระเปาเปใบกลาง 220 บาท

กระเปาลองชอง 100 บาท (มาใหม 4 สี!!)

กระเปาเปใบเล็ก 200 บาท

สนใจสินคาติดตอไดที่ ฝายธุรกิจเสริม ชสอ. โทร.0 2496 1199 ตอ 121, 122

ตั๋วสัญญาใชเงิน และ เงินฝากประจํา

ÃØ‹¹“ÇÑ¹ÍÍÁáË‹§ªÒµÔ »‚ 2557”
ออมทรัพยกบั ชสอ. ดอกเบีย้ สูง

ตัง้ แตวนั ที่ 16 กันยายน - 14 พฤศจิกายน 2557

ระยะเวลา 9 เดือน
ระยะเวลา 20 เดือน
อัตราดอกเบี�ยร้อยละต่อปี

วงเงิน
1 ล้านบาทขึ�นไป

4.10

4.60

5 ล้านบาทขึ�นไป

4.20

4.70

10 ล้านบาทขึ�นไป

4.30

4.80

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

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

ชุ มนุ มสหกรณ อ อมทรั พย แ ห งประเทศไทย จํากัด

ปที่ 26 ฉบับที่ 328 เดือนตุลาคม 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

