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ขอแสดงความยินดี

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
ประธานกรรมการ ชสอ.
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ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้ารับการอบรม
“ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์”
พร้อมทัศนศึกษาเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
ระหว่างวันที่ 8 - 12 ธ.ค. 2557
ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ขอเชิญเข้ารับการอบรม
“เจาะลึกประเด็นร้อนสหกรณ์ต้องรู้”

สหกรณ์ออมทรัพย์กับเครดิตบูโร การก�ำกับดูแลโดยกระทรวงการคลัง
และกฎหมายใหม่ว่าด้วยการค�้ำประกัน
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ ชสอ. โทร 0-2496-1199 ต่อ 308 – 311

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ

“การศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ระหว่างประเทศ”
เพือ่ เพิม่ พูนประสบการณ์ผ้บู ริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย และแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับสหกรณ์ระหว่างประเทศ
ส�ำหรับน�ำมาพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย จ�ำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 1

วันที่ 16 – 21 พฤศจิกายน 2557
ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ปักกิ่ง) และเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง คนละ 39,500 บาท
แจ้งความจ�ำนง ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2557

ครั้งที่ 2

วันที่ 14 - 19 ธันวาคม 2557

ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง คนละ 38,200 บาท
แจ้งความจ�ำนง ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
สหกรณ์ที่สนใจส่งผู้แทนสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ สามารถแจ้งรายชื่อมายัง ชสอ. ตามวันเวลาที่ก�ำหนด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์การ แผนกวิเทศสัมพันธ์ ชสอ. หมายเลขโทรศัพท์ 0 - 2496 - 1199 ต่อ
312 คุณพจนา, 318 คุณรัชรินทร์

ปีที่ 26 ฉบับที่ 329 เดือนพฤศจิกายน 2557

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

เรียน ท่านประธานกรรมการ/ผู้แทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกท่าน
สวัสดีครับ พบกันอีกครั้ง ส�ำหรับ FSCT News ฉบับเดือนพฤศจิกายนครับ
เมื่อวันที่ 17 - 22 กันยายน ที่ผ่านมา ผมได้เข้าร่วมสัมมนา Credit Union Forum และการประชุมใหญ่ประจ�ำปี 2557 สมาคมสมาพันธ์
สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (Association of Asian Confederation of Credit Unions: ACCU) ซึง่ จัดที่ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย
ในปีนี้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการจ�ำนวน 5 คน ผมในฐานะประธานกรรมการ ชสอ. (FSCT) และได้รับการเลือกตั้ง
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ ACCU (ปี 2557 - 2559) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557 โดยได้รับความไว้วางใจจากประเทศสมาชิก
ของ ACCU ให้ดำ� รงต�ำแหน่งประธานกรรมการ ACCU เป็นครั้งที่ 2 นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของ ชสอ. และขบวนการสหกรณ์เป็นอย่างยิ่ง
เมือ่ วันที่ 7 ตุลาคม ทีผ่ า่ นมา ผมได้รว่ มกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสพุ รรณบุรี จ�ำกัด ได้แถลงข่าว
การจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจ�ำปี 2557 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว
ในปีนี้ ชสอ. ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมทรัพย์ ได้แก่ กิจกรรมการระดมเงินออมของสหกรณ์ออมทรัพย์ การส่งเสริมคุณธรรม “มีน�้ำใจ”
การเดินรณรงค์วันออมแห่งชาติ สัมมนาวิชาการและมอบเข็มที่ระลึก กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์และพิธีเปิดงานวันออมแห่งชาติ เพื่อแสดง
พลังแห่งการออมของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศร่วมกัน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี
คนที่ 21 เป็นประธานในงานตอนเย็น ขอบคุณกรมประชาสัมพันธ์ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่และสื่อมวลชนทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนั้น
ชสอ. และสหกรณ์สมาชิกได้ร่วมกันทอดกฐินพระราชทาน โดยได้รับพระราชทานผ้าไตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ชสอ. เชิญมาทอดถวายที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดสระปทุม ต�ำบลไผ่รอบ
อ�ำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ในวันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ตรงกับวันแรม 4 ค�ำ่ เดือน 11 เวลา 10.00 น. เพื่อสมทบทุน
สร้างศาลาธรรมสังเวชหลังใหม่ทดแทนหลังเดิมทีช่ ำ� รุดทรุดโทรม ซึง่ สหกรณ์สมาชิกได้รว่ มท�ำบุญกันมาอย่างมากมาย ผมรูส้ กึ ยินดีเป็นอย่างยิง่
ทีไ่ ด้มโี อกาสบ�ำเพ็ญกุศลร่วมกับทุกท่าน ขออานิสงส์แห่งผลบุญ จงบันดาลให้ทกุ ท่านเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธรสารสมบัติ
ตลอดจนประสบสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ
ผมขอเรียนเชิญประธานกรรมการหรือผู้แทนสหกรณ์เข้าสัมมนา เรื่อง “เจาะลึกประเด็นร้อนสหกรณ์ต้องรู้” เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์
กับเครดิตบูโร การก�ำกับดูแลโดยกระทรวงการคลัง และกฎหมายใหม่วา่ ด้วยการค�ำ้ ประกัน ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพือ่ เพิม่ พูนความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับแนวปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ส�ำหรับสหกรณ์ ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์กับเครดิตบูโร และการอยู่ภายใต้การก�ำกับ
ดูแลของกระทรวงการคลัง ตลอดจนความรับผิดของผู้ค�้ำประกันตามกฎหมายใหม่ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น
ระหว่างผู้เข้ารับการสัมมนาและวิทยากร เพื่อน�ำไปเป็นแนวทางและวิธีปฏิบัติในสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ ฝ่ายวิชาการ ชสอ. โทร. 0 2496 1199 ต่อ 308, 309 และ 311 ครับ
และเพื่อเป็นการตอบแทนความไว้วางใจ และขอบคุณผู้ลงทุนใน ชสอ. ได้จัดโครงการสัมมนาพร้อมทัศนศึกษาประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (5 วัน 4 คืน) เพื่อเป็นการตอบแทนส�ำหรับสหกรณ์สมาชิกที่ลงทุนในหุ้น และโครงการสัมมนาพร้อมทัศนศึกษาขอบคุณ
ผู้ลงทุนใน ชสอ. ณ ประเทศญี่ปุ่น ส�ำหรับสหกรณ์ที่ลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินรับฝาก ระหว่างปี กับ ชสอ. โดยมียอดฝากสูงสุด
จ�ำนวน 10 สหกรณ์ ซึ่งลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินรับฝาก ระหว่างปีกับ ชสอ. รุ่นวันออมแห่งชาติ ปี 2557 (อัตราดอกเบี้ยท้ายเล่ม)
สอบถามเงื่อนไขการรับสิทธิ์และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเงินทุน ชสอ. โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 108 - 111 ครับ

(ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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ชสอ. จับมือ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ - ใต้ - อีสาน
ส่งเสริมการออมของเยาวชน
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด (ชสอ.)
จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการออม “โครงการ
ออมทรั พ ย์ อ อมความดี เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ
60 พรรษา” ร่วมกับ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือและ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูในภาคเหนือ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557
ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ำกัด ร่วมกับ
ชมรมสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ภ าคใต้ แ ละสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู
ในภาคใต้ เมือ่ วันที่ 26 กันยายน 2557 ณ โรงแรมเมอรีไทม์ ปาร์ค
แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่ ร่วมกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู ใ น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมือ่ วันที่ 29 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จ�ำกัด โดยมี สหกรณ์จังหวัด
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ผูแ้ ทนครูจากโรงเรียนน�ำร่อง สือ่ มวลชน และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
เข้าออมทรัพย์ออมความดีกว่า 250 คน ในแต่ละภาค
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวว่า
เนื่ อ งในโอกาสที่ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ชสอ. ในฐานะ
ที่ มี บ ทบาทภารกิ จ ในการส่ ง เสริ ม และเผยแพร่ ก ารสหกรณ์
ออมทรัพย์ให้ดำ� เนินการตามหลักการสหกรณ์สากล ข้อที่ 5 ว่าด้วย
การศึกษา การฝึกอบรม และข้อมูลข่าวสาร สหกรณ์พงึ ให้การศึกษา
และการฝึกอบรม โดยปัจจุบัน ชสอ. มีสมาชิก 1,035 สหกรณ์
สินทรัพย์กว่า 60,000 ล้านบาท สมาชิกสหกรณ์กว่า 2.5 ล้านคน
โดยเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 105 สหกรณ์ ได้ตระหนักถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีพระราชด�ำริโครงการ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับสหกรณ์ และเพื่อเป็นการสนองแนวพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ต้องการ
ส่งเสริมวิธีการสหกรณ์ให้แพร่หลายไปยังเด็กนักเรียน จึงได้
ร่ ว มมื อ กั บ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู ทั่ ว ประเทศจั ด ท�ำ โครงการ
ออมทรัพย์ออมความดีขนึ้ เพือ่ ปลูกจิตส�ำนึกและส่งเสริมการออม
อย่างเป็นรูปธรรมให้กบั โรงเรียนและนักเรียน เสริมสร้างนิสยั ให้เด็ก
และเยาวชนรู้จักประหยัด ใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลและเก็บออมเงิน
ไว้ใช้จา่ ยในอนาคตและเมือ่ จ�ำเป็น โดยตัง้ เป้าหมายโรงเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการ อย่างน้อยจังหวัดละ 5 โรงเรียน จ�ำนวน 515 โรงเรียน
ทั่วประเทศ
นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู โรงเรียนและนักเรียนได้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะเป็นตัวอย่างแก่โรงเรียนและ
นักเรียนทัว่ ประเทศ ในการส่งเสริมและรณรงค์ให้เยาวชนรูจ้ กั การประหยัดและการออม อันจะเป็นพืน้ ฐานของการเป็นสมาชิกสหกรณ์
ที่ดีในอนาคต ทั้งนี้ ชสอ. จะสนับสนุนสมุดบัญชีเงินรับฝากและโปรแกรมระบบธนาคารโรงเรียนพร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณ
ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ โดยโรงเรียนที่มียอดเงินออมสูงสุด 60 อันดับแรก จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณในวันออมแห่งชาติ
ปี 2558
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ชสอ. ร่วมกับขบวนการสหกรณ์
ส่งเสริมการออมสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ
ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด (ชสอ.) จัด
แถลงข่ า วงานวั น ออมแห่ ง ชาติ
ประจ�ำปี 2557 วันที่ 7 ตุลาคม 2557
ณ ห้องประชุม 1 อาคารหอประชุม
กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ โดย
ได้รับเกียรติจาก ดร.จรูญ ไชยศร
รองอธิบดีก รมประชาสัมพันธ์ เป็น
ประธานในพิธีแถลงข่าว
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวว่า
การจัดงานวันออมแห่งชาติในครั้งนี้ นับว่าเป็นการส่งเสริมให้สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ เด็กและเยาวชน ประชาชน ทั้งประเทศได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของวันออมแห่งชาติ เห็นคุณค่าของการออมทรัพย์
ได้เป็นอย่างดี ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ก�ำหนดให้วนั ที่ 31 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันออมแห่งชาติ” เพือ่ ให้ประชาชน
ทุกคนได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการประหยัดและการออม ทัง้ ยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการทีจ่ ะระดมเงินออมในภาคประชาชน
โดย ชสอ.ร่วมกับ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกภูมิภาค สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จ�ำกัด และ
สหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันออมแห่งชาติ
ประจ�ำปี 2557 ในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
ได้ก�ำหนดจัดการเดินรณรงค์วันออมแห่งชาติ การระดมเงินออมของ ชสอ.
และสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม “มีน�้ ำใจ”
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ การสัมมนาวิชาการ รวมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณ
และเข็มที่ระลึก และกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน
ของประเทศได้ ม องเห็น และเข้ า ใจในความส� ำ คัญ ของการออมและสร้ า ง
ภาพลักษณ์ที่ดีของขบวนการสหกรณ์ไทย โดยตั้งเป้าการรณรงค์ให้มีเงินออม
ในระบบสหกรณ์เพิม่ ขึน้ 80,000 ล้านบาท ส�ำหรับ ชสอ. ได้เพิม่ ช่องทางการออม
ให้กับสหกรณ์และประชาชนทั่วไป โดยการเปิดจ�ำหน่ายเงินฝากประจ�ำและตั๋วสัญญาใช้เงิน รุ่น “วันออมแห่งชาติ” ระยะเวลา 12 เดือน
อัตราดอกเบี้ย 4.30% และระยะเวลา 20 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.80% ต่อปี
นายสมชาย รัตนอารี ประธานกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก และนายสัญญา รอดทรัพย์ ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จ�ำกัด กล่าวว่า ส�ำหรับการเตรียมงานในครั้งนี้ คณะผู้จัดได้จัดเตรียมเวทีพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่
พร้อมมหกรรมบันเทิง ทั้งการแสดง รวมถึงนักร้อง ไว้ต้อนรับสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ โดยเริ่มจากชุดการแสดงศิลปินลูกทุ่งลูกสุพรรณ
การแสดงเปลี่ยนหน้ากาก จากนักเรียนโรงเรียนบางปลาม้า (สูงสุมารผดุงวิทย์) การแสดงประกอบเพลงเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ซึ่ง
เป็ น โครงการประจ� ำ จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี และ
ร�ำวงย้อนยุค ซึ่งทุกการแสดงจัดอย่างอลังการ
สมเกี ย รติ ที่ จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ไ ด้ เ ป็ น เจ้ า ภาพ
โดยได้รบั เกียรติอย่างสูงจาก ฯพณฯ นายบรรหาร
ศิ ล ปอาชา นายกรั ฐ มนตรี คนที่ 21 เป็ น
ประธานในพิธีเปิดและว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์
จองพานิ ช ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี
ในฐานะเจ้ า บ้ า นให้ ก ารต้ อ นรั บ ซึ่ ง กิ จ กรรม
ในภาคกลางคื น คาดว่ า จะมี ส มาชิ ก สหกรณ์
จากทั่วประเทศ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน
เข้าร่วมงานกว่า 3,000 คน
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ชสอ. เข้าพบกรมสรรพากร

เพื่อหารือการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะของสหกรณ์ออมทรัพย์
เมือ่ วันที่ 5 กันยายน ทีผ่ า่ นมา ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
ประธานกรรมการ ชสอ. พร้ อ มคณะท� ำ งาน เข้ า พบ
นายอั ค รราชย์ บุ ญ ญศิ ริ นั ก วิ ช าการภาษี ช�ำ นาญการ
ส�ำนักวิชาการแผนภาษี กรมสรรพากร ได้ข้อสรุป ดังนี้
1. การพิจารณาคงต้องพิจารณาเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนแรกเป็นส่วนที่ได้ท�ำไปแล้วในอดีต กับส่วนที่ยังไม่ได้
ด�ำเนินการ คือ เป็นสิ่งที่จะท�ำในอนาคต ซึ่งส่วนที่เกิดขึ้นแล้ว
คงต้องพิจารณาตามกฎหมายในขณะนั้น
2. โดยปกติการประกอบกิจการธนาคาร ธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลักทรัพย์ และเครดิตฟองซิเอร์ และการประกอบธุรกิจ
โดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
ส�ำหรับรายรับในอัตราร้อยละ 3 ซึ่งเป็นภาระภาษีการท� ำ
ธุรกรรมในตลาดเงิน เพื่อเป็นการลดภาระภาษีและสนับสนุน
ให้กิจการประกอบกิจการของสถาบันการเงินขยายตัว จึงได้
ออกพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 469) พ.ศ. 2551 ลดอัตราภาษี
เหลือร้อยละ 0.01 ซึ่งการที่สหกรณ์ด�ำเนินกิจการถือได้ว่า
เป็นการประกอบธุรกิจโดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์เช่นกัน
3. การขอยกเว้นคงจะต้องพิจารณาถึงความเป็นธรรมส�ำหรับการประกอบกิจการในลักษณะเดียวกันด้วย
4. ส�ำหรับกรณีของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ำกัด ขอให้ ชสอ.ช่วยประสาน เพื่อเชิญมา
ประชุมหารือกรณีการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะต่อไป
5. การแก้ไขท�ำได้ 2 ทาง คือ แก้ไขประมวลรัษฎากร ซึ่งเสนอเข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติกับออกเป็นพระราช
กฤษฎีกาขอยกเว้น
ต่อมาเมื่อวันที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายคณะท�ำงาน
การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะของสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ พลอากาศตรี เขตร มงคลครุฑ และนางสุพัตรา
เปาอินทร์ โดยเดินทางไปพร้อมกับผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ำกัด เพื่อเข้าพบนายอัครราชย์
บุญญศิริ นักวิชาการภาษีช�ำนาญการ ส�ำนักวิชาการแผนภาษี กรมสรรพากร เพื่อหารือเรื่อง การเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งจากการหารือในเบื้องต้นผู้แทนของกรมสรรพากร ได้รับทราบข้อมูลในการลงทุนภายนอกของ
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ำกัด และข้อมูลการลงทุนภายนอกของสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งระบบจาก
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ โดยผู้แทนกรมสรรพากรได้เห็นด้วยกับการส่งเสริม สนับสนุน และคุ้มครองระบบสหกรณ์ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยจะพยายามด�ำเนินการในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อไป
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เข้าพบ สนช.
เมื่ อ วั น ที่ 16 กั น ยายน ที่ ผ ่ า นมา ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ์
ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ รองประธาน
กรรมการ ชสอ. และรองประธานกรรมการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
และผู ้ บ ริ ห ารจากชุ ม นุ ม สหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย นฯ ชุ ม นุ ม ร้ า นสหกรณ์ ฯ
ชุ ม นุ ม สหกรณ์ ผู ้ เ พาะเลี้ ย งสั ต ว์ น�้ ำ ได้ เ ข้ า ยื่ น หนั ง สื อ ต่ อ นายสุ ร ชั ย
เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1
เพื่อขอรับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสหกรณ์ โดยขอให้ร่าง
รัฐธรรมนูญทีก่ ำ� ลังด�ำเนินการอยูใ่ ห้มบี ทบัญญัตใิ ห้รฐั สภา ส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาระบบสหกรณ์ให้เป็นอิสระเหมือนรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2538
พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2550 พร้อมเร่งผลักดันการแก้ไข พ.ร.บ.สหกรณ์ มาตรา 50 มาตรา 41และมาตรา 62 และก�ำหนดให้
กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ในสถานประกอบการไปปฏิบัติหน้าที่ หรือไปประชุม อบรม/สัมมนา ได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
ดร.เฉลิมพล กล่าวว่า ระบบสหกรณ์ถือเป็นระบบที่เหมาะสมกับประชาชน
ส่วนใหญ่ของประเทศที่เป็นเกษตรกร เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมในระดับฐานรากท�ำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น แต่ปัจจุบันกลับ
พบว่าสหกรณ์ยังมีปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการที่ยังขาดประสิทธิภาพ กลไก
ภาครัฐยังไม่ให้การสนับสนุนที่เหมาะสม รวมถึงความซ�้ำซ้อนในภาระหน้าที่ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมสหกรณ์ ดังนั้นจึงขอให้ สนช.ให้การสนับสนุน
และพัฒนาระบบสหกรณ์ในระดับนโยบาย อาทิ การปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์ให้
เอื้อต่อการพัฒนา การแก้ปัญหาการด�ำเนินงานที่มาจากปัจจัยภายนอก ตลอดจน
การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจต่อแนวคิดของสหกรณ์ไปสู่ประชาชน โดยเพิ่มการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา เพื่อสร้าง
เครือข่ายให้ระบบสหกรณ์มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
ด้านนายสุรชัย กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมครั้งนี้ ซึ่งระบบสหกรณ์
มี ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศเป็ น อย่ า งยิ่ ง ซึ่ ง ตนได้ ผ ลั ก ดั น เรื่ อ งนี้ ม าตั้ ง แต่ ส มั ย ด�ำ รงต� ำ แหน่ ง ใน
สภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ปี 2550 ทั้งนี้จะเร่งน�ำข้อเสนอและข้อเรียกร้องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุม สนช. และส่งเรื่องไปยัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อร่วมหารือทางออกต่อไป ทั้งนี้ขอให้สันนิบาตสหกรณ์ฯ ส่งเรื่องไปยังคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) อีกทางหนึ่งด้วย เพื่อเป็นการผลักดันเรื่องดังกล่าวให้เร็วยิ่งขึ้น
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แสดงความยินดี..ประธานกรรมการ ชสอ.

ได้รับเลือกตั้งด�ำรงต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ ACCU (ปี 2557 - 2559)
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ.
ได้รับการเลือกตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ สมาคม
สมาพั น ธ์ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ละเครดิ ต ในเอเชี ย (Association
of Asian Confederation of Credit Unions: ACCU) (ปี 2557 - 2559) เมือ่ วันที่
21 กันยายน 2557 ณ โรงแรม Sanur Paradise Plaza เกาะบาหลี
ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้รับความไว้วางใจจากประเทศสมาชิก
ในที่ประชุมใหญ่ ครั้งที่ 33 ของ ACCU ให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธาน
กรรมการ ACCU เป็นครั้งที่ 2 นับเป็นความภาคภูมิใจของ ชสอ.
และขบวนการสหกรณ์อย่างยิ่ง

รายชื่อคณะกรรมการชุดปัจจุบันของ ACCU จ�ำนวน 5 คน มีดังนี้
คณะกรรมการ
1. ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
2. Dr.Moon, Chul Sang
3. Mr.Romanus Woga
4. Mr.Roberto Estoconing
5. Mr.Hung Chi-wen

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
เลขานุการ
เหรัญญิก

องค์การ
FSCT
NACUFOK
CUCO
PFCCO
CULROC

ประเทศ
ไทย
เกาหลี
อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์
ไต้หวัน

สมาคมสมาพั น ธ์ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ละเครดิ ต ในเอเชี ย (Association of
Asian Confederation of Credit Unions: ACCU) เป็นสมาคมของสหกรณ์ออมทรัพย์
และเครดิ ต ระดั บ ภู มิ ภ าคเอเชี ย วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิต และสถาบันการเงินที่มีลักษณะการด�ำเนินงาน
คล้ายคลึงกัน โดยมีชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศในทวีปเอเชียและแปซิฟิกเป็นสมาชิก
ปัจจุบันมีสมาชิกทุกประเภทรวม 93 องค์การ 22,815 สหกรณ์ 48.90 ล้านคน
ACCU ได้ จั ด ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 28 เมษายน 2514 ในระยะแรกของการจั ด ตั้ ง
สมาคม มีชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม 5 ประเทศ ได้แก่
ญีป่ นุ่ ฮ่องกง สาธารณรัฐเกาหลี ฟิลปิ ปินส์ และไต้หวัน เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาและมีบทบาท

ปีที่ 26 ฉบับที่ 329 เดือนพฤศจิกายน 2557

ในการสร้างความเข้มแข็ง ทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์
และเครดิตในภูมิภาคเอเชีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืน
ACCU เป็นตัวแทนของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในภูมิภาคเอเชีย
ในการติดต่อประสานงานให้กบั สมาชิกของสมาคม ได้แก่ การให้บริการด้านเทคนิควิชาการ
การจัดกิจกรรมและโครงการโดยได้ด�ำเนินการภายใต้แผนงานประกอบด้วย 6 แผนงาน
ดังนี้ การวางแผนและการพัฒนา การบริการสมาชิก การส่งเสริมสหกรณ์ การตลาดและ
การวิจัย การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และการให้การสนับสนุนมวลสมาชิกในภูมิภาคเอเชีย
และในคราวเดียวกันนี้ ACCU ยังได้จดั สัมมนาทางวิชาการขึน้ ก่อนหน้าการจัดประชุมใหญ่
รวม 2 วัน คือระหว่างวันที่ 19 - 20 กันยายน 2557 ภายใต้หัวข้อ “หนทางข้างหน้า : สู่บูรณาการ
เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิต (WAYFORWORD: Unification of Asian Credit Union Networks)
ทั้งนี้เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในภูมิภาคเอเชียได้ร่วมสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าและความส�ำเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่จะมีบทบาทส� ำคัญต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมโดยส่วนรวม
ช่วงเช้า ACCU ด�ำเนินการเปิดการสัมมนา โดยในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 600 คน
จาก 25 ประเทศ ได้รวมกันในห้องประชุม Griya Agung Ballroom ของโรงแรม เพื่อเตรียม
ความพร้อม และเมือ่ ได้เวลาก็เข้าสู่พธิ เี ปิด ซึง่ ในครัง้ นี้ มีนกั สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนีย่ น
จากประเทศไทยเข้าร่วมสัมมนากว่า 60 คน
ทางเจ้าภาพ ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Credit Union Central of Indonesia: CUCO)
ได้เชิญรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงสหกรณ์และเอสเอ็มอี มาเป็นประธานในพิธเี ปิด และจัดเตรียมการแสดงร�ำอวยพรต้อนรับผูเ้ ข้าร่วมงาน
ซึ่งเมื่อเสร็จสิ้นพิธีเปิด ก็เป็นการถ่ายภาพหมู่ที่ระลึกแต่ละประเทศตามล�ำดับ
ส�ำหรับหัวข้อสัมมนา 2 วัน โดยวิทยากรชั้นน�ำจากประเทศต่าง ๆ ได้แก่ แคนาดา ออสเตรเลีย ฮ่องกง เป็นต้น
วันแรก - สัมมนารวม ครั้งที่ 1 หัวข้อ “พิมพ์เขียวส�ำหรับทศวรรษแห่งสหกรณ์”
- สัมมนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 1
		 กลุ่ม 1 การบริหารเครือข่าย หัวข้อ “โครงสร้างชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศในเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์
					 ที่เป็นเอกภาพ”
		 กลุ่ม 2 ทรัพยากรมนุษย์ หัวข้อ “บุคคลผู้มีความถูกต้องและเหมาะสมเป็นคุณลักษณะที่ต้องการของกรรมการ
					 ด�ำเนินการ”
		 กลุ่ม 3 การสร้างความแตกต่างทางการตลาด หัวข้อ “ก�ำหนดผลิตภัณฑ์และบริการที่น�ำไปสู่ความประหยัด
					 โดยขนาด”
ค�ำ่ คืนแรกของการสัมมนา จัดงานเลีย้ งรับรองอาหารค�่ำโดยเจ้าภาพ “Indonesian Night” มีการแสดงและวงดนตรีบรรเลงเพลงสากล
สมัยใหม่เป็นที่สนุกสนาน เป็นกันเองในหมู่ชาวสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตประเทศต่าง ๆ
วันที่สอง - สัมมนารวม ครั้งที่ 2 หัวข้อ “โอกาสและความท้าทายในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558”
- สัมมนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 2
		 กลุ่ม 1 การบริหารเครือข่าย หัวข้อ “ความจ�ำเป็นของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
					 ที่เป็นเอกภาพระดับประเทศ”
		 กลุ่ม 2 ทรัพยากรมนุษย์ หัวข้อ “คุณภาพที่เด่นชัดของการบริหารเพื่อการด�ำเนินการเชิงกลยุทธ์”
		 กลุ่ม 3 การสร้างความแตกต่างทางการตลาด หัวข้อ “การสร้างความแตกต่างของสหกรณ์ออมทรัพย์ในตลาดปัจจุบนั ”
- สัมมนากลุ่มย่อยครั้งที่ 3
		 กลุ่ม 1 การบริหารเครือข่าย หัวข้อ “ประเด็นการบริหารจัดการพื้นที่ดำ� เนินงาน : มุมมองที่เห็นด้วยและเห็นแย้ง”
		 กลุ่ม 2 ทรัพยากรมนุษย์ หัวข้อ “การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ ส�ำหรับเครือข่ายระดับชาติของสหกรณ์ออมทรัพย์”
		 กลุ่ม 3 การสร้างความแตกต่างทางการตลาด หัวข้อ “วิธกี ารเสริมสร้างภาพลักษณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ทมี่ เี อกภาพ”
- สัมมนารวม ครั้งที่ 3 หัวข้อ “การปกป้องอัตลักษณ์ของสหกรณ์”
- สัมมนารวม ครั้งที่ 4 สรุปข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสัมมนา
ค�่ ำ คื น สุ ด ท้ า ยของการสั ม มนา จั ด งานเลี้ ย งรั บ รองอาหารค�่ ำ
“International Night” มีการแสดงของแต่ละประเทศสลับสับเปลี่ยนขึ้นมา
แสดงบนเวที เพือ่ แสดงถึงวัฒนธรรม ตลอดจนการประมูลของทีร่ ะลึกนานาชาติ
เพื่อหารายได้เข้ากองทุนพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย
ส� ำ หรั บ การจั ด ประชุ ม สั ม มนาทางวิ ช าการและการประชุ ม ใหญ่
ของ ACCU ปีต่อไป ประเทศไทยจะได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพและเตรียม
ต้อนรับคณะนักสหกรณ์ เดินทางมาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวในประเทศไทย
เดือนกันยายน 2558 พร้อมไปกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ
AEC อย่างเต็มตัว
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ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก
ชมรมสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ภ าคตะวั น ตก ก� ำ หนดจั ด
โครงการอบรม “ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับงานสหกรณ์”
ในวั น ที่ 30 - 31 สิ ง หาคม 2557 ณ คุ ้ ม พญาซอรี ส อร์ ท
อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม โดยมีผู้เข้ารับการสัมมนา จ�ำนวน 85
คน จาก 35 สหกรณ์
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็น
ประธานในพิธีเปิดการอบรม บรรยายพิเศษและร่วมงานเลี้ยง
สังสรรค์ พร้อมด้วย นายชัยรัตน์ ปันนวน ที่ปรึกษา และ
นายกิตติชัย ฝันฝากจิต กรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายและกิจการพิเศษ
ผู้รับผิดชอบชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก โดย ชสอ. มอบเงิน
สนับสนุนการจัดอบรม จ�ำนวน 150,000 บาท โดยมี นายสมชาย รัตนอารี
ประธานกรรมการ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตกและคณะกรรมการ
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก รับมอบเงินสนับสนุน
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บรรยายพิเศษ เรือ่ ง บทบาท
ของ ชสอ. กับการพัฒนาสหกรณ์สมาชิก และแจ้ง ชสอ. ได้เตรียมการเข้าพบ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในประเด็น การหักเงิน ณ ทีจ่ า่ ยการเข้า
ระบบเครดิตบูโรของสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นคลองจัน่ จ�ำกัด
คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ วาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 การเสียภาษี
ธุรกิจเฉพาะของสหกรณ์ออมทรัพย์ การมีส่วนร่วมเป็นสมาชิกสภาปฏิรูป
และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และการน�ำสิทธิ์ในบ�ำเหน็จตกทอดไปเป็น
หลักทรัพย์ประกันการกู้เงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์
ชสอ. ก�ำหนดจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจ�ำปี 2557 ในวันเสาร์ที่
1 พฤศจิกายน 2557 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ชสอ. และชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์
8 ภาค ร่วมกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก รวมถึงโครงการ
ออมทรั พ ย์ อ อมความดี เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 19 สอ. รวมถึง ชสอ.สนับสนุน
งบประมาณการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โรงเรียนต�ำรวจ
ตระเวนชายแดน โครงการส่ ง เสริ ม และเผยแพร่ ผ ลงานนวั ต กรรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ ประจ�ำปี 2557 ชสอ.ร่วมกับ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์
8 ภาค โครงการสั ม มนาพร้ อ มทั ศ นศึ ก ษาขอบคุ ณ ผู ้ ล งทุ น ใน ชสอ.
ณ ประเทศญีป่ นุ่ และโครงการทัศนศึกษาขอบคุณผูล้ งทุนในหุน้ ของ ชสอ. ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ปักกิง่ -เซีย่ งไฮ้) ขอเชิญร่วม
ท�ำบุญกฐินสามัคคี วัดสระปทุม ต.ไผ่รอบ อ.โพธิป์ ระทับช้าง จ.พิจติ ร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2557 เพือ่ สมทบทุนสร้างศาลาธรรมสังเวช
หลังใหม่ทดแทนหลังเดิมที่ช�ำรุด และทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กร
ชสอ. ที่ “A-” ด้วยแนวโน้ม “Stable” เพื่อให้สหกรณ์สมาชิกและผู้ลงทุนใน
ชสอ. และสาธารณชนได้ทราบถึงอันดับความน่าเชื่อถือ
การจัดอบรมครั้งนี้ ได้เชิญ ว่าที่พันตรี สมบัติ วงศ์ก�ำแหง
บรรยายเรือ่ ง “กฎหมายทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์ควรรู”้ พระราชบัญญัตสิ หกรณ์
พ.ศ. 2542 มาตรา 46 ให้สหกรณ์มีอำ� นาจกระท�ำการ (6) ให้กู้ให้สินเชื่อ
ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซื้อโอน รับจ�ำนอง รับจ�ำน�ำ ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิก
หรือของสมาชิก (8) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมได้ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ข้อบังคับของสหกรณ์ ก�ำหนด
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ไว้ในเรื่องของ หลักการให้เงินกู้ การควบคุมเงินกู้ การเรียกคืนเงินกู้ ประเภทของเงินกู้ ผู้มีอำ� นาจในการให้เงินกู้ รวมถึงการหักเงิน
ช�ำระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ มาตรา 42/1 การกู้ยืมเงินตาม ป.พ.พ. มาตรา 653 พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 76 การค�ำ้ ประกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 680 สิทธิบ่ายเบี่ยง
ของผู้ค�้ำประกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 688 การจ�ำนอง และการบังคับจ�ำนอง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 728
หนีร้ ว่ มระหว่างสามีภรรยา อายุความ ตามมาตรา 193/33 รวมถึงการเตรียมฟ้องคดีตดิ ตามหนี้ การยึดทรัพย์สนิ หลักเกณฑ์การฟ้อง
คดีลม้ ละลาย และการขอรับช�ำระหนีใ้ นกรณีสมาชิกถูกศาลสัง่ พิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดในคดีลม้ ละลาย พร้อมตัวอย่างค�ำพิพากษาฎีกา
การจัดอบรมครั้งนี้ เชิญ นายศรัณย์ จารุวัฒนพานิช บรรยายเรื่อง กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และค�ำแนะน�ำที่เกี่ยวกับ
การด�ำเนินงานของสหกรณ์ ประเด็นส�ำคัญในเรื่อง พระราชบัญญัติสหกรณ์ ทุนเรือนหุ้น ทุนส�ำรอง การรับฝากเงิน การให้เงินกู้
การจัดสรรก�ำไรสุทธิ สมาชิกสมทบ การประชุมใหญ่ อ�ำนาจหน้าที่ คณะกรรมการด�ำเนินการ คณะกรรมการอ�ำนวยการ
ผู้ตรวจสอบกิจการ
และพร้อมกันนีค้ ณะกรรมการด�ำเนินการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการด�ำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จ�ำกัด เพื่อประชุมหารือการจัดงานวันออมแห่งชาติ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 จ.สุพรรณบุรี
FSCT NEWS

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. พื้นที่ 2
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. พื้นที่ 2 จัดอบรม หลักสูตร
“กระบวนการติ ด ตามหนี้ แ ละการบั ง คั บ คดี ต ามกฎหมาย” โดย
ได้รับเกียรติจาก ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ.
เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบเงินสนับสนุน 150,000 บาท
ให้แก่ทางชมรมฯ โดยมี พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ
ชมรมฯ เป็นผูร้ บั มอบและกล่าวต้อนรับ เมือ่ วันที่ 7 กันยายน ทีผ่ า่ นมา
ณ โรงแรม คอนวีเนียน ปาร์ค
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ให้การบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการด�ำเนินงาน
และการบริหารสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ” สรุปได้ดังนี้ ปัจจัยการบริหารสินเชื่อ
ประกอบด้วย 1. การบริหารแหล่งที่มาของเงินที่น�ำมาให้สมาชิกกู้ 2. การบริหาร
ความเสี่ยง 3. การบริหารต้นทุนและผลตอบแทน 4. การบริหารสภาพคล่อง และ
หลักการส�ำคัญในการให้สินเชื่อ คือ 1. คุณภาพส�ำคัญกว่าปริมาณ 2. การวิเคราะห์
สินเชื่อ 3. ความรับผิดชอบของผู้กู้ 4. ช�ำระหนี้ภายในอายุงาน 5. ความสามารถ
ในการช�ำระหนีส้ ำ� คัญกว่าหลักประกัน 6. ผูค้ ำ�้ ประกันต้องรับผิดชอบ 7. การให้สนิ เชือ่
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
นอกจากนี้ นายประดิษฐ์ หัสดี รองประธานกรรมการ ชสอ. ได้ร่วมบรรยาย
“การติดตามหนี้และการบังคับคดี” ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับทราบถึง บ่อเกิด
แห่งหนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ แนวทางการติดตามหนี้ หนี้ตามค�ำพิพากษา บังคับคดี
หลังค�ำพิพากษา จากนั้นรับฟังการบรรยาย “สหกรณ์ออมทรัพย์กับกฎหมายที่ต้องรู้
โดย นายวินัย เลิศประเสริฐ ผู้พิพากษา ศาลแขวงมีนบุรี ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม
ได้รบั ทราบถึงกฎหมายอาญา และ
กฎหมายแพ่งที่เกี่ยวกับสหกรณ์
ออมทรัพย์ และชีวิตประจ�ำวันที่ควรรู้ และเสวนา กระบวนการ ติดตามหนี้ และ
การบังคับคดีตามกฎหมาย โดยผู้เสวนา คือ ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธาน
กรรมการ ชสอ. นายวินัย เลิศประเสริฐ ผู้พิพากษา ศาลแขวงมีนบุรี ผศ.เต็มใจ
สุวรรณทัต นักวิชาการด้านสหกรณ์ออมทรัพย์ นายประดิษฐ หัสดี รองประธาน
กรรมการ ชสอ. เป็นผู้ด�ำเนินรายการ
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ชสอ. ดูงานด้านระบบ IT
บริษัท Hitachi Systems Ltd. กรุ งโตเกียว

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ณพล บุญประสิทธิ์ กรรมการด�ำเนินการ ชสอ. เข้าเยี่ยมชม
และศึกษาดูงานด้านระบบ IT บริษัท Hitachi Systems Ltd. กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 9 - 13 กันยายน ที่ผ่านมา

ชสอ. จัดอบรม ภาษีธุรกิจเฉพาะและ
ภาษีท่ีเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์

ศึกษาดูงาน

s วันที่

10 กันยายน 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานสมบูรณ์กรุ๊ป จ�ำกัด

s

วันที่ 12 กันยายน 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จ�ำกัด

s

วันที่ 18 กันยายน 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยซูซูกิมอเตอร์ จ�ำกัด

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็น
ประธานในพิธีเปิดการอบรม “ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีที่
เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์” โดยวิทยากร นายสุเทพ
พงษ์ พิ ทั ก ษ์ ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก มาตรฐานการก� ำ กั บ และ
ตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผ่าน
มา ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารส�ำนักงาน ชสอ. โดยมีผู้แทน
จากสหกรณ์ออมทรัพย์สนใจเข้าร่วมสัมมนากว่า 200 คน
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นักสหกรณ์ท่มี ีคุณค่าแห่งปี 2557 ครบรอบ 42 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์

พลโท ดร.วี ร ะ วงศ์ ส รรค์
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
รองประธานกรรมการ ชสอ. มอบดอกไม้
ประธานกรรมการ ชสอ. มอบ
แสดงความยินดีแก่ นายแพทย์กติ ตินนั ท์
ดอกไม้แสดงความยินดีวันคล้าย
ไทยศรี ว งศ์ ประธานกรรมการ
วันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ โ รงพยาบาล
ครบรอบ 42 ปี โดยมี นายจุมพล
พระปกเกล้า จ�ำกัด ในโอกาสได้รับ
สงวนสิ น อธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม
รางวั ล นั ก สหกรณ์ ที่ มี คุ ณ ค่ า แห่ ง ปี
สหกรณ์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่
2557 จากสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์
1 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ ลาน
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 พระอนุ ส าวรี ย ์ พ ระราชวงศ์ เ ธอ กรมหมื่ น พิ ท ยาลงกรณ
กันยายน ทีผ่ า่ นมา ณ ห้องสุธรรม อารีกลุ ชัน้ 1 อาคารสารนิเทศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร
50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ชสอ. ลงพื้นที่เชิ ญชวนสหกรณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิ ก

นายกิตติชยั ฝันฝากจิต นายเอนก นาคดิลก นายศรีโพธิ์ วายุพกั ตร์ กรรมการด�ำเนินการ ชสอ. และนายนลทวัช สมาธิ
รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. พร้อมทีมงานลงพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสงคราม ราชบุรี สมุทรสาคร นครปฐม
พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมชาย รัตนอารี ประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก
และทีมงานสหกรณ์จังหวัดในแต่ละพื้นที่เข้าร่วมท�ำความเข้าใจพร้อมเชิญชวนสหกรณ์ในพื้นที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก ชสอ. และ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อสร้างเครือข่ายขบวนการสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็ง โดยมี ชสอ. พร้อม
เป็นผู้น�ำด้านการเงิน การบริหารงาน วิชาการ เทคโนโลยี และสวัสดิการ ทั้งนี้ ชสอ. ขอคืนความสุขแก่สหกรณ์สมาชิก และ
ขอโอกาสท�ำหน้าที่ดูแลสหกรณ์ต่อไป
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สหกรณ์ใดอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน

“CSR ออมทรัพย์..เพื่อสังคม”

กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

สามารถส่งภาพกิจกรรมพร้อมรายละเอียดมาได้ท่ี

E-mail: prfsct@gmail.com ทาง FSCT News
จะเผยแพร่ภาพของสหกรณ์ท่านในฉบับต่อไปค่ะ

สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจแห่งชาติ จ�ำกัด
มอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นงบประมาณจัดหาครุ ภัณฑ์
เครื่องออกก�ำลังกายประจ�ำห้องออกก�ำลังกาย
ของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ วันที่ 30 เมษายน 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิ รพยาบาล จ�ำกัด
มอบทุนการศึกษา ประจ�ำปี 2557 ให้แก่บุตรสมาชิ กสหกรณ์ฯ
วันที่ 21 มิถุนายน 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ 22 จ�ำกัด
มอบเต็นท์ให้กองก�ำกับการต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ 22
จ�ำนวน 10 หลัง วันที่ 27 มิถุนายน 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ�ำกัด
ถวายเทียน 9 วัด ณ วัดหน้าสตน, วัดศาลาแก้ว, วัดปาดระวะ,
วัดมะขามเฒ่า, วัดเจย์ดีงาม, วัดสีหยัง, วัดชะลอน,
วัดบ่อสระ, วัดน�้ำกระจาย วันที่ 5 กรกฎาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จ�ำกัด
ถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจ�ำปี 2557
วันที่ 9 กรกฎาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชี ยงใหม่ จ�ำกัด
จัดโครงการพัฒนาอุ ดมการณ์หลักการสหกรณ์
แก่ยุวชนในสถานศึกษา วันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2557

ปีที่ 26 ฉบับที่ 329 เดือนพฤศจิกายน 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชั ยนาท จ�ำกัด
มอบทุนการศึกษาบุ ตรของสมาชิ กสหกรณ์ฯ ประจ�ำปี 2557
วันที่ 22 กรกฎาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ�ำกัด
จัดโครงการสอบคัดเลือกรับทุนเรียนดี ส�ำหรับบุ ตรสมาชิ ก
สหกรณ์ฯ ประจ�ำปี 2557 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จ�ำกัด
จัดโครงการส่งเสริมการสร้างอาชี พสมาชิ กสหกรณ์ฯ
วันที่ 28 กรกฎาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิ งเทรา จ�ำกัด
จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชี พสมาชิ ก ปี 2557
วันที่ 4 สิงหาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จ�ำกัด
บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ท่ีจ�ำเป็นส�ำหรับเด็กพิการทางสมอง
เเละปั ญญา (บ้านราชาวดีชาย) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุ รี
วันที่ 4 สิงหาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จ�ำกัด
มอบเงินสนับสนุนโครงการน�้ำดื่มของโรงเรียนศูนย์ปางมะผ้า
ในโครงการตามพระราชด�ำริฯ วันที่ 14 สิงหาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จ�ำกัด
มอบทุนการศึกษา บุ ตรสมาชิ กสหกรณ์ ระดับปริญญาตรี
วันที่ 17 สิงหาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจตระเวนชายแดนที่ 21 จ�ำกัด
มอบทุนการส่งเสริมการศึกษาบุ ตรสมาชิ กสหกรณ์ฯ ประจ�ำปี 2557
วันที่ 18 สิงหาคม 2557
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ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เงินฝากประจ�ำ

รุ่น“วันออมแห่งชาติ ปี 2557”
ออมทรัพย์กบั ชสอ. ดอกเบีย้ สูง

ตัง้ แต่วนั ที่ 16 กันยายน - 14 พฤศจิกายน 2557

ระยะเวลา 9 เดือน
ระยะเวลา 20 เดือน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี

วงเงิน
1 ล้านบาทขึ้นไป

4.10

4.60

5 ล้านบาทขึ้นไป

4.20

4.70

10 ล้านบาทขึ้นไป

4.30

4.80

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายเงินทุน ชสอ.
โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 125 - 127, 109, 110-111 โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188 www.fsct.com

สินเชื่อ ชสอ. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้
อัตราดอกเบี้ย

ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556 เป็นต้นไป
ระยะสัน้
ระยะกลาง ระยะยาว
4.95 ต่อปี
5.15 ต่อปี
5.25 ต่อปี

A-

ชุ มนุ มสหกรณ์ อ อมทรั พย์ แ ห่ งประเทศไทย จ�ำกัด

ปีที่ 26 ฉบับที่ 329 เดือนพฤศจิกายน 2557

จัดท�ำโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชสอ.
http://www.fsct.com
E-mail : info@fsct.com

อันดับเครดิต
แนวโน้ม : คงที่
Outlook : Stable

ช�ำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5/2552
ปณศ.บางกรวย

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ต�ำบลบางสีทอง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188

