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ขอแสดงความยินดี
ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์

ประธานกรรมการ ชสอ.

เข้ารับต�าแหน่งประธานกรรมการ

สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย

(Association of Asian Confederation  

of Credit Unions: ACCU)



เพื่อเพิ่มพนูประสบการณผ์ูบ้รหิารสหกรณอ์อมทรพัย์ไทย และแลกเปลี่ยนความคดิเหน็กบัสหกรณ์ระหว่างประเทศ 
ส�าหรบัน�ามาพฒันาขบวนการสหกรณ์ออมทรพัย์ไทย จ�านวน 2 ครั้ง ดงันี้

 
ครั้งที่ 1 วันที่ 16 – 21 พฤศจิกายน 2557
 ณ ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี (ปักกิ่ง) และเขตบรหิารพเิศษฮ่องกง
 ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง คนละ 39,500 บาท
 แจ้งความจ�านง ภายในวันที่ 29 ตุลาคม 2557

ครั้งที่ 2  วันที่ 14 - 19 ธันวาคม 2557
 ณ ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี (ไต้หวนั)
 ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง คนละ 38,200 บาท
 แจ้งความจ�านง ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557

สหกรณ์ที่สนใจส่งผู ้แทนสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ สามารถแจ้งรายชื่อมายัง ชสอ. ตามวันเวลาที่ก�าหนด  
สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์การ แผนกวเิทศสมัพนัธ์ ชสอ. หมายเลขโทรศพัท์ 0 - 2496 - 1199 ต่อ  
312 คณุพจนา, 318 คณุรชัรนิทร์

ขอเชิญเข้ารับการอบรม

“ความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์”
พร้อมทัศนศึกษาเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย

ระหว่างวันที่ 8 - 12 ธ.ค. 2557

ณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

ขอเชิญเข้ารับการอบรม

“เจาะลึกประเด็นร้อนสหกรณ์ต้องรู้”
สหกรณ์ออมทรัพย์กับเครดิตบูโร การก�ากับดูแลโดยกระทรวงการคลัง 

และกฎหมายใหม่ว่าด้วยการค�้าประกัน

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ

“การศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ระหว่างประเทศ”

ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ ชสอ. โทร 0-2496-1199 ต่อ 308 – 311
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(ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์)
ประธานกรรมการ

ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั

เรียน ท่านประธานกรรมการ/ผู้แทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกท่าน
สวสัดคีรบั พบกนัอกีครั้ง ส�าหรบั FSCT News ฉบบัเดอืนพฤศจกิายนครบั

เมื่อวนัที่ 17 - 22 กนัยายน ที่ผ่านมา ผมได้เข้าร่วมสมัมนา Credit Union Forum และการประชมุใหญ่ประจ�าปี 2557 สมาคมสมาพนัธ์ 
สหกรณ์ออมทรพัย์และเครดติในเอเชยี (Association of Asian Confederation of Credit Unions: ACCU) ซึ่งจดัที่ เกาะบาหล ีประเทศอนิโดนเีซยี  
ในปีนี้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการจ�านวน 5 คน ผมในฐานะประธานกรรมการ ชสอ. (FSCT) และได้รับการเลือกตั้ง 
ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ ACCU (ปี 2557 - 2559) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557 โดยได้รับความไว้วางใจจากประเทศสมาชิก 
ของ ACCU ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ ACCU เป็นครั้งที่ 2 นบัว่าเป็นความภาคภูมใิจของ ชสอ. และขบวนการสหกรณ์เป็นอย่างยิ่ง

เมื่อวนัที่ 7 ตลุาคม ที่ผ่านมา ผมได้ร่วมกบัชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์ภาคตะวนัตก และสหกรณ์ออมทรพัย์ครสูพุรรณบรุ ีจ�ากดั ได้แถลงข่าว 
การจดังานวนัออมแห่งชาต ิประจ�าปี 2557 โดยได้รบัเกยีรตจิาก ดร.จรูญ ไชยศร รองอธบิดกีรมประชาสมัพนัธ์ เป็นประธานในพธิแีถลงข่าว  
ในปีนี้ ชสอ. ได้จดักจิกรรมส่งเสรมิการออมทรพัย์ ได้แก่ กจิกรรมการระดมเงนิออมของสหกรณ์ออมทรพัย์ การส่งเสรมิคณุธรรม “มนี�้าใจ”  
การเดนิรณรงค์วนัออมแห่งชาต ิสมัมนาวชิาการและมอบเขม็ที่ระลกึ กจิกรรมงานเลี้ยงสงัสรรค์และพธิเีปิดงานวนัออมแห่งชาต ิเพื่อแสดง
พลงัแห่งการออมของขบวนการสหกรณ์ออมทรพัย์ทั่วประเทศร่วมกนั ซึ่งได้รบัเกยีรตจิาก ฯพณฯ นายบรรหาร ศลิปอาชา นายกรฐัมนตร ี
คนที่ 21 เป็นประธานในงานตอนเยน็ ขอบคณุกรมประชาสมัพนัธ์ที่ให้ความอนเุคราะห์สถานที่และสื่อมวลชนทกุท่านที่มาร่วมงานในวนันั้น 

ชสอ. และสหกรณ์สมาชิกได้ร่วมกันทอดกฐินพระราชทาน โดยได้รับพระราชทานผ้าไตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ชสอ. เชิญมาทอดถวายที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดสระปทุม ต�าบลไผ่รอบ  
อ�าเภอโพธิ์ประทบัช้าง จงัหวดัพจิติร ในวนัอาทติย์ที่ 26 ตลุาคม พ.ศ. 2557 ตรงกบัวนัแรม 4 ค�่า เดอืน 11 เวลา 10.00 น. เพื่อสมทบทนุ 
สร้างศาลาธรรมสงัเวชหลงัใหม่ทดแทนหลงัเดมิที่ช�ารดุทรดุโทรม ซึ่งสหกรณ์สมาชกิได้ร่วมท�าบญุกนัมาอย่างมากมาย ผมรูส้กึยนิดเีป็นอย่างยิ่ง
ที่ได้มโีอกาสบ�าเพญ็กศุลร่วมกบัทกุท่าน ขออานสิงส์แห่งผลบญุ จงบนัดาลให้ทกุท่านเจรญิด้วย อาย ุวรรณะ สขุะ พละ ปฏภิาณ ธรสารสมบตั ิ 
ตลอดจนประสบสิ่งอนัพงึปรารถนาทกุประการ

ผมขอเรยีนเชญิประธานกรรมการหรอืผู้แทนสหกรณ์เข้าสมัมนา เรื่อง “เจาะลกึประเดน็ร้อนสหกรณ์ต้องรู้” เช่น สหกรณ์ออมทรพัย์ 
กบัเครดติบโูร การก�ากบัดแูลโดยกระทรวงการคลงั และกฎหมายใหม่ว่าด้วยการค�้าประกนั ในวนัที่ 18 พฤศจกิายน 2557 ณ โรงแรมรชิมอนด์  
อ�าเภอเมอืง จงัหวดันนทบรุ ีเพื่อเพิ่มพนูความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกบัแนวปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงนิ 
ส�าหรบัสหกรณ์ ภาษธีรุกจิเฉพาะและภาษทีี่เกี่ยวข้องกบัสหกรณ์ออมทรพัย์ สหกรณ์ออมทรพัย์กบัเครดติบูโร และการอยู่ภายใต้การก�ากบั
ดูแลของกระทรวงการคลัง ตลอดจนความรับผิดของผู้ค�้าประกันตามกฎหมายใหม่ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น
ระหว่างผู้เข้ารับการสัมมนาและวิทยากร เพื่อน�าไปเป็นแนวทางและวิธีปฏิบัติในสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
ได้ที่ ฝ่ายวชิาการ ชสอ. โทร. 0 2496 1199 ต่อ 308, 309 และ 311 ครบั 

และเพื่อเป็นการตอบแทนความไว้วางใจ และขอบคณุผู้ลงทนุใน ชสอ. ได้จดัโครงการสมัมนาพร้อมทศันศกึษาประเทศสาธารณรฐั
ประชาชนจีน (5 วัน 4 คืน) เพื่อเป็นการตอบแทนส�าหรับสหกรณ์สมาชิกที่ลงทุนในหุ้น และโครงการสัมมนาพร้อมทัศนศึกษาขอบคุณ 
ผู้ลงทุนใน ชสอ. ณ ประเทศญี่ปุ่น ส�าหรับสหกรณ์ที่ลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินรับฝาก ระหว่างปี กับ ชสอ. โดยมียอดฝากสูงสุด  
จ�านวน 10 สหกรณ์ ซึ่งลงทนุในตั๋วสญัญาใช้เงนิและเงนิรบัฝาก ระหว่างปีกบั ชสอ. รุ่นวนัออมแห่งชาต ิปี 2557 (อตัราดอกเบี้ยท้ายเล่ม) 
สอบถามเงื่อนไขการรบัสทิธิ์และรายละเอยีดเพิ่มเตมิได้ที่ ฝ่ายเงนิทนุ ชสอ. โทรศพัท์ 0 2496 1199 ต่อ 108 - 111 ครบั

ประธานพบสมาชิก
(ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์)

ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

3ปีที่ 26 ฉบับที่ 329 เดือนพฤศจิกายน 2557



ชสอ. จับมือ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือ - ใต้ - อีสาน 
ส่งเสริมการออมของเยาวชน  

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสอ.)  
จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการออม “โครงการ
ออมทรัพย ์ออมความดี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ 
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 
60 พรรษา” ร่วมกับ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเหนือและ
สหกรณ์ออมทรพัย์ครูในภาคเหนอื เมื่อวนัที่ 23 กนัยายน 2557 
ณ ห้องประชุม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด ร่วมกับ 
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้และสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
ในภาคใต้ เมื่อวนัที่ 26 กนัยายน 2557 ณ โรงแรมเมอรไีทม์ ปาร์ค  
แอนด์ สปา รสีอร์ท จงัหวดักระบี่ ร่วมกบัชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสหกรณ์ออมทรัพย ์ครู ใน 
ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื เมื่อวนัที่ 29 กนัยายน 2557 ณ ห้องประชมุ  
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จ�ากัด โดยมี สหกรณ์จังหวัด  
ผูอ้�านวยการส�านกัเขตพื้นที่การศกึษา   ประถมศกึษา มธัยมศกึษา  
ผู้แทนครูจากโรงเรยีนน�าร่อง สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
เข้าออมทรพัย์ออมความดกีว่า 250 คน ในแต่ละภาค

ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวว่า  
เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- 
ราชกมุาร ีทรงเจรญิพระชนมายคุรบ 60 พรรษา ชสอ. ในฐานะ
ที่มีบทบาทภารกิจ ในการส่งเสริมและเผยแพร่การสหกรณ ์
ออมทรพัย์ให้ด�าเนนิการตามหลกัการสหกรณ์สากล ข้อที่ 5 ว่าด้วย 
การศกึษา การฝึกอบรม และข้อมลูข่าวสาร สหกรณ์พงึให้การศกึษา 
และการฝึกอบรม โดยปัจจบุนั ชสอ. มสีมาชกิ 1,035 สหกรณ์ 
สนิทรพัย์กว่า 60,000 ล้านบาท สมาชกิสหกรณ์กว่า 2.5 ล้านคน  
โดยเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 105 สหกรณ์ ได้ตระหนักถึง 
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีพระราชด�าริโครงการ
ต่าง ๆ  เกี่ยวกบัสหกรณ์ และเพื่อเป็นการสนองแนวพระราชด�าร ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ต้องการ 
ส่งเสริมวิธีการสหกรณ์ให้แพร่หลายไปยังเด็กนักเรียน จึงได้ 
ร ่วมมือกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศจัดท�าโครงการ 
ออมทรพัย์ออมความดขีึ้น เพื่อปลกูจติส�านกึและส่งเสรมิการออม
อย่างเป็นรูปธรรมให้กบัโรงเรยีนและนกัเรยีน เสรมิสร้างนสิยัให้เดก็
และเยาวชนรู้จกัประหยดั ใช้จ่ายอย่างมเีหตผุลและเกบ็ออมเงนิ 

ไว้ใช้จ่ายในอนาคตและเมื่อจ�าเป็น โดยตั้งเป้าหมายโรงเรยีนที่เข้าร่วมโครงการ อย่างน้อยจงัหวดัละ 5 โรงเรยีน จ�านวน 515 โรงเรยีน 
ทั่วประเทศ

นับว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู โรงเรียนและนักเรียนได้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะเป็นตัวอย่างแก่โรงเรียนและ 
นกัเรยีนทั่วประเทศ ในการส่งเสรมิและรณรงค์ให้เยาวชนรูจ้กัการประหยดัและการออม อนัจะเป็นพื้นฐานของการเป็นสมาชกิสหกรณ์ 
ที่ดีในอนาคต ทั้งนี้ ชสอ. จะสนับสนุนสมุดบัญชีเงินรับฝากและโปรแกรมระบบธนาคารโรงเรียนพร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณ 
ทกุโรงเรยีนที่เข้าร่วมโครงการ โดยโรงเรยีนที่มยีอดเงนิออมสูงสดุ 60 อนัดบัแรก จะได้รบัโล่ประกาศเกยีรตคิณุในวนัออมแห่งชาต ิ 
ปี 2558

FSCT NEWS4



ชุมนุมสหกรณ ์ออมทรัพย ์ 
แห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสอ.) จัด 
แถลงข ่ าวงานวันออมแห ่ งชาต ิ 
ประจ�าปี 2557 วนัที่ 7 ตลุาคม 2557  
ณ ห้องประชุม 1 อาคารหอประชุม
กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ โดย
ได้รับเกียรติจาก ดร.จรูญ ไชยศร  
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็น
ประธานในพธิแีถลงข่าว 

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวว่า  
การจดังานวนัออมแห่งชาตใินครั้งนี้ นบัว่าเป็นการส่งเสรมิให้สมาชกิ
สหกรณ์ออมทรัพย์ เด็กและเยาวชน ประชาชน ทั้งประเทศได้ตระหนักถึงความส�าคัญของวันออมแห่งชาติ เห็นคุณค่าของการออมทรัพย์  
ได้เป็นอย่างด ีตามมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที่ 20 ตลุาคม พ.ศ. 2541 ก�าหนดให้วนัที่ 31 ตลุาคมของทกุปีเป็น “วนัออมแห่งชาต”ิ เพื่อให้ประชาชน 
ทกุคนได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการประหยดัและการออม ทั้งยงัสอดคล้องกบันโยบายของรฐับาลในการที่จะระดมเงนิออมในภาคประชาชน  
โดย ชสอ.ร่วมกบั ชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์ภาคตะวนัตก ชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์ทกุภูมภิาค สหกรณ์ออมทรพัย์ครูสพุรรณบรุ ีจ�ากดั และ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันออมแห่งชาต ิ 
ประจ�าปี 2557 ในวนัเสาร์ที ่1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2557 ณ จงัหวัดสพุรรณบรุี  
ได้ก�าหนดจัดการเดินรณรงค์วันออมแห่งชาติ การระดมเงินออมของ ชสอ.  
และสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม “มีน�้าใจ” 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ การสัมมนาวิชาการ รวมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณ 
และเข็มที่ระลึก และกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน 
ของประเทศได้มองเห็นและเข้าใจในความส�าคัญของการออมและสร้าง 
ภาพลกัษณ์ที่ดขีองขบวนการสหกรณ์ไทย โดยตั้งเป้าการรณรงค์ให้มเีงนิออม 
ในระบบสหกรณ์เพิ่มขึ้น 80,000 ล้านบาท ส�าหรบั ชสอ. ได้เพิ่มช่องทางการออม 

ให้กับสหกรณ์และประชาชนทั่วไป โดยการเปิดจ�าหน่ายเงินฝากประจ�าและตั๋วสัญญาใช้เงิน รุ่น “วันออมแห่งชาติ” ระยะเวลา 12 เดือน  
อตัราดอกเบี้ย 4.30% และระยะเวลา 20 เดอืน อตัราดอกเบี้ย 4.80% ต่อปี

นายสมชาย รัตนอารี ประธานกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์ภาคตะวนัตก และนายสัญญา รอดทรัพย์ ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จ�ากัด กล่าวว่า ส�าหรับการเตรียมงานในครั้งนี้ คณะผู้จัดได้จัดเตรียมเวทีพิธีเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่  
พร้อมมหกรรมบันเทิง ทั้งการแสดง รวมถึงนักร้อง ไว้ต้อนรับสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ โดยเริ่มจากชุดการแสดงศิลปินลูกทุ่งลูกสุพรรณ  
การแสดงเปลี่ยนหน้ากาก จากนักเรียนโรงเรียนบางปลาม้า (สูงสุมารผดุงวิทย์) การแสดงประกอบเพลงเยาวชนคนดีศรีสุพรรณ ซึ่ง
เป็นโครงการประจ�าจังหวัดสุพรรณบุรี และ
ร�าวงย้อนยุค ซึ่งทุกการแสดงจัดอย่างอลังการ 
สมเกียรติที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้เป็นเจ้าภาพ  
โดยได้รบัเกยีรตอิย่างสงูจาก ฯพณฯ นายบรรหาร  
ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี คนที่ 21 เป็น 
ประธานในพิธีเปิดและว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์  
จองพานิช ผู ้ว ่าราชการจังหวัดสุพรรณบุร ี 
ในฐานะเจ้าบ้านให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรม 
ในภาคกลางคืนคาดว่าจะมีสมาชิกสหกรณ ์
จากทั่วประเทศ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน 
เข้าร่วมงานกว่า 3,000 คน

ชสอ. ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ 
ส่งเสริมการออมสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ

5ปีที่ 26 ฉบับที่ 329 เดือนพฤศจิกายน 2557



ชสอ. เข้าพบกรมสรรพากร 
เพื่อหารือการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะของสหกรณ์ออมทรัพย์

เมื่อวนัที่ 5 กนัยายน ที่ผ่านมา ดร.เฉลิมพล  ดลุสมัพนัธ์  

ประธานกรรมการ ชสอ. พร ้อมคณะท�างาน เข ้าพบ  

นายอัครราชย์ บุญญศิริ นักวิชาการภาษีช�านาญการ  

ส�านกัวชิาการแผนภาษ ีกรมสรรพากร ได้ข้อสรปุ ดงันี้ 

1. การพิจารณาคงต้องพิจารณาเป็น 2 ส่วน คือ  

ส่วนแรกเป็นส่วนที่ได้ท�าไปแล้วในอดีต กับส่วนที่ยังไม่ได้

ด�าเนนิการ คอื เป็นสิ่งที่จะท�าในอนาคต ซึ่งส่วนที่เกดิขึ้นแล้ว

คงต้องพจิารณาตามกฎหมายในขณะนั้น

2. โดยปกตกิารประกอบกจิการธนาคาร ธรุกจิเงนิทนุ 

ธรุกจิหลกัทรพัย์ และเครดติฟองซเิอร์ และการประกอบธรุกจิ

โดยปกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

ส�าหรับรายรับในอัตราร้อยละ 3 ซึ่งเป็นภาระภาษีการท�า

ธรุกรรมในตลาดเงนิ เพื่อเป็นการลดภาระภาษแีละสนบัสนนุ

ให้กิจการประกอบกิจการของสถาบันการเงินขยายตัว จึงได้

ออกพระราชกฤษฎกีา (ฉบบัที่ 469) พ.ศ. 2551 ลดอตัราภาษี

เหลือร้อยละ 0.01 ซึ่งการที่สหกรณ์ด�าเนินกิจการถือได้ว่า

เป็นการประกอบธรุกจิโดยปกตเิยี่ยงธนาคารพาณชิย์เช่นกนั 

3. การขอยกเว้นคงจะต้องพจิารณาถงึความเป็นธรรมส�าหรบัการประกอบกจิการในลกัษณะเดยีวกนัด้วย

4. ส�าหรับกรณีของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ากัด ขอให้ ชสอ.ช่วยประสาน เพื่อเชิญมา

ประชมุหารอืกรณกีารเสยีภาษธีรุกจิเฉพาะต่อไป

5. การแก้ไขท�าได้ 2 ทาง คือ แก้ไขประมวลรัษฎากร ซึ่งเสนอเข้าสภานิติบัญญัติแห่งชาติกับออกเป็นพระราช

กฤษฎกีาขอยกเว้น 

ต่อมาเมื่อวันที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ได้มอบหมายคณะท�างาน 

การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกบัภาษธีรุกจิเฉพาะของสหกรณ์ออมทรพัย์ ได้แก่ พลอากาศตร ีเขตร มงคลครฑุ และนางสพุตัรา 

เปาอนิทร์ โดยเดนิทางไปพร้อมกบัผู้แทนสหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานบรษิทัการบนิไทย จ�ากดั เพื่อเข้าพบนายอคัรราชย์ 

บญุญศริ ิ นกัวชิาการภาษชี�านาญการ ส�านกัวชิาการแผนภาษ ี กรมสรรพากร เพื่อหารอืเรื่อง การเสยีภาษธีรุกจิเฉพาะ

ของสหกรณ์ออมทรพัย์ ซึ่งจากการหารอืในเบื้องต้นผู้แทนของกรมสรรพากร ได้รบัทราบข้อมูลในการลงทนุภายนอกของ

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จ�ากัด และข้อมูลการลงทุนภายนอกของสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งระบบจาก

ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์ฯ โดยผู้แทนกรมสรรพากรได้เหน็ด้วยกบัการส่งเสรมิ สนบัสนนุ และคุ้มครองระบบสหกรณ์ตาม

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย โดยจะพยายามด�าเนนิการในสิ่งที่เป็นประโยชน์กบัสหกรณ์ออมทรพัย์ต่อไป
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เข้าพบ สนช.
เมื่อวันที่ 16 กันยายน ที่ผ่านมา ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์  

ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ รองประธาน 
กรรมการ ชสอ. และรองประธานกรรมการ สนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  
และผู ้บริหารจากชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ ชุมนุมร้านสหกรณ์ฯ  
ชุมนุมสหกรณ์ผู ้ เพาะเลี้ยงสัตว ์น�้า ได ้เข ้ายื่นหนังสือต ่อนายสุรชัย  

เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่ 1  
เพื่อขอรับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสหกรณ์ โดยขอให้ร่าง 
รฐัธรรมนญูที่ก�าลงัด�าเนนิการอยูใ่ห้มบีทบญัญตัใิห้รฐัสภา ส่งเสรมิ สนบัสนนุ  
และพัฒนาระบบสหกรณ์ให้เป็นอิสระเหมือนรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ. 2538  
พ.ศ. 2546 และ พ.ศ. 2550 พร้อมเร่งผลกัดนัการแก้ไข พ.ร.บ.สหกรณ์ มาตรา 50 มาตรา 41และมาตรา 62 และก�าหนดให้ 
กรรมการด�าเนนิการสหกรณ์ในสถานประกอบการไปปฏบิตัหิน้าที่ หรอืไปประชมุ อบรม/สมัมนา ได้โดยไม่ถอืเป็นวนัลา

ดร.เฉลิมพล กล่าวว่า ระบบสหกรณ์ถือเป็นระบบที่เหมาะสมกับประชาชน 
ส่วนใหญ่ของประเทศที่เป็นเกษตรกร เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
สังคมในระดับฐานรากท�าให้คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น แต่ปัจจุบันกลับ 
พบว่าสหกรณ์ยังมีปัญหาในเรื่องการบริหารจัดการที่ยังขาดประสิทธิภาพ กลไก 
ภาครัฐยังไม่ให้การสนับสนุนที่เหมาะสม รวมถึงความซ�้าซ้อนในภาระหน้าที่ของ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานส่งเสริมสหกรณ์ ดังนั้นจึงขอให้ สนช.ให้การสนับสนุน
และพัฒนาระบบสหกรณ์ในระดับนโยบาย อาทิ การปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์ให ้
เอื้อต่อการพัฒนา การแก้ปัญหาการด�าเนินงานที่มาจากปัจจัยภายนอก ตลอดจน 

การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจต่อแนวคิดของสหกรณ์ไปสู่ประชาชน โดยเพิ่มการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษา เพื่อสร้าง 
เครอืข่ายให้ระบบสหกรณ์มคีวามเข้มแขง็ยิ่งขึ้น

ด้านนายสุรชัย กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมครั้งนี้ ซึ่งระบบสหกรณ์ 
มีความส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งตนได้ผลักดันเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยด�ารงต�าแหน่งใน 
สภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) ปี 2550 ทั้งนี้จะเร่งน�าข้อเสนอและข้อเรียกร้องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุม สนช. และส่งเรื่องไปยัง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อร่วมหารือทางออกต่อไป ทั้งนี้ขอให้สันนิบาตสหกรณ์ฯ ส่งเรื่องไปยังคณะ 
รกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) อกีทางหนึ่งด้วย เพื่อเป็นการผลกัดนัเรื่องดงักล่าวให้เรว็ยิ่งขึ้น
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แสดงความยินดี..ประธานกรรมการ ชสอ. 
ได้รับเลือกตั้งด�ารงต�าแหน่ง

ประธานกรรมการ ACCU (ปี 2557 - 2559)

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ.  
ได้รับการเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ สมาคม 

สมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (Association  
of Asian Confederation of Credit Unions: ACCU) (ปี 2557 - 2559) เมื่อวนัที่  
21 กนัยายน 2557 ณ โรงแรม Sanur Paradise Plaza เกาะบาหล ี 
ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้รับความไว้วางใจจากประเทศสมาชิก 
ในที่ประชุมใหญ่ ครั้งที่ 33 ของ ACCU ให้ด�ารงต�าแหน่งประธาน
กรรมการ ACCU เป็นครั้งที่ 2 นับเป็นความภาคภูมิใจของ ชสอ.  
และขบวนการสหกรณ์อย่างยิ่ง

สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (Association of  
Asian Confederation of Credit Unions: ACCU) เป็นสมาคมของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
และเครดิตระดับภูมิภาคเอเชีย วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิต และสถาบันการเงินที่มีลักษณะการด�าเนินงาน 
คล้ายคลึงกัน โดยมีชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศในทวีปเอเชียและแปซิฟิกเป็นสมาชิก  
ปัจจบุนัมสีมาชกิทกุประเภทรวม 93 องค์การ 22,815 สหกรณ์ 48.90 ล้านคน 

ACCU ได้จัดตั้งเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2514 ในระยะแรกของการจัดตั้ง 
สมาคม มีชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม 5 ประเทศ ได้แก่  
ญี่ปุน่ ฮ่องกง สาธารณรฐัเกาหล ีฟิลปิปินส์ และไต้หวนั เพื่อส่งเสรมิพฒันาและมบีทบาท 

รายชื่อคณะกรรมการชุดปัจจุบันของ ACCU จ�านวน 5 คน มีดังนี้

คณะกรรมการ ต�าแหน่ง องค์การ ประเทศ

1. ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์ ประธานกรรมการ FSCT ไทย

2. Dr.Moon, Chul Sang รองประธานกรรมการ คนที่ 1 NACUFOK เกาหลี

3. Mr.Romanus Woga รองประธานกรรมการ คนที่ 2 CUCO อนิโดนเีซยี

4. Mr.Roberto Estoconing เลขานกุาร PFCCO ฟิลปิปินส์

5. Mr.Hung Chi-wen เหรญัญกิ CULROC ไต้หวนั
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ในการสร้างความเข้มแขง็ ทั้งทางด้านเศรษฐกจิและสงัคมต่อขบวนการสหกรณ์ออมทรพัย์ 
และเครดติในภูมภิาคเอเชยี ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ และยั่งยนื 

ACCU เป็นตัวแทนของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในภูมิภาคเอเชีย  
ในการตดิต่อประสานงานให้กบัสมาชกิของสมาคม ได้แก่ การให้บรกิารด้านเทคนคิวชิาการ  
การจัดกิจกรรมและโครงการโดยได้ด�าเนินการภายใต้แผนงานประกอบด้วย 6 แผนงาน  
ดงันี้ การวางแผนและการพฒันา การบรกิารสมาชกิ การส่งเสรมิสหกรณ์ การตลาดและ
การวจิยั การพฒันาธรุกจิสหกรณ์ และการให้การสนบัสนนุมวลสมาชกิในภูมภิาคเอเชยี

และในคราวเดยีวกนันี้ ACCU ยงัได้จดัสมัมนาทางวชิาการขึ้นก่อนหน้าการจดัประชมุใหญ่  
รวม 2 วนั คอืระหว่างวนัที่ 19 - 20 กนัยายน 2557 ภายใต้หวัข้อ “หนทางข้างหน้า : สู่บูรณาการ 
เครอืข่ายสหกรณ์ออมทรพัย์และเครดติ (WAYFORWORD: Unification of Asian Credit Union Networks)  
ทั้งนี้เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในภูมิภาคเอเชียได้ร่วมสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับ 
ความก้าวหน้าและความส�าเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่จะมีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนา 
คณุภาพชวีติของประชาชนและสงัคมโดยส่วนรวม

ช่วงเช้า ACCU ด�าเนนิการเปิดการสมัมนา โดยในพธิเีปิด มผีู้เข้าร่วมสมัมนากว่า 600 คน  
จาก 25 ประเทศ ได้รวมกันในห้องประชุม Griya Agung Ballroom ของโรงแรม เพื่อเตรียม 
ความพร้อม และเมื่อได้เวลากเ็ข้าสูพ่ธิเีปดิ ซึ่งในครั้งนี้ มนีกัสหกรณ์ออมทรพัย์และเครดติยเูนี่ยน
จากประเทศไทยเข้าร่วมสมัมนากว่า 60 คน

ทางเจ้าภาพ ได้แก่ ชมุนมุสหกรณ์เครดติยูเนี่ยนแห่งประเทศสาธารณรฐัอนิโดนเีซยี (Credit Union Central of Indonesia: CUCO)  
ได้เชญิรฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงสหกรณ์และเอสเอม็อ ีมาเป็นประธานในพธิเีปิด และจดัเตรยีมการแสดงร�าอวยพรต้อนรบัผู้เข้าร่วมงาน  
ซึ่งเมื่อเสรจ็สิ้นพธิเีปิด กเ็ป็นการถ่ายภาพหมู่ที่ระลกึแต่ละประเทศตามล�าดบั 

ส�าหรบัหวัข้อสมัมนา 2 วนั โดยวทิยากรชั้นน�าจากประเทศต่าง ๆ ได้แก่ แคนาดา ออสเตรเลยี ฮ่องกง เป็นต้น
วันแรก  - สัมมนารวม ครั้งที่ 1 หวัข้อ “พมิพ์เขยีวส�าหรบัทศวรรษแห่งสหกรณ์”
 - สัมมนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 
  กลุ่ม 1 การบริหารเครือข่าย หัวข้อ “โครงสร้างชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศในเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์ 

     ที่เป็นเอกภาพ”
  กลุ่ม 2 ทรัพยากรมนุษย์ หัวข้อ “บุคคลผู้มีความถูกต้องและเหมาะสมเป็นคุณลักษณะที่ต้องการของกรรมการ 

     ด�าเนนิการ”
  กลุ่ม 3 การสร้างความแตกต่างทางการตลาด หัวข้อ “ก�าหนดผลิตภัณฑ์และบริการที่น�าไปสู่ความประหยัด 

     โดยขนาด”
ค�่าคนืแรกของการสมัมนา จดังานเลี้ยงรบัรองอาหารค�่าโดยเจ้าภาพ “Indonesian Night” มกีารแสดงและวงดนตรบีรรเลงเพลงสากล

สมยัใหม่เป็นที่สนกุสนาน เป็นกนัเองในหมู่ชาวสหกรณ์ออมทรพัย์และเครดติประเทศต่าง ๆ 

วันที่สอง - สัมมนารวม ครั้งที่ 2 หวัข้อ “โอกาสและความท้าทายในประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน ปี 2558”
 - สัมมนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 2
  กลุ่ม 1 การบริหารเครือข่าย หัวข้อ “ความจ�าเป็นของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ต้องมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     ที่เป็นเอกภาพระดบัประเทศ”
  กลุ่ม 2 ทรพัยากรมนษุย์ หวัข้อ “คณุภาพที่เด่นชดัของการบรหิารเพื่อการด�าเนนิการเชงิกลยทุธ์”
  กลุ่ม 3 การสร้างความแตกต่างทางการตลาด หวัข้อ “การสร้างความแตกต่างของสหกรณ์ออมทรพัย์ในตลาดปัจจบุนั”
 - สัมมนากลุ่มย่อยครั้งที่ 3
  กลุ่ม 1 การบรหิารเครอืข่าย หวัข้อ “ประเดน็การบรหิารจดัการพื้นที่ด�าเนนิงาน : มมุมองที่เหน็ด้วยและเหน็แย้ง”
  กลุ่ม 2 ทรพัยากรมนษุย์ หวัข้อ “การบรหิารทรพัยากรบคุคลเชงิกลยทุธ์ ส�าหรบัเครอืข่ายระดบัชาตขิองสหกรณ์ออมทรพัย์”
  กลุ่ม 3 การสร้างความแตกต่างทางการตลาด หวัข้อ “วธิกีารเสรมิสร้างภาพลกัษณ์ของสหกรณ์ออมทรพัย์ที่มเีอกภาพ”
 - สัมมนารวม ครั้งที่ 3 หวัข้อ “การปกป้องอตัลกัษณ์ของสหกรณ์” 
 - สัมมนารวม ครั้งที่ 4 สรปุข้อเสนอแนะจากที่ประชมุสมัมนา
ค�่าคืนสุดท ้ายของการสัมมนา จัดงานเลี้ยงรับรองอาหารค�่า  

“International Night” มีการแสดงของแต่ละประเทศสลับสับเปลี่ยนขึ้นมา 
แสดงบนเวท ีเพื่อแสดงถงึวฒันธรรม ตลอดจนการประมลูของที่ระลกึนานาชาต ิ
เพื่อหารายได้เข้ากองทนุพฒันาสหกรณ์ออมทรพัย์ในภูมภิาคเอเชยี

ส�าหรับการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ ่
ของ ACCU ปีต่อไป ประเทศไทยจะได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพและเตรียม
ต้อนรับคณะนักสหกรณ์ เดินทางมาเข้าร่วมประชุมดังกล่าวในประเทศไทย  
เดอืนกนัยายน 2558 พร้อมไปกบัการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน หรอื 
AEC อย่างเตม็ตวั
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ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก ก�าหนดจัด

โครงการอบรม “ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับงานสหกรณ์” 
ในวันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2557 ณ คุ ้มพญาซอรีสอร์ท  
อ.เมอืง จ.สมทุรสงคราม โดยมผีู้เข้ารบัการสมัมนา จ�านวน 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 
สนบัสนนุการจดัอบรม จ�านวน 150,000 บาท โดยม ีนายสมชาย รัตนอารี 
ประธานกรรมการ  ชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์ภาคตะวนัตกและคณะกรรมการ 
ชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์ภาคตะวนัตก รบัมอบเงนิสนบัสนนุ 

ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์ ประธานกรรมการ บรรยายพเิศษ เรื่อง บทบาท 
ของ ชสอ. กบัการพฒันาสหกรณ์สมาชกิ และแจ้ง ชสอ. ได้เตรยีมการเข้าพบ 
คณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ในประเดน็ การหกัเงนิ ณ ที่จ่ายการเข้า 
ระบบเครดติบโูรของสหกรณ์ออมทรพัย์ สหกรณ์เครดติยเูนี่ยนคลองจั่น จ�ากดั  
คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ วาระการด�ารงต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการ 
สหกรณ์ตามพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 50 การเสยีภาษ ี
ธุรกิจเฉพาะของสหกรณ์ออมทรัพย์ การมีส่วนร่วมเป็นสมาชิกสภาปฏิรูป 
และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และการน�าสิทธิ์ในบ�าเหน็จตกทอดไปเป็น 
หลกัทรพัย์ประกนัการกู้เงนิกบัสหกรณ์ออมทรพัย์

ชสอ. ก�าหนดจดังานวนัออมแห่งชาต ิ ประจ�าปี 2557 ในวนัเสาร์ที่  
1 พฤศจกิายน 2557 ณ จงัหวดัสพุรรณบรุ ีชสอ. และชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์  
8 ภาค ร่วมกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก รวมถึงโครงการ 
ออมทรัพย์ออมความดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกมุาร ีมสีหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 19 สอ. รวมถงึ ชสอ.สนบัสนนุ 
งบประมาณการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน โรงเรียนต�ารวจ 
ตระเวนชายแดน โครงการส่งเสริมและเผยแพร ่ผลงานนวัตกรรม 
สหกรณ์ออมทรพัย์ ประจ�าปี 2557 ชสอ.ร่วมกบั ชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์  
8 ภาค โครงการสัมมนาพร้อมทัศนศึกษาขอบคุณผู ้ลงทุนใน ชสอ.  

ณ ประเทศญี่ปุน่ และโครงการทศันศกึษาขอบคณุผูล้งทนุในหุน้ของ ชสอ. ณ สาธารณรฐัประชาชนจนี (ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้) ขอเชญิร่วม 
ท�าบญุกฐนิสามคัค ีวดัสระปทมุ ต.ไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทบัช้าง จ.พจิติร ในวนัที่ 26 ตลุาคม 2557 เพื่อสมทบทนุสร้างศาลาธรรมสงัเวช 
หลังใหม่ทดแทนหลังเดิมที่ช�ารุด และทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กร  
ชสอ. ที่ “A-” ด้วยแนวโน้ม “Stable” เพื่อให้สหกรณ์สมาชกิและผู้ลงทนุใน 
ชสอ. และสาธารณชนได้ทราบถงึอนัดบัความน่าเชื่อถอื

การจัดอบรมครั้งนี้ ได้เชิญ ว่าที่พันตรี สมบัติ วงศ์ก�าแหง  
บรรยายเรื่อง “กฎหมายที่สหกรณ์ออมทรพัย์ควรรู”้ พระราชบญัญตัสิหกรณ์  
พ.ศ. 2542 มาตรา 46 ให้สหกรณ์มอี�านาจกระท�าการ (6) ให้กู้ให้สนิเชื่อ  
ให้ยืม ให้เช่า ให้เช่าซื้อโอน รับจ�านอง รับจ�าน�า ซึ่งทรัพย์สินแก่สมาชิก  
หรอืของสมาชกิ (8) ให้สหกรณ์อื่นกู้ยมืได้ตามระเบยีบของสหกรณ์ที่ได้รบั 
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ ข้อบังคับของสหกรณ์ ก�าหนด 
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ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. พื้นที่ 2
ชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์ กทม. พื้นที่ 2 จดัอบรม หลกัสูตร 

“กระบวนการติดตามหนี้และการบังคับคดีตามกฎหมาย” โดย 
ได้รบัเกยีรตจิาก ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ.  
เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบเงินสนับสนุน 150,000 บาท  
ให้แก่ทางชมรมฯ โดยม ีพลโท ดร.วรีะ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ
ชมรมฯ เป็นผูร้บัมอบและกล่าวต้อนรบั เมื่อวนัที่ 7 กนัยายน ที่ผ่านมา  
ณ โรงแรม คอนวเีนยีน ปาร์ค 

ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์ ให้การบรรยายพเิศษ เรื่อง “แนวทางการด�าเนนิงาน 
และการบริหารสินเชื่ออย่างมีประสิทธิภาพ” สรุปได้ดังนี้ ปัจจัยการบริหารสินเชื่อ 
ประกอบด้วย 1. การบริหารแหล่งที่มาของเงินที่น�ามาให้สมาชิกกู้ 2. การบริหาร 
ความเสี่ยง 3. การบริหารต้นทุนและผลตอบแทน 4. การบริหารสภาพคล่อง และ 
หลกัการส�าคญัในการให้สนิเชื่อ คอื 1. คณุภาพส�าคญักว่าปรมิาณ 2. การวเิคราะห์
สินเชื่อ 3. ความรับผิดชอบของผู้กู้ 4. ช�าระหนี้ภายในอายุงาน 5. ความสามารถ 
ในการช�าระหนี้ส�าคญักว่าหลกัประกนั 6. ผูค้�้าประกนัต้องรบัผดิชอบ 7. การให้สนิเชื่อ 
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไข

นอกจากนี้ นายประดษิฐ์ หสัด ีรองประธานกรรมการ ชสอ. ได้ร่วมบรรยาย 
“การติดตามหนี้และการบังคับคดี” ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับทราบถึง บ่อเกิด 
แห่งหนี้ สหกรณ์ออมทรพัย์ แนวทางการตดิตามหนี้ หนี้ตามค�าพพิากษา บงัคบัคดี
หลงัค�าพพิากษา จากนั้นรบัฟังการบรรยาย “สหกรณ์ออมทรพัย์กบักฎหมายที่ต้องรู้  
โดย นายวินัย เลิศประเสริฐ ผู้พิพากษา ศาลแขวงมีนบุรี ซึ่งผู้เข้ารับการอบรม 
ได้รบัทราบถงึกฎหมายอาญา และ
กฎหมายแพ่งที่เกี่ยวกับสหกรณ์

ออมทรพัย์ และชวีติประจ�าวนัที่ควรรู้ และเสวนา กระบวนการ ตดิตามหนี้ และ
การบงัคบัคดตีามกฎหมาย โดยผู้เสวนา คอื ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์ ประธาน
กรรมการ ชสอ. นายวนิยั เลศิประเสรฐิ ผู้พพิากษา ศาลแขวงมนีบรุ ีผศ.เตม็ใจ 
สวุรรณทตั นกัวชิาการด้านสหกรณ์ออมทรพัย์ นายประดษิฐ หสัด ีรองประธาน
กรรมการ ชสอ. เป็นผู้ด�าเนนิรายการ
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ไว้ในเรื่องของ หลกัการให้เงนิกู้ การควบคมุเงนิกู้ การเรยีกคนืเงนิกู้ ประเภทของเงนิกู้ ผู้มอี�านาจในการให้เงนิกู้ รวมถงึการหกัเงนิ 
ช�าระหนี้ของสมาชกิสหกรณ์ ตามพระราชบญัญตัสิหกรณ์ มาตรา 42/1 การกู้ยมืเงนิตาม ป.พ.พ. มาตรา 653 พระราชบญัญตั ิ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 76 การค�้าประกัน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 680 สิทธิบ่ายเบี่ยง 
ของผู้ค�้าประกนั ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์ มาตรา 688 การจ�านอง และการบงัคบัจ�านอง ตาม ป.พ.พ. มาตรา 728  
หนี้ร่วมระหว่างสามภีรรยา อายคุวาม ตามมาตรา 193/33 รวมถงึการเตรยีมฟ้องคดตีดิตามหนี้ การยดึทรพัย์สนิ หลกัเกณฑ์การฟ้อง
คดล้ีมละลาย และการขอรบัช�าระหนี้ในกรณสีมาชกิถกูศาลสั่งพทิกัษ์ทรพัย์เดด็ขาดในคดล้ีมละลาย พร้อมตวัอย่างค�าพพิากษาฎกีา

การจดัอบรมครั้งนี้ เชญิ นายศรัณย์ จารุวัฒนพานิช บรรยายเรื่อง กฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบยีบ และค�าแนะน�าที่เกี่ยวกบั
การด�าเนนิงานของสหกรณ์ ประเดน็ส�าคญัในเรื่อง พระราชบญัญตัสิหกรณ์ ทนุเรอืนหุ้น ทนุส�ารอง การรบัฝากเงนิ การให้เงนิกู้  
การจัดสรรก�าไรสุทธิ สมาชิกสมทบ การประชุมใหญ่ อ�านาจหน้าที่ คณะกรรมการด�าเนินการ คณะกรรมการอ�านวยการ  
ผู้ตรวจสอบกจิการ

และพร้อมกนันี้คณะกรรมการด�าเนนิการชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์ภาคตะวนัตก ได้ประชมุร่วมกบัคณะกรรมการด�าเนนิการ
สหกรณ์ออมทรพัย์ครูสพุรรณบรุ ีจ�ากดั เพื่อประชมุหารอืการจดังานวนัออมแห่งชาต ิในวนัที่ 1 พฤศจกิายน 2557 จ.สพุรรณบรุ ี

11ปีที่ 26 ฉบับที่ 329 เดือนพฤศจิกายน 2557



ศกึษาดงูาน

ชสอ. ดูงานด้านระบบ IT 
บริษัท Hitachi Systems Ltd. กรุงโตเกียว

ชสอ. จัดอบรม ภาษีธุรกิจเฉพาะและ
ภาษีที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์

ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ณพล บญุประสทิธิ์ กรรมการด�าเนนิการ ชสอ. เข้าเยี่ยมชม
และศกึษาดูงานด้านระบบ IT บรษิทั Hitachi Systems Ltd. กรงุโตเกยีว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวนัที่ 9 - 13 กนัยายน ที่ผ่านมา

ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็น
ประธานในพิธีเปิดการอบรม “ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีที่
เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์” โดยวิทยากร นายสุเทพ  
พงษ์พิทักษ์ ผู ้อ�านวยการส�านักมาตรฐานการก�ากับและ 
ตรวจสอบภาษ ี กรมสรรพากร เมื่อวนัที่ 30 กนัยายน ที่ผ่าน
มา ณ ห้องประชมุ ชั้น 7 อาคารส�านกังาน ชสอ. โดยมผีู้แทน 
จากสหกรณ์ออมทรพัย์สนใจเข้าร่วมสมัมนากว่า 200 คน

s วนัที่ 10 กนัยายน 2557
 สหกรณ์ออมทรพัย์พนกังานสมบูรณ์กรุ๊ป จ�ากดั

s วนัที่ 12 กนัยายน 2557
 สหกรณ์ออมทรพัย์วงัเดมิ จ�ากดั

s วนัที่ 18 กนัยายน 2557
 สหกรณ์ออมทรพัย์ไทยซูซูกมิอเตอร์ จ�ากดั
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นักสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2557 ครบรอบ 42 ปี กรมสง่เสรมิสหกรณ์

ชสอ. ลงพื้นที่เชิญชวนสหกรณ์เข้าร่วมเป็นสมาชิก

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์  
รองประธานกรรมการ ชสอ. มอบดอกไม้ 
แสดงความยนิดแีก่ นายแพทย์กิตตนินัท์  
ไทยศรีวงศ ์  ประธานกรรมการ  
สหกรณ ์ออมทรัพย ์ โ ร งพยาบาล 
พระปกเกล้า จ�ากัด ในโอกาสได้รับ 
รางวัลนักสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี  
2557 จากสถาบนัวชิาการด้านสหกรณ์  
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 
กนัยายน ที่ผ่านมา ณ ห้องสธุรรม อารกีลุ ชั้น 1 อาคารสารนเิทศ 
50 ปี มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน

นายกติตชิยั ฝันฝากจิต นายเอนก นาคดลิก นายศรโีพธิ ์วายพุกัตร์ กรรมการด�าเนนิการ ชสอ. และนายนลทวชั สมาธิ  
รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. พร้อมทีมงานลงพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสงคราม ราชบุรี สมุทรสาคร นครปฐม 
พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสมชาย รัตนอารี ประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก 
และทีมงานสหกรณ์จังหวัดในแต่ละพื้นที่เข้าร่วมท�าความเข้าใจพร้อมเชิญชวนสหกรณ์ในพื้นที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก ชสอ. และ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อสร้างเครือข่ายขบวนการสหกรณ์ให้เกิดความเข้มแข็ง โดยมี ชสอ. พร้อม 
เป็นผู้น�าด้านการเงิน การบริหารงาน วิชาการ เทคโนโลยี และสวัสดิการ ทั้งนี้ ชสอ. ขอคืนความสุขแก่สหกรณ์สมาชิก และ 
ขอโอกาสท�าหน้าที่ดูแลสหกรณ์ต่อไป

ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์  
ประธานกรรมการ ชสอ. มอบ
ดอกไม้แสดงความยินดีวันคล้าย
วันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ครบรอบ 42 ปี โดยม ีนายจมุพล  
สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริม
สหกรณ์ ให้การต้อนรบั เมื่อวนัที่  
1 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ ลาน 

พระอนุสาวรีย ์พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ  
กรมส่งเสรมิสหกรณ์ เทเวศร์ กรงุเทพมหานคร

13ปีที่ 26 ฉบับที่ 329 เดือนพฤศจิกายน 2557



สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จ�ากัด
ถวายเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษา ประจ�าปี 2557

วันที่ 9 กรกฎาคม 2557

สหกรณ์ใดอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน 
“CSR ออมทรัพย์..เพื่อสังคม”  

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

จะเผยแพร่ภาพของสหกรณ์ท่านในฉบับต่อไปค่ะ

กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด 
มอบทุนการศึกษา ประจ�าปี 2557 ให้แก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ

วันที่ 21 มิถุนายน 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจแห่งชาติ จ�ากัด
มอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นงบประมาณจัดหาครุภัณฑ ์

เครื่องออกก�าลังกายประจ�าห้องออกก�าลังกาย
ของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ วันที่ 30 เมษายน 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด
จัดโครงการพัฒนาอุดมการณ์หลักการสหกรณ์ 

แก่ยุวชนในสถานศึกษา วันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจตระเวนชายแดนที่ 22 จ�ากัด
มอบเต็นท์ให้กองก�ากับการต�ารวจตระเวนชายแดนที่ 22 

จ�านวน 10 หลัง วันที่ 27 มิถุนายน 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ�ากัด
ถวายเทียน 9 วัด ณ วัดหน้าสตน, วัดศาลาแก้ว, วัดปาดระวะ, 

วัดมะขามเฒ่า, วัดเจย์ดีงาม, วัดสีหยัง, วัดชะลอน, 
วัดบ่อสระ, วัดน�้ากระจาย วันที่ 5 กรกฎาคม 2557
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน จ�ากัด
มอบเงินสนับสนุนโครงการน�้าดื่มของโรงเรียนศูนย์ปางมะผ้า  

ในโครงการตามพระราชด�าริฯ วันที่ 14 สิงหาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จ�ากัด
บริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จ�าเป็นส�าหรับเด็กพิการทางสมอง 

เเละปัญญา (บ้านราชาวดีชาย) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
วันที่ 4 สิงหาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จ�ากัด
มอบทุนการศึกษา บุตรสมาชิกสหกรณ์ ระดับปริญญาตรี

วันที่ 17 สิงหาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา จ�ากัด 
จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพสมาชิก ปี 2557

วันที่ 4 สิงหาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ�ากัด
จัดโครงการสอบคัดเลือกรับทุนเรียนดี ส�าหรับบุตรสมาชิก

สหกรณ์ฯ ประจ�าปี 2557 วันที่ 23 กรกฎาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสกลนคร จ�ากัด
จัดโครงการส่งเสริมการสร้างอาชีพสมาชิกสหกรณ์ฯ 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขชัยนาท จ�ากัด
มอบทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจ�าปี 2557

วันที่ 22 กรกฎาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจตระเวนชายแดนที่ 21 จ�ากัด
มอบทุนการส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจ�าปี 2557

วันที่ 18 สิงหาคม 2557

15ปีที่ 26 ฉบับที่ 329 เดือนพฤศจิกายน 2557



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

ช�าระค่าฝากส่งเป็นเงนิเชื่อ
ใบอนญุาตเลขที่ พเิศษ 5/2552

ปณศ.บางกรวย

ปีที ่26 ฉบบัที ่329 เดือนพฤศจกิายน 2557ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

อันดับเครดิต A-
แนวโน้ม : คงที่

Outlook : Stable

ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556 เป็นต้นไป 

สินเช่ือ ชสอ. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้

ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว

อัตราดอกเบี้ย 4.95 ต่อปี 5.15 ต่อปี 5.25 ต่อปี

รุ่น“วนัออมแห่งชาติ ปี 2557”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่: ฝ่ายเงนิทนุ ชสอ. 
โทรศพัท์ 0 2496 1199 ต่อ 125 - 127, 109, 110-111 โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188  www.fsct.com

วงเงิน
ระยะเวลา 9 เดือน ระยะเวลา 20 เดือน

อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี

 1 ล้านบาทขึ้นไป 4.10 4.60

 5 ล้านบาทขึ้นไป 4.20 4.70

 10 ล้านบาทขึ้นไป 4.30 4.80

ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เงินฝากประจ�า

ตัง้แต่วนัที ่16 กนัยายน - 14 พฤศจกิายน 2557ออมทรพัย์กบั ชสอ. ดอกเบีย้สงู


