
	 ดิถีวาร	 ลุที่ห้า	 ธันวามาส
เหล่าทวยราษฎร์	 ปลื้มปีติ	 สโมสร
ขออัญเชิญ	 เทพไททั่ว	 นภากร
ถวายพระพร	 แด่พ่อหลวง	 ของปวงชน

	 หมื่นแสนล้าน	 รอยพระบาท	 ทรงยาตรก้าว
ทุกเรื่องราว	 ทำาเพื่อลูก	 ทุกแห่งหน
คำาสอนพ่อ	 ยังตราตรึง	 ซึ้งกมล
ลูกทุกคน	 ต่างจงรัก	 น้อมภักดี

	 ภาพพระองค์	 ทรงสะพาย	 สายพระกล้อง
แผนที่พ้อง	 มีประจักษ์	 เป็นสักขี
ทรงดั้นด้น	 ทั่วแดนดาร	 ผ่านคีรี
มิเคยมี	 วันหยุดพัก	 แม้สักครา

	 พระเสโท	 ไหลหลั่ง	 ดั่งสายฝน
มิทรงบ่น	 ยอมเหน็ดเหนื่อย	 เมื่อยสังขาร์
นำาเศรษฐกิจ	 เพียงพอ	 ต่อชีวา
เพื่อลูกยา	 ใช้เลี้ยงตัว	 ทั่วหน้ากัน

	 พระทรงเป็น	 ยิ่งกว่า	 มหากษัตริย์
พระปรีชา	 เจิดจำารัส	 เลิศรังสรรค์
กว่าสี่พัน	 โครงการ	 ค่าอนันต์
ไทยเรานั้น	 จึงอยู่รอด	 ตลอดมา

	 พระเสื้อเมือง	 ทรงเมือง	 ผู้เรืองฤทธิ์
สิ่งศักดิ์สิทธิ์	 โปรดคุ้มครอง	 ป้องรักษา
ประทานพร	 องค์ราชันย์	 ขวัญประชา
ทรงมีพลา-	 มัยแข็งแรง	 แกร่งกล้าจริง

	 ชาวสหกรณ์	 น้อมสำานึก	 ในพระบาท
ภูมิพล	 มหาราช	 สำาคัญยิ่ง
ทรงสร่างสิ้น	 ภัยโรคา	 อย่าแอบอิง
ขอทุกสิ่ง	 สมประสงค์	 ทรงพระเจริญ

อาเศียรวาทในหลวง
5 ธันวาคม 2557

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการด�าเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด
ผู้ประพันธ์ : น.ส.มนัสพร  มณีโชติ

ปีที่ 26 ฉบับที่ 330 เดือนธันวาคม 2557
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “A- / Stable”
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คณะผู้บริหาร ชสอ. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวา

ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ณ อาคาร 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการด�าเนินการ และผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ร่วม
บนัทกึเทปถวายพระพร  เนื่องในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 5 ธนัวาคม ณ สถาบนัการ
ประชาสมัพนัธ์ กรงุเทพ เมื่อวนัที่ 4 พฤศจกิายน ที่ผ่านมา

ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการด�าเนนิการ ที่ปรกึษา ผู้ตรวจสอบกจิการ และฝ่ายจดัการ  
ชสอ. ร่วมถวายพระพรและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั ณ อาคาร 100 ปี โรงพยาบาลศริริาช
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(ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์)
ประธานกรรมการ

ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั

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

งานวนัออมแห่งชาต ิประจ�าปี 2557 ที่ จ.สพุรรณบรุผี่านพ้นไปแล้ว เมื่อวนัที่ 1 พฤศจกิายน 2557 มผีู้แทนจากขบวนการสหกรณ์ 
ออมทรพัย์กว่า 1,500 คน เข้ารว่มงานกนัโดยพร้อมเพรยีง โดย ชสอ. ได้รบัเกยีรตจิาก ว่าที่ ร้อยตร ีสพุร์ีพฒัน์ จองพานชิ ผูว่้าราชการจงัหวดั 
สพุรรณบรุ ีเป็นประธานในพธิเีปิดการเดนิรณรงค์วนัออมแห่งชาต ิประจ�าปี 2557 ในภาคเช้าและท่าน วราวธุ ศลิปอาชา อดตีรฐัมนตรชี่วย
ว่าการกระทรวงการคลงั เป็นประธานในพธิเีปิดงานวนัออมแห่งชาตใินภาคค�่าและเลอืกค�าคณุธรรมวนัออมแห่งชาตปิระจ�าปี 2558 ได้แก่ 
“สามคัค”ี ซึ่ง ชสอ. ร่วมกบัชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื จดัขึ้นที่ จ.อดุรธาน ีต้องขอขอบคณุทกุภาคส่วนที่ร่วมแรง 
ร่วมใจ แสดงพลงัของชาวออมทรพัย์ท�าให้วนังานผ่านไปด้วยด ีแล้วรวมพลงักนัใหม่ในปีหน้าที่ภาคอสีานครบั

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ชสอ. ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “เจาะลึกประเด็นร้อนสหกรณ์ต้องรู้” สหกรณ์ออมทรัพย์ 
กับเครดิตบูโร การก�ากับดูแลโดยกระทรวงการคลัง และกฎหมายใหม่ว่าด้วยการค�้าประกัน โดยเชิญผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์  
บรษิทัข้อมูลเครดติแห่งชาต ิ ธนาคารแห่งประเทศไทย มาร่วมแสดงความคดิเหน็และชี้แจงข้อมูลที่แท้จรงิในเวทเีสวนา แนวทางประโยชน์ 
ที่เป็นผลกระทบในการเข้าเป็นสมาชิกเครดิตบูโร และการอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของกระทรวงการคลัง ตลอดจนเรื่องที่ก�าลังอยู่ใน 
ความสนใจของสหกรณ ์ภาษธีรุกจิเฉพาะ กฎหมายใหม่ว่าด้วยการค�้าประกนั แนวทางปฏบิตัติามกฎหมาย ปปง. โดยวทิยากรผูท้รงคณุวฒุ ิ
จากกรมสรรพากร และส�านกังาน ปปง.ส�าหรบัเป็นแนวทางและวธิปีฏบิตัใินสหกรณ์ออมทรพัย์ โดยท่านที่ไม่ได้เข้ารบัฟังสมัมนาสามารถ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่เวบ็ไซต์ www.fsct.com ครบั

ท้ายนี้ ผมต้องขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้มาร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงฉลองประธานกรรมการสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์
และเครดติในเอเชยี (Association of Asian Confederation of Credit Unions: ACCU) เมื่อวนัที่ 15 พฤศจกิายน ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นงานที่ ชสอ. 
จัดงานฉลองให้กับผม เนื่องในโอกาสที่ผมได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานกรรมการได้รับการเลือกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ 
ACCU (ปี 2557 - 2559) เมื่อวนัที่ 21 กนัยายน 2557 ณ เกาะบาหล ีประเทศสาธารณรฐัอนิโดนเีซยี และนบัเป็นครั้งที่ 2 แล้วที่ผมได้เข้า
รบัต�าแหน่งอนัทรงเกยีรตนิี้ นบัว่าเป็นความภาคภูมใิจของ ชสอ. และขบวนการสหกรณ์เป็นอย่างยิ่ง ผมสญัญาว่าจะท�าหน้าที่อย่างเตม็ที่
และดทีี่สดุให้สมกบัที่ประเทศสมาชกิได้ไว้วางใจให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ ACCU หน่วยงานสูงสดุของทวปีเอเชยีและแปซฟิิก และ 
ขอขอบคณุทกุก�าลงัใจที่มใีห้กบัผม อนัเป็นพลงัและก�าลงัส�าคญัที่ผลกัดนัให้ผมได้รบัการยอมรบัและเข้ารบัต�าแหน่งประธานกรรมการ ACCU 
ได้อย่างมั่นใจ และขอขอบคณุ ACCU ที่จะได้ร่วมแรงร่วมใจกนัสร้างผลงานแก่มวลสมาชกิต่อไป 

ส�าหรบัสหกรณ์ทกุประเภท สามารถบรหิารเงนิทนุ อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยซื้อตั๋วสญัญาใช้เงนิหรอืเงนิฝากประจ�า “รุน่ออมเพิ่มทรพัย์”  
กบั ชสอ. โดยมอีตัราดอกเบี้ย 12 เดอืน วงเงนิ 1 ลา้นบาท 4.30% 5 ล้านบาท 4.40% และ 10 ล้านบาทขึ้นไป 4.50% ต่อป ีซึ่งจะเปิดจ�าหน่าย  
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ไปจนถึง 16 มกราคม 2558 ครับ และส�าหรับสินเชื่อ ชสอ. มีข่าวดีรับปีใหม่ครับ ชสอ.ได้ปรับลด 
ดอกเบี้ยเงนิกู้ระยะสั้นเป็น 4.60% ระยะปานกลางเป็น 5.05% ระยะยาวเป็น 5.15% ตั้งแต่ 30 ธนัวาคม 2557 ตดิต่อฝ่ายสนิเชื่อ ชสอ.  
ได้ที่ 0 2496 1199 ต่อ 212 - 216, 223 และ 226 ครบั

แล้วพบกนัใหม่ในฉบบัหน้า ขอบคณุและสวสัดคีรบั

ประธานพบสมาชิก
(ดร.เฉลิมพล	ดุลสัมพันธ์)

ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จ�ากัด

3ปีที่ 26 ฉบับที่ 330 เดือนธันวาคม 2557



ชสอ. สนับสนุนการสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ 
โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการด�าเนินการ ชสอ. ร่วมหารือการก่อสร้าง 
อาคารกิจกรรมสหกรณ์ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย อ�าเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม  
ที่ผ่านมา โดยม ีพ.ต.ท.ทวี พิจอมบุตร รอง ผกก. ตชด. 31 และ ร.ต.ต.พงศกร ขันที ครูใหญ่ ร่วมให้การต้อนรบั

ชสอ. ได้จดักจิกรรมสนบัสนนุโครงการพระราชด�ารใินสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี โดยการสนบัสนนุ
งบประมาณในการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ ให้แก่โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนเป็นประจ�าทุกปี นับตั้งแต่ปี 2549  
โดยในปี 2557 ชสอ. ได้รับการประสานงานจากกองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดนว่า โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน 
บ้านรักไทย ต�าบลบ่อภาค อ�าเภอชาตติระการ จงัหวดัพษิณุโลก มคีวามต้องการอาคารกจิกรรมสหกรณ์ ชสอ. จงึได้สนบัสนนุ 
งบประมาณในการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ จ�านวน 500,000 บาท 

โรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านรกัไทย ก่อตั้งเมื่อปี 2533 ตั้งอยูท่ี่หมูบ้่านรกัไทย หมู ่6 ต�าบลบ่อภาค อ�าเภอชาตติระการ 
จงัหวดัพษิณโุลก ห่างจากตวัจงัหวดัพษิณโุลกประมาณ 200 กม. ห่างจากตวัอ�าเภอชาตติระการประมาณ 60 กม. ปัจจบุนัมคีรอูยู ่6 คน  
มีนักเรียน 26 คน จัดกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าและออมทรัพย์ ให้กับครูและนักเรียน โดยครูและนักเรียนเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
ครบทุกคน ในส่วนของกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า จะน�าผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เข้ามาผ่านระบบสหกรณ์  
จากนั้นจึงจะน�าไปเข้าโครงการอาหารกลางวัน ส่วนกิจกรรมออมทรัพย์นั้นสนับสนุนการออมให้กับนักเรียนโดยการหยอดกระปุก
ออมสิน และท�าการนับทุกเดือน นักเรียนที่มียอดการฝากสูงสุดประจ�าเดือนนั้น ก็จะได้รับรางวัล เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ 
ในการส่งเสรมิการออมให้กบันกัเรยีน

FSCT NEWS4



ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ น�าคณะผู้น�าสหกรณ์ไทยเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ตามโครงการแลกเปลี่ยน 

ผู้น�าสหกรณ์ไทย-เกาหล ีประจ�าปี 2557 ระหว่างวนัที่ 13 - 20 ตลุาคม 2557 ณ ประเทศสาธารณรฐัเกาหล ีดงันี้

ผู้น�าสหกรณ์ไทย-เกาหลีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการสหกรณ์

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี	
(KFCC) โดยม ีMr.Shin Jong - Baek ประธานกรรมการ KFCC ให้การ
ต้อนรบั KFCC มสีนิทรพัย์รวม 41,331,674 ล้านวอน เจ้าหน้าที่ 749 คน มสี�านกังาน 
เขต 13 แห่ง โดย KFCC ท�าหน้าที่เป็นสหกรณ์กลางในการก�ากบัดูแล การควบคมุ 
ให้ค�าแนะน�าและให้ค�าปรกึษาทางการเงนิแก่สหกรณ์ ให้บรกิารด้านการประกนั 
การจัดการศึกษาและฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัยทางด้านสหกรณ์ ให้บริการ 
และสนับสนุนทางด้าน IT (โดยมีเน็ตเวิร์กใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ)  
การบรกิารด้านการประชาสมัพนัธ์และการประสานงานกบัสหกรณ์ต่างประเทศ

 
สหกรณ์ออมทรพัย์ชมุชน	Siheung ก่อตั้งเมื่อวนัที่ 1 สงิหาคม 

2518 มสีนิทรพัย์รวม 1,430 ล้านวอน มสีมาชกิจ�านวน 17,312 คน มสีาขา 2 แห่ง  
ให้บริการทางด้านการเงิน การประกัน การฝึกอบรม และด้านสวัสดิการ 
การให้ความช่วยเหลอืแก่สมาชกิ

สถาบันฝึกอบรม	KFCC	 เมืองชนอัน เปิดให้บริการเมื่อปี  
พ.ศ. 2508 ให้บริการด้านการฝึกอบรมแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร 
ของสหกรณ์ มทีั้งหมด 10 อาคาร สามารถรองรบัผู้เข้าอบรมได้ 584 คน/วนั

สหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชน	Banyeo	1,	4	dong	ก่อตั้ง 
เมื่อวนัที่ 28 พฤษภาคม 2522 มสีนิทรพัย์รวม 159 ล้านวอน มสีมาชกิจ�านวน  
13,075 คน มสีาขา 4 แห่ง ให้บรกิารทางด้านการเงนิ การประกนั การฝึกอบรม  
และด้านสวสัดกิารแก่สมาชกิ 

ชสอ. และ KFCC ได้ลงนามในบนัทกึข้อตกลงทวภิาครี่วมกนั เมื่อวนัที่ 
22 กนัยายน 2536 ในการให้ความร่วมมอืสนบัสนนุซึ่งกนัและกนัในด้านต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ของทั้งสองประเทศ โดย
เริ่มจากความร่วมมอืในการจดั “โครงการแลกเปลี่ยนผู้น�าสหกรณ์ไทย-เกาหล”ี 
เป็นประจ�าทกุปี ตั้งแต่ปี 2536 จนถงึปัจจบุนั เป็นปีที่ 21 ซึ่งประสบความส�าเรจ็
ในการเสรมิสร้างความร่วมมอืระหว่างกนัเป็นอย่างด ี

5ปีที่ 26 ฉบับที่ 330 เดือนธันวาคม 2557



กิจกรรม
ในรอบเดือน

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ร่วมมอบ 
ดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี สหกรณ ์
ออมทรพัย์พระจอมเกล้าพระนครเหนอื จ�ากดั เมื่อวนัที่ 9 ตลุาคม 
ที่ผ่านมา

นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ ร่วมมอบ 
ดอกไม้แสดงความยินดีในพิธีฉลองเปิดอาคารส�านักงานใหม่  
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จ�ากัด เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม  
ที่ผ่านมา

ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์ ประธานกรรมการ  
ได ้รับเกียรติร ่วมพิธีเป ิด ปั ๊มน�้ามันสาขาที่ 1  
สหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริ้ว จ�ากัด โดยมี 
ท่านประธานกรรมการ ผู้จัดการ และกรรมการ  
ให้การต้อนรบัเป็นอย่างด ีเมื่อวนัที่ 3 พฤศจกิายน 
ที่ผ่านมา ชสอ.ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองอยู่คู่กับ
สมาชกิของจงัหวดัฉะเชงิเทราตลอดไป

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ  
ให้การต้อนรับคณะจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 
จ�ากดั น�าโดยนายเผดจ็ มุ่งปัญญา ประธานกรรมการ 
เข้าแสดงความยนิดเีนื่องในโอกาสด�ารงต�าแหน่งประธาน
กรรมการสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และ 
เครดติในเอเชยี เมื่อวนัที่ 3 พฤศจกิายน ที่ผ่านมา

ชสอ. ร่วมกับ ชมรม สอ.ภาคเหนือ ทอดกฐินพระราชทาน

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงพระกรณุาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตร ให้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จ�ากดั (ชสอ.) น�าโดย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ เชญิมาทอดถวายที่ชมุนมุสงฆ์ ณ วดัสระประทมุ จงัหวดัพจิติร ในวนัที่  
26 ตลุาคม 2557 ตรงกบัวนัแรม 4 ค�่า เดอืน 11 เวลา 10.00 น. เพื่อสมทบทนุสร้างศาลาธรรมสงัเวชหลงัใหม่ทดแทนหลงัเดมิที่ช�ารดุทรดุโทรม  
โดย ชสอ. ร่วมกบัขบวนการสหกรณ์ และพทุธศาสนกิชนจงัหวดัพจิติร ซึ่งมยีอดรวมจากการทอดกฐนิครั้งนี้ทั้งสิ้น 1,741,241 บาท
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ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ 
ชสอ. พร้อมด้วย นายเอนก นาคดิลก กรรมการ
เชื่อมโยงเครอืข่ายและกจิการพเิศษ มอบเงนิสนบัสนนุ 
จ�านวน 170,000 บาท ให้กับ นายณฐกร แก้วดี  

ประธานกรรมการ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาค
ตะวันออก จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “เจาะลึก :  

จุดส�าคัญงบการเงิน ที่ผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ต้องรู้” ในวันที่ 11 - 12 ตุลาคม 

2557 ณ โรงแรม อินโดจีน โฮเต็ล อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยมผีู้เข้ารบัการสมัมนา 
จ�านวน 113 คน จาก 40 สหกรณ์

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ เป็นประธาน 
ในพธิเีปิดการอบรม และบรรยายพเิศษเรื่อง “นโยบาย 
ชสอ.กับการพัฒนาสหกรณ์สมาชิก” ท�าให้ผู ้เข้า
สัมมนารับทราบถึงนโยบายการบริหารงานของ ชสอ. 
และแนวทางการพัฒนาสหกรณ์สมาชิก รวมถึง
ประชาสมัพนัธ์งาน ชสอ. งานวนัออมแห่งชาต ิประจ�าปี  
2557 ในวนัเสาร์ที่ 1 พฤศจกิายน 2557 ณ จงัหวดั
สพุรรณบรุ ีชสอ. และชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์ 8 ภาค 
ร่วมกบัชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์ภาคตะวนัตก รวมถงึ 
โครงการออมทรัพย์ออมความดีเฉลิมพระเกียรต ิ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี 
มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 31 สอ. โครงการส่งเสริม
และเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจ�าปี 2557 ชสอ.ร่วมกับ ชมรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ 8 ภาค โครงการสัมมนาพร้อมทัศนศึกษาขอบคุณผู้ลงทุนใน ชสอ.  
ณ ประเทศญี่ปุน่ และโครงการทศันศกึษาขอบคณุผูล้งทนุในหุน้ของ ชสอ. ณ สาธารณรฐั
ประชาชนจนี (ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้) 

การจดัสมัมนาครั้งนี้ ได้เชญิ นางปารชิาต วชัรโชคเกษม นกัวชิาการตรวจสอบบญัชี 
ช�านาญการ ส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี บรรยายเรื่อง เจาะลึก จุดส�าคัญ 

งบการเงนิ ที่ผูบ้รหิารและฝ่ายจดัการต้องรู ้โดยเน้นจดุวเิคราะห์งบดลุ งบก�าไรขาดทนุ รวมถงึการน�าเครื่องมอืเตอืนภยัทางการเงนิ 
และการวิเคราะห์ผล (CFSAWS: ss) เป็นแนวคิดทางด้านการบริหารจัดการทางการเงิน โดยอาศัยข้อมูลทางการเงิน เตรียม 
ความพร้อมในการวิเคราะห์ เพื่อเฝ้าระวังทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความมั่นคงทางการเงิน โดยเป็นการ
เตือนภัยแนวโน้มทางการเงิน ด้านโครงสร้างทั่วไป ด้านความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง ด้านคุณภาพของสินทรัพย์  
ด้านความสามารถในการท�าก�าไร ด้านสภาพคล่องทางการเงนิ เพื่อให้ฝ่ายบรหิาร ฝ่ายจดัการ ผูต้รวจสอบกจิการ และผูส้อบบญัชี
ได้มกีารเฝ้าระวงัทางการเงนิของสหกรณ์ ซึ่งจะช่วยปรบัปรงุโครงสร้างทางการเงนิของสหกรณ์สู่ความมั่นคงในอนาคต

7ปีที่ 26 ฉบับที่ 330 เดือนธันวาคม 2557



ชสอ. ร่วมกับชมรม สอ.ภาคตะวันตก และ สอ.ครูสุพรรณบุรี
จัดงานวันออมแห่งชาติ ประจ�าปี 2557 อย่างยิ่งใหญ่

ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั (ชสอ.)  
ร่วมกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก ชมรมสหกรณ์ 
ออมทรพัย์ทกุภูมภิาค สหกรณ์ออมทรพัย์ครูสพุรรณบรุ ีจ�ากดั และ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันออม
แห่งชาต ิ ประจ�าปี 2557 ในวนัเสาร์ที่ 1 พฤศจกิายน พ.ศ. 2557  
ณ จงัหวดัสพุรรณบรุ ีโดยมผีูเ้ข้าร่วมจากขบวนการสหกรณ์ออมทรพัย์ 
ทั่วประเทศเข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน 

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ.  
กล่าวว่า โดยภาพรวมของขบวนการสหกรณ์ไทยในปัจจุบัน 
สหกรณ์ทกุประเภท มอียู่ประมาณ 7,000 แห่งทั่วประเทศ สมาชกิ 
กว่า 12 ล้านคน และเงินออมในระบบกว่า 1.3 ล้านล้านบาท  
สหกรณ์ออมทรัพย์มีจ�านวน 1,334 สหกรณ์ สมาชิกมีเงินออม 
เฉลี่ยเท่ากับ 402,796 บาทต่อคน โดยทุนเรือนหุ ้น 670,348  
ล้านบาท เงินรับฝาก 484,665 ล้านบาท สหกรณ์ออมทรัพย์ 
ทั่วประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันส่งเสริมการออม  
ซึ่งถือว่าเป็นส่วนส�าคัญในการสร้างหลักประกันความมั่นคง 
ไม่เพียงส�าหรับพี่น้องประชาชนและเยาวชนที่เป็นผู้ออม แต่เป็น 
หลักประกันและความมั่นคงในเชิงเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทย 
อกีด้วย
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ชสอ. ได้จัดกิจกรรมออมทรัพย์ ออมความดี เพื่อ 
รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนของประเทศได้มองเห็นและเข้าใจ 
ในความส�าคัญของการออมและสร้างภาพลักษณ์ที่ด ี
ของขบวนการสหกรณ์ไทย เริ่มตั้งแต่ในภาคเช้า เป็นกจิกรรม 
เดินรณรงค์ งานวันออมแห่งชาติ ซึ่งได้รับเกียรติจาก  
ว่าที ่ร้อยตร ีสพุร์ีพฒัน์ จองพานชิ ผูว่้าราชการจงัหวดั  

สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยตั้งริ้วขบวน 
เดนิรณรงค์วนัออมแห่งชาตจิากโรงเรยีนสพุรรณภมู ิไปสิ้นสดุ 
ที่หอคอยบรรหาร-แจ่มใส โดยมสีมาชกิสหกรณ์ทั่วประเทศ 
นกัเรยีน และประชาชน เข้าร่วมกว่า 1,000 คน

ภาคบ่ายเป็นการสมัมนาทางวชิาการ ณ ห้อง Grand 
Convention โรงแรมวาสฏิฐ ีซติี้ โฮเทล โดย ดร.เฉลิมพล  

ดุลสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด มอบเข็มที่ระลึก 
วันออมแห่งชาติและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่สหกรณ์ที่ 
เข้าร่วมกจิกรรมระดมเงนิออม และจดักจิกรรมส่งเสรมิความ 
“มนี�้าใจ” (กจิกรรมเพื่อชมุชนและสงัคม) และการบรรยาย 
“ภาวะเศรษฐกิจและการเตรียมความพร้อมของสหกรณ์
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC)” โดย ดร.นิติภูมิ 

นวรัตน์ 

ภาคค�่า เป็นงานเลี้ยงสงัสรรค์ ณ สนามกฬีา โรงเรยีน 
กรรณสตูศกึษาลยั ได้รบัเกยีรตจิาก นายวราวธุ  ศลิปอาชา  

นายกรฐัมนตร ีเป็นประธานในพธิเีปิด และเลอืกค�าคณุธรรม 
ในปี 2558 ได้แก่ “สามัคคี” หลังจากนั้นเข้าสู่พิธีการ 
มอบธงวันออมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานวันออมแห่งชาติ 
ประจ�าปี 2558 ให้แก่ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เสร็จสิ้นพิธีการสมาชิกสหกรณ์ 
ออมทรัพย ์จากทั่วประเทศกว ่า 2,000 คน ได ้ร ่วม 
รับประทานอาหาร และรับชมการแสดงศิลปินเพลงลูกทุ่ง 
เลอืดสพุรรณ พร้อมร่วมร�าวงย้อนยคุอย่างสนกุสนาน

การจัดงานในครั้งนี้ ชสอ. ได้ร่วมมือกับสหกรณ์
ออมทรัพย์ทั่วประเทศร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม 
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้ขบวนการสหกรณ์ได้รักษา
คุณค่า “วันออมแห่งชาติ” ชสอ.เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีและ
ตรงกับหลักการสหกรณ์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยถือเป็นวันส�าคัญ 
ของขบวนการสหกรณ์ไทย
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FSCT เข้าศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ NACUFOK
ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์ ประธานกรรมการได้น�าที่ปรกึษา  

คณะกรรมการเทคโนโลยสีารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ รวม 9 คน  
เข้าศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของชุมนุมสหกรณ์ 
ออมทรัพย์และเครดิตแห่งประเทศเกาหลีใต้ (National Credit  
Union Federation of Korea: NACUFOK) ระหว่างวนัที่ 21 - 24 ตลุาคม 
2557 เพื่อน�าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับปรุงแผน 
การจดัหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรพัย์ และศูนย์ข้อมูล 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จาก  
Dr.Chul-sang Moon ประธานกรรมการ Mr.Jin-woo Chu ประธาน
เจ้าหน้าที่บรหิาร ผูจ้ดัการฝ่ายสนิเชื่อและประกนัภยั ผูจ้ดัการฝ่าย
วางแผนและบริหาร IT ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา IT ผู้จัดการแผนก
บรหิารความมั่นคงปลอดภยัของข้อมลู และทมีงานอกีหลายท่าน 
ของ NACUFOK

เหตผุลที่เลอืกศกึษาระบบ IT ที่ NACUFOK เนื่องจากเป็น
ขบวนการสหกรณ์ออมทรพัย์ที่ใหญ่ที่สดุและมรีะบบ IT ที่สมบรูณ์
ที่สดุในภมูภิาคเอเชยี โดยมสีหกรณ์สมาชกิ 1,665 สหกรณ์ จ�านวน
สมาชกิ 5.82 ล้านคน สนิทรพัย์รวมทั้งระบบ 1.75 ล้านล้านบาท  
ก่อตั้งมาเป็นเวลา 54 ปี มีบริการทางการเงิน เช่น การถือหุ้น 
เงินรับฝาก เงินให้กู้ Electronic Banking Internet/Smartphone  
Banking, Bill clearing, Credit/Debit Card, Card Terminal, Cash  
Dispenser, ATM การแลกเปลี่ยนเงนิตรา ประกนัชวีติ ประกนัสขุภาพ 
ประกนัอบุตัเิหต ุประกนัหุน้และเงนิฝาก และประกนัภยัอื่น ๆ  รวมทั้ง 
มบีรกิารร้านค้าบน Internet (Internet Shopping Mall)

FSCT NEWS10



ศกึษาดงูาน

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย	จ�ากัด
	วันที่	1	ตุลาคม	2557

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตราด	จ�ากัด
วันที่	9	ตุลาคม	2557	รุ่นที่	1
วันที่	16	ตุลาคม	2557	รุ่นที่	2

วันที่	6	พฤศจิกายน	2557	รุ่นที่	3

สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง	จ�ากัด
วันที่	17	ตุลาคม	2557

FSCT NEWS

NACUFOK ได้เปิดศูนย์ IT Center ให้คณะผู้แทน ชสอ. ได้เยี่ยมชมเป็นกรณพีเิศษ พร้อมศกึษารายละเอยีดทั้ง System  
Architecture, Database Architecture, Core system and functions, Datacenter Architecture รวมถงึโครงสร้างการบรหิารจดัการฝ่าย IT  
development ซึ่งประกอบด้วยทมีงานพฒันาบรกิารทั้งด้าน Information Management, Core Banking, External Banking, Credit  
and Insurance นอกจากนี้แล้วยงัได้ศกึษาถงึการบรหิารและพฒันาบคุลากร, แผนงานและงบประมาณด้าน IT เป็นต้น

ผลการศกึษาในครั้งนี้จะสามารถน�ามาปรบัปรงุพฒันาแผนงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของ ชสอ. และของสหกรณ์สมาชกิ 
ให้มปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้นต่อไป
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แสดงความยินดี	
ประธานกรรมการ	ชสอ.	ชนะเลือกตั้ง

รับต�าแหน่งประธานกรรมการ
ACCU	ครั้งที่	2

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด (ชสอ.) ได้รับการเลือกตั้งให้ด�ารง 
ต�าแหน่งประธานกรรมการสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และ 
เครดติในเอเชยี (Association of Asian Confederation of Credit Unions:  
ACCU) (ปี 2557 - 2559) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557 ณ โรงแรม  
Sanur Paradise Plaza เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้รับ 
ความไว้วางใจจากประเทศสมาชกิในที่ประชมุใหญ่ ครั้งที่ 33 ของ ACCU  
ให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ ACCU เป็นครั้งที่ 2 นบัเป็นความ
ภาคภูมใิจของ ชสอ. และขบวนการสหกรณ์อย่างยิ่ง

ในโอกาสนี้ ชสอ. ได้จดังานเลี้ยงฉลองต�าแหน่งประธานกรรมการ  
สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย ให้กับ 
ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์ เพื่อเป็นเกยีรตยิศ ขวญั ก�าลงัใจ และความ 
ภาคภูมิใจของขบวนการสหกรณ์ โดยมีนายวิฑูรย์ แนวพานิช  
ประธานกรรมการ สสท. กล่าวเปิดงานแสดงความชื่นชม ในวนัเสาร์ที่  
15 พฤศจกิายน พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมมริาเคลิ แกรนด์ คอนเวนชั่น  
หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนจากขบวนการสหกรณ์ การธนาคาร  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมแสดงความยนิดกีว่า 200 คน
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ดร.เฉลมิพล กล่าวว่า ผมมคีวามรูส้กึเป็นเกยีรต ิและภาคภมูใิจ  
ที่ได้เข้ารับต�าแหน่งอันทรงเกียรติและมีคุณค่าอย่างสูงต่อขบวนการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนี้ และสัญญาว่า  
จะท�าหน้าที่อย่างเต็มที่และดีที่สุด ให้สมกับที่ประเทศสมาชิกได้ 
ไว้วางใจให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ ACCU หน่วยงานสูงสดุ 
ของทวปีเอเชยีและแปซฟิิก อนัจะก่อให้เกดิประโยชน์ในกลุม่ประเทศ
สมาชกิ รวมทั้งสหกรณ์ออมทรพัย์และเครดติยเูนี่ยนของประเทศไทย 
ตั้งแต่ระดบัรากหญ้า ชมุชน สงัคม ขบวนการสหกรณ์ ไปจนถงึระดบั
ประเทศ ไม่ให้ด้อยกว่าประเทศอื่น เพราะถือเป็นเกียรติประวัติของ
วงการสหกรณ์ไทยเรา และขอขอบคุณชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  
ที่ได้มอบให้ผมเป็นผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ลงสมัครรับ 
เลอืกตั้งเป็นคณะกรรมการด�าเนนิการของ ACCU ในครั้งนี้ ขอขอบคณุ 
ทุกก�าลังใจที่มีให้กับผมอันเป็นพลังและก�าลังส�าคัญที่ผลักดัน 

ให้ผมได้รับการยอมรับและเข ้ารับต�าแหน่งประธาน
กรรมการ ACCU ได้อย่างมั่นใจ และขอขอบคณุ ACCU ที่จะได้  
ร่วมแรงร่วมใจกนั สร้างผลงานแก่มวลสมาชกิต่อไป
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คัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
ของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร	พื้นที่	1

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย 
นายประดษิฐ หสัด ีรองประธานกรรมการ คนที่ 1 พ.ต.อ. นพ.ดนกุฤต  
กลัมพากร รองประธานกรรมการ คนที่ 4 และนายเอนก นาคดิลก  
กรรมการด�าเนนิการ ชสอ. เข้ารว่มประชมุและคดัเลอืกผลงานนวตักรรม 
การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 ณ ห้องประชุมกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  
ส�านกัพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารสหกรณ์ เมื่อวนัที่ 17 พฤศจกิายน 
ที่ผ่านมา โดยมีสหกรณ์ส่งผลงานนวัตกรรมเข้ารับการคัดเลือก 2  
ผลงานด้วยกนัคอื สหกรณ์ออมทรพัย์ เอ ไอ เอส จ�ากดั และสหกรณ์
ออมทรัพย์กองทุนสงเคราะห์การท�าสวนยาง จ�ากัด ร่วมกับ สหกรณ ์
ออมทรพัย์ข้าราชการกระทรวงศกึษาธกิาร จ�ากดั

ผลการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ 
ออมทรพัย์ดเีด่นระดบัภาค ของชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์กรงุเทพมหานคร 
พื้นที่ 1 ซึ่งคัดเลือกโดยวิธีการให้ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่เข้าร่วม 
รบัฟังเป็นผู้ให้คะแนน และสหกรณ์ที่ได้รบัการคดัเลอืก ได้แก่ สหกรณ์ 
ออมทรัพย์ เอ ไอ เอส จ�ากัด ที่จะต้องไปน�าเสนอผลงานนวัตกรรมฯ 
ในเวทกีารคดัเลอืกผลงานนวตักรรมฯ ดเีด่นในระดบัประเทศของ ชสอ. 
ต่อไป
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ราคา	200	บาท/ใบ

แนะน�าสินค้าใหม่

สนใจสินค้าติดต่อได้ที่	ฝ่ายธุรกิจเสริม	ชสอ.	โทร.02-496-1199		ต่อ	121,	122

ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	ฝ่ายวิชาการ	ชสอ.	โทร	0-2496-1199	ต่อ	308	–	311

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม

1.	หลักสูตร	“กรรมการด�าเนินการใหม่	รุ่นที่	19”
 ระหว่างวันที่ 13 - 16 มกราคม 2558

 ณ โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แควรีสอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

2.	หลักสูตร	“คณะกรรมการอ�านวยการ”
 ระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม 2558

 ณ โรงแรมพรพิงค์ทาวเวอร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
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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 ่330 เดือนธนัวาคม 2557ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

อันดับเครดิต A-
แนวโน้ม : คงที่

Outlook : Stable

ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป 

สินเช่ือ ชสอ. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้

ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว

อัตราดอกเบี้ย 4.60 ต่อปี 5.05 ต่อปี 5.15 ต่อปี

รุ่น“ออมเพิ่มทรพัย์”

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 12 เดือน

อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี

 1 ล้านบาทขึ้นไป 4.30

 5 ล้านบาทขึ้นไป 4.40

 10 ล้านบาทขึ้นไป 4.50

ตั๋วสัญญาใช้เงิน	และ เงินฝากประจ�า

ตัง้แต่วนัที	่17	พ.ย.	57	-16	ม.ค.	58

ข่าวดี

รับปีให
ม่

ออมทรพัย์กบั	ชสอ.	ดอกเบีย้สงู


