อาเศียรวาทในหลวง
5 ธันวาคม 2557
ดิถีวาร
เหล่าทวยราษฎร์
ขออัญเชิญ
ถวายพระพร

ลุที่ห้า
ปลื้มปีติ
เทพไททั่ว
แด่พ่อหลวง

ธันวามาส
สโมสร
นภากร
ของปวงชน

หมื่นแสนล้าน
ทุกเรื่องราว
คำ�สอนพ่อ
ลูกทุกคน

รอยพระบาท
ทำ�เพื่อลูก
ยังตราตรึง
ต่างจงรัก

ทรงยาตรก้าว
ทุกแห่งหน
ซึ้งกมล
น้อมภักดี

ภาพพระองค์
แผนที่พ้อง
ทรงดั้นด้น
มิเคยมี

ทรงสะพาย
มีประจักษ์
ทั่วแดนดาร
วันหยุดพัก

สายพระกล้อง
เป็นสักขี
ผ่านคีรี
แม้สักครา

พระเสโท
มิทรงบ่น
นำ�เศรษฐกิจ
เพื่อลูกยา

ไหลหลั่ง
ยอมเหน็ดเหนื่อย
เพียงพอ
ใช้เลี้ยงตัว

ดั่งสายฝน
เมื่อยสังขาร์
ต่อชีวา
ทั่วหน้ากัน

พระทรงเป็น
พระปรีชา
กว่าสี่พัน
ไทยเรานั้น

ยิ่งกว่า
เจิดจำ�รัส
โครงการ
จึงอยู่รอด

มหากษัตริย์
เลิศรังสรรค์
ค่าอนันต์
ตลอดมา

พระเสื้อเมือง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประทานพร
ทรงมีพลา-

ทรงเมือง
โปรดคุ้มครอง
องค์ราชันย์
มัยแข็งแรง

ผู้เรืองฤทธิ์
ป้องรักษา
ขวัญประชา
แกร่งกล้าจริง

ชาวสหกรณ์
ภูมิพล
ทรงสร่างสิ้น
ขอทุกสิ่ง

น้อมสำ�นึก
มหาราช
ภัยโรคา
สมประสงค์

ในพระบาท
สำ�คัญยิ่ง
อย่าแอบอิง
ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการด�ำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ผู้ประพันธ์ : น.ส.มนัสพร มณีโชติ

ชุ ม นุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง ประเทศไทย จ�ำกัด
อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “A- / Stable”
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2

FSCT NEWS

ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ อาคาร 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการด�ำเนินการ ทีป่ รึกษา ผูต้ รวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ
ชสอ. ร่วมถวายพระพรและลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคาร 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช
FSCT NEWS

คณะผู้บริหาร ชสอ. ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 5 ธันวา

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการด�ำเนินการ และผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ร่วม
บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม ณ สถาบันการ
ประชาสัมพันธ์ กรุงเทพ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

ปีที่ 26 ฉบับที่ 330 เดือนธันวาคม 2557

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

เรียน ท่านประธานกรรมการ/ผู้แทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกท่าน
สวัสดีครับ พบกันอีกครั้ง ส�ำหรับ FSCT News ฉบับเดือนธันวาคมครับ
งานวันออมแห่งชาติ ประจ�ำปี 2557 ที่ จ.สุพรรณบุรีผ่านพ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 มีผู้แทนจากขบวนการสหกรณ์
ออมทรัพย์กว่า 1,500 คน เข้าร่วมงานกันโดยพร้อมเพรียง โดย ชสอ. ได้รบั เกียรติจาก ว่าที่ ร้อยตรี สุพรี ์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัด
สุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการเดินรณรงค์วันออมแห่งชาติ ประจ�ำปี 2557 ในภาคเช้าและท่าน วราวุธ ศิลปอาชา อดีตรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันออมแห่งชาติในภาคค�ำ่ และเลือกค�ำคุณธรรมวันออมแห่งชาติประจ�ำปี 2558 ได้แก่
“สามัคคี” ซึ่ง ชสอ. ร่วมกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดขึ้นที่ จ.อุดรธานี ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมแรง
ร่วมใจ แสดงพลังของชาวออมทรัพย์ท�ำให้วันงานผ่านไปด้วยดี แล้วรวมพลังกันใหม่ในปีหน้าที่ภาคอีสานครับ
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 ชสอ. ได้จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “เจาะลึกประเด็นร้อนสหกรณ์ต้องรู้” สหกรณ์ออมทรัพย์
กับเครดิตบูโร การก�ำกับดูแลโดยกระทรวงการคลัง และกฎหมายใหม่ว่าด้วยการค�้ำประกัน โดยเชิญผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์
บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทย มาร่วมแสดงความคิดเห็นและชี้แจงข้อมูลที่แท้จริงในเวทีเสวนา แนวทางประโยชน์
ที่เป็นผลกระทบในการเข้าเป็นสมาชิกเครดิตบูโร และการอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ตลอดจนเรื่องที่ก�ำลังอยู่ใน
ความสนใจของสหกรณ์ ภาษีธรุ กิจเฉพาะ กฎหมายใหม่ว่าด้วยการค�ำ้ ประกัน แนวทางปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ปปง. โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
จากกรมสรรพากร และส�ำนักงาน ปปง.ส�ำหรับเป็นแนวทางและวิธีปฏิบัติในสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยท่านที่ไม่ได้เข้ารับฟังสัมมนาสามารถ
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ที่เว็บไซต์ www.fsct.com ครับ
ท้ายนี้ ผมต้องขอขอบคุณทุกท่าน ที่ได้มาร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงฉลองประธานกรรมการสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์
และเครดิตในเอเชีย (Association of Asian Confederation of Credit Unions: ACCU) เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นงานที่ ชสอ.
จัดงานฉลองให้กับผม เนื่องในโอกาสที่ผมได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานกรรมการได้รับการเลือกตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ
ACCU (ปี 2557 - 2559) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557 ณ เกาะบาหลี ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และนับเป็นครั้งที่ 2 แล้วที่ผมได้เข้า
รับต�ำแหน่งอันทรงเกียรตินี้ นับว่าเป็นความภาคภูมิใจของ ชสอ. และขบวนการสหกรณ์เป็นอย่างยิ่ง ผมสัญญาว่าจะท�ำหน้าที่อย่างเต็มที่
และดีที่สุดให้สมกับที่ประเทศสมาชิกได้ไว้วางใจให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ ACCU หน่วยงานสูงสุดของทวีปเอเชียและแปซิฟิก และ
ขอขอบคุณทุกก�ำลังใจทีม่ ใี ห้กบั ผม อันเป็นพลังและก�ำลังส�ำคัญทีผ่ ลักดันให้ผมได้รบั การยอมรับและเข้ารับต�ำแหน่งประธานกรรมการ ACCU
ได้อย่างมั่นใจ และขอขอบคุณ ACCU ที่จะได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างผลงานแก่มวลสมาชิกต่อไป
ส�ำหรับสหกรณ์ทกุ ประเภท สามารถบริหารเงินทุน อย่างมีประสิทธิภาพ โดยซือ้ ตัว๋ สัญญาใช้เงินหรือเงินฝากประจ�ำ “รุน่ ออมเพิม่ ทรัพย์”
กับ ชสอ. โดยมีอตั ราดอกเบีย้ 12 เดือน วงเงิน 1 ล้านบาท 4.30% 5 ล้านบาท 4.40% และ 10 ล้านบาทขึน้ ไป 4.50% ต่อปี ซึง่ จะเปิดจ�ำหน่าย
ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ไปจนถึง 16 มกราคม 2558 ครับ และส�ำหรับสินเชื่อ ชสอ. มีข่าวดีรับปีใหม่ครับ ชสอ.ได้ปรับลด
ดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นเป็น 4.60% ระยะปานกลางเป็น 5.05% ระยะยาวเป็น 5.15% ตั้งแต่ 30 ธันวาคม 2557 ติดต่อฝ่ายสินเชื่อ ชสอ.
ได้ที่ 0 2496 1199 ต่อ 212 - 216, 223 และ 226 ครับ
แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า ขอบคุณและสวัสดีครับ

(ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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ชสอ. สนับสนุนการสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการด�ำเนินการ ชสอ. ร่วมหารือการก่อสร้าง
อาคารกิจกรรมสหกรณ์ โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย อ�ำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม
ที่ผ่านมา โดยมี พ.ต.ท.ทวี พิจอมบุตร รอง ผกก. ตชด. 31 และ ร.ต.ต.พงศกร ขันที ครูใหญ่ ร่วมให้การต้อนรับ
ชสอ. ได้จัดกิจกรรมสนับสนุนโครงการพระราชด�ำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการสนับสนุน
งบประมาณในการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ ให้แก่โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนเป็นประจ�ำทุกปี นับตั้งแต่ปี 2549
โดยในปี 2557 ชสอ. ได้รับการประสานงานจากกองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดนว่า โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
บ้านรักไทย ต�ำบลบ่อภาค อ�ำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก มีความต้องการอาคารกิจกรรมสหกรณ์ ชสอ. จึงได้สนับสนุน
งบประมาณในการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ จ�ำนวน 500,000 บาท
โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนบ้านรักไทย ก่อตัง้ เมือ่ ปี 2533 ตัง้ อยูท่ หี่ มูบ่ า้ นรักไทย หมู่ 6 ต�ำบลบ่อภาค อ�ำเภอชาติตระการ
จังหวัดพิษณุโลก ห่างจากตัวจังหวัดพิษณุโลกประมาณ 200 กม. ห่างจากตัวอ�ำเภอชาติตระการประมาณ 60 กม. ปัจจุบนั มีครูอยู่ 6 คน
มีนักเรียน 26 คน จัดกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าและออมทรัพย์ ให้กับครูและนักเรียน โดยครูและนักเรียนเป็นสมาชิกสหกรณ์
ครบทุกคน ในส่วนของกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า จะน�ำผลผลิตจากโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เข้ามาผ่านระบบสหกรณ์
จากนั้นจึงจะน�ำไปเข้าโครงการอาหารกลางวัน ส่วนกิจกรรมออมทรัพย์นั้นสนับสนุนการออมให้กับนักเรียนโดยการหยอดกระปุก
ออมสิน และท�ำการนับทุกเดือน นักเรียนที่มียอดการฝากสูงสุดประจ� ำเดือนนั้น ก็จะได้รับรางวัล เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจ
ในการส่งเสริมการออมให้กับนักเรียน

ปีที่ 26 ฉบับที่ 330 เดือนธันวาคม 2557

ผู้น�ำสหกรณ์ไทย-เกาหลีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการสหกรณ์
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ น�ำคณะผู้น�ำสหกรณ์ไทยเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ตามโครงการแลกเปลี่ยน
ผู้นำ� สหกรณ์ไทย-เกาหลี ประจ�ำปี 2557 ระหว่างวันที่ 13 - 20 ตุลาคม 2557 ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ดังนี้

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
(KFCC) โดยมี Mr.Shin Jong - Baek ประธานกรรมการ KFCC ให้การ

ต้อนรับ KFCC มีสนิ ทรัพย์รวม 41,331,674 ล้านวอน เจ้าหน้าที่ 749 คน มีส�ำนักงาน
เขต 13 แห่ง โดย KFCC ท�ำหน้าทีเ่ ป็นสหกรณ์กลางในการก�ำกับดูแล การควบคุม
ให้คำ� แนะน�ำและให้คำ� ปรึกษาทางการเงินแก่สหกรณ์ ให้บริการด้านการประกัน
การจัดการศึกษาและฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัยทางด้านสหกรณ์ ให้บริการ
และสนับสนุนทางด้าน IT (โดยมีเน็ตเวิร์กใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศ)
การบริการด้านการประชาสัมพันธ์และการประสานงานกับสหกรณ์ตา่ งประเทศ

สหกรณ์ออมทรัพย์ชมุ ชน Siheung ก่อตัง้ เมือ่ วันที่ 1 สิงหาคม

2518 มีสนิ ทรัพย์รวม 1,430 ล้านวอน มีสมาชิกจ�ำนวน 17,312 คน มีสาขา 2 แห่ง
ให้บริการทางด้านการเงิน การประกัน การฝึกอบรม และด้านสวัสดิการ
การให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิก

สถาบันฝึกอบรม KFCC เมืองชนอัน เปิดให้บริการเมื่อปี

พ.ศ. 2508 ให้บริการด้านการฝึกอบรมแก่พนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร
ของสหกรณ์ มีทั้งหมด 10 อาคาร สามารถรองรับผู้เข้าอบรมได้ 584 คน/วัน

สหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชน Banyeo 1, 4 dong ก่อตั้ง

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2522 มีสินทรัพย์รวม 159 ล้านวอน มีสมาชิกจ�ำนวน
13,075 คน มีสาขา 4 แห่ง ให้บริการทางด้านการเงิน การประกัน การฝึกอบรม
และด้านสวัสดิการแก่สมาชิก
ชสอ. และ KFCC ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงทวิภาคีร่วมกัน เมื่อวันที่
22 กันยายน 2536 ในการให้ความร่วมมือสนับสนุนซึ่งกันและกันในด้านต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ของทั้งสองประเทศ โดย
เริ่มจากความร่วมมือในการจัด “โครงการแลกเปลี่ยนผู้นำ� สหกรณ์ไทย-เกาหลี”
เป็นประจ�ำทุกปี ตั้งแต่ปี 2536 จนถึงปัจจุบัน เป็นปีที่ 21 ซึ่งประสบความส�ำเร็จ
ในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันเป็นอย่างดี
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กิจกรรม

ในรอบเดือน

ชสอ. ร่วมกับ ชมรม สอ.ภาคเหนือ ทอดกฐินพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตร ให้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จ�ำกัด (ชสอ.) น�ำโดย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ เชิญมาทอดถวายที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดสระประทุม จังหวัดพิจิตร ในวันที่
26 ตุลาคม 2557 ตรงกับวันแรม 4 ค�ำ่ เดือน 11 เวลา 10.00 น. เพือ่ สมทบทุนสร้างศาลาธรรมสังเวชหลังใหม่ทดแทนหลังเดิมทีช่ ำ� รุดทรุดโทรม
โดย ชสอ. ร่วมกับขบวนการสหกรณ์ และพุทธศาสนิกชนจังหวัดพิจิตร ซึ่งมียอดรวมจากการทอดกฐินครั้งนี้ทั้งสิ้น 1,741,241 บาท

นายประดิ ษ ฐ หั ส ดี รองประธานกรรมการ ร่ ว มมอบ
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ร่วมมอบ
ดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี สหกรณ์ ดอกไม้ แ สดงความยิ น ดี ใ นพิ ธีฉ ลองเปิ ด อาคารส� ำ นั ก งานใหม่
ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ�ำกัด เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร จ�ำกัด เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม
ที่ผ่านมา
ที่ผ่านมา

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ
ได้ รั บ เกี ย รติ ร ่ ว มพิ ธีเ ปิ ด ปั ๊ ม น�้ ำ มั น สาขาที่ 1
สหกรณ์ ก ารเกษตรเมื อ งแปดริ้ ว จ� ำ กั ด โดยมี
ท่านประธานกรรมการ ผู้จัดการ และกรรมการ
ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน
ที่ผ่านมา ชสอ.ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองอยู่คู่กับ
สมาชิกของจังหวัดฉะเชิงเทราตลอดไป

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ
ให้การต้อนรับคณะจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น
จ�ำกัด น�ำโดยนายเผด็จ มุ่งปัญญา ประธานกรรมการ
เข้าแสดงความยินดีเนือ่ งในโอกาสด�ำรงต�ำแหน่งประธาน
กรรมการสมาคมสมาพั น ธ์ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ละ
เครดิตในเอเชีย เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

ปีที่ 26 ฉบับที่ 330 เดือนธันวาคม 2557

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ
ชสอ. พร้อมด้วย นายเอนก นาคดิลก กรรมการ
เชือ่ มโยงเครือข่ายและกิจการพิเศษ มอบเงินสนับสนุน
จ�ำนวน 170,000 บาท ให้กับ นายณฐกร แก้วดี
ประธานกรรมการ ชมรมสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ภ าค
ตะวันออก จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “เจาะลึก :
จุดส�ำคัญงบการเงิน ที่ผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ต้องรู้” ในวันที่ 11 - 12 ตุลาคม
2557 ณ โรงแรม อินโดจีน โฮเต็ล อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยมีผู้เข้ารับการสัมมนา
จ�ำนวน 113 คน จาก 40 สหกรณ์
ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ์ เป็ น ประธาน
ในพิธเี ปิดการอบรม และบรรยายพิเศษเรือ่ ง “นโยบาย
ชสอ.กั บ การพั ฒ นาสหกรณ์ ส มาชิ ก ” ท� ำ ให้ ผู ้ เ ข้ า
สัมมนารับทราบถึงนโยบายการบริหารงานของ ชสอ.
และแนวทางการพั ฒ นาสหกรณ์ ส มาชิ ก รวมถึ ง
ประชาสัมพันธ์งาน ชสอ. งานวันออมแห่งชาติ ประจ�ำปี
2557 ในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ณ จังหวัด
สุพรรณบุรี ชสอ. และชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ 8 ภาค
ร่วมกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก รวมถึง
โครงการออมทรั พ ย์ อ อมความดี เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 31 สอ. โครงการส่งเสริม
และเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจ�ำปี 2557 ชสอ.ร่วมกับ ชมรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ 8 ภาค โครงการสัมมนาพร้อมทัศนศึกษาขอบคุณผู้ลงทุนใน ชสอ.
ณ ประเทศญีป่ นุ่ และโครงการทัศนศึกษาขอบคุณผูล้ งทุนในหุน้ ของ ชสอ. ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (ปักกิ่ง-เซี่ยงไฮ้)
การจัดสัมมนาครัง้ นี้ ได้เชิญ นางปาริชาต วัชรโชคเกษม นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
ช�ำนาญการ ส�ำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี บรรยายเรื่อง เจาะลึก จุดส�ำคัญ
งบการเงิน ทีผ่ บู้ ริหารและฝ่ายจัดการต้องรู้ โดยเน้นจุดวิเคราะห์งบดุล งบก�ำไรขาดทุน รวมถึงการน�ำเครือ่ งมือเตือนภัยทางการเงิน
และการวิเคราะห์ผล (CFSAWS: ss) เป็นแนวคิดทางด้านการบริหารจัดการทางการเงิน โดยอาศัยข้อมูลทางการเงิน เตรียม
ความพร้อมในการวิเคราะห์ เพื่อเฝ้าระวังทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความมั่นคงทางการเงิน โดยเป็นการ
เตือนภัยแนวโน้มทางการเงิน ด้านโครงสร้างทั่วไป ด้านความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง ด้านคุณภาพของสินทรัพย์
ด้านความสามารถในการท�ำก�ำไร ด้านสภาพคล่องทางการเงิน เพือ่ ให้ฝา่ ยบริหาร ฝ่ายจัดการ ผูต้ รวจสอบกิจการ และผูส้ อบบัญชี
ได้มีการเฝ้าระวังทางการเงินของสหกรณ์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินของสหกรณ์สู่ความมั่นคงในอนาคต
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ชสอ. ร่วมกับชมรม สอ.ภาคตะวันตก และ สอ.ครูสุพรรณบุรี
จัดงานวันออมแห่งชาติ ประจ�ำปี 2557 อย่างยิ่งใหญ่

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด (ชสอ.)
ร่ ว มกั บ ชมรมสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ภ าคตะวั น ตก ชมรมสหกรณ์
ออมทรัพย์ทุกภูมิภาค สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุพรรณบุรี จ�ำกัด และ
สหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันออม
แห่งชาติ ประจ�ำปี 2557 ในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผเู้ ข้าร่วมจากขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์
ทั่วประเทศเข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน
ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ์ ประธานกรรมการ ชสอ.
กล่ า วว่ า โดยภาพรวมของขบวนการสหกรณ์ ไ ทยในปั จ จุ บั น
สหกรณ์ทุกประเภท มีอยู่ประมาณ 7,000 แห่งทั่วประเทศ สมาชิก
กว่า 12 ล้านคน และเงินออมในระบบกว่า 1.3 ล้านล้านบาท
สหกรณ์ออมทรัพย์มีจ�ำนวน 1,334 สหกรณ์ สมาชิกมีเงินออม
เฉลี่ ย เท่ า กั บ 402,796 บาทต่ อ คน โดยทุ น เรื อ นหุ ้ น 670,348
ล้านบาท เงินรับฝาก 484,665 ล้านบาท สหกรณ์ออมทรัพย์
ทั่วประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันส่งเสริมการออม
ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ในการสร้ า งหลั ก ประกั น ความมั่ น คง
ไม่เพียงส�ำหรับพี่น้องประชาชนและเยาวชนที่เป็นผู้ออม แต่เป็น
หลักประกันและความมั่นคงในเชิงเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทย
อีกด้วย

ปีที่ 26 ฉบับที่ 330 เดือนธันวาคม 2557

ชสอ. ได้จัดกิจกรรมออมทรัพย์ ออมความดี เพื่อ
รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนของประเทศได้มองเห็นและเข้าใจ
ในความส� ำ คั ญ ของการออมและสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี
ของขบวนการสหกรณ์ไทย เริม่ ตัง้ แต่ในภาคเช้า เป็นกิจกรรม
เดิ น รณรงค์ งานวั น ออมแห่ ง ชาติ ซึ่ ง ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
ว่าที่ ร้อยตรี สุพรี พ
์ ฒ
ั น์ จองพานิช ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
สุ พ รรณบุ รี เป็ น ประธานในพิ ธีเ ปิ ด โดยตั้ ง ริ้ ว ขบวน
เดินรณรงค์วนั ออมแห่งชาติจากโรงเรียนสุพรรณภูมิ ไปสิน้ สุด
ที่หอคอยบรรหาร-แจ่มใส โดยมีสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ
นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมกว่า 1,000 คน
ภาคบ่ายเป็นการสัมมนาทางวิชาการ ณ ห้อง Grand
Convention โรงแรมวาสิฏฐี ซิตี้ โฮเทล โดย ดร.เฉลิมพล
ดุ ล สั ม พั น ธ์ เป็ น ประธานในพิ ธีเ ปิ ด มอบเข็ ม ที่ ร ะลึ ก
วันออมแห่งชาติและใบประกาศเกียรติคุณให้แก่สหกรณ์ที่
เข้าร่วมกิจกรรมระดมเงินออม และจัดกิจกรรมส่งเสริมความ
“มีน�้ำใจ” (กิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม) และการบรรยาย
“ภาวะเศรษฐกิจและการเตรียมความพร้อมของสหกรณ์
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” โดย ดร.นิติภูมิ
นวรัตน์
ภาคค�ำ่ เป็นงานเลีย้ งสังสรรค์ ณ สนามกีฬา โรงเรียน
กรรณสูตศึกษาลัย ได้รบั เกียรติจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธเี ปิด และเลือกค�ำคุณธรรม
ในปี 2558 ได้แก่ “สามัคคี” หลังจากนั้นเข้าสู่พิธีการ
มอบธงวันออมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานวันออมแห่งชาติ
ประจ�ำปี 2558 ให้แก่ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เสร็ จ สิ้ น พิ ธีก ารสมาชิ ก สหกรณ์
ออมทรั พ ย์ จ ากทั่ ว ประเทศกว่ า 2,000 คน ได้ ร ่ ว ม
รับประทานอาหาร และรับชมการแสดงศิลปินเพลงลูกทุ่ง
เลือดสุพรรณ พร้อมร่วมร�ำวงย้อนยุคอย่างสนุกสนาน
การจัดงานในครั้งนี้ ชสอ. ได้ร่วมมือกับสหกรณ์
ออมทรัพย์ทั่วประเทศร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม
เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้ขบวนการสหกรณ์ได้รักษา
คุณค่า “วันออมแห่งชาติ” ชสอ.เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีและ
ตรงกับหลักการสหกรณ์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยถือเป็นวันส�ำคัญ
ของขบวนการสหกรณ์ไทย
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FSCT เข้าศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ NACUFOK
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการได้นำ� ทีป่ รึกษา
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ รวม 9 คน
เข้ า ศึ ก ษาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ของชุ ม นุ ม สหกรณ์
ออมทรัพย์และเครดิตแห่งประเทศเกาหลีใต้ (National Credit
Union Federation of Korea: NACUFOK) ระหว่างวันที่ 21 - 24 ตุลาคม
2557 เพื่อน�ำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาปรับปรุงแผน
การจัดหาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์ และศูนย์ข้อมูล
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จาก
Dr.Chul-sang Moon ประธานกรรมการ Mr.Jin-woo Chu ประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ผูจ้ ดั การฝ่ายสินเชือ่ และประกันภัย ผูจ้ ดั การฝ่าย
วางแผนและบริหาร IT ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา IT ผู้จัดการแผนก
บริหารความมัน่ คงปลอดภัยของข้อมูล และทีมงานอีกหลายท่าน
ของ NACUFOK
เหตุผลที่เลือกศึกษาระบบ IT ที่ NACUFOK เนื่องจากเป็น
ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ทใี่ หญ่ทสี่ ดุ และมีระบบ IT ทีส่ มบูรณ์
ทีส่ ดุ ในภูมภิ าคเอเชีย โดยมีสหกรณ์สมาชิก 1,665 สหกรณ์ จ�ำนวน
สมาชิก 5.82 ล้านคน สินทรัพย์รวมทั้งระบบ 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 การแลกเปลีย่ นเงินตรา ประกันชีวติ ประกันสุขภาพ
ประกันอุบตั เิ หตุ ประกันหุน้ และเงินฝาก และประกันภัยอืน่ ๆ รวมทัง้
มีบริการร้านค้าบน Internet (Internet Shopping Mall)

ปีที่ 26 ฉบับที่ 330 เดือนธันวาคม 2557

NACUFOK ได้เปิดศูนย์ IT Center ให้คณะผู้แทน ชสอ. ได้เยี่ยมชมเป็นกรณีพิเศษ พร้อมศึกษารายละเอียดทั้ง System
Architecture, Database Architecture, Core system and functions, Datacenter Architecture รวมถึงโครงสร้างการบริหารจัดการฝ่าย IT
development ซึ่งประกอบด้วยทีมงานพัฒนาบริการทั้งด้าน Information Management, Core Banking, External Banking, Credit
and Insurance นอกจากนี้แล้วยังได้ศึกษาถึงการบริหารและพัฒนาบุคลากร, แผนงานและงบประมาณด้าน IT เป็นต้น
ผลการศึกษาในครัง้ นีจ้ ะสามารถน�ำมาปรับปรุงพัฒนาแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ชสอ. และของสหกรณ์สมาชิก
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป
FSCT NEWS

ศึกษาดูงาน

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำ�กัด
วันที่ 1 ตุลาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ชลประทานแม่กลอง จำ�กัด
วันที่ 17 ตุลาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตราด จำ�กัด
วันที่ 9 ตุลาคม 2557 รุ่นที่ 1
วันที่ 16 ตุลาคม 2557 รุ่นที่ 2
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 รุ่นที่ 3
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แสดงความยินดี
ประธานกรรมการ ชสอ. ชนะเลือกตั้ง
รับต�ำแหน่งประธานกรรมการ
ACCU ครั้งที่ 2

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด (ชสอ.) ได้รับการเลือกตั้งให้ดำ� รง
ต�ำแหน่งประธานกรรมการสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และ
เครดิตในเอเชีย (Association of Asian Confederation of Credit Unions:
ACCU) (ปี 2557 - 2559) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2557 ณ โรงแรม
Sanur Paradise Plaza เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้รับ
ความไว้วางใจจากประเทศสมาชิกในทีป่ ระชุมใหญ่ ครัง้ ที่ 33 ของ ACCU
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ ACCU เป็นครั้งที่ 2 นับเป็นความ
ภาคภูมิใจของ ชสอ. และขบวนการสหกรณ์อย่างยิ่ง
ในโอกาสนี้ ชสอ. ได้จดั งานเลีย้ งฉลองต�ำแหน่งประธานกรรมการ
สมาคมสมาพั น ธ์ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ละเครดิ ต ในเอเชี ย ให้ กั บ
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ เพื่อเป็นเกียรติยศ ขวัญ ก�ำลังใจ และความ
ภาคภู มิ ใ จของขบวนการสหกรณ์ โดยมี น ายวิ ฑู ร ย์ แนวพานิ ช
ประธานกรรมการ สสท. กล่าวเปิดงานแสดงความชืน่ ชม ในวันเสาร์ที่
15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนจากขบวนการสหกรณ์ การธนาคาร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมแสดงความยินดีกว่า 200 คน

ปีที่ 26 ฉบับที่ 330 เดือนธันวาคม 2557

ดร.เฉลิมพล กล่าวว่า ผมมีความรูส้ กึ เป็นเกียรติ และภาคภูมใิ จ ให้ ผ มได้ รั บ การยอมรั บ และเข้ า รั บ ต� ำ แหน่ ง ประธาน
ที่ได้เข้ารับต�ำแหน่งอันทรงเกียรติและมีคุณค่าอย่างสูงต่อขบวนการ กรรมการ ACCU ได้อย่างมัน่ ใจ และขอขอบคุณ ACCU ทีจ่ ะได้
สหกรณ์ออมทรัพย์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนี้ และสัญญาว่า ร่วมแรงร่วมใจกัน สร้างผลงานแก่มวลสมาชิกต่อไป
จะท�ำหน้าที่อย่างเต็มที่และดีที่สุด ให้สมกับที่ประเทศสมาชิกได้
ไว้วางใจให้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ ACCU หน่วยงานสูงสุด
ของทวีปเอเชียและแปซิฟิก อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในกลุ่มประเทศ
สมาชิก รวมทัง้ สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนีย่ นของประเทศไทย
ตั้งแต่ระดับรากหญ้า ชุมชน สังคม ขบวนการสหกรณ์ ไปจนถึงระดับ
ประเทศ ไม่ให้ด้อยกว่าประเทศอื่น เพราะถือเป็นเกียรติประวัติของ
วงการสหกรณ์ไทยเรา และขอขอบคุณชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
ที่ได้มอบให้ผมเป็นผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ลงสมัครรับ
เลือกตัง้ เป็นคณะกรรมการด�ำเนินการของ ACCU ในครัง้ นี้ ขอขอบคุณ
ทุ ก ก� ำ ลั ง ใจที่ มี ใ ห้ กั บ ผมอั น เป็ น พลั ง และก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ที่ ผ ลั ก ดั น
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คัดเลือกผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
ของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1

ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ์ ประธานกรรมการ พร้ อ มด้ ว ย
นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ คนที่ 1 พ.ต.อ. นพ.ดนุกฤต
กลัมพากร รองประธานกรรมการ คนที่ 4 และนายเอนก นาคดิลก
กรรมการด�ำเนินการ ชสอ. เข้าร่วมประชุมและคัดเลือกผลงานนวัตกรรม
การบริ ห ารจั ด การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ข องชมรมสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
กรุ ง เทพมหานคร พื้ น ที่ 1 ณ ห้ อ งประชุ ม กรมหมื่ น พิ ท ยาลงกรณ์
ส�ำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เมือ่ วันที่ 17 พฤศจิกายน
ที่ผ ่ า นมา โดยมีส หกรณ์ ส ่ ง ผลงานนวัต กรรมเข้ า รับ การคัด เลือ ก 2
ผลงานด้วยกันคือ สหกรณ์ออมทรัพย์ เอ ไอ เอส จ�ำกัด และสหกรณ์
ออมทรัพย์กองทุนสงเคราะห์การท�ำสวนยาง จ�ำกัด ร่วมกับ สหกรณ์
ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จ�ำกัด
ผลการคั ด เลื อ กผลงานนวั ต กรรมการบริ ห ารจั ด การสหกรณ์
ออมทรัพย์ดเี ด่นระดับภาค ของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 1 ซึ่งคัดเลือกโดยวิธีการให้ผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่เข้าร่วม
รับฟังเป็นผู้ให้คะแนน และสหกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ สหกรณ์
ออมทรัพย์ เอ ไอ เอส จ�ำกัด ที่จะต้องไปน�ำเสนอผลงานนวัตกรรมฯ
ในเวทีการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมฯ ดีเด่นในระดับประเทศของ ชสอ.
ต่อไป

ปีที่ 26 ฉบับที่ 330 เดือนธันวาคม 2557

แนะน�ำสินค้าใหม่

ราคา 200 บาท/ใบ
สนใจสินค้าติดต่อได้ที่ ฝ่ายธุรกิจเสริม ชสอ. โทร.02-496-1199  ต่อ 121, 122
ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม

1. หลักสูตร “กรรมการด�ำเนินการใหม่ รุ่นที่ 19”
ระหว่างวันที่ 13 - 16 มกราคม 2558
ณ โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แควรีสอร์ท อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

2. หลักสูตร “คณะกรรมการอ�ำนวยการ”
ระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม 2558
ณ โรงแรมพรพิงค์ทาวเวอร์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

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

15

ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เงินฝากประจ�ำ

รุ่น“ออมเพิ่มทรัพย์”
ออมทรัพย์กบั ชสอ. ดอกเบีย้ สูง

ตัง้ แต่วนั ที่ 17 พ.ย. 57 -16 ม.ค. 58

ระยะเวลา 12 เดือน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี

วงเงิน
1 ล้านบาทขึ้นไป

4.30

5 ล้านบาทขึ้นไป

4.40

10 ล้านบาทขึ้นไป

4.50

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

ข่าวดี ม่
รับปีให

สินเชื่อ ชสอ. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้
อัตราดอกเบี้ย

ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป
ระยะสัน้
ระยะกลาง ระยะยาว
4.60 ต่อปี 5.05 ต่อปี
5.15 ต่อปี

A-

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

ปีที่ 26 ฉบับที่ 330 เดือนธันวาคม 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

