
ปที่ 27 ฉบับที่ 332 เดือนกุมภาพันธ 2558
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

อันดับความนาเชื่อถือองคกร “A- / Stable”

พระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
26 กุมภาพันธ 2558

วันสหกรณแหงชาติ



ชสอ. สวัสดีปใหม 2558 หนวยงานตาง ๆ

นายอภินันท  จันทรังษี 
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ

นายชนมชื่น  บุญญานุสาสน
ผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี

ดร.กก  ดอนสําราญ 
ประธานกรรมการ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

นายปติพงศ  พึ่งบุญ ณ อยุธยา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

นายอํานวย  ปะติเส 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

ดร.วิณะโรจน  ทรัพยสงสุข 
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ

นายประยวน  พันธสวัสดิ์ 
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ

นางนฤมล  พนาวงศ 
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ

ดร.จรูญ  ไชยศร 
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ

นายไชยา  บุญญานุภาพ 
สหกรณจังหวัดนนทบุรี

นางสาวอรุณี  กาญจนสาลักษณ 
ประชาสัมพันธจังหวัดนนทบุรี

นางรพีพร  กลั่นเนียม 
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดนนทบุรี
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(ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ)
ประธานกรรมการ

ชมุนมุสหกรณออมทรพัยแหงประเทศไทย จาํกดั

เรียน ทานประธานกรรมการ/ผูแทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกทาน

สวสัดคีรบั พบกนัอกีครั้ง สาํหรบั FSCT News ฉบบัเดอืนกมุภาพนัธครบั

ในชวงนี้ สหกรณหลายแหงไดมีการจัดการประชุมใหญ ซึ่ง ชสอ. ไดชวยเหลือเงินกูแกสหกรณสมาชิกใหสามารถจายเงินปนผล 

เฉลี่ยคนืใหกบัสมาชกิสหกรณไดครบทกุสหกรณแลว สาํหรบัในเดอืนกมุภาพนัธ ชสอ. กไ็มนิ่งนอนใจ กาํลงัเรงระดมทนุจดัสรรชวยเหลอื

ทกุสหกรณอยูครบั และสาํหรบัสหกรณที่มกีารเลอืกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดาํเนนิการ และผูตรวจสอบกจิการใหม เรยีบรอยแลว 

ผมขอแสดงความยนิดกีบัทกุ ๆ  ทานที่ไดรบัความไววางใจใหไดรบัเลอืกตั้งทกุทาน และขอใหทานใชความรู ความสามารถ ยดึหลกัธรรมาภบิาล 

มาใชในการบรหิารพฒันาสหกรณของทานโดยคาํนงึถงึผลประโยชนของสมาชกิเปนที่ตั้ง ใหสหกรณมคีวามกาวหนา มั่นคง อยางยั่งยนืสบืไป

FSCT News ฉบบันี้ มวีนัสาํคญัวนัหนึ่ง คอื “วนัสหกรณแหงชาต”ิ ซึ่งตรงกบัวนัที่ 26 กมุภาพนัธ ของทกุป ขบวนการสหกรณไทย

ไดรวมกนัจดังานวนัสหกรณแหงชาตขิึ้นทั่วทั้งประเทศ ผมขอเชญิชวนสหกรณสมาชกิเขารวมพธิวีางพานพุมถวายสกัการะพระราชวรวงศเธอ

กรมหมื่นพิทยาลงกรณ “พระบิดาแหงการสหกรณไทย” และกิจกรรมเฉลิมฉลองงานวันสหกรณแหงชาติ ณ จังหวัดของทาน และ 

ณ ลานพระรูปพระบดิาแหงการสหกรณไทย สนันบิาตสหกรณแหงประเทศไทย

ในชวงเดอืนที่ผานมา ผมและคณะกรรมการดาํเนนิการ ไดเดนิทางไปสมัมนา “ชสอ. พบสหกรณออมทรพัยภาค” ที่ภาคตะวนัออก

เฉยีงเหนอื ภาคใต และภาคเหนอื โดยไปเยี่ยมเยอืนสหกรณสมาชกิที่จงัหวดัขอนแกน จงัหวดัสรุาษฎรธาน ีและจงัหวดัเชยีงใหม เพื่อสราง

ความสมัพนัธ และรบัฟงปญหา ขอเสนอแนะ ขอคดิเหน็เกี่ยวกบัการใชบรกิารดานตาง ๆ ของ ชสอ. เพื่อนาํไปสูการพฒันาและปรบัปรงุ 

ตอไป ซึ่งในครั้งหนาผมจะไปพบสมาชกิภาคตะวนัออก และภาคตะวนัตก ที่จงัหวดัชลบรุ ีในวนัที่ 14 - 15 กมุภาพนัธ แลวพบกนันะครบั

สาํหรบัผลการดาํเนนิงานของ ชสอ. ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 (เมษายน-ธนัวาคม 2557) ชสอ. มสีนิทรพัยรวม 71,433 ลานบาท 

มกีาํไรสทุธ ิ944 ลานบาทเศษ ซึ่งนบัวาผลการดาํเนนิงานเกนิกวาเปาหมายที่ตั้งไว ในระยะเวลาเพยีง 9 เดอืนเทานั้น ทั้งนี้เปนผลมาจาก

ที่สมาชิกใหการสนับสนุน ใหความเชื่อมั่นและความศรัทธา ในการบริหารงานของ ชสอ. ดวยดีเสมอมา และเพื่อประโยชนสูงสุด

ของมวลสมาชกิอยางแทจรงิ

เพื่อเปนการเพิ่มชองทางการลงทุนที่ใหผลตอบแทนที่ดี ตลอดจนเพื่อเปนการจัดหาทุนไวบริการเงินกูใหแกสหกรณสมาชิก ชสอ. 

ไดออกตั๋วสญัญาใชเงนิและเงนิฝากประจาํ “รุนออมมั่งม”ี โดยใหอตัราดอกเบี้ย 12 เดอืน วงเงนิ 1 ลานบาท 4.35% 5 ลานบาท 4.45% 

และ 10 ลานบาทขึ้นไป 4.55% ตอป ซึ่งจะเปดจาํหนายถงึ 10 เมษายน 2558 ครบั ผมขอเชญิชวนใหสหกรณมาลงทนุกบั ชสอ. เพื่อให

เงนิหมนุเวยีนอยูในระบบสหกรณกนันะครบั 

แลวพบกนัใหมในฉบบัหนา ขอบคณุและสวสัดคีรบั

ประธานพบสมาชิก
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ

ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
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“สุดฮอต กับสัญญาคํ้าประกันกฎหมายใหม
มีผลบังคับใช 12 กุมภาพันธ 2558”

ชสอ. จัดสัมมนา เรื่อง “สุดฮอต กับกฎหมายค้ําประกันกฎหมายใหม มีผลบังคับใช 12 กุมภาพันธ 2558” 
โดยไดรับเกียรติจาก ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. เปนประธานในพิธีเปด พรอมดวยวิทยากร 
นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ ชสอ. บรรยายสาระสาํคญั
ของการแกไขกฎหมายคํ้าประกันใหม นายปราโมทย สรวนนาม 
ที่ปรึกษา สอ.ขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ จก. บรรยายเกี่ยวกับ
การแกไขระเบยีบ ขอบงัคบัของสหกรณเกี่ยวกบัการกู คํ้าประกนั และจาํนอง 
และวาที่ พันตรี สมบัติ วงศกําแหง จากสภาทนายความ ในหัวขอ 
11 ประเด็นรอน และแนวปฏิบัติของสหกรณกับสัญญาคํ้าประกันใหม 
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมริชมอนด อ.เมือง จ.นนทบุร ี
มผีูเขารบัการอบรมในครั้งนี้กวา 230 คน

ดร.เฉลมิพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ กลาววา เปนที่ทราบกนัดวีา พระราชบญัญตัแิกไขเพิ่มเตมิประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย วาดวย คํ้าประกัน และจํานอง ที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) 
พจิารณา ขณะนี้ ไดมกีารประกาศในราชกจิจานเุบกษาแลว มผีลบงัคบัใชตั้งแตวนัที่ 12 กมุภาพนัธ 2558 กอใหเกดิความวติกกงัวล
กับสหกรณ และสถาบันการเงินทั้งระบบ เนื่องจากสาระสําคัญของกฎหมายที่แกไขใหมหลายมาตรา ซึ่งจะบังคับใชแทน
บทบญัญตัใิน ปม.แพงและพาณชิยฉบบัปจจบุนั จะคุมครองสทิธแิละใหความเปนธรรมแกผูคํ้าประกนั และผูจาํนองซึ่งไมใชลูกหนี้
โดยตรงมากขึ้น ขณะที่เจาหนี้จะมีความเสี่ยงในการปลอยสินเชื่อมากขึ้นเชนเดียวกัน เนื่องจากกฎหมายใหมลดทอนสิทธิเจาหนี้
ในการบังคับหนี้จากผูคํ้าประกันและผูจํานองลงกวาเดิม โดยที่บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ใชบังคับ
อยู ในปจจุบันยังไมเพียงพอที่จะคุ มครองสิทธิและใหความเปนธรรมแกผู คํ้าประกันและผู จํานองซึ่งมิใช ลูกหนี้ชั้นตน 
แตเปนเพียงบุคคลภายนอกที่ยอมผูกพันตอเจาหนี้ในการที่ชําระหนี้แทนลูกหนี้เทานั้น โดยขอเท็จจริงในทางปฏิบัติปรากฏวา
เจาหนี้สวนใหญซึ่งเปนสถาบันการเงินหรือผูประกอบอาชีพใหกู ยืม มักจะอาศัยอํานาจตอรองที่สูงกวาหรือความไดเปรียบ
ในทางการเงินกําหนดขอตกลงอันเปนการยกเวนสิทธิของผูคํ้าประกันหรือผูจํานองตามที่กฎหมายบัญญัติไว จึงสงผลให
ผูคํ้าประกนัหรอืผูจาํนองซึ่งเปนประชาชนทั่วไปไมไดรบัความคุมครองตามเจตนารมณของกฎหมาย รวมทั้งตองกลายเปนผูถูกฟอง

ลมละลายอีกเปนจํานวนมาก ดังนั้น เพื่อสรางความเปนธรรมใหแก
ผูคํ้าประกนัและผูจาํนอง จงึจาํเปนตองตราพระราชบญัญตันิี้

ทั้งนี้ ชสอ. ตระหนักในปญหาที่เกิดขึ้นจากประเด็นดังกลาว
เพื่อใหเกิดความชัดเจนในขอเท็จจริงและแนวทางการปฏิบัติของ
ขบวนการสหกรณ จึงไดจัดสัมมนาขึ้นโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู 
ประสบการณ มารวมแสดงความคิดเห็นและชี้แจงขอมูลที่แทจริง
ในเวทีเสวนา ถาม-ตอบ ปญหากฎหมายคํ้าประกันใหม เพื่อเปน
แนวทางและวธิปีฏบิตัใินสหกรณออมทรพัยตอไป

สามารถดาวนโหลด เอกสารประกอบการสัมมนาไดที่ : http://www.fsct.com
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เมื่อวนัที่ 27 ธนัวาคม 2557 ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ ประธานกรรมการ 

ชสอ. เปนประธานในพิธีเปดโครงการสัมมนา ชสอ. พบสหกรณออมทรัพย

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื พรอมทั้งบรรยายพเิศษ “นโยบายการบรหิารงาน ชสอ.” 

ณ โรงแรมโฆษะ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โดยมี นายเสกสรร 

โสภารตัน ประธานกรรมการ ชมรมสหกรณออมทรพัยภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

กลาวตอนรบั นายประดษิฐ หสัด ีประธานคณะกรรมการเชื่อมโยงเครอืขายและ

กิจการพิเศษ กลาวรายงานความเปนมาและวัตถุประสงคของการจัดโครงการ 

โดยมสีหกรณออมทรพัยในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืเขารวมงาน 120 คน

ดร.เฉลิมพล กลาววา ชสอ. รวมกับชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น 

เพื่อใหสหกรณสมาชิกไดรับทราบภารกิจแนวทางการบริหารงานและนโยบายของ ชสอ. ที่มุ งเนนการเชื่อมโยงเครือขาย

ความรวมมือระหวางสหกรณดวยกัน มุงพัฒนาบุคลากรของสหกรณออมทรัพยและพัฒนาองคกรแบบมืออาชีพ เพื่อสราง

ความเขมแขง็ใหแกขบวนการสหกรณออมทรพัย

จากนั้นเปนการบรรยาย “ภาษี

ธุรกิจเฉพาะและภาษีที่เกี่ยวของกับ

สหกรณออมทรัพย” โดย นายสุเทพ 

พงษพิทักษ สรรพากรภาค 4 ซึ่ง

ไดกลาวถึงภาษีอากรประเภทตาง ๆ 

ที่ เกี่ยวข องกับสหกรณออมทรัพย  

ขอกาํหนดเบื้องตน หนาที่ ความรบัผดิชอบของสหกรณออมทรพัย ไดแก ภาษเีงนิไดนติบิคุคล ภาษเีงนิไดหกั ณ ที่จาย ภาษมีลูคาเพิ่ม 

ภาษธีรุกจิเฉพาะ อากรแสตมป ภาษโีรงเรอืนและที่ดนิ ภาษปีาย ภาษบีาํรงุทองที่ ภาษรีถยนต และภาษอีื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 

ภาคบายเปนการเปดเวทีสัมมนา ชสอ. พบสหกรณออมทรัพย ซึ่ง ชสอ. เปดเวทีนําเสนอภารกิจความรับผิดชอบและ

ผลการดําเนินงานที่ผานมา ในดานตาง ๆ จากนั้นใหผูเขารวมสัมมนาซักถามในประเด็นขอสงสัยตาง ๆ โดยมีคณะกรรมการ

ดาํเนนิการ ชสอ. ชวยกนัตอบทกุประเดน็ขอสงสยั ณ วนัที่ 30 พฤศจกิายน 2557 

ชสอ. มีสินทรัพยรวม 68,977.04 ลานบาท ทุนเรือนหุน 10,652 ลานบาท 

เงินรับฝากและตั๋วสัญญาใชเงิน 41,848 ลานบาท จากการบริหารงานดวย

ความโปรงใส ความรอบคอบ มั่นคง และปลอดภัย สงผลให ชสอ. ไดรับ

การจดัอนัดบัความนาเชื่อถอืองคกร จากบรษิทั ทรสิเรทติ้ง จาํกดั ที่ระดบั A- 

แนวโนมอนัดบัเครดติ คงที่ (Stable) ปดทายการสมัมนาในวนันี้ดวยกฎหมาย

คํ้าประกนัใหม ที่จะมผีลบงัคบัใชวนัที่ 12 กมุภาพนัธ 2558 

ชสอ. สานสัมพันธแดนอีสาน จัดสัมมนาพบสมาชิก

5ปที่ 27 ฉบับที่ 332 เดือนกุมภาพันธ 2558



ชสอ. เยีย่มเยอืนสมาชิกจงัหวัดขอนแกน
เมื่อวนัที่ 29 ธนัวาคม 2557 ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอมดวย นายประดิษฐ หัสดี รองประธาน

กรรมการ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร กรรมการดําเนินการ และฝายจัดการ ชสอ. เขาเยี่ยมเยือนสหกรณออมทรัพยในจังหวัด
ขอนแกน ดงันี้

เวลา 09.00 น. เขาเยี่ยมเยือนสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธร
จังหวัดขอนแกน จํากัด จดทะเบียนกอตั้งครั้งแรกเมื่อ 16 ธันวาคม 
2519 เริ่มดําเนินการเมื่อ 1 มกราคม 2520 มีสมาชิกแรกตั้ง 228 คน 
ปจจบุนัมสีมาชกิจาํนวน 3,933 คน สนิทรพัยรวม 4,067,191,238.79 บาท 
ทุนเรือนหุน 1,195,506,310 บาท กําไร 153,525,573.29 บาท ม ี
พลตํารวจตรี จิตรจรูญ ศรีวนิชย เปนประธานกรรมการ และ 
นางหนูเกษ บุญรัตน ผูจัดการ ไดรับรางวัลที่ 1 สุดยอดสหกรณ

ปดบญัชไีด ประชมุใหญเรว็ ประเภทสหกรณนอกภาคการเกษตรขนาดใหญมาก และรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 สหกรณดเีดน
ดานการใชโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณครบวงจร ระดับประเทศ ประเภทสหกรณออมทรัพยขนาดใหญพิเศษ-ขนาดใหญ 
จากกรมตรวจบญัชสีหกรณ

เวลา 10.30 น. เขาเยี่ยมเยอืนสหกรณออมทรพัยครูขอนแกน 
จํากัด ซึ่งจดทะเบียนเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2503 ณ ปจจุบัน 
มีสมาชิก 18,361 คน สินทรัพยรวม 19,597,490,427.88 บาท 
ทุนเรือนหุน 7,063,944,800 บาท กําไรสุทธิ 741,183,004.61 บาท 
มี นายเชิดศักดิ์ ศรีสงาชัย เปนประธานกรรมการ นายเอกราช 

ชางเหลา ผู จัดการ นับวาเปนสหกรณออมทรัพยชั้นนําที่มั่นคง 
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล บริการเปนเลิศ เพื่อใหสมาชิก
มคีณุภาพชวีติที่ด ี

เวลา 13.30 น. เขาเยี่ยมเยือนสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จงัหวดัขอนแกน จาํกดั จดทะเบยีนเมื่อวนัที่ 21 พฤศจกิายน 2531 มสีมาชกิ
แรกตั้ง 125 คน ทุนเรือนหุนแรกตั้ง 216,650 บาท ปจจุบันมีสมาชิกกวา 
12,000 คน สินทรัพยรวมกวา 6 พันลานบาท มี นายกมล ศรีลอม 
เปนประธานกรรมการ นายสุรศักดิ์ วโนทยาโรจน ผูจดัการ บรหิารงานตาม
หลกัการสหกรณ มุงเนนการจดัสวสัดกิารใหกบัสมาชกิ เพื่อใหสมาชกิมคีวาม
เปนอยูที่ด ีจนทาํใหไดรบัรางวลัพระราชทาน สหกรณออมทรพัยดเีดนแหงชาต ิ
ประจาํป 2545

เวลา 15.00 น. เขาเยี่ยมเยอืนสหกรณออมทรพัยมหาวทิยาลยั
ขอนแกน จาํกดั จดทะเบยีนเมื่อวนัที่ 23 กมุภาพนัธ 2520 ณ วนัที่ 30 
พฤศจกิายน 2557 มสีมาชกิ 6,945 คน ทนุเรอืนหุน 1,115,855,459 บาท 
มี ผศ.วิชัย ณีรัตนพันธุ เปนประธานกรรมการ และ นางสุปราณี 

พรจรรยา ผูจัดการ ซึ่งเปนสหกรณชั้นนําที่มุงสงเสริมคุณภาพชีวิต
ที่พอเพียง ภายใตการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ มีสวนรวม 
มีธรรมาภิบาล และสรางคุณประโยชนตอสังคม เนนการจัดสวัสดิการ
ตาง ๆ ใหแกบุคลากร เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเปนประโยชน
ตอสมาชกิมากที่สดุ
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ชสอ. หารือการกอสราง
อาคารกิจกรรมสหกรณ โรงเรียน ตชด.

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ 

พรอมดวย นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ 

นายศรีโพธิ์ วายุพักตร กรรมการดําเนินการ เขาหารือ

การกอสรางอาคารกจิกรรมสหกรณ โรงเรยีน ตชด. บานนายาว 

จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย ชสอ. จะสนับสนุนงบประมาณ

ในการกอสรางอาคารกจิกรรมสหกรณ เพื่อใหนกัเรยีนไดใช

อาคารเปนที่เรียนรูและฝกปฏิบัติดานสหกรณ พรอมกันนี้

ไดเยี่ยมชมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปลูกพืช 

เลี้ยงสตัว ของโรงเรยีนดวย

สหกรณนกัเรยีนโรงเรยีน ตชด. บานนายาว จดัตั้งเมื่อ 5 สงิหาคม 2535 ปจจบุนั มสีมาชกิ 400 คน เปนนกัเรยีน 

372 คน ครู 21 คน บคุคลภายนอก 7 คน มเีงนิฝากธนาคาร จาํนวน 295,497.09 บาท สมาชกิทกุคนถอืหุนคนละ 1 หุน 

หุนละ 5 บาท

7ปที่ 27 ฉบับที่ 332 เดือนกุมภาพันธ 2558



หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2558 ชสอ.

เทศบาลตําบลบางสีทอง

ACCU

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
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หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2558 ชสอ.

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสุรวงค์

บริษัท ไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จํากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย บริษัท ทราเวิลโปร จํากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด

นสพ. สยามเศรษฐกิจ

9ปที่ 27 ฉบับที่ 332 เดือนกุมภาพันธ 2558
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การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมบริหารจัดการ 
สหกรณออมทรัพยดีเดนชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออก

ชสอ. และสมาชิก เพิ่มพูนประสบการณ
ศึกษาดูงานประเทศจีน (ไตหวัน)

นายเอนก นาคดลิก กรรมการดาํเนนิการ ชสอ. เปนประธานในพธิเีปดและบรรยาย เรื่อง “นโยบายการบรหิารงานของ ชสอ.”
ในโครงการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมบริหารจัดการ สหกรณออมทรัพยดีเดนของชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออก 
ประจาํป 2557 เมื่อวนัที่ 13 - 14 ธนัวาคม 2557 ณ โรงแรม PMY บชี รสีอรท อ.เมอืง จ.ระยอง ซึ่งมสีหกรณสงผลงานนวตักรรม 
เขารับการคัดเลือก 2 แหงดวยกัน คือ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลพระปกเกลา จํากัด ชื่อผลงาน “การจัดสรรเงินโบนัส 
โดยใชดชันชีี้วดัสมรรถนะหลกั” และ สหกรณออมทรพัยครูชลบรุ ี จาํกดั ชื่อผลงาน “โครงการประชมุไรกระดาษ” โดยผลงาน
ที่ได รับการคัดเลือกและเปนตัวแทนของ ชมรม
สหกรณออมทรัพยภาคตะวันออก เพื่อไปนําเสนอ
และรับการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมดีเดน ระดับ
ประเทศของ ชสอ. ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2558 
ณ สาํนกังาน ชสอ. ตอไปนั้น ไดแก ผลงานนวตักรรม
ของสหกรณออมทรพัยโรงพยาบาลพระปกเกลา จาํกดั

นายกิตติชัย ฝนฝากจิต พรอมดวย 

นายศักดิ์ชัย พงษเพชร นายชุมพล คําปา 

กรรมการ ชสอ. นําคณะผูตรวจสอบกิจการ 

และฝายจดัการ ชสอ. พรอมดวยผูแทนสหกรณ

ออมทรพัยสมาชกิ จาํนวน 20 คน เขาศกึษาดงูาน

และเยี่ยมชมกจิการชมุนมุสหกรณเครดติยเูนี่ยน

แหงประเทศสาธารณรฐัจนี (ไตหวนั) เมื่อวนัที่ 

15 ธนัวาคม 2557 ณ เมอืงไทจง ไตหวนั ตอจากนั้น

เดินทางไปทัศนศึกษาวัฒนธรรมประเพณี

ชาวไทจง เกาสง ไทเป ตามโครงการจัดการ

ศึกษาสหกรณออมทรัพยระหวางประเทศ 

วันที่ 14 - 19 ธันวาคม 2557 ณ ประเทศ

สาธารณรฐัจนี (ไตหวนั)

FSCT NEWS10



FSCT NEWS

¤ÃºÃÍº 20 »‚ ÊÍ.¡¿À.¨¡.

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอมดวย นายอนันต 

ชาตรูประชีวนิ ผูจดัการใหญ ชสอ. รวมมอบดอกไมแสดงความยนิดแีก นายเสรี 

ปรัชญกลุ ประธานกรรมการ สหกรณออมทรพัยพนกังานการไฟฟาสวนภมูภิาค 
จาํกดั ในโอกาสครบรอบ 20 ป วนักอตั้งสหกรณ เมื่อวนัที่ 19 ธนัวาคม ที่ผานมา

สหกรณออมทรพัยพนกังานการไฟฟาสวนภูมภิาค (สอ.กฟภ.) กอตั้งขึ้น
โดยความรวมมอืระหวาง การไฟฟาสวนภูมภิาค (กฟภ.) และสมาคมพนกังาน
รัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค (สพร.กฟภ.) โดยไดรับการจดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2537 

มวีตัถปุระสงคหลกัเพื่อสงเสรมิการออมทรพัยในหมูสมาชกิและพนกังาน กฟภ. โดยการจดัใหมเีงนิกูแกสมาชกิ เพื่อไวใชจายตาม
ความจําเปนหรือกอใหเกิดประโยชนในอนาคต รวมทั้งสงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสมาชิก ณ 31 
ตลุาคม 2557 มสีมาชกิ 29,720 คน ทนุเรอืนหุน 11,740 ลานบาท สนิทรพัยรวม 27,184 ลานบาท และกาํไรสทุธ ิ788 ลานบาท

ชสอ. เปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระสังฆราช

ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ ประธาน
กรรมการ ชสอ. พรอมดวย คณะกรรมการ
ดาํเนนิการ ฝายจดัการ ชสอ. และสหกรณ
ออมทรัพยสมาชิก เปนเจาภาพสวดพระ
อภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร 
สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปรณิายก 
เมื่อวนัที่ 24 ธนัวาคม ที่ผานมา ณ ตาํหนกั-
เพชร วดับวรนเิวศวหิาร กรงุเทพฯ
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สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึก กองเรือยุทธการ จํากัด
จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจําปี 2557

วันที่ 8 กันยายน 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จํากัด
จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดพิษณุโลก ประจําปี 2557

วันที่ 7 - 10 ธันวาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํากัด
จัดพิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจําปี 2557

วันที่ 16 ธันวาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ� าส่วนภูมิภาค จํากัด
จัดโครงการปลูกป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน 

จ.สมุทรสงคราม วันที่ 18 ตุลาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา จํากัด
จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจําปี 2557

วันที่ 13 ธันวาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จํากัด
จัดโครงการสุขภาพเพื่อพ่อ ชีวิตพอเพียง

วันที่ 16 ธันวาคม 2557

สหกรณ์ใดอยากร่วมเป�นส่วนหนึ่งใน 
“CSR ออมทรัพย์..เพื่อสังคม” สามารถส่งภาพกิจกรรม

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

กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
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คณะผูบรหิาร ชสอ. นาํโดย ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ ประธานกรรมการ นาํคณะฝายจดัการ 
ชสอ. ผูบรหิาร และเจาหนาที่สมาคมฌาปนกจิสงเคราะหฯ รวมทาํบญุตกับาตรขาวสารอาหารแหง
เนื่องในเทศกาลปใหม 2558 พระสงฆจาํนวน 9 รูป พรอมไหวสกัการะพระพทุธมงคลมหาอภปิูชนยี 
(พระประจํา ชสอ.) สักการะศาลพระพรหม และศาลเจาที่ เพื่อความเปนสิริมงคลสําหรับการ
เริ่มตนปใหม ในชวงเชาวนัที่ 26 ธนัวาคม ที่ผานมา

สาํหรบังานในชวงคํ่า เปน
งานเลี้ยงสังสรรคในบรรยากาศ 
“ฮาวาย” ริมแมนํ้าเจาพระยา 
แขกผู  มี เ กี ย รติ ทุ กท  าน  ทั้ ง

คณะกรรมการที่ปรกึษา ผูตรวจสอบกจิการ ผูแทนจากชมรมสหกรณออมทรพัยภาค 
และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ ตางแตงกายในชุดฮาวายมารวมงาน โดยม ี
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ อาํนวยพรพรอมตดัเคกฉลองปใหม 
ซึ่งทุกคนตางรวมรองเพลงอวยพรปใหม และระบําฮาวายกันอยางสนุกสนาน 
ณ รานอาหารธรรมชาต ิรมิแมนํ้าเจาพระยา ถนนรตันาธเิบศร จงัหวดันนทบรุี

เรือโท กฤษณ จินตะเวช นายอําเภอบางกรวย เปนประธานในพิธีเปดงานวันเด็ก
แหงชาติ ประจําป 2558 จัดโดยเทศบาลตําบลบางสีทอง เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรับความ
สนกุสนาน เพลดิเพลนิ แสดงความสามารถ ตลอดจนไดรบัของขวญัโดยไดรบัความรวมมอืจาก
หนวยงานภาครฐั และเอกชน เมื่อวนัที่ 10 มกราคม ที่ผานมา ณ ลานกจิกรรม สาํนกังาน ชสอ. 
ซึ่ง ชสอ. ไดเอื้อเฟอสถานที่ในการจดังาน และสนบัสนนุเงนิในการจดักจิกรรม จาํนวน 15,000 บาท 
มอบโดย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธาน
กรรมการ และม ีนายวนัชยั วนัชาญเวช นายก
เทศบาลตาํบลบางสทีอง เปนผูรบัมอบ

เทศบาลตําบลบางสีทองไดตระหนักถึง
ความสําคัญของเด็กและเยาวชนเปนอยางมาก 
ซึ่งถือวาเด็ก ๆ เหลานี้เปนทรัพยากรบุคคลที่มี
ความสาํคญั ตอประเทศชาตใินอนาคต พรอม
เปนการสงเสริมใหเด็กและเยาวชนพรอมที่
จะพัฒนาตนเอง ใหเปนพลเมืองที่มีคุณคา
ของประเทศชาตใินภายภาคหนา ตลอดจนเปน
การเปดโอกาสใหเดก็และผูปกครอง ไดมสีวนรวม

ในกจิกรรมตาง ๆ ไดแสดงความสามารถ กลาคดิ กลาแสดงออก อยางถูกตองเหมาะสม อนัจะเปน
การพฒันาคณุภาพทรพัยากรบคุคลในชาตไิดเปนอยางด ีโดยภายในงานมเีกม และกจิกรรมตาง ๆ 
มากมาย รวมทั้งไดรับความรวมมือที่ดีทั้งภาครัฐ และเอกชนในการจัดกิจกรรม และนําของขวัญ
มาแจกใหแกเดก็อยางทั่วถงึ

FSCT Happy New Year 2015

ชสอ. สนับสนุนงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2558 เทศบาลตําบลบางสีทอง

13ปที่ 27 ฉบับที่ 332 เดือนกุมภาพันธ 2558



ชสอ. มอบของขวัญ ขอบคุณสมาชิกผูลงทุนใน ชสอ.

สอ.บ.ทาอากาศยานไทย จก. สอ.วังพญาไท จก.

สอ.ทีโอที จก. สอ.การเคหะแหงชาติ จก.

สอ.ครูกรมสามัญศึกษา จก. สอ.ปตท. จก.

สอ.กฟน. จก. สอ.วชิรพยาบาล จก.
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ข่าวประชาสัมพันธ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ฝายวิชาการ ชสอ. โทร 0-2496-1199 ตอ 308 – 311

1. สัมมนา เรื่อง “การบริหารการเงินสหกรณออมทรัพย”
 ระหวางวันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ 2558 

 ณ โรงแรมกระบี่รอยัล อ.เมือง จ.กระบี่

2. อบรมหลักสูตร “กฎหมายเพื่อการพึ่งพาตนเอง 
 ในการติดตามหนี้”
 ระหวางวันที่ 2 - 3 มีนาคม 2558 

 ณ โรงแรมริชมอนด อ.เมือง จ.นนทบุรี

¢ÍàªÔÞÊÁÒªÔ¡ÊË¡Ã³�à¢ŒÒÃÑº¡ÒÃÍºÃÁ/ÊÑÁÁ¹Ò

ฝายธุรกิจ
รับสั่งจองเสื้อโปโลนาโนสีมวง
โทร. 0-2496-119 ตอ 121, 105, 106
แฟกซ 0-2496-1200

15ปที่ 27 ฉบับที่ 332 เดือนกุมภาพันธ 2558



จัดทําโดย : ฝายสื่อสารองคการ ชสอ. ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด  
http://www.fsct.com เลขที ่199 หมู 2 ถนนนครอนิทร ตาํบลบางสทีอง อาํเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรุ ี11130
E-mail : info@fsct.com โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188

ชาํระคาฝากสงเปนเงนิเชื่อ
ใบอนญุาตเลขที่ พเิศษ 5/2552

ปณศ.บางกรวย

ปที ่27 ฉบบัที ่332 เดือนกมุภาพนัธ 2558ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

อันดับเครดิต A-
แนวโนม : คงที่

Outlook : Stable

ตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เปนตนไป 

ÊÔ¹àª×èÍ ªÊÍ. Å´ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂà§Ô¹¡ÙŒ

ระยะสั�น ระยะกลาง ระยะยาว

อัตราดอกเบี�ย 4.60 ต่อปี 5.05 ต่อปี 5.15 ต่อปี

ÃØ‹¹ “ÍÍÁÁÑè§ÁÕ”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่: ฝายเงนิทนุ ชสอ. 
โทรศพัท 0 2496 1199 ตอ 125 - 127, 109, 110-111 โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188  www.fsct.com

วงเงิน
ระยะเวลา 15 เดือน

อัตราดอกเบี�ยร้อยละต่อปี

 1 ล้านบาทขึ�นไป 4.35

 5 ล้านบาทขึ�นไป 4.45

 10 ล้านบาทขึ�นไป 4.55

ตั๋วสัญญาใชเงิน และ เงินฝากประจํา

ตัง้แตวนัที ่19 ม.ค. - 10 เม.ย. 58

ขาวดี

รับปให
ม

ออมทรพัยกบั ชสอ. ดอกเบีย้สงู


