พระราชวรวงศเธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
26 กุมภาพันธ 2558

วันสหกรณแหงชาติ

ชุ ม นุ มสหกรณออมทรัพยแหง ประเทศไทย จํากัด
อันดับความนาเชื่อถือองคกร “A- / Stable”
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ชสอ. สวัสดีปใหม 2558 หนวยงานตาง ๆ

นายปติพงศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

นายอภินันท จันทรังษี
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ

ดร.วิณะโรจน ทรัพยสงสุข
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ

นางนฤมล พนาวงศ
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ

นายชนมชื่น บุญญานุสาสน
ผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี

นายไชยา บุญญานุภาพ
สหกรณจังหวัดนนทบุรี

นายอํานวย ปะติเส
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ

ดร.จรูญ ไชยศร
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ

นายประยวน พันธสวัสดิ์
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ

ดร.กก ดอนสําราญ
ประธานกรรมการ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย

นางรพีพร กลั่นเนียม
หัวหนาสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดนนทบุรี

นางสาวอรุณี กาญจนสาลักษณ
ประชาสัมพันธจังหวัดนนทบุรี

ปที่ 27 ฉบับที่ 332 เดือนกุมภาพันธ 2558

ประธานพบสมาชิก
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

เรียน ทานประธานกรรมการ/ผูแทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกทาน
สวัสดีครับ พบกันอีกครั้ง สําหรับ FSCT News ฉบับเดือนกุมภาพันธครับ
ในชวงนี้ สหกรณหลายแหงไดมีการจัดการประชุมใหญ ซึ่ง ชสอ. ไดชวยเหลือเงินกูแกสหกรณสมาชิกใหสามารถจายเงินปนผล
เฉลี่ยคืนใหกับสมาชิกสหกรณไดครบทุกสหกรณแลว สําหรับในเดือนกุมภาพันธ ชสอ. ก็ไมนิ่งนอนใจ กําลังเรงระดมทุนจัดสรรชวยเหลือ
ทุกสหกรณอยูครับ และสําหรับสหกรณที่มีการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ และผูตรวจสอบกิจการใหม เรียบรอยแลว
ผมขอแสดงความยินดีกบั ทุก ๆ ทานทีไ่ ดรบั ความไววางใจใหไดรบั เลือกตัง้ ทุกทาน และขอใหทา นใชความรู ความสามารถ ยึดหลักธรรมาภิบาล
มาใชในการบริหารพัฒนาสหกรณของทานโดยคํานึงถึงผลประโยชนของสมาชิกเปนทีต่ งั้ ใหสหกรณมคี วามกาวหนา มัน่ คง อยางยัง่ ยืนสืบไป
FSCT News ฉบับนี้ มีวันสําคัญวันหนึ่ง คือ “วันสหกรณแหงชาติ” ซึ่งตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ ของทุกป ขบวนการสหกรณไทย
ไดรว มกันจัดงานวันสหกรณแหงชาติขนึ้ ทัว่ ทัง้ ประเทศ ผมขอเชิญชวนสหกรณสมาชิกเขารวมพิธวี างพานพุม ถวายสักการะพระราชวรวงศเธอ
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ “พระบิดาแหงการสหกรณไทย” และกิจกรรมเฉลิมฉลองงานวันสหกรณแหงชาติ ณ จังหวัดของทาน และ
ณ ลานพระรูปพระบิดาแหงการสหกรณไทย สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ในชวงเดือนที่ผานมา ผมและคณะกรรมการดําเนินการ ไดเดินทางไปสัมมนา “ชสอ. พบสหกรณออมทรัพยภาค” ที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ภาคใต และภาคเหนือ โดยไปเยี่ยมเยือนสหกรณสมาชิกที่จังหวัดขอนแกน จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดเชียงใหม เพื่อสราง
ความสัมพันธ และรับฟงปญหา ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็นเกี่ยวกับการใชบริการดานตาง ๆ ของ ชสอ. เพื่อนําไปสูการพัฒนาและปรับปรุง
ตอไป ซึ่งในครั้งหนาผมจะไปพบสมาชิกภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ที่จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ แลวพบกันนะครับ
สําหรับผลการดําเนินงานของ ชสอ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (เมษายน-ธันวาคม 2557) ชสอ. มีสินทรัพยรวม 71,433 ลานบาท
มีกําไรสุทธิ 944 ลานบาทเศษ ซึ่งนับวาผลการดําเนินงานเกินกวาเปาหมายที่ตั้งไว ในระยะเวลาเพียง 9 เดือนเทานั้น ทั้งนี้เปนผลมาจาก
ที่สมาชิกใหการสนับสนุน ใหความเชื่อมั่นและความศรัทธา ในการบริหารงานของ ชสอ. ดวยดีเสมอมา และเพื่อประโยชนสูงสุด
ของมวลสมาชิกอยางแทจริง
เพื่อเปนการเพิ่มชองทางการลงทุนที่ใหผลตอบแทนที่ดี ตลอดจนเพื่อเปนการจัดหาทุนไวบริการเงินกูใหแกสหกรณสมาชิก ชสอ.
ไดออกตั๋วสัญญาใชเงินและเงินฝากประจํา “รุนออมมั่งมี” โดยใหอัตราดอกเบี้ย 12 เดือน วงเงิน 1 ลานบาท 4.35% 5 ลานบาท 4.45%
และ 10 ลานบาทขึ้นไป 4.55% ตอป ซึ่งจะเปดจําหนายถึง 10 เมษายน 2558 ครับ ผมขอเชิญชวนใหสหกรณมาลงทุนกับ ชสอ. เพื่อให
เงินหมุนเวียนอยูในระบบสหกรณกันนะครับ
แลวพบกันใหมในฉบับหนา ขอบคุณและสวัสดีครับ

(ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
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“สุดฮอต กับสัญญาคํ้าประกันกฎหมายใหม
มีผลบังคับใช 12 กุมภาพันธ 2558”
ชสอ. จัดสัมมนา เรื่อง “สุดฮอต กับกฎหมายคํ้าประกันกฎหมายใหม มีผลบังคับใช 12 กุมภาพันธ 2558”
โดยได รั บ เกี ย รติ จ าก ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ ประธานกรรมการ ชสอ. เป น ประธานในพิ ธี เ ป ด พร อ มด ว ยวิ ท ยากร
นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ ชสอ. บรรยายสาระสําคัญ
ของการแก ไ ขกฎหมายคํ้ า ประกั น ใหม นายปราโมทย สรวนนาม
ที่ปรึกษา สอ.ขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ จก. บรรยายเกี่ยวกับ
การแกไขระเบียบ ขอบังคับของสหกรณเกีย่ วกับการกู คํา้ ประกัน และจํานอง
และวาที่ พันตรี สมบัติ วงศกําแหง จากสภาทนายความ ในหัวขอ
11 ประเด็นรอน และแนวปฏิบัติของสหกรณกับสัญญาคํ้าประกันใหม
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมริชมอนด อ.เมือง จ.นนทบุรี
มีผูเขารับการอบรมในครั้งนี้กวา 230 คน
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ กลาววา เปนทีท่ ราบกันดีวา พระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย วาดวย คํ้าประกัน และจํานอง ที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) เสนอสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.)
พิจารณา ขณะนี้ ไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 12 กุมภาพันธ 2558 กอใหเกิดความวิตกกังวล
กับสหกรณ และสถาบันการเงินทั้งระบบ เนื่องจากสาระสําคัญของกฎหมายที่แกไขใหมหลายมาตรา ซึ่งจะบังคับใชแทน
บทบัญญัติใน ปม.แพงและพาณิชยฉบับปจจุบัน จะคุมครองสิทธิและใหความเปนธรรมแกผูคํ้าประกัน และผูจํานองซึ่งไมใชลูกหนี้
โดยตรงมากขึ้น ขณะที่เจาหนี้จะมีความเสี่ยงในการปลอยสินเชื่อมากขึ้นเชนเดียวกัน เนื่องจากกฎหมายใหมลดทอนสิทธิเจาหนี้
ในการบังคับหนี้จากผูคํ้าประกันและผูจํานองลงกวาเดิม โดยที่บทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่ใชบังคับ
อยู  ใ นป จ จุ บั น ยั ง ไม เ พี ย งพอที่ จ ะคุ  ม ครองสิ ท ธิ แ ละให ค วามเป น ธรรมแก ผู  คํ้ า ประกั น และผู  จํ า นองซึ่ ง มิ ใ ช ลู ก หนี้ ชั้ น ต น
แตเปนเพียงบุคคลภายนอกที่ยอมผูกพันตอเจาหนี้ในการที่ชําระหนี้แทนลูกหนี้เทานั้น โดยขอเท็จจริงในทางปฏิบัติปรากฏวา
เจาหนี้สวนใหญซึ่งเปนสถาบันการเงินหรือผูประกอบอาชีพใหกูยืม มักจะอาศัยอํานาจตอรองที่สูงกวาหรือความไดเปรียบ
ในทางการเงิน กํา หนดข อ ตกลงอันเป นการยกเว นสิทธิของผูคํ้า ประกันหรือผูจํานองตามที่กฎหมายบัญญัติไ ว จึงส งผลให
ผูคํ้าประกันหรือผูจํานองซึ่งเปนประชาชนทั่วไปไมไดรับความคุมครองตามเจตนารมณของกฎหมาย รวมทั้งตองกลายเปนผูถูกฟอง
ลมละลายอีกเปนจํานวนมาก ดังนั้น เพื่อสรางความเปนธรรมใหแก
ผูคํ้าประกันและผูจํานอง จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ ชสอ. ตระหนักในปญหาที่เกิดขึ้นจากประเด็นดังกลาว
เพื่อใหเกิดความชัดเจนในขอเท็จจริงและแนวทางการปฏิบัติของ
ขบวนการสหกรณ จึงไดจัดสัมมนาขึ้นโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู
ประสบการณ มารวมแสดงความคิดเห็นและชี้แจงขอมูลที่แทจริง
ในเวทีเสวนา ถาม-ตอบ ปญหากฎหมายคํ้าประกันใหม เพื่อเปน
แนวทางและวิธีปฏิบัติในสหกรณออมทรัพยตอไป
สามารถดาวนโหลด เอกสารประกอบการสัมมนาไดที่ : http://www.fsct.com

ปที่ 27 ฉบับที่ 332 เดือนกุมภาพันธ 2558

ชสอ. สานสัมพันธแดนอีสาน จัดสัมมนาพบสมาชิก
เมือ่ วันที่ 27 ธันวาคม 2557 ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ
ชสอ. เปนประธานในพิธีเปดโครงการสัมมนา ชสอ. พบสหกรณออมทรัพย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พรอมทัง้ บรรยายพิเศษ “นโยบายการบริหารงาน ชสอ.”
ณ โรงแรมโฆษะ อํ า เภอเมื อ ง จั ง หวั ด ขอนแก น โดยมี นายเสกสรร
โสภารัตน ประธานกรรมการ ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลาวตอนรับ นายประดิษฐ หัสดี ประธานคณะกรรมการเชือ่ มโยงเครือขายและ
กิจการพิเศษ กลาวรายงานความเปนมาและวัตถุประสงคของการจัดโครงการ
โดยมีสหกรณออมทรัพยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขารวมงาน 120 คน

ดร.เฉลิมพล กลาววา ชสอ. รวมกับชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น
เพื่อ ให ส หกรณ ส มาชิ ก ได รั บ ทราบภารกิ จ แนวทางการบริ ห ารงานและนโยบายของ ชสอ. ที่ มุ  ง เน น การเชื่ อ มโยงเครื อ ข า ย
ความรวมมือระหวางสหกรณดวยกัน มุงพัฒนาบุคลากรของสหกรณออมทรัพยและพัฒนาองคกรแบบมืออาชีพ เพื่อสราง
ความเขมแข็งใหแกขบวนการสหกรณออมทรัพย
จากนั้นเปนการบรรยาย “ภาษี
ธุ ร กิ จ เฉพาะและภาษี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
สหกรณออมทรัพย” โดย นายสุเทพ
พงษ พิ ทั ก ษ สรรพากรภาค 4 ซึ่ ง
ไดกลาวถึงภาษีอากรประเภทตาง ๆ
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ สหกรณ อ อมทรั พ ย
ขอกําหนดเบือ้ งตน หนาที่ ความรับผิดชอบของสหกรณออมทรัพย ไดแก ภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล ภาษีเงินไดหกั ณ ทีจ่ า ย ภาษีมลู คาเพิม่
ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีรถยนต และภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ภาคบายเปนการเปดเวทีสัมมนา ชสอ. พบสหกรณออมทรัพย ซึ่ง ชสอ. เปดเวทีนําเสนอภารกิจความรับผิดชอบและ
ผลการดําเนินงานที่ผานมา ในดานตาง ๆ จากนั้นใหผูเขารวมสัมมนาซักถามในประเด็นขอสงสัยตาง ๆ โดยมีคณะกรรมการ
ดําเนินการ ชสอ. ชวยกันตอบทุกประเด็นขอสงสัย ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557
ชสอ. มีสินทรัพยรวม 68,977.04 ลานบาท ทุนเรือนหุน 10,652 ลานบาท
เงินรับฝากและตั๋วสัญญาใชเงิน 41,848 ลานบาท จากการบริหารงานดวย
ความโปรงใส ความรอบคอบ มั่นคง และปลอดภัย สงผลให ชสอ. ไดรับ
การจัดอันดับความนาเชื่อถือองคกร จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด ที่ระดับ Aแนวโนมอันดับเครดิต คงที่ (Stable) ปดทายการสัมมนาในวันนี้ดวยกฎหมาย
คํ้าประกันใหม ที่จะมีผลบังคับใชวันที่ 12 กุมภาพันธ 2558
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ชสอ. เยีย่ มเยือนสมาชิกจังหวัดขอนแกน
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอมดวย นายประดิษฐ หัสดี รองประธาน
กรรมการ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร กรรมการดําเนินการ และฝายจัดการ ชสอ. เขาเยี่ยมเยือนสหกรณออมทรัพยในจังหวัด
ขอนแกน ดังนี้
เวลา 09.00 น. เขาเยี่ยมเยือนสหกรณออมทรัพยตํารวจภูธร
จังหวัดขอนแกน จํากัด จดทะเบียนกอตั้งครั้งแรกเมื่อ 16 ธันวาคม
2519 เริ่มดําเนินการเมื่อ 1 มกราคม 2520 มีสมาชิกแรกตั้ง 228 คน
ปจจุบันมีสมาชิกจํานวน 3,933 คน สินทรัพยรวม 4,067,191,238.79 บาท
ทุนเรือนหุน 1,195,506,310 บาท กํา ไร 153,525,573.29 บาท มี
พลตํ า รวจตรี จิ ต รจรู ญ ศรี ว นิ ช ย เป น ประธานกรรมการ และ
นางหนูเกษ บุญรัตน ผูจัดการ ไดรับรางวัลที่ 1 สุดยอดสหกรณ
ปดบัญชีได ประชุมใหญเร็ว ประเภทสหกรณนอกภาคการเกษตรขนาดใหญมาก และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สหกรณดีเดน
ดานการใชโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณครบวงจร ระดับประเทศ ประเภทสหกรณออมทรัพยขนาดใหญพิเศษ-ขนาดใหญ
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ
เวลา 10.30 น. เขาเยี่ยมเยือนสหกรณออมทรัพยครูขอนแกน
จํ า กั ด ซึ่ ง จดทะเบี ย นเมื่ อ วั น ที่ 8 มกราคม 2503 ณ ป จ จุ บั น
มี ส มาชิ ก 18,361 คน สิ น ทรั พ ย ร วม 19,597,490,427.88 บาท
ทุนเรือนหุน 7,063,944,800 บาท กําไรสุทธิ 741,183,004.61 บาท
มี นายเชิดศักดิ์ ศรีสงาชัย เปนประธานกรรมการ นายเอกราช
ช า งเหลา ผู  จั ด การ นั บ ว า เป น สหกรณ อ อมทรั พ ย ชั้ น นํ า ที่ มั่ น คง
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล บริการเปนเลิศ เพื่อใหสมาชิก
มีคุณภาพชีวิตที่ดี
เวลา 13.30 น. เข า เยี่ ย มเยื อ นสหกรณ อ อมทรั พ ย ส าธารณสุ ข
จังหวัดขอนแกน จํากัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2531 มีสมาชิก
แรกตั้ง 125 คน ทุนเรือนหุนแรกตั้ง 216,650 บาท ปจจุบันมีสมาชิกกวา
12,000 คน สิ น ทรั พ ย ร วมกว า 6 พั น ล า นบาท มี นายกมล ศรี ล  อ ม
เปนประธานกรรมการ นายสุรศักดิ์ วโนทยาโรจน ผูจัดการ บริหารงานตาม
หลักการสหกรณ มุงเนนการจัดสวัสดิการใหกับสมาชิก เพื่อใหสมาชิกมีความ
เปนอยูที่ดี จนทําใหไดรับรางวัลพระราชทาน สหกรณออมทรัพยดีเดนแหงชาติ
ประจําป 2545
เวลา 15.00 น. เขาเยี่ยมเยือนสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
ขอนแกน จํากัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2520 ณ วันที่ 30
พฤศจิกายน 2557 มีสมาชิก 6,945 คน ทุนเรือนหุน 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
ตอสมาชิกมากที่สุด

ปที่ 27 ฉบับที่ 332 เดือนกุมภาพันธ 2558

ชสอ. หารือการกอสราง
อาคารกิจกรรมสหกรณ โรงเรียน ตชด.
ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ ประธานกรรมการ
พรอมดวย นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร กรรมการดําเนินการ เขาหารือ
การกอสรางอาคารกิจกรรมสหกรณ โรงเรียน ตชด. บานนายาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย ชสอ. จะสนับสนุนงบประมาณ
ในการกอสรางอาคารกิจกรรมสหกรณ เพื่อใหนักเรียนไดใช
อาคารเปนที่เรียนรูและฝกปฏิบัติดานสหกรณ พรอมกันนี้
ไดเยี่ยมชมโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปลูกพืช
เลี้ยงสัตว ของโรงเรียนดวย
สหกรณนักเรียนโรงเรียน ตชด. บานนายาว จัดตั้งเมื่อ 5 สิงหาคม 2535 ปจจุบัน มีสมาชิก 400 คน เปนนักเรียน
372 คน ครู 21 คน บุคคลภายนอก 7 คน มีเงินฝากธนาคาร จํานวน 295,497.09 บาท สมาชิกทุกคนถือหุนคนละ 1 หุน
หุนละ 5 บาท
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หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมส

เทศบาลตําบลบางสีทอง

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ACCU

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

ปที่ 27 ฉบับที่ 332 เดือนกุมภาพันธ 2558

สวัสดีปีใหม่ 2558 ชสอ.

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาสุรวงค์

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย

บริษัท ทราเวิลโปร จํากัด

บริษัท ไอโซแคร์ ซิสเตมส์ จํากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จํากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย)

นสพ. สยามเศรษฐกิจ
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การคัดเลือกผลงานนวัตกรรมบริหารจัดการ
สหกรณออมทรัพยดีเดนชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออก

นายเอนก นาคดิลก กรรมการดําเนินการ ชสอ. เปนประธานในพิธเี ปดและบรรยาย เรือ่ ง “นโยบายการบริหารงานของ ชสอ.”
ในโครงการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมบริหารจัดการ สหกรณออมทรัพยดีเดนของชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออก
ประจําป 2557 เมื่อวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรม PMY บีช รีสอรท อ.เมือง จ.ระยอง ซึ่งมีสหกรณสงผลงานนวัตกรรม
เขารับการคัดเลือก 2 แหงดวยกัน คือ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลพระปกเกลา จํากัด ชื่อผลงาน “การจัดสรรเงินโบนัส
โดยใชดัชนีชี้วัดสมรรถนะหลัก” และ สหกรณออมทรัพยครูชลบุรี จํากัด ชื่อผลงาน “โครงการประชุมไรกระดาษ” โดยผลงาน
ที่ ไ ด รั บ การคั ด เลื อ กและเป น ตั ว แทนของ ชมรม
สหกรณออมทรัพยภาคตะวันออก เพื่อไปนําเสนอ
และรับการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมดีเดน ระดับ
ประเทศของ ชสอ. ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2558
ณ สํานักงาน ชสอ. ตอไปนั้น ไดแก ผลงานนวัตกรรม
ของสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลพระปกเกลา จํากัด
FSCT NEWS

ชสอ. และสมาชิก เพิ่มพูนประสบการณ
ศึกษาดูงานประเทศจีน (ไตหวัน)
นายกิตติชัย ฝนฝากจิต พรอมดวย
นายศักดิ์ชัย พงษเพชร นายชุมพล คําปา
กรรมการ ชสอ. นําคณะผูตรวจสอบกิจการ
และฝายจัดการ ชสอ. พรอมดวยผูแทนสหกรณ
ออมทรัพยสมาชิก จํานวน 20 คน เขาศึกษาดูงาน
และเยีย่ มชมกิจการชุมนุมสหกรณเครดิตยูเนีย่ น
แหงประเทศสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) เมื่อวันที่
15 ธันวาคม 2557 ณ เมืองไทจง ไตหวัน ตอจากนัน้
เดิ น ทางไปทั ศ นศึ ก ษาวั ฒ นธรรมประเพณี
ชาวไทจง เกาสง ไทเป ตามโครงการจัดการ
ศึ ก ษาสหกรณ อ อมทรั พ ย ร ะหว า งประเทศ
วันที่ 14 - 19 ธันวาคม 2557 ณ ประเทศ
สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)

ปที่ 27 ฉบับที่ 332 เดือนกุมภาพันธ 2558

ชสอ. เปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระสังฆราช
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธาน
กรรมการ ชสอ. พรอมดวย คณะกรรมการ
ดําเนินการ ฝายจัดการ ชสอ. และสหกรณ
ออมทรัพยสมาชิก เปนเจาภาพสวดพระ
อภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
เมือ่ วันที่ 24 ธันวาคม ทีผ่ า นมา ณ ตําหนักเพชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพฯ
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ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอมดวย นายอนันต
ชาตรูประชีวนิ ผูจ ดั การใหญ ชสอ. รวมมอบดอกไมแสดงความยินดีแก นายเสรี
ปรัชญกุล ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมภิ าค
จํากัด ในโอกาสครบรอบ 20 ป วันกอตัง้ สหกรณ เมือ่ วันที่ 19 ธันวาคม ทีผ่ า นมา
สหกรณออมทรัพยพนักงานการไฟฟาสวนภูมิภาค (สอ.กฟภ.) กอตั้งขึ้น
โดยความรวมมือระหวาง การไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) และสมาคมพนักงาน
รัฐวิสาหกิจการไฟฟาสวนภูมิภาค (สพร.กฟภ.) โดยไดรับการจดทะเบียน
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส หกรณ พ.ศ. 2511 เมื่ อ วั น ที่ 19 ธั น วาคม 2537
มีวตั ถุประสงคหลักเพือ่ สงเสริมการออมทรัพยในหมูสมาชิกและพนักงาน กฟภ. โดยการจัดใหมเี งินกูแกสมาชิก เพือ่ ไวใชจายตาม
ความจําเปนหรือกอใหเกิดประโยชนในอนาคต รวมทั้งสงเสริมการชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันในหมูสมาชิก ณ 31
ตุลาคม 2557 มีสมาชิก 29,720 คน ทุนเรือนหุน 11,740 ลานบาท สินทรัพยรวม 27,184 ลานบาท และกําไรสุทธิ 788 ลานบาท
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กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

สหกรณ์ใดอยากร่วมเป�นส่วนหนึ่งใน
“CSR ออมทรัพย์..เพื่อสังคม” สามารถส่งภาพกิจกรรม
พร้อมรายละเอียดมาได้ท่ี E-mail: prfsct@gmail.com
ทาง FSCT News จะเผยแพร่ภาพของสหกรณ์ท่านในฉบับต่อไปค่ะ

สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึ ก กองเรือยุ ทธการ จํากัด
จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุ ตรสมาชิ กสหกรณ์ฯ ประจําปี 2557
วันที่ 8 กันยายน 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการไฟฟ�าส่วนภูมิภาค จํากัด
จัดโครงการปลูกป่ าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน
จ.สมุทรสงคราม วันที่ 18 ตุลาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จํากัด
จัดการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดพิษณุโลก ประจําปี 2557
วันที่ 7 - 10 ธันวาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา จํากัด
จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุ ตรสมาชิ กสหกรณ์ฯ ประจําปี 2557
วันที่ 13 ธันวาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุ รี จํากัด
จัดพิธีมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุ ตรสมาชิ ก ประจําปี 2557
วันที่ 16 ธันวาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จํากัด
จัดโครงการสุขภาพเพื่อพ่อ ชี วิตพอเพียง
วันที่ 16 ธันวาคม 2557
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คณะผูบ ริหาร ชสอ. นําโดย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ นําคณะฝายจัดการ
ชสอ. ผูบริหาร และเจาหนาที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ รวมทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง
เนื่องในเทศกาลปใหม 2558 พระสงฆจํานวน 9 รูป พรอมไหวสักการะพระพุทธมงคลมหาอภิปูชนีย
(พระประจํา ชสอ.) สักการะศาลพระพรหม และศาลเจาที่ เพื่อความเปนสิริมงคลสําหรับการ
เริ่มตนปใหม ในชวงเชาวันที่ 26 ธันวาคม ที่ผานมา
สําหรับงานในชวงคํา่ เปน
งานเลี้ยงสังสรรคในบรรยากาศ
“ฮาวาย” ริ ม แม นํ้ า เจ า พระยา
แขกผู  มี เ กี ย รติ ทุ ก ท า น ทั้ ง
คณะกรรมการทีป่ รึกษา ผูต รวจสอบกิจการ ผูแ ทนจากชมรมสหกรณออมทรัพยภาค
และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ ตางแตงกายในชุดฮาวายมารวมงาน โดยมี
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ อํานวยพรพรอมตัดเคกฉลองปใหม
ซึ่งทุกคนตางรวมรองเพลงอวยพรปใหม และระบําฮาวายกันอยางสนุกสนาน
ณ รานอาหารธรรมชาติ ริมแมนํ้าเจาพระยา ถนนรัตนาธิเบศร จังหวัดนนทบุรี
FSCT NEWS

ชสอ. สนับสนุนงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2558 เทศบาลตําบลบางสีทอง
เรือโท กฤษณ จินตะเวช นายอําเภอบางกรวย เปนประธานในพิธีเปดงานวันเด็ก
แหงชาติ ประจําป 2558 จัดโดยเทศบาลตําบลบางสีทอง เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดรับความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน แสดงความสามารถ ตลอดจนไดรับของขวัญโดยไดรับความรวมมือจาก
หนวยงานภาครัฐ และเอกชน เมื่อวันที่ 10 มกราคม ที่ผานมา ณ ลานกิจกรรม สํานักงาน ชสอ.
ซึง่ ชสอ. ไดเอือ้ เฟอ สถานทีใ่ นการจัดงาน และสนับสนุนเงินในการจัดกิจกรรม จํานวน 15,000 บาท
มอบโดย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธาน
กรรมการ และมี นายวันชัย วันชาญเวช นายก
เทศบาลตําบลบางสีทอง เปนผูรับมอบ
เทศบาลตําบลบางสีทองไดตระหนักถึง
ความสําคัญของเด็กและเยาวชนเปนอยางมาก
ซึ่งถือวาเด็ก ๆ เหลานี้เปนทรัพยากรบุคคลที่มี
ความสําคัญ ตอประเทศชาติในอนาคต พรอม
เป น การส ง เสริ ม ให เ ด็ ก และเยาวชนพร อ มที่
จะพั ฒ นาตนเอง ให เ ป น พลเมื อ งที่ มี คุ ณ ค า
ของประเทศชาติในภายภาคหนา ตลอดจนเปน
การเปดโอกาสใหเด็กและผูป กครอง ไดมสี ว นรวม
ในกิจกรรมตาง ๆ ไดแสดงความสามารถ กลาคิด กลาแสดงออก อยางถูกตองเหมาะสม อันจะเปน
การพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคลในชาติไดเปนอยางดี โดยภายในงานมีเกม และกิจกรรมตาง ๆ
มากมาย รวมทั้งไดรับความรวมมือที่ดีทั้งภาครัฐ และเอกชนในการจัดกิจกรรม และนําของขวัญ
มาแจกใหแกเด็กอยางทั่วถึง
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ชสอ. มอบของขวัญ ขอบคุณสมาชิกผูลงทุนใน ชสอ.

สอ.กฟน. จก.

สอ.วชิรพยาบาล จก.

สอ.ครูกรมสามัญศึกษา จก.

สอ.ปตท. จก.

สอ.ทีโอที จก.

สอ.การเคหะแหงชาติ จก.

สอ.บ.ทาอากาศยานไทย จก.

สอ.วังพญาไท จก.
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ฝายธุรกิจ

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

ข่าวประชาสัมพันธ์

¢ÍàªÔÞÊÁÒªÔ¡ÊË¡Ã³à¢ŒÒÃÑº¡ÒÃÍºÃÁ/ÊÑÁÁ¹Ò

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

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

ตั๋วสัญญาใชเงิน และ เงินฝากประจํา

ÃØ‹¹ “ÍÍÁÁÑè§ÁÕ”
ออมทรัพยกบั ชสอ. ดอกเบีย้ สูง

ตัง้ แตวนั ที่ 19 ม.ค. - 10 เม.ย. 58

ระยะเวลา 15 เดือน
อัตราดอกเบี�ยร้อยละต่อปี

วงเงิน
1 ล้านบาทขึ�นไป

4.35

5 ล้านบาทขึ�นไป

4.45

10 ล้านบาทขึ�นไป

4.55

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ : ฝายเงินทุน ชสอ.
โทรศัพท 0 2496 1199 ตอ 125 - 127, 109, 110-111 โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188 www.fsct.com

ÊÔ¹àª×èÍ ªÊÍ. Å´ÍÑµÃÒ´Í¡àºÕéÂà§Ô¹¡ÙŒ

ขาวดี ม
รับปให

อัตราดอกเบี�ย

ตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เปนตนไป
ระยะสัน�
ระยะกลาง ระยะยาว
4.60 ต่อปี 5.05 ต่อปี
5.15 ต่อปี

A-

ชุ มนุ มสหกรณ อ อมทรั พย แ ห งประเทศไทย จํากัด
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จัดทําโดย : ฝายสื่อสารองคการ ชสอ.
http://www.fsct.com
E-mail : info@fsct.com

อันดับเครดิต
แนวโนม : คงที่
Outlook : Stable

ชําระคาฝากสงเปนเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5/2552
ปณศ.บางกรวย

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
เลขที่ 199 หมู 2 ถนนนครอินทร ตําบลบางสีทอง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188

