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ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

อันดับความนาเชื่อถือองคกร “A- / Stable”
ประเมินโดย บร�ษัท ทร�สเรทติ้ง จํากัด
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ชสอ. เขาเฝาฯ ถวายรายงาน
การกอสรางอาคารกิจกรรมสหกรณ

สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชดาํเนนิ

ทรงตรวจเยี่ยมโรงเรยีนตาํรวจตระเวนชายแดนบานคลองแดง จงัหวดัจนัทบรุ ี

เมื่อวนัที่ 30 มกราคม ที่ผานมา

ในโอกาสนี้ ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพันธ ประธานกรรมการ พรอมดวย 

นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ นายเอนก นาคดิลก และ 

นายศรีโพธิ์ วายุพักตร กรรมการดําเนินการ รวมเขาเฝาฯ รับเสด็จ 

พรอมทั้งถวายรายงานการดําเนินการกอสรางอาคารกิจกรรมสหกรณ

นกัเรยีน โดย ชสอ. สนบัสนนุงบประมาณในการกอสราง จาํนวน 450,000 บาท 

เพื่อใหเปนที่ฝกปฏบิตัแิละเรยีนรูดานสหกรณของนกัเรยีน

ชสอ. ไดสนบัสนนุงบประมาณในการกอสรางอาคารกจิกรรมสหกรณ

นกัเรยีนในโรงเรยีนตาํรวจตระเวนชายแดนมาอยางตอเนื่อง ตั้งแตป 2549 

จนถงึปจจบุนั โดยดาํเนนิการกอสรางแลวเสรจ็ จาํนวน 15 อาคาร งบประมาณ

ในการกอสรางรวม 6,532,320 บาท และอยูระหวางการดาํเนนิการกอสราง 

จาํนวน 3 อาคาร
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(ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ)
ประธานกรรมการ

ชมุนมุสหกรณออมทรพัยแหงประเทศไทย จาํกดั

เรียน ทานประธานกรรมการ/ผูแทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกทาน
สวสัดคีรบั พบกนัอกีครั้ง สาํหรบั FSCT News ฉบบัเดอืนมนีาคมครบั

เมื่อวันที่ 30 มกราคม ที่ผานมา ผมและคณะกรรมการดําเนินการ ชสอ. ไดเฝาฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงตรวจเยี่ยมโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานคลองแดง จังหวัดจันทบุรี พรอมทั้งถวาย
รายงานการดําเนินการกอสรางอาคารกิจกรรมสหกรณนักเรียน โดย ชสอ. สนับสนุนงบประมาณในการกอสราง จํานวน 450,000 บาท 
เพื่อใหเปนที่ฝกปฏิบัติและเรียนรูดานสหกรณของนักเรียน ซึ่ง ชสอ. ไดสนับสนุนงบประมาณในการกอสรางอาคารกิจกรรมสหกรณ
นกัเรยีนในโรงเรยีน ตชด. มาอยางตอเนื่อง ตั้งแตป 2549 จนถงึปจจบุนั โดยดาํเนนิการกอสรางแลวเสรจ็ จาํนวน 15 อาคาร งบประมาณ
ในการกอสรางรวม 6,532,320 บาท และอยูระหวางการดาํเนนิการกอสราง จาํนวน 3 อาคาร 

ในชวงเดอืนที่ผานมา ชสอ. ไดจดัโครงการด ีๆ เปนการตอบแทนและขอบคณุสหกรณสมาชกิที่ใหการสนบัสนนุ และศรทัธาเชื่อมั่น
ใน ชสอ. ดวยดเีสมอมา ดงันี้ครบั

วนัที่ 31 มกราคม - 2 กมุภาพนัธ 2558 โครงการทศันศกึษาและงานเลี้ยงขอบคณุผูใชบรกิารสนิเชื่อของ ชสอ. ณ ประเทศสาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาว โดยมผีูรวมเดนิทางจาํนวน 130 คน จาก 85 สหกรณ 

วนัที่ 3 - 8 กมุภาพนัธ 2558 โครงการทศันศกึษาขอบคณุผูลงทนุในหุนของ ชสอ. ป 2557 ณ ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจนี 
ปกกิ่ง - เซี่ยงไฮ โดยมผีูรวมเดนิทางจาํนวน 42 คน จาก 15 สหกรณ

และวนัที่ 9 - 13 กมุภาพนัธ 2558 โครงการทศันศกึษาขอบคณุผูลงทนุใน ชสอ. ในเงนิฝากประจาํและตั๋วสญัญาใชเงนิ ณ ประเทศ
ญี่ปุน มผีูรวมเดนิทางจาํนวน 34 คน จาก 16 สหกรณ 

ซึ่งทกุ ๆ โครงการที่ ชสอ. จดัขึ้น เพื่อมอบใหกบัสหกรณสมาชกิทกุทาน แสดงใหเหน็วา ชสอ.คาํนงึถงึสมาชกิเปนสาํคญัเสมอมา 
ชสอ. ยนิดเีปนพี่เลี้ยง ดูแล รบัฟง และชวยใหคาํปรกึษา และขอมอบโครงการด ีๆ ใหบรรดาสหกรณสมาชกิเชนนี้ตลอดไป

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ ที่ผานมา ชสอ. ไดเชิญสหกรณสมาชิกมาประชุมชี้แจงรายละเอียดของการเปนสหกรณนํารองในการใช
โปรแกรมสหกรณออมทรพัย เกี่ยวกบัสทิธปิระโยชนของการเขาเปนสหกรณนาํรอง ซึ่ง ชสอ. จะสนบัสนนุทางดาน ฮารดแวร ซอฟตแวร
คอมพวิเตอร และบรกิารตาง ๆ สหกรณที่เขารวมเปนสหกรณนาํรอง ตลอดชวงระยะเวลา พฒันาโปรแกรมฯ

ในเดอืนมนีาคมนี้ ผมและคณะกรรมการดาํเนนิการ จะไปพบสมาชกิภาคกลาง และ กทม. พื้นที่ 1 พื้นที่ 2 ในโครงการสมัมนา 
“ชสอ. พบสหกรณออมทรพัยภาค” วนัที่ 14 - 15 มนีาคม ที่จงัหวดันครนายก แลวพบกนันะครบั

เพื่อเปนการเพิ่มชองทางการลงทุนที่ใหผลตอบแทนที่ดี และเพื่อเปนการจัดหาทุนไวบริการเงินกูใหแกสหกรณสมาชิก ชสอ. 
ไดออกตั๋วสญัญาใชเงนิและเงนิฝากประจาํ “รุนออมมั่งม”ี โดยใหอตัราดอกเบี้ย 15 เดอืน วงเงนิ 1 ลานบาท 4.35% 5 ลานบาท 4.45% 
และ 10 ลานบาทขึ้นไป 4.55% ตอป ซึ่งจะเปดจาํหนายถงึ 10 เมษายน นี้ครบั 

สุดทาย ชสอ. เอาใจคนรักเทคโนโลยี โดย ชสอ. ไดมีเทคโนโลยี QR code สังเกตใหดีที่หนาปก เพียงมีโทรศัพทมือถือ
อยูในมอื นาํมาสแกน แชะ!! เดยีว สมาชกิกจ็ะไดอาน FSCT News ในรูปแบบอเิลก็ทรอนกิส บนหนาเวบ็ไซต ชสอ. ไดอยางงายดาย 
และสามารถอานฉบบัยอนหลงัที่ผานมาไดดวยครบั

แลวพบกนัใหมในฉบบัหนา ขอบคณุและสวสัดคีรบั

ประธานพบสมาชิก
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ

ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
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“สุดฮอต กับสัญญาคํ้าประกันกฎหมายใหม
มีผลบังคับใช 12 กุมภาพันธ 2558”

วันมาฆบูชา หรือ วันจาตุรงคสันนิบาต

ชสอ. จัดสัมมนา เรื่อง “สุดฮอต กับสัญญาคํ้าประกันกฎหมายใหม มีผล
บงัคบัใช 12 กมุภาพนัธ 2558” (รอบที่ 2) โดยไดรบัเกยีรตจิาก ดร.เฉลมิพล ดุลสมัพนัธ 
ประธานกรรมการ ชสอ. เปนประธานในพธิเีปด พรอมดวยวทิยากร นายประดษิฐ หสัดี 
รองประธานกรรมการ ชสอ. บรรยายสาระสาํคญัของการแกไขกฎหมายคํ้าประกนัใหม 
นายปราโมทย สรวนนาม ที่ปรึกษา สอ.ขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ จก. 
บรรยายเกี่ยวกับการแกไขระเบียบ ขอบังคับของสหกรณเกี่ยวกับการกู คํ้าประกัน 
และจํานอง และว าที่  พันตรีสมบัติ วงศกําแหง จากสภาทนายความ 

ในหวัขอ 11 ประเดน็รอน และแนวปฏบิตัขิองสหกรณกบัสญัญาคํ้าประกนัใหม เมื่อวนัที่ 20 มกราคม 2558 ณ โรงแรมรชิมอนด 
อ.เมอืง จ.นนทบรุ ีมผีูเขารบัการอบรมในครั้งนี้จาํนวน 350 คน จาก 147 สหกรณ

วนัมาฆบชูา เปนวนัสาํคญัวนัหนึ่ง ในวนัพทุธศาสนา ตรงกบัวนัขึ้น 15 คํ่า 
เดือน 3 แตถาปใดมีเดือนอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองครั้ง วันมาฆบูชา
กจ็ะเลื่อนไป เปนวนัขึ้น 15 คํ่า เดอืน 4 โดยในปนี้ ตรงกบัวนัที่ 4 มนีาคม 2558 

ประวัติวันมาฆบูชา
ในสวนที่เกี่ยวกับพระพุทธเจา หลังจากพระพุทธเจาตรัสรูได 9 เดือน

ขณะนั้นเมื่อเสร็จพุทธกิจแสดงธรรมที่ถํ้าสุกรขาตาแลว เสด็จมาประทับที่
วัดเวฬุวันมหาวิหาร เมืองราชคฤห แควนมคธ ประเทศอินเดียในปจจุบัน 
วนันั้นตรงกบัวนัเพญ็ เดอืนมาฆะหรอืเดอืน 3 ในเวลาบายพระอรหนัตสาวก
ของพระพทุธเจา มาประชมุพรอมกนั ณ ที่ประทบัของพระพทุธเจา นบัเปนเหตอุศัจรรย ที่มอีงคประกอบสาํคญั 4 ประการ คอื 
วันมาฆบูชา ยอมาจากคําวา “มาฆปุรณมีบูชา” แปลวา การบูชาพระในวันเพ็ญเดือน 3 ถือเปน “วันจาตุรงคสันนิบาต” 
แปลวา การประชมุอนัประกอบดวยองค 4 ซึ่งเปนเหตกุารณอศัจรรยที่เกดิขึ้นพรอมกนัในสมยัพทุธกาล คอื

1. เปนวนัที่พระสงฆจาํนวน 1,250 รูป ซึ่งจารกิไปเผยแผพระพทุธศาสนาในสถานที่ตาง ๆ ไดเดนิทางมาเฝาพระพทุธเจา 
ณ วดัเวฬวุนัมหาวหิาร วดัแหงแรกในพระพทุธศาสนา ที่เมอืงราชคฤห แควนมคธ ซึ่งตรงกบัวนัเพญ็เดอืนมาฆะ (วนัเพญ็กลาง
เดอืน 3 พระจนัทรเตม็ดวง) 

2. เปนวนัที่พระสงฆจาํนวน 1,250 รูปเหลานี้ ลวนเปนพระอรหนัต เปนผูทรงอภญิญา 6 และเปนพระสงฆที่ไดรบัการบวช
จากพระพทุธเจาโดยตรง ซึ่งเรยีกวา “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”

3. พระสงฆจาํนวน 1,250 รูป ตางมาประชมุพรอมเพรยีงกนัโดยมไิดมกีารนดัหมายกนัในวนัมาฆบูชานี้
4. เปนวนัที่พระพทุธเจาไดทรงแสดงธรรมเทศนา อนัเปนหวัใจของพระพทุธศาสนา คอื “โอวาทปาตโิมกข” โอวาทปาตโิมกข 

เปนหลักคําสอนอันเปนหลักหรือหัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนา ซึ่งไดแก การไมทําความชั่วทั้งปวง ทําความดีใหถึงพรอม 
ทาํจติใจใหหมดจดบรสิทุธิ์ผองใส เปนการปฏบิตัดิวยกาย วาจา ใจ

สามารถดาวนโหลด เอกสารประกอบการสัมมนา และตัวอยางหนังสือเงินกูและหนังสือคํ้าประกัน 
ไดที่ : http://www.fsct.com หรือสแกน QR CODE  ที่หนาปก FSCT News
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ชสอ. จัดอบรมหลักสูตร “คณะกรรมการอํานวยการ” 
ระหวางวันที่ 27 - 29 มกราคม ที่ผานมา ณ โรงแรมพรพิงค 
จงัหวดัเชยีงใหม โดยไดรบัเกยีรตจิาก ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ 

ประธานกรรมการ ชสอ. เปนประธานในพิธีเปดการอบรม และ
บรรยายเรื่อง “บทบาท อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการอาํนวยการ” พรอมดวย นายปราโมทย สรวมนาม 

ที่ปรึกษาสหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด 
บรรยายเรื่อง “ระเบยีบ คาํสั่ง ขอบงัคบั และกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับหนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการ” ปดทายดวยการเสวนา 
เรื่อง “กรณีศึกษาที่พบในการบริหารงานสหกรณ” โดยวิทยากร 

นายแพทยดนุกฤต กลัมพากร รองประธานกรรมการ และนายมะณู บุญศรีมณีชัย กรรมการ ชสอ. โดยมีผูสนใจเขารับ
การฝกอบรม จาํนวน 113 คน จาก 40 สหกรณ 

ดร.เฉลิมพล กลาววา คณะกรรมการอํานวยการ เปนผู ที่คณะกรรมการดําเนินการแตงตั้งขึ้นตามขอบังคับ
ของสหกรณเพื่อใหบริหารงานสหกรณตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวสําหรับคณะกรรมการอํานวยการ และหนาที่อื่น ๆ 
ตามที่คณะกรรมการดําเนินการมอบหมาย ดังนั้นบทบาทของคณะกรรมการอํานวยการ จึงอยู ในบทบาทของผู ทําการ
แทนคณะกรรมการดําเนินการ และมีหนาที่ทางดานตาง ๆ เชน ดานการเงิน ดานการบัญชีและการทะเบียน ดานเอกสาร
และทรัพยสิน ดานการบริหารและการจัดการ 
ดานงบการเงนิ การจดัสรรกาํไรสทุธ ิเปนตน ซึ่ง ชสอ. 
ไดเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลากร
สหกรณออมทรัพย จึงไดจัดโครงการฝกอบรม
หลักสูตร “คณะกรรมการอํานวยการ” นี้ขึ้นมา 
โดยมุ งหวังใหบุคลากรมีความรู เกี่ยวกับแนวคิด
การบริหารงานสหกรณ บทบาท หน าที่และ
ความรบัผดิชอบของกรรมการอาํนวยการ เพื่อนาํไป
ใชในการขับเคลื่อนงานใหบรรลุเปาหมายและ
วตัถปุระสงคของสหกรณ

“ชสอ. อบรม คกก.อํานวยการ สอ.
สงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน”
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ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ เปนประธานในพธิเีปด การประชมุ
ระดมความคิดเห็นผูแทนสหกรณสมาชิก ชสอ. เรื่อง “เกณฑกํากับดูแลความมั่นคงของ
สหกรณออมทรพัยในเชงิปรมิาณ” เมื่อวนัที่ 26 มกราคม ที่ผานมา ณ หอง 701 สาํนกังาน ชสอ. 
โดยม ีนายอนันต ชาตรูประชีวิน ผูจดัการใหญ  บรรยายใหความรูเกี่ยวกบัเกณฑกาํกบั
ดแูลความมั่นคงของสหกรณออมทรพัยเชงิปรมิาณใหกบัผูเขารวมงานไดรบัทราบในชวงเชา 
สวนในชวงบายไดมีการแบงกลุมยอยตามขนาดของสหกรณเพื่อรวมกันแสดงความคดิเห็น
ตอเกณฑฯ และใหสงตัวแทนไปนําเสนอผลสรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของแตละกลุม
ใหกบัผูรวมงานไดรบัทราบอกีครั้ง 

ดร.เฉลิมพล กลาววา ชสอ. ในฐานะที่เปนองคการกลางของสหกรณออมทรัพย 
มีภารกิจในการเปนศูนยกลางดานการเงิน การศึกษา และการพัฒนาเทคโนโลย ี
เพื่อสนับสนุนสหกรณใหมีบทบาทในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเอื้ออาทรตอสังคม
ดวยวิธีสหกรณ อันจะนําไปสูการเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับขบวนการสหกรณตาม
หลักการสหกรณวาดวยความรวมมือระหวาง

สหกรณ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการสรางความเขมแข็งและมีเสถียรภาพ
ทางการเงินใหกับสหกรณออมทรัพย จึงไดพัฒนาเกณฑกํากับดูแลความมั่นคง 
(Prudential Standard) ของสหกรณออมทรัพยขึ้น เพื่อเปนเครื่องมือในการอางอิง
เทยีบเคยีงสูการปรบัปรงุพฒันาการบรหิารจดัการการเงนิของสหกรณออมทรพัย 

โดยในวนันี้ ชสอ. ไดเชญิผูแทนสหกรณสมาชกิ มารวมประชมุกบักรรมการวางแผน พฒันา และตดิตามประเมนิผล และ 
คณะทาํงานพฒันาเกณฑกาํกบัดแูล ความมั่นคงของสหกรณออมทรพัย เพื่อใหผูแทนสหกรณ ไดรบัทราบแนวคดิและสาระสาํคญั
ของเกณฑฯ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนขอคดิเหน็และขอเสนอแนะตอเกณฑฯ ซึ่ง ชสอ. จะทาํการรวบรวมขอคดิเหน็และขอเสนอแนะ
ตาง ๆ  เพื่อนาํไปปรบัปรงุเกณฑฯ ใหมคีวามสมบรูณยิ่งขึ้น และจะเผยแพรใหกบัสหกรณออมทรพัยไดนาํไปใชสาํหรบัเปนเครื่องมอื
ในการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของสหกรณตามหลักการของธุรกิจการเงินที่ดีควบคูไปกับหลักการและวิธีการสหกรณ 
รวมทั้งจะทาํใหมแีนวทางการพฒันาสหกรณออมทรพัย ใหเปนองคกรที่สามารถพึ่งพาและกาํกบัดแูลตนเองไดอยางเขมแขง็ มั่นคง 
และมเีสถยีรภาพไดตอไปในที่สดุ

ชสอ. ระดมความเห็นผูแทนสหกรณสมาชิก
เกี่ยวกับเกณฑกํากับดูแลความมั่นคง
ของสหกรณออมทรัพยในเชิงปริมาณ
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ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. เปนประธานในพิธี
เปดโครงการ สมัมนา ชสอ. พบสหกรณออมทรพัยภาคใต เมื่อวนัที่ 10 มกราคม 
ที่ผานมา ณ โรงแรมนิภาการเดน อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี โดยม ี
นายปรีชา คงทอง รองประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยครูสุราษฎรธาน ี
จาํกดั กลาวตอนรบั นายประดษิฐ หสัด ีประธานคณะกรรมการเชื่อมโยงเครอืขาย
และกิจการพิเศษ กลาวรายงาน และมีสหกรณออมทรัพยในภาคใตเขารวมงาน 
130 คน

จากนั้น เปนการบรรยาย “นโยบายการ
บรหิารงาน ชสอ.” โดย ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ 
ประธานกรรมการ ชสอ. ซึ่งไดกลาวไวโดยสรุป 
ดังนี้ ผลการดําเนินงานของ ชสอ. ณ วันที่ 
30 พฤศจิกายน 2557 มีทุนเรือนหุ น 10,652 
ลานบาท สนิทรพัยรวม 68,977 ลานบาท สมาชกิ
จาํนวน 1,041 สหกรณ

ปจจุบันนี้สภาวะแวดลอมของสหกรณเปลี่ยนแปลงไป มีการแขงขัน
ที่มากขึ้น สมาชกิมคีวามตองการมากขึ้น ทาํใหสหกรณมคีวามเสี่ยงในดานการบรหิารงาน เพราะฉะนั้น สหกรณตองเตรยีมตวั
ใหพรอมเพื่อปองกนัความเสี่ยงที่อาจจะเกดิขึ้น มกีารวางแผน
ระยะยาว ใหความสาํคญักบัสภาพคลองของสหกรณมากกวา
ผลกาํไร มุงสงเสรมิการศกึษา อบรมและสมัมนา แกบคุลากร
ของสหกรณและสมาชกิของสหกรณ ยดึหลกัการ อดุมการณ 
วธิกีารสหกรณ และหลกัธรรมาภบิาลในการบรหิารงานสหกรณ 
ซึ่งจะสงผลใหสหกรณมีความมั่นคง สมาชิกมีความมั่งคั่ง 
ขบวนการสหกรณมคีวามเขมแขง็

จากนั้นเปนการเปดเวทีสัมมนา ชสอ. พบสหกรณ
ออมทรพัย ซึ่ง ชสอ. เปดเวทนีาํเสนอภารกจิความรบัผดิชอบ
และผลการดําเนินงานที่ผานมา ในดานตาง ๆ พรอมทั้ง

เปดโอกาสใหผูเขารวมสัมมนาซักถามในประเด็นขอสงสัยตาง ๆ โดยมี
คณะกรรมการดาํเนนิการ ชสอ. ชวยกนัตอบทกุประเดน็ ปดทายการสมัมนา
ในวนันี้ดวยประเดน็ฮอตสดุฮติในเวลานี้ “แนวปฏบิตัขิองสหกรณกบัสญัญา
คํ้าประกันใหม” โดย นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ ชสอ. 
ซึ่งกฎหมายคํ้าประกนัใหมนี้จะมผีลบงัคบัใชวนัที่ 12 กมุภาพนัธ 2558

ทั้งนี้ ชสอ. ไดจัดทําตัวอยางหนังสือเงินกูและหนังสือคํ้าประกัน 
เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับสหกรณสมาชิก สามารถดาวนโหลดไดที่ 
www.fsct.com

ชสอ. สัมมนาสมาชิก กระชับสัมพันธภาคใต
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เมื่อวันที่ 23 มกราคม ที่ผานมา ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอมดวย นายประดิษฐ หัสดี 
รองประธานกรรมการ นายศรีโพธ์ิ วายพัุกตร นายชมุพล คําปา กรรมการ นายชยัรตัน ปนนวน ที่ปรกึษา และฝายจดัการ ชสอ. 
เขาเยี่ยมเยือนสหกรณออมทรัพยในจังหวัดเชียงใหม เพื่อทําการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการบริหารงานของ ชสอ. และ
การดาํเนนิงานของสหกรณสมาชกิ จาํนวน 4 แหง ดงันี้

เวลา 9.00 น. เขาเยี่ยมเยอืนสหกรณออมทรพัยสาธารณสขุเชยีงใหม 
จํากัด กอตั้งมาตั้งแตป 2521 ซึ่งตลอดระยะเวลาไดดําเนินการดวย
ความอาทร คอยดูแลเอาใจใสตอสมาชิก ชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดย
ยดึระบบคณุธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณของสหกรณ โดย ณ วนัที่ 
30 พ.ย. 57 สหกรณมีจํานวนสมาชิก 7,000 กวาคน มีสินทรัพยรวม 
3,931 ลานบาท และมกีาํไร 146 ลานบาท ซึ่งไดจดัสรรเปนกองทนุสวสัดกิาร
กลบัคนืสูสมาชกิ และเกบ็ไวเปนทนุสาํรองเพื่อความมั่นคงของสหกรณ

เวลา 10.30 น. เขาเยี่ยมเยือนสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
เชียงใหม จํากัด ซึ่งเปนองคกรหนึ่ง ที่ทํางานคูขนานไปกับมหาวิทยาลัย
เชยีงใหม เพื่อชวยเหลอืดานสวสัดกิารตาง ๆ ของบคุลากรที่ทาํงานใน มช. 
ดาํเนนิงานภายใต วสิยัทศัน “สอ.มช. ชวยเหลอื เกื้อกูล รวมหุน รวมใจ 
ปนผลกาํไร กาวไกลคู มช.” โดย ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 57 สหกรณมจีาํนวนสมาชกิ 
10,293 คน มทีนุดาํเนนิงาน 6,926 ลานบาท มกีาํไรสทุธ ิ 188 ลานบาท 
สามารถจายเงนิปนผลใหแกสมาชกิได 5.75% และเฉลี่ยคนื 11%

 เวลา 13.30 น.  เขาเยี่ยมเยือนสหกรณออมทรัพยขาราชการ
กระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม จํากัด ซึ่งกอตั้งมาตั้งแตป 2518 ดําเนิน
งานภายใตวิสัยทัศน “สอ.ขาราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม จก.” 
เปนองคกรทางการเงินที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ มุงเนนการพัฒนา
คณุภาพชวีติของมวลสมาชกิ และชวยเหลอืสงัคมโดย ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 57 
สหกรณมจีาํนวนสมาชกิ 5,801 คน ที่ทนุดาํเนนิงาน 2,440 ลานบาท และมี
กาํไรสทุธ ิ102 ลานบาท

เวลา 15.00 น.  เขาเยี่ยมเยอืนสหกรณออมทรพัยครูเชยีงใหม จาํกดั 
ซึ่งกอตั้งมากวา 55 ป ดําเนินงานภายใตวิสัยทัศน “สหกรณออมทรัพย
ครูเชยีงใหม จาํกดั เปนสหกรณชั้นนาํระดบัชาต ิมุงสูความเปนสากล” โดย 
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 57 สหกรณมีจํานวนสมาชิก 30,427 คน มีสินทรัพย
รวม 20,681 ลานบาท มกีาํไรสทุธ ิ566 ลานบาท

จังหวัดเชียงใหมชสอ. เยี่ยมเยือนสมาชิก 
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ชสอ. สานสัมพันธสมาชิกภาคเหนือ
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. 

เปนประธานเปดสัมมนาพรอมบรรยายพิเศษ “นโยบาย
การบริหารงาน ชสอ. กับการพัฒนาสหกรณสมาชิก” 
ในโครงการ ชสอ.พบสหกรณออมทรัพยภาคเหนือ โดย 
ชสอ.รวมกับชมรมสหกรณออมทรัพยภาคเหนือ เมื่อวันที่ 
24 มกราคม ที่ผานมา ณ โรงแรมโลตสัปางสวนแกว จ.เชยีงใหม 
โดยมี นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ ชสอ. 

กลาวรายงาน และนายณฐัศษิฐ ตนัตสินัตสิม รองประธานกรรมการชมรม 
สอ.ภาคเหนอื กลาวตอนรบั มสีมาชกิสหกรณในภาคเหนอืที่มารวมงาน
กวา 100 คน จาก 40 สหกรณ 17 จงัหวดัในภาคเหนอื

ดร.เฉลิมพล กลาววา ชสอ.รวมกับชมรมสหกรณออมทรัพย
ภาคเหนือ จัดโครงการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น เพื่อใหสหกรณสมาชิก
ไดรับทราบภารกิจแนวทางการบริหารงานและนโยบายของ ชสอ. 

ที่มุงเนนการเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือระหวางสหกรณดวยกัน มุงพัฒนาบุคลากรของสหกรณออมทรัพยและพัฒนา
องคกรแบบมืออาชีพ เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกขบวนการสหกรณออมทรัพย รวมทั้งความรูทางวิชาการและความเขาใจ
เกี่ยวกบัแนวทางปฏบิตัขิองสหกรณกบัสญัญาคํ้าประกนัใหม

จากนั้นเป นการเป ดเวทีสัมมนา ชสอ. พบสหกรณ
ออมทรพัย ซึ่ง ชสอ. เปดเวทนีาํเสนอภารกจิความรบัผดิชอบและ
ผลการดําเนินงานที่ผานมา ในดานตาง ๆ จากนั้นเปดโอกาสให
ผูเขารวมสัมมนาซักถามในประเด็นขอสงสัย โดยมีคณะกรรมการ
ดําเนินการ ชสอ. ตอบทุกประเด็นขอสงสัย โดย ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2557 ชสอ. มีสินทรัพยรวม 71,433 ลานบาท 
มีกําไรสุทธิ 944 ลานบาทเศษ จากการบริหารงานดวยความโปรงใส ความรอบคอบ มั่นคง และปลอดภัย สงผลให ชสอ. 

ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือองคกร จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จํากัด 
ที่ระดบั A- แนวโนมอนัดบัเครดติ คงที่ (Stable) ปดทายการสมัมนาในวนันี้ ดวย 
“กฎหมายคํ้าประกนัใหม ที่จะมผีลบงัคบัใชวนัที่ 12 กมุภาพนัธ 2558” บรรยายโดย 
นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ ชสอ. พรอมตอบขอซักถามตาง ๆ 
เกี่ยวกบักฎหมายคํ้าประกนัใหมแกสมาชกิ 

ภาคคํ่าเปนกจิกรรมงานเลี้ยงสงัสรรค สรางสมัพนัธอนัดรีะหวาง ชสอ. และ
สหกรณสมาชกิในภาคเหนอื โดย ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ เปนประธานในพธิเีปด 

พรอมอวยพรวนัเกดิใหแกสมาชกิที่เกดิในเดอืนมกราคม และมอบดอกไมแสดงความยนิดใีหแกประธานกรรมการ สหกรณออมทรพัย
ในภาคเหนือที่ไดรับตําแหนงใหม ซึ่งสมาชิกสหกรณไดรวมกันรับชมการแสดงและรองเพลงกันอยางสนุกสนานและเต็มไปดวย
ความอบอุน
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กทม. พื้นที่ 2 

คัดเลือกผลงานนวัตกรรม ชมรมสหกรณออมทรัพย

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. เปนประธานในพิธีเปดและ
บรรยายพิเศษ เรื่อง นวัตกรรมกับการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย ในเวทีการคัดเลือก
ผลงานนวตักรรมสหกรณออมทรพัย ดเีดนระดบัภาค ประจาํป 2557 ของชมรมสหกรณออมทรพัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 18 มกราคม ที่ผานมา ณ โรงแรมประจักษตรา อ.เมือง 
จ.อดุรธาน ีพรอมมอบเงนิสนบัสนนุ 100,000 บาท โดยม ีนายประดษิฐ หสัด ีรองประธานกรรมการ 
และ นายศักดิ์ชัย พงษเพชร 
กรรมการดําเนินการ เขารวมงาน
ในวันดังกลาวดวย ซึ่งการจัดงาน
ครั้งนี้มสีหกรณสงผลงานนวตักรรม
เขารบั การคดัเลอืก จาํนวน 3 แหง
ดวยกันคือ สหกรณออมทรัพย
อนามัยสุรินทร จํากัด ชื่อผลงาน 

“การบรหิารจดัการทางการเงนิดวยระบบ KTB Corporate Online” 
สหกรณออมทรพัยสาธารณสขุนครราชสมีา จาํกดั ชื่อผลงาน “หนางบเรยีกเกบ็เงนิอเิลก็ทรอนกิส Electronic money deduction 

item for saving” และสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขอุบลราชธานี จํากัด 
ชื่อผลงาน “COOPUBON WEB-APPLICATION” โดยผลการคดัเลอืกปรากฏวา
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขอุบลราชธานี จํากัด เปนผูไดรับรางวัล 
ผลงานนวัตกรรมฯ ดีเดนระดับภาคของชมรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และตองเปนตัวแทนของชมรมฯ ในการไปนําเสนอ เพื่อรับการคัดเลือก
ผลงานนวตักรรมดเีดนระดบัประเทศของ ชสอ. ตอไป

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. เปนประธาน
ในพิธีเปดและบรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมกับการบริหารจัดการสหกรณ
ออมทรพัย” พรอมมอบเงนิสนบัสนนุ 100,000 บาท ในโครงการคดัเลอืกผลงาน
นวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยดีเดน ประจําป 2557 ของ
ชมรมสหกรณออมทรัพย 
กทม. พื้นที่ 2  เมื่อวันที่ 
22 มกราคม ที่ผ านมา 
ณ อาคาร 9 ชั้น 3 หอง 9 

บรษิทั ทโีอท ีจาํกดั โดยม ีพลโท ดร.วีระ วงศสรรค รองประธานกรรมการ 
และ นายเอนก นาคดลิก กรรมการดาํเนนิการ เขารวมงานในวนัดงักลาวดวย 
ซึ่งการจดังานครั้งนี้มสีหกรณออมทรพัยพระจอมเกลาพระนครเหนอื จาํกดั 
นําเสนอผลงานนวัตกรรม เรื่อง “ระบบการประชุมผูบริหารสหกรณ IT 
CONFERENCES SYSTEM” และเปนตัวแทนของชมรมฯ กทม. พื้นที่ 2 
ในการไปนําเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อเขารับการคัดเลือกในระดับประเทศ
ของ ชสอ. ตอไป
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ภาคเหนือ

ชสอ.ตอ. เยี่ยมเยือนสหกรณไมเปนสมาชิก

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. เปนประธานในพิธีเปด
พรอมบรรยายพเิศษ เรื่อง “นวตักรรมกบัการบรหิารจดัการสหกรณออมทรพัย” และ
มอบเงินสนับสนุน จํานวน 100,000 บาท ในโครงการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม
สหกรณออมทรัพยของชมรมสหกรณออมทรัพยภาคเหนือ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 
ที่ผานมา ณ โรงแรมโลตสัปางสวนแกว อ.เมอืง จ.เชยีงใหม โดยม ีนายชุมพล คําปา 
และ นายมะณ ูบญุศรมีณชียั กรรมการดาํเนนิการ เขารวมงานในวนัดงักลาวดวย ซึ่ง
การจัดงานในครั้งนี้มีสหกรณออมทรัพยสงผลงานนวัตกรรมเขารวมการคัดเลือก 
2 แหงดวยกนัคอื สหกรณออมทรพัยครอูทุยัธาน ีจาํกดั ชื่อผลงาน “ระบบแสดงผลขอมลู

สมาชกิ Member Profile System” และสหกรณออมทรพัยสาธารณสขุเชยีงราย จาํกดั ชื่อผลงาน “สวสัดกิารบรรเทาทกุข เพิ่มสขุ 
และแสดงความยินดี สําหรับสมาชิก” โดยผลงานนวัตกรรมที่ไดรับรางวัลดีเดนของชมรมฯ ภาคเหนือ ไดแก ผลงาน
นวตักรรมของสหกรณออมทรพัยครอูทุยัธาน ีจาํกดั ซึ่งจะตองเปนตวัแทนของชมรมฯ ภาคเหนอืเพื่อไปนาํเสนอและรบัการคดัเลอืก
ผลงานนวตักรรมดเีดนระดบัประเทศของ ชสอ. ตอไปเชนกนั

เมื่อเดอืนมกราคมที่ผานมา นายณฐกร แกวดี ประธาน
กรรมการชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออก (ชสอ.ตอ)
พรอมดวยนายสุพล มหาวรรณ รองประธานกรรมการ และ
นายนพดล วรมานะกุล กรรมการชมรมฯ เขาเยี่ยมชมกจิการ
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร จํากัด 
สหกรณออมทรพัยครูปราจนีบรุ ี จาํกดั และสหกรณออมทรพัย
บริษัท อินทรอนิกส จํากัด ในจังหวัดปราจีนบุรีโดยไดแนะนํา
สทิธปิระโยชน การลงทนุกบั ชสอ. และเชญิชวนใหเปนสมาชกิ 
ชสอ. และ ชสอ.ตอ. ดวย

สอ.ครูปราจีนบุรี จก.

สอ.บ.อินทรอนิกส จก. สอ.รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร จก.
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สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
ทอดกฐินสหกรณสามัคคี ประจําป 2557 

ณ วัดดงมะเฟอง อ.แมลา จ.เชียงราย วันที่ 16 กันยายน 2557

สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จํากัด
จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณฯ ประจําป 2557

วันที่ 17 ตุลาคม 2557

สหกรณออมทรัพยครูจันทบุรี จํากัด
มอบเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงใหทายาทผูถึงแกกรรม 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

สหกรณออมทรัพยครูพังงา จํากัด
สนับสนุนโรงเรียนนํารองโครงการออมทรัพย ออมความดี

วันที่ 1 ตุลาคม 2557

สหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จํากัด
จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณฯ ประจําป 2557

วันที่ 23 ตุลาคม 2557

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุราษฎรธานี จํากัด
มอบเงนิสนบัสนนุโรงพยาบาลสรุาษฎรธาน ีจาํนวน 2,500,000 บาท 

วันที่ 16 ธันวาคม 2557

สหกรณ์ใดอยากร่วมเป�นส่วนหนึ่งใน 
“CSR ออมทรัพย์..เพื่อสังคม” สามารถส่งภาพกิจกรรม

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

กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

FSCT NEWS12



ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. พรอมดวย

คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ และที่ปรึกษาไดจัดประชุมชี้แจง

รายละเอียดของการเปนสหกรณนํารองใชโปรแกรมสหกรณออมทรัพย 

เมื่อวนัที่ 9 กมุภาพนัธ ที่ผานมา ณ สาํนกังาน ชสอ.

ชสอ. มีโครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณออมทรัพยใหกับสหกรณ

สมาชกิ โดยที่ประชมุใหญไดอนมุตังิบลงทนุผูกพนั 4 ปบญัช ี จาํนวนรวม  

436 ลานบาท ปจจุบัน ชสอ. ไดจางบริษัทฯ พัฒนาโปรแกรมสหกรณ

ออมทรัพยและวางระบบโซลูชั่นดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โทรคมนาคมครบวงจร เพื่อพฒันาโปรแกรมสหกรณที่มมีาตรฐานเดยีวกนัและ

รองรับความตองการของระบบงานสหกรณที่หลากหลายกลุมอาชีพ จําเปนตอง

มีการศึกษาหาขอมูลความตองการของระบบงานจากสหกรณเพื่อนํามาใชประกอบ

การพฒันาโปรแกรมใหครอบคลมุและเหมาะสมกบัการใชงานของสหกรณออมทรพัย

ทั่วประเทศ  และ ชสอ. ไดเชิญชวนสหกรณสมาชิกรวมประชุมชี้แจงรายละเอียด

ของการเปนสหกรณนํารองใชโปรแกรมสหกรณออมทรัพย มีผูเขารวมประชุมจาก

สหกรณกลุมอาชพี ครู ตาํรวจ ทหาร ราชการ รฐัวสิาหกจิ โรงพยาบาล สาธารณสขุ 

สถาบันอุดมศึกษา 

สถานประกอบการ รวมจาํนวน 75 คน จาก 38 สหกรณ ในที่ประชมุ 

ชสอ. ไดนําเสนอเกี่ยวกับที่มาของโครงการฯ สิทธิประโยชน

ของการเขาเปนสหกรณนาํรอง ซึ่ง ชสอ. สนบัสนนุสหกรณที่เขารวม

เปนสหกรณนํารองทางดาน ฮารดแวร ซอฟตแวรคอมพิวเตอร 

และบรกิารตาง ๆ  ชวงระยะเวลา พฒันาโปรแกรมฯ จากนั้น นาํเสนอ

ขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรมสหกรณออมทรัพย ตลอดจน

ไดมีการตอบขอซักถามพรอมใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอ

โครงการฯ

ชสอ. ชี้แจงสหกรณนํารอง
ใชโปรแกรมสหกรณออมทรัพย
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ชสอ. สัมมนาและเลี้ยงขอบคุณผูใชบริการสินเชื่อ
พรอมทัศนศึกษาวังเวียง สปป.ลาว

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอมคณะผูบรหิาร ชสอ.นาํคณะผูใชบรกิารสนิเชื่อของ ชสอ.รวม 130 คน 
จาก 85 สหกรณ เขารวมการสมัมนาเรื่อง “นโยบายและแนวทางการบรหิารสนิเชื่อของ ชสอ.” พรอมทศันศกึษาประเทศสาธารณรฐั
ประชาธปิไตยประชาชนลาวและรวมงานเลี้ยงขอบคณุ ระหวางวนัที่ 31 มกราคม - 2 กมุภาพนัธ 2558 

เชาวนัที ่31 มกราคม คณะไดออกเดนิทางจากโรงแรมแกรนด พาราไดซ จงัหวดั
หนองคาย มุงหนาสูดาน สปป.ลาว โดยแบงกลุมสมัมนาเปน 3 กลุม (3 รถบสั) เมื่อผาน
พธิตีรวจคนเขาเมอืงของ สปป.ลาว แลว คณะออกเดนิทางสู สปป.ลาว ตอจากนั้น
คณะกรรมการอาํนวยการไดนาํเสนอนโยบายและแนวทางการบรหิารสนิเชื่อของ ชสอ. 
ตลอดจนรับทราบปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับบริการสินเชื่อของ ชสอ. ตอดวย
การนาํคณะไปสกัการะ “พระธาตหุลวง” ซึ่งเปนพระธาตเุกาแกคูบานคูเมอืงของ สปป.
ลาว และแวะรบัประทานอาหารกลางวนัที่แพทางอนเพื่อชมทศันยีภาพอนัสวยงามของ
ลาํนํ้างมึและเดนิทางตอไปพกัคางคนืยงัเมอืงวงัเวยีงซึ่งเปนเมอืงที่ไดฉายาวา “กุยหลนิ
แหงเมอืงลาว” เมอืงวงัเวยีงนี้มธีรรมชาตทิี่สวยงาม อากาศเยน็สบายเปนแหลงทองเที่ยว
ทางธรรมชาติ ตั้งอยูริมแมนํ้าซองและลอมรอบดวยเทือกเขาสูง ในครั้งนี้ ชสอ.จัดให
สมาชกิพกัที่โรงแรมทวสีขุ รสีอรท ซึ่งตั้งอยูรมิแมนํ้าซอง สมาชกิบางสวนไดทาํกจิกรรม
ทางนํ้าโดยการลองเรือหางยาวเพื่อชมธรรมชาติกันอยางสนุกสนาน ชวงเย็นกอนเริ่ม
งานเลี้ยงสงัสรรคมพีธิบีายศรสีูขวญัซึ่งเปนพธิตีอนรบัแขกบานแขกเมอืงของ สปป.ลาว 
ชวงงานเลี้ยงสงัสรรคสมาชกิไดมสีวนรวมรองเพลง ราํวง และรวมกจิกรรมเตนบาสโลบ 
พรอมรบัของรางวลักนัถวนหนา 

FSCT NEWS14



ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 1 กุมภาพันธ อาํลาเมอืงวงัเวยีงออกเดนิทางจากโรงแรม
แวะชม “ถํ้าจงั” ซึ่งมบีนัไดขึ้น 147 ขั้นอยูภายในถํ้า จะมหีนิงอกหนิยอย
เปนรปูตาง ๆ  และยงัมจีดุชมววิเมื่อมองลงมาจะเหน็เมอืงวงัเวยีงอยูกลาง
ภเูขา ออกจากถํ้าจงัเดนิทางสูนครหลวงเวยีงจนัทน แวะชม “หอพระแกว” 
และ “อนุสาวรียประตูชัย” พรอมถายภาพหมูเปนที่ระลึก เขานมัสการ 
“วดัเจาแมศรเีมอืง” กอนเขาที่พกัที่โรงแรมดอนจนัพาเลซ 

วันที่ 2 กุมภาพันธ สดุทายอาํลานครหลวงเวยีงจนัทน แวะศูนย
สมนุไพรจนี แวะซื้อของฝากที่รานคาปลอดภาษทีี่ดาน สปป.ลาวเดนิทาง
ถงึหนองคายโดยสวสัดิภาพ ตลอดระยะเวลา 3 วนั 2 คนืที่คณะไดรวม
เดนิทางกอใหเกดิการแลกเปลี่ยนเรยีนรูซึ่งกนัและกนัระหวางสหกรณ เพื่อนาํไปใชประโยชนในการบรหิารงานสหกรณ ไดพกัผอน
ชมธรรมชาตไิดเหน็วฒันธรรม ความเปนอยูของผูคนใน สปป.ลาว ซึ่ง ชสอ. หวงัวาผูใชบรกิารสนิเชื่อจะกลบัมารวมทรปิทองเที่ยวกบั 
ชสอ.อกีในปตอ ๆ ไป

โครงการตอบแทนสหกรณสมาชิกที่มี
ความศรัทธาตอบรกิารเงนิกูของ ชสอ.ป 2557

ชสอ. ไดจดัโครงการตอบแทนสหกรณสมาชกิที่มคีวามศรทัธา
ตอบรกิารเงนิกูของ ชสอ. ประจาํปบญัช ี2557 โดยมอบ

ของที่ระลึกใหแกสหกรณผู ใชบริการเงินกู ตอเนื่อง 5 ปบัญชีของ ชสอ. 
(ปบญัช ี2552 - 2556) ทกุสหกรณ รวม 163 สหกรณ ทั้งนี้ เพื่อแทนคาํขอบคณุ 
ชสอ. จงึขอมอบเครื่องกดนํ้ารอน นํ้าเยน็ STANDARD รุน TSHC - 170 ใหแก
สหกรณ สหกรณละ 1 เครื่อง ราคารวมภาษมูีลคาเพิ่มแลวเครื่องละ 3,200 บาท 
สําหรับกําหนดการสงมอบ ชสอ. กําหนดสงมอบใหทุกสหกรณภายในเดือน
เมษายน 2558

สามารถตรวจสอบรายชื่อสหกรณที่ไดรับเครื่องกดนํ้ารอน นํ้าเย็น 
ไดที่ : www.fsct.com
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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 ่333 เดือนมนีาคม 2558ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

ตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เปนตนไป 
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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


