วันมาฆบูชา

ชุ ม นุ มสหกรณออมทรัพยแหง ประเทศไทย จํากัด
อันดับความนาเชื่อถือองคกร “A- / Stable”
ประเมินโดย บร�ษัท ทร�สเรทติ้ง จํากัด
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ชสอ. เขาเฝาฯ ถวายรายงาน

การกอสรางอาคารกิจกรรมสหกรณ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนิน
ทรงตรวจเยีย่ มโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานคลองแดง จังหวัดจันทบุรี
เมื่อวันที่ 30 มกราคม ที่ผานมา
ในโอกาสนี้ ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอมดวย
นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ นายเอนก นาคดิลก และ
นายศรีโพธิ์ วายุพักตร กรรมการดําเนินการ รวมเขาเฝาฯ รับเสด็จ
พรอมทั้งถวายรายงานการดําเนินการกอสรางอาคารกิจกรรมสหกรณ
นักเรียน โดย ชสอ. สนับสนุนงบประมาณในการกอสราง จํานวน 450,000 บาท
เพื่อใหเปนที่ฝกปฏิบัติและเรียนรูดานสหกรณของนักเรียน
ชสอ. ไดสนับสนุนงบประมาณในการกอสรางอาคารกิจกรรมสหกรณ
นักเรียนในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนมาอยางตอเนื่อง ตั้งแตป 2549
จนถึงปจจุบนั โดยดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ จํานวน 15 อาคาร งบประมาณ
ในการกอสรางรวม 6,532,320 บาท และอยูร ะหวางการดําเนินการกอสราง
จํานวน 3 อาคาร

ปที่ 27 ฉบับที่ 333 เดือนมีนาคม 2558

ประธานพบสมาชิก
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

เรียน ทานประธานกรรมการ/ผูแทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกทาน
สวัสดีครับ พบกันอีกครั้ง สําหรับ FSCT News ฉบับเดือนมีนาคมครับ
เมื่อวันที่ 30 มกราคม ที่ผานมา ผมและคณะกรรมการดําเนินการ ชสอ. ไดเฝาฯ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงตรวจเยี่ยมโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนบานคลองแดง จังหวัดจันทบุรี พรอมทั้งถวาย
รายงานการดําเนินการกอสรางอาคารกิจกรรมสหกรณนักเรียน โดย ชสอ. สนับสนุนงบประมาณในการกอสราง จํานวน 450,000 บาท
เพื่อใหเปนที่ฝกปฏิบัติและเรียนรูดานสหกรณของนักเรียน ซึ่ง ชสอ. ไดสนับสนุนงบประมาณในการกอสรางอาคารกิจกรรมสหกรณ
นักเรียนในโรงเรียน ตชด. มาอยางตอเนื่อง ตั้งแตป 2549 จนถึงปจจุบัน โดยดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ จํานวน 15 อาคาร งบประมาณ
ในการกอสรางรวม 6,532,320 บาท และอยูระหวางการดําเนินการกอสราง จํานวน 3 อาคาร
ในชวงเดือนที่ผานมา ชสอ. ไดจัดโครงการดี ๆ เปนการตอบแทนและขอบคุณสหกรณสมาชิกที่ใหการสนับสนุน และศรัทธาเชื่อมั่น
ใน ชสอ. ดวยดีเสมอมา ดังนี้ครับ
วันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ 2558 โครงการทัศนศึกษาและงานเลีย้ งขอบคุณผูใชบริการสินเชือ่ ของ ชสอ. ณ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีผูรวมเดินทางจํานวน 130 คน จาก 85 สหกรณ
วันที่ 3 - 8 กุมภาพันธ 2558 โครงการทัศนศึกษาขอบคุณผูลงทุนในหุนของ ชสอ. ป 2557 ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ปกกิ่ง - เซี่ยงไฮ โดยมีผูรวมเดินทางจํานวน 42 คน จาก 15 สหกรณ
และวันที่ 9 - 13 กุมภาพันธ 2558 โครงการทัศนศึกษาขอบคุณผูลงทุนใน ชสอ. ในเงินฝากประจําและตั๋วสัญญาใชเงิน ณ ประเทศ
ญี่ปุน มีผูรวมเดินทางจํานวน 34 คน จาก 16 สหกรณ
ซึ่งทุก ๆ โครงการที่ ชสอ. จัดขึ้น เพื่อมอบใหกับสหกรณสมาชิกทุกทาน แสดงใหเห็นวา ชสอ.คํานึงถึงสมาชิกเปนสําคัญเสมอมา
ชสอ. ยินดีเปนพี่เลี้ยง ดูแล รับฟง และชวยใหคําปรึกษา และขอมอบโครงการดี ๆ ใหบรรดาสหกรณสมาชิกเชนนี้ตลอดไป
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ ที่ผานมา ชสอ. ไดเชิญสหกรณสมาชิกมาประชุมชี้แจงรายละเอียดของการเปนสหกรณนํารองในการใช
โปรแกรมสหกรณออมทรัพย เกี่ยวกับสิทธิประโยชนของการเขาเปนสหกรณนํารอง ซึ่ง ชสอ. จะสนับสนุนทางดาน ฮารดแวร ซอฟตแวร
คอมพิวเตอร และบริการตาง ๆ สหกรณที่เขารวมเปนสหกรณนํารอง ตลอดชวงระยะเวลา พัฒนาโปรแกรมฯ
ในเดือนมีนาคมนี้ ผมและคณะกรรมการดําเนินการ จะไปพบสมาชิกภาคกลาง และ กทม. พื้นที่ 1 พื้นที่ 2 ในโครงการสัมมนา
“ชสอ. พบสหกรณออมทรัพยภาค” วันที่ 14 - 15 มีนาคม ที่จังหวัดนครนายก แลวพบกันนะครับ
เพื่อเปนการเพิ่มชองทางการลงทุนที่ใหผลตอบแทนที่ดี และเพื่อเปนการจัดหาทุนไวบริการเงินกูใหแกสหกรณสมาชิก ชสอ.
ไดออกตั๋วสัญญาใชเงินและเงินฝากประจํา “รุนออมมั่งมี” โดยใหอัตราดอกเบี้ย 15 เดือน วงเงิน 1 ลานบาท 4.35% 5 ลานบาท 4.45%
และ 10 ลานบาทขึ้นไป 4.55% ตอป ซึ่งจะเปดจําหนายถึง 10 เมษายน นี้ครับ
สุดทาย ชสอ. เอาใจคนรักเทคโนโลยี โดย ชสอ. ไดมีเทคโนโลยี QR code สังเกตใหดีที่หนาปก เพียงมีโทรศัพทมือถือ
อยูในมือ นํามาสแกน แชะ!! เดียว สมาชิกก็จะไดอาน FSCT News ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส บนหนาเว็บไซต ชสอ. ไดอยางงายดาย
และสามารถอานฉบับยอนหลังที่ผานมาไดดวยครับ
แลวพบกันใหมในฉบับหนา ขอบคุณและสวัสดีครับ

(ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
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วันมาฆบูชา หรือ วันจาตุรงคสันนิบาต
วันมาฆบูชา เปนวันสําคัญวันหนึง่ ในวันพุทธศาสนา ตรงกับวันขึน้ 15 คํา่
เดือน 3 แตถาปใดมีเดือนอธิกมาส คือมีเดือน 8 สองครั้ง วันมาฆบูชา
ก็จะเลื่อนไป เปนวันขึ้น 15 คํ่า เดือน 4 โดยในปนี้ ตรงกับวันที่ 4 มีนาคม 2558

ประวัติวันมาฆบูชา

ในสวนที่เกี่ยวกับพระพุทธเจา หลังจากพระพุทธเจาตรัสรูได 9 เดือน
ขณะนั้นเมื่อเสร็จพุทธกิจแสดงธรรมที่ถํ้าสุกรขาตาแลว เสด็จมาประทับที่
วัดเวฬุวันมหาวิหาร เมืองราชคฤห แควนมคธ ประเทศอินเดียในปจจุบัน
วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ เดือนมาฆะหรือเดือน 3 ในเวลาบายพระอรหันตสาวก
ของพระพุทธเจา มาประชุมพรอมกัน ณ ที่ประทับของพระพุทธเจา นับเปนเหตุอัศจรรย ที่มีองคประกอบสําคัญ 4 ประการ คือ
วันมาฆบูชา ยอมาจากคําวา “มาฆปุรณมีบูชา” แปลวา การบูชาพระในวันเพ็ญเดือน 3 ถือเปน “วันจาตุรงคสันนิบาต”
แปลวา การประชุมอันประกอบดวยองค 4 ซึ่งเปนเหตุการณอัศจรรยที่เกิดขึ้นพรอมกันในสมัยพุทธกาล คือ
1. เปนวันที่พระสงฆจํานวน 1,250 รูป ซึ่งจาริกไปเผยแผพระพุทธศาสนาในสถานที่ตาง ๆ ไดเดินทางมาเฝาพระพุทธเจา
ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร วัดแหงแรกในพระพุทธศาสนา ที่เมืองราชคฤห แควนมคธ ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ (วันเพ็ญกลาง
เดือน 3 พระจันทรเต็มดวง)
2. เปนวันที่พระสงฆจํานวน 1,250 รูปเหลานี้ ลวนเปนพระอรหันต เปนผูทรงอภิญญา 6 และเปนพระสงฆที่ไดรับการบวช
จากพระพุทธเจาโดยตรง ซึ่งเรียกวา “เอหิภิกขุอุปสัมปทา”
3. พระสงฆจํานวน 1,250 รูป ตางมาประชุมพรอมเพรียงกันโดยมิไดมีการนัดหมายกันในวันมาฆบูชานี้
4. เปนวันทีพ่ ระพุทธเจาไดทรงแสดงธรรมเทศนา อันเปนหัวใจของพระพุทธศาสนา คือ “โอวาทปาติโมกข” โอวาทปาติโมกข
เปนหลักคําสอนอันเปนหลักหรือหัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนา ซึ่งไดแก การไมทําความชั่วทั้งปวง ทําความดีใหถึงพรอม
ทําจิตใจใหหมดจดบริสุทธิ์ผองใส เปนการปฏิบัติดวยกาย วาจา ใจ
FSCT NEWS

“สุดฮอต กับสัญญาคํ้าประกันกฎหมายใหม
มีผลบังคับใช 12 กุมภาพันธ 2558”

ชสอ. จัดสัมมนา เรื่อง “สุดฮอต กับสัญญาคํ้าประกันกฎหมายใหม มีผล
บังคับใช 12 กุมภาพันธ 2558” (รอบที่ 2) โดยไดรบั เกียรติจาก ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ
ประธานกรรมการ ชสอ. เปนประธานในพิธเี ปด พรอมดวยวิทยากร นายประดิษฐ หัสดี
รองประธานกรรมการ ชสอ. บรรยายสาระสําคัญของการแกไขกฎหมายคํา้ ประกันใหม
นายปราโมทย สรวนนาม ที่ปรึกษา สอ.ขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ จก.
บรรยายเกี่ยวกับการแกไขระเบียบ ขอบังคับของสหกรณเกี่ยวกับการกู คํ้าประกัน
และจํ า นอง และว า ที่ พั น ตรี ส มบั ติ วงศ กํ า แหง จากสภาทนายความ
ในหัวขอ 11 ประเด็นรอน และแนวปฏิบัติของสหกรณกับสัญญาคํ้าประกันใหม เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ณ โรงแรมริชมอนด
อ.เมือง จ.นนทบุรี มีผูเขารับการอบรมในครั้งนี้จํานวน 350 คน จาก 147 สหกรณ
สามารถดาวนโหลด เอกสารประกอบการสัมมนา และตัวอยางหนังสือเงินกูและหนังสือคํ้าประกัน
ไดที่ : http://www.fsct.com หรือสแกน QR CODE ที่หนาปก FSCT News

ปที่ 27 ฉบับที่ 333 เดือนมีนาคม 2558

“ชสอ. อบรม คกก.อํานวยการ สอ.
สงเสริมประสิทธิภาพการบริหารงาน”

ชสอ. จั ด อบรมหลั ก สู ต ร “คณะกรรมการอํ า นวยการ”
ระหวางวันที่ 27 - 29 มกราคม ที่ผานมา ณ โรงแรมพรพิงค
จังหวัดเชียงใหม โดยไดรับเกียรติจาก ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ
ประธานกรรมการ ชสอ. เปนประธานในพิธีเปดการอบรม และ
บรรยายเรื่อง “บทบาท อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการอํานวยการ” พรอมดวย นายปราโมทย สรวมนาม
ที่ปรึกษาสหกรณออมทรัพยขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ จํากัด
บรรยายเรื่อง “ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวของ
กับหนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการ” ปดทายดวยการเสวนา
เรื่อง “กรณีศึกษาที่พบในการบริหารงานสหกรณ” โดยวิทยากร
นายแพทยดนุกฤต กลัมพากร รองประธานกรรมการ และนายมะณู บุญศรีมณีชัย กรรมการ ชสอ. โดยมีผูสนใจเขารับ
การฝกอบรม จํานวน 113 คน จาก 40 สหกรณ
ดร.เฉลิ ม พล กล า วว า คณะกรรมการอํ า นวยการ เป น ผู  ที่ ค ณะกรรมการดํ า เนิ น การแต ง ตั้ ง ขึ้ น ตามข อ บั ง คั บ
ของสหกรณเพื่อใหบริหารงานสหกรณตามอํานาจหนาที่ที่กําหนดไวสําหรับคณะกรรมการอํานวยการ และหนาที่อื่น ๆ
ตามที่ค ณะกรรมการดํา เนิน การมอบหมาย ดัง นั้ น บทบาทของคณะกรรมการอํา นวยการ จึง อยู ในบทบาทของผู  ทํ าการ
แทนคณะกรรมการดําเนินการ และมีหนาที่ทางดานตาง ๆ เชน ดานการเงิน ดานการบัญชีและการทะเบียน ดานเอกสาร
และทรั พ ย สิ น ด า นการบริ ห ารและการจั ด การ
ดานงบการเงิน การจัดสรรกําไรสุทธิ เปนตน ซึง่ ชสอ.
ได เ ล็ ง เห็ น ความสํ า คั ญ ของการพั ฒ นาบุ ค ลากร
สหกรณ อ อมทรั พ ย จึ ง ได จั ด โครงการฝ ก อบรม
หลั ก สู ต ร “คณะกรรมการอํ า นวยการ” นี้ ขึ้ น มา
โดยมุ  ง หวั ง ให บุ ค ลากรมี ค วามรู  เ กี่ ย วกั บ แนวคิ ด
การบริ ห ารงานสหกรณ บทบาท หน า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบของกรรมการอํานวยการ เพื่อนําไป
ใช ใ นการขั บ เคลื่ อ นงานให บ รรลุ เ ป า หมายและ
วัตถุประสงคของสหกรณ
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ชสอ. ระดมความเห็นผูแทนสหกรณสมาชิก
เกี่ยวกับเกณฑกํากับดูแลความมั่นคง
ของสหกรณออมทรัพยในเชิงปริมาณ
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ เปนประธานในพิธีเปด การประชุม
ระดมความคิดเห็นผูแทนสหกรณสมาชิก ชสอ. เรื่อง “เกณฑกํากับดูแลความมั่นคงของ
สหกรณออมทรัพยในเชิงปริมาณ” เมือ่ วันที่ 26 มกราคม ทีผ่ า นมา ณ หอง 701 สํานักงาน ชสอ.
โดยมี นายอนันต ชาตรูประชีวิน ผูจัดการใหญ บรรยายใหความรูเกี่ยวกับเกณฑกํากับ
ดูแลความมัน่ คงของสหกรณออมทรัพยเชิงปริมาณใหกบั ผูเ ขารวมงานไดรบั ทราบในชวงเชา
สวนในชวงบายไดมีการแบงกลุมยอยตามขนาดของสหกรณเพื่อรวมกันแสดงความคิดเห็น
ตอเกณฑฯ และใหสงตัวแทนไปนําเสนอผลสรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของแตละกลุม
ใหกับผูรวมงานไดรับทราบอีกครั้ง
ดร.เฉลิมพล กลาววา ชสอ. ในฐานะที่เปนองคการกลางของสหกรณออมทรัพย
มี ภ ารกิ จ ในการเป น ศู น ย ก ลางด า นการเงิ น การศึ ก ษา และการพั ฒ นาเทคโนโลยี
เพื่ อ สนั บ สนุ น สหกรณ ใ ห มี บ ทบาทในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเอื้ออาทรตอสังคม
ดวยวิธีสหกรณ อันจะนําไปสูการเสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับขบวนการสหกรณตาม
หลักการสหกรณวาดวยความรวมมือระหวาง
สหกรณ ไดตระหนักถึงความสําคัญของการสรางความเขมแข็งและมีเสถียรภาพ
ทางการเงินใหกับสหกรณออมทรัพย จึงไดพัฒนาเกณฑกํากับดูแลความมั่นคง
(Prudential Standard) ของสหกรณออมทรัพยขึ้น เพื่อเปนเครื่องมือในการอางอิง
เทียบเคียงสูการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการการเงินของสหกรณออมทรัพย
โดยในวันนี้ ชสอ. ไดเชิญผูแทนสหกรณสมาชิก มารวมประชุมกับกรรมการวางแผน พัฒนา และติดตามประเมินผล และ
คณะทํางานพัฒนาเกณฑกาํ กับดูแล ความมัน่ คงของสหกรณออมทรัพย เพือ่ ใหผแู ทนสหกรณ ไดรบั ทราบแนวคิดและสาระสําคัญ
ของเกณฑฯ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอเกณฑฯ ซึ่ง ชสอ. จะทําการรวบรวมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ตาง ๆ เพือ่ นําไปปรับปรุงเกณฑฯ ใหมคี วามสมบูรณยงิ่ ขึน้ และจะเผยแพรใหกบั สหกรณออมทรัพยไดนาํ ไปใชสาํ หรับเปนเครือ่ งมือ
ในการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการของสหกรณตามหลักการของธุรกิจการเงินที่ดีควบคูไปกับหลักการและวิธีการสหกรณ
รวมทัง้ จะทําใหมแี นวทางการพัฒนาสหกรณออมทรัพย ใหเปนองคกรทีส่ ามารถพึง่ พาและกํากับดูแลตนเองไดอยางเขมแข็ง มัน่ คง
และมีเสถียรภาพไดตอไปในที่สุด

ปที่ 27 ฉบับที่ 333 เดือนมีนาคม 2558

ชสอ. สัมมนาสมาชิก กระชับสัมพันธภาคใต
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. เปนประธานในพิธี
เปดโครงการ สัมมนา ชสอ. พบสหกรณออมทรัพยภาคใต เมื่อวันที่ 10 มกราคม
ที่ผานมา ณ โรงแรมนิภาการเดน อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมี
นายปรีชา คงทอง รองประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยครูสุราษฎรธานี
จํากัด กลาวตอนรับ นายประดิษฐ หัสดี ประธานคณะกรรมการเชือ่ มโยงเครือขาย
และกิจการพิเศษ กลาวรายงาน และมีสหกรณออมทรัพยในภาคใตเขารวมงาน
130 คน

จากนั้น เปนการบรรยาย “นโยบายการ
บริหารงาน ชสอ.” โดย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ
ประธานกรรมการ ชสอ. ซึ่งไดกลาวไวโดยสรุป
ดั ง นี้ ผลการดํ า เนิ น งานของ ชสอ. ณ วั น ที่
30 พฤศจิ ก ายน 2557 มี ทุ น เรื อ นหุ  น 10,652
ลานบาท สินทรัพยรวม 68,977 ลานบาท สมาชิก
จํานวน 1,041 สหกรณ
ปจจุบันนี้สภาวะแวดลอมของสหกรณเปลี่ยนแปลงไป มีการแขงขัน
ที่มากขึ้น สมาชิกมีความตองการมากขึ้น ทําใหสหกรณมีความเสี่ยงในดานการบริหารงาน เพราะฉะนั้น สหกรณตองเตรียมตัว
ใหพรอมเพื่อปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น มีการวางแผน
ระยะยาว ใหความสําคัญกับสภาพคลองของสหกรณมากกวา
ผลกําไร มุงสงเสริมการศึกษา อบรมและสัมมนา แกบุคลากร
ของสหกรณและสมาชิกของสหกรณ ยึดหลักการ อุดมการณ
วิธกี ารสหกรณ และหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานสหกรณ
ซึ่งจะสงผลใหสหกรณมีความมั่นคง สมาชิกมีความมั่งคั่ง
ขบวนการสหกรณมีความเขมแข็ง
จากนั้นเปนการเปดเวทีสัมมนา ชสอ. พบสหกรณ
ออมทรัพย ซึ่ง ชสอ. เปดเวทีนําเสนอภารกิจความรับผิดชอบ
และผลการดําเนินงานที่ผานมา ในดานตาง ๆ พรอมทั้ง
เปดโอกาสใหผูเขารวมสัมมนาซักถามในประเด็นขอสงสัยตาง ๆ โดยมี
คณะกรรมการดําเนินการ ชสอ. ชวยกันตอบทุกประเด็น ปดทายการสัมมนา
ในวันนีด้ ว ยประเด็นฮอตสุดฮิตในเวลานี้ “แนวปฏิบตั ขิ องสหกรณกบั สัญญา
คํ้าประกันใหม” โดย นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ ชสอ.
ซึ่งกฎหมายคํ้าประกันใหมนี้จะมีผลบังคับใชวันที่ 12 กุมภาพันธ 2558
ทั้งนี้ ชสอ. ไดจัดทําตัวอยางหนังสือเงินกูและหนังสือคํ้าประกัน
เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับสหกรณสมาชิก สามารถดาวนโหลดไดที่
www.fsct.com
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ชสอ. จังหวัดเชียงใหม
เยี่ยมเยือนสมาชิก

เมื่อวันที่ 23 มกราคม ที่ผานมา ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอมดวย นายประดิษฐ หัสดี
รองประธานกรรมการ นายศรีโพธิ์ วายุพกั ตร นายชุมพล คําปา กรรมการ นายชัยรัตน ปนนวน ทีป่ รึกษา และฝายจัดการ ชสอ.
เขาเยี่ยมเยือนสหกรณออมทรัพยในจังหวัดเชียงใหม เพื่อทําการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการบริหารงานของ ชสอ. และ
การดําเนินงานของสหกรณสมาชิก จํานวน 4 แหง ดังนี้
เวลา 9.00 น. เขาเยีย่ มเยือนสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงใหม
จํา กัด กอตั้งมาตั้งแตป 2521 ซึ่งตลอดระยะเวลาไดดํา เนิน การด วย
ความอาทร คอยดูแลเอาใจใสตอสมาชิก ชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดย
ยึดระบบคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของสหกรณ โดย ณ วันที่
30 พ.ย. 57 สหกรณมีจํานวนสมาชิก 7,000 กวาคน มีสินทรัพยรวม
3,931 ลานบาท และมีกาํ ไร 146 ลานบาท ซึง่ ไดจดั สรรเปนกองทุนสวัสดิการ
กลับคืนสูสมาชิก และเก็บไวเปนทุนสํารองเพื่อความมั่นคงของสหกรณ
เวลา 10.30 น. เขาเยี่ยมเยือนสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
เชียงใหม จํากัด ซึ่งเปนองคกรหนึ่ง ที่ทํางานคูขนานไปกับมหาวิทยาลัย
เชียงใหม เพื่อชวยเหลือดานสวัสดิการตาง ๆ ของบุคลากรที่ทํางานใน มช.
ดําเนินงานภายใต วิสัยทัศน “สอ.มช. ชวยเหลือ เกื้อกูล รวมหุน รวมใจ
ปนผลกําไร กาวไกลคู มช.” โดย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 57 สหกรณมจี าํ นวนสมาชิก
10,293 คน มีทุนดําเนินงาน 6,926 ลานบาท มีกําไรสุทธิ 188 ลานบาท
สามารถจายเงินปนผลใหแกสมาชิกได 5.75% และเฉลี่ยคืน 11%
เวลา 13.30 น. เขาเยี่ยมเยือนสหกรณออมทรัพยขาราชการ
กระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม จํากัด ซึ่งกอตั้งมาตั้งแตป 2518 ดําเนิน
งานภายใตวิสัยทัศน “สอ.ขาราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม จก.”
เปนองคกรทางการเงินที่เขมแข็งและมีประสิทธิภาพ มุงเนนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของมวลสมาชิก และชวยเหลือสังคมโดย ณ วันที่ 31 ธ.ค. 57
สหกรณมีจํานวนสมาชิก 5,801 คน ที่ทุนดําเนินงาน 2,440 ลานบาท และมี
กําไรสุทธิ 102 ลานบาท
เวลา 15.00 น. เขาเยี่ยมเยือนสหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด
ซึ่งกอตั้งมากวา 55 ป ดําเนินงานภายใตวิสัยทัศน “สหกรณออมทรัพย
ครูเชียงใหม จํากัด เปนสหกรณชั้นนําระดับชาติ มุงสูความเปนสากล” โดย
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 57 สหกรณมีจํานวนสมาชิก 30,427 คน มีสินทรัพย
รวม 20,681 ลานบาท มีกําไรสุทธิ 566 ลานบาท

ปที่ 27 ฉบับที่ 333 เดือนมีนาคม 2558

ชสอ. สานสัมพันธสมาชิกภาคเหนือ
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ.
เปนประธานเปดสัมมนาพรอมบรรยายพิเศษ “นโยบาย
การบริ ห ารงาน ชสอ. กั บ การพั ฒ นาสหกรณ ส มาชิ ก ”
ในโครงการ ชสอ.พบสหกรณออมทรัพยภาคเหนือ โดย
ชสอ.รวมกับชมรมสหกรณออมทรัพยภาคเหนือ เมื่อวันที่
24 มกราคม ทีผ่ า นมา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว จ.เชียงใหม
โดยมี นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ ชสอ.
กลาวรายงาน และนายณัฐศิษฐ ตันติสนั ติสม รองประธานกรรมการชมรม
สอ.ภาคเหนือ กลาวตอนรับ มีสมาชิกสหกรณในภาคเหนือที่มารวมงาน
กวา 100 คน จาก 40 สหกรณ 17 จังหวัดในภาคเหนือ
ดร.เฉลิมพล กลาววา ชสอ.รวมกับชมรมสหกรณออมทรัพย
ภาคเหนื อ จั ด โครงการสั ม มนาในครั้ ง นี้ ขึ้ น เพื่ อ ให ส หกรณ ส มาชิ ก
ได รั บ ทราบภารกิ จ แนวทางการบริ ห ารงานและนโยบายของ ชสอ.
ที่มุงเนนการเชื่อมโยงเครือขายความรวมมือระหวางสหกรณดวยกัน มุงพัฒนาบุคลากรของสหกรณออมทรัพยและพัฒนา
องคกรแบบมืออาชีพ เพื่อสรางความเขมแข็งใหแกขบวนการสหกรณออมทรัพย รวมทั้งความรูทางวิชาการและความเขาใจ
เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของสหกรณกับสัญญาคํ้าประกันใหม
จากนั้ น เป น การเป ด เวที สั ม มนา ชสอ. พบสหกรณ
ออมทรัพย ซึ่ง ชสอ. เปดเวทีนําเสนอภารกิจความรับผิดชอบและ
ผลการดําเนินงานที่ผานมา ในดานตาง ๆ จากนั้นเปดโอกาสให
ผูเขารวมสัมมนาซักถามในประเด็นขอสงสัย โดยมีคณะกรรมการ
ดํ า เนิ น การ ชสอ. ตอบทุ ก ประเด็ น ข อ สงสั ย โดย ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 2557 ชสอ. มีสินทรัพยรวม 71,433 ลานบาท
มีกําไรสุทธิ 944 ลานบาทเศษ จากการบริหารงานดวยความโปรงใส ความรอบคอบ มั่นคง และปลอดภัย สงผลให ชสอ.
ได รั บ การจั ด อั น ดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ องค ก ร จากบริ ษั ท ทริ ส เรทติ้ ง จํ า กั ด
ที่ระดับ A- แนวโนมอันดับเครดิต คงที่ (Stable) ปดทายการสัมมนาในวันนี้ ดวย
“กฎหมายคํา้ ประกันใหม ทีจ่ ะมีผลบังคับใชวนั ที่ 12 กุมภาพันธ 2558” บรรยายโดย
นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ ชสอ. พรอมตอบขอซักถามตาง ๆ
เกี่ยวกับกฎหมายคํ้าประกันใหมแกสมาชิก
ภาคคํ่าเปนกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค สรางสัมพันธอันดีระหวาง ชสอ. และ
สหกรณสมาชิกในภาคเหนือ โดย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ เปนประธานในพิธีเปด
พรอมอวยพรวันเกิดใหแกสมาชิกทีเ่ กิดในเดือนมกราคม และมอบดอกไมแสดงความยินดีใหแกประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพย
ในภาคเหนือที่ไดรับตําแหนงใหม ซึ่งสมาชิกสหกรณไดรวมกันรับชมการแสดงและรองเพลงกันอยางสนุกสนานและเต็มไปดวย
ความอบอุน
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คัดเลือกผลงานนวัตกรรม ชมรมสหกรณออมทรัพย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ ประธานกรรมการ ชสอ. เป น ประธานในพิ ธี เ ป ด และ
บรรยายพิเศษ เรื่อง นวัตกรรมกับการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย ในเวทีการคัดเลือก
ผลงานนวัตกรรมสหกรณออมทรัพย ดีเดนระดับภาค ประจําป 2557 ของชมรมสหกรณออมทรัพย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 18 มกราคม ที่ผานมา ณ โรงแรมประจักษตรา อ.เมือง
จ.อุดรธานี พรอมมอบเงินสนับสนุน 100,000 บาท โดยมี นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ
และ นายศั ก ดิ์ ชั ย พงษ เ พชร
กรรมการดําเนินการ เขารวมงาน
ในวันดังกลาวดวย ซึ่งการจัดงาน
ครัง้ นีม้ สี หกรณสง ผลงานนวัตกรรม
เขารับ การคัดเลือก จํานวน 3 แหง
ด ว ยกั น คื อ สหกรณ อ อมทรั พ ย
อนามัยสุรินทร จํากัด ชื่อผลงาน
“การบริหารจัดการทางการเงินดวยระบบ KTB Corporate Online”
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขนครราชสีมา จํากัด ชื่อผลงาน “หนางบเรียกเก็บเงินอิเล็กทรอนิกส Electronic money deduction
item for saving” และสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขอุบลราชธานี จํากัด
ชือ่ ผลงาน “COOPUBON WEB-APPLICATION” โดยผลการคัดเลือกปรากฏวา
สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขอุบลราชธานี จํากัด เปนผูไดรับรางวัล
ผลงานนวัตกรรมฯ ดีเดนระดับภาคของชมรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และตองเปนตัวแทนของชมรมฯ ในการไปนําเสนอ เพื่อรับการคัดเลือก
ผลงานนวัตกรรมดีเดนระดับประเทศของ ชสอ. ตอไป

กทม. พื้นที่ 2
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. เปนประธาน
ในพิธีเปดและบรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมกับการบริหารจัดการสหกรณ
ออมทรัพย” พรอมมอบเงินสนับสนุน 100,000 บาท ในโครงการคัดเลือกผลงาน
นวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพยดีเดน ประจําป 2557 ของ
ชมรมสหกรณออมทรัพย
กทม. พื้นที่ 2 เมื่อวันที่
22 มกราคม ที่ ผ  า นมา
ณ อาคาร 9 ชั้น 3 หอง 9
บริษัท ทีโอที จํากัด โดยมี พลโท ดร.วีระ วงศสรรค รองประธานกรรมการ
และ นายเอนก นาคดิลก กรรมการดําเนินการ เขารวมงานในวันดังกลาวดวย
ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีสหกรณออมทรัพยพระจอมเกลาพระนครเหนือ จํากัด
นําเสนอผลงานนวัตกรรม เรื่อง “ระบบการประชุมผูบริหารสหกรณ IT
CONFERENCES SYSTEM” และเปนตัวแทนของชมรมฯ กทม. พื้นที่ 2
ในการไปนําเสนอผลงานนวัตกรรมเพื่อเขารับการคัดเลือกในระดับประเทศ
ของ ชสอ. ตอไป

ปที่ 27 ฉบับที่ 333 เดือนมีนาคม 2558

ภาคเหนือ

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. เปนประธานในพิธีเปด
พรอมบรรยายพิเศษ เรื่อง “นวัตกรรมกับการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย” และ
มอบเงินสนับสนุน จํานวน 100,000 บาท ในโครงการคัดเลือกผลงานนวัตกรรม
สหกรณออมทรัพยของชมรมสหกรณออมทรัพยภาคเหนือ เมื่อวันที่ 25 มกราคม
ที่ผานมา ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแกว อ.เมือง จ.เชียงใหม โดยมี นายชุมพล คําปา
และ นายมะณู บุญศรีมณีชยั กรรมการดําเนินการ เขารวมงานในวันดังกลาวดวย ซึง่
การจัดงานในครั้งนี้มีสหกรณออมทรัพยสงผลงานนวัตกรรมเขารวมการคัดเลือก
2 แหงดวยกันคือ สหกรณออมทรัพยครูอทุ ยั ธานี จํากัด ชือ่ ผลงาน “ระบบแสดงผลขอมูล
สมาชิก Member Profile System” และสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด ชือ่ ผลงาน “สวัสดิการบรรเทาทุกข เพิม่ สุข
และแสดงความยินดี สําหรับสมาชิก” โดยผลงานนวัตกรรมที่ไดรับรางวัลดีเดนของชมรมฯ ภาคเหนือ ไดแก ผลงาน
นวัตกรรมของสหกรณออมทรัพยครูอทุ ยั ธานี จํากัด ซึง่ จะตองเปนตัวแทนของชมรมฯ ภาคเหนือเพือ่ ไปนําเสนอและรับการคัดเลือก
ผลงานนวัตกรรมดีเดนระดับประเทศของ ชสอ. ตอไปเชนกัน
FSCT NEWS

ชสอ.ตอ. เยี่ยมเยือนสหกรณไมเปนสมาชิก

เมื่อเดือนมกราคมที่ผานมา นายณฐกร แกวดี ประธาน
กรรมการชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออก (ชสอ.ตอ)
พรอมดวยนายสุพล มหาวรรณ รองประธานกรรมการ และ
นายนพดล วรมานะกุล กรรมการชมรมฯ เขาเยี่ยมชมกิจการ
สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร จํากัด
สหกรณออมทรัพยครูปราจีนบุรี จํากัด และสหกรณออมทรัพย
บริษัท อินทรอนิกส จํากัด ในจังหวัดปราจีนบุรีโดยไดแนะนํา
สิทธิประโยชน การลงทุนกับ ชสอ. และเชิญชวนใหเปนสมาชิก
ชสอ. และ ชสอ.ตอ. ดวย

สอ.บ.อินทรอนิกส จก.

สอ.ครูปราจีนบุรี จก.

สอ.รพ.เจาพระยาอภัยภูเบศร จก.
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กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

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

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขเชียงราย จํากัด
ทอดกฐินสหกรณสามัคคี ประจําป 2557
ณ วัดดงมะเฟอง อ.แมลา จ.เชียงราย วันที่ 16 กันยายน 2557

สหกรณออมทรัพยครูพังงา จํากัด
สนับสนุนโรงเรียนนํารองโครงการออมทรัพย ออมความดี
วันที่ 1 ตุลาคม 2557

สหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเชียงราย จํากัด
จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณฯ ประจําป 2557
วันที่ 17 ตุลาคม 2557

สหกรณออมทรัพยสื่อสารทหาร จํากัด
จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณฯ ประจําป 2557
วันที่ 23 ตุลาคม 2557

สหกรณออมทรัพยครูจันทบุรี จํากัด
มอบเงินกองทุนสวัสดิการเพื่อความมั่นคงใหทายาทผูถึงแกกรรม
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขสุราษฎรธานี จํากัด
มอบเงินสนับสนุนโรงพยาบาลสุราษฎรธานี จํานวน 2,500,000 บาท
วันที่ 16 ธันวาคม 2557

ปที่ 27 ฉบับที่ 333 เดือนมีนาคม 2558

ชสอ. ชี้แจงสหกรณนํารอง
ใชโปรแกรมสหกรณออมทรัพย

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. พรอมดวย
คณะกรรมการเทคโนโลยี ส ารสนเทศ และที่ ป รึ ก ษาได จั ด ประชุ ม ชี้ แ จง
รายละเอียดของการเปนสหกรณนํารองใชโปรแกรมสหกรณออมทรัพย
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ ที่ผานมา ณ สํานักงาน ชสอ.
ชสอ. มีโครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณออมทรัพยใหกับสหกรณ
สมาชิก โดยที่ประชุมใหญไดอนุมัติงบลงทุนผูกพัน 4 ปบัญชี จํานวนรวม
436 ลานบาท ปจจุบัน ชสอ. ไดจางบริษัทฯ พัฒนาโปรแกรมสหกรณ
ออมทรัพยและวางระบบโซลูชั่นดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โทรคมนาคมครบวงจร เพือ่ พัฒนาโปรแกรมสหกรณทมี่ มี าตรฐานเดียวกันและ
รองรับความตองการของระบบงานสหกรณที่หลากหลายกลุมอาชีพ จําเปนตอง
มีการศึกษาหาขอมูลความตองการของระบบงานจากสหกรณเพื่อนํามาใชประกอบ
การพัฒนาโปรแกรมใหครอบคลุมและเหมาะสมกับการใชงานของสหกรณออมทรัพย
ทั่วประเทศ และ ชสอ. ไดเชิญชวนสหกรณสมาชิกรวมประชุมชี้แจงรายละเอียด
ของการเปนสหกรณนํารองใชโปรแกรมสหกรณออมทรัพย มีผูเขารวมประชุมจาก
สหกรณกลุมอาชีพ ครู ตํารวจ ทหาร ราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาล สาธารณสุข
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
สถานประกอบการ รวมจํานวน 75 คน จาก 38 สหกรณ ในทีป่ ระชุม
ชสอ. ได นํา เสนอเกี่ยวกับ ที่ม าของโครงการฯ สิท ธิประโยชน
ของการเขาเปนสหกรณนาํ รอง ซึง่ ชสอ. สนับสนุนสหกรณทเี่ ขารวม
เปนสหกรณนํารองทางดาน ฮารดแวร ซอฟตแวรคอมพิวเตอร
และบริการตาง ๆ ชวงระยะเวลา พัฒนาโปรแกรมฯ จากนัน้ นําเสนอ
ขั้นตอนของการพัฒนาโปรแกรมสหกรณออมทรัพย ตลอดจน
ไดมีการตอบขอซักถามพรอมใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอ
โครงการฯ
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ชสอ. สัมมนาและเลี้ยงขอบคุณผูใชบริการสินเชื่อ
พรอมทัศนศึกษาวังเวียง สปป.ลาว
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอมคณะผูบริหาร ชสอ.นําคณะผูใชบริการสินเชื่อของ ชสอ.รวม 130 คน
จาก 85 สหกรณ เขารวมการสัมมนาเรือ่ ง “นโยบายและแนวทางการบริหารสินเชือ่ ของ ชสอ.” พรอมทัศนศึกษาประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและรวมงานเลี้ยงขอบคุณ ระหวางวันที่ 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ 2558

เชาวันที่ 31 มกราคม คณะไดออกเดินทางจากโรงแรมแกรนด พาราไดซ จังหวัด
หนองคาย มุง หนาสูด า น สปป.ลาว โดยแบงกลุม สัมมนาเปน 3 กลุม (3 รถบัส) เมือ่ ผาน
พิธีตรวจคนเขาเมืองของ สปป.ลาว แลว คณะออกเดินทางสู สปป.ลาว ตอจากนั้น
คณะกรรมการอํานวยการไดนาํ เสนอนโยบายและแนวทางการบริหารสินเชือ่ ของ ชสอ.
ตลอดจนรับทราบปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับบริการสินเชื่อของ ชสอ. ตอดวย
การนําคณะไปสักการะ “พระธาตุหลวง” ซึง่ เปนพระธาตุเกาแกคบู า นคูเ มืองของ สปป.
ลาว และแวะรับประทานอาหารกลางวันทีแ่ พทางอนเพือ่ ชมทัศนียภาพอันสวยงามของ
ลํานํา้ งึมและเดินทางตอไปพักคางคืนยังเมืองวังเวียงซึง่ เปนเมืองทีไ่ ดฉายาวา “กุย หลิน
แหงเมืองลาว” เมืองวังเวียงนีม้ ธี รรมชาติทสี่ วยงาม อากาศเย็นสบายเปนแหลงทองเทีย่ ว
ทางธรรมชาติ ตั้งอยูริมแมนํ้าซองและลอมรอบดวยเทือกเขาสูง ในครั้งนี้ ชสอ.จัดให
สมาชิกพักทีโ่ รงแรมทวีสขุ รีสอรท ซึง่ ตัง้ อยูร มิ แมนาํ้ ซอง สมาชิกบางสวนไดทาํ กิจกรรม
ทางนํ้าโดยการลองเรือหางยาวเพื่อชมธรรมชาติกันอยางสนุกสนาน ชวงเย็นกอนเริ่ม
งานเลีย้ งสังสรรคมพี ธิ บี ายศรีสขู วัญซึง่ เปนพิธตี อ นรับแขกบานแขกเมืองของ สปป.ลาว
ชวงงานเลีย้ งสังสรรคสมาชิกไดมสี ว นรวมรองเพลง รําวง และรวมกิจกรรมเตนบาสโลบ
พรอมรับของรางวัลกันถวนหนา

ปที่ 27 ฉบับที่ 333 เดือนมีนาคม 2558

วันที่ 1 กุมภาพันธ อําลาเมืองวังเวียงออกเดินทางจากโรงแรม
แวะชม “ถํ้าจัง” ซึ่งมีบันไดขึ้น 147 ขั้นอยูภายในถํ้า จะมีหินงอกหินยอย
เปนรูปตาง ๆ และยังมีจดุ ชมวิวเมือ่ มองลงมาจะเห็นเมืองวังเวียงอยูก ลาง
ภูเขา ออกจากถํา้ จังเดินทางสูน ครหลวงเวียงจันทน แวะชม “หอพระแกว”
และ “อนุสาวรียประตูชัย” พรอมถายภาพหมูเปนที่ระลึก เขานมัสการ
“วัดเจาแมศรีเมือง” กอนเขาที่พักที่โรงแรมดอนจันพาเลซ
วันที่ 2 กุมภาพันธ สุดทายอําลานครหลวงเวียงจันทน แวะศูนย
สมุนไพรจีน แวะซือ้ ของฝากทีร่ า นคาปลอดภาษีทดี่ า น สปป.ลาวเดินทาง
ถึงหนองคายโดยสวัสดิภาพ ตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืนที่คณะไดรวม
เดินทางกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกันระหวางสหกรณ เพื่อนําไปใชประโยชนในการบริหารงานสหกรณ ไดพักผอน
ชมธรรมชาติไดเห็นวัฒนธรรม ความเปนอยูข องผูค นใน สปป.ลาว ซึง่ ชสอ. หวังวาผูใ ชบริการสินเชือ่ จะกลับมารวมทริปทองเทีย่ วกับ
ชสอ.อีกในปตอ ๆ ไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการตอบแทนสหกรณสมาชิกที่มี
ความศรัทธาตอบริการเงินกูข อง ชสอ.ป 2557

ชสอ.

ไดจดั โครงการตอบแทนสหกรณสมาชิกทีม่ คี วามศรัทธา
ตอบริการเงินกูข อง ชสอ. ประจําปบญ
ั ชี 2557 โดยมอบ
ของที่ ร ะลึ ก ให แ ก ส หกรณ ผู  ใ ช บ ริ ก ารเงิ น กู  ต  อ เนื่ อ ง 5 ป บั ญ ชี ข อง ชสอ.
(ปบัญชี 2552 - 2556) ทุกสหกรณ รวม 163 สหกรณ ทั้งนี้ เพื่อแทนคําขอบคุณ
ชสอ. จึงขอมอบเครื่องกดนํ้ารอน นํ้าเย็น STANDARD รุน TSHC - 170 ใหแก
สหกรณ สหกรณละ 1 เครือ่ ง ราคารวมภาษีมลู คาเพิม่ แลวเครือ่ งละ 3,200 บาท
สําหรับกําหนดการสงมอบ ชสอ. กําหนดสงมอบใหทุกสหกรณภายในเดือน
เมษายน 2558
สามารถตรวจสอบรายชื่ อ สหกรณ ที่ ไ ด รั บ เครื่ อ งกดนํ้ า ร อ น นํ้ า เย็น
ไดที่ : www.fsct.com
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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
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ขาวดี ม
รับปให

อัตราดอกเบี�ย

ตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เปนตนไป
ระยะสัน�
ระยะกลาง ระยะยาว
4.60 ต่อปี 5.05 ต่อปี
5.15 ต่อปี
ชําระคาฝากสงเปนเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5/2552
ปณศ.บางกรวย

ชุ มนุ มสหกรณ อ อมทรั พย แ ห งประเทศไทย จํากัด

ปที่ 27 ฉบับที่ 333 เดือนมีนาคม 2558

จัดทําโดย : ฝายสื่อสารองคการ ชสอ.
http://www.fsct.com
E-mail : info@fsct.com

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

