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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “A- / Stable”
ประเมินโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำากัด

เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี



ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด 

ก�ำหนดจัดประชุมใหญ่สำมัญประจ�ำปี 2558 
ในวันเสำร์ที่ 6 มิถุนำยน 2558 ณ ห้องรอยัล จบูิลี่ บอลรมู อำคำรชำเลนเจอร์ 

ศนูย์แสดงสินค้ำและกำรประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธำนี จังหวัดนนทบุรี

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ : ชั้น 1 ส�ำนักงำน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ต�ำบลบำงสีทอง อ�ำเภอบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี 

รำยละเอียดเพิ่มเติม www.fsct.com

ประกำศ รับสมัครเลือกตั้ง ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรด�ำเนินกำร และผู้ตรวจสอบกิจกำร ชสอ.

ค�ำว่ำ “สงกรานต์” มำจำกภำษำสันสกฤตว่ำ “สํ-กรานต” ซึ่งแปลว่ำ ก้ำวขึ้น ย่ำงขึ้น หรือย้ำยขึ้น โดยมี 
นยัควำมหมำยว่ำ กำรเข้ำสูศ่กัรำชรำศใีหม่ หรอืวนัขึ้นปีใหม่นั้นเอง โดยเทศกำลสงกรำนต์ นั้นเป็นประเพณทีี่มคีวำมเก่ำแก่ 
และคนไทยสืบทอดกันมำแต่โบรำณคู่กับประเพณีตรุษจีนกันเลยทีเดียว จึงได้มีกำรรวมเรียกกันว่ำ “ประเพณีตรุษ

สงกรานต์” ซึ่งแปลว่ำกำรส่งท้ำยปีเก่ำ ต้อนรบัปีใหม่นั้นเอง
วันมหาสงกรานต์ ในสมยัโบรำณ คนไทยถอืว่ำ วนัขึ้น 1 ค�่ำ เดอืนอ้ำย  

ซึ่งจะตรงในช่วงเดือนพฤศจิกำยนหรือธันวำคม ให้เป็นวันขึ้นปีใหม่ แต่ในสมัย
รชักำลที่ 5 ได้มกีำรเปลี่ยนให้วนัที่ 1 เมษำยน เป็นวนัขึ้นปีใหม่ จนต่อมำในสมยัยคุ  
จอมพล ป. พบิูลสงครำม ในปี พ.ศ. 2483 ได้เปลี่ยนวนัปีใหม่ให้เป็นวนัสำกล คอื 
วนัที่ 1 มกรำคม แต่ถงึอย่ำงไร คนโบรำณกย็งัคงคุ้นเคยกบัวนัปีใหม่ไทยในเดอืน
เมษำยน จงึได้ก�ำหนดให้วนัที่ 13 เมษำยน เป็นวนัขึ้นปีใหม่ไทยร่วมด้วย

นางสงกรานต์ ในโบรำณมีกำรก�ำหนดไว้ถึง 7 นำงด้วยกัน ซึ่งแต่ละ 
นำงกจ็ะมคีวำมหมำย ค�ำท�ำนำยที่แตกต่ำงกนัออกไป โดยทั้ง 7 นำงสงกรำนต์ จะ
ประกอบไปด้วย นำงทงุษะเทว ีนำงรำกษสเทว ีนำงโครำคะเทว ีนำงกริณิเีทว ีนำง
มณฑำเทว ีนำงกมิทิำเทว ีและนำงมโหธรเทวี

สําหรับวันสงกรานต์ ปี 2558 นี้ นำงสงกรำนต์นำมว่ำ รากษสเทวี 

ทรงพำหรุดั ทดัดอกบวัหลวง อำภรณ์แก้วโมรำ ภกัษำหำรโลหติ หตัถ์ขวำทรงตรศีลู  
หตัถ์ซ้ำยทรงธนูศร เสดจ็นั่ง มำเหนอืหลงัวรวำหะ (สกุร) เป็นพำหนะ

ประวัติวันสงกรานต์

รากษสเทวี
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(ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์)
ประธำนกรรมกำร

ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ำกดั

เรียน ท่านประธานกรรมการ/ผู้แทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกท่าน

สวสัดคีรบั พบกนัอกีครั้ง ส�ำหรบั FSCT News ฉบบัเดอืนเมษำยน ขอสวสัดปีีใหม่ไทย ทกุ ๆ ท่ำนครบั

เมื่อวนัที่ 9 - 12 มนีำคม ที่ผ่ำนมำ ผมในฐำนะประธำนสมำคมสมำพนัธ์สหกรณ์ออมทรพัย์และเครดติในเอเชยี หรอื ACCU  
ได้เดนิทำงไปประเทศสำธำรณรฐัเกำหล ีเพื่อประชมุคณะกรรมกำรด�ำเนนิกำร ACCU พจิำรณำก�ำหนดแผนกลยทุธ์ในกำรพฒันำ 
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ในภูมิภำคเอเชีย และพำคณะผู้เข้ำสัมมนำศึกษำงำนระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ เยี่ยมชม Main IT Center ที่ม ีIT Network System ที่สมบูรณ์แบบที่สดุ ซึ่งเป็นต้นแบบให้ขบวนกำรสหกรณ์ออมทรพัย์
ในประเทศต่ำง ๆ  ได้เป็นอย่ำงด ีเยี่ยมชมศนูย์ฝึกอบรมของ NACUFOK ศกึษำดงูำนด้ำนกำรจดักำรอบรมสมัมนำให้กบัสมำชกิ และ
ร่วมสมัมนำ CEOs and Regulators Conference สมำชกิของ ACCU โดย NACUFOK กบั ACCU เป็นเจ้ำภำพร่วมกนั

ช่วงระยะเวลำที่ผ่ำนมำ มสีหกรณ์สมำชกิสอบถำมมำเป็นจ�ำนวนมำกหลงัจำกเกดิกรณสีหกรณ์เครดติยเูนี่ยนคลองจั่น จ�ำกดั 
ว่ำ ชสอ. ได้น�ำเงนิไปลงทนุในสหกรณ์เครดติยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ำกดั หรอืไม่ ชสอ. ขอเรียนชี้แจงยืนยันว่า ชสอ. ไม่มีเงินให้กู้ 
ไม่มีเงินฝาก หรือไม่มีเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือไม่มีเงินลงทุนอื่นใด ในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด 
แม้แต่บำทเดยีว ชสอ.มนีโยบำยกำรบรหิำรกำรเงนิและสนิทรพัย์ในทำงที่ก่อให้เกดิเสถยีรภำพ ควำมมั่นคงเป็นส�ำคญั กำรลงทนุ 
ของ ชสอ.ทกุรำยกำรจะอยูภ่ำยใต้กรอบวตัถปุระสงค์ พระรำชบญัญตัสิหกรณ์ ประกำศคณะกรรมกำรพฒันำกำรสหกรณ์แห่งชำต ิ 
(คพช.) ข้อก�ำหนดคณะกรรมกำรก�ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง และชุมนุมสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ฯ เองได้รับกำรประเมินควำมน่ำเชื่อถือจำก TRIS Rating ในอันดับ A- หรือ Investment Grade: Lowest Risk:  
Stable Outlook ซึ่งสำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่น มั่นใจให้สมำชกิได้อย่ำงแน่นอน

ชสอ. ก�ำหนดจดัประชมุใหญ่สำมญั ประจ�ำปี 2558 ในวนัเสำร์ที่ 6 มถินุำยน ณ ห้องรอยลั จูบลิี่ บอลรูม อำคำรชำเลนเจอร์  
ศนูย์แสดงสนิค้ำและกำรประชมุ อมิแพค็ เมอืงทองธำน ีจงัหวดันนทบรุ ีผมขอเรยีนเชญิผู้แทนสหกรณ์สมำชกิทกุท่ำนร่วมประชมุใหญ่ 
โดยพร้อมเพรยีงกนั ซึ่ง ชสอ. จะรบัผดิชอบค่ำพำหนะเดนิทำง ค่ำลงทะเบยีน ของผู้แทนสหกรณ์ สหกรณ์ละ 1 ท่ำน และให้สทิธิ
ผู้เข้ำสงัเกตกำรณ์ฟร ี1 ท่ำนในส่วนค่ำลงทะเบยีน และขอเชญิทกุท่ำนร่วมเลอืกตั้ง ประธำนกรรมกำร กรรมกำรด�ำเนนิกำร และ 
ผู้ตรวจสอบกิจกำร ทดแทนผู้ที่หมดวำระลง ส่วนผู้ที่สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งก็สำมำรถดูรำยละเอียดได้ทำง website ชสอ.  
www.fsct.com ได้ครบั

เพื่อเป็นกำรเพิ่มช่องทำงกำรลงทนุที่ให้ผลตอบแทนที่ด ีและเพื่อเป็นกำรจดัหำทนุไว้บรกิำรเงนิกู้ให้แก่สหกรณ์สมำชกิ ชสอ. 
ได้ออกตั๋วสญัญำใช้เงนิและเงนิฝำกประจ�ำ “รุ่นออมมั่งม”ี โดยให้อตัรำดอกเบี้ย 15 เดอืน วงเงนิ 1 ล้ำนบำท 4.35% 5 ล้ำนบำท 
4.45% และ 10 ล้ำนบำทขึ้นไป 4.55% ต่อปี ซึ่งจะเปิดจ�ำหน่ำยถงึ 10 เมษำยน นี้ครบั 

สดุท้ำยนี้ เนื่องในวำรดถิขีึ้นปีใหม่ไทย ประเพณสีงกรำนต์ ถอืเป็นวนัแห่งครอบครวัไทย ร่วมสรงน�้ำพระ และรดน�้ำด�ำหวัผูใ้หญ่  
เพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิต ผมขออำรำธนำ คุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลำยจงคุ้มครอง ให้สมำชิกทุกท่ำนพบแต ่
ควำมสขุ ประสบควำมส�ำเรจ็ สมำชกิท่ำนใดที่เดนิทำงไปต่ำงจงัหวดั ผมขอให้ทกุท่ำนเดนิทำงด้วยควำมปลอดภยักนัทกุคนครบั 
แล้วพบกนัใหม่ในฉบบัหน้ำ ขอบคณุและสวสัดคีรบั

ประธานพบสมาชิก
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์

ประธำนกรรมกำร
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

3ปีที่ 27 ฉบับที่ 334 เดือนเมษายน 2558



ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย ์แห ่งประเทศไทย 

จ�ำกัด (ชสอ.) จัดสัมมนำ เรื่อง “กำรบริหำรกำรเงิน

สหกรณ์ออมทรพัย์” ระหว่ำงวนัที่ 19 - 21 กมุภำพนัธ์ 

2558 ณ โรงแรมกระบี่รอยัล อ.เมือง จ.กระบี่ โดยม ี 

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ รองประธำนกรรมกำร ชสอ.  

เป็นประธำนในพิธีเป ิด กำรจัดอบรมหลักสูตรนี้มี

วตัถปุระสงค์เพื่อเป็นกำรส่งเสรมิให้บคุลำกรของสหกรณ์

มคีวำมรู้ควำมสำมำรถ และเข้ำใจถงึระบบกำรบรหิำรกำรเงนิของสหกรณ์ ท�ำให้สหกรณ์สำมำรถวำงแผนกำรด�ำเนนิงำน  

รบัทรำบและเข้ำใจถงึตลำดเงนิ กำรลงทนุต่ำง ๆ  ในกรอบที่สหกรณ์สำมำรถ 

กระท�ำได้ กำรบรหิำรควำมเสี่ยงและยงัท�ำให้สหกรณ์สำมำรถหลกีเลี่ยง

ควำมเสี่ยงที่อำจจะเกิดขึ้นได้ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และ

ควำมคิดเห็นระหว่ำงผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมและวิทยำกร เพื่อน�ำไปใช้ใน

กำรท�ำงำนได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ วทิยำกร โดย พ.ต.อ. นพ.ดนุกฤต  

กลัมพากร รองประธำนกรรมกำร ชสอ. มผีู้เข้ำรบักำรฝึกอบรม จ�ำนวน 

107 คน จำก 37 สหกรณ์ 

 นอกจำกนี้ ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์ ประธำนกรรมกำร ชสอ.  

ได้น�ำคณะผูเ้ข้ำรบักำรอบรมสมัมนำ ทศันศกึษำหมูเ่กำะพพี ี- อ่ำวมำหยำ  

เที่ยวรอบเกำะพีพีเล สนุกไปกับกำรด�ำผิวน�้ำดูปะกำรังและฝูงปลำ

มำกมำย แวะที่อ่ำวมำหยำสถำนที่ถ่ำยท�ำภำพยนตร์เรื่อง “The Beach” 

เป็นอ่ำวที่มหีำดทรำยขำวละเอยีด น�้ำทะเลใส และไปด�ำน�้ำอ่ำวโล๊ะซำมะ 

และอ่ำวลิง เป็นจุดด�ำน�้ำที่มีปะกำรังอุดมสมบูรณ์หลำกสำยพันธุ ์

ที่งดงำมมำก มฝูีงปลำน้อย-ใหญ่หลำกหลำยแหวกว่ำยรอบตวัหลำยชนดิ 

และดอกไม้ทะเลที่งดงำม เข้ำ Lagoon เล่นน�้ำทะเลสีเขียวมรกต  

ที่อ่ำวปิเละ ชมทะเลที่ถกูโอบล้อมด้วยผำหนิปนูอนัสูงชนั งดงำมตระกำรตำ เข้ำถ�้ำไวกิ้งชมควำมงำมของถ�้ำ ซึ่งเป็นสถำนที่ 

ท�ำรังของนกนำงแอ่นจ�ำนวนมำก จุดสุดท้ำย

แวะเล่นน�้ำเกำะไม้ไผ่เกำะที่สวยงำมที่สุดของ

อทุยำนแห่งชำตหิำดนพรตัน์ธำรำ - หมู่เกำะพพี ี 

ซึ่งควำมสวยงำม สร้ำงควำมประทับใจแก ่

ผู้ร่วมทรปิเป็นอย่ำงมำก

ชสอ. ติวเข้ม “บริหารการเงิน สอ.”
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 ชสอ. ร่วมกับ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภำคกลำง และชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ 

กรงุเทพมหำนคร พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 จดัโครงกำรสมัมนำ “ชสอ. พบสหกรณ์ออมทรพัย์ภำค”  

โดยได้รบัเกยีรตจิำก ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธำนกรรมกำร ชสอ. เป็นประธำนในพธิเีปิด  

พร้อมบรรยำย “นโยบำยกำรบรหิำรงำน ชสอ.” พร้อมด้วย นายประดษิฐ หสัด ีรองประธำนกรรมกำร  

และประธำนกรรมกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยและกิจกำรพิเศษ กล่ำวรำยงำน นายสุรัตน์  

จันทร์วันเพ็ญ ประธำนกรรมกำร ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภำคกลำง และ รศ. ทพ.สุรินทร์  

สูอําพัน ประธำนกรรมกำร ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 1 กล่ำวต้อนรับ  

โดยมีผู ้เข้ำร่วมสัมมนำกว่ำ 250 คน จำก 100 สหกรณ์  

เมื่อวนัที่ 14 มนีำคม ที่ผ่ำนมำ ณ ชลพฤกษ์รสีอร์ท อ.บ้ำนนำ 

จ.นครนำยก

ดร.เฉลิมพล กล่ำวว่ำ ชสอ.ร่วมกับชมรมสหกรณ์ 

ออมทรพัย์ภำคกลำง กทม. พื้นที่ 1 และ 2 จดัโครงกำรสมัมนำ 

ในครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้สหกรณ์สมำชิกได้รับทรำบภำรกิจแนวทำง 

กำรบริหำรงำนและนโยบำยของ ชสอ. ที่มุ่งเน้นกำรเชื่อมโยง 

เครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงสหกรณ์ด้วยกัน มุ่งพัฒนำบุคลำกรของสหกรณ์ออมทรัพย์และพัฒนำองค์กรแบบมืออำชีพ  

เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้แก่ขบวนกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทั้งควำมรู้ทำงวิชำกำรและควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงปฏิบัติ 

ของสหกรณ์กบัสญัญำค�้ำประกนั

ใหม่

จำกนั้นเป็นกำรเปิดเวท ี

น�ำเสนอภำรกิจควำมรับผิดชอบ

และผลกำรด�ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ  

ในด้ำนต่ำง ๆ ของ ชสอ.และ 

เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมสัมมนำ 

ซกัถำมในประเดน็ข้อสงสยั โดยมี 

คณะกรรมกำรด�ำเนินกำร ชสอ.  

ช่วยกันตอบทุกประเด็นปิดท้ำย 

กำรสมัมนำในวนันี้ ด้วย “กฎหมำย 

ค�้ำประกันใหม่ ที่มีผลบังคับใช้วันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2558”  

บรรยำยโดย นำยประดษิฐ หสัด ี รองประธำนกรรมกำร ชสอ.  

พร้อมตอบข้อซักถำมต่ำง ๆ เกี่ยวกับกฎหมำยค�้ำประกันใหม่ 

แก่สมำชกิ และในภำคค�่ำ ชสอ. และสมำชกิจำกทั้ง 3 ชมรม  

ร่วมกิจกรรมงำนเลี้ยงสังสรรค์สร้ำงสัมพันธ์อันดีระหว่ำงกัน 

อย่ำงอบอุ่น

ชสอ. กระชับสัมพันธ์ สมาชิกภาคกลาง  
กทม. พื้นที่ 1 และ 2
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ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์ ประธำนกรรมกำร ชสอ. และประธำนสมำคม
สมำพนัธ์สหกรณ์ออมทรพัย์และเครดติในเอเชยี หรอื ACCU ให้กำรต้อนรบั Dr.Brian 

Branch ต�ำแหน่ง President & Chief Executive Officer จำกสภำสหกรณ์ออมทรพัย์ 
และเครดติโลก World Council of Credit Unions, Inc. (WOCCU) ซึ่งเดนิทำงมำประเทศไทย
เพื่อเยี่ยมเยอืนและหำรอื แลกเปลี่ยนควำมรู้ และพฒันำควำมร่วมมอืระหว่ำง ACCU 
และ WOCCU ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยม ีMs.Elenita V, San Roque ต�ำแหน่ง CEO 
และ Mr.Ranjith Hettiarachchi ต�ำแหน่ง CTO ของ ACCU ร่วมให้กำรต้อนรบั เมื่อวนัที่  
17 กมุภำพนัธ์ 2558 ณ ส�ำนกังำน ACCU อำคำร U Tower และวนัที่ 19 กมุภำพนัธ์ 
2558 ณ ส�ำนักงำน ชสอ. โดยมนีายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดกำรใหญ่ ชสอ.  
ร่วมให้กำรต้อนรบั

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธำนกรรมกำร ชสอ. เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ (คพช.)  
ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 19 กมุภำพนัธ์ ที่ผ่ำนมำ ณ ห้องประชมุ 134 - 135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้รบัเกยีรติ
จำก นายสมปอง อินทร์ทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธำนกล่ำวเปิดกำรประชุมควำมก้ำวหน้ำของ 
กำรแก้ไขปัญหำ สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ำกดั และคดัเลอืกผู้ที่มคีวำมเชี่ยวชำญเป็นที่ประจกัษ์ด้ำนกำรบรหิำรสหกรณ์ 
เป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ จำกมติที่ประชุมคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์  
ได้คดัสรรให้เหลอื 5 คน จำก 8 คน โดยมวีำระอยู่ในต�ำแหน่งครำวละ 2 ปี ดงันี้

1. นำยสรพล เถระพฒัน์ ข้ำรำชกำรบ�ำนำญ สงักดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนจำกภำครำชกำร
2. นำยชูชำต ิอนิสว่ำง ผู้จดักำรสหกรณ์กำรเกษตรศรปีระจนัต์ จ�ำกดั ผู้แทนจำกภำคสหกรณ์ 
3. นำยณฐัศษิฐ์ ตนัตสินัตสิม ผูจ้ดักำรสมำคมฌำปนกจิสงเครำะห์สหกรณ์สมำชกิชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย 

ผู้แทนจำกภำคสหกรณ์
4. นำยมำนะ สุดสงวน รองประธำนกรรมกำรด�ำเนินกำร คนที่ 2 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ�ำกัด  

ผู้แทนจำกภำคสหกรณ์
5. นำยวเิชยีร เจยีระธรรม ประธำนกลุ่มเกษตรกรภำคตะวนัตก ผู้แทนจำกภำคกลุ่มเกษตรกร

ให้การต้อนรับ WOCCU

ชสอ. ร่วมประชุม คพช. ครั้งที่ 1/2558
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ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภำคตะวันตก จัดสัมมนำ
เรื่อง “กำรบรหิำรจดักำรสหกรณ์ออมทรพัย์ในภำวะปัจจบุนั” 
เมื่อวนัที่ 1 มนีำคม ที่ผ่ำนมำ ณ โรงแรมเลศิธำน ี อ.เมอืง 
จ.สุพรรณบุรี โดยมี ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธำน
กรรมกำร ชสอ. เป็นประธำนในพธิเีปิด พร้อมด้วย นายกติตชัิย  
ฝันฝากจิต กรรมกำรเชื่อมโยงเครือข่ำยและกิจกำรพิเศษ  
ร่วมมอบเงนิสนบัสนนุส�ำหรบักำรจดัสมัมนำ จ�ำนวน 100,000 
บำท โดยม ีนำยสถติชยั วรำนนท์วนชิ กรรมกำรชมรมสหกรณ์
ออมทรัพย์ภำคตะวันตก และคณะกรรมกำรชมรมสหกรณ์
ออมทรพัย์ภำคตะวนัตก เป็นผูร้บัมอบ และมผีูเ้ข้ำร่วมสมัมนำ 
จ�ำนวน 85 คน จำก 18 สหกรณ์

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ บรรยำยพิเศษเกี่ยวกับนโยบำยกำรบริหำรงำน 
ชสอ. กับกำรพัฒนำสหกรณ์สมำชิกว่ำ ขณะนี้ ชสอ. ได้จัดท�ำหนังสือถึงประธำน  
สภำนิติบัญญัติแห่งชำติ (สนช.) ในประเด็น ตำมที่มีข่ำวว่ำกระทรวงกำรคลังจะน�ำ
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมำอยู่ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของกระทรวง
กำรคลัง เพื่อที่จะจัดระเบียบสหกรณ์ ก�ำหนดนโยบำยกำรเงินกำรคลัง และทิศทำง 
เงนิออมในประเทศได้ครอบคลมุมำกขึ้น รวมทั้งกระทรวงกำรคลงัมคีวำมรูค้วำมช�ำนำญ 
ด้ำนกำรเงินมำกกว่ำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงได้เสนอประเด็นในกำรปฏิรูป
เพิ่มเติม คือ ขอให้สำมำรถน�ำเงินทุนเรือนหุ้นของสมำชิกสหกรณ์ไปค�ำนวณลดหย่อน

ภำษเีงนิได้เช่นเดยีวกบั กบข. หรอืกองทนุส�ำรองเลี้ยงชพี กำรอนญุำตให้กรรมกำรสหกรณ์ในสถำนประกอบกำรไปด�ำเนนิกจิกรรม
กำรประชมุได้โดยไม่ถอืเป็นวนัลำ เช่นเดยีวกบัสหภำพแรงงำน กำรมรีะบบประกนัเงนิฝำกแก่สมำชกิสหกรณ์ กำรจดัตั้งกองทนุ
รักษำเสถียรภำพแก่สหกรณ์ กำรสนับสนุนกำรอบรมสัมมนำให้กับสหกรณ์ กำรแก้ไขเรื่องทุนส�ำรองจำกเดิมร้อยละ 10 เป็น 
ร้อยละ 15 เพื่อสร้ำงควำมมั่นคงแก่สหกรณ์ กำรยกเว้นภำษีธุรกิจเฉพำะของสหกรณ์ออมทรัพย์ กำรคงไว้ซึ่งมำตรำ 42/1  
ตำมพระรำชบญัญตัสิหกรณ์ (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2553 (กำรหกัเงนิ ณ ที่จ่ำย) กำรแก้ไขเรื่องสมำชกิสมทบ โดยก�ำหนดเป็นข้อยกเว้นแก่  
เดก็ เยำวชน และนติบิคุคลที่ไม่แสวงหำก�ำไร ให้สำมำรถเป็นสมำชกิสมทบได้ กำรมสี่วนร่วม
เป็นสมำชิกสภำปฏิรูปแห่งชำติและสภำนิติบัญญัติแห่งชำติของขบวนกำรสหกรณ์ รวมถึง 
กำรไม่บรรจพุระรำชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.2542 มำตรำ 50 วรรคสอง

นอกจำกนี้ ได้เชิญ นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดกำรใหญ่ ชสอ. บรรยำยเรื่อง  
“กำรบริหำรงำนกำรเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์” โดยได้บรรยำยถึงกำรวิเครำะห์กำรเงิน  
กำรวำงแผนทำงกำรเงนิ กำรจดัหำเงนิทนุ กำรลงทนุ กำรควบคมุทำงกำรเงนิ และจดัสรรเงนิทนุ 
ทั้งทำงด้ำนโครงสร้ำงทำงกำรเงนิ สภำพคล่องทำงกำรเงนิ ประสทิธภิำพกำรท�ำรำยได้ คณุภำพ
สนิทรพัย์ และกำรป้องกนัควำมเสี่ยง รวมถงึกำรจดัสรรสวสัดกิำรเพื่อสมำชกิ และกำรเอื้ออำทร
ต่อชุมชน ซึ่งผู้บริหำรต้องค�ำนึงถึง ค่ำของเงินตำมเวลำ ผลตอบแทนและควำมเสี่ยง ก�ำไร
กบัสภำพคล่อง กฎแห่งควำมสอดคล้องกนั กำรกระจำยควำมเสี่ยง กำรจดัสดัส่วนโครงสร้ำง 
เงนิทนุที่เหมำะสม กำรใช้เครื่องมอืเตอืนภยัทำงกำรเงนิ และบรรยำย “ภำวะทำงกำรเงนิในปัจจบุนั 
และแนวโน้มในอนำคต” โดยชี้แจงให้เห็นถึงอัตรำกำรเติบโต จุดแข็ง-จุดอ่อนและแนวทำง 
กำรบริหำรจัดกำรของสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งระบบ ให้เน้นระดมทุนภำยใน
ให้มำกขึ้น ส่งเสรมิแนะน�ำกำรออม เพื่ออนำคตหลงัเกษยีณ ก�ำหนดเงนิกู้
และงวดช�ำระหนี้ให้สมัพนัธ์กบักระแสเงนิสด และอำยขุองเงนิทนุ ก�ำหนด
สัดส่วนกำรบริหำรสินทรัพย์ให้เหมำะสมชัดเจน จัดให้มีระบบกำรควบคุม
ภำยในและบริหำรควำมเสี่ยง บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล พัฒนำ
คุณภำพกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นมำตรฐำนสำกล และด�ำเนินงำนภำยใต้
ข้อก�ำหนด กฎหมำย ข้อบงัคบั ระเบยีบ และมตขิองสหกรณ์

การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาวะปัจจุบัน
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โครงการทัศนศึกษาขอบคุณผู้ลงทุนในหุ้นของ ชสอ. ปี 2557 
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ปักกิ่ง - เซี่ยงไฮ้  ระหว่างวันที่ 3 - 8 กุมภาพันธ์ 2558

มีผู้ร่วมเดินทางจํานวน 42 คน จาก 15 สหกรณ์

โครงการทัศนศึกษาขอบคุณผู้ลงทุนใน ชสอ. ในเงินฝากประจําและตั๋วสัญญาใช้เงิน 
ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 9 - 13 กุมภาพันธ์ 2558  

มีผู้ร่วมเดินทางจํานวน 34 คน จาก 16 สหกรณ์

รุ่นที่ 1
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รับชมคลิปกำรน�ำเสนอ ภำพบรรยำกำศภำยในงำน และดำวน์โหลดเอกสำรเพิ่มเติม ได้ที่ www.fsct.com

นวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจ�าปี 2557

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธำนกรรมกำร ชสอ. เป็นประธำนในพธิ ี

เปิดกำรน�ำเสนอและคัดเลือก “ผลงำนนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์ 

ออมทรัพย์ดีเด่นระดับประเทศ ประจ�ำปี 2557” เมื่อวันที่ 28 กุมภำพันธ์  

ที่ผ่ำนมำ ณ โรงแรมรชิมอนด์ นนทบรุ ี

ดร.เฉลิมพล กล่ำวว่ำ ชสอ. ในฐำนะชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ที่ม ี

สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสมำชิกอยู่ทั่วประเทศ ได้ตระหนักถึงควำมส�ำคัญ 

ของกำรสร้ำงนวัตกรรมของสหกรณ์ออมทรัพย์จึงได้ส่งเสริมให้สหกรณ์สมำชิกสร้ำงนวัตกรรมและมีกำรประกวดตั้งแต ่

ปี 2555 เป็นต้นมำ กำรน�ำเสนอผลงำนนวตักรรมในวนันี้ ถอืว่ำเป็นกำรเผยแพร่นวตักรรมของสหกรณ์และเป็นโอกำสที่ดี 

ในกำรแลกเปลี่ยนนวัตกรรมระหว่ำงกันของสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่จะช่วยให้เป็นแรงขับเคลื่อนให้สหกรณ์อื่นน�ำไปปรับใช้ 

และเกิดกำรสร้ำงนวัตกรรมอื่น ๆ ต่อไปในอนำคต กำรสร้ำงนวัตกรรมนั้นนอกจำกจะท�ำให้สหกรณ์ออมทรัพย์เข้มแข็ง

ภำยใต้สภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำแล้ว ยงัท�ำให้ขบวนกำรสหกรณ์ออมทรพัย์ไทยมคีวำมเข้มแขง็อกีด้วย 

หลังจำกที่ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้ง 7 ชมรมได้พิจำรณำคัดเลือกผลงำนนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์ 

ออมทรพัย์ดเีด่นระดบัภำค ประจ�ำปี 2557 แล้ว ในวนันี้จะเป็นกจิกรรมต่อเนื่องที่ทั้ง 7 ผลงำนนวตักรรม จำก 7 ชมรม  

จะต้องมำน�ำเสนอผลงำนต่อคณะกรรมกำรผูท้รงคณุวฒุ ิเพื่อพจิำรณำคดัเลอืกผลงำนนวตักรรมกำรบรหิำรจดักำรสหกรณ์

ออมทรพัย์ดเีด่นระดบัประเทศ จ�ำนวน 1 รำงวลั ซึ่งสหกรณ์ที่ได้รบัรำงวลัได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา 

จํากัด ชื่อผลงาน “สหกรณ์เพื่อนคู่คิด” นอกจำกนี้ ยงัเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมฟังกำรน�ำเสนอในวนันี้ร่วมกนัให้คะแนน 

(Vote) กำรน�ำเสนอดเีด่น ประจ�ำปี 2557 ซึ่งผลกำรโหวต ได้แก่ ผลงำน “สหกรณ์เพื่อนคู่คดิ” ของสหกรณ์ออมทรพัย์

สำธำรณสขุสงขลำ จ�ำกดั น�ำเสนอโดย นำงสำวจรรีตัน์ ธรีวศิษิฏ์กลุ 
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ครบรอบ 10 ปี สอ.ยธ.จก.
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ รองประธำนกรรมกำร ชสอ. ร่วมมอบ 

ดอกไม้แสดงควำมยนิด ีเนื่องในโอกำสครบรอบ 10 ปี สหกรณ์ออมทรพัย์ 
กระทรวงยตุธิรรม จ�ำกดั เมื่อวนัที่ 11 กมุภำพนัธ์ ที่ผ่ำนมำ ณ ห้องประชมุ 
กระทรวงยุติธรรม ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ กรุงเทพฯ  
โดยมี นายวีระยุทธ สุขเจริญ ประธำนกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงยตุธิรรม จ�ำกดั เป็นผู้รบัมอบ

สหกรณ์ออมทรัพย ์กระทรวงยุติธรรม จ�ำกัด จดทะเบียน 
สหกรณ์ เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2548 เริ่มด�ำเนินธุรกิจสหกรณ์ตั้งแต่ 
วันที่ 1 เมษำยน 2548 ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้สมำชิกช่วยเหลือ 

ซึ่งกันและกัน โดยส่งเสริมกำรออมเพื่อสร้ำงควำมมั่นคงทำงเศรษฐกิจ และให้เงินกู้ยืมเพื่อแก้ไขปัญหำกำรครองชีพและ 
สนองควำมต้องกำรทำงเศรษฐกจิตำมควำมจ�ำเป็น ตลอดจนกำรจดัสวสัดกิำรต่ำง ๆ เพื่อประโยชน์แก่สมำชกิสหกรณ์ 

ชสอ. เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  11 สอ.ชั้นน�า

ดร.เฉลิมพล ดลุสมัพนัธ์ ประธำนกรรมกำร ชสอ. พร้อมด้วย นายประดษิฐ หสัด ีและ พ.ต.อ.นพ.ดนกุฤต กลมัพากร  

รองประธำนกรรมกำร เปิดเวทีสัมมนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นน�ำ 11 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ 

กรมป่ำไม้ จ�ำกดั สหกรณ์ออมทรพัย์ข้ำรำชกำรกระทรวงศกึษำธกิำร จ�ำกดั สหกรณ์ออมทรพัย์จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยั จ�ำกดั  

สหกรณ์ออมทรพัย์พนกังำนธนำคำรแห่งประเทศไทย จ�ำกดั สหกรณ์ออมทรพัย์พนกังำนบรษิทักำรบนิไทย จ�ำกดั สหกรณ์ออมทรพัย์ 

มหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ จ�ำกดั สหกรณ์ออมทรพัย์มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ จ�ำกดั สหกรณ์ออมทรพัย์มหำวทิยำลยัมหดิล จ�ำกดั  

สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลรำชวิถี จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย ์

วชริพยำบำล จ�ำกดั รวมผู้ร่วมงำนทั้งสิ้น 22 คน โดยมวีตัถปุระสงค์เพื่อน�ำเสนอข้อมูลกำรด�ำเนนิงำนและรบัฟังแนวคดิข้อเสนอ

จำกสหกรณ์สมำชกิเพื่อน�ำมำปรบัใช้ในกำรด�ำเนนิงำน พร้อมทั้งเดนิหนำ้ปฏริปูสหกรณ ์ในฐำนะผูถ้อืหุน้และเจ้ำของกจิกำร ชสอ. 

เมื่อวนัที่ 24 กมุภำพนัธ์ ที่ผ่ำนมำ ณ โรงแรมอนิเตอร์คอนตเินนตลั เพลนิจติ กรงุเทพฯ
FSCT NEWS
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ศกึษาดงูาน

นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดกำรใหญ่ ชสอ. รับมอบประกำศเกียรติคุณ ที่ได้เอื้อเฟื้อสถำนที่ลำนกิจกรรม 
ส�ำนกังำน ชสอ. ส�ำหรบัจดังำนรำตรบีำงกรวย จำกนายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่ำรำชกำรจงัหวดันนทบรุ ีซึ่งให้เกยีรต ิ
มำเป็นประธำนในพธิเีปิด โดยม ีเรอืโท กฤษณ์ จนิตะเวช นำยอ�ำเภอบำงกรวย เป็นผูก้ล่ำวรำยงำน เมื่อวนัที่ 21 กมุภำพนัธ์ 
ที่ผ่ำนมำ ซึ่งมหีน่วยงำนภำครฐั เอกชน และประชำชนในอ�ำเภอบำงกรวยร่วมงำนกว่ำ 1,500 คน

คณะจำกชุมนุมสหกรณ์อิสลำมแห่งประเทศไทย จ�ำนวน 25 คน เข้ำศกึษำดูงำนนโยบำยกำรบริหำรงำนของ ชสอ.
และเยี่ยมชมส�ำนักงำน โดยมี นายเอนก นาคดิลก กรรมกำรด�ำเนินกำร พร้อมด้วยฝ่ำยจัดกำร ชสอ. ให้กำรต้อนรับ  
เมื่อวนัที่ 16 กมุภำพนัธ์ ที่ผ่ำนมำ

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธำนกรรมกำร ชสอ. พร้อมด้วย นายประดิษฐ หัสดี รองประธำนกรรมกำร และ 
ฝ่ำยจดักำร ชสอ. ร่วมให้กำรต้อนรบั คณะกรรมกำรส่งเสรมิสหกรณ์ทหำรเรอื กรมสวสัดกิำรทหำรเรอื ซึ่งมหีน้ำที่ก�ำหนดนโยบำย  
ส่งเสริม และสนับสนุนสหกรณ์ออมทรัพย์ภำยในกองทัพเรือ โดยมี พลเรือโท ประดิษฐ์ ศิริคุปต์ รองประธำนกรรมกำร 
และรองเสนำธิกำรทหำรเรือ เป็นหัวหน้ำคณะเข้ำศึกษำดูงำนเกี่ยวกับแนวทำงส่งเสริมสหกรณ์ในด้ำนต่ำง ๆ ของ ชสอ.  
เมื่อวนัที่ 19 กมุภำพนัธ์ ที่ผ่ำนมำ

ชุมนุมสหกรณ์อิสลามแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือ

ชสอ. เอื้อเฟื้อสถานที่ จัดงานราตรีบางกรวย

11ปีที่ 27 ฉบับที่ 334 เดือนเมษายน 2558



สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพัทลุง จ�ากัด
ออกหน่วยเคลื่อนที่โรงพยาบาลป่าพะยอม 

 วันที่ 11 มิถุนายน 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ากัด
มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนชุมชนรอบข้าง  

และโรงเรียนป่าไม้อุทิศ วันที่ 26 กันยายน 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จ�ากัด
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจ�าปี 2557

วันที่ 31 ตุลาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ�ากัด
จัดโครงการสร้างโอกาสและแก้วิกฤติชีวิตหลังเกษียณให้แก่สมาชิก 

วันที่ 13 กันยายน 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสมุทรสงคราม จ�ากัด
จัดโครงการสร้างขวัญแบ่งปันรอยยิ้ม ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประจ�าจังหวัดสมุทรสงคราม วันที่ 25 ตุลาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จ�ากัด
จัดโครงการทุนอาหารกลางวันเด็กด้อยโอกาส ประจ�าปี 2557  

วันที่ 1 ธันวาคม 2557

สหกรณ์ใดอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน 
“CSR ออมทรัพย์..เพื่อสังคม” สามารถส่งภาพกิจกรรม 

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

กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
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เมื่อวันที่ 26 กุมภำพันธ์ ที่ผ่ำนมำ เวลำ 7.30 น. ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์  

ประธำนกรรมกำร น�ำคณะผูบ้รหิำรและฝ่ำยจดักำร ชสอ. สกักำระพระบดิำแห่งกำรสหกรณ์ไทย  
พระรำชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยำลงกรณ์ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชำติ ประจ�ำปี 2558  
ณ กรมส่งเสรมิสหกรณ์ เทเวศร์ จำกนั้น เวลำ 8.30 น. น�ำคณะร่วมถวำยพำนพุม่สกักำระพระบดิำ 
แห่งกำรสหกรณ์ไทย ณ สันนิบำตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ถนนพิชัย กรุงเทพฯ โดยม ี 
หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธำนมูลนิธิโครงกำรหลวงและพระโอรสในพระรำชวรวงศ์เธอ 

กรมหมื่นพทิยำลงกรณ์ พร้อมพระประยรูญำต ิเสดจ็เป็นประธำนวำงพำนพุม่ถวำยสกักำระฯ และให้เกยีรตเิยี่ยมชมบธูนทิรรศกำร 
ชสอ. โดยขบวนกำรสหกรณ์ได้เข้ำร่วมพธิถีวำยสกักำระอย่ำงพร้อมเพรยีงกนั

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสรมิสหกรณ์ในฐำนะเจ้ำภำพจดังำน “99 ปี สหกรณ์ไทย รวมน�้ำใจปวงประชำ ใช้น�้ำ 
อย่ำงรู้คณุค่ำ ถวำยพ่อหลวงของแผ่นดนิ” ระหว่ำงวนัที่ 23 - 27 กมุภำพนัธ์ 2558 ณ ลำนอเนกประสงค์ อำคำรรฐัประศำสนภกัด ี 
(อำคำร B) ศูนย์รำชกำรเฉลมิพระเกยีรต ิ80 พรรษำ 5 ธนัวำคม 2550 โดยม ีนายอํานวย ปะติเส รฐัมนตรชี่วยว่ำกำรกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธำนพิธีเปิดงำน เมื่อวันที่ 23 กุมภำพันธ์ ที่ผ่ำนมำ และนายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรม 
ส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้กล่ำวรำยงำน ซึ่งกำรจัดงำนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  
และเพื่อเป็นกำรเผยแพร่สหกรณ์ไทย รวมทั้งจดัแสดงและจ�ำหน่ำยสนิค้ำ/ผลติภณัฑ์ จำกขบวนกำรสหกรณ์

ในโอกำสนี้ ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธำนกรรมกำร ชสอ. ได้เข้ำร่วมพธิเีปิดงำน พร้อมแสดงควำมยนิดกีบัสหกรณ์
ดีเด่นแห่งชำติ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจ�ำปี 2558 ซึ่งได้รับมอบโล่เกียรติคุณจำกกรมส่งเสริมสหกรณ์ภำยในงำน  
จ�ำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพชรบูรณ์ จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมกำรเกษตร จ�ำกัด และสหกรณ์ 
ออมทรพัย์ครูศรสีะเกษ จ�ำกดั

ชสอ. ถวายพานพุ่มสักการะพระบิดาสหกรณ์ไทย

“99 ปี สหกรณ์ไทย รวมน�้าใจปวงประชา ใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า 
ถวายพ่อของแผ่นดิน”

13ปีที่ 27 ฉบับที่ 334 เดือนเมษายน 2558
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สําหรับมือถือระบบ IOS
ดาวน์โหลดได้จาก App Store

สําหรับมือถือระบบ Android
ดาวน์โหลดได้จาก Google Play

1. ค้นหำโปรแกรมด้วยค�ำว่ำ “QR Code”

2. เลอืกตดิตั้งโปรแกรม QR Code Reader

3. เมื่อตดิตั้งเสรจ็แล้ว เปิดขึ้นมำ แอพเปิดกำรท�ำงำนของกล้อง

4. น�ำกล้องมำจ่อไว้ที่สญัลกัษณ์ QR Code แอพจะท�ำกำรอ่ำนค่ำและ

 เปิดเวบ็ไซต์เองอตัโนมตัิ

วิธีกำรใช้งำน QR Code เพื่อเข้ำรับข้อมลูข่ำวสำรในเว็บไซต์ ชสอ.

15ปีที่ 27 ฉบับที่ 334 เดือนเมษายน 2558



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

ช�ำระค่ำฝำกส่งเป็นเงนิเชื่อ
ใบอนญุำตเลขที่ พเิศษ 5/2552

ปณศ.บำงกรวย

ปีที ่27 ฉบบัที ่334 เดือนเมษายน 2558ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป 

สินเช่ือ ชสอ. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว

อัตราดอกเบี้ย 4.60 ต่อปี 5.05 ต่อปี 5.15 ต่อปี

รุ่น “ออมมั่งมี”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่: ฝ่ำยเงนิทนุ ชสอ. 
โทรศพัท์ 0 2496 1199 ต่อ 125 - 127, 109, 110-111 โทรสำร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188  www.fsct.com

วงเงิน
ระยะเวลา 15 เดือน

อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี

 1 ล้านบาทขึ้นไป 4.35

 5 ล้านบาทขึ้นไป 4.45

 10 ล้านบาทขึ้นไป 4.55

ตั๋วสัญญำใช้เงิน และ เงินฝำกประจ�ำ

ตัง้แต่วนัที ่19 ม.ค. - 10 เม.ย. 58

ข่าวดี

รับปีให
ม่

ออมทรพัย์กบั ชสอ. ดอกเบีย้สงู


