พระแม่หลวงของปวงไทย

ดวงประทีปส่องใจไทยทั่วหล้า
ย่างพระบาททอดพระเนตรทุกเขตคาม
ทรงห่วงใยไพร่ฟ้าประชาราษฎร์
พัฒนาศิลปาชีพในแผ่นดิน
พระราชกิจโครงการป่ารักน�้ำ
ชุบชีวิตสัตว์ป่าพฤกษาไพร
ศุภฤกษ์เบิกฟ้าสิงหามาศ
มะลิร้อยรวมใจไทยประชา

พระปกฟ้าปกธานีศรีสยาม
เลื่องพระนามพระเมตตาก้องธานิน
สร้างโอกาสส่งเสริมเพิ่มทรัพย์สิน
ทั้งงานศิลป์งานฝีมือระบือไกล
เย็นชุ่มฉ�่ำพระหทัยดุจน�้ำใส
เกริกเกรียงไกรอุดมคืนพลิกฟื้นมา
ใต้พระบาทเฉลิมขวัญพระชันษา
กราบแม่ฟ้าขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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นางทัศนี วงศ์อารีย์ ครูโรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ  ประพันธ์
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อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “A- / Stable” ประเมินโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำ�กัด
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Promotion

ร่วมเฉลิมฉลองวันแม่แห่งชาติ
SIZE
เสื้อโปโล
S
M
L
XL
XXL
3XL

รอบอก (นิ้ว)
หญิง
ชาย
38
34
40
36
42
38
44
40
46
42
48

เสื้อโปโลนาโน (สีฟ้า) ราคา 300.-บาท
จากวันนี้ - ถึง 31 สิงหาคม 2558
โทร.02-496-1199 ต่อ 121, 122, 105, 106
แฟ็กซ์ 02-496-1200

ปฏิทินการฝกอบรมและสัมมนา ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
ปบัญชี 2558 (1 เมษายน 2558 - 31 มีนาคม 2559)
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ประธานพบสมาชิก
เรียน

ท่านประธานกรรมการ /
ผู้แทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกท่าน

สวัสดีครับ พบกันอีกครั้ง ส�ำหรับ FSCT News ฉบับเดือนสิงหาคม ครับ

ผมในฐานะประธานกรรมการ ชสอ. และประธานกรรมการสมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์
และเครดิตในเอเชีย หรือ ACCU เป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทยและ
ภู มิภาคเอเชีย เดินทางร่วมพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีของ
สภาสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตโลก หรือ WOCCU ประจ�ำปี 2558 ระหว่างวันที่ 12-16 ก.ค.
2558 ณ Colordo Convention Center เมือง Denver รัฐ Colorado ประเทศสหรัฐอเมริกา ในฉบับหน้าผมจะน�ำภาพบรรยากาศ
มาให้ชมกันครับ
ผมขอเรียนให้ทราบว่า ในเดือนหน้า ชสอ. ร่วมกับ ACCU และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์ในภูมภิ าคเอเชียและประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีของ ACCU ในหัวข้อการสัมมนาเรือ่ ง “การน�ำและ
การบริหารการเปลีย่ นแปลงเพือ่ บูรณาการเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิต” ขึน้ ระหว่างวันที่ 10 – 13 กันยายน 2558 ณ โรงแรม
แอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ในภูมิภาคเอเชียได้ทราบถึงความก้าวหน้าและความส�ำเร็จของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ ที่มีบทบาทส�ำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม และเป็นโอกาสอันดีส�ำหรับผู้บริหาร
สหกรณ์ออมทรัพย์จะได้ศึกษาความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และวิสัยทัศน์กับผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ของประเทศต่างๆ
ส�ำหรับความคืบหน้าของการจัดท�ำโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ทีมงาน ชสอ. และบริษัทเมโทรฯ ได้ลงพื้นที่เก็บรวบรวม
ความต้องการของระบบงานสหกรณ์ โดยเก็บจากสหกรณ์น�ำร่อง ทั้ง 16 สหกรณ์ครบถ้วนแล้ว ความคืบหน้าการด�ำเนินงาน
จะรายงานให้สมาชิกทราบใน FSCT News ทุกฉบับตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไปครับ
ผมขอเชิญชวนชาวสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ เตรียมพบกับกิจกรรมงาน “วันออมแห่งชาติ” โดย ชสอ. ได้ร่วมกับชมรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ ก�ำหนดจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจ�ำปี 2558 ขึ้น
ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม ซึ่งตรงกับวันออมแห่งชาติ ที่จังหวัดอุดรธานี ผมขอเชิญชวนสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ เข้าร่วมงาน และ
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การระดมเงินออมของสหกรณ์ออมทรัพย์ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมสามัคคี กิจกรรมเดินรณรงค์วันออม
แห่งชาติ สัมมนาวิชาการ และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์พร้อมพิธีเปิดงานวันออมแห่งชาติ โดยพร้อมเพรียงกันครับ
ท้ายนี้ ผมขอเชิญชวนสหกรณ์สมาชิกที่มีโครงการใช้เงิน สามารถติดต่อขอกู้เงินกับ ชสอ.ได้ ซึ่ง ชสอ. มีเงินหมุนเวียน
ให้บริการเงินกู้แก่สหกรณ์สมาชิกได้ทันที พร้อมทั้งได้มีการปรับเพิ่มสัญญาระยะสั้นอีก 1 สัญญา วงเงิน 500 ล้านบาท และขยาย
วงเงินกู้ระยะปานกลางจาก 400 ล้านบาทเป็น 500 ล้านบาท ระยะยาวจาก 300 ล้านบาทเป็น 600 ล้านบาท ส�ำหรับอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้หากน�ำเงินเฉลี่ยคืนในอัตราเท่ากับปีก่อน (3.80%) มาค�ำนวณหักออกแล้วจะคงเหลืออัตราดอกเบี้ย ดังนี้ เงินกู้ระยะสั้น
ดอกเบี้ยตามประกาศ 4.60% (ดอกเบี้ยสุทธิกรณีหักเฉลี่ยคืน 4.43%) ระยะปานกลาง ดอกเบี้ยตามประกาศ 5.05% (ดอกเบี้ยสุทธิ
กรณีหักเฉลี่ยคืน 4.86%) และระยะยาว ดอกเบี้ยตามประกาศ 5.15% (ดอกเบี้ยสุทธิกรณีหักเฉลี่ยคืน 4.95%) โดยผลตอบแทน
ที่ ชสอ.ได้รับก็จะคืนกลับสู่สหกรณ์สมาชิกทุกสหกรณ์ในรูปของเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนต่อไป และขอเชิญชวนสหกรณ์สมาชิก
และสหกรณ์ทุกประเภทที่มีเงินลงทุนหรือถือไว้เพื่อรอการจ่ายแก่สมาชิก สามารถบริหารเงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยซื้อ
ตั๋วสัญญาใช้เงินหรือเงินฝากประจ�ำกับ ชสอ. “รุ่นออมสุขใจ” โดยมีอัตราดอกเบี้ย 7 เดือน 3.80% ต่อปี และ 13 เดือน 4.00% ต่อปี
เปิดจ�ำหน่าย ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 สิงหาคม นี้ครับ
แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า ขอบคุณและสวัสดีครับ
(ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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ชสอ. สัมมนาทำ�ความเข้าใจในนโยบายและแผนงาน ปี 2558
ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ์ ประธานกรรมการ เป็น
ประธานในพิธีเปิดการประชุม “การทำ�ความเข้าใจในนโยบาย
และแผนงาน ประจำ�ปี 2558 โดยมี คณะกรรมการดำ�เนินการ
ชุดที่ 43 ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ ชสอ.
จำ�นวน 100 คน เข้าร่วมสัมมนา เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน ที่
ผ่านมา ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จังหวัดชลบุรี
ภายใต้หัวข้อการสัมมนาเกี่ยวกับแนวคิดของประธานกรรมการ
ในการบริ ห ารงาน ชสอ. และการพั ฒ นาขบวนการสหกรณ์
ออมทรัพย์ แผนพัฒนา ชสอ. ฉบับที่ 4 (ปี 2555 – 2559) และ
แผนงานและงบประมาณ ชสอ. ปี 2558 รวมทั้งการนำ�แผนงาน
ปี 2558 ไปสู่การปฏิบัติ
ดร.เฉลิมพล กล่าวว่า การบริหารงานองค์กรในปัจจุบัน
ที่มีการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอด
เวลา และรวดเร็ว ดังนั้น แผนพัฒนาจึงมีความสำ�คัญอย่างยิ่งต่อการกำ�หนดทิศทางการทำ�งานขององค์กร เพื่อให้สามารถเผชิญกับ
สภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรทั้งในเชิงบวก และเชิงลบได้ ขณะเดียวกัน ใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กร
เพื่อไปสู่ทิศทางที่คาดหวังไว้ในอนาคตได้อย่างราบรื่น ถึงแม้ว่า ชสอ. จะมีจุดแข็งที่ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมจากรัฐบาล
ทั้งในเชิงนโยบาย และปฏิบัติ รวมทั้งการสนับสนุนจากสหกรณ์สมาชิก จำ�นวนกว่า 1,046 สหกรณ์ ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทยที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่ก็ไม่สามารถที่จะไว้วางใจในความมั่นคง และยั่งยืนในอนาคต ในภาวะที่
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมองค์กรเป็นไปอย่างรวดเร็ว และ ชสอ. ไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบดังกล่าวได้ และ
การที่ ชสอ. ได้ ริ เ ริ่ ม จั ด ทำ�แผนพั ฒ นา มาตั้ ง แต่ ปี 2539 ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งที่ ป ระเทศไทยประสบภาวะวิ ก ฤติ ท างเศรษฐกิ จ และ
พัฒนาต่อเนื่องมาโดยตลอด จึงทำ�ให้ ชสอ. มีทิศทางการพัฒนาที่มีความชัดเจน และทำ�งานตามแผนพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
แม้คณะกรรมการดำ�เนินการ จะมีการเปลี่ยนแปลงโดยการเลือกตั้งทุกปีก็ตาม
ดังนั้น การสัมมนาตลอดระยะเวลา 2 วันจึงเป็นโอกาสดีที่คณะกรรมการ
ดำ�เนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. ซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการทำ�งานของ ชสอ. ได้มารับรู้ และทำ�ความเข้าใจ
ต่อนโยบาย แผนงาน และการบริหารจัดการประจำ�ปี 2558 ร่วมกัน ทำ�ให้การ
ทำ�งานเกิดความราบรื่น และต่อเนื่องต่อไป
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ชสอ. เยี่ยมเยือน สอ.

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ และ ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา รองประธานกรรมการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ชสอ.
เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์สมาชิก เพื่อรับทราบผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและรับข้อเสนอแนะจาก
สหกรณ์ เพือ่ น�ำมาปรับปรุงการบริหารงาน ชสอ. อย่างมีประสิทธิภาพ และในฐานะที่ ชสอ. เป็นหัวขบวนของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์
ขอเชิญชวนสหกรณ์สมาชิกทั่วประเทศร่วมแรงร่วมใจ พัฒนาวงการสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและอยู่ในระบบของสหกรณ์มากยิ่งขึ้น
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ กล่าวถึง นโยบายการบริหารเงินของ ชสอ. พร้อมเชิญชวนมาใช้บริการด้านการลงทุนกับ ชสอ.
ในรูปของทุนเรือนหุ้น ตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินรับฝากประจ�ำ ซึ่งปัจจุบันได้เปิด “รุ่นออมสุขใจ” ระยะเวลา 7 เดือน และระยะเวลา
13 เดือน เพื่อเตรียมเงินไว้บริการและรองรับความต้องการเงินกู้ของสหกรณ์สมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อน และส�ำหรับสหกรณ์ที่มี
เงินเหลือระหว่างเดือนหรือรอการจ่ายเงินกู้ให้กับสมาชิก ก็สามารถใช้บริการกับ ชสอ. ระยะเวลา 7 วัน และ 14 วัน ซึ่งให้อัตรา
ดอกเบี้ยที่มีผลตอบแทนสูงกว่าธนาคารพาณิชย์
นอกจาก ชสอ. ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าแล้ว ยังสามารถน�ำยอดการฝากเงินแต่ละครั้ง มาสะสมแต้มเพื่อไปทัศนศึกษา
ดูงานต่างประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์การฝากเงินตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป ทุก 1 ล้านบาท จะได้รับแต้มสะสมจ�ำนวน 1 แต้ม และซื้อหุ้นทุก
1 ล้านบาท จะได้รับแต้มสะสมจ�ำนวน 2 แต้ม เพื่อเป็นการขอบคุณและตอบแทนสมาชิกที่มาใช้บริการกับ ชสอ.

สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายเงินทุน 02 496 1199 ต่อ 108 – 111, 125 – 127
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ชสอ. มอบเงินสนับสนุนโครงการทุนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายณฐกร แก้วดี กรรมการด�ำเนินการ ชสอ. และประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก (ชสอ.ตอ.) มอบเงินสนับสนุน
โครงการทุนในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ประจ�ำปี 2558 ของ ชสอ. จ�ำนวน 10,000 บาท และกระเป๋านักเรียนให้แก่นกั เรียน โรงเรียนเกล็ดแก้ว
อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมา

นางสาวสมหมาย สราญจิตร์ กรรมการด�ำเนินการ ชสอ. พร้อมด้วย นายวันชัย แสงดาว กรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง
มอบเงินสนับสนุนโครงการในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปี 2558 ของ ชสอ. จ�ำนวน ... บาท ให้แก่นักเรียน โรงเรียนวัดไผ่ด�ำ
(มิตรภาพที่183) จังหวัดสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

นายนพดล วรมานะกุล กรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก เป็นตัวแทน ชสอ. มอบทุนโรงเรียนในระดั
	
   บการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประจ�ำปี 2558 ของ ชสอ. จ�ำนวน 10,000 บาท ให้แก่ นายจรูญ สุริรัมย์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

ปีที่ 27 ฉบับที่ 338 เดือนสิงหาคม 2558

คลินิกสหกรณ์
สวัสดีครับสหกรณ์สมาชิก คลินิกสหกรณ์ฉบับนี้ขอสรุปสาระส�ำคัญ
การแก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับ ค�้ำประกัน และจ�ำนอง ตามพระราชบัญญัติแก้ไข
เพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่20) พ.ศ.2557 ดังนี้ครับ
(1) กฎหมายใหม่นี้จะเริ่มมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558
เป็นต้นไป ซึ่งบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ไม่กระทบกระเทือนถึงสัญญาที่ได้
ท�ำไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เว้นแต่กรณีที่พระราชบัญญัตินี้บัญญัติ
ไว้เป็นอย่างอื่น
(2) สัญญาค�้ำประกันหนี้ในอนาคต หรือหนี้มีเงื่อนไข ต้องก�ำหนด
รายละเอียดของหนี้ และขอบเขตความรับผิดของผู้ค�้ำประกัน รวมทั้งจ�ำกัดความรับผิดของผู้ค�้ำประกัน และจ�ำกัดความรับผิดของ
ผู้ค�้ำประกันไว้เฉพาะหนี้ตามสัญญานั้น
(3) สัญญาค�้ำประกันจะมีข้อตกลงก�ำหนดให้ผู้ค�้ำประกันเป็นลูกหนี้ร่วมกับลูกหนี้ชั้นต้นไม่ได้ หากฝ่าฝืนตกลงกันไป
ข้อตกลงในส่วนนั้นจะตกเป็นโมฆะ
(4) กรอบความรับผิดของผู้ค�้ำประกันที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติไว้(ตาม ม.681 วรรคหนึ่ง วรรค
สอง และวรรคสาม ม.694 ม.698 และ ม.699) เจ้าหนีก้ บั ผูค้ ำ�้ ประกันจะท�ำสัญญากันก�ำหนดไว้เป็นอย่างอืน่ เพือ่ ขยายความรับผิด
ของผู้ค�้ำประกันให้แตกต่างไปจากที่กฎหมายก�ำหนดไว้ ไม่ได้ หากฝ่าฝืนท�ำสัญญาตกลงกันไป ข้อตกลงที่ขยายความรับผิดของ
ผู้ค�้ำประกันนี้ จะตกเป็นโมฆะ
(5) ขั้นตอนในการที่เจ้าหนี้จะเรียกให้ผู้ค�้ำประกันช�ำระหนี้ เดิมกฎหมายไม่ได้เขียนไว้ให้ชัดเจน แต่กฎหมายใหม่
ได้เขียนขั้นตอนให้เจ้าหนี้ต้องปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน โดยให้เจ้าหนี้มีหนังสือบอกกล่าวภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ลูกหนี้ผิดนัด
หากเจ้าหนี้ปฏิบัติผิดขั้นตอน หรือไม่ปฏิบัติตามขั้นตอน อาจมีผลท�ำให้ ผู้ค�้ำประกันหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ย และ
ค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนั้นได้
(6) ถ้าเจ้าหนี้ลดหนี้ให้แก่ลูกหนี้ชั้นต้นเท่าใด ก็ให้ภาระความรับผิดของผู้ค�้ำประกันลดลงเท่านั้น ข้อตกลงใดที่จะมีผล
เป็นอย่างอื่น ให้ตกเป็นโมฆะ รวมทั้งข้อตกลงที่เป็นการเพิ่มภาระแก่ผู้ค�้ำประกันก็เป็นโมฆะ
(7) ถ้าหนี้อันมีก�ำหนดเวลาแน่นอน การตกลงกันไว้เป็นการล่วงหน้าว่าหากเจ้าหนี้ผ่อนเวลาให้แก่ลูกหนี้ ให้ถือว่า
ผู้ค�้ำประกันให้ความยินยอมในการผ่อนเวลานั้นๆด้วย กรณีเช่นนี้ กฎหมายใหม่ถือว่าข้อตกลงเป็นโมฆะ ผู้ค�้ำประกันหลุดพ้นจาก
ความรับผิด
(8) การจ�ำนองที่จ�ำนองเป็นประกันหนี้ของผู้อื่น(ผู้จ�ำนองกับลูกหนี้เป็นคนละคนกัน) จะมีข้อตกลงกันว่าหากบังคับ
จ�ำนองแล้วยังเหลือหนี้อยู่เท่าใด ให้ผู้จ�ำนองยังคงรับผิดช�ำระหนี้ในส่วนที่ยังคงเหลือด้วย ข้อตกลงเช่นนี้ จะตกเป็นโมฆะตาม
กฎหมายใหม่
(9) ก�ำหนดให้สิทธิแก่ผู้จ�ำนองในการแจ้งต่อผู้รับจ�ำนองเพื่อให้มีการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จ�ำนองโดยไม่ต้อง
ฟ้องเป็นคดีต่อศาล โดยผู้รับจ�ำนองต้องด�ำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่จ�ำนองภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจาก
ผู้จ�ำนอง
อนึ่ง บทสรุปนี้เป็นเพียงการน�ำเสนอเพื่อท�ำความเข้าใจในตัวบทกฎหมายส่วนหนึ่งเท่านั้น หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่
ท่านไม่มากก็น้อย ขอบคุณครับ
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โครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์
ให้กับสหกรณ์สมาชิก
ชสอ. ได้ทำ�สัญญาจ้างบริษัทเมโทรซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) บริการออกแบบ พัฒนา และติดตั้งโปรแกรม
ระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อสหกรณ์สมาชิก ประกอบด้วยระบบงานหลัก 9 ระบบ และระบบงานเสริม 9 ระบบ โดยมีระยะเวลา
การออกแบบและพัฒนา 2 ปี

PROJECT KICK OFF

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ เปิดการจัดประชุมชี้แจงเชิงปฏิบัติการ โดยมี ชสอ.
บริษัทเมโทรฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ นำ�ร่อง 16 สหกรณ์ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 2 – 3 มิถุนายน
พ.ศ. 2558 ณ สำ�นักงาน ชสอ. เพื่อเริ่มต้นการพัฒนาโปรแกรม
บริ ษั ท เมโทรฯ ได้ ชี้ แ จงทำ�ความเข้ า ใจกระบวนการพั ฒ นาโปรแกรมและวิ ธี ทำ�งานให้ กั บ
ผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างเจ้าหน้าที่ในส่วนการพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์
ออมทรัพย์ กับ เจ้าหน้าที่ของ สหกรณ์ออมทรัพย์นำ�ร่อง จากนั้น มีการประชุมเชิงปฏิบัติการโดยการแบ่ง
กลุม่ ย่อย กับ 16 สหกรณ์ออมทรัพย์นำ�ร่อง เพือ่ สรุปภาพกระบวนงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ในเบือ้ งต้น เพือ่ เตรียมการในการเก็บข้อมูล
สหกรณ์ออมทรัพย์ Detail Requirements และได้กำ�หนดแผนงานและนัดหมายกับ สหกรณ์ออมทรัพย์แต่ละสหกรณ์ เพื่อทำ�การเก็บ
ข้อมูล ณ ที่ตั้งของ สหกรณ์ออมทรัพย์นำ�ร่องแต่ละสหกรณ์ต่อไป

ประมวลภาพบรรยากาศการเก็บข้อมูลระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์
ประจำ�เดือน มิถุนายน 2558 จำ�นวน 8 สหกรณ์

1. สอ. พระจอมเกล้าลาดกระบัง จก.			
3. สอ. สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จก.		
5. สอ. สาธารณสุขสมุทรสงคราม จก.			
7. สอ. ครูนนทบุรี จก.				

2. สอ. โรงพยาบาลหัวเฉียว จก.
4. สอ. โรงพยาบาลเพชรบุรี จก.
6. สอ. พนักงานการประปานครหลวง จก.
8. สอ. สาธารณสุขปทุมธานี จก.

ปีที่ 27 ฉบับที่ 338 เดือนสิงหาคม 2558

การด�ำเนินงานเดือนมิถุนายน 2558
หลั ง จากที่ไ ด้เก็บข้อ มูล ระบบงานสหกรณ์ออมทรั พย์ (DETAIL REQUIREMENTS) ผ่ า นไปเรี ยบร้ อยตามแผนงาน
จำ�นวน 8 สหกรณ์ออมทรัพย์นำ�ร่องแล้ว ชสอ.ได้กำ�หนดการประชุมประจำ�เดือนขึ้น เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 โดยมีสหกรณ์
ออมทรัพย์นำ�ร่อง 16 สหกรณ์ มาร่วมรับฟัง บริษัทเมโทรฯ ได้นำ�เสนอภาพรวมเบื้องต้น ของโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ลักษณะ
ของการใช้งานโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ แนวทางในการออกแบบโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ ประโยชน์หรือข้อดีของโปรแกรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ที่จะพัฒนาโดยใช้รูปแบบของ โปรแกรมบน Cloud จากนั้นรับฟังความคิดเห็นจากสหกรณ์

	
  

FSCT News ฉบับหน้า ชสอ. จะรายงานผลและติดตามความคืบหน้าของโครงการฯ ต่อไป แล้วพบกัน
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ศึกษาดูงาน ชสอ.

วันที่ 15 มิถุนายน 2558
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำ�กัด

วันที่ 18 มิถุนายน 2558
คณะผู้เข้ารับการอบรม 18th Development Education Workshop จาก ACCU

คณะผู้บริหาร สักการะสิ่งศักด์สิทธิ์ประจำ� ชสอ.

ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
ด�ำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ชสอ. ชุดที่ 43 สักการะพระพุทธมงคลมหาชน
อภิปชู นีย์ ศาลพระพรหม และศาลเจ้าที่ เพือ่ ความเป็นสิรมิ งคลในโอกาสเข้าบริหารงาน
ชสอ. เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ ส�ำนักงาน ชสอ.

ปีที่ 27 ฉบับที่ 338 เดือนสิงหาคม 2558

ความเสี่ยงทางการเงินและการสหกรณ์ภายใต้กฎหมายสหกรณ์

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เข้าร่วม
งานสัมมนา “ความเสี่ยงทางการเงินและการพัฒนาขีดความสามารถ
การด�ำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภายใต้กฎหมายสหกรณ์ และสภาวะเศรษฐกิจ
ในปัจจุบัน” โดยมี นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ดร.ก๊ก ดอนส�ำราญ
ประธานกรรมการ สั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย กล่ า วรายงาน
วันที่ 22 มิถนุ ายน 2558 ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์ฯ
ดร.ก๊ก ดอนส�ำราญ ประธานกรรมการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) กล่าวว่า การสหกรณ์ในประเทศไทยเริม่ ขึน้
ในปลายสมัยรัชกาลที่ 5 และได้มกี ารศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนือ่ งจนกระทัง่ มีการจัดตัง้ สหกรณ์แห่งแรก คือ สหกรณ์วดั จันทร์ไม่จำ� กัดสินใช้
ณ ท้องที่อ�ำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยจดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2459 มีพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
ทรงเป็นนายทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรก จากวันนัน้ เป็นต้นมา การสหกรณ์ในประเทศไทยได้เติบโตขึน้ มาตามล�ำดับ ปัจจุบนั มีสหกรณ์
ทัง้ สิน้ 8,210 สหกรณ์, มีสมาชิกสหกรณ์จำ� นวนกว่า 11.5 ล้านคน และมีปริมาณธุรกิจกว่า 2 ล้านล้านบาท สหกรณ์ในประเทศไทยมี
บทบาทส�ำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ สามารถเพิม่ มูลค่าผลผลิต สร้างการจ้างงาน และช่วยเพิม่ มูลค่าของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ของประเทศ นอกจากนั้น สหกรณ์ยังมีบทบาทส�ำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการน�ำอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์
มาสอนให้สมาชิกสหกรณ์รจู้ กั การช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึง่ กันและกันยึดหลักประชาธิปไตยในการบริหารองค์กร ร่วมกันดูแล
ช่วยเหลือใส่ใจในชุมชน รวมทัง้ การจัดสวัสดิการให้กบั สมาชิกและชุมชน ทัง้ นี้ รัฐได้ใช้สหกรณ์เป็นส่วนหนึง่ ของเครือ่ งมือในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตัง้ แต่ปี 2459 และระบบสหกรณ์ดำ� เนินงานมาจนจะครบ 100 ปี ในปี 2559 อย่างไรก็ตาม แม้วา่ วิธี
สหกรณ์จะสามารถแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม ปัญหาความยากจนและปัญหาอืน่ ๆ แต่กลับพบว่าสหกรณ์ยงั มีปญ
ั หาในเรือ่ งการ
บริหารจัดการทีข่ าดประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความเสีย่ งด้านการบริหาร และการเงินมากขึน้ ในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั ซึง่ มีการแข่งขัน
ที่สูงและส่งผลกระทบทั่วถึงกันอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เมื่อเกิดวิกฤติ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว
จึงจัด สัมมนาเรื่องความเสี่ยงทางการเงินและการพัฒนาขีดความสามารถการด�ำเนินธุรกิจสหกรณ์ภายใต้กฎหมายสหกรณ์และ
สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันขึ้น เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะท�ำให้เกิดการรับรู้และให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถภายใต้
ความเสีย่ งต่างๆ โดยผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาครัง้ นีป้ ระกอบด้วย กรรมการด�ำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ผูแ้ ทนสหกรณ์ทกุ ประเภททัว่ ประเทศ
เพือ่ ให้สหกรณ์รบั ทราบและให้ความส�ำคัญต่อความเสีย่ งทางการเงิน แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถการด�ำเนินธุรกิจของสหกรณ์
ในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไขกฎหมายสหกรณ์ และเพื่อรับฟังความคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์และเสนอ
ข้อมูลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสหกรณ์ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์ โดย
สสท. ยึดหลักการมีสว่ นร่วมจากสหกรณ์สมาชิก และแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพือ่ ให้สมาชิกสหกรณ์ได้รบั ประโยชน์ และ
ส่งผลดีตอ่ การด�ำเนินงานของสหกรณ์โดยรวมตลอดไป

ชสอ. ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ ท่านผู้หญิงดัชรีรัช รัชนี

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายเอนก นาคดิลก รองประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการ ชสอ.
ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ ท่านผู้หญิงดัชรีรัช รัชนี ชายาในหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี พระโอรสองค์สุดท้องในพระราชวรวงศ์เธอ
กรมหมืน่ พิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และประธานมูลนิธโิ ครงการหลวง เมือ่ วันที่ 22 มิถนุ ายน 2558 ณ ศาลากลางน�ำ้
วัดเทพศิรนิ ทราวาส กรุงเทพฯ
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ร่วมหารือแนวทางพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทย

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายอนันต์ ชาตรูประชีวนิ ผูจ้ ดั การใหญ่ และนายนลทวัช สมาธิ
รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมหารือร่วมกันกับ นายประดิษฐ์ มัชฌิมา อดีตผู้อ�ำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทยและอดีตผู้เชี่ยวชาญสหกรณ์สหประชาชาติ เกี่ยวกับแนวทางพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทย เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558
ณ ส�ำนักงาน ชสอ.

“การปรับตัวในยุคปฏิรูปสหกรณ์ : ผลกระทบและการฟื้นฟู”

ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็ น วิ ท ยากรใน
การอภิปราย เรื่อง ทิศทางการปฏิรูปและการปรับตัวการบริหารงานสหกรณ์ใน
สถานการณ์ปัจจุบัน ร่วมกับ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริม
สหกรณ์ เขตตรวจที่ 15 นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ รองประธานกรรมการสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย และรองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้ด�ำเนินรายการ ภายในงาน
สัมมนาทางวิชาการ “การปรับตัวในยุคปฏิรูปสหกรณ์ : ผลกระทบและการฟื้นฟู” จัดโดย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย
ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.อาบ นคะจัด นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด และ
รศ.ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวรายงาน เมือ่ วันที่ 3 กรกฎาคม ทีผ่ า่ นมา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

ครบรอบ 65 ปี หนังสือพิมพ์สยามรัฐ
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. มอบดอกไม้
แสดงความยิ น ดี แ ก่ น าย กตพล คงอุ ด ม กรรมการผู ้ จั ด การ บริ ษั ท
สยามรั ฐ จ� ำ กั ด ในโอกาสครบรอบ 65 ปี หนั ง สื อ พิ ม พ์ ส ยามรั ฐ
วั น ที่ 22 มิ ถุ น ายน 2558 ณ ศู น ย์ ก ารประชุ ม แห่ ง ชาติ สิ ริ กิ ติ์
กรุงเทพฯ

FSCT News ขอแก้ไขข้อมูล คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 43 ใน FSCT News
หน้า 6

ฉบับที่ 337 เดือน กรกฎาคม 2558 โดยมีข้อมูลที่ถูกต้อง ดังนี้

นายณฐกร แก้วดี ต�ำแหน่งงานสหกรณ์ กรรมการด�ำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ธรุ กิจก๊าซ ปตท. จ�ำกัด
หน้า 7

นายสมยศ เสาวคนธ์ ต�ำแหน่งงานปัจจุบนั ด�ำรงต�ำแหน่งเดียว คือ ผูอ้ �ำนวยการโรงเรียนบ้านโคกคา (สพป.นธ.เขต2)

FSCT News กราบขออภัยสมาชิกผู้อ่านมา ณ ที่นี้

ปีที่ 27 ฉบับที่ 338 เดือนสิงหาคม 2558

ชสอ. ร่วมงาน “สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศยั่งยืน”

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายนลทวัช สมาธิ
รองผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการ ชสอ. เข้าร่วมงานสร้างความเข้มแข็งต่อระบบสหกรณ์
“สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง ประเทศยั่งยืน” โดยมี นายปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด นายโอภาส กลั่นบุศย์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวรายงาน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการศูนย์การเรียนรู้
การสหกรณ์ และการจัดแสดงสินค้าสหกรณ์ ได้รับความสนใจจากขบวนการสหกรณ์ร่วมงานกันอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน
ทีผ่ า่ นมา ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี อาคาร B ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

“สืบสานจิตตารมณ์คุณธรรม เครดิตยูเนี่ยนไทย
รวมหนึ่งดวงใจ ครบรอบ 50 ปี”

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ�ำกัด (ช.ส.ค.) จัดงานแถลงข่าว
“สืบสานจิตตารมณ์คุณธรรม เครดิตยูเนี่ยนไทย รวมหนึ่งดวงใจ ครบรอบ 50 ปี”
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 โดยมี นายเอื้อม จันทร์สุขโข ประธานกรรมการ ช.ส.ค.
เป็นประธานเปิดการแถลงข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์การจัด”โครงการครบรอบ 50 ปี
เครดิตยูเนี่ยนไทย” และ ขบวนการเครดิตยูเนี่ยนสู่สาธารณชน
จากนั้นเป็นการกล่าวถึงเรื่องราวความเป็นมาของเครดิตยูเนี่ยนตั้งแต่เริ่มแรก
จนถึงปัจจุบัน โดย บาทหลวงศวง ศุระศรางค์ ผู้บุกเบิกเครดิตยูเนี่ยน ได้กล่าวถึงการก่อก�ำเนิดของขบวนการเครดิตยูเนี่ยนใน
ยุคแรกตัง้ นางเพทาย ปทุมจันทรัตน์ ผูก้ อ่ ตัง้ สหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นแห่งแรกในประเทศไทย กล่าวถึงการก่อตัง้ สหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น
ศูนย์กลางเทวา จ�ำกัด นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ ช.ส.ค. กล่าวถึงเครดิตยูเนี่ยนในส่วนของฝ่ายจัดการ การส่งเสริมเผยแพร่
เครดิตยูเนี่ยนในปัจจุบัน และการมีส่วนร่วมในการจัดงานครบรอบ 50 ปี นายอภิชาติ พรหมจินดา รองผู้จัดการใหญ่ ช.ส.ค. กล่าว
ถึงการจัดโครงการครบรอบ 50 ปี เครดิตยูเนี่ยนไทย ในวันที่ 24-25 ก.ค. 2558
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ชสอ. ร่วมอนุรักษ์ท้องทะเลไทย
ปลูกปะการังเทียม

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ น�ำทีมคณะกรรมการด�ำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 43 และคณะเจ้าหน้าที่ ชสอ. กว่า 100 ชีวิต
ร่วมท�ำกิจกรรม CSR ปลูกปะการังเทียมเพื่อคืนบ้านให้กับสิ่งมีชีวิตในท้องทะเล ณ หาดเตยงาม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (กองทัพเรือ) อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่
28 มิถนุ ายน ทีผ่ า่ นมา

หลังจากที่ท�ำงานกันอย่างหนักเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและสหกรณ์สมาชิก ก็ถึงเวลาที่ชาว ชสอ. พร้อมใจจับมือกันร่วมท�ำกิจกรรม CSR เพื่อคืนก�ำไร
ให้กบั สังคมกันบ้าง ด้วยการปลูกปะการังเทียมคืนสูธ่ รรมชาติ ช่วยอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสมดุลใต้ทอ้ งทะเลไทย เพือ่ อนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูแนวปะการัง ให้เป็น
แหล่งอนุบาลและที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตใต้น�้ำ และใช้เป็นเขตก�ำบังคลื่นลมช่วยป้องกันอันตรายต่อชายฝั่ง โดยได้รับการต้อนรับจาก นาวาเอกสุทธิชาติ ธนูสิงห์
ประธานกรรมการกิจการท่องเทีย่ วหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และรับฟังวิทยากรบรรยายเกีย่ วกับระบบนิเวศชายฝัง่ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และวิธกี ารปลูกปะการังเทียม
ก่อนลงมือปฏิบตั จิ ริง
ทราบกันมั้ยคะ? ปะการังเป็นสัตว์ทะเลชนิดหนึ่งที่ไม่มีกระดูกสันหลัง และสิ่งมีชีวิต
ชนิดต่าง ๆ ใต้ทะเลนั้น ใช้ปะการังเป็นที่อยู่อาศัย และหลบซ่อนตัว ปะการังมีอยู่หลากหลายชนิด
แต่ทเี่ ราปลูกกันในครัง้ นีเ้ ป็นปะการังเขากวาง ซึง่ ปะการังชนิดนี้ สามารถตัดกิง่ แล้วน�ำมาปลูกต่อได้
แต่เมือ่ ตัดกิง่ ปะการังออกมา และน�ำมันขึน้ มาจากน�ำ้ ทะเล มันจะอยูไ่ ด้นานแค่ 30 นาที
หลังได้รบั ความรู้ ทางคณะ ชสอ. จึงรีบช่วยกันปลูกปะการัง โดยปักกิง่ ปะการังเขากวาง
ไว้ทแี่ ผ่นปูนขาว ด้วยปูนสูตรแห้งเร็ว เจ้าหน้าทีช่ แี้ จงให้เราฟังว่า แผ่นปูนขาวจะกลมกลืนกับธรรมชาติ
มากกว่าท่อแป๊บพีวซี ที เี่ คยใช้ เราปักกิง่ ปะการังทีห่ าดเตยงามกันเรียบร้อยแล้ว จากนัน้ ก็นำ� ปะการัง
ทัง้ หมดไปไว้ใต้ทะเลเป็นการเสร็จสิน้ กระบวนการการคืนบ้านให้กบั ท้องทะเล ซึง่ ชาว ชสอ. ได้รว่ มลงแรงกายและแรงใจกันอย่างถ้วนหน้าทีเดียว
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณ ท่านณฐกร แก้วดี กรรมการด�ำเนินการ ชสอ. และประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก ที่ประสานงาน
อ�ำนวยความสะดวก ในการจัดเตรียมสถานทีแ่ ละเลีย้ งอาหารกลางวันอันแสนอร่อย ณ เรือนประดูท่ อง แก่คณะชาว ชสอ. ซึง่ เป็นอีกครัง้ ที่ ชาว ชสอ. ได้รว่ มแรงร่วมใจ
ท�ำกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ตอบแทนสิง่ ดีๆ ให้กบั สังคม ธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม นับเป็นการสร้างจิตส�ำนึกของการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศทางทะเล
ให้คงอยูส่ บื ไป
ส�ำหรั บ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ใ ดมี ก าร
จัดกิจกรรมดีๆ เพื่อชุมชนและสังคม สามารถ
ส่ ง ภาพพร้ อ มรายละเอี ย ดกิ จ กรรมมาได้ ที่
email : prfsct@gmail.com ค่ะ ทาง FSCT News
จะน�ำมาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในฉบับต่อไปค่ะ
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างภาพลักษณ์
ทีด่ ขี องขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยกันนะคะ

ปีที่ 27 ฉบับที่ 338 เดือนสิงหาคม 2558
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อัตราดอกเบี้ย
ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เงินฝากประจำ�
รุ่นออมสุขใจ

ออมทรัพย์กับ ชสอ. ดอกเบี้ยสูง..

ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2558

อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี
7 เดือน
13 เดือน
3.60
3.80
3.70
3.90
3.80
4.00

วงเงิน
1 ล้านบาทขึ้นไป
5 ล้านบาทขึ้นไป
10 ล้านบาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภทเงินกู้
ระยะสั้น
ระยะปานกลาง
ระยะยาว

อัตราดอกเบี้ย
ตามประกาศ
4.60%
5.05%
5.15%

อัตราดอกเบี้ยสุทธิ
กรณีหักเฉลี่ยคืน
4.43%
4.86%
4.95%

ชำ�ระคืน
(เดือน)
12
36
100

ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป

FSCT

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาติเลขที่ พิเศษ 5/2552
ปณศ.บางกรวย
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จัดทำ�โดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชสอ.
http://www.fsct.com
E-mail : info@fsct.com
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