วันวิสาขบูชา

ชุ ม นุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง ประเทศไทย จ�ำกัด
อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “A- / Stable”
ประเมินโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำ�กัด
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ประกาศชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
เรื่อง แจ้งรายชื่อและหมายเลขประจ�ำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ประธานกรรมการ กรรมการด�ำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ

ตามที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด (ชสอ.) ได้ประกาศรับสมัครเลือกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการด�ำเนินการ
และผูต้ รวจสอบกิจการ มีผสู้ มัครต�ำแหน่งประธานกรรมการ 2 คน มีผสู้ มัครต�ำแหน่งกรรมการด�ำเนินการ 15 คน และมีผสู้ มัครต�ำแหน่ง
ผู้ตรวจสอบกิจการ 6 คน ดังมีรายชื่อและหมายเลขประจ�ำตัวผู้สมัครต่อไปนี้

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ
หมายเลข
ชื่อ - นามสกุล
1
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
2
พลตรี ยุทธเดช พุฒตาล

สหกรณ์ออมทรัพย์.....จ�ำกัด
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง
กองบัญชาการกองทัพไทย

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�ำเนินการ
หมายเลข
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ชื่อ - นามสกุล
นายประดิษฐ หัสดี
ร้อยต�ำรวจตรี จรัส แสงวรรณลอย
นายสมชัย อ�ำภา
นายชัยรัตน์ ปันนวน
นายสมยศ เสาวคนธ์
นายณฐกร แก้วดี
พลตรี วัชระ นิตยสุทธิ์
นายเสกสรรค์ โสภารัตน์
ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา
นาวาอากาศเอก นิวัติ พูนสิน
นายเจิด จันทโรทัย
นายอารมย์ กัณหา
ดร.สามัคคี เดชกล้า
นายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์มงคล ตั้งเง็กกี่

สหกรณ์ออมทรัพย์.....จ�ำกัด
พนักงานการประปานครหลวง
ต�ำรวจสงขลา
ครูอุทัยธานี
โรงพยาบาลหัวเฉียว
ครูนราธิวาส
ธุรกิจก๊าซ ปตท.
ส�ำนักงานเลขานุการกองทัพบก
ครูอุดรธานี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
ครูพิจิตร
ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี
สาธารณสุขอุทุมพรพิสัย
สหภาพแรงงานไทยคูราโบ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
หมายเลข
ชื่อ - นามสกุล
1
นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน์
2
นายอุทัย ศรีเทพ
3
นางสุนารี มีทรัพย์

หมายเลข
ชื่อ - นามสกุล
4
นายแพทย์วิษณุกร อ่อนประสงค์
5
ดร.วันทนา บ่อโพธิ์
6
นายธนะ บ�ำรุงแสง

ทั้งนี้ เลือกประธานกรรมการ 1 คน (อยู่ในต�ำแหน่งตามวาระ 2 ปี) เลือกกรรมการด�ำเนินการ 9 คน (ผู้ได้รับเลือกตั้งล�ำดับที่ 1 - 7
อยู่ในต�ำแหน่งตามวาระ 2 ปี และล�ำดับที่ 8 - 9 อยู่ในต�ำแหน่งตามวาระที่เหลืออยู่ของผู้ที่ตนแทน 1 ปี) และผู้ตรวจสอบกิจการ 3 คน
(อยู่ในต�ำแหน่งตามวาระ 1 ปี)
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ประธานพบสมาชิก
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

เรียน ท่านประธานกรรมการ/ผู้แทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกท่าน
สวัสดีครับ พบกันอีกครั้ง ส�ำหรับ FSCT News ฉบับเดือนมิถุนายน ครับ
ชสอ. ก�ำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2557 วันเสาร์ที่ 6 มิถนุ ายน โดยได้รบั เกียรติจาก ฯพณฯ นายอ�ำพล เสนาณรงค์
องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบโล่เกียรติคุณแก่บุคคลและสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ได้รับรางวัลในด้านต่าง ๆ
ผมขอแสดงความยินดีกับทุก ๆ ท่าน ทุก ๆ สหกรณ์ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ และขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการด�ำเนินการ
ผู้ตรวจสอบกิจการทุกท่าน ที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ด้วยครับ ผมขอให้ทุกท่านท�ำงานอย่างเต็มที่ ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มุ่งพัฒนา ชสอ. ให้มีความเจริญก้าวหน้า ร่วมกันสานงานต่อ ก่องานใหม่ ภายใต้อุดมการณ์สหกรณ์
การด�ำเนินงานของ ชสอ. ตลอดปีที่ผ่านมา มีผลประกอบการประสบความส�ำเร็จในทุกด้าน โดย ณ สิ้นปีบัญชี 2557
(31 มีนาคม 2558) ชสอ. มีจำ� นวนสหกรณ์ 1,046 สหกรณ์ มีสินทรัพย์รวม 69,557 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8,394 ล้านบาท
และสามารถบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดก�ำไรสุทธิ 1,193 ล้านบาท โดย ชสอ. สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอัตรา 5.80%
(ปีที่แล้ว 5.60%) และเงินเฉลี่ยคืน 3.80% (ปีที่แล้ว 3.70%) สูงกว่าปีก่อน ทั้งนี้เป็นผลมาจากที่สหกรณ์สมาชิกได้ให้ความร่วมมือ
และมอบความไว้วางใจ ให้การสนับสนุน ชสอ. ด้วยดีมาโดยตลอด
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ผมเป็นตัวแทน ชสอ. เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากพลต�ำรวจเอก สมยศ
พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน ครบรอบ 62 ปี
ในฐานะที่ ชสอ. เป็นหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือ สนับสนุน กองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน ทั้งนี้ ชสอ. ให้การสนับสนุน
งบประมาณในการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดนมาอย่างต่อเนือ่ ง ตัง้ แต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบนั
ด�ำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จ�ำนวน 16 อาคาร งบประมาณในการก่อสร้างรวม 6,748,020 บาท และอยูร่ ะหว่างด�ำเนินการก่อสร้าง
จ�ำนวน 2 อาคาร
ส�ำหรับสหกรณ์สมาชิกและสหกรณ์ทุกประเภท ที่มีเงินลงทุนหรือถือไว้เพื่อรอการจ่ายแก่สมาชิก สามารถบริหารเงินทุน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยซือ้ ตัว๋ สัญญาใช้เงินหรือเงินฝากประจ�ำกับ ชสอ. “รุน่ ออมทรัพย์สขุ ทวี” โดยให้อตั ราดอกเบีย้ 12 เดือน 4.30%
และ 16 เดือน 4.40% ต่อปี ซึ่งจะเปิดจ�ำหน่ายไปจนถึง 19 มิถุนายนนี้ สหกรณ์ใดสนใจติดต่อได้ที่ ฝ่ายเงินทุน ชสอ. โทรศัพท์
0 2496 1199 ต่อ 108 - 111 ครับ และส�ำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ใช้บริการสินเชื่อกับ ชสอ. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้น 4.60%
ระยะปานกลาง 5.05% และระยะยาว 5.15% สหกรณ์ใดสนใจติดต่อได้ที่ฝ่ายสินเชื่อ ชสอ. 0 2496 1199 ต่อ 212 - 216, 223
และ 226 ครับ ท�ำธุรกรรมกับ ชสอ. มั่นคง ปลอดภัย เงินหมุนเวียนอยู่ในระบบสหกรณ์ ผลตอบแทนเพื่อสมาชิกอย่างแท้จริง
ครับ

(ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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ชสอ. เยี่ยมชมกิจการ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ฯ

คณะผูบ้ ริหาร ชสอ. น�ำโดย นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ เดินทางเข้าเยีย่ มชมกิจการ บริษทั เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชัน่
จ�ำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา เนื่องในโอกาสที่ ชสอ. จะร่วมลงนามสัญญาจ้างออกแบบ พัฒนา ติดตั้งโปรแกรมสหกรณ์
ออมทรัพย์ และลงนามบันทึกความร่วมมือสหกรณ์น�ำร่อง กับบริษัท เมโทรซิสเต็มส์ฯ มูลค่าโครงการรวมกว่า 285 ล้านบาท ในวันที่
29 พฤษภาคม นี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา ชสอ. ให้เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้บริการซอฟต์แวร์
แบบศูนย์รวมทีม่ มี าตรฐานทัดเทียมกับชุมนุมสหกรณ์ในต่างประเทศ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละประสิทธิภาพเหมาะสมกับการใช้งานของสหกรณ์สมาชิก
ของ ชสอ. และเพื่อให้สหกรณ์สมาชิกมีโปรแกรมสหกรณ์เพื่อการบริหารจัดการรูปแบบเดียวกัน
บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2529 ในฐานะคู่ค้ารายแรกของไอบีเอ็มในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ต่อมาได้ขยายขอบข่ายการด�ำเนินธุรกิจสู่การน�ำเสนอโซลูชั่นและบริการด้านไอทีแบบครบวงจร ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ไอทีชั้นน�ำของโลก
ในปัจจุบนั บริษทั เมโทรซิสเต็มส์ฯ ประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์และให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร โดยแบ่งการบริหาร
ออกเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น และกลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุสิ้นเปลือง รวมถึง
การด�ำเนินการโดยกลุ่มบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนทั้งสิ้น 8 บริษัท เพื่อให้ครอบคลุมภาคการค้าและอุตสาหกรรมต่าง ๆ อย่างทั่วถึง
FSCT NEWS

ชสอ. ร่วมมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สอ.สธ.สงขลา จก.

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดและ
บรรยายพิเศษ “การสัมมนาและประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2558” สหกรณ์ออมทรัพย์
สาธารณสุขสงขลา จ�ำกัด เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา ณ โรงแรมราชมังคลาสงขลา
เมอร์เมด อ.เมือง จ.สงขลา พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิก มีผู้แทนสมาชิก
เข้าร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่วิสามัญฯ จ�ำนวน 350 คน โดยมี นายจิตติ ศรีวิภานนท์
ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการด�ำเนินการและผูจ้ ดั การสหกรณ์ให้การต้อนรับ
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ชสอ. รับมอบโล่หน่วยงานสนับสนุน ตชด.

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. รับมอบโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ
จาก พลต�ำรวจเอก สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติ เนื่องใน
วันคล้ายวันสถาปนา กองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน ครบรอบ 62 ปี เมื่อวันที่ 6
พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ อาคารจุลละพราหมณ์ กองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน
กรุงเทพฯ โดย ชสอ. เข้ารับมอบโล่ในฐานะหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือ สนับสนุน
กองบัญชาการต�ำรวจตระเวนชายแดน ด้วยดีเสมอมา
ทั้งนี้ ชสอ. ให้การสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน
มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2549 จนถึงปัจจุบัน ด�ำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ จ�ำนวน 16 อาคาร งบประมาณในการก่อสร้าง
รวม 6,748,020 บาท และอยู่ระหว่างด�ำเนินการก่อสร้าง จ�ำนวน 2 อาคาร
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ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

ที่ A- และคงแนวโน้ม Stable

ทริสเรทติง้ ยืนยันอันดับเครดิตองค์กรชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด (ชสอ.) ที่ระดับ “A-” ด้วยแนวโน้ม “Stable”
หรือ “คงที่” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงบทบาทที่สำ� คัญของ ชสอ.
ในการส่งเสริมและพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย
อันดับเครดิตยังได้รับแรงหนุนจากสถานะของ ชสอ. ในการเป็น
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ทัง้ ในด้านขนาดของสินทรัพย์และ
จ�ำนวนสมาชิก รวมทัง้ ประวัตกิ ารด�ำเนินงานทีย่ าวนาน ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญของคณะผู้บริหารและพนักงาน ผลประกอบการ
ทางการเงินที่ปรับดีขึ้น และคุณภาพที่ดีของเงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์
สมาชิก การประเมินอันดับเครดิตยังพิจารณาถึงสิทธิพเิ ศษทีก่ ฎหมาย
มีให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในขั้นปฐมภูมิด้วย โดยสิทธิพิเศษดังกล่าว
ได้ ช ่ ว ยเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง แก่ คุ ณ ภาพสิ น เชื่ อ ของสหกรณ์
ออมทรัพย์และยกระดับความได้เปรียบทางการแข่งขันของสหกรณ์
ออมทรัพย์ซงึ่ รวมทัง้ ชสอ. ให้มเี หนือสถาบันการเงินทัว่ ไป อย่างไรก็ตาม
ความแข็งแกร่งของอันดับเครดิตถูกลดทอนบางส่วนจากอัตราส่วน
หนี้สินของ ชสอ. ที่ค่อนข้างสูง ตลอดจนความไม่สอดคล้องกัน
ของสินทรัพย์และหนี้สิน และการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่มีแนวโน้ม
จะเกิดขึ้นซึ่งอาจจะลดสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ได้รับ
อยู่ในปัจจุบัน
แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนถึง
การคาดการณ์วา่ ชสอ. จะสามารถรักษาบทบาททีส่ �ำคัญในขบวนการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทยเอาไว้ได้ นอกจากนี้ ยังคาดว่า ชสอ.
จะสามารถรักษาระดับฐานเงินทุนภายในที่ได้รับจากสมาชิกไว้ได้
พร้อมทัง้ มีผลประกอบการทีแ่ ข็งแกร่งเพือ่ สามารถให้ผลตอบแทนคืนสู่
สมาชิกในระดับที่น่าพอใจ การปรับเพิ่มอันดับเครดิตถูกจ�ำกัดการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ ในทาง
ตรงกันข้าม การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการมีนโยบายด�ำเนินงานในเชิงรุกมากขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบจากทางการ
ที่จะลดทอนสิทธิพิเศษของสหกรณ์ออมทรัพย์ก็อาจมีผลกระทบในเชิงลบต่ออันดับเครดิตของ ชสอ. ได้
ชสอ. ก่อตัง้ ในปี 2515 โดยการริเริม่ ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและสหกรณ์ออมทรัพย์จำ� นวน 81 แห่ง ภายใต้พระราชบัญญัติ
(พ.ร.บ.) สหกรณ์ ชสอ. จัดเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ในขั้นทุติยภูมิ โดยที่สหกรณ์ออมทรัพย์ในขั้นปฐมภูมิจะเป็นสมาชิกของ ชสอ. ปัจจุบัน
เมื่อพิจารณาจากขนาดของสินทรัพย์และจ�ำนวนสมาชิกแล้ว ชสอ. จัดเป็นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ทงั้ 9 แห่งในประเทศไทย ชสอ. ได้รบั สิทธิพเิ ศษในการยกเว้นภาษีตา่ ง ๆ เช่นเดียวกับทีส่ หกรณ์ออมทรัพย์ในขัน้ ปฐมภูมไิ ด้รบั ชสอ.
ให้บริการทางการเงินแก่สหกรณ์สมาชิกซึ่งรวมถึงการรับฝากและการให้กู้ยืมเงิน นอกจากนี้ ชสอ. ยังมีบทบาทส�ำคัญต่อขบวนการสหกรณ์
ในระดับชาติด้วย โดยมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อที่จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม วางแผน และพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 ชสอ. มีเงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์สมาชิกเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดหรือ 62.7% ของสินทรัพย์รวมของ ชสอ.
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์สมาชิกอยู่ในระดับ 58% - 66% ของสินทรัพย์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ประมาณ 1 ใน 3 หรือ 32.5% ของสินทรัพย์รวม
เป็นเงินลงทุน และส่วนทีเ่ หลืออีก 4.8% เป็นเงินสดและสินทรัพย์อนื่ ๆ ชสอ. มีนโยบายให้กยู้ มื ทัง้ แก่สหกรณ์ทเี่ ป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิก
แต่จะให้สทิ ธิพเิ ศษแก่สหกรณ์สมาชิกก่อนหากความต้องการกู้ยมื จากสมาชิกมีมาก ทัง้ นี้ ณ สิน้ เดือนธันวาคม 2557 เงินให้ก้ยู มื แก่สหกรณ์
สมาชิกมีจำ� นวน 44,779 ล้านบาท ชสอ. ให้กู้ยืมแก่สหกรณ์สมาชิกเพียง 272 ราย จากจ�ำนวนสหกรณ์สมาชิกทั้งหมด 1,042 ราย ส่งผลให้
ชสอ. มีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก 20 อันดับแรกคิดเป็น 50.3% ของเงินให้กู้ยืมรวม
ณ สิ้นรอบปีบัญชี 2552 หรือ 31 มีนาคม 2553 และอยู่ที่ระดับ 35.5% ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 แม้ว่าอัตราส่วนดังกล่าวจะลดลง
แต่ ณ ปัจจุบันระดับดังกล่าวก็ถือว่าค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของเงินให้กู้ยืมลดทอนลงจากการที่ ชสอ.
มีคุณภาพเงินให้กู้ยืมในระดับที่สูง

ปีที่ 27 ฉบับที่ 336 เดือนมิถุนายน 2558

ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 ชสอ. มีเงินให้กู้ยืมที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพียง 8.6 ล้านบาท คิดเป็น 0.02% ของเงินให้กู้ยืมรวม
เงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์สมาชิกของ ชสอ. ที่มีคุณภาพดีนั้นได้รับผลพลอยได้จากกลไกการช�ำระคืนหนี้อัตโนมัติและสิทธิพิเศษทางกฎหมาย
ที่มีให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในขั้นปฐมภูมิ ชสอ. ยังมีเกณฑ์และแนวทางที่เข้มงวดในการพิจารณาเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกด้วย จากกรณี
ที่มีการทุจริตครั้งใหญ่ในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งหนึ่ง ชสอ. ไม่มีรายการธุรกรรมทางตรงกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มีปัญหาดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 ชสอ. มีเงินให้กู้ยืมจ�ำนวนเงินรวม 4,728 ล้านบาทแก่สหกรณ์สมาชิก 15 แห่ง ซึ่งมีธุรกรรมกับ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดังกล่าว โดยจ�ำนวนเงินดังกล่าวคิดเป็น 10.6% ของเงินให้กู้ยืมคงค้าง ซึ่งทั้ง 15 บัญชีดังกล่าวยังได้รับการจัดชั้น
ให้เป็นหนี้ปกติ
ในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา ชสอ. เผชิญกับอุปสรรคในการระดมเงินทุนในด้านของเงินฝากและเงินกู้ยืมจากสมาชิกโดยผ่านตั๋วสัญญา
ใช้เงิน กล่าวคือเงินฝากและเงินกู้ยืมผ่านตั๋วสัญญาใช้เงินในรอบปีบัญชี 2554 - 2556 เพิ่มขึ้นเพียง 1.6% 5.6% และ 1.9% ตามล�ำดับ
เทียบกับอัตราการเติบโตที่มากกว่า 10% ในช่วงรอบปีบัญชี 2551 - 2553 ชสอ. ได้ระดมทุนเพิ่มเติมผ่านการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์
ค่อนข้างมากในช่วงรอบปีบัญชี 2554 - 2556 โดยเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นจาก 7,825 ล้านบาท ณ สิ้นรอบปีบัญชี 2551
เป็น 15,665 ล้านบาท ณ สิ้นรอบปีบัญชี 2556 หรือคิดเป็น 25% ของสินทรัพย์รวม แม้ว่าอัตราส่วนของเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์
จะลดลงมาที่ 27% ของหนี้สินรวม ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 อัตราส่วนดังกล่าวยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง ทั้งนี้ เงินกู้ยืมจากธนาคาร
พาณิชย์ทงั้ หมดเป็นเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ในมุมมองของทริสเรทติง้ เห็นว่าเงินทุนขนาดใหญ่ทไี่ ด้จากการกูย้ มื จากสถาบันการเงินจะมีความเสีย่ ง
ด้านการกู้ยืมต่อมากกว่าการใช้เงินฝากและการกู้ยืมจากสหกรณ์สมาชิกเป็นแหล่งเงินทุน การมีสัดส่วนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากภายนอก
ที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ ชสอ. มีความเสี่ยงด้านการกู้ยืมต่อเมื่อถึงก�ำหนดและความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยความเสี่ยงจะมีค่อนข้างสูง
โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านลบในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์หรือระบบเศรษฐกิจ เงินทุนระยะสั้นที่มากขึ้นก็ส่งผลให้
ชสอ. มีส่วนต่างระหว่างระยะเวลาครบก�ำหนดของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นลบมากขึ้น
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 ประมาณ 30% ในสินทรัพย์ของ ชสอ. เป็นสินทรัพย์ระยะยาวซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนที่ไม่มีกลไก
ในการปรับอัตราดอกเบี้ยได้ ชสอ. จึงมีความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในระดับหนึ่งด้วย
ในด้านของเงินฝาก ชสอ. ไม่มีการฝากเงินกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มีปัญหา อย่างไรก็ตาม ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 ชสอ.
มีเงินรับฝากจ�ำนวน 2,923 ล้านบาท จากสหกรณ์สมาชิกจ�ำนวน 30 ราย ซึง่ มีธรุ กรรมกับสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นดังกล่าว จ�ำนวนเงินดังกล่าว
คิดเป็น 9.4% ของเงินฝากรวม ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 ขณะเดียวกัน ชสอ. มีสินทรัพย์สภาพคล่องสูง ซึ่งได้แก่ เงินสด เงินฝากธนาคาร
และเงินลงทุนระยะสั้น จ�ำนวน 6,355 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 ซึ่งเพียงพอส�ำหรับการลดทอนความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
จากเงินฝากจ�ำนวนดังกล่าว นอกจากนี้ ชสอ. สามารถระดมทุนโดยการรับฝากเงินเพิ่มขึ้นจาก 23,113 ล้านบาท ณ สิ้นรอบปีบัญชี 2556
เป็น 31,147 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557
ส่วนต่างระหว่างอัตราผลตอบแทนและต้นทุนทางการเงินทีป่ รับเพิม่ ขึน้ จึงช่วยเสริมความสามารถในการท�ำก�ำไรให้เพิม่ ขึน้ โดยก�ำไร
สุทธิของ ชสอ. เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 543 ล้านบาทในรอบปีบัญชี 2553 เป็น 913 ล้านบาทในรอบปีบัญชี 2556 ในขณะที่อัตราส่วน
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมถัวเฉลี่ยปรับเพิ่มขึ้นจาก 1.1% ในรอบปีบัญชี 2553 เป็น 1.5% ในรอบปีบัญชี 2556 อัตราผลตอบแทนต่อทุน
ของ ชสอ. โดยเฉลี่ยก็ปรับเพิ่มขึ้นจาก 5.8% ในรอบปีบัญชี 2553 เป็น 7.3% ในรอบปีบัญชี 2556 และในรอบปีบัญชี 2556 ชสอ. ได้ปรับ
เพิ่มอัตราการจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกเป็น 5.6% จาก 5.2% ในรอบปีบัญชี 2553
ทุนเรือนหุ้นของ ชสอ. ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามเงื่อนไขข้อบังคับของ ชสอ. ที่ก�ำหนดให้สหกรณ์สมาชิกจะต้องซื้อหุ้นของ
ชสอ. เพิ่มเติมในสัดส่วนที่สอดคล้องกับทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์สมาชิก ในสถานการณ์ปกติ ทุนเรือนหุ้นของ ชสอ. คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจากการที่ทุนเรือนหุ้นของแต่ละสหกรณ์สมาชิกจะเพิ่มขึ้นอย่างอัตโนมัติจากกลไกปกติในการซื้อหุ้นเพิ่มรายเดือนของสมาชิก
ทุนเรือนหุ้นของ ชสอ. ปรับเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 6,257 ล้านบาทในรอบปีบัญชี 2552 เป็น 9,211 ล้านบาทในรอบปีบัญชี 2553 เนื่องจาก
มีการซื้อหุ้นเพิ่มเติมเป็นพิเศษจากสหกรณ์สมาชิกรายหนึ่งในรอบปีบัญชี 2553 หลังจากการซื้อหุ้นเพิ่มเป็นพิเศษในครั้งนั้น ทุนเรือนหุ้น
ก็ปรับเพิ่มขึ้นในอัตรา 2% - 6% ต่อปีในช่วงรอบปีบัญชี 2554 - 2556 โดยทุนเรือนหุ้นของ ชสอ. อยู่ที่ระดับ 10,283 ล้านบาท ณ สิ้นรอบปี
บัญชี 2556 ทุนของ ชสอ. (ซึ่งประกอบไปด้วยทุนเรือนหุ้น ทุนส�ำรองตามกฎหมาย ทุนส�ำรองตามข้อบังคับ ก�ำไรหรือขาดทุนจากเงินลงทุน
ที่ยังไม่เกิดขึ้น และก�ำไรสุทธิ) ก็ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 7,708 ล้านบาทในรอบปีบัญชี 2552 เป็น 12,805 ล้านบาท ณ สิ้นรอบปี
บัญชี 2556 อัตราส่วนทุนของ ชสอ. ต่อสินทรัพย์รวมอยูท่ รี่ ะดับ 20% ในช่วง 8 ปีทผี่ า่ นมา อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนดังกล่าวยังอยูใ่ นระดับต�่ำ
เมื่อเทียบกับสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่และก่อตั้งมานานซึ่งมีอัตราส่วนดังกล่าวที่ระดับประมาณ 40%
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด (FSCT)
อันดับเครดิตองค์กร: Aแนวโน้มอันดับเครดิต: Stable
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สัมภาษณ์พิเศษ

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จ�ำกัด

ส

หกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จ�ำกัด ได้รับ
คัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ�ำปี
2558 ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ จากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดย นายศักดิ์ชัย พงษ์เพชร ประธานกรรมการ
พร้ อ มด้ ว ยคณะกรรมการและเจ้ า หน้ า ที่ ส หกรณ์ ได้
เข้ า รั บ พระราชทานโล่ ร างวั ล สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ดี เ ด่ น
แห่งชาติ ประจ�ำปี 2558 จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร ในงานพระราชพิ ธีพื ช มงคล
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เมือ่ วันที่ 13 พฤษภาคม ทีผ่ า่ นมา
ณ มณฑลพิธที ้องสนามหลวง FSCT News จึงขอสัมภาษณ์
พิเศษมาให้สมาชิกได้อ่านกันค่ะ

ท่ า นมี น โยบายการบริ ห ารงานสหกรณ์ อ ย่ า งไร
จึงส่งผลให้สหกรณ์ได้รบั คัดเลือกเป็นสหกรณ์ดเี ด่น
แห่งชาติ ประจ�ำปี 2558

สหกรณ์มนี โยบายการบริหาร ทีใ่ ห้สมาชิกมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานมากที่สุด บริหารงานด้วยความรอบคอบ
เน้นการพึง่ พาเงินทุนภายในเป็นหลัก ส่งเสริมการออมทรัพย์

นายศักดิ์ชัย  พงษ์เพชร

ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จ�ำกัด

ปีที่ 27 ฉบับที่ 336 เดือนมิถุนายน 2558

ของสมาชิก ให้เงินกู้แก่สมาชิกตามสมควรแก่ฐานะของ
สหกรณ์ และความสามารถในการส่งช�ำระของสมาชิก
ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการช่วยเหลือ
ตนเองในหมู่สมาชิก จัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ แก่สมาชิก
เพื่อเพิ่มรายได้ และลดค่าใช้จ่าย ตลอดทั้งให้สามารถ
ปลดเปลื้องภาระหนี้สินของสมาชิกได้ในที่สุด
นอกจากนี้ ส หกรณ์ ยั ง ได้ มี ก ารจั ด ประชุ ม สั ม มนา
สมาชิก ทุกคน ทุกกลุ่ม ในรอบปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์
และความเข้าใจที่ดีระหว่างสหกรณ์กับสมาชิกอยู่เสมอ
มีการประชาสัมพันธ์ขา่ วผ่านใบเสร็จรับเงินถึงสมาชิกทุกคน
ทุกเดือน รวมทัง้ ประชาสัมพันธ์และให้บริการผ่านกรรมการ
ประจ�ำเขต และเว็บไซต์ของสหกรณ์ รวมทั้งมีการรับฟัง
ความคิดเห็นของสมาชิกอย่างเป็นระบบในเรื่องความพึง-

พอใจในการบริหารจัดการและประเด็นส�ำคัญต่าง ๆ จาก
สมาชิกก่อนเสนอที่ประชุมใหญ่หรือคณะกรรมการเพื่อ
ตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ ผ่านแบบสอบถามที่แจกแก่สมาชิก
ทุกคนทุกปี
อีกทั้งยังมีภาษิตและค่านิยมที่คณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ต้องยึดมั่น เพื่อการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ
และมุ่งสู่ความเป็นสากล ร่วมมือกับขบวนการสหกรณ์และ
องค์กรอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีกิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมแก่บุคลากรของสหกรณ์ และกิจกรรมเพื่อเป็น
การเอื้ออาทรแก่มวลสมาชิกและสังคม

การด�ำเนินงานทีผ
่ า่ นมา ประสบความส�ำเร็จมากน้อย
เพียงใด

การด� ำ เนิ น งานสหกรณ์ ที่ ผ ่ า นมา สหกรณ์ มี
ผลการด�ำเนินงานก้าวหน้าขึน้ ทุกด้าน โดยเฉพาะทุนภายใน

ของสหกรณ์ นั้ น เพิ่ ม ในสั ด ส่ ว นมากกว่ า ทุ น ภายนอก
โดยในปี 2557 สหกรณ์ มี จ� ำ นวนสมาชิ ก 16,326 คน
ทุนด�ำเนินงานกว่า 15,000 ล้านบาท และมีก�ำไรสุทธิ 647
ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน ภาพรวมสหกรณ์มีฐานะ
การเงินแบบพอเพียง ไม่ขาดสภาพคล่อง และไม่มีสภาพ
คล่องส่วนเกิน มีการลงทุนกับสมาชิกเท่านั้น

ท่านคิดว่าสหกรณ์ของท่าน ประสบความส�ำเร็จ
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกอย่างไร

ถือ ว่าประสบความส� ำ เร็จ เพราะสหกรณ์ ตั้ง เป้ า
ประสงค์ (Goal) ไว้วา่ “สมาชิกอายุ 60 ปี ต้องมีหนุ้ 1 ล้าน
มีบ้าน 1 หลัง มีรถ 1 คัน มีภรรยา 1 คน”
ซึ่ ง สมาชิ ก ที่ อ ยู ่ กั บ สหกรณ์ ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม
รั บ ราชการ หรื อ ท� ำ งานจนกระทั่ ง อายุ 60 ปี
ย่อมจะได้สิ่งต่าง ๆ ค่อนข้างครบถ้วน เช่น ในข้อ
ที่ว่ามีหุ้น 1 ล้านบาทนั้น เพราะสหกรณ์กำ� หนด
ให้สมาชิกต้องถือหุ้นรายเดือนในอัตราร้อยละ
8 ของเงินเดือน และสมาชิกของสหกรณ์จะมี
เงินเดือน (ตั้งแต่เริ่มรับราชการหรือเป็นสมาชิก
จนถึงอายุครบ 60 ปี) โดยเฉลี่ย เดือนละ 30,000
บาท นั่นคือ จะถือหุ้นรายเดือนโดยเฉลี่ยเดือนละ
2,400 บาท เป็นสมาชิก 35 ปี หรือ 420 เดือน
จะมีหุ้นทั้งสิ้น 1,008,000 บาท และปีบัญชีล่าสุด
สหกรณ์ จ ่ า ยเงิ น ปั น ผลในอั ต ราร้ อ ยละ 6.20
ต่อปี นั่นคือ จะได้ปันผล 62,496 บาท หรือ
เดือนละ 5,208 บาท สามารถน�ำมาช่วยเหลือค่าครองชีพ
ได้เป็นอย่างดี ส่วนบ้าน รถ ภรรยา สมาชิกต่างกล่าวขานกันว่า
ได้มีบ้าน มีรถยนต์ มีภรรยา ก็เพราะสหกรณ์ และก็เป็น
ความจริง เช่นนี้ เป็นต้น จึงกล่าวได้ว่า สมาชิกมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีเมื่อเป็นสมาชิกสหกรณ์

Fsct News ขอขอบคุณท่านประธานกรรมการ
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู ศ รี ส ะเกษ จ� ำ กั ด ที่ ส ละเวลา
ให้ สั ม ภาษณ์ ใ นครั้ ง นี้ และขอแสดงความชื่ นชมและ
ยิ น ดี เ ป็ นอย่ า งยิ่ งกั บ รางวั ล อั น ทรงเกี ย รติ ท่ี ได้ รั บ
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ใ ดที่ มี ก ารบริ ห ารงานที่ โ ดนเด่ น
เป็ น แบบอย่ า งที่ดี แ ก่ ข บวนการสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ไ ทย
Fsct News จะน�ำสัมภาษณ์พิเศษมาให้สมาชิ กได้อ่านกัน
อีกแน่นอนค่ะ
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ศึกษาดูงาน

วันที่ 24 เมษายน 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ�ำกัด

วันที่ 24 เมษายน 2558
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จ�ำกัด

วันที่ 24 เมษายน 2558 คณะนักสหกรณ์ จาก PCCW Credit Union เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตราด จ�ำกัด

รุ่นที่ 1
วันที่ 7 พฤษภาคม 2558

รุ่นที่ 2
วันที่ 14 พฤษภาคม 2558

ปีที่ 27 ฉบับที่ 336 เดือนมิถุนายน 2558

กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน

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

สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จ�ำกัด
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจ�ำปี 2557
วันที่ 16 สิงหาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายอดิศร จ�ำกัด
จัดโครงการช่วยเหลืออุปกรณ์การศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านโป่งไทร
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี วันที่ 17 สิงหาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี จ�ำกัด
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจ�ำปี 2557
วันที่ 13 ตุลาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จ�ำกัด
จัดกิจกรรมปลูกปะการัง
วันที่ 18 ตุลาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ�ำกัด
มอบทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนโป๊ะหมอ ในงานวันเด็กแห่งชาติ
ประจ�ำปี 2558 วันที่ 9 มกราคม 2558

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จ�ำกัด
ร่วมท�ำบุญ เนื่องในงาน นมัสการพระธาตุพนม พนมวรมหาวิหาร
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
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แวดวงสหกรณ์

ประชุมใหญ่ ช.ส.ค.

นายอ�ำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน
ในพิ ธีเ ปิ ด การประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจ� ำ ปี 2558 ของชุ ม นุ ม สหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย น
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด (ช.ส.ค.) วันที่ 25 เมษายน 2558 ณ โรงแรมทาว์นอินทาว์น กรุงเทพฯ
มี ดร.ก๊ก ดอนส�ำราญ ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และที่ปรึกษา
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ ชสอ.
และแขกผูม้ เี กียรติจากขบวนการสหกรณ์ไทยเข้าร่วมงาน ทัง้ นี้ นายมนัส ดีคำ� ปา ประธานกรรมการ
ด�ำเนินการ ท�ำหน้าที่ประธานด�ำเนินการประชุมใหญ่ตามระเบียบวาระ รวมทั้งสิ้น 15 วาระ อาทิ
รับทราบผลการด�ำเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย รับทราบสมาชิกภาพของ ช.ส.ค. ผลการด�ำเนินงาน พิจารณารับรอง
รายงานการเงินและอนุมัติงบดุลประจ�ำปี รวมทั้งได้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการ
คณะกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการด้วย ปรากฏว่า นายเอื้อม จันทร์สุขโข ได้รับ
การเลือกตั้งให้ดำ� รงต�ำแหน่งประธานกรรมการคนใหม่
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2557 ช.ส.ค. มี ส มาชิ ก กลุ ่ ม /สหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย น
จ�ำนวน 1,230 แห่ง สมาชิกรายบุคคลมากกว่า 1.3 ล้านคน ทุนด�ำเนินการเกือบ 60,000
ล้านบาท สินทรัพย์รวม 4,304 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้น 449 ล้านบาท มีการจ่ายเงินชดเชย
และสมทบกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิก จ�ำนวน 164 ล้านบาท
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ครบรอบ 40 ปี สอ.ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จก.

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดี
เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ�ำกัด เมื่อวันที่ 22 เมษายน
ที่ผ่านมา ณ ส�ำนักสหกรณ์

ปีที่ 27 ฉบับที่ 336 เดือนมิถุนายน 2558

“เทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพ”

ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ์ ประธานกรรมการ ชสอ.
เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “เทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพ”
รณรงค์บริโภคผลไม้ในฤดูกาลผลิต จัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์
เมือ่ วันที่ 6 พฤษภาคม ทีผ่ า่ นมา โดยมี พลเอก ประยุทธ์  จนั ทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี พร้อมเยี่ยมชมบูธผักผลไม้คุณภาพภายในงาน โดยจัดจ�ำหน่ายระหว่างวันที่ 6 - 31
พฤษภาคม 2558 ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างท�ำเนียบรัฐบาล กทม.
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อิ่มอร่อยทุกเมนู กับข้าวแกงสหกรณ์

วันที่ 29 เมษายน ที่ผ่านมา นายโอภาส กลั่นบุศย์
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
“ข้าวแกงสหกรณ์” อิม่ อร่อยทุกเมนู ราคาเริม่ ต้นเพียง 10 บาท
พร้ อ มทั้ ง มอบอุ ป กรณ์ ก ารเปิ ด ร้ า นข้ า วแกงสหกรณ์ ใ ห้ แ ก่
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน 30 สหกรณ์ โดยมี นายประยวน
พันธ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายบุญเสริม
ไกรสินธุ์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กทม. พืน้ ที่ 2
เข้าร่วมในงาน มี นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ให้การต้อนรับ
ณ อาคาร ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
(ชสท.)
ชสท. จัดท�ำโครงการ “ข้าวแกงสหกรณ์” อิ่มอร่อย ครบคุณค่า พัฒนาเกษตรกร ราคาเป็นกันเอง เพื่อลดปัญหาค่าครองชีพ
ประจ�ำวัน เป็นสวัสดิการแก่สมาชิกสหกรณ์ และคนในชุมชน ได้บริโภคอาหารที่สด
สะอาด ปลอดภัย มีโภชนาการที่ดี ในราคายุติธรรม ทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม
และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตร สู่ผู้บริโภคโดยตรง
ซึ่งเมนูข้าวแกงสหกรณ์ ราคา 10 บาท ได้แก่ ข้าวราดกะเพราหมูสับ ข้าวราด
ผัดผักกาดดองใส่ไข่ ข้าวราดผัดหน่อไม้ใส่ไก่ หากต้องการเพิ่มไข่ดาว หรือไข่ต้ม
ก็เพิ่มอีก 5 บาท เท่านั้น
สหกรณ์ หน่วยงาน หรือประชาชน สนใจเข้าร่วมโครงการข้าวแกงสหกรณ์ ชสท.
ยินดีให้การสนับสนุนและมอบสูตรการปรุงอาหารอย่างละเอียด โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ยใด ๆ
ทั้งสิ้น สามารถติดต่อได้ที่ ส�ำนักพัฒนาสหกรณ์ โทร. 0 2561 4590-6 ต่อ 100
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รวมพลังชาวสหกรณ์จัดกีฬาเชื่อมโยงสัมพันธ์ ครั้งที่ 7

เมื่ อ วั น ที่ 9 พฤษภาคม ที่ผ ่ า นมา ขบวนการสหกรณ์ ไ ทยร่ ว มกัน แข่ ง ขัน กีฬ า
เชื่อมโยงสัมพันธ์เครือข่ายสหกรณ์ ครั้งที่ 7 ซึ่งชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
จ�ำกัด เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาอาคารสุทธิเกตุ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กรุงเทพฯ โดยมี นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด
พร้อมทั้งร่วมแข่งขันฟุตบอล VIP ร่วมกับคณะผู้บริการขบวนการสหกรณ์
กีฬาเชื่อมโยงสัมพันธ์เครือข่ายสหกรณ์ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 เพื่อ
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในขบวนการสหกรณ์ ซึ่งจะน�ำไปสู่
ความสมัครสมานสามัคคีและร่วมแรงร่วมใจกัน โดยในปีนี้เป็นการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
และกีฬามหาสนุก แบ่งออกเป็น 6 ทีม 6 สี ได้แก่ สีส้ม บริษัทสหประกันชีวิต จ�ำกัด (มหาชน)
สีแดง สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
พื้ น ที่ 1 และพื้ น ที่ 2 สี ฟ ้ า ชุ ม นุ ม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
สี เ ขี ย ว ชุ ม นุ ม สหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย น
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด สีเหลือง ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ร่วมกับชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด และสีนำ�้ เงิน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ซึ่งน�ำทีมโดย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ
บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ถึงแม้
อากาศจะร้อนแต่กองทัพนักกีฬาแต่ละสีก็ไม่ย่อท้อ ตั้งใจท�ำประตู ตั้งใจแข่งกีฬามหาสนุก
กันอย่างเต็มที่ ส่วนกองเชียร์กไ็ ม่นอ้ ยหน้ากัน ทัง้ ร้อง ทัง้ เต้น ส่งเสียงเชียร์ให้ก�ำลังใจนักกีฬา
ตลอดเวลา จากความตั้ง ใจและทุ่ มเทของทุกสี ท� ำ ให้ ทีมสีแ ดงเอาชนะทีมสีเ หลือ ง
คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตซอลไปครองได้สำ� เร็จ
ในส่วนของงานเลี้ยงสังสรรค์ภาคค�่ำ คณะผู้บริหารสหกรณ์และกองทัพนักกีฬา
กองเชียร์ของแต่ละองค์กร ได้มารวมตัวกัน ณ อาคารสุทธิพทิ กั ษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์สง่ สุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานมอบรางวัล
ประเภทต่าง ๆ ให้กับทีมที่ชนะเลิศในแต่ละประเภท
ส�ำหรับกีฬาเชื่อมโยงสัมพันธ์เครือข่ายสหกรณ์ ครั้งที่ 8 หน่วยงานใดจะเป็น
เจ้าภาพ FSCT News จะรายงานให้ทราบต่อไป

ปีที่ 27 ฉบับที่ 336 เดือนมิถุนายน 2558

ชสอ. มอบตู้กดน�้ำตอบแทนสมาชิก

ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. มอบเครื่ อ งกดน�้ำ ร้ อ น-น�้ำ เย็ น ให้ แ ก่ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์
ในจังหวัดนนทบุรี ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดนนทบุรี จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จ�ำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์กรมสุขภาพจิต จ�ำกัด เพือ่ เป็นการแทนค�ำ
ขอบคุณสหกรณ์สมาชิกทีม่ คี วามศรัทธาใน ชสอ. และใช้บริการธุรกรรมกับ ชสอ. มาอย่างต่อเนือ่ ง เมือ่ วันที่ 28 เมษายน ทีผ่ ่านมา

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสุขภาพจิต จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดนนทบุรี จ�ำกัด
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ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เงินฝากประจ�ำ

“รุ่นออมทรัพย์สขุ ทวี”
ออมทรัพย์กบั ชสอ. ดอกเบีย้ สูง

ตัง้ แต่วนั ที่ 16 เมษายน - 19 มิถนุ ายน 2558

อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี
ระยะเวลา 12 เดือน
ระยะเวลา 16 เดือน
4.10
4.20

วงเงิน
1 ล้านบาทขึ้นไป
5 ล้านบาทขึ้นไป

4.20

4.30

10 ล้านบาทขึ้นไป

4.30

4.40

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายเงินทุน ชสอ.
โทรศัพท์ 0 2496 1199 ต่อ 125 - 127, 109, 110-111 โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188 www.fsct.com

สินเชื่อ ชสอ. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
อัตราดอกเบี้ย

ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป
ระยะสัน้
ระยะกลาง ระยะยาว
4.60 ต่อปี 5.05 ต่อปี
5.15 ต่อปี
ช�ำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5/2552
ปณศ.บางกรวย

ชุ มนุ มสหกรณ์ อ อมทรั พย์ แ ห่ งประเทศไทย จ�ำกัด

ปีที่ 27 ฉบับที่ 335 เดือนมิถนุ ายน 2558

จัดท�ำโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชสอ.
http://www.fsct.com
E-mail : info@fsct.com

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ต�ำบลบางสีทอง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188

