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ชสอ.ร่วมถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี

สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง NBT

สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอมดวย คณะกรรมการดําเนินการ และฝายจัดการ ชสอ. รวมบันทึกเทป
ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ณ สถานีวิทยุ
โทรทัศนแหงประเทศไทย ชอง NBT และสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่ผานมา

ปีที่ 27 ฉบับที่ 339 เดือนกันยายน 2558

ประธานพบสมาชิก
เรียน

ท่านประธานกรรมการ /
ผู้แทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกท่าน

สวัสดีครับ พบกันอีกครั้ง ส�ำหรับ FSCT News ฉบับเดือนกันยายน
เดือนแห่งการก่อตั้ง ชสอ. ครับ
ผมมีความรู้สึกปลาบปลื้มยินดีอย่างยิ่งที่ ชสอ. ได้ก่อตั้งมาครบรอบ 43 ปี ในวันที่
1 กันยายน 2558 โดยได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2515 และได้เริ่มประกอบธุรกิจ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2516 ผมขอขอบคุณสหกรณ์สมาชิกทุกแห่ง คณะกรรมการด�ำเนินการ ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการทุกสมัย
และเจ้าหน้าที่ ชสอ. ทุกท่าน ที่ร่วมกันบริหารงาน และร่วมกันสนับสนุนกิจการ ชสอ. ให้มีความเจริญก้าวหน้ามาถึงทุกวันนี้
และในปนี้ ชสอ. ร่วมกับชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันตก กําหนดทอดกฐินสามัคคี ประจําป 2558 ณ วัดวรจันทร์
ต�ำบลโพธิ์พระยา อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถช�ำรุด
ทรุดโทรม ขอเชิญสหกรณ์สมาชิกและทุกท่านร่วมท�ำบุญทอดกฐินสามัคคีดังกล่าวร่วมกัน โดยโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ 
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด สาขาวงศ์สว่าง ชื่อบัญชี กฐิน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด เลขที่บัญชี 193-0-15456-9
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 0 2496 1199 ตอ 115-116 ครับ
ผมขอแจง้ ให้ทราบว่า อีกเพียง 1 เดือน ก็ถงึ วันสําคัญของขบวนการสหกรณออมทรัพยทวั่ ประเทศ นัน่ ก็คอื “วันออมแหงชาติ”
ประจําป 2558 โดย ชสอ. รวมกับชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสหกรณ ออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด
ก�ำหนดจัดขึ้นวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ จังหวัดอุดรธานี โดยจะมีงานแถลงขาวการจัดงานวันออมแหงชาติ ประจําป 2558
ขึ้นในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558 โดยในปนี้ ชสอ. กําหนดจัดกิจกรรมการระดมเงินออมของสหกรณออมทรัพย การสงเสริม
คุณธรรม “สามัคคี” การเดินรณรงควันออมแหงชาติ สัมมนาวิชาการและมอบเข็มที่ระลึก กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรคและพิธีเปดงาน
วันออมแหงชาติ ผมขอเชิญชวนสหกรณสมาชิกเขารวมในทุก ๆ กิจกรรม เพื่อแสดงพลังแหงการออมของขบวนการสหกรณออม
ทรัพย ทั่วประเทศรวมกัน สหกรณออมทรัพย์ ที่สนใจเขารวมกิจกรรม สามารถเขาไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.fsct.com
หรือ โทร 0 2496 1199 ตอ 319-321
นอกจากนี้ ผมขอเรียนให้ทราบว่า ชสอ. มีความประสงค์ที่จะบริหารเงินทุนหมุนเวียนของ ชสอ. เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่
สหกรณ์สมาชิกสูงสุด และเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระดอกเบี้ยจ่ายของสหกรณ์อีกทางหนึ่งด้วยจึงได้จัดให้มีโครงการเงินกู้พิเศษ
เพื่อช�ำระหนี้สถาบันการเงินอื่นขึ้น โดยก�ำหนดอัตราดอกเบี้ยต�่ำสุด จึงประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อช�ำระ
หนี้สถาบันการเงินอื่น โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.60 ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเงินกูสุทธิรอยละ 4.43 ตอป หลังหักเงินเฉลี่ยคืน)
สหกรณ์ใดสนใจ ติดต่อได้ที่ฝ่ายสินเชื่อ โทร 0 2496 1199 ตอ 212 – 216 ครับ
ส�ำหรับสหกรณ์ที่มีเงินเหลือสามารถน�ำเงินมาลงทุนระยะสั้น ในตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินฝากประจ�ำ 7 วัน - 14 วัน
ได้ในอัตราดอกเบี้ย 1.60 - 1.85% และตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินฝากประจ�ำ “รุ่นวันออมแห่งชาติ” ในอัตราดอกเบี้ย 18 เดือน
4.10 - 4.30% เพือ่ ใหเ้ งินหมุนเวียนกลับเขา้ อยูใ่ นระบบสหกรณ์ และเป็นการชว่ ยเหลือซึง่ กันและกันตามหลักและ วิธกี ารสหกรณ์ครับ
สหกรณ์ใดสนใจ ติดต่อได้ที่แผนกตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินฝากประจ�ำ โทร 0 2496 1199 ต่อ 126-127, 109-110 ครับ
แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า ขอบคุณและสวัสดีครับ
(ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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ประธาน ชสอ. ประชุม

สภาสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนโลก
ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. และประธานกรรมการสมาคมสมาพั น ธ ์ ส หกรณ ์ อ อมทรั พ ย ์
และเครดิตในเอเชีย (Association of Asian Confederation of Credit Unions : ACCU) เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนีย่ นในประเทศไทยและภูมภิ าคเอเชียเข้าร่วมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญส่ ามัญประจ�ำปีของสภาสหกรณอ์ อมทรัพย์และ
เครดิตยูเนี่ยนโลก (World Council of Credit Unions : WOCCU) เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ห้อง Four Seasons
ศูนย์ประชุมโคโรลาโด เมืองเดนเวอร์ รัฐโคโรลาโด สหรัฐอเมริกา
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ กล่าวภายหลังเข้าร่วมประชุมสหกรณ์ระดับโลกว่า ถึงครั้งนี้จะไม่ใช่ครั้งแรก ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วม
ประชุมสหกรณ์ระดับโลก แต่การสัมมนาครั้งนี้ ผมได้เดินทางไปประชุมในฐานะผู้น�ำสหกรณ์ ร่วมประชุมพูดคุยกับผู้บริหาร
สหกรณ์ออมทรัพย์ของประเทศต่างๆ ทั่วโลก ถือว่าประสบความส�ำเร็จเป็นอย่างมาก ผมได้พบกับผู้น�ำสหกรณ์ระดับโลกประมาณ
61 ประเทศ เกือบ 3,000 คน ทุกทวีป แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ซึ่งกันและกันเพื่อน�ำแนวทางของสหกรณ์ออมทรัพย์
ที่ประสบความส�ำเร็จมาประยุกต์ใช้บริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศของตน อีกทั้งได้เรียนรู้วิชาการจากวิทยากรระดับโลก
หลายคน และนับว่าเป็นโอกาสทีดีที่ได้แนะน�ำชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ความก้าวหน้าและความส�ำเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์
ในประเทศไทย ที่มีบทบาทส�ำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมในเวทีระดับโลก

ปีที่ 27 ฉบับที่ 339 เดือนกันยายน 2558

นอกจากนี้ ผมยังได้รับเกียรติเชิญขึ้นกล่าวแทนคนเอเชียในเวทีโลกในฐานะประธานกรรมการ ACCU ที่ได้น�ำขบวนการ
สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนในเอเชียที่มีสมาชิก 45 ล้านคน จาก 23,000 สหกรณ์ ใน 22 ประเทศ กลับเข้าเป็นสมาชิก
(Associate Member) ของ WOCCU อีกครั้งหนึ่ง ในฐานะสมาชิกสมทบ หลังจากที่ออกจากสมาชิกภาพมา 7 ปี (ตั้งแต่ปี 2008)
เพื่อเสริมสร้างบทบาทและความร่วมมือบนเวทีโลก ในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนในภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟิกให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไป

ผมมีอีกหนึ่งความประทับใจ คือ หนังสือวารสาร Credit Union Magazine ของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งชาติสหรัฐอเมริกา
หรือ Credit Union National Association Inc. (CUNA) ประจ�ำเดือน กรกฎาคม 2015 ไดล้ งขา่ วและภาพประธาน ACCU ใหก้ ารตอ้ นรับ
Dr.Brian Branch ต�ำแหน่ง President/CEO ของ World Council of Credit Unions (WOCCU) ณ ส�ำนักงานของ ACCU ถนน
พั ฒ นาการ ในโอกาสมาเยี่ ย มเยื อ นพร ้ อ มหารื อ
แลกเปลี่ยนเพื่อกระชับความร่วมมือกันระหว่าง 2
องค์การ คือ WOCCU กับ ACCU โดย CEO (Ms.
Leni) และ CTO (Mr.Ranjith) ของ ACCU ร่วมให้การ
ต้ อ นรั บ หนั ง สื อ วารสารฉบั บ ดั ง กล่ า วแจกให้ กั บ
ผู้เข้าสัมมนา WOCCU Conference ปีนี้ ทุกคน
(61 ประเทศ 3,000 คน) และเผยแพร่ไปยังสหกรณ์
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา
และสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วโลก
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ชสอ. เดินหน้าเตรียมงานวันออมแห่งชาติ ปี 2558

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานใน
การประชุม การจัดเตรียมกิจกรรมวันออมแห่งชาติประจ�ำปี 2558 โดยมี นาย
เสกสรรค์ โสภารัตน์ กรรมการ ชสอ. และประธานกรรมการชมรมสหกรณ์
ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่า สหกรณ์จังหวัด
อุดรธานี ผู้แทนสหกรณ์ทุกประเภทในจังหวัดอุดรธานี และสื่อมวลชน เข้าร่วม
ประชุม เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมธรรมสัตยศึกษากร สหกรณ์
ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จ�ำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดเตรียมงานวันออม
แห่งชาติ ประจ�ำปี 2558

ดร.เฉลิมพล กล่าวว่า ชสอ. ได้ร่วมกับ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
อุดรธานี จ�ำกัด เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจ�ำปี 2558 ซึ่งก�ำหนดจัดขึ้นวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ จังหวัด
อุดรธานี เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของวันออมแห่งชาติ
เห็นคุณคา่ ของการออมทรัพย์ โดยกิจกรรมภายในงาน มีการเดินรณรงค์วนั ออมแห่งชาติ การระดมเงินออมของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
และสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ
ด้าน นายสรศักดิ์ เปี่ยมสง่า สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นสถาบันการเงินที่สามารถจะช่วย
ให้ประชาชนได้ตระหนักรูถ้ งึ ประโยชนข์ องการออมทรัพย์ เพือ่ น�ำไปใช้จา่ ยเมือ่ เกิดความจ�ำเป็น โดยน้อมน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นแนวทางสร้างการออมที่ยั่งยืน ตาม
หลักการสหกรณ์ คือ การช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
จากนั้นเข้าพบนายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัด
อุดรธานี และนายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี
พร้ อ มด้ ว ย นายสุ ร ศั ก ดิ์ ภั ก ดี ไ ทย รองปลั ด เทศบาลนครอุ ด รธานี
เพือ่ ประสานความร่วมมือกันของภาคสว่ นตา่ งๆ ทีเ่ กีย่ วขอ้ งในการจัดเตรียม
งานวันออมแห่งชาติ ประจ�ำปี 2558 วันที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ จังหวัด
อุดรธานี
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เสวนาสมาชิก

“ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก”
ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ์ ประธาน
กรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนา
สมาชิกชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก เรื่อง
“ประเด็นเด็ด : ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายที่ฝ่าย
จัดการ และกรรมการต้องรู้” พร้อมด้วย นายณฐกร
แก้วดี กรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายและกิจการพิเศษ
โดย ชสอ. มอบเงินสนับสนุน จ�ำนวน 200,000 บาท ใหก้ บั ทางชมรมส�ำหรับการจัดเสวนา เมือ่ วันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม อิงธาร
รีสอรท์ อ.เมือง จ.นครนายก โดยมีผเู้ ขา้ รับการสัมมนา จ�ำนวน 114 คน จาก 48 สหกรณ์
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ บรรยายพิเศษ เรือ่ ง “กฎหมายทีอ่ าจมีผลกระทบตอ่ การบริหารจัดการสหกรณอ์ อมทรัพยว์ า่ “รัฐต้อง
สง่ เสริมการประกอบวิสาหกิจขนาดยอ่ มและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพือ่ สังคม สง่ เสริมและสนับสนุนสินคา้ และบริการ
จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมระบบสหกรณ์ และพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศให้มีคุณภาพ และยั่งยืน” ตาม
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2558 (ม.90) วรรค 4 พรอ้ มใหค้ วามรูเ้ กีย่ วกับกฎหมายคำ�้ ประกันจ�ำนองใหม่ โดยกลา่ ววา่ สหกรณอ์ อมทรัพย์ ตอ้ งด�ำเนิน
การปรับปรุง แกไ้ ข แบบพิมพ์ สัญญาคำ�้ ประกัน-จ�ำนอง และแกไ้ ขระเบียบวา่ ดว้ ยการใหเ้ งินกูใ้ หเ้ ป็นไปตามกฎหมายใหม่
การจัดสัมมนาครัง้ นี้ ไดเ้ ชิญ ว่าทีพ
่ นั ตรี สมบัติ วงศ์กำ� แหง ผูอ้ �ำนวยการฝ่ายกฎหมายและคดี ธนาคารธนชาต บรรยายเรือ่ ง
“ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายทีฝ่ า่ ยจัดการและกรรมการต้องรู”้ โดยได้บรรยายถึง 11 ประเด็น ได้แก่ 1. การค�ำ้ ประกันตามกฎหมายใหม่
ต้องใหค้ สู่ มรสยินยอมหรือไม่ และมีผลทางกฎหมายอยา่ งไร 2. กรณีมผี คู้ ำ�้ ประกันหลายคน สหกรณ์ตอ้ งระบุยอดเงินทีผ่ คู้ ำ�้ ประกันแต่ละคน
ต้องรับผิดชอบไว้ในสัญญาค�้ำประกันหรือไม่ เพียงใด 3. สมาชิกผู้กู้ผิดนัดช�ำระหนี้เดือนเว้นเดือน สหกรณ์ต้องบอกกล่าวผู้ค�้ำประกัน
หรือไมอ่ ยา่ งไร 4. การจดทะเบียนจ�ำนอง คณะกรรมการมีอ�ำนาจมอบหมายใหเ้ จา้ หนา้ ทีส่ หกรณเ์ ป็นผูแ้ ทนไปท�ำนิตกิ รรมนอกเหนือจาก
มาตรา 51 แหง่ พรบ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 ไดห้ รือไม่ 5. การบังคับจ�ำนองขายทอดตลาดแลว้ ไดเ้ งินไมพ่ อช�ำระหนีส้ หกรณ์ สหกรณม์ วี ธิ กี าร
บังคับช�ำระหนีก้ บั ผูจ้ �ำนอง หรือผูก้ ใู้ หค้ รบถว้ นไดอ้ ยา่ งไรบา้ ง 6. กรณีมเี จา้ หนีร้ ายอืน่ บังคับเอากับทรัพยท์ สี่ มาชิกจ�ำนองไวก้ บั สหกรณ์
และเจ้าพนักงานบังคับคดีขอให้ส่งต้นฉบับโฉนดที่ดินและสัญญาจ�ำนอง สหกรณ์ควรปฏิบัติอย่างไร 7. กรณีผู้จ�ำนองแจ้งให้สหกรณ์
ขายทอดตลาด ทรัพย์จ�ำนอง สหกรณ์ตอ้ งท�ำอย่างไร ประเด็นที่ 8 พรบ.การทวงหนีม้ ผี ลบังคับใชเ้ มือ่ ไหร่ และจะมีผลตอ่ สหกรณอ์ ยา่ งไรบ้าง
9. ผูม้ สี ทิ ธิทวงถามหนี้ และเจ้าหนีท้ ไี่ ม่อยูใ่ นบังคับกฎหมายนีม้ ใี ครบ้าง
10. การทวงหนีท้ ตี่ อ้ งหา้ มตามกฎหมาย มีอะไรบา้ ง และมีโทษเพียงใด
11. สหกรณ์มีสิทธิทวงหนี้จากสมาชิกผู้กู้โดยตรงได้หรือไม่ หรือต้องให้
บุคคลทีจ่ ดทะเบียนแลว้ เป็นผูท้ วงหนีแ้ ทน
ในช่ ว งค�่ ำ เป็ น การจั ด งานเลี้ ย งสั ง สรรค์ ใ นสไตล ์ ไ ทยโดย
นายณฐกร แกว้ ดี กรรมการเชือ่ มโยงเครือขา่ ยและกิจการพิเศษ ในฐานะ
ประธานกรรมการชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก เป็นผู้กล่าว
เปิดงาน และมีนางสาวสมหมาย สราญจิตร์
ประธานกรรมการเสริมสรา้ งความรว่ มมือระหวา่ งประเทศ และ ดร.วันทนา บอ่ โพธิ์ ผูต้ รวจสอบกิจการ ชสอ.
เขา้ รว่ มงานเลีย้ งสังสรรคใ์ นครัง้ นีด้ ว้ ย
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รายงานความคืบหน้า
โครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ให้กับสหกรณ์สมาชิก
FSCT News ฉบับที่ผ่านมา ชสอ. ได้รายงานความคืบหน้าการลงพื้นที่เก็บรวบรวมความต้องการของระบบงานสหกรณ์
(DETAIL REQUIREMENTS) ผ่านไป 8 สหกรณ์น�ำร่องไปแล้วนั้น
ฉบับเดือนนี้ก็จะเก็บภาพบรรยากาศการเก็บ Requirements จากสหกรณ์ออมทรัพย์น�ำร่อง อีกจ�ำนวน 8 สหกรณ์ โดยมี
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ชสอ. เข้าร่วมพบปะและสังเกตการณ์ ดังนี้

ประมวลภาพบรรยากาศการเก็บ Requirements  ประจ�ำเดือน กรกฎาคม 2558 จ�ำนวน 8 สหกรณ์

สอ. ครูจันทบุรี จก.

สอ.มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จก.

สอ.สหภาพแรงงานแพนเอเชียเปเปอร์ไทย จก.

สอ. ข้าราชการจังหวัดนครราชสีมา จก.

สอ.โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จก.

สอ.นาวิกโยธิน จก.

สอ.สยามนิสสัน จก.

สอ.กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จก.
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การด�ำเนินงานเดือน กรกฎาคม 2558 ได้มีการประชุมประจ�ำเดือน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

โดยมี ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์  กล่าวว่า ผมต้องขอขอบคุณสหกรณ์น�ำร่องทั้ง 16 สหกรณ์ ได้ให้ความร่วมมือในการด�ำเนิน
โครงการเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลในขั้นตอนของการเก็บข้อมูลในระบบ การประชุมเชิงปฏิบัติการในแต่ละครั้งที่ผ่านมา
ผมมีความมัน่ ใจว่าโครงการนีจ้ ะประสบความส�ำเร็จไดอ้ ยา่ งแนน่ อน เพราะสหกรณส์ มาชิกไดจ้ บั ตาเฝ้าดูความส�ำเร็จของโครงการนีอ้ ยู่
และบริษัทเมโทรซิสเต็มส์ฯ ก็เป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ มีความมั่นคง และมีศักยภาพในการบริหารโครงการดังกล่าวจากการ
ร่วมด�ำเนินการมากว่า 2 เดือน ซึ่งผลการด�ำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของโครงการตามแผนงานที่ก�ำหนดไว้ทุกประการ
ความคืบหน้าหลังจากที่ได้เก็บรวบรวมความต้องการของระบบงานสหกรณ์ (DETAIL REQUIREMENTS) ครบทั้ง
16 สหกรณ์ออมทรัพย์น�ำร่องเป็นที่เรียบร้อย บริษัทเมโทรฯ อธิบายแนวทาง ต้นแบบของการออกแบบหน้าจอเพื่อให้ สหกรณ์สมาชิก
ใช้งานเป็นมาตรฐานเดียวกัน (User Interface Template Standard) จากนั้นมีการประชุมเชิงปฏิบัติการกับสหกรณ์ออมทรัพย์
น�ำร่อง 16 สหกรณ์ เพื่อการออกแบบระบบงานทะเบียนสมาชิกและได้ก�ำหนดปฏิทินการประชุมปฏิบัติการในเดือนสิงหาคม
ดังนี้

วันที่

การประชุม

13-14 ส.ค. 58

ประชุมปฏิบัติการระบบงานเงินฝาก

  17-18 ส.ค. 58

ประชุมปฏิบัติการระบบงานสินเชื่อ

19 ส.ค. 58

ประชุมปฏิบัติการระบบงานทุนเรือนหุ้น

20-21 ส.ค. 58

ประชุมปฏิบัติการการประมวลผลเรียกเก็บ
และปันผล/เฉลี่ยคืน

FSCT News ฉบับหน้า ชสอ. จะรายงานผลและติดตามความคืบหน้าประจำ�เดือน สิงหาคม 2558
ของโครงการฯ ต่อไป แล้วพบกัน
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ศึกษาดูงาน ชสอ.

วันที่ 10 กรกฎาคม 2558
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขเพชรบุรี จำ�กัด

วันที่ 23 กรกฎาคม 2558
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จำ�กัด

วันที่ 24 กรกฎาคม 2558
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงาน แพน เอเชีย เปเปอร์ไทย จำ�กัด

ชสอ. จัดอบรมเทคนิคการจัดทำ�สื่อประชาสัมพันธ์
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์
ดร.วินัย ทองทิพย์ กรรมการดำ�เนินงาน ชสอ. เป็นประธาน
กล่าวเปิดการอบรมหลักสูตร “การสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอล
สำ�หรับงานสหกรณ์อย่างมืออาชีพด้วย Adobe InDesign CS6”
ระหว่างวันที่ 15-17 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องอบรม ชั้น 6 สำ�นักงาน
ชสอ. โดยมีผู้เข้ารับการอบรม 35 คน จาก 32 สหกรณ์
ดร.วินัย กล่าวว่า ชสอ. ได้เล็งเห็นความสำ�คัญของการสร้างสื่อเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์องค์กร จึงได้จัดให้มีการฝึกอบรม
หลักสูตรนี้ขึ้น ซึ่งเป็นการเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม In Design ทำ�ให้รู้หลักการของการออกแบบ เพื่องานในลักษณะของสื่อสิ่งพิมพ์
และเป็นโปรแกรมที่เน้นสำ�หรับงานออกแบบกราฟิก จัดวางเลย์เอาท์ ตลอดจนเรียนรู้เทคนิคการนำ�เสนอที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง
มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรของตนเอง
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ชสอ. เยี่ยมเยือนสหกรณ์สมาชิกและขบวนการสหกรณ์
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา รองประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการ ชสอ.
เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการบริหารงานสหกรณ์ พร้อมทั้งแนะน�ำบริการเงินฝาก
สินเชือ่ ธุรกิจเสริม ของ ชสอ. และรับขอ้ เสนอแนะตา่ งๆ เพือ่ ให้การด�ำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และร่วมในการพัฒนาขบวนการ
สหกรณ์ให้เข้มแข็งต่อไป

สอ.กรมการพัฒนาชุมชน จก.

สอ. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จก.

สอ.กรมการค้าภายใน จก.

นอกจากนีไ้ ด้ เข้าพบขบวนการสหกรณ์ เพือ่ กระชับความสัมพันธ์ในขบวนการสหกรณ์ รวมทัง้ เชือ่ มโยงเครือข่ายในขบวนการ
สหกรณ์ จากการเยี่ยมชมกิจการของสหกรณ์ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ในจังหวัดเพชรบุรี โดยแนะน�ำผลิตภัณฑ์ด้านการเงินของ ชสอ. เชิญชวนให้ร่วมท�ำธุรกรรมทางการเงินในการสร้างความร่วมมือ
สร้างอ�ำนาจการต่อรอง สร้างฐานการเงินของขบวนการสหกรณ์และเครือข่ายให้มีความเข้มแข็งพร้อมเป็นธนาคารสหกรณ์ต่อไป

ชุมนุมสหกรณก์ ารเกษตรแหง่ ประเทศไทย จ�ำกัด

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านซ่อง จ�ำกัด

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรวมน�้ำใจท่ายาง จ�ำกัด

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวัดกุ่มสามัคคี จ�ำกัด

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองจอก จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลเพชรบุรี จ�ำกัด

ชสอ. ได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ให้ผลตอบแทนสูง กับสหกรณ์ที่มีสภาพคล่องหรือมีเงินเหลือมาลงทุนในรูปของตั๋วสัญญา

ใช้เงิน เงินรับฝากประจำ� ระยะสั้น 7 วัน 14 วัน ไม่เกิน 12 เดือน ระยะยาวตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป และรุ่นโปรโมชั่น เนื่องจากวันที่ 1 กันยายน
2558 ชสอ. ครบรอบการก่อตั้ง 43 ปี ชสอ. จัดแคมเปญพิเศษสำ�หรับขบวนการสหกรณ์ ดอกเบี้ยสูงถึง 4.30% “รุ่นวันออมแห่งชาติ”
เดือนแห่งการออม 31 ตุลาคม ของทุกปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเงินทุน 0 2496 1199 ต่อ 109-111, 125-127

ฟรี ค่าธรรมเนียมการโอนต่างจังหวัด
เงินฝากโครงการออมเงินเพื่อการประชุมใหญ่ สำ�หรับจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกแน่นอนตอนประชุมใหญ่
(สหกรณ์ออม 1 ส่วน + ชสอ. สมทบให้กู้ 1 ส่วน --> เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน) และโครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน
เพื่อช่วยเหลือด้านการเงินแก่สหกรณ์สมาชิก เมื่อประสบปัญหาขาดสภาพคล่องอันเกิดจากสมาชิกถอนเงินฝาก และสร้างมาตรการรองรับ
ทางการเงินของสหกรณ์สมาชิกให้ดำ�รงความมั่นคง
เงินกู้โครงการออมเงินเพื่อการประชุมใหญ่ สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายสินเชื่อ 0 2496 1199 ต่อ 212-216,223 และ 226
โครงการออมเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายส่งเสริมกิจการสหกรณ์ 0 2496 1199 ต่อ 315,316
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CSR ออมทรัพย์..เพื่อสังคม
สหกรณ์ใดอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “CSR ออมทรัพย์..เพื่อสังคม” สามารถส่งภาพกิจกรรมพร้อมรายละเอียดมาได้ที่
email : prfsct@gmail.com ทาง FSCT News จะเผยแพร่ภาพของสหกรณ์ท่านในฉบับต่อไปค่ะ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จำ�กัด
มอบเงินสมทบทุนการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
60,000 บาท วันที่ 26 มีนาคม 2558

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำ�กัด
จัดโครงการ "พัฒนาความรู้ ความเข้าใจเรื่องการสหกรณ์แก่ยุวชน
ประจำ�ปี 2558" วันที่ 6-7 มิถุนายน 2558

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
ร่วมสนับสนุนการแข่งขันแรลลี่ “ขับปลอดภัย อุ่นใจทั้งครอบครัว”
ปีที่ 6 ตอน NBT Green Trip วันที่ 27– 28มิถุนายน 2558

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำ�รวจสุราษฎร์ธานี จำ�กัด
มอบขาเทียมให้แก่สมาชิกสหกรณ์
วันที่ 2 กรกฎาคม 2558

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำ�กัด
มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์
วันที่ 6 กรกฎาคม 2558

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลระนอง จำ�กัด
มอบเครื่องมือแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลระนอง
วันที่ 17 กรกฎาคม 2558

ปีที่ 27 ฉบับที่ 339 เดือนกันยายน 2558

ชสอ. ร่วมยินดี 50 ปี เครดิตยูเนี่ยนไทย

นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. มอบดอกไม้แสดงความยินดีและเข้าร่วมงานโครงการครบรอบ 50 ปี
เครดิตยูเนี่ยนไทย สืบสานจิตตารมณ์คุณธรรม เครดิตยูเนี่ยนไทย รวมหนึ่งดวงใจ ครบรอบ 50 ปี และร่วมเสวนา “สืบสานมั่นคง
ธ�ำรงจิ ต ตารมณ์ คุ ณ ธรรม” เพื่ อ ร�ำลึ ก ถึ ง วั น ก่ อ ก�ำเนิ ด ขบวนการสหกรณ ์ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย นในประเทศไทย ซึ่ ง กล ่ า วเป ิ ด โดย
ดร.อัมพร วัฒนวงษ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จ�ำกัด ซึ่งเป็นคณะผู้น�ำรุ่นบุกเบิกของสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา วันที่ 25 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ บ้านเซเวียร์ กรุงเทพฯ
ขบวนการเครดิตยูเนี่ยนถือว่าวันที่ 25 กรกฎาคม เป็นวันเครดิตยูเนี่ยนไทย ซึ่งบ้านเซเวียร์เป็นสถานที่ก่อก�ำเนิดสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนศูนย์กลางเทวา และแพร่ขยายจนเป็นขบวนการเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ จ�ำนวนมากกว่า 1,200 แห่ง สมาชิก
1,400,000 คน

ครบรอบ 34 ปี สอ.กรมชลประทาน จก.

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ
พร ้ อ มด ้ ว ยนายนลทวั ช สมาธิ รองผู ้ จั ด การใหญ่
สายพั ฒ นา และฝ่ า ยจั ด การ ชสอ. ร่ ว มพิ ธี ส งฆ์
พร้อมมอบดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 34 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน
จ�ำกัด เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ อาคาร
สวัสดิการกรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพฯ
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สินค้าแนะนำ�

เสื้อโปโลนาโน ราคาตัวละ 310.- บาท

นาฬิกาแขวนผนัง
ราคาเรือนละ 250.- บาท

กระเป๋าเอกสารฝาหน้า
ราคาใบละ 190.- บาท

แก้วเก็บอุณหภูมิ
ราคาใบละ 120.- บาท

กระเป๋าคิปลิ้งสายเล็ก ราคาใบละ 240.- บาท

สนใจสินค้าติดต่อ : ฝ่ายธุรกิจเสริม ชสอ. โทร.02-496 1199  ต่อ 121 , 122

ปีที่ 27 ฉบับที่ 339 เดือนกันยายน 2558

ข่าวประชาสัมพันธ์
ชสอ. ขอเชิญร่วมทำ�บุญทอดกฐินสามัคคี ประจำ�ปี 2558
ณ วัดวรจันทร์ ตำ�บลโพธิ์พระยา อำ�เภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ตรงกับวันขึ้น 5 ค่ำ� เดือน 11 เวลา 10.00 น.
เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถชำ�รุดทรุดโทรม
ชสอ. ขอเชิญร่วมทำ�บุญทอดกฐินสามัคคีดังกล่าวตามกำ�ลังทรัพย์และศรัทธา
โดยขอให้โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด สาขาวงศ์สว่าง
ชื่อบัญชี กฐิน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด เลขที่บัญชี 193-0-15456-9
และกรุณาส่งโทรสารใบตอบรับการนำ�ส่งเงินพร้อมสำ�เนาใบสำ�คัญการโอนเงิน มายัง ชสอ. ทราบด้วย
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบยอดเงินทำ�บุญและการจัดทำ�ใบอนุโมทนาบัตรต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายสำ�นักงาน โทร 0 2496 1199 ต่อ 804, 115-116
โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188

ชสอ. ขอเชิญชวนสหกรณ์เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออม
เพื่อร่วมรณรงค์การออม เนื่องในวันออมแห่งชาติ
เนื่องด้วยในวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันออมแห่งชาติ ชสอ. ซึ่งเป็นศูนย์กลางของสหกรณ์ออมทรัพย์
ทั่วประเทศ 1,052 สหกรณ์ ร่วมกับ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ 8 ภูมิภาค สหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดอุดรธานี และสหกรณ์
ทั่วประเทศกำ�หนดกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมวันออมแห่งชาติ ในวันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2558 ณ จังหวัดอุดรธานี
2. กิ จ กรรมเปิ ด รั บ เงิ น ฝากและตั๋ ว สั ญ ญาใช้ เ งิ น ชสอ. รุ่ น “วั น ออมแห่ ง ชาติ ปี 2558” เปิ ด จำ�หน่ า ย ตั้ ง แต่
		 1 กันยายน 2558
3. กิจกรรมการระดมเงินออมของสหกรณ์ออมทรัพย์และกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม “สามัคคี”
		 โดยสามารถกรอกแบบรายงานผลการระดมเงินออม และกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม “สามัคคี” มายัง ชสอ.
		 ทางโทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชสอ. โทร 0 2496 1199 ต่อ 319-320  website : www.fsct.com

ชสอ. ขอเชิญส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวด

เพื่อรับการคัดเลือกรางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นในระดับภาค ประจำ�ปี 2558
บุคลากรของสหกรณ์สมาชิก ชสอ. ที่สนใจส่งผลงานนวัตกรรมฯ เข้ารับการคัดเลือก
สามารถจัดส่งผลงานไปให้ทางชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคที่สหกรณ์ท่านมีสำ�นักงานตั้งอยู่ในเขตพื้นที่นั้นๆ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันทำ�การ โดยตรวจสอบวันจัดเวทีคัดเลือกผลงานแต่ละภาค ได้ที่ www.fsct.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝ่ายวางแผน ชสอ. โทร 0 2496 1199 ต่อ 305-307
โครงการปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)
ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
รับสมัครนิสิตใหม่ รุ่นที่ 14 ประจ�ำปีการศึกษา 2558
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 27 กันยายน 2558
ณ ศูนย์บัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : 0-2942-8048 , 0-2940-6343 , 0-2562-0232 และ 0-2561-3468
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อัตราดอกเบี้ย

ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เงินฝากประจำ�

“รุ่นวันออมแห่งชาติ ปี 2558”
ออมทรัพย์กับ ชสอ. ดอกเบี้ยสูง.. ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 6 พฤศจิกายน 2558
วงเงิน
1 ล้านบาทขึ้นไป
5 ล้านบาทขึ้นไป
10 ล้านบาทขึ้นไป

ระยะเวลา 18 เดือน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี
4.10
4.20
4.30

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

news

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

ปีที่ 27 ฉบับที่ 339 เดือนกันยายน 2558
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