ชสอ. แถลงขาว เตร�ยมจัดงาน
วันออมแหงชาติ ป 2558 อยางยิ�งใหญ

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอมดวย
พลตรี วัชระ นิตยสุทธิ์ กรรมการดําเนินการและประธานกรรมการ
เชื่อมโยงเครือขายฯ ชสอ. นายเสกสรรค โสภารัตน ประธาน
กรรมการ ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายประดิษฐ พลหงษ ผูจัดการ สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี
จํากัด และนายอนันต ชาตรูประชีวนิ ผูจ ดั การใหญ ชสอ. รวมแถลง
ขาวการจัดงานวันออมแหงชาติ ประจําป 2558 เมือ่ วันที่ 2 ตุลาคม
2558 ณ หองประชุม 1 อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ
กรุงเทพฯ โดยไดรับเกียรติ จาก ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดี
กรมประชาสัมพันธ เปนประธานในพิธีแถลงขาว
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ.
กลาววา การจัดงานวันออมแหงชาติในครัง้ นี้ นับวาเปนการสงเสริม
ให ส มาชิ ก สหกรณ อ อมทรั พ ย เด็ ก และเยาวชน ประชาชน
ทั้ ง ประเทศได ต ระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของวั น ออมแห ง ชาติ
เห็นคุณคาของการออมทรัพย ไดเปนอยางดีตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2541 กําหนดใหวันที่ 31 ตุลาคมของ
ทุกปเปน “วันออมแหงชาติ” เพื่อใหประชาชนทุกคนไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของการประหยัดและการออม ทั้งยังสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาลในการที่จะระดมเงินออมในภาคประชาชน
โดย ชสอ.รวมกับ ชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชมรมสหกรณออมทรัพยทกุ ภูมภิ าค สหกรณออมทรัพยครูอดุ รธานี
จํากัด และสหกรณออมทรัพยทวั่ ประเทศ เปนเจาภาพในการจัดงาน
วันออมแหงชาติ ประจําป 2558 ในวันเสารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ณ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งไดกําหนดจัดกิจกรรมการเดินรณรงค
วันออมแหงชาติ การระดมเงินออมของ ชสอ. และสหกรณออมทรัพย
ทั่วประเทศ กิจกรรมสงเสริมคําคุณธรรม “สามัคคี” ของสหกรณ
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ออมทรัพย การสัมมนาวิชาการ และกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค
และพิธีเปดงานวันออมแหงชาติ เพื่อรณรงคใหทุกภาคสวนของ
ประเทศไดมองเห็นและเขาใจในความสําคัญของการออมและสราง
ภาพลักษณทดี่ ขี องขบวนการสหกรณไทย โดยตัง้ เปาการรณรงคให
มีเงินออมในระบบสหกรณเพิม่ ขึน้ 80,000 ลานบาท สําหรับ ชสอ.
ไดเพิ่มชองทางการออมใหกับสหกรณทุกประเภท โดยการเปด
จําหนายเงินฝากประจําและตัว๋ สัญญาใชเงิน รุน “วันออมแหงชาติ”
โดยมีระยะเวลาฝาก 18 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.30% ตอป ตั้งแต
วันที่ 1 กันยายน - 6 พฤศจิกายน 2558 โดย ณ วันที่ 1 ตุลาคม
มียอดเงินฝาก 5,164.32 ลานบาท ซึ่งคาดวาเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
จะมีสหกรณมารวมออมเงินกวา 10,000 ลานบาท
นายเสกสรรค โสภารัตน ประธานกรรมการ ชมรม
สหกรณออมทรัพยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยครูอดุ รธานี จํากัด กลาววา สําหรับการเตรียมงาน
ในครั้งนี้ คณะผูจัดไดจัดเตรียมพิธีเปดงานอยางยิ่งใหญ พรอม
มหกรรมบันเทิง ทัง้ การแสดงและนักรอง ไวตอ นรับสมาชิกสหกรณ
ทั่วประเทศ โดยเริ่มจากการแสดงโปงลางจากวิทยาลัยนาฏศิลป
กาฬสินธุ ศิลปนลูกอุดรขนานแท ตนตระกูลไทย พรอมสนุกสนาน
ไปกับวงดนตรีลปิ สติกและมาตัง เดอะสตาร คนที่ 11 ของเมืองไทย
ซึ่งทุกการแสดงจัดอยางอลังการสมเกียรติที่จังหวัดอุดรธานีได
รวมเปนเจาภาพ โดยไดรับเกียรติจากสวนราชการในจังหวัด
นายชยาวุธ จันทร ผูวาราชการจังหวัดอุดรธานี นายอิทธิพนธ
ตรีวฒ
ั นะสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นายวิเชียร ขาวขํา
นายกองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี เปนประธานในพิธี
ในแตละชวงกิจกรรม คาดวาจะมีสมาชิกสหกรณจากทั่วประเทศ
แขกผูมีเกียรติ และสื่อมวลชน รวมงานกวา 3,000 คน

ประธานพบสมาชิก

ดังนี้ครับ

สวัสดีครับ พบกันอีกครั้ง สําหรับ FSCT News ฉบับเดือนพฤศจิกายน ผมขอรายงานกิจกรรมสําคัญในชวงเดือน ที่ผานมา

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ที่ผานมา ผมในฐานะประธานกรรมการ ชสอ.ไดรวมกับชมรมสหกรณออมทรัพยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชมรมสหกรณออมทรัพย 8 ภูมิภาค และสหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด จัดแถลงขาวการจัดงานวันออมแหงชาติ ประจําป 2558
โดยไดรับเกียรติจาก ดร.จรูญ ไชยศร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ เปนประธานในพิธีแถลงขาว ในปนี้ ชสอ. ไดจัดกิจกรรมสงเสริมการ
ออมทรัพย ไดแก กิจกรรมการระดมเงินออมของสหกรณออมทรัพย การสงเสริมคุณธรรม “สามัคคี” การเดินรณรงควันออมแหงชาติ
สัมมนาวิชาการ งานเลี้ยงสังสรรคและพิธีเปดงานวันออมแหงชาติ เพื่อแสดงพลังแหงการออมของขบวนการสหกรณออมทรัพย
ทั่วประเทศรวมกัน ขอบคุณกรมประชาสัมพันธที่ใหความอนุเคราะหสถานที่และสื่อมวลชนทุกทานที่มารวมงานในวันนั้น
วันที่ 9 ตุลาคม ผมไดเดินทางเขารับผาพระกฐินพระราชทาน (ผาไตร) ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อนําไปทอดถวาย ณ วัดวรจันทร อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันอาทิตยที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ตรงกับวันขึ้น 5 คํ่า
เดือน 11 เวลา 10.00 น. เพื่อสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณอุโบสถชํารุดทรุดโทรม ผมขอเชิญสหกรณออมทรัพยรวมทําบุญทอดกฐิน
พระราชทาน ประจําป 2558 ในวันดังกลาวรวมกันครับ
วันที่ 11-14 ตุลาคม ผมในฐานะประธานกรรมการสมาคมสมาพันธสหกรณออมทรัพยและเครดิตในเอเซีย เปนตัวแทน
ขบวนการสหกรณออมทรัพยไทย และสหกรณออมทรัพยและเครดิตในเอเชียแปซิฟก เขารวมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 55 ป
ขบวนการสหกรณเครดิตยูเนี่ยนของเกาหลี ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองแดจอน ประเทศเกาหลี พรอมขึ้นกลาวแสดงความยินดีแกขบวนการ
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนของเกาหลี ซึ่งนับวามีขนาดใหญเปนอันดับ 4 ของโลก
ในสวนของความคืบหนาโครงการจัดหาโปรแกรมสหกรณออมทรัพยใหกับสหกรณสมาชิก ขณะนี้ผานไปแลว 4 เดือน นับวา
การดําเนินงานเปนไปตามแผนงานที่วางไวตามแผนพัฒนาโครงการ ชวงที่ 1 ซึ่งทางบริษัทเมโทรซิสเต็มสฯ ไดมีการสงมอบงาน
ในสวนของระบบงานทะเบียนสมาชิก และทะเบียนทุนเรือนหุนใหทาง ชสอ. ทําการตรวจรับ เมื่อวันที่ 30 กันยายน ที่ผานมา
นอกจากนี้ ยังไดดําเนินงานการจัดหา Private Link เพื่อใชในการติดตอเชื่อมโยงขอมูล ซึ่งอยูระหวางจัดทําคุณสมบัติใหตรงกับ
ความตองการของโครงการฯ สวนการเชื่อมตอระบบ ATM ระหวาง ชสอ. กับ ธนาคารกรุงไทย มีความคืบหนาเปนไปตามแผนงานที่
ตั้งไวและไดกําหนดรายละเอียดรูปแบบบัตร ATM ที่จะนํามาใหบริการ ATM ของ ชสอ. ตอไป
นอกจากนี้ ชสอ. ไดจัดโครงการสัมมนาพรอมทัศนศึกษาขอบคุณผูลงทุนใน ชสอ. ณ ประเทศญี่ปุน เกาหลี และเวียดนาม
เพื่อเปนการตอบแทนความไววางใจสําหรับสหกรณสมาชิกที่ลงทุนใน ชสอ. สอบถามเงื่อนไขการสะสมแตม รับสิทธิ์และรายละเอียด
เพิ่มเติมไดที่ ฝายเงินทุน ชสอ. โทรศัพท 0 2496 1199 ตอ 108 –111 ครับ
แลวพบกันใหมในฉบับหนา ขอบคุณและสวัสดีครับ
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ
ประธานกรรมการ

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
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ชสอ. รวมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 55 ป
ขบวนการสหกรณเครดิตยูเนี่ยนของเกาหลี ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ ประธานกรรมการ
ชสอ. และในฐานะประธานกรรมการ ACCU พรอมดวย
นายอนันต ชาตรูประชีวิน ผูจัดการใหญ ชสอ. เปนตัวแทน
ขบวนการสหกรณออมทรัพยไทย และสหกรณออมทรัพย
และเครดิตในเอเชียแปซิฟก เขารวมงานเฉลิมฉลองครบรอบ
55 ป ขบวนการสหกรณเครดิตยูเนีย่ นของเกาหลี ซึง่ จัดขึน้ ที่
เมืองแดจอน ประเทศเกาหลี ในโอกาสนี้ ดร.เฉลิมพล ไดขึ้น
กลาวแสดงความยินดีแกขบวนการสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
ของเกาหลี ซึ่งเริ่มกอตั้งมาตั้งแต ป 1960 ปจจุบันมีสมาชิก
5.72 ลานคน สินทรัพยรวม 61,000 ลานดอลลารสหรัฐ
ซึ่งมีขนาดใหญเปนอันดับ 4 ของโลก

ชสอ. รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสถานประกอบการปลอดภัย
นายอนั น ต ชาตรู ป ระชี วิ น
ผูจัดการใหญ ชสอ. เขารับมอบใบประกาศ
เกี ย รติ คุ ณ โครงการสถานประกอบการ
ป ล อ ด ภั ย เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ ส ม เ ด็ จ
พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี จากกระทรวงแรงงาน โดยมี
นายชนมชื่น บุญญานุสาสน ผูวาราชการ
จังหวัดนนทบุรี ใหเกียรติมอบใบประกาศ
เกี ย รติ คุ ณ ณ หอประชุ ม ศาลากลาง
จั ง หวั ด นนทบุ รี เมื่ อ วั น ที่ 21 กั น ยายน
2558 นับเปนอีกหนึ่งรางวัลแหงคุณภาพ
และความภาคภูมิใจที่ ชสอ. ไดรับ
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ชสอ.สรางเคร�อขายทางการเง�นใหเขมแข็งกับขบวนการสหกรณ

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ และ
ดร.วิวฒ
ั น แดงสุภา รองประธานกรรมการ พรอมดวยฝายจัดการ
ชสอ. เขารวมประชุมเครือขายสหกรณในจังหวัดเพชรบุรี เพือ่ เชือ่ มโยง
เครือขายทางดานการเงินในขบวนการสหกรณทงั้ 7 ประภท โดย
มีนายอเนก ดุลบุตร เปนประธานเครือขาย มีผูเขารวมประชุม
ทัง้ หมด 41 สหกรณ 56 คน แบงเปนประเภทสหกรณออมทรัพย

3 สหกรณ ประเภทสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 24 สหกรณ ประเภท
สหกรณการเกษตร 8 สหกรณ ประเภทสหกรณนิคม 1 สหกรณ
ประเภทสหกรณบริการ 1 สหกรณ และหนวยงานอืน่ 4 แหง เมือ่
วันที่ 25 สิงหาคม 2558 ณ สหกรณเครดิตยูเนีย่ นหนองจอก จํากัด

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ และฝายจัดการ ชสอ. เขารวม
โครงการ “สั ม มนาผู  บ ริ ห ารสหกรณ ทุ ก ประเภท” หั ว ข อ เรื่ อ ง “ทิ ศ ทางการส ง เสริ ม
พัฒนาสหกรณไทย ป 2559” จัดโดย สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย มีผูเขารวม
สัมมนาทั้งหมด 74 สหกรณ 144 คน แบงเปนประเภทออมทรัพย 18 สหกรณ ประเภท
สหกรณก ารเกษตร 43 สหกรณ ประเภทสหกรณเครดิตยูเนี่ยน 5 สหกรณ ประเภท
สหกรณนิคม 4 สหกรณ ประเภทสหกรณบริการ 2 สหกรณ และชุมนุมสหกรณจังหวัดตรัง
1 แหง ณ โรงแรมวัฒนา พารค อ.เมือง จ.ตรัง ระหวางวันที่ 14 – 15 กันยายน 2558

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ กลาวถึง การสรางความรวมมือ
ใหขบวนการสหกรณมีความเขมแข็งและกระชับความสัมพันธ
ระหวางสหกรณทั้ง 7 ประเภท เหมือนกับเกลียวเชือกที่เปน
สัญลักษณของชาวสหกรณ รวมผนึกกําลัง สรางอํานาจการตอรอง
และในฐานะที่ ชสอ. เปนหัวขบวนทางดานการเงิน รวมสราง
บทบาทหรือผลักดันใหเปนธนาคารสหกรณ จึงขอเชิญชวน
รณรงค ใ ห ส หกรณ ทุ ก ประเภทนํ า เงิ น มาลงทุ น ในขบวนการ
สหกรณ หรือ ชสอ. เมื่อมีปญหาเดือดรอนก็มากู ซึ่งเปนหลัก
การของสหกรณ ช  ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น โดยรู ป แบบของ
การลงทุ น ใน ชสอ. มี ทั้ ง ระยะสั้ น และระยะยาว ระยะสั้ น
ตั้งแต 7 วัน 14 วัน ไมเกิน 12 เดือน และระยะยาวตั้งแต

12 เดื อ นขึ้ น ไป และเนื่ อ งจากเดื อ นตุ ล าคมเป น เดื อ นแห ง
วันออมแหงชาติ 31 ตุลาคม ของทุกป ชสอ. ไดออกแคมเปญพิเศษ
รุน “วันออมแหงชาติ ประจําป 2558” ระยะเวลา 18 เดือน ให
ผลตอบแทนดอกเบีย้ สูงถึง 4.30% ตอป และสําหรับการใหบริการ
ดานเงินกูมีระยะสั้น 4.60% ระยะปานกลาง 5.05% และระยะ
ยาว 5.15% ซึง่ หักเฉลีย่ คืนแลวไมถงึ 5% นอกจากนี้ ชสอ.ไดออก
แคมเปญ คือ เงินกูพิเศษ เพื่อใหสหกรณนําไปชําระหนี้สถาบัน
การเงินอื่นที่คิดอัตราดอกเบี้ยสูง จึงขอเชิญชวนสหกรณนําเงิน
มาลงทุนและใชบริการเงินกูกับ ชสอ. เพื่อเงินจะไดอยูระบบของ
ขบวนการสหกรณ
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ชสอ. สนับสนุนชมรม สอ. กทม. พ�้นที่ 1 จัดสัมมนา “เจาะลึกภาษีธุรกิจเฉพาะ”

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอมดวย
พลตรี วัชระ นิตยสุทธิ์ ประธานกรรมการเชื่อมโยงเครือขายและ
กิจการพิเศษ มอบเงินสนับสนุน จํานวน 100,000 บาท ใหกับ
รองศาสตราจารยทนั ตแพทย สุรนิ ทร สูอาํ พัน ประธานกรรมการ
ชมรมสหกรณ อ อมทรั พ ย กรุ ง เทพมหานครพื้ น ที่ 1 และ
คณะกรรมการชมรมฯ รับมอบเงินสนับสนุน การจัดโครงการ
สัมมนา เรื่อง “2015 การเจาะลึกภาษีธุรกิจเฉพาะ และการ
ลงทุนทีส่ หกรณควรทราบ” โดยในครัง้ นี้ มี นายปรีชา ศรีสวุ รรณ
ประธานกรรมการชมรมสหกรณออมทรัพยภาคเหนือเขารวมดวย
และมีผูเขารับการสัมมนา จํานวน 113 คน จาก 51 สหกรณ
เมื่ อ วั น ที่ 8 กั น ยายน 2558 ณ อาคารฝ ก อบรมส ว นกลาง
สํานักพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ บรรยายพิเศษ
เรื่อง “ชสอ.กับการเปนศูนยกลางทางการเงินของขบวนการ
สหกรณไทย” ดานวิสัยทัศน พันธกิจ การเงิน ขอมูลสหกรณ
ออมทรัพย แหลงที่มาของทุนดําเนินงาน และ ชสอ.ขอเชิญชวน
สหกรณสมาชิกใชบริการสินเชื่อ โดยปจจุบันมีเงินใหบริการได
ทันที หากเอกสารขอกูครบ อนุมัติเร็ว รับเงินไดทันทีไมตองรอ
การจัดสรรเงิน โดย ชสอ.มีบริการเงินกูไวใหบริการ โครงการ
เงินกูพ เิ ศษ โครงการเงินกูป กติ โครงการออมเงินเพือ่ การประชุมใหญ
รวมถึงโครงการเงินออมเพือ่ รักษาเสถียรภาพทางการเงิน และการ
ใหบริการเงินฝาก ดานการลงทุนใน ชสอ. ใหบริการดานเงินรับฝาก
ประจํา ตั๋วสัญญาใชเงิน และทุนเรือนหุน
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นายอนันต ชาตรูประชีวิน ผูจัดการใหญ บรรยายเรื่อง
“การลงทุนใน ชสอ. ผลตอบแทนและความเสีย่ ง” ดานทางใชไป
ของทุ น ดํ า เนิ น งานของสหกรณ อ อมทรั พ ย แหล ง ลงทุ น ของ
สหกรณออมทรัพย (นอกจากใหสมาชิกกู) ทุนภายใน : ทุนภายนอก
NPL ในรอบ 5 ป (ป 2553 – ป 2557) อายุทุนภายนอก และ
แหลงที่มาของเงินทุนภายนอก ป 2557 อัตราการเติบโตของ
เงินออมและเงินกู การรวมเปนเจาของ ชสอ. โดยการถือหุน
การฝากเงิ น กั บ ชสอ. ซึ่ ง ระดั บ ความน า เชื่ อ ถื อ ของ ชสอ.
A- คื อ ความสามารถและความเต็ ม ใจในการชํ า ระหนี้ ไ ด
เต็ ม จํ า นวน และตรงตามกํ า หนดเวลา รวมถึ ง ความสามารถ
ในการปฏิบัติตามขอผูกพันทางการเงินตางๆ ที่องคกรไดใหไว
และผลการประเมินการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ของ ชสอ.
ประจําป 2557 โดยกรมสงเสริมสหกรณ 98.41% ระดับดีเลิศ และ
การควบคุมภายในตามหลักเกณฑของกรมตรวจบัญชีสหกรณ และ
การบริหารความเสี่ยง (เกณฑของ COSO การบริหารเชิงกลยุทธ)
การสัมมนาครัง้ นีไ้ ดเชิญ นายสุเทพ พงษพทิ กั ษ สรรพากร
ภาค 4 บรรยายเรื่อง “2015 เจาะลึกภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษี
อากรอื่นที่เกี่ยวของกับสหกรณออมทรัพย” ดานสหกรณ คุณคา
สหกรณหลักการสหกรณ อุดมการณสหกรณ และวิธีการสหกรณ
ประเภทภาษีอากรที่เกี่ยวของกับสหกรณออมทรัพย ภาษีเงินได
นิตบิ คุ คล ภาษีเงินไดหกั ณ ทีจ่ า ย ภาษีมลู คาเพิม่ ภาษีธรุ กิจเฉพาะ
อากรแสตมปภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีปาย ภาษีบํารุงทองที่
ภาษีรถยนต และภาษีอื่น สหกรณตองเสียภาษีศุลกากร เมื่อมีการ
นําเขาสินคาจากตางประเทศ และสหกรณตอ งเสียภาษีสรรพสามิต
เมื่อมีการขายสินคา หรือใหบริการในราชอาณาจักร และนําเขา
สินคาตามที่กฎหมายวาดวยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตกําหนด

คลินิคกฎหมาย
โดย.. นายณฐกร แกวดี กรรมการดําเนินการ ชสอ.

ทวงหนี้อยางไรให ไกลคุก (ตอนที่ 1)
อาจเปนเรื่องใหมที่ชาวสหกรณยังไมเขาใจกฎหมายการทวงถามหนี้ที่มีผลบังคับใชไปแลวตั้งแตวันที่ 2
กันยายน 2558 เปนตนมา ซึ่ง พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 สหกรณซึ่งเปนนิติบุคคลตองปฏิบัติตามอยาง
เครงครัด มิฉะนั้น กรรมการ ผูจัดการ หรือ ผูรับมอบอํานาจ อาจเดินเขาคุกโดยไมรูตัว
สิ่งสําคัญที่คณะกรรมการสหกรณตองรีบดําเนินการ คือ

1.

มี ม ติ ม อบอํ า นาจให ผู  จั ด การ หรื อ กรรมการคนใดคนหนึ่ ง
หรือหลายคน เปนผูมีอํานาจทวงหนี้ตาม กฎหมายฉบับนี้ เนื่องจาก
คณะกรรมการ เป น ผู  มี อํ า นาจกระทํ า การแทนสหกรณ ดั ง นั้ น
คณะกรรมการจึงตอง มอบอํานาจใหคนใดคนหนึ่งเปนผูรับมอบอํานาจ
ทวงหนี้สมาชิกผูผิดนัดชําระหนี้แทนสหกรณ และใหผูรับมอบอํานาจ
มีอาํ นาจมอบอํานาจชวงไดดว ย และหากถาผูร บั มอบอํานาจ หรือผูร บั มอบ
อํานาจชวง ไดทวงถามหนี้ตอหนา จะ ตองแสดงหลักฐานการมอบอํานาจ
ดวย และหากมีการชําระหนี้ ใหสหกรณออกหลักฐานการชําระหนี้ดวย

2.

ตองเพิ่มเติมขอความในสัญญาเงินกูยืม และสัญญาคํ้าประกันอยางนอย 3 ประการ ไดแก
ประการแรก ใหสหกรณมีอํานาจแจงถึงความเปนหนี้กับบุคคลอื่นได ตามที่ตกลงไวในสัญญา เนื่องจากกฎหมาย
หามแจงถึงความเปนหนี้ของลูกหนี้ตอบุคคลอื่น (ยกเวน สามี ภรรยา บุพการี หรือผูสืบสันดานไดสอบถามถึงสาเหตุกอน)
มิฉะนั้นมีโทษจําคุกไมเกิน 1 ป ปรับไมเกิน 1 แสนบาท ตัวอยาง เชน “ในกรณีที่สหกรณไมสามารถแจงความเปนหนี้
ใหแกขาพเจาได ขาพเจาตกลงใหแจงกับบุคคลตอไปนี้1..................................2....................................”
ประการที่สอง ใหสหกรณมีอํานาจติดตอทวงถามหนี้ตามเวลาที่กฎหมายกําหนดได เนื่องจากฎหมายกําหนดให
ทวงถามหนี้ในวันจันทรถึงวันศุกร ตั้งแตเวลา 08.00-20.00 น. และวันหยุดราชการ เวลา 08.00-18.00 น. ตัวอยาง เชน
“ขาพเจาตกลงใหสหกรณตดิ ตอทวงถามหนีไ้ ดมากกวาวันละ 1 ครัง้ โดยในวันจันทรถงึ วันศุกร ตัง้ แตเวลา 08.00-20.00 น.
และวันหยุดราชการ เวลา 08.00-18.00 น”
ประการที่สาม ใหสหกรณมีอํานาจในการติดตอทวงถามหนี้ตามสถานที่ที่ตกลงไวในสัญญา เนื่องจากกฎหมาย
กําหนดใหตดิ ตอตามสถานทีท่ ลี่ กู หนีแ้ จงไวเทานัน้ ตัวอยาง เชน “ในกรณีทสี่ หกรณไมสามารถติดตอขาพเจาตามสถานทีท่ ไี่ ด
แจงกับสหกรณไวขาพเจาตกลงใหติดตอได ณ สถานที่ตอไปนี้ 1. ภูมิลําเนา................. 2. สถานที่ทํางาน ........................”
หากสหกรณดําเนินการเบื้องตนตามขั้นตอนดังกลาวรับรองไดวา กรรมการ ผูจัดการ หรือผูรับมอบอํานาจ
ไกลคุกแนนอน
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รับมอบ 2 ระบบงานหลัก ชสอ. มั่นใจสําเร็จ 2 ป
เดือนกันยายน นี้ นับวาเปนเดือนที่ 4 แลว หลังจากที่ ชสอ. ไดทําสัญญาจางบริษัทเมโทรซิสเต็มส คอรปอเรชั่น
จํ า กั ด (มหาชน) ออกแบบ พั ฒ นา และติ ด ตั้ ง โปรแกรม ระบบงานสหกรณ อ อมทรั พ ย เ พื่ อ สหกรณ ส มาชิ ก ประกอ
บด ว ยระบบงานหลั ก 9 ระบบ และระบบงานเสริ ม 9 ระบบ โดยมี ร ะยะเวลาการออกแบบและพั ฒ นา 2 ป ซึ่ ง คณะ
กรรมการฝ า ยเทคโนโลยี ส ารเทศ ชสอ. พร อ มด ว ยสหกรณ อ อมทรั พ ย นํ า ร อ งทั้ ง 16 สหกรณ ได มี ก ารประชุ ม ประจํ า
เดือน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ผานมา ณ บริษัทเมโทรซิสเต็มฯ นับวาการดําเนินงานเปนไปตามแผนงานที่วางไว
ตามแผนพัฒนาโครงการ ชวงที่ 1

ในการประชุม บริษัทเมโทรฯ ไดนําเสนอภาพรวมของ
บริษัท และนําเยี่ยมชมศูนยคอมพิวเตอรเชาเพื่อโครงการจัดหา
โปรแกรมสหกรณออมทรัพย จากนั้นสาธิตโปรแกรมทะเบียน
สมาชิกและทุนเรือนหุน ประกอบดวย 1. งานสมัครสมาชิกใหม
2. การตั้งคาทุนเรือนหุน เพื่อรับชําระคาหุนแรกเขาใหเปนไปตาม
ระเบียบขอบังคับของสหกรณ 3. การกําหนดคาคงที่ทุนเรือนหุน
4. การตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัคร 5. รายงานขออนุมัติ และ
6. การอนุมัติใบสมัครสมาชิก
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เ มื่ อ วั น ที่ 3 0 กั น ย า ย น 2 5 5 8
บริ ษั ท เมโทรฯ ได มี ก ารส ง มอบงาน ช ว งที่ 1
งวดที่ 2 ได แ ก ระบบงานทะเบี ย นสมาชิ ก
และทะเบี ย นทุ น เรื อ นหุ  น ให ท าง ชสอ. ทํ า การ
ตรวจรับงาน ซึ่งขณะนี้ คณะกรรมการตรวจรับฯ
ก็เริ่มดําเนินการตรวจรับงานอยู โดยมีสิ่งที่ตอง
สงมอบตามสัญญา ดังนี้

โปรแกรมที่สงมอบ
โปรแกรมสหกรณออมทรัพย (ชวงที่ 1 ระบบงานหลัก 8 ระบบงาน)
Alpha Version
1. ระบบงานทะเบียนสมาชิก
2. ระบบงานทะเบียนทุนเรือนหุน

รายการเอกสาร
1. เอกสารสรุปขั้นตอนการทํางานของระบบ (To be Systems Flow) ฉบับเต็ม
2. เอกสารสรุปฟงกชั่นการทํางานของแตละระบบงาน (Software Function List) ฉบับที่มีรายละเอียดเฉพาะระบบงาน
3. เอกสารการออกแบบหนาจอ/รายงาน (Screen & Report Deﬁnition)
4. เอกสารการกําหนดคุณสมบัติของโปรแกรม (Program Speciﬁcation)
5. ผลการทดสอบโปรแกรม (Unit Testing)
6. เอกสารการทดสอบระบบทุกขั้นตอนการทํางานของระบบ (Alpha Testing)
7. ไฟล Source Code Program 2 ระบบงาน

นอกจากนี้ ชสอ.ยังดําเนินงานการจัดหา Private Link เพื่อใชในการ ติดตอเชื่อมโยงขอมูล ซึ่งขณะนี้อยูในขั้นตอนของ
การจัดทําคุณสมบัติใหตรงกับความตองการของโครงการฯ จากนั้นก็จะเปนการคัดเลือก ผูใหบริการ
สวนการเชื่อมตอระบบ ATM ระหวาง ชสอ. กับ ธนาคารกรุงไทย มีความคืบหนาเปนไปตามแผนงานที่ตั้งไวและไดกําหนด
รายละเอียดรูปแบบบัตร ATM ที่จะนํามาใหบริการ ATM ของ ชสอ. ตอไป
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
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ชสอ. แสดงความยินดี ครบรอบ 43 ป กสส.
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ. มอบดอกไม
แสดงความยินดีแก ดร.วิณะโรจน ทรัพยสง สุข อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
เนื่องในวันคลายวันสถาปนากรมสงเสริมสหกรณ ครบรอบ 43 ป วันที่ 1
ตุลาคม 2558 ณ กรมสงเสริมสหกรณ เทเวศร

ครบรอบ 36 ป สอ.พระจอมเกลาพระนครเหนือ จก.

นายประดิ ษ ฐ หั ส ดี รองประธาน
กรรมการ ชสอ. เขารวมพิธีทําบุญเลี้ยงพระ
และพิ ธี เ ป ด สํ า นั ก งานสหกรณ อ อมทรั พ ย
พระจอมเกลาพระนครเหนือ จํากั ด พร อ ม
มอบดอกไม แ สดงความยิ น ดี เ นื่ อ งในโอกาส
ครบรอบ 36 ป แหงการกอตั้งสหกรณ เมื่อวันที่
13 ตุลาคม ที่ผานมา

ชสอ. แสดงความยินดี ครบรอบ 16 ป สนง.ปปง.
นางประภาษร ทิพยดี รองผูจัดการใหญ พรอมดวย นางกมลทิพย
นมะหุต ผูจ ดั การฝายเงินทุน ชสอ. เขารวมงานและมอบดอกไมแสดงความยินดี
เนื่องในวันคลายวันสถาปนาครบรอบ 16 ป สํานักงานปองกันและปราบปราม
การฟอกเงิน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2558
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วันที่ 22 กันยายน 2558 สหกรณออมทรัพยพนักงานไทยซูซูกิมอเตอร จํากัด

วันที่ 25 กันยายน 2558 สหกรณออมทรัพยครูพะเยา จํากัด

ชสอ. มอบเง�นสนับสนุนชมรมผูจัดการสหกรณออมทรัพยฯ

ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ ประธานกรรมการ
พร อ มด ว ย คณะกรรมการดํ า เนิ น การ ผู  จั ด การใหญ และ
รองผู  จั ด การใหญ ชสอ. ร ว มงานและมอบเงิ น สนั บ สนุ น
20,000.- บาท ให กั บ ชมรมผู  จั ด การสหกรณ อ อมทรั พ ย
แห ง ประเทศไทย โดยมี น ายประดิ ษ ฐ พลหงษ ผู  จั ด การ
สหกรณออมทรัพยครูอุดรธานี จํากัด ประธานกรรมการ
ชมรมฯ รวมทั้งกรรมการชมรมผูจัดการสหกรณออมทรัพย
แหงประเทศไทย รับมอบ ณ โรงแรมภูเขางามรีสอรท อําเภอเมือง
นครนายก จังหวัดนครนายก ระหวางวันที่ 25 – 27 กันยายน
2558 การจัดงานครั้งนี้เปนงานยิ่งใหญแหงป เปนการพบปะ
ผู  จั ด การสหกรณ อ อมทรั พ ย ทั่ ว ประเทศ จํ า นวน 200 คน
โดยไดรับเกียรติจาก ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ เปนประธาน
ในพิ ธี เ ป ด และบรรยายพิ เ ศษ เรื่ อ ง ทิ ศ ทางการบริ ห ารงาน
และการพัฒนาสหกรณของ ชสอ. และมีการสัมมนา ปญหา
การบริ ห ารจั ด การสหกรณ โดยมี ก ารนํ า เสนอประเด็ น ที่
เกี่ยวของ เชน การจัดตั้งกองทุนรักษาเสถียรภาพทางการเงิน

พระราชบัญญัตกิ าร
ทวงหนี้ที่เกี่ยวของ
กั บ สหกรณ การ
บังคับจํานอง และ
โครงการแกปญหา
หนี้สินคงคาง โดย
ธนาคารออมสิ น
ทํ า ให ผู  เข า รั บ การสั ม มนาได รั บ ความรู  แ ละสามารถนํ า ปรั บ ใช ใ น
การปฏิบัติงานสหกรณเปนอยางดี นอกจากนี้ยังมีการประชุมใหญ
สามั ญ ประจํ า ป 2558 พร อ มขอแสดงความยิ น ดี คุ ณ ศิ ริ ว รรณ
ป ญ ญาธรรม ผู  จั ด การ สหกรณ อ อมทรั พ ย จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย จํากัด รับตําแหนงประธานกรรมการ ชมรมสหกรณ
ออมทรัพยแหงประเทศไทยคนใหม ชวงเย็นเปนงานเลี้ยงสังสรรค
การแต ง กายชุ ด ประจํ า ภาคของสหกรณ เริ่ ม จากงานมุ ทิ ต าจิ ต
ผูจัดการสหกรณที่เกษียณอายุการทํางาน พรอมทั้งไดสัมผัสและ
สนุกสนานกับงานเลี้ยงสังสรรค ทําใหผูเขารวมงานประทับใจและ
มีความสุขทุกทาน แลวพบกันใหมปหนา สถานที่จัดงานจะปน
ที่ไหนจะแจงใหทราบอีกครั้ง
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด

11

CSR
ออมทรั
พพย์ย์..เพื
CSR
ออมทรั
่อสัสังคม
ง่อคม
CSR
ออมทรั
พ..เพื
ย์่อ..เพื
สังคม

-พหน้
12
สหกรณ์
ใดอยากร่วมเป็
วนหนึ
่ งใน
ย์พ..เพื
่อสังสั-คม”
สามารถส่
งภาพกิ
จกรรมพร้
อมรายละเอี
ยดมาได้
ที่ ที่
สหกรณ์
วมเป็นส่นส่
วนหนึ
่ งใน“CSR
“CSRออมทรั
ออมทรั
ย์า..เพื
สามารถส่
งภาพกิ
จกรรมพร้
อมรายละเอี
ยดมาได้
- หน้
า พ12ย์่อ..เพื
- งคม”
สหกรณ์ใดอยากร่
ใดอยากร่
วมเป็ นส่
วนหนึ
่ งใน
“CSR
ออมทรั
่อสังคม”
สามารถส่
งภาพกิ
จกรรมพร้
อมรายละเอี
ยดมาได้ที่
email
ภาพของสหกรณ์
ท่า่อ
บต่บอต่ไปค่
ะะ
email: prfsct@gmail.com
: prfsct@gmail.comทาง
ทางFSCT
FSCTNews
Newsจะเผยแพร่
จะเผยแพร่
ภาพของสหกรณ์
ทนในฉบั
่าสันในฉบั
อไปค่
CSR
ออมทรั
พ
ย์
.
.เพื
ง
คม
email : prfsct@gmail.com ทาง FSCT
News จะเผยแพร่
่านในฉบับต่อไปค่ะ
CSR
ออมทรัภพาพของสหกรณ์
ย์..เพื่อสังทคม
สหกรณ์ใดอยากร่วมเป็ นส่วนหนึ่ งใน “CSR ออมทรัพย์..เพื่อสังคม” สามารถส่งภาพกิจกรรมพร้อมรายละเอียดมาได้ที่
ใดอยากร่วมเป็ ทาง
นส่วนหนึ
“CSR
ออมทรัภพาพของสหกรณ์
ย์..เพื่อสังคม”ทสามารถส่
email :สหกรณ์
prfsct@gmail.com
FSCT่ งใน
News
จะเผยแพร่
่านในฉบับงต่ภาพกิ
อไปค่จะกรรมพร้อมรายละเอียดมาได้ที่
email : prfsct@gmail.com ทาง FSCT News จะเผยแพร่ภาพของสหกรณ์ท่านในฉบับต่อไปค่ะ

CSR ออมทรัพย..เพ�่อสังคม

สหกรณ ใ ดอยากร ว มเป น ส ว นหนึ่ ง ใน “CSR ออมทรั พ ย . .เพื่ อ สั ง คม” สามารถส ง ภาพกิ จ กรรมพร อ ม
รายละเอียดมาไดที่ email : prfsct@gmail.com ทาง FSCT News จะเผยแพรภาพของสหกรณทานในฉบับตอไปคะ

สหกรณ์
ออมทรั
พย์พมย์หาวิ
ทยาลั
ยสงขลานคริ
นทร์
ดด
สหกรณ์
ออมทรั
มหาวิ
ทยาลั
ยสงขลานคริ
นทร์จากั
จากั
มอบเกี
ยรติ
บตั บรทุ
นดี
บุตบรสมาชิ
กสหกรณ์
มอบเกี
ยอรติ
ตั รทุ
ยนดีแก่
แก่
รสมาชิ
กสหกรณ์
สหกรณ์
อมทรั
พนเรี
ย์นมยเรีหาวิ
ทยาลั
ยุตสงขลานคริ
นทร์ จากัด
วั
น
ที
่
23
พฤษภาคม
2558
วั
น
ที
่
23
พฤษภาคม
2558
สหกรณ์
อ
อมทรั
พ
ย์
ม
หาวิ
ท
ยาลั
ย
สงขลานคริ
น
ทร์
จากัด
มอบเกียรติบตั รทุนเรียนดี แก่บุตรสมาชิกสหกรณ์
มอบเกี
ยรติบพพตั ยย์รทุ
นเรีททยยาลั
นดียแก่
บุตรสมาชินกนทรสหกรณ์
สหกรณ์
อออมทรั
หาวิ
ยาลั
ยสงขลานคริ
สงขลานคริ
สหกรณ
อมทรั
หาวิ
ดด
วันทีมม่ 23
พฤษภาคม
2558 ทร์จําจกัากั
วั
น
ที
่
23
พฤษภาคม
2558
มอบเกี
นดีแก
แก่บบุตุตรสมาชิ
รสมาชิกสหกรณ
กสหกรณ์
มอบเกียรติบตั รทุนเรีเรียยนดี
23 พฤษภาคม
พฤษภาคม 2558
วัวันนทีที่ ่ 23
2558

สหกรณ์
ออมทรั
พย์พอย์นามั
ยสุยรสุินรทร์
ดด
สหกรณ์
ออมทรั
อนามั
ินทร์จากั
จากั
จัดจัโครงการอบรมอาชี
พเสริ
ม มหลั
กสูกตสูรตพ“ขนมปากหม้
และขนมชั
ดโครงการอบรมอาชี
พเสริ
หลั
รย์อ“ขนมปากหม้
อและขนมชั
สหกรณ์
ออมทรั
นามัยสุรินอทร์
จากัด ้น”้น”
วันวัทีอนอมทรั
่ ที13่ 13มิพพถเสริ
สหกรณ์
นามั
ย2558
สุก2558
รสูินตทร์ร “ขนมปากหม้
จากัด
มิย์ุนอถายน
ุนมายน
จัดโครงการอบรมอาชี
หลั
อและขนมชั้น”
จัดโครงการอบรมอาชี
พอเสริ
ม หลั
กอสูนามั
ตร “ขนมปากหม้
อดและขนมชั้น”
สหกรณ์
อมทรั
พ
ย์
ย
สุ
ร
น
ิ
ทร์
จ
ากั
่ 13ยสุมิรถินุนทรายน
สหกรณออมทรัพวัยนอทีนามั
จํากั2558
ด
วันพทีเสริ
่ 13ม มิหลั
ถุนกายน
2558
จั
ด
โครงการอบรมอาชี
สู
ต
ร
“ขนมปากหม้
อและขนมชั
จัดโครงการอบรมอาชีพเสริม หลักสูตร “ขนมปากหมอและขนมชั
้น” ้น”
ถุนายน
วันวัทีน่ ที13่ 13
มิถุนมิายน
25582558

สหกรณ์
ออมทรั
พย์พคย์รูคพรูิษพณุิษโณุลกโลกจากั
ดด
สหกรณ์
ออมทรั
จากั
กิจกิกรรมงานแข่
งขังนขัทันกทัษะความสามารถของนั
กเรีกยเรีนยนประจ
าปีาปี2558
จกรรมงานแข่
กษะความสามารถของนั
ประจ
2558
สหกรณ
สหกรณ์อออมทรั
อมทรัพพยย์คครูรูพพิษิษณุณุโลก
โลกจํจากัากัดด
วังนขัวันทีนทั่ ที15-16
สิงพสิหาคม
่ 15-16
งย์หาคม
สหกรณ์
ออมทรั
ครูพ2558
ิษ2558
ณุ โกลก
ด
กิจกิกรรมงานแข
เรีกเรียนจยากั
จกรรมงานแข่
งขันกทัษะความสามารถของนั
กษะความสามารถของนั
นประจํ
ประจาปาปี2558
2558
สหกรณ์
พ
ย์
ค
รู
พ
ิ
ษ
ณุ
โ
ลก
จ
ากั
ด
กิจกรรมงานแข่
งขันวัวันนทัอทีทีกอมทรั
ก
เรี
ย
น
ประจ
าปี
2558
่่ ษะความสามารถของนั
15-16
สิ
ง
หาคม
2558
15-16 สิงหาคม 2558
กิจกรรมงานแข่งขันวัทันกทีษะความสามารถของนั
กเรี ยน ประจาปี 2558
่ 15-16 สิงหาคม 2558
วันที่ 15-16 สิงหาคม 2558

สหกรณ์
ออมทรั
พย์พโย์รงพยาบาลต
ารวจ
ดด
สหกรณ์
ออมทรั
โรงพยาบาลต
ารวจจากั
จากั
กิจกิกรรมทอดผ้
าป่าาสามั
คคีคคีประจ
าปีาปี2558
จกรรมทอดผ้
ป่ าสามั
ประจ
2558
สหกรณ์อวัอนอมทรั
อมทรั
พ
ย์
โ
รงพยาบาลต
ารวจ
จากัด
สหกรณ
พ
ย
โ
รงพยาบาลตํ
า
รวจ
จํ
า
สิงสิหาคม
2558
วัทีน่ ที17
่ อ17
งหาคม
2558 กัดารวจ จากัด
สหกรณ์
อมทรั
พ
ย์
โ
รงพยาบาลต
กรรมทอดผ้าาปป่าสามั
าสามัคคีคคีประจํ
ประจ
2558
กิกิจจกรรมทอดผ
าปาปี2558
กิจวัอวักรรมทอดผ้
า
ป่
าสามั
ค
คี
ประจ
าปีด 2558
สหกรณ์
อมทรั
พ
ย์
โ
รงพยาบาลต
ารวจ
งหาคม2558
2558 จากั
นนทีที่ ่1717สิสิงหาคม
กิจกรรมทอดผ้วัานป่ ทีาสามั
ประจาปี2558
2558
่ 17คสิคีงหาคม
วันที่ 17 สิงหาคม 2558

สหกรณ์
ออมทรั
พย์พคย์พรูคยอรูคุทอรูยั ุทอธานี
ดากัดด
สหกรณ์
ออมทรั
จจํากั
สหกรณ
ออมทรั
ุทยั ธานี
ัยธานีจากั
จัดจัอบรมส่
งเสริ
มงวิมเสริ
ชวิาชี
พวิสมาชิ
กอมทรั
ดไรินดินน)) )
ดอบรมส่
งเสริ
ชสหกรณ์
กด้าด้นการเกษตร
(จ(การปลู
การปลู
จัดอบรมส
มาชี
ชพาชีสมาชิ
พอสมาชิ
กพานการเกษตร
ย์ดคานการเกษตร
รูอุทยั ธานี( การปลู
ากัด กพืกชพืไร้ชไร้
วัน่ พ22-23
ทีสมาชิ
่ 22-23
สิงาหาคม
งนการเกษตร
หาคม
2558 ( การปลูกพืชไร้ดิน )
่ ที22-23
สิกงสิด้หาคม
2558
2558
จัดอบรมส่งเสริวัมนวิวัทีชนาชี
วันอทีออมทรั
่ อมทรั
22-23
2558
สหกรณ์
รูุทอยั ุทธานี
ยั ธานี
สหกรณ์
พพย์คย์สิรูคงอหาคม
จากัจดากัด
จัจัดด12
อบรมส่
เสริมมวิวิชชาชีาชีพพสมาชิ
สมาชิ
ด้านการเกษตร ( การปลูกพืชไร้ดิน )
NE ก ก
อบรมส่งงเสริ
WS ด้านการเกษตร ( การปลูกพืชไร้ดิน )
่ 22-23สิงสิหาคม
งหาคม2558
2558
วัวันนทีที่ 22-23

สหกรณ์
อออมทรั
พพย์ยพสสย์าธารณสุ
กระบี
ดด
สหกรณ์
ออมทรั
อมทรั
สาธารณสุ
ขกระบี
่ จดากั
สหกรณ
าธารณสุ
ขขกระบี
่ จํ่ จากัากั
มอบทุ
นส่สหกรณ์
มมการศึ
กกษาบุ
รสมาชิ
2558
มอบทุ
เสริ
การศึ
กย์ษาบุ
ตรสมาชิ
กประจ
ประจ
อมการศึ
อมทรั
พษาบุ
สตตาธารณสุ
ด 2558
มอบทุ
นนงสส่เสริ
งงเสริ
รสมาชิ
กกขกระบี
ประจํ
า่ จาปี
ปากัาปี
2558
วันวัมวันทีนการศึ
งงสิหาคม
2558
่ 26
งหาคม
2558
ที่ ที26
่ 26
หาคม
2558
มอบทุนส่งเสริ
กสิสิษาบุ
ตรสมาชิ
ก ประจาปี 2558
วัอนอมทรั
ที่ 26
สหกรณ์
ออมทรั
พย์ส2558
าธารณสุ
สหกรณ์
พสิย์งสหาคม
าธารณสุ
ขกระบีข่ จกระบี
ากัด ่ จากัด
นส่มงการศึ
เสริมกการศึ
ตรสมาชิ
าปี 2558
มอบทุมอบทุ
นส่งเสริ
ษาบุกตษาบุ
รสมาชิ
ก ประจกาปีประจ
2558
วันทีสิ่ ง26
สิงหาคม
วันที่ 26
หาคม
2558 2558

ชสอ.เขาพบ รมว.เกษตรฯ หาร�อแนวทางพัฒนาสหกรณ

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ
พรอมดวยคณะกรรมการ ชสอ. เขาพบ พลเอก ฉัตรชัย
สาริกัลยะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เพือ่ แสดงความยินดีในโอกาสเขาดํารงตําแหนง พรอมหารือ
ปญหาของสหกรณออมทรัพย แนวทางการเสียภาษี
ธุรกิจเฉพาะของสหกรณออมทรัพย การแกไข พ.ร.บ.
สหกรณ พ.ศ.2542 โดยมี พลเอกปฐมพงศ ประถมภัฏ
กรรมการผู  ช  ว ยรั ฐ มนตรี และ
นายเสนอ ชู จั น ทร รองอธิ บ ดี
กรมส ง เสริ ม สหกรณ ร ว มรั บ ฟ ง
เมื่ อ วั น ที่ 17 กั น ยายน 2558
ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ
กรุงเทพฯ

ชสอ. มอบเง�นสนับสนุนชมรม สอ.กทม. พ�้นที่ 1

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอมดวย
คณะกรรมการดําเนินการ รวมงานและมอบเงินสนับสนุน 200,000.- บาท
ให กั บ ชมรมสหกรณ อ อมทรั พ ย ก รุ ง เทพมหานคร พื้ น ที่ 1 โดยมี
รองศาสตราจารยทนั ตแพทยสรุ นิ ทร สูอาํ พัน ประธานกรรมการ ชมรม
สหกรณออมทรัพยกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 รับมอบ ณ โรงแรมซันธารา
อําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหวางวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2558 การจัดงาน
ครั้งนี้ ไดรับเกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.รังสรรค ปติปญญา
รักษาการรองอธิการบดีฝา ยบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นางสาว
อริยา ติรณะประกิจ ผูชวยผูจัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และ
ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพย ไทยบีเอ็มเอ จํากัด และนายวินัย
นิยโมสถ รองประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพยการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย จํากัด รวมเสวนา เรือ่ ง เงินเหลือหรือเงินขาด อยาประมาท
ควรลงทุน ทําใหผูเขาสัมมนาไดความรู และตระหนักถึงการออมเงินเพื่อ
พัฒนาไปสูค วามเปนผูม งั่ คัง่ ทางการเงิน นอกจากนี้ ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ
ประธานกรรมการ ชสอ. ใหเกียรติบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบาย ชสอ.

กับการพัฒนาสหกรณสมาชิก” ทําใหผเู ขารับการสัมมนาเขาใจนโยบาย
และการดําเนินงานของ ชสอ. ยิ่งขึ้น เชน การจัดหาเงินทุนใหเพียงพอ
กับความตองการ การใหบริการสินเชื่อแกสหกรณสมาชิก การบริหาร
ความเสีย่ ง การจัดทําระบบคุม ครองเงินฝาก การจัดงานวันออมแหงชาติ
การให TRIS จัดอันดับความนาเชือ่ ถือ และการจัดหาโปรแกรมสําเร็จรูป
ใหสหกรณสมาชิกใชทั่วประเทศ เปนตน ชวงเย็นเปนงานเลี้ยงสังสรรค
เริม่ จากงานมุทติ าจิต ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ ชสอ.
และ นายแพทยพจน ธรคุปต ประธานกรรมการ สหกรณออมทรัพย
วชิรพยาบาล จํากัด ที่เกษียณอายุการทํางาน พรอมทั้งไดสัมผัสและ
สนุนสนานรวมกันระหวางสหกรณ นอกจากนี้ ชมรมฯ ยังไดจัดพา
สมาชิกทัวรวัดโสธรวรารามวรวิหาร งานนี้ไดสัมผัสรอยยิ้ม อิ่มความสุข
อิม่ บุญ กันทัว่ หนาจากผูเ ขาสัมมนาทุกทาน ชสอ. ขอเปนกําลังใจใหผจู ดั งาน
ทุกทานดําเนินการจัดกิจกรรมดีๆ มอบแกสมาชิกตอไป แลวพบกันใหม
โครงการหนา

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
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ชสอ. จัดสัมมนา “การบร�หารความเสี่ยงดานตลาด และภาวะเศรษฐกิจไทยในปจจ�บัน”

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ ประธานกรรมการ พรอมดวย
นายประดิ ษ ฐ หั ส ดี รองประธานกรรมการ นายเอนก นาคดิ ล ก
นายชุมพล คําปา ดร.วิวฒ
ั น แดงสุภา รองประธานกรรมการ นายชัยรัตน
ป น นวน เลขานุ ก าร นายอนั น ต ชาตรู ป ระชี วิ น ผู  จั ด การใหญ
นางประภาษร ทิพยดี รองผูจัดการใหญ (สายธุรกิจ) และ นายนลทวัช
สมาธิ รองผูจ ดั การใหญ (สายพัฒนา) ชสอ. โดยฝายสงเสริมกิจการสหกรณ
จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงดานตลาด และภาวะ
เศรษฐกิจไทยในปจจุบัน” เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2558 ณ หองไกรทอง
โรงแรมริเวอรไซต กรุงเทพมหานคร มีผเู ขารับการสัมมนา จํานวน 106 คน
จาก 71 สหกรณ
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ บรรยายพิเศษ เรื่อง “โครงการ
เงิ น ออมเพื่ อ รั ก ษาเสถี ย รภาพทางการเงิ น ” เนื่องจากปจจุบันยัง
ไมมีกฎหมายหรือแนวทางในการสรางมาตรการคุมครองเงินฝากและ
เงินออมของสหกรณออมทรัพยที่ชัดเจน ชสอ. จึงไดดําเนินการศึกษา
แนวทางการสรางความมั่นคงและมีเสถียรภาพทางการเงินในขบวนการ
สหกรณ อ อมทรั พ ย โดยมี ข  อ เสนอว า ควรมี ก ารจั ด ตั้ ง กองทุ น รั ก ษา
เสถียรภาพทางการเงิน (Liquidity Pool Fund) ใหกับขบวนการ
สหกรณออมทรัพย เพื่อการแกไขปญหาวิกฤติการณทางการเงินของ
สหกรณออมทรัพย เพื่อประโยชนในการพัฒนาระบบสหกรณออมทรัพย
ใหมีความมั่นคงและเสถียรภาพ โดยไมตองรอการออกกฎหมายของ
ภาครั ฐ ซึ่ ง เป น วิ ธี ก ารที่ ใช เวลานานหรื อ อาจเป น ไปได ย ากที่ จ ะเกิ ด
กองทุ น หากสหกรณ เ กิ ด วิ ก ฤติ ก ารณ ท างการเงิ น ขึ้ น เช น กรณี ที่ มี
สมาชิ ก ของสหกรณ ถ อนเงิ น ฝากจํ า นวนมาก สหกรณ อ าจประสบ
ปญหาขาดสภาพคลองได ดังนั้น ชสอ. ในฐานะองคการกลางของ
ขบวนการสหกรณออมทรัพยไดพจิ ารณาแลวเห็นวาการรักษาเสถียรภาพ
ทางการเงินของสหกรณสมาชิกเปนเรื่องสําคัญ จึงไดจัดทําโครงการ
เงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน ขึ้น กลุมเปาหมาย คือ สหกรณ
ที่เขารวมโครงการจะตองเปนสมาชิก ชสอ. เทานั้น รวมถึงสหกรณที่มี
เงินฝาก โดยมีคุณสมบัติของสหกรณสมาชิกที่เขารวมโครงการ เปน
สหกรณสมาชิก ชสอ. สะสมเงินโดยการซื้อตั๋วสัญญาใชเงิน และหรือ
เงินฝากประจํากับ ชสอ. และผลที่คาดวาจะไดรับ สหกรณไดตระหนัก
รูถึงการออมเงิน เพื่อเตรียมการรักษาสภาพคลองของสหกรณ สหกรณ
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เกิดปญหาการขาดสภาพคลอง สามารถกูเ งินที่
นํามาเขาโครงการ ชวยแกปญหาการขาด
สภาพคลองได และสหกรณและขบวนการ
สหกรณมีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ
ทางการเงิน
ก า ร สั ม ม น า ค รั้ ง นี้ ไ ด  เ ชิ ญ
นายไพบู ล ย พงษ ไ พเชฐ ผู  บ ริ ห ารที ม
ฝ า ยนโยบายเศรษฐกิ จ การเงิ น สายนโยบายการ
เงิน ธนาคารแหงประเทศไทย บรรยายเรื่อง “ภาวะเศรษฐกิจไทย
ในปจจุบัน” โดยไดบรรยายถึง นโยบายเศรษฐกิจ มหภาคและบทบาท
ของธนาคารแหงประเทศไทย เปาหมายสูงสุดของการดําเนินนโยบาย
เศรษฐกิจ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ประชาชนกินดีอยูดี (ประชาชน
มีความเปนอยูดีขึ้นเปนลําดับ) เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ
มี เ สถี ย รภาพและเติ บ โตอย า งยั่ ง ยื น (ประชาชนมี ค วามแน น อนใน
ชีวิต ไมถูกกระทบจากปจจัยตางๆ เกินควร) การกระจายรายไดที่
เป น ธรรม ประชาชนมี โ อกาสทางเศรษฐกิ จ ที่ เ ท า เที ย มกั น รวมถึ ง
นโยบายการเงินและการคลังตองสอดคลองกัน เพื่อบรรลุเปาหมาย
การเติ บ โตของเศรษฐกิ จ ที่ ยั่ ง ยื น ในระยะยาว นโยบายทั้ ง สองมี
วัตถุประสงคเดียวกัน คือ สนับสนุนใหเศรษฐกิจเติบโตอยางยั่งยืน
แต ใ นระยะสั้ น อาจชั่ ง นํ้ า หนั ก ระหว า งการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ กั บ
การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ โดยมีเครื่องมือในการดําเนินนโยบาย
การคลัง คือ การจัดเก็บภาษี การใชจา ยของรัฐ การกอหนีแ้ ละการบริหาร
หนี้สาธารณะ
นอกจากนีไ้ ดเชิญ นายนนทพัทธ อัศวบุญญาเลิศ ผูบ ริหารทีม
ฝายตรวจสอบ 2 สายกํากับสถาบันการเงิน ธนาคารแหงประเทศไทย
บรรยายเรื่อง “การบริหารความเสี่ยงดานตลาด” โดยบรรยายถึง
คําจํากัดความและประเภทความเสี่ยงดานตลาด บัญชีเพื่อการธนาคาร
VS บัญชีเพื่อการคา การบริหารความเสี่ยงดานตลาด ธุรกรรมในบัญชี
เพือ่ การธนาคาร ธุรกรรมในบัญชีเพือ่ การคา ธุรกรรมอนุพนั ธทางการเงิน
โดยมี ก ารจั ด งานเลี้ ย งสั ง สรรค ใ นตอนเย็ น ล อ งเรื อ แม นํ้ า
เจาพระยา ชมทัศนียภาพสองฝง ริมแมนาํ้ เจาพระยา โดย มีผบู ริหาร ชสอ.
เขารวมงานเลี้ยงดังกลาว

ขาวประชาสัมพันธ
ชสอ. ขอเชิญเขารวมฝกอบรม
หลักสูตร “คณะกรรมการอํานวยการ”
ระหวางวันที่ 13-15 มกราคม 2559 ณ โรงแรมพรพิงค ทาวเวอร อ.เมือง จ.เชียงใหม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ฝายวิชาการ ชสอ. โทร. 0 2496 1199 ตอ 308 309 และ 311 หรือ www.fsct.com/learning

ชสอ. ขอความรวมมือสหกรณสมาชิก สงรายงานกิจการประจําป 2557 มายัง ชสอ.
เพื่อจัดทํารายงานสถิติขอมูลสหกรณออมทรัพยใหเปนปจจุบัน เผยแพรลง www.fsct.com
อันจะเปนประโยชนตอการสงเสริมและการพัฒนาสหกรณออมทรัพยตอไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : ฝายวางแผน ชสอ. โทร 0 2496 1199 ตอ 304-307

สั่งซื้อเสื้อโปโลนาโนและของที่ระลึกสหกรณ ไดที่
www.fsctshop.lnwshop.com

FSCT SHOP

fsct.com

FSCT channel
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
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อัตราดอกเบี้ย
และ เง�นฝากประจํา

“รุนวันออมแหงชาติ ป 2558”
ออมทรัพยกับ ชสอ. ดอกเบี้ยสูง.. ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน - 6 พฤศจิกายน 2558
วงเงิน
1 ลานบาทขึ้นไป
5 ลานบาทขึ้นไป
10 ลานบาทขึ้นไป

ระยะเวลา 18 เดือน
อัตราดอกเบี้ยรอยละตอป
4.10
4.20
4.30

อัตราดอกเบี้ยเง�นกู
ประเภทเงินกู
ระยะสั้น
ระยะปานกลาง
ระยะยาว

อัตราดอกเบี้ย
ตามประกาศ
4.60%
5.05%
5.15%

อัตราดอกเบี้ยสุทธิ
กรณีหักเฉลี่ยคืน
4.43%
4.86%
4.95%

ชําระคืน
(เดือน)
12
36
100

ตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เปนตนไป

