๑๐๐ ปี สหกรณ์ไทย
พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล
สร้างสังคมไทยมั่นคง

FSCT
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “A- / Stable” ประเมินโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำ�กัด
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ปีท ี่ 28 ฉบับ ที่ 344 เดือนกุม ภาพัน ธ์ 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสัมมนาพร้อมทัศนศึกษาและงานเลี้ยงขอบคุณ
ชสอ. ก�ำหนดจัดโครงการสัมมนาพร้อมทัศนศึกษาและงานเลีย้ งขอบคุณสหกรณ์ผใู้ ช้บริการสินเชือ่ ของ ชสอ.ประจ�ำ
ปี 2558 ระหว่างวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมอบสิทธิพิเศษแก่สหกรณ์
ที่ ใช้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ ของ ชสอ.ที่ มี ก ารจ่ า ยดอกเบี้ ย เงิ น กู ้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 พฤศจิ ก ายน 2557 – 31 ตุ ล าคม 2558
รวม 100 สหกรณ์ ๆ ละ 1 คน โดยพิจารณาตามล�ำดับการส่งใบแจ้งความจ�ำนงเข้าร่วมโครงการก่อนเป็นส�ำคัญ ทั้งนี้
สหกรณ์ที่ได้รับสิทธิไม่เสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
สอบถามรายละเอียดได้ที่ : ฝ่ายสินเชื่อ โทร. 02 496 1199 ต่อ 212 – 216, 223 และ 227
โครงการตอบแทนสหกรณ์สมาชิกที่มีความศรัทธาต่อบริการสินเชื่อของ ชสอ.ปี 2558
               ชสอ. ได้จัดโครงการตอบแทนสหกรณ์สมาชิกที่มีความศรัทธาต่อบริการสินเชื่อของ ชสอ. ประจ�ำปีบัญชี 2558  
โดยมอบของที่ระลึกให้แก่สหกรณ์ผู้ใช้บริการสินเชื่อต่อเนื่อง 5 ปีบัญชีของ ชสอ. (ปีบัญชี 2553 – 2557) ทุกสหกรณ์
รวม 183 สหกรณ์ ทัง้ นี้ เพือ่ แทนค�ำขอบคุณ ชสอ. จึงขอมอบเตาไมโครเวฟ  SHARP รุน่ R-742P
ขนาดความจุ 25 ลิตร ให้แก่สหกรณ์ๆ ละ 1 เครื่อง ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
เครื่องละ 3,295.60 บาท ส�ำหรับก�ำหนดการส่งมอบ ชสอ. ก�ำหนดส่งมอบให้ทุกสหกรณ์
ภายในเดือนมีนาคม 2559 สามารถตรวจสอบรายชื่อสหกรณ์ที่ได้รับเตาไมโครเวฟ
ได้ที่เว็บไซต์ www.fsct.com
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ฟรี!!

รับเงินกู้ตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. 59 – 29 ก.พ. 59
นำ�ยอดเงินกู้ที่ขอรับรวมสะสมยอดได้ ทั้งนี้ ไม่รวมยอด
หักชำ�ระหนี้สัญญาเดิม โดยแลกของที่ระลึกได้ ดังนี้

ยอดรับเงินกู้สะสมทุก ๆ ..... ล้านบาท

ชนิดของที่ระลึก

5 ล้านบาท
10 ล้านบาท

เสื้อยืดโปโลนาโนรุ่น 100 ปีสหกรณ์ไทย 1 ตัว
เสื้อแจ็คเก็ตรุ่น 100 ปีสหกรณ์ไทย 1 ตัว

250 ล้านบาท

LED TV 4K 43 นิ้ว (Smart TV ) 1 เครื่อง

500 ล้านบาท

LED TV 4K 43 นิ้ว (Smart TV ) 1 เครื่อง พร้อมกับ ชุดโฮมเธียเตอร์ 1 ชุด
(เครื่องเล่น DVD Blu-Ray Disc พลังเสียง 1,000 วัตต์ 5.1 Channel)

หมายเหตุ

1. ยอดรับเงินกู้สะสมสามารถนำ�มาเลือกรับของที่ระลึกแบบคละชนิดได้ตามความประสงค์ ทั้งนี้ เศษของยอดรับ
   เงินกู้สะสมที่ไม่เต็ม จำ�นวน  5 ล้านบาทไม่สามารถแลกรับของที่ระลึกได้
2. สงวนสิทธิ์ในการแลกรับของที่ระลึกตามตารางที่ ชสอ.กำ�หนดเท่านั้น และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้สหกรณ์อื่น
   หรือทอนเป็นเงินสดได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายสินเชื่อชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
โทร. 02 496 1199 ต่อ 212 – 216, 223 และ 227 แฟ็กซ์. 02 496 1177, 02 496 1188
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ครับ

สวัสดีครับ พบกันอีกครั้ง ส�ำหรับ FSCT News ฉบับเดือนกุมภาพันธ์

ในเดื อ นนี้ มี วั น ส� ำ คั ญ ของพวกเราชาวสหกรณ์ คื อ “วั น สหกรณ์
แห่ ง ชาติ ” ซึ่ ง ตรงกั บ วั น ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ์ ของทุ ก ปี และในปี 2559 นี้
การสหกรณ์ไทยได้ถือก�ำเนิดมาครบรอบ 100 ปี หรือ 1 ศตวรรษ ปีนี้ขบวนการ
สหกรณ์ไทยได้ร่วมกันจัดงานเฉลิมฉลองในโอกาสขบวนการสหกรณ์ไทย มีอายุ
ครบ 100 ปี ตลอดทั้งปีขึ้นทั่วทั้งประเทศ  เพื่อน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”
รวมทั้ง แสดงออกถึงพลังความสามัคคี ความเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกันของขบวนการ
สหกรณ์ไทย เพื่อเป็นกลไก ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงร่วม
กันจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตลอดปี ผมขอเชิญชวนสหกรณ์สมาชิกเข้าร่วม
พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ และร่วม
กิจกรรมเฉลิมฉลองงานวันสหกรณ์แห่งชาติ และครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย
ณ จังหวัดของท่านโดยพร้อมเพียงกันครับ
ตลอดเดื อ นมกราคมที่ ผ ่ า นมา  ผมและคณะกรรมการด� ำ เนิ น การ
ได้ เ ดิ น ทางไปสวั ส ดี ป ี ใ หม่ 2559 ท่ า นรั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และรองอธิบดี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และ
รองอธิบดี และหน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน และความสะดวกให้ ชสอ.
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ และเข้าเยี่ยมเยือน มอบของทีระลึกให้แก่สหกรณ์สมาชิก
เพื่อเป็นการขอบคุณสหกรณ์สมาชิกที่ให้ความเชื่อมั่นและความศรัทธา ในการ
บริหารงานของ ชสอ. ด้วยดีเสมอมา และน�ำเงินมาลงทุนใน ชสอ. ในรูปของเงิน
รับฝากประจ�ำ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ทุนเรือนหุ้น เพื่อให้เงินหมุนเวียนอยู่ในระบบ
สหกรณ์ นับว่า ชสอ. บริหารเพื่อประโยชน์สูงสุดของมวลสมาชิกอย่างแท้จริง
ผมขอเชิญชวนสหกรณ์สมาชิกมาลงทุนกับ ชสอ. เพื่อบริหารเงินอย่าง
มีประสิทธิภาพในการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดี ตลอดจนเพื่อเป็นการจัดหาทุน
ไว้บริการเงินกู้ให้แก่สหกรณ์สมาชิก ซึ่ง ชสอ. ได้ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินฝาก
ประจ�ำ “รุ่นออมทรัพยรับอั่งเปา” โดยให้อัตราดอกเบี้ย 12 เดือน วงเงิน 1 ล้าน
บาท 3.35% 5 ล้านบาท 3.45% 10 ล้านบาท 3.55% และ 20 ล้านบาทขึ้นไป
3.65% ต่อปี ซึ่งจะเปิดจ�ำหน่ายถึง 29 กุมภาพันธ์นี้ สหกรณ์ที่น�ำเงินมาลงทุน
กับ ชสอ. นอกจากได้ผลตอบแทนที่สูงแล้ว ยังได้รับโบนัสเป็นของที่ระลึกสิ้นปี
และสามารถสะสมแต้มยอดการฝากหรือซื้อหุ้นเพิ่มเพื่อรับสิทธิ์ทัศนศึกษาดูงาน
ต่างประเทศฟรี สหกรณ์ใดสนใจ ติดต่อได้ที่แผนกตั๋วสัญญาใช้เงินและเงินฝาก
ประจ�ำ โทร 0 2496 1199 ต่อ 126-127, 109-110 ครับ
ผมขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าสหกรณ์สมาชิกที่ใช้บริการเงินกู้ ชสอ.
และรับเงินกู้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2559สามารถน�ำยอดเงิน
กู้สะสมมาขอรับมาแลกรับของที่ระลึก ฟรี!! โดยมียอดเริ่มต้นสะสม 5 ล้านบาท
จนถึง 500 ล้านบาท รายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้ใน FSCT ฉบับนี้ หรือทางเว็บไซต์
www.fsct.com ครับ
แล้วพบกันใหม่ในฉบับหน้า ขอบคุณและสวัสดีครับ

“100 ปี สหกรณ์ ไทย พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล
สร้างสังคมไทยมั่นคง”

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
ประธานกรรมการ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด

3

นายอภินันท์ จันทรังษี
อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

ชสอ. สวัสดีปี ใหม่ 2559 หน่วยงานต่างๆ

นายสมปอง อินทร์ทอง
อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นายเสนอ ชูจันทร์
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายปริญญา เพ็งสมบัติ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายประยวน พันธ์สวัสดิ์
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

นายประวิน พัฒนะพงษ์
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
นายจ�ำลอง สิงห์โตงาม
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

นางสาวอรุณี กาญจนสาลักษณ์
ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี

ดร.จรูญ ไชยศร
รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์
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นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
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นายวิโรจน์ ภู่ไพบูลย์
สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

ชสอ. สัมมนา
“แนวทางการแก้ ไขปัญหาหนี้สินครู”

ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ์ ประธานกรรมการ ชสอ.
เป็นประธานในพิธีเปิด การสัมมนาเรื่อง “แนวทางการแก้ไขปัญหา
หนี้สินของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู” เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม
2558 ณ ห้องประชุม 701 ส�ำนักงาน ชสอ. โดยมี นายอนันต์
ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. น�ำเสนอข้อมูลปัญหาหนี้สิน
ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู จากนั้นเป็นการอภิปรายเพื่อ
แสดงความคิดเห็นร่วมกัน เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู แนวทางการท�ำธุรกรรมร่วมกับ
สถาบันการเงินอื่น บทบาท ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์ในการ
แก้ไขปัญหาหนีส้ นิ ครู และแนวทางการสร้างภาพลักษณ์ของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู โดยผูอ้ ภิปราย ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ
นายชุมพล ค�ำปา รองประธานกรรมการ นายณฐกร แก้วดี กรรมการ
ด�ำเนินการ นายสถิตชัย วรานนท์วนิช  ประธานกรรมการสหกรณ์

ออมทรั พ ย์ ค รู ส มุ ท รสาคร จ� ำ กั ด และด� ำ เนิ น การอภิ ป รายโดย
นายเสกสรรค์ โสภารัตน์ กรรมการด�ำเนินการ ชสอ. มีจากสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูทั่วประเทศเข้าร่วมสัมมนา กว่า 100 คน
ดร.เฉลิมพล  กล่าวว่า  จริงๆ แล้วปัญหาในวันนี้ควรจะ
เป็นปัญหาของขบวนการสหกรณ์ เราต้องรวมพลังร่วมกันอย่างจริงจัง
สร้างพลังสหกรณ์ เพือ่ สร้างภาพลักษณ์ทดี่ ี โดยใช้หลักการ อุดมการณ์
และวิธีการสหกรณ์ พึ่งตนเองเลิกใช้ระบบทุนนิยม สหกรณ์ควรเลิก
พึ่งพาแหล่งทุนจากภายนอก เพราะมี ชสอ. เป็นศูนย์กลางทางการ
เงินอยู่แล้ว สหกรณ์ที่ขาดเงินก็มากู้กับ ชสอ. จะพยายามท�ำ ชสอ.
ให้เป็นธนาคารสหกรณ์   และควรที่จะมีการตั้งคณะท�ำงานขึ้นมา
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา  ประกอบด้วย ชสอ. สันนิตบาตสหกรณ์
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย และชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์
ทุกภาค
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พิธีมอบวุฒิบัตรผู้เข้าอบรม
ผู้บริหาร สอ.ระดับสูง รุ่นที่ 4
นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวรายงานต่อ พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฎ ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง รุ่นที่ 4 จัดโดย ชสอ. พร้อมทั้ง
มอบวุฒิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมจ�ำนวน 40 คน จาก 35 สหกรณ์ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

นวัตกรรมการบริหารจัดการ
สอ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

FSCT

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็น
ประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในหัวข้อ “นวัตกรรมกับการ
บริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์” พร้อมมอบเงินสนับสนุน จ�ำนวน
100,000 บาท ในการจัดโครงการคัดเลือก “ผลงานนวัตกรรมการ
บริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ�ำ
ปี 2558” เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมโฆษะ อ.เมือง
จ.ขอนแก่น โดยมี นายศักดิช์ ยั พงษ์เพชร และ นายเสกสรรค์ โสภารัตน์
กรรมการด� ำ เนิ น การเข้ า ร่ ว มงานดั ง กล่ า วด้ ว ย ทั้ ง นี้ มี ส หกรณ์ ประเทศประจ�ำปี 2558 ของ ชสอ. ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
ออมทรัพย์สง่ ผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมการคัดเลือก 3 แห่งด้วยกันคือ ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัย
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสุรินทร์ จ�ำกัด ชื่อผลงาน “ทัชสกรีนบริการ สุรินทร์ จ�ำกัด
ประทับใจ ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี” สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัย
สุรินทร์ จ�ำกัด ชื่อผลงาน “ระบบสอบถามข้อมูลส่วนตัวสมาชิก
สหกรณ์ 360” และสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี จ�ำกัด ชื่อผลงาน “ปรับกู้สู้วิกฤติ พบผิด
เร่งแก้ไข” โดยสหกรณ์ที่ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมฯ ดีเด่นระดับ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจ�ำปี 2558 และต้องเป็นตัวแทน
ของชมรมฯ เพื่อไปร่วมการคัดเลือกผลงานนวัตกรรมฯ ดีเด่นระดับ
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คลินิคกฎหมาย
โดย..  นายณฐกร  แก้วดี กรรมการดำ�เนินการ ชสอ.

การบังคับคดี
การบังคับคดี เป็นขั้นตอนที่เจ้าหนี้ตามค�ำพิพากษา
ต้องด�ำเนินการบังคับคดีโดยการยึด หรืออายัดทรัพย์สินของ
ลูกหนี้ ต ามค� ำ พิ พ ากษา  ออกขายทอดตลาดเพื่อน� ำ เงิ นมา
ช�ำระหนีแ้ ก่เจ้าหนี้ ขัน้ ตอน และกระบวนการบังคับคดี มีความ
ยุ่งยากพอสมควร ดังนั้น คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการของ
สหกรณ์ ควรศึกษาท�ำความเข้าใจพื้นฐานการบังคับคดีให้
ถ่องแท้ ซึ่งจะได้อธิบายต่อไป แต่เนื่องจากมีการแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 29) ออกมา
ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป เกี่ยวกับ
การบังคับคดี ห้องชุด ที่ดินจัดการ และหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งอาจ
จะมีผลกระทบต่อสหกรณ์ที่รับจ�ำนอง ห้องชุด ที่ดินจัดสรร
และหมู ่ บ ้ า นจั ด สรรที่ ส หกรณ์ บั ง คั บ จ� ำ นอง และน� ำ ออก
ขายทอดตลาด จึงขอสรุปสาระส�ำคัญ พอสังเขป ดังนี้
1. การขายทอดตลาดห้องชุด ตามกฎหมายว่าด้วย
อาคารชุด ก่อนขายทอดตลาดเจ้าพนักงานบังคับคดี ต้องบอก
กล่าวไปยัง นิติบุคคลอาคารชุด ให้แจ้งรายการหนี้ค่าใช้จ่าย
ทีต่ อ้ งช�ำระเพือ่ การออกหนังสือปลอดหนีภ้ ายใน 30 วัน นับแต่
ได้รบั ค�ำบอกกล่าว และเมือ่ ขายทอดตลาดแล้ว ให้เจ้าพนักงาน
บังคับคดีกันเงินที่ได้จากการขายทอดตลาด ไว้เพื่อช�ำระหนี้
ที่ค้างช�ำระดังกล่าวก่อนเจ้าหนี้จ�ำนอง และให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่โอนสิทธิให้แก่ผู้ซื้อ

(ตอนที่ 1)
2. การขายทอดตลาดที่ดินจัดสรรตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยการจั ด สรรที่ ดิ น ก่ อ นท� ำ การขายทอดตลาดให้
เจ้าพนักงานบังคับคดีบอกกล่าวให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
แจ้งรายการหนี้ค่าบ�ำรุงรักษาและการจัดการสาธารณูปโภค
ภายใน 30 วัน นับแต่ได้รับค�ำบอกกล่าว เมื่อขายทอดตลาด
ได้แล้วให้เจ้าพนักงานบังคับคดี กันเงินที่ได้จากการขาย
ทอดตลาดไว้เพื่อช�ำระหนี้ที่ค้างช�ำระดังกล่าวก่อนเจ้าหนี้
จ�ำนอง และให้พนักงานเจ้าหน้าที่โอนสิทธิให้แก่ผู้ซื้อ
3. หากมี ก ารระงั บ การจดทะเบี ย น สิ ท ธิ แ ละ
กรรมสิทธิไว้ ให้การระงับการจดทะเบียนสิทธิ และนิตกิ รรม นัน้
เป็นอันยกเลิกไป
เห็นได้วา่ กฎหมายใหม่ให้ความส�ำคัญกับหนีค้ า่ ใช้จา่ ย
หนี้ค่าบ�ำรุงรักษา และสาธารณูปโภค ของนิติอาคารชุด และ
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรก่อนเจ้าหนี้จ�ำนอง ซึ่งแต่เดิมนั้น
เจ้าหนี้จ�ำนองเป็นเจ้าหนี้มีประกันที่มีสิทธิได้รับช�ำระหนี้ก่อน
เจ้าหนีส้ ามัญอืน่ ต่อไปนีส้ หกรณ์ตอ้ งระวัง และหมัน่ ตรวจสอบ
สมาชิกทีก่ เู้ งินไปซือ้ ห้องชุดหรือคอนโดมิเนียม และบ้านจัดสรร
ว่ามีพฤติกรรมการซื้อเพื่อเกร็งก�ำไร หรือขายต่อ โดยไม่ช�ำระ
ค่าใช้จ่ายส่วนกลางให้นิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคล
หมู่บ้านจัดสรร หรือไม่ ซึ่งเป็นการเสี่ยงต่อการบังคับการ
จ� ำ นองที่ ส หกรณ์ อ าจไม่ ไ ด้ รั บ เงิ น จากการขายทอดตลาด
เต็มจ�ำนวนหนีท้ คี่ า้ งช�ำระ และอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
สหกรณ์ในอนาคตได้.............

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
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3.

1.

4.

2.

1.ระบบงานเงินฝาก
2.ระบบงานสิ นเชื่อ
3.ระบบงานการเงิน
4.ระบบงานดูแลการปฏิบตั ิงาน
1.ระบบงานเงินฝาก
2.ระบบงานสิ นเชื่อ
3.ระบบงานการเงิน
4.ระบบงานดูแลการปฏิบตั ิงาน
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2.ระบบงานสิ นเชื่อ
2.ระบบงานสิ นเชื่อ

3.ระบบงานการเงิน
4.ระบบงานดูแลการปฏิบตั ิงาน
3.ระบบงานการเงิน
4.ระบบงานดูแลการปฏิบตั ิงาน

และในวันที่ 21 – 22 มกราคม 2559 จะมีการประชุม สอ.นาร่ อง ประจาเดือน ครั้งที่ 8 ณ
สานักงาน ชสอ. โดยจะเป็ นการประชุมเชิงปฏิบตั ิการโดยการสาธิต โปรแกรม Alpha Version
จานวน 4 ระบบงาน คือ ระบบงานเงินฝาก ระบบงานสิ นเชื่อ ระบบงานการเงิน และระบบงานดูแล
การปฏิบตั ิงาน ซึ่งเป็ นระบบงานที่คณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ดาเนินการตรวจรับไปแล้ว จากนั้นก็
จะทาการ Review กับ สอ.นาร่ องอีกครั้ง เพื่อเป็ นการสร้างความมัน่ ใจเกี่ยวกับโปรแกรมอีกครั้ง

และในวันที่ 21 – 22 มกราคม 2559 จะมีการประชุมกับสหกรณ์นำ� ร่อง ประจ�ำเดือน ครัง้ ที่ 8 ณ ส�ำนักงาน ชสอ. โดย
จะเป็นการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ การสาธิต โปรแกรม Alpha Version จ�ำนวน 4 ระบบงาน คือ ระบบงานเงินฝาก ระบบงาน
สินเชื
ระบบงานการเงิ
การเชื่อมต่
ออ่ระบบ
ATMน และระบบงานดูแลการปฏิบตั งิ าน ซึง่ เป็นระบบงานทีค่ ณะกรรมการตรวจรับฯ ได้ดำ� เนินการตรวจรับ
แล้ว จากนั้นก็ท�ำการตรวจสอบ (Review) กับ สหกรณ์น�ำร่องอีกครั้ง เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับโปรแกรม

การเชื่อมต่อระบบ ATM ระหว่าง ชสอ. กับ ธนาคารกรุ งไทย ขณะนี้อยูใ่ นขั้นตอนของการจัดทา
การเชื่อมต่อระบบ ATMโดยจะดาเนินการทดสอบเบื้องต้น เดือน กุมภาพันธ์ 2559 ใน
แผนการทดสอบระบบ
การเชือ่ มต่อระบบ ATM ระหว่าง ชสอ. กับ ธนาคารกรุงไทย ขณะนีอ้ ยูใ่ นขัน้ ตอนของการจัดท�ำแผนการทดสอบระบบ
ขณะเดี
ย
วกั
ดาเนินการในเรื
ารออกบั
ตรยวกัวิธนก็ีกได้ารขอมี
บตั ร อ่ รูงของ
ปแบบของบั
โดยจะด�ำน
เนิก็
นการทดสอบเบื
อ้ งต้น เดื่ ออนงของ
กุมภาพัวินธธ์ี ก2559
ในขณะเดี
ดำ� เนินการในเรื
วิธกี ารออกบัตตรรวิธกี าร
ขอมีบัตร รูปแบบของบัตร

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
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ชสอ. ร่วมงานวันป้องกัน
อุบัติภัยแห่งชาติ ประจำ�ปี 2558
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชสอ.
ร่ ว มพิ ธี เ ปิ ด งานวั น ป้ อ งกั น อุ บั ติ ภั ย แห่ ง ชาติ ประจ� ำ ปี 2558
และเปิ ด ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 จังหวัดนนทบุรี เพื่อรณรงค์เสริมสร้าง
ความตระหนั ก และสร้ า งจิ ต ส� ำ นึ ก ด้ า นความปลอดภั ย ให้ แ ก่
ประชาชน และเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล

ปีใหม่ 2559  พร้อมมอบน�้ำดื่ม ชสอ. จ�ำนวน 1,200 ขวด ส�ำหรับ
แจกจายใหกบั ประชาชนและผูเ ข้าร่วมกิจกรรมปัน่ เพือ่ พ่อ “Bike for
Dad” โดยมี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
ประธานในพิธีเปิดงานเป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อ.บางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

ชสอ. สนับสนุนงานวันเด็กแหงชาติ
ประจําป 2558 เทศบาลตําบลบางสีทอง
นายประดิษฐ หัสดี รองประธานกรรมการ ชสอ. ร่วมเป็นเกียรติในงาน
วันเด็กแหง ชาติ ประจําป 2559 จัดโดยเทศบาลตําบลบางสีทอง โดยมีเรือโท กฤษณ
จินตะเวช นายอําเภอบางกรวย เปนประธานในพิธเี ปด เพือ่ ใหเด็กและเยาวชนไดรบั
ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน แสดงความสามารถ ตลอดจนไดร บั ของขวัญโดยไดร บั
ความรวมมือจาก หนวยงานภาครัฐ และเอกชน เมื่อวันที่ 10 มกราคม ที่ผานมา 
ณ ลานกิจกรรม สํานักงาน ชสอ. ซึ่ง ชสอ. ไดเอื้อเฟอสถานที่ในการจัดงาน และ
สนับสนุนเงินในการจัดกิจกรรมวันเด็ก เป็นจํานวนเงิน 20,000 บาท

10

FSCT

ne ws

FSCT

ครบรอบ 33 ปี
สอ. กองบัญชาการกองทัพไทย จก.
ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ์ ประธาน
กรรมการ พร้อมด้วย ฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมมอบ
ดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ
33 ปี แห่ ง การก่ อ ตั้ ง สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
กองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย จ� ำ กั ด เมื่ อ วั น ที่
23 ธันวาคม 2558

ชสอ. ให้การต้อนรับ นศ. แม่โจ้ ศึกษาดูงาน
ดร.เฉลิ ม พล ดุ ล สั ม พั น ธ์ ประธานกรรมการ
พร้อมด้วย พลตรี วัชระ นิตยสุทธิ์ กรรมการด�ำเนินการ และ
ฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ชสอ. ด้านการบริหารงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุม
701 ส�ำนักงาน ชสอ.

ประมวลภาพ
โครงการทัศนศึกษาขอบคุณผู้ลงทุนใน ชสอ.
เงินฝากประจ�ำ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ทุนเรือนหุ้น
ณ ประเทศญี่ป่นุ (ฮอกไกโด)
ระหว่างวันที่ 16 - 21 ธันวาคม 2558
รอบที่ 1
มีผู้ร่วมเดินทางจ�ำนวน 42 คน จาก 11 สหกรณ์

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
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CSR ออมทรัพย์..เพื่อสังคม
สหกรณ์ ใ ดอยากร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ใน “CSR   ออมทรั พ ย์ . .เพื่ อ สั ง คม” สามารถส่ ง ภาพกิ จ กรรมพร้ อ ม
รายละเอียดมาได้ที่ email : prfsct@gmail.com  ทาง FSCT News จะเผยแพร่ภาพของสหกรณ์ท่านในฉบับต่อไปค่ะ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูก�ำแพงเพชร  จ�ำกัด
จัดโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิก
วันที่ 16  กันยายน 2558

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ�ำกัด
จัดโครงการฝึกอบรมเสริมอาชีพ หัวข้อ การท�ำขนมเทียน-ขนมเข่ง
ให้กับสมาชิก วันที่ 27 มิถุนายน 2558

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จ�ำกัด
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกกรมการข้าว ประจ�ำปี 2558
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

12

FSCT

ne ws

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จ�ำกัด
จัดประกวดเรียงความ เนื่องใน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนแห่งชาติ
ประจ�ำปี 2558 วันที่ 7 กรกฎาคม 2558

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ทีโอที จ�ำกัด
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ�ำปี 2558
วันที่ 7 กันยายน 2558

สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจพัทลุง จ�ำกัด
มอบเงิน สาธารณประโยชน์
“โครงการห้องประชุมออนไลน์” (WEBEX)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558

สวัสดีปี ใหม่ 2559
และขอบคุณสหกรณ์ที่ลงทุนใน ชสอ.
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ นายประดิษฐ
หัสดี และ ดร.วิวัฒน์ แดงสุภา รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย
ฝ่ายจัดการ ชสอ. น�ำของที่ระลึกไปมอบให้กับสหกรณ์ในโอกาส
ขึ้นปีใหม่ 2559 และขอบคุณสหกรณ์ที่ลงทุนใน ชสอ. ในรูปของ
เงินรับฝากประจ�ำ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ทุนเรือนหุ้น พร้อมรายงาน
ผลการด�ำเนินงานของ ชสอ. ที่ผ่านมา
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ กล่าวว่า  การที่สหกรณ์มา
ลงทุนกับ ชสอ. นอกจากได้ผลตอบแทนที่สูงแล้ว ยังรับโบนัส
เป็ น ของที่ ร ะลึ ก สิ้ น ปี สามารถสะสมแต้ ม ยอดการฝากหรื อ
ซื้อหุ้นเพิ่มเพื่อรับสิทธิ์ทัศนศึกษาดูงานต่างประเทศฟรี ให้สหกรณ์
สมาชิกทีเ่ ดือดร้อนกูเ้ พือ่ เป็นการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน และก�ำไรที่
ชสอ. ได้กก็ ลับคืนสูส่ หกรณ์ในรูปเงินปันผล เฉลีย่ คืน 100 เปอร์เซ็นต์
เพราะการบริหารเงินของ ชสอ. ไม่วา่ จะเป็นการลงทุนหรือการกูเ้ งิน
จะเป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ของสหกรณ์ โดยเฉพาะการ
ปล่อยกู้ของ ชสอ. ตลอด 43 ปี มีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ประมาณ
0.01% ของยอดลูกหนี้ซึ่งถือว่าน้อยมาก เพื่อเทียบกับสถาบัน
การเงินอืน่ เพราะเราท�ำธุรกิจกับสหกรณ์สมาชิก ส�ำหรับการลงทุน
ของ ชสอ. ก็ไม่เคยมีไปลงทุนกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น
ชสอ. ยึดมั่นว่าต้องให้บริการสหกรณ์สมาชิกเป็นอันดับแรก และ
ไม่ได้แสวงหาก�ำไรสูงสุด จึงท�ำให้ ชสอ. มีความมัน่ คง เข้มแข็ง ซึง่ อันดับ
ความน่าเชือ่ ถือองค์กร โดยบริษทั ทริสเรทติง้ จ�ำกัด อันดับเครดิต Aแนวโน้ม : คงที่ ชสอ. จึงขอขอบคุณส�ำหรับสหกรณ์ทนี่ ำ� เงินมาลงทุน
ที่มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจด้วยดีตลอดมา

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
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หน่วยงานต่างๆ ร่วมสวัสดีปี ใหม่ 2559 ชสอ.
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27 รีสอร์ท

เทศบาลตําบลบางสีทอง

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
สาขาสยามสแควร์

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สาขาสุรวงศ์

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)

ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)

บริษัท เน็ตคอนซัลท์ จ�ำกัด

สมาคมฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ส มาชิ ก
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

หนังสือพิมพ์ สยามรัฐ (รายวัน)

สอ.กรมชลประทาน จก.

FSCT
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ข่าวประชาสัมพันธ์

สินค้าแนะน�ำฝ่า

ยธุรกิจเสริม

ราคาตัวละ

790.เสื้อแกรนด์สปอร์ตสีขาว
100 ปี สหกรณ์ไทย

ราคาตัวละ

300.-

เสื้อนาโน
100 ปี สหกรณ์ไทย

กระเป๋าเดินทาง

กระเป๋าช้อปปิ้ง

ราคาใบละ

120.-

ราคาใบละ

กระเป๋าเป้หนัง PU
สีน�้ำตาล

ราคาใบละ

200.-

170.กระเป๋าคาด-อก
ราคาใบละ

170.-

ราคาใบละ

ชุดคอฟฟี่เบรค 250.-

กระเป๋าหูหิ้ว
(ผ้าลาย)

สนใจสินค้าติดต่อ
100.- ได้ที่ ฝ่ายธุรกิจเสริม
ชสอ.
โทร.02-496 1199
ต่อ 121 , 122
ราคาใบละ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
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อัตราดอกเบี้ย
ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เงินฝากประจำ�

“รุ่นออมทรัพย์รับอั่งเปา”

ออมทรัพย์กับ ชสอ. ดอกเบี้ยสูง.. ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม - 29 กุมภาพันธ์ 2559
ระยะเวลา 12 เดือน

ระยะเวลา 24 เดือน

อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี

อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี

1 ล้านบาทขึ้นไป

3.35

3.70

5 ล้านบาทขึ้นไป

3.45

3.80

10 ล้านบาทขึ้นไป

3.55

3.90

20 ล้านบาทขึ้นไป

3.65

4.00

วงเงิน

FSCT
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อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “A- / Stable” ประเมินโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำ�กัด
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