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ประธานพบสมาชิก
(พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

สวัสดีครับ
ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน
ตามที่ได้มีประกาศส�ำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 นั้น เหล่าพสกนิกรขบวนการสหกรณ์
ได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่ง ผมขอให้สหกรณ์สมาชิกร่วมกันพัฒนาระบบสหกรณ์ ซึ่งเป็นหัวใจของหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง สานต่อตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้า เปลี่ยนความโทมนัสให้เป็นพลัง โดยน�ำโครงการ
พระราชด�ำริมาขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องให้เกิดประโยชน์สมดังพระปณิธานของพระองค์
ในส่วนของ ชสอ. ผมได้นำ� คณะผูบ้ ริหารและเจ้าหน้าทีร่ ว่ มประกอบพิธถี วายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ บริเวณชั้น 1 หน้าส�ำนักงาน ชสอ. เบื้องหน้าพระบรม
ฉายาลักษณ์ และได้ไปร่วมตั้งเต้นท์เพื่อบริการประชาชนที่มาร่วมลงนามถวายความอาลัยในบริเวณพระบรมมหาราชวังและ
ใกล้เคียง จึงขอเชิญชวนสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศที่สนใจร่วมบริจาคอาหาร ของว่าง และเครื่องดื่ม เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล โดยสามารถบริจาคได้ที่ส�ำนักงาน ชสอ. หรือน�ำไปมอบที่จุดบริการขบวนการสหกรณ์ไทย เต้นท์หมายเลข 13
(ตรงข้ามโรงแรมรัตนโกสินทร์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์การ โทร. 0 2496 1199 ต่อ 319 - 321
นอกจากนี้ ผมและคณะผู้บริหารได้มีแนวคิดที่จะจัดโครงการปฏิบัติธรรม โดยกลุ่มของพวกเราชาวสหกรณ์ทั่วประเทศ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่ง ชสอ. จะเป็นเจ้าของโครงการร่วมกับชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกภูมิภาค ผมคิดว่าทุกท่าน
คงจะเห็นด้วย และให้ความร่วมมือในโครงการนี้ ส�ำหรับรายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ขอบคุณครับ
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ชสอ. เข้าร่วมงานสัมมนาและประชุมใหญ่ ACCU 2016
สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (Association of Asian Confederation of Credit Unions: ACCU)
จัดการสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2559 ขึ้น ระหว่างวันที่ 8 - 11 กันยายน 2559 ณ โรงแรม ORAKAI Songdo
Park เมืองอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
ชสอ. ในฐานะสมาชิกสามัญของ ACCU ได้สง่ บุคลากร ประกอบด้วย กรรมการด�ำเนินการ ผูต้ รวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ ชสอ.
เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่ดังกล่าว ซึ่งในวันประชุมใหญ่ ACCU เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 ดร.สมนึก บุญใหญ่
รองประธานกรรมการ ชสอ. ได้รับการเลือกตั้งเป็น 1 ในคณะกรรมการด�ำเนินการของ ACCU โดยด�ำรงต�ำแหน่งเหรัญญิก

คณะกรรมการชุดปัจจุบันของ ACCU จ�ำนวน 5 คน อยู่ในวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 2 ปี มีรายชื่อดังนี้
คณะกรรมการ
1. Dr.Moon, Chul-sang
2. Mr.Rishi Raj Ghimire
3. Mr.Wu, Tien-Teng
4. ดร.สมนึก บุญใหญ่
5. Atty. Gloria Futalan

ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
เหรัญญิก
เลขานุการ

องค์การ
NACUFOK
NEFSCUN
CULROC
FSCT
PFCCO

ประเทศ
เกาหลี
เนปาล
ไต้หวัน
ไทย
ฟิลิปปินส์

ส�ำหรับการจัดสัมมนาทางวิชาการ ซึ่งจัดก่อนหน้าการประชุมใหญ่
รวม 2 วัน คือ วันที่ 9 - 10 กันยายน 2559 ในหัวข้อ “การวางอนาคต ความเชือ่ มโยง ความร่วมมือ และการสร้างความแตกต่าง” (Shaping our Future Connect, Collaborate, Differentiate) เป็ น การสั ม มนาเกี่ ย วกั บ
บทบาท ความส�ำคัญ และความส�ำเร็จต่อขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์และ
เครดิตยูเนีย่ น เพือ่ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน สังคม และสิง่ แวดล้อม
โดยในช่วงเช้าของการสัมมนาเป็นพิธีเปิดการสัมมนา มีผู้เข้าร่วมงาน
มากกว่า 700 คน จาก 22 ประเทศ ณ Songdo Convensia Convention
Center เมืองอินชอน ซึ่งในครั้งนี้มีนักสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน
จากประเทศไทยเข้าร่วมงาน 35 คน ทางเจ้าภาพ ซึ่งได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (National Credit Union Federation of Korea: NACUFOK) ได้มีการจัดเตรียมการแสดง
ต้อนรับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี และมี Dr. Moon, Chul-sang ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ NACUFOK และประธานกรรมการ
ACCU กล่ า วต้ อนรับ นอกจากนี้ ยัง มี Mr.Daniel Burns ประธานกรรมการสภาสหกรณ์ออมทรัพย์แ ละเครดิต ยู เ นี่ ย นโลก
(World Council of Credit Unions: WOCCU)
กล่าวแสดงความยินดีในพิธีเปิดด้วย
นายอนันต์ ชาตรูประชีวนิ ผูจ้ ดั การใหญ่ ชสอ.
ได้รับเกียรติจาก ACCU ขึ้นรับรางวัล Service
Award ในฐานะนักสหกรณ์ผู้มีผลงานอันทรงคุณค่า
ในการส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์
ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทยและ
ภู มิภ าคเอเชี ย ในพิ ธี เปิ ด ดั ง กล่ าวอี กด้ ว ย ซึ่ ง เมื่ อ
เสร็จสิ้นพิธีเปิดก็เป็นการถ่ายภาพหมู่ที่ระลึกของ
แต่ละประเทศ ตามล�ำดับ
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ส�ำหรับหัวข้อการสัมมนา 2 วัน โดยวิทยากรชั้นน�ำจากประเทศต่าง ๆ ได้แก่ แคนาดา ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ และเกาหลี เป็นต้น
วันแรก - สัมมนารวม ครั้งที่ 1
หัวข้อ “ความแตกต่างที่แท้จริงของสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน”
		
สัมมนารวม ครั้งที่ 2
หัวข้อ “บทบาทของสหกรณ์ในการตระหนักถึงเป้าหมายการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
						
ในปี 2573”
		
สัมมนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 1
		
กลุ่ม 1.1 ความเชื่อมโยง
หัวข้อ “ความสมดุลระหว่างธุรกิจและเป้าหมายในสหกรณ์ออมทรัพย์และ
						
เครดิตยูเนี่ยน
		
กลุ่ม 1.2 ความร่วมมือ
หัวข้อ “ระบบการก�ำกับดูแลในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน
						
ของประเทศเกาหลี”
		
กลุ่ม 1.3 การสร้างความแตกต่าง หัวข้อ “ความรับผิดชอบของเครือข่ายสหกรณ์ ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน
							 ในการเข้าถึงส่วนของสังคมที่มีรายได้ตำ�่ และเสียเปรียบ”
		
โดยในค�ำ่ คืนแรกนี้ มีงานเลี้ยงรับรองอาหารค�ำ่ โดยเจ้าภาพ “Korean Night” ซึ่งมีดนตรีและการแสดงมากมาย
วันที่สอง - สัมมนารวม ครั้งที่ 3
หัวข้อ
						
		
สัมมนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 2
		
กลุ่ม 2.1 ความเชื่อมโยง
หัวข้อ
						
		
กลุ่ม 2.2 ความร่วมมือ
หัวข้อ
		
กลุ่ม 2.3 การสร้างความแตกต่าง หัวข้อ
						
						

“การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันแบบยัง่ ยืน และคุณค่าสมาชิก
ผ่านเทคโนโลยี”
“ประสบการณ์ ก ารท� ำ งานร่ ว มกั น ของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ละ
เครดิตยูเนี่ยนในประเทศเกาหลี” : เคล็ดลับคือ “การท�ำงานร่วมกัน”
“แนวโน้มเทคโนโลยีในปี 2559 และอนาคตข้างหน้า”
“การเงินเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน : การสร้าง
ความมั่นใจในการมีส่วนร่วมของสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน
ในการฟื้นฟูระบบสถาบันการเงินที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม”

		
สัมมนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 3
		
กลุ่ม 3.1 ความเชื่อมโยง
หัวข้อ “ความรับผิดชอบของสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนต่อสังคม”
		
กลุ่ม 3.2 ความร่วมมือ
หัวข้อ “ก้าวใหญ่ในการยกระดับการรวมเครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์และ
						
เครดิตยูเนี่ยนอย่างบูรณาการ”
		
กลุ่ม 3.3 การสร้างความแตกต่าง หัวข้อ “ธรรมาภิบาลที่ดีเท่ากับผลการด�ำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์และ
						
เครดิตยูเนี่ยนที่ดีใช่หรือไม่”
		
สัมมนารวม ครั้งที่ 4
หัวข้อ “สิง่ ทีเ่ ราจะสร้างเพือ่ อนาคตของสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนีย่ น
						
เอเชีย”
		
สัมมนารวม ครั้งที่ 5
สรุปข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสัมมนา
ในคืนสุดท้ายนี้ เป็นการเลี้ยงอาหารค�่ำแบบ “International Night” ซึ่งมีการประมูลของที่ระลึกนานาชาติ รวมถึงการแสดง
ดนตรีและวัฒนธรรมจากประเทศเจ้าภาพ
ส�ำหรับการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่ของ ACCU ปีต่อไป ประเทศที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพคือ
ประเทศศรีลังกา โดยหน่วยงาน SANASA Federation Ltd. ในเดือนกันยายน ปี 2560
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ชสอ. รับพระราชทานผ้าพระกฐิน (ผ้าไตร)
ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ
พร้ อ มด้ ว ย พลต� ำ รวจโท มงคล กมลบุ ต ร
รองประธานกรรมการ ชสอ. รับพระราชทาน
ผ้าพระกฐิน (ผ้าไตร) ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมือ่ วันที่ 13 ตุลาคม
2559 ณ สวนจิตรลดา กรุงเทพฯ โดย ชสอ.
เชิญไปทอดถวาย ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559
ณ วัดสร้างแข้ จังหวัดอุดรธานี

ชสอ. มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สำ� เร็จการฝึกอบรม
หลักสูตร “ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง รุ่นที่ 5”
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย
คณะกรรมการด�ำเนินการ ชสอ. ร่วมพิธปี ดิ การฝึกอบรม โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตร “ผูบ้ ริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง รุน่ ที่ 5”
โดยมี ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
เป็นประธานในพิธปี ดิ และมอบวุฒบิ ตั รให้แก่ผสู้ ำ� เร็จการฝึกอบรม
จัดโดย ชสอ. ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม - 7 ตุลาคม 2559
มีผู้เข้าอบรม จ�ำนวน 40 คน จาก 36 สหกรณ์
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คลินิกกฎหมาย

เจ้าหน้าที่สหกรณ์กับ
การท�ำนิติกรรมจ�ำนองแทนสหกรณ์
(ตอนที่ 1)

สหกรณ์ ห ลายแห่ ง ได้ ใ ห้ บ ริ ก ารเงิ น กู ้ พิ เ ศษแก่ ส มาชิ ก เพื่ อ น� ำ ไปซื้ อ ที่ ดิ น หรื อ ที่ ดิ น พร้ อ ม โดย นายณฐกร แก้วดี
สิ่งปลูกสร้าง หรืออาคารชุดเป็นของตนเอง โดยน�ำอสังหาริมทรัพย์เหล่านั้นมาจ�ำนองเป็นประกันเงินกู้
ตามกฎหมาย การจ�ำนองจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้จดทะเบียนจ�ำนองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว การท�ำนิติกรรมจ�ำนอง
ของสหกรณ์เป็นสิ่งส�ำคัญ เพราะต้องกระท�ำการโดยผู้แทนสหกรณ์ตามกฎหมายสหกรณ์
มีประเด็นถกเถียงกันมากมายว่าผูแ้ ทนสหกรณ์ทจี่ ะไปท�ำนิตกิ รรมจ�ำนองนัน้ คณะกรรมการมีอำ� นาจมอบอ�ำนาจ
ให้ใครไปท�ำนิตกิ รรมจ�ำนองกับสมาชิกได้บา้ ง สหกรณ์บางแห่งก็มอบอ�ำนาจให้กรรมการ บางแห่งก็มอบให้เจ้าหน้าที่ ไป
ท�ำนิติกรรมแทนสหกรณ์ ซึ่งก็สร้างความสับสนให้แก่คณะกรรมการบางแห่งเรื่อยมา
ความชัดเจนในเรื่องนี้ (อ้างอิงจากหนังสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ที่ กษ.1115/5605) ที่ตอบข้อหารือของสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ�ำกัด เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 เรื่อง ขอหารือการมอบอ�ำนาจให้
เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ไปท�ำนิตกิ รรมจ�ำนองแทนสหกรณ์ ซึง่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ตอบข้อหารือ พอสรุปสาระส�ำคัญได้ ดังนี้
1. การจดทะเบียนจ�ำนองที่ดิน หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง หรือจดทะเบียนเป็นนิติกรรมอาคารชุด เพื่อเป็น
หลักประกันเงินกู้ของสมาชิก เป็นกิจการที่สหกรณ์กระท�ำต่อบุคคลภายนอก ซึ่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
มาตรา 51 บัญญัติให้คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์เป็นผู้ด�ำเนินกิจการและเป็นผู้แทนสหกรณ์ การจดทะเบียน
จ�ำนองดังกล่าวจึงอยู่ในอ�ำนาจของคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ย่อมต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติมาตรา 51
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะที่ก�ำหนดให้ในการเป็นผู้ด�ำเนินกิจการและ
เป็ น ผู ้ แ ทนสหกรณ์ ใ นกิ จ การอั น เกี่ ย วกั บ บุ ค คลภายนอกนั้ น คณะกรรมการด� ำ เนิ น การสหกรณ์ จ ะมอบหมาย
ให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือผู้จัดการท�ำการแทนก็ได้
2. กรณีนี้ต้องพิจารณาประกอบค�ำวินิจฉัยคณะกรรมการกฤษฎีกา ตามหนังสือส�ำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ที่ นร.0501/1990 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2529 วินิจฉัยข้อกฎหมายไว้ว่า คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
จะมอบหมายให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ต� ำ แหน่ ง อื่ น นอกจากกรรมการ หรื อ ผู ้ จั ด การเป็ น ผู ้ ท� ำ การแทนในฐานะผู ้ แ ทน
สหกรณ์ไม่ได้ และกรรมการหรือผู้จัดการจะแต่งตั้งให้ผู้ใดเป็นตัวแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ให้ท�ำการแทนในฐานะที่เป็นผู้แทนสหกรณ์ไม่ได้ เนื่องจากขัดต่อกฎหมายสหกรณ์ซึ่งบัญญัติไว้ชัดแจ้งแล้ว
3. คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์จึงเป็นผู้มีหน้าที่ด�ำเนินกิจการและมีหน้าที่เป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการ
จดทะเบี ย นจ� ำ นองเพื่ อ เป็ น หลั ก ประกั น เงิ น กู ้ ข องสมาชิ ก โดยหากสหกรณ์ ป ระสงค์ จ ะมอบหมายให้ บุ ค คลอื่ น
ด�ำเนินกิจการและเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการดังกล่าว คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์อาจมอบหมายให้กรรมการ
คนหนึ่งหรือหลายคน หรือผู้จัดการ ท�ำการแทนได้ แต่ไม่มีอ�ำนาจตามกฎหมายที่จะมอบหมายบุคคลอื่นนอกจากนี้
ให้ทำ� การแทนได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามนัยบทบัญญัติมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
จากการตอบข้อหารือดังกล่าวจะเห็นได้วา่ ฝ่ายจัดการ ทีค่ ณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์มอี ำ� นาจตามกฎหมาย
ที่จะมอบอ�ำนาจให้เป็นผู้แทนไปท�ำนิติกรรมจ�ำนองได้ มีคนเดียวคือ ผู้จัดการ เท่านั้น
เพือ่ ลดความเสีย่ งของหลักประกันเงินกูข้ องสมาชิก คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ควรมอบหมายให้กรรมการ
หรือผู้จัดการเป็นผู้แทนไปท�ำนิติกรรมจ�ำนองแทนสหกรณ์ปลอดภัย...........แน่นอน
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แวดวง...ชมรมฯ ภาค

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วย ดร.สามัคคี เดชกล้า
ดร.สมนึก บุญใหญ่ รองประธานกรรมการ นายธนู มีสัตย์ ประธานกรรมการเชื่อมโยง
เครือข่ายและกิจการพิเศษ นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน์ เลขานุการ และนายอนันต์
ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ มอบเงินสนับสนุน จ�ำนวน 200,000 บาท ให้กับ นายเชิดชัย
สิ ง ห์ ม หั น ต์ ประธานกรรมการชมรมสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
และคณะกรรมการชมรมฯ รั บ มอบเงิ น สนั บ สนุ น ในการจั ด โครงการสั ม มนา เรื่ อ ง
“ขบวนการสหกรณ์ กั บ การจั ด ตั้ ง ธนาคารสหกรณ์ ” วั น ที่ 24 กั น ยายน 2559
ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลซ อ.เมือง จ.มุกดาหาร โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา
จ�ำนวน 128 คน จาก 44 สหกรณ์
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ กล่าวในการบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายการบริหารงาน ชสอ.” ว่า
นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจาก ACCU: Association of Asian
Confederation of Credit Unions (สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตแห่งเอเชีย)
เป็นผู้มีผลงานอันทรงคุณค่าในการส่งเสริม สร้างความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย รวมถึงเชิญชวนสหกรณ์ออมทรัพย์เข้าร่วมโครงการ
เงินออมเพือ่ รักษาเสถียรภาพทางการเงิน โครงการอบรมหลักสูตร “ผูจ้ ดั การสหกรณ์ออมทรัพย์มอื อาชีพ”
รุ่นที่ 1 ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ 25 มกราคม - 17 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์
โดยศึกษาดูงานทีป่ ระเทศสาธารณรัฐเกาหลี ชสอ. ปรับระเบียบจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ
แก่บุคลากรของสหกรณ์สมาชิก ชสอ. เป็นเงินจ� ำนวน 20,000 บาท ส�ำหรับความคืบหน้า “การปฏิรูประบบ
บริหารจัดการและก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนให้มีประสิทธิภาพ” ขณะนี้ สสท. ได้มีการแต่งตั้ง
นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เป็นคณะท� ำงานจัดท�ำข้อเสนอการปฏิรูประบบบริหารจัดการ
และก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น ซึง่ การสัมมนาครัง้ นีไ้ ด้เชิญนายอนันต์ ชาตรูประชีวนิ
บรรยาย เรือ่ ง “การก�ำกับดูแลส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์ภายใต้กระทรวงการคลัง” โดยเริม่ ที่ Conceptual Map:
สถานภาพสหกรณ์ออมทรัพย์ ผลการจัดระดับชัน้ สหกรณ์ ตามเกณฑ์การจัดระดับความเข้มแข็ง ร่างพระราชบัญญัติ
การประกอบกิจการทางการเงิน รวมถึงประเด็นปฏิรูประบบสหกรณ์ออมทรัพย์ 3 ด้าน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ (สปท.) มีมติเห็นชอบให้มีการปฏิรูป
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ตามแนวทางของคณะกรรมาธิการขับเคลื่อน
การปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ เสนอโดย
นายธวั ช ชั ย ยงกิ ต ติ คุ ณ ซึ่งมีสาระส�ำคัญ
โดยสรุปดังนี้
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1. ปฏิรูปด้านการส่งเสริม :
		 1.1 การส่งเสริมความเข้มแข็งของสหกรณ์ สร้างความ
เข้าใจในหลักการสหกรณ์ ไม่มุ่งผลตอบแทนเงินปันผล หรือดอกเบี้ย
เป็นส�ำคัญ แต่มุ่งสร้างสวัสดิการและความมั่นคงในชีวิตให้สมาชิก
		 1.2 การให้ ค วามรู ้ พื้ น ฐานทางการเงิ น การเก็ บ ออม
อย่างมีเป้าหมาย การใช้จ่ายอย่างรอบคอบ มีความเข้าใจในความเสี่ยง
ต่าง ๆ ของการลงทุน และการวางแผนทางการเงินส�ำหรับช่วงวัยต่าง ๆ
ของชีวิต ดูแลและพึ่งตนเองได้ในวัยชรา
		 1.3 การปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ที่เป็น
อุปสรรคต่อการด�ำเนินงาน
2. ปฏิรูปด้านการพัฒนา :
2.1 การพัฒนาระบบไอทีให้สามารถเชื่อมโยงระบบไอทีเข้าด้วยกันทั้งระหว่างสหกรณ์ ธนาคาร และระบบการช�ำระเงินของประเทศ
2.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ทางการเงิน ส่งเสริมการออมแบบผูกพัน เช่น กองทุนการออมเพื่อการศึกษาบุตร กองทุนการออม
เพื่อวัยเกษียณ รวมถึงการจัดสวัสดิการสงเคราะห์ในรูปแบบต่างๆ
		 2.3 ก�ำหนดมาตรฐานคุณสมบัติของผู้บริหาร
2.4 การปรับระบบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ การจัดชั้นสินทรัพย์ และการด�ำรงเงินส�ำรอง เป็นต้น
		 2.5 การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลการด�ำเนินงาน และสร้างระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ
3. ปฏิรูปหน่วยงานก�ำกับดูแล : แบ่งแยกหน่วยงานเพื่อการก�ำกับดูแลออกเป็น
		 3.1 การก�ำกับดูแลด้านสหกรณ์ เป็นหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
		 3.2 การก�ำกับดูแลด้านความเป็นสถาบันการเงิน ต้องจัดตัง้ หน่วยงานก�ำกับสถาบันการเงินทีม่ ลี กั ษณะพิเศษนีข้ นึ้ มีอสิ ระ เลีย้ งตนเองได้
บริหารจัดการโดยผู้มีความรู้ความช�ำนาญด้านวิชาชีพ ความเสี่ยงที่ส�ำคัญของสหกรณ์คือ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ จึงควรแบ่งสหกรณ์
เป็นสหกรณ์ขนาดเล็ก (สินทรัพย์ต�่ำกว่า 10 ล้านบาท) และสหกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งระบบการก�ำกับดูแลจะต้องมีความช�ำนาญในการตรวจสอบ
ที่สูงขึ้น รวมถึงผู้บริหารต้องมีความเชี่ยวชาญเพียงพอในการบริหารการเงินการลงทุนด้วย
จากนัน้ คณะกรรมาธิการฯ จะน�ำรายงานกลับไปปรับปรุงให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของสมาชิก สปท. แล้วน�ำเสนอไปยังคณะรัฐมนตรีตอ่ ไป

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก

นายสถิตย์ชยั วรานนท์วนิช กรรมการด�ำเนินการ
ชสอ. เป็นประธานเปิดการสัมมนา พร้อมบรรยายพิเศษ เรือ่ ง
“นโยบายการบริหาร ชสอ. ปี 2559” และ “ความคืบหน้า
การปฏิรปู ระบบบริหารจัดการและก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ นให้มปี ระสิทธิภาพ” ในงานสัมมนา “กฎหมายแรงงาน
กับการบริหารทรัพยากรบุคคลสหกรณ์” ซึ่งจัดโดย
ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่
3 - 4 กันยายน 2559 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท
จ.นครนายก โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 80 คน จาก 40
สหกรณ์ ทัง้ นี้ ชสอ. ได้มอบงบประมาณการจัดสัมมนา
ตามแผนงานและงบประมาณประจ� ำ ปี ข องชมรม
สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออก เป็นจ�ำนวนเงิน
200,000 บาท
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 28 ฉบับที่ 353 เดือนพฤศจิกายน 2559

ครบรอบ 44 ปี
กรมส่งเสริมสหกรณ์

ชสอ. แสดงความยินดี

ครบรอบ
36
ปี
สอ.กรมปศุสัตว์ จก.

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย
นางประภาษร
ทิ พ ย์ ดี รองผู ้ จั ด การใหญ่ ส ายธุ ร กิ จ ฯ ชสอ.
นายสถิตย์ชัย วรานนท์วนิช กรรมการด�ำเนินการ ชสอ.
ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบดอกไม้ แ สดงความยิ น ดี เ นื่ อ งในโอกาสครบ 3 รอบ 36 ปี
ครบรอบ 44 ปี พร้อมร่วมสมทบทุนให้แก่มูลนิธิรามาธิบดีฯ เมื่อวันที่ แห่ ง วั น สถาปนาสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก รมปศุ สั ต ว์ จ� ำ กั ด โดยมี
นายทองทวี ดีมะการ รองประธานกรรมการสหกรณ์ฯ เป็นผู้รับมอบ
1 ตุลาคม 2559 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์เทเวศร์
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 ณ ส�ำนักงานสหกรณ์ ถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ครบรอบ 38 ปี สอ.กรมป่าไม้ จก.

นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน์ เลขานุการ ชสอ. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี
แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด และร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียน
ชุมชนรอบข้างสหกรณ์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2559 ณ ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จ�ำกัด
จตุจักร กรุงเทพฯ

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

ปีที่ 28 ฉบับที่ 353 เดือนพฤศจิกายน 2559

11

ชสอ. ร่วมท�ำบุญฝังลูกนิมิต วัดมะนาว (บางกรวย)

พล.ต.ท.มงคล กมลบุตร รองประธานกรรมการ ชสอ. ร่วมพิธีผูกพัทธสีมา ปิดทอง ตัดหวาย
ลูกนิมติ ณ โบราณสถานวัดมะนาว หลังสถานีต�ำรวจภูธรบางกรวย ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2559 โดย ชสอ. ร่วมเป็นเจ้าภาพท�ำบุญ เป็นจ�ำนวนเงิน 30,000 บาท

ชสอ. ร่วมกิจกรรม “CSR 100 ปี สหกรณ์ไทย ปันน�ำ้ ใจให้น้องน้อย”

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นางสาวศศิมาศ พรรณรัตน์
เลขานุการ และฝ่ายจัดการ ชสอ. เข้าร่วมพิธเี ปิดตัวโครงการ “CSR 100 ปี สหกรณ์ไทย ปันน�ำ้ ใจให้
น้องน้อย” พร้อมมอบเงินสนับสนุนสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน และสื่อการเรียนการสอน
มอบให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลนปัจจัยที่สนับสนุนการศึกษา โดยส�ำนักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พืน้ ที่ 1 ร่วมกับขบวนการสหกรณ์จดั โครงการขึน้ เพือ่ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย เมือ่ วันที่ 15 กันยายน 2559
ณ วัดปุรณาวาส แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

ศึกษาดูงาน ชสอ.

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสถิตย์ชัย วรานนท์วนิช กรรมการด�ำเนินการ และฝ่ายจัดการ ชสอ.
ให้การต้อนรับคณะจากสหกรณ์ออมทรัพย์สยามโตโยต้า จ�ำกัด จ�ำนวน 10 คน เข้าเยีย่ มชมส�ำนักงานและศึกษาดูงาน ชสอ. เมือ่ วันที่ 19 กันยายน
2559 ณ ห้องประชุม 601
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CSR ออมทรัพย์...เพื่อสังคม

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

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ�ำกัด
จัดทอดผ้าป่าการศึกษาเพื่อปูกระเบื้องอาคารอเนกประสงค์
โรงเรียนวัดสีล้ง วันที่ 5 มิถุนายน 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์สำ� นักงานเลขานุการกองทัพบก จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู นครปฐม จ�ำกัด

จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกสหกรณ์
วันที่ 15 กรกฎาคม 2559

จัดพิธมี อบทุนการศึกษาแก่บตุ รสมาชิกสหกรณ์ ประจ�ำปี 2559
วันที่ 24 กรกฎาคม 2559

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กรุงเทพมหานคร เขตพืน้ ที่ 1

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ก�ำแพงเพชร จ�ำกัด

จัดกิจกรรม “พี่พาน้องท�ำดีเพื่อพ่อแม่”
วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

จัดโครงการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกสหกรณ์
วันที่ 13 สิงหาคม 2559

จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกสหกรณ์
วันที่ 12 มิถุนายน 2559

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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“เดินเครื่องยุ ทธศาสตร์
สู่การปฏิรูปสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่สอง”

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการด�ำเนินการ และผูจ้ ดั การใหญ่ ชสอ.
เข้าร่วมงานประกาศเกียรติคุณนักสหกรณ์และสหกรณ์ที่มีคุณค่าแห่งปี 2559 และการเสวนาทางวิชาการ
“เดินเครื่องยุทธศาสตร์ สู่การปฏิรูปสหกรณ์ไทยในศตวรรษที่สอง” โดยมี นายอ�ำพล เสนาณรงค์
องคมนตรี เป็นประธานในพิธเี ปิด พร้อมทัง้ มอบประกาศเกียรติคณ
ุ และปาฐกถาพิเศษ จัดโดยสถาบันวิชาการ
ด้านสหกรณ์ ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิ จั ย สั น นิ บ าตสหกรณ์ แ ห่ ง ประเทศไทย
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย
จ�ำกัด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
จ�ำกัด และส�ำนักงานปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม
สุธรรมอารีกลุ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ซึ่ ง ในปี นี้ ค รบรอบ 100 ปี
สหกรณ์ ไ ทย จึ ง เป็ น โอกาสดี ที่ จ ะน� ำ ผลงาน
ทีเ่ กีย่ วกับการพัฒนาการสหกรณ์มาเผยแพร่ และมีการเสวนาแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันทัง้ ในเชิงนโยบาย การวิจยั และการก�ำกับดูแล
ซึ่งจะได้น�ำข้อสรุปจากการเสวนาวิชาการในครั้งนี้มาประยุกต์ใช้และเป็นกลไกส�ำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาสหกรณ์ให้เดินต่อไป
อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ในโอกาสนี้ ชสอ. ขอแสดงความยินดีกับนักสหกรณ์ที่มีคุณ ค่ า แห่ ง ปี
2559 จ�ำนวน 6 ท่าน และสหกรณ์ที่มีคุณค่า
แห่ ง ปี 2559 จ� ำ นวน 5 สหกรณ์ ส� ำ หรั บ
นักสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์ออมทรัพย์
ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ ได้แก่
1. นักสหกรณ์ออมทรัพย์ นายแพทย์
ชั ช วาล ก่ อ สกุ ล ประธานกรรมการสหกรณ์
ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ�ำกัด เป็นผู้นำ�
ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีภาวะผู้น�ำสูง ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง
ให้ความส�ำคัญในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมของสมาชิก มีผลงานการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ�ำกัด ให้เป็นสถาบันการเงินของสมาชิกและชุมชนอย่างแท้จริง จนเป็นทีย่ อมรับ
ในขบวนการสหกรณ์อย่างกว้างขวาง
2. สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลชลบุรี จ�ำกัด เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์
ที่ แ สดงให้ เ ห็ น อั ต ลั ก ษณ์ ข องการเป็ น สถาบั น การเงิ น ของสมาชิ ก และชุ ม ชน ให้ ค วามส� ำ คั ญ
ในการสร้ า งวิ นั ย ทางการเงิ น แก่ ส มาชิ ก มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การที่ ดี ต ามวิ ถี ส หกรณ์ ทั้ ง ด้ า น
การให้บริการเงิน การจัดสวัสดิการ และการให้การศึกษาอบรม จนสามารถน�ำไปสู่การยกระดับชีวิต
ความเป็นอยู่ของสมาชิกได้อย่างเป็นรูปธรรม
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ชสอ. สร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์สมาชิก
ทัศนศึกษาดูงานประเทศเกาหลี
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ
พร้อมด้วยพลต�ำรวจโท มงคล กมลบุตร และ ดร.สามัคคี
เดชกล้า รองประธานกรรมการ รวมทั้งฝ่ายจัดการ
ชสอ. น�ำคณะไปทัศนศึกษาดูงานในโครงการขอบคุณ
ผู้ลงทุนใน ชสอ. ระหว่างวันที่ 25 - 29 กันยายน 2559
ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อเป็นการตอบแทน
และขอบคุณสหกรณ์ผู้ให้การสนับสนุนลงทุนใน ชสอ.
ด้วยดีเสมอมา และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยระหว่าง ชสอ. กับสหกรณ์สมาชิก ศึกษาถึงขบวนการสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนในประเทศเกาหลี (NACUFOK) โดยโครงการนี้มีสมาชิกสหกรณ์ให้ความสนใจและเข้าร่วมทั้งหมด 28 สหกรณ์ 107 คน

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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ชสอ. ส่งเสริมการออมสมาชิก
ตั้งเป้าระดมเงินออมภาค สอ. 100,000 ล้านบาท
ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จ� ำ กั ด (ชสอ.) จั ด แถลงข่ า ว
งานวันออมแห่งชาติ ประจ�ำปี 2559 ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม
อาคารศาลารั ก ษ์ ป ทุ ม ศาลากลางจั ง หวั ด ปทุ ม ธานี โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ ากนายสุ ร ชั ย
ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวว่า
การจัดงานวันออมแห่งชาติในครัง้ นี้ นับว่าเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์เด็กและเยาวชน ประชาชนทัง้ ประเทศได้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของวันออมแห่งชาติ เห็นคุณค่าของการออมทรัพย์ได้เป็นอย่างดี ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2541 ก�ำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคม
ของทุกปีเป็น “วันออมแห่งชาติ” เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการประหยัดและการออม ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการที่จะระดมเงินออมในภาคประชาชน โดย ชสอ. ร่วมกับ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง และสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ เป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันออมแห่งชาติประจ�ำปี
2559 ซึ่งได้ก�ำหนดจัดกิจกรรมเดิน - ปั่น วันออมแห่งชาติ และมอบเข็มที่ระลึกในวันที่ 30 ตุลาคม ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี กิจกรรม
สัมมนาวิชาการ “100 ปี สหกรณ์ไทย ส่งเสริมคนไทย ใส่ใจการออม” ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริม
การออมระดมเงินออมของ ชสอ. และสหกรณ์ออมทรัพย์ทวั่ ประเทศ กิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม และกิจกรรมประกวดค�ำขวัญวันออมแห่งชาติ
เพื่อรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนของประเทศได้มองเห็นและเข้าใจในความส� ำคัญของการออมและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของขบวนการสหกรณ์ไทย
โดยตั้งเป้าการรณรงค์ให้สหกรณ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการออม คาดว่าจะมีเงินออมในภาคสหกรณ์ออมทรัพย์เพิ่มขึ้น 100,000 ล้านบาท ส�ำหรับ
ชสอ. ได้เพิ่มช่องทางการออมให้กับสหกรณ์ โดยการเปิดจ�ำหน่ายเงินฝากประจ�ำและตั๋วสัญญาใช้เงิน รุ่น “วันออมแห่งชาติ” ระยะเวลาฝาก
12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.90 - 3.20% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2559 โดย ณ วันที่ 11 ตุลาคม มียอดเงินฝาก 1,086.40
ล้านบาท
** ทัง้ นี้ มติทปี่ ระชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ ชสอ. ชุดที่ 44
ครั้งที่ 9 วันที่ 15 ตุลาคม 2559 เห็นชอบให้ยกเลิกการจัดงาน
วันออมแห่งชาติ ประจ�ำปี 2559 ในวันที่ 30 - 31 ตุลาคม 2559
ได้แก่ กิจกรรมเดิน - ปั่น วันออมแห่งชาติ และมอบเข็มที่ระลึก
ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี และกิจกรรมสัมมนาวิชาการ “100 ปี
สหกรณ์ไทย ส่งเสริมคนไทย ใส่ใจการออม” ณ โรงแรมริชมอนด์
จังหวัดนนทบุรี เนื่องด้วยอยู่ในช่วงถวายความอาลัยแด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ**

อัตราดอกเบี้ย

ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เงินฝากประจ�ำ

รุ่น “วันออมแห่งชาติ ปี 2559”

ออมทรัพย์กบั ชสอ. ดอกเบีย้ สูง...

ตัง้ แต่วนั ที่ 30 กันยายน - 15 พฤศจิกายน 2559

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )

วงเงิน

ระยะเวลา 12 เดือน

1 ล้านบาทขึ้นไป
5 ล้านบาทขึ้นไป
10 ล้านบาทขึ้นไป

2.90
3.00
3.10
3.20

20 ล้านบาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

บริการดี มีเฉลีย่ คืน นึกถึงสินเชือ่ ชสอ.
ประเภทเงินกู้

ระยะสัน้
ระยะปานกลาง
ระยะยาว

ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี )

4.40%
4.85%
4.95%

ช� ำระคืน
(เดือน)

12
36
100

News
ช�ำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5/2552
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