ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
*******************
ชุม นุ มสหกรณ อ อมทรัพ ย แห งประเทศไทย จํากั ด (ชสอ.) จดทะเบี ย นตามพระราชบั ญ ญั ติ
สหกรณ พ.ศ. 2511 เมื่ อ วั น ศุ ก ร ที่ 1 กั น ยายน พ.ศ. 2515 เป น สถาบั น การเงิ น ตามประกาศ
กระทรวงการคลัง ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2526 และเปนชุมนุมสหกรณ ออมทรัพยระดับประเทศที่มี
สหกรณออมทรัพยทั่วภูมิภาคของประเทศไทยเปนสมาชิก
๏ วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีการ
ชวยตนเองและชวยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ รวมทั้งสงเสริมและเผยแพรกิจการสหกรณ
ออมทรัพย แนะนําชวยเหลือในการจัดตั้ง การดําเนินกิจการ และการจัดการของสหกรณออมทรัพย เปน
ศูนยกลางทางการเงินและธุรกิจทางการเงินของสหกรณ และเปนศูนยกลางพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ
สหกรณ
๏ วิสัยทัศน ชสอ. เปนผูนําขบวนการสหกรณออมทรัพยไทยสูความเปนสากลดวยหลักธรรมาภิบาล
และอุดมการณสหกรณ
๏ พันธกิจ
พันธกิจที่ 1 เปนศูนยกลางทางการเงินของสหกรณออมทรัพย
พันธกิจที่ 2 สรางความมั่นคงแก ชสอ. และสหกรณออมทรัพย
พันธกิจที่ 3 พัฒนาบุคลากร ชสอ. และสหกรณออมทรัพยใหเปนมืออาชีพ
พันธกิจที่ 4 เปนศูนยกลางสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณออมทรัพย
พันธกิจที่ 5 เชื่อมโยงเครือขายกับขบวนการสหกรณทั้งในประเทศและระหวางประเทศ

๏ จํานวนสหกรณสมาชิก (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560)
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๏ ผลการดําเนินงาน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560)

๏ ผลตอบแทนคืนกับสหกรณสมาชิก

เงินปนผล
เงินเฉลี่ยคืน

ปบัญชี 2555
5.40%
3.50%

ปบัญชี 2556
5.60%
3.60%

ปบัญชี 2557
5.80%
3.80%

ปบัญชี 2558
5.80%
3.80%

ปบัญชี 2559
5.80%
4.00%
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๏ บริการของ ชสอ.
 ทุนเรือนหุนใน ชสอ.
ทุ น เรือนหุ น เป น ทุ น พื้ น ฐานสํ าคั ญ ที่ แ สดงให เห็ น ถึ งการมี ส วนรวมเป น เจาของของสหกรณ
สมาชิกที่มีตอ ชสอ. อันเปนหลักการสหกรณสําคัญประการหนึ่ง ทั้งยังเปนทุนที่แสดงถึงฐานะความมั่นคง
ของ ชสอ. ตอมวลสมาชิก ผูลงทุน เจาหนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชนทั่วไป
หุนละ 500 บาท
สหกรณถือหุนเมื่อแรกเขา 1 หุน
ถือหุน เพิ่ม 0.1% ของหุน ในสหกรณ
ถือหุน ไมเกิน 20% ของหุนทัง้ หมดของ ชสอ.
 เงินรับฝาก
เงินรับฝากเปนบริการทางการเงินสําหรับสหกรณ ที่ จะฝากเงินไวในที่มั่นคงปลอดภั ย
และใหผลตอบแทนที่ดี ประการสําคัญ คือเปนการระดมทุนใหเขามาหมุนเวียนในระบบสหกรณโดยผาน
ชสอ. ทั้งประเภทออมทรัพย และประเภทประจํา โดยใหดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสมและสูงกวาธนาคาร
และสถาบันการเงินอยูเสมอ
รับฝากเงินจากสหกรณ
รับฝากเงินจากหนวยงานที่ไมเปนสมาชิก เชน มูลนิธิ สมาคม โรงเรียน ในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน
รายไดจากดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ ไดรับการยกเวนภาษี
 เงินกู
ชสอ. ไดจัดใหมีบริการเงินกูป ระเภทตางๆ เพื่อใหสามารถรองรับความตองการของ
สมาชิก ดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ประเภทเงินกู
เงินกูระยะยาว
เงินกูระยะปานกลาง
เงินกูระยะสั้น
เงินกูโครงการเงินกูพิเศษเพื่อชําระหนี้สถาบันการเงินอืน่
เงินกูโครงการเงินกูพิเศษเพื่อการบริหารสหกรณ
เงินกูโครงการเงินกูพิเศษ 2 เพื่อการบริหารสหกรณ
เงินกูโครงการเงินกูพิเศษเพื่อเปนทุนหมุนเวียนระยะสั้น
เงินกูโครงการเงินกูพิเศษเพื่อพัฒนาและสงเสริมสหกรณขนาดเล็ก
เงินกูโครงการสินเชื่อเพื่อชวยเหลือสมาชิกสหกรณออมทรัพย
ผูประสบภัยน้ําทวม

อัตราดอกเบีย้ เงินกู
รอยละ............ตอป
4.70
4.60
4.15
4.30
4.20
3.90
3.80
3.90
3.75
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ที่

ประเภทเงินกู

อัตราดอกเบีย้ เงินกู
รอยละ............ตอป
อัตราแบบ
อัตราแบบ
มีเฉลี่ยคืน ไมมีเฉลี่ยคืน
1 เงินกูโครงการเงินกูพิเศษเพื่อการรวมหนี้ ชสอ.
3.90
3.78
2 เงินกูโครงการเงินกูพิเศษเพื่อผูใชบริการรายใหม
3.70
3.59
3 เงินกูโครงการเงินกูพิเศษเอนกประสงค
3.80
3.69
 การสนับสนุนการจัดการศึกษา สัมมนาและฝกอบรมสหกรณออมทรัพย
ชสอ. ไดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการฝกอบรมและสัมมนาตลอดทั้งป ทั้งยังสนับสนุน
การจัดอบรมที่สหกรณ สมาชิกจัดขึ้นเอง โดยชวยเหลือแนะนําในการกําหนดหลักสูตรและสนับสนุนวิทยากร
ใหแกสหกรณสมาชิก
ฝฝกกอบรมคอมพิ
อบรมคอมพิววเตอร
เตอร

การศึกษา
และ
ฝกอบรม

67

66

67

66

 การประชาสัมพันธและขาวสารขอมูล
ชสอ. ไดดําเนินการประชาสัมพันธผานสื่อตางๆ สงเสริมภาพลักษณและธุรกิจของ ชสอ.
ตลอดจนสรางสัมพันธอันดี ระหวาง ชสอ. กับสหกรณสมาชิก สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป

http://www.fsct.com/fsct_firstmain.php

website:www.fsct.com

https://www.facebook.com/fsct.thailand

Line@FSCT
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 การใหบริการดานธุรกิจเสริม
ชสอ. อํานวยความสะดวกแกสหกรณสมาชิกในการสั่งซื้อแบบพิมพ และของที่ระลึก
http://fsctshop.lnwshop.com/

 การประเมินระดับความนาเชื่อถือ
ชสอ. ดําเนินการประเมินความนาเชื่อถือ โดย บริษัททริสเรทติ้ง จํากัด ริเริ่มกอตั้งโดย
กระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทย ใชเทคนิควิชาการ โดย Standard and Poor’s ไดรับการ
ยอมรับจาก สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)
ผลการจัดอันดับเครดิต ชสอ. คือ A- แนวโนมอันดับเครดิต : คงที่ หมายถึง มีความ
เสี่ยงในระดับต่ํา มีความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและคืนเงินตนในเกณฑที่สูง และจัดอยูในกลุมเพื่อ
การลงทุน (Investment Grade)
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 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพย
สหกรณออมทรัพยสมัครเปนสมาชิก ชสอ. สามารถสมัครเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะหสหกรณออมรัพย 7 วิชาชีพ ไดแก ครู ทหาร ตํารวจ สาธารณสุข ราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
เอกชน
******************************

