
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ 
ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด
รับรางวัล นักสหกรณ์ดีเด่น ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 

(ACCU Recognition Award 2013)

ปีที่ 25 ฉบับที่ 315 เดือนกันยายน 2556ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด



ประธานพบสมาชิก

เรียน ท่านประธานกรรมการ/
 ผู้แทนสมาชิก ชสอ. ที่เคารพทุกท่าน

ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์

สวสัดท่ีานผูแ้ทนสหกรณ์ สมาชกิทกุท่าน FSCT News 
ฉบับนี้ ผมขอรายงานข่าวที่ส�าคัญในรอบเดือนที่ผ่านมาให้
ท่านผู้แทนสหกรณ์สมาชกิได้ทราบ ดงันี้

เมื่อวนัที่ 2 กนัยายน ที่ผา่นมา ผมและคณะกรรมการ
ด�าเนนิการ ที่ปรกึษา ผู้ตรวจสอบกจิการ รวมถงึฝ่ายจดัการ  
ได้ร่วมไหว้สกัการะพทุธมงคลมหาอภปิชูนย์ี (พระประจ�า ชสอ.)  
สักการะศาลพระพรหม และร่วมพิธีท�าบุญเลี้ยงพระสงฆ์ 
จ�านวน 9 รูป เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 41 การก่อตั้ง ชสอ.  
ซึ่งจะตรงกบัวนัที่ 1 กนัยายน ของทกุปี ผมต้องขอขอบคณุ
ทกุท่าน ที่มสี่วนขบัเคลื่อน ชสอ. ให้ก้าวหน้ามาจนถงึวนันี้ 

ในช่วงกลางเดอืนกนัยายน ผมในฐานะประธาน ชสอ. 
และคณะกรรมการด�าเนนิการ ที่ปรกึษา ผู้ตรวจสอบกจิการ 
และฝ่ายจัดการ ได้ไปเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการระดับ
ภูมิภาค ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเนปาล โดยมีสมาคมสมาพันธ์สหกรณ ์
ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (ACCU) ชุมนุมสหกรณ ์
ออมทรพัย์ในประเทศเนปาล (Nepal Federation of Savings 
and Credit Cooperative Unions (NEFSUN)) และธนาคาร 
สหกรณ์แห่งชาติ (National Cooperative Bank Limited :  
NCBL) จัดสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์ภูมิภาคเอเชียและ 
แปซฟิิก (ACCU Forum 2013) ภายใต้หวัข้อเรื่อง “Blueprint  
for Credit Union Growth and Development” ระหว่างวนัที่ 
12 - 15 กนัยายน ที่ผ่านมา มผีู้แทนสหกรณ์จาก 8 ประเทศ  
จ�านวน 337 คน เข้าร่วมสัมมนา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา 
ได้เห็นว่าสหกรณ์ออมทรัพย์มีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคม รวมถึงเป็นการ 
ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และได้รับความรู้ที่หลากหลาย  
ในโอกาสเดียวกันนี้ ผมและคณะได้ไปศึกษาดูงานที่  

Samudayik Savings and Credit Cooperative Society  
และเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2556 ของ ACCU 
(A6M) ในวนัที่ 15 กนัยายน ด้วย 

และในโอกาสนี้ ผมได้ขึ้นรับรางวัลอันทรงเกียรต ิ 
ก็คือ รางวัลนักสหกรณ์ดีเด่นภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก  
(Recognition Award 2013) ซึ่งเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติเป็น
อย่างมาก ถือเป็นความภาคภูมิใจแก่วงการสหกรณ์ไทย 
และเป็นเกียรติต่อประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง ผมขอสัญญา
ว่า จะทุ่มเทอุทิศแรงกายแรงใจเพื่อสหกรณ์และขบวนการ
สหกรณ์ให้ก้าวเข้าสู่เวทสีากลและเจรญิก้าวหน้าอย่างยั่งยนื
สบืไป

ในบทบาทของ ชสอ. ฐานะเป็นศูนย์กลางสหกรณ์
ออมทรพัย์ไทย ด้วยความห่วงใยสหกรณ์สมาชกิและสมาชกิ
สหกรณ์ทั่วประเทศ ขอให้สหกรณ์แจ้งข่าวให้สมาชกิสหกรณ์
อย่าตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น กับเฉพาะบาง
สหกรณ์ดังที่ได้เป็นข่าวในช่วงที่ผ่านมา ผมขอให้สหกรณ์
เพิ่มความระมัดระวังเรื่องสภาพคล่องมากกว่าปกติ ไม่ควร
ขยายวงเงินกู้ให้สูงขึ้น รวมทั้งขยายระยะเวลาในการช�าระ
คืนให้ยาวขึ้นเช่นกัน และแจ้งสมาชิกผู้ฝากเงินถ้าไม่จ�าเป็น
อย่าถอนเงนิในช่วงนี้ เพราะอาจส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง
และระบบการเงนิสหกรณ์ เพื่อช่วยกนัรกัษาภาพลกัษณ์ของ
ขบวนการสหกรณ ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กบัสหกรณ์และ
สมาชกิสหกรณ์ ผมหวงัเป็นอย่างยิ่งว่า สหกรณ์ออมทรพัย์ทกุ
แห่งทั่วประเทศ จะได้ร่วมมือช่วยเหลือกันสร้างสรรค์ความ
เป็นเอกภาพ เสถยีรภาพ และความมั่นคงเป็นปึกแผ่น เพื่อ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกันของสมาชิก
สหกรณ์ต่อไป

ส�าหรบัในฉบบันี้ ผมต้องขอลาทกุท่านไปก่อน พบกนั
ใหม่ฉบบัหน้า ขอบคณุและสวสัดคีรบั

(ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์)
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ประธานแถลง
“เหตุจ�าเป็นที่ต้องปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้น

และปรับข้อก�าหนดเงื่อนไขการให้บริการเงินกู้แก่สหกรณ์สมาชิก”

ในปีบญัช ี2556 ชสอ.ได้ให้บรกิารเงนิกู้แก่สหกรณ์สมาชกิโดยมนีโยบายกระจายเงนิกู้ให้ทั่วถงึและคงอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ไว้ในอตัราเดมิ

คอืเงนิกู้ระยะสั้น เงนิกู้ระยะปานกลาง และเงนิกู้ระยะยาว อตัราดอกเบี้ยร้อยละ 4.65, 4.85 และ 4.95 ต่อปีตามล�าดบั เพื่อมใิห้สหกรณ์สมาชกิ

ผู้ใช้บริการเงินกู้ต้องเดือดร้อนกับต้นทุนเงินทุนที่เพิ่มขึ้น จนกระทั่งปัจจุบัน ชสอ. มีความจ�าเป็นหลายประการจึงไม่สามารถคงอัตราดอกเบี้ย

เงนิกู้ไว้ในอตัราเดมิได้อกี เนื่องจากต้องเตรยีมระดมเงนิเข้ามาให้ทนักบัความต้องการใช้เงนิในช่วงเดอืนตลุาคม - มนีาคมของทกุปี ซึ่งสหกรณ์

สมาชกิมกีารจดัประชมุใหญ่สามญัประจ�าปีต้องใช้เงนิในการจ่ายเงนิปันผล – เงนิเฉลี่ยคนื ประกอบกบัในช่วง 2 - 3 เดอืนที่ผ่านมา มขี่าวของ 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งหนึ่งท�าให้ผู ้ฝากเงินในสหกรณ์ขาดความเชื่อมั่นในระบบสหกรณ์ มีการถอนเงินฝากออกจากระบบสหกรณ์ 

เป็นจ�านวนมาก ทั้งนี้ ในส่วนของ ชสอ. ซึ่งไม่มเีงนิฝากกบัสหกรณ์ที่มข่ีาวนั้นกย็งัคงได้รบัผลกระทบตามไปด้วย กล่าวคอืมผีูฝ้ากถอนเงนิฝากจาก 

ชสอ.ไปเป็นจ�านวนมาก ท�าให ้ชสอ. ตอ้งชะลอการจ่ายเงนิกูใ้ห้กบัสหกรณ์สมาชกิไปก่อน ทั้งนี้ เพื่อส�ารองเงนิไว้ใชใ้นการดแูลผูฝ้ากเงนิให้ได้รบั 

ความสะดวก รวดเร็ว และมั่นใจในการฝากเงินกับ ชสอ. ดังนั้นในโอกาสนี้ ชสอ. ขอเรียนชี้แจงให้สหกรณ์สมาชิกทราบถึงเหตุจ�าเป็นที่ต้อง 

ปรบัอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ขึ้น และปรบัข้อก�าหนดเงื่อนไขการให้บรกิารเงนิกู้แก่สหกรณ์สมาชกิเนื่องจาก

1. สถาบนัการเงนิอื่นไดป้ระกาศปรบัขึ้นอตัราดอกเบี้ยเงนิฝาก รวมทั้งออกผลติภณัฑ์เงนิฝากใหม ่ๆ  โดยจดัโปรโมชั่นเพื่อระดมเงนิฝาก 

สาเหตุจากการแข่งขันเพื่อรักษาฐานลูกค้าโดยเห็นได้จากการเสนออัตราดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษที่สูงขึ้น ดังนั้น หากผลตอบแทนเงินฝากและ 

ตั๋วสญัญาใช้เงนิของ ชสอ. ไม่อยู่ในอตัราที่สามารถแข่งขนัได้ จะท�าให้เงนิทนุไหลออกจากระบบสหกรณ์มากขึ้นและจะท�าให้ ชสอ. ไม่สามารถ

ตอบสนองความต้องการเงินกู้ของสหกรณ์สมาชิกได้ ดังนั้น ชสอ. จึงมีการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากอย่างต่อเนื่องโดยก�าหนดอัตราดอกเบี้ย

พเิศษเพื่อระดมเงนิฝากในโอกาสต่าง ๆ รวมทั้งจดัโปรโมชั่นเพื่อส่งเสรมิการขายอกีหลายรายการ เช่น ระดมหุ้น โดยซื้อหุ้นทกุ ๆ 5 ล้านบาท  

รบัสทิธิ์ทศันศกึษาประเทศสงิคโปร์ หรอืทกุ ๆ 10 ล้านบาท รบัสทิธิ์ทศันศกึษาประเทศจนี และระดมเงนิฝากรบัสทิธิ์ทศันศกึษาประเทศเกาหล ี

โดยมรีายละเอยีดเงื่อนไขระบตุามรุ่นเงนิฝากที่จดัส่งเสรมิการขาย เป็นต้น ซึ่ง ชสอ. กป็ระสบความยากล�าบากในการระดมทนุเป็นอย่างมาก  

เพราะต้องแข่งขันกับสถาบันการเงินต่าง ๆ ซึ่งมีการส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง และยังต้องแข่งขันกับสถาบันการเงินในระบบสหกรณ์ 

ด้วยกันเอง รวมแล้ว ชสอ. มีการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากและตั๋วสัญญาใช้เงินรุ่นพิเศษในปีบัญชี 2556 จ�านวน 7 รุ่น เพื่อให้อัตราดอกเบี้ย 

อยูใ่นระดบัที่สามารถแข่งขนัในตลาดเงนิได้ โดย ชสอ. มอีตัราดอกเบี้ยเงนิฝากและตั๋วสญัญาใช้เงนิอตัราปกตริะยะเวลา 60 เดอืน สูงถงึร้อยละ  

5.05 ต่อปี และอตัราพเิศษรุ่นครบรอบ 41 ปี ชสอ. ระยะเวลา 36 เดอืน สูงถงึร้อยละ 4.75 ต่อปี พร้อมจ่ายดอกเบี้ยให้รายเดอืน ท�าให้ ชสอ. 

ต้องรบัภาระต้นทนุเงนิทนุที่สงูขึ้น เพื่อระดมเงนิมาให้บรกิารเงนิกูแ้ก่สหกรณ์สมาชกิซึ่งมคีวามต้องการใช้เงนิเพิ่มสูงขึ้นทกุปี จะเหน็ได้จากมยีอด

เงนิกูร้อการจดัสรรมากกว่า 150 สหกรณ์ เป็นเงนิมากกว่า 12,000 ล้านบาท ซึ่ง ชสอ. ไม่ได้นิ่งนอนใจกบัปัญหาที่เกดิขึ้น และได้หาแนวทางแก้ไข 

มาโดยตลอด จะเหน็ได้จากที่ผ่านมา ชสอ. มกีารออกผลติภณัฑ์เงนิฝากอย่างต่อเนื่องและให้ผลตอบแทนที่ดกีบัผู้ฝากเสมอ แต่กย็งัระดมเงนิ 

ได้ไม่เพยีงพอต่อความต้องการของสหกรณ์สมาชกิ

2. สหกรณ์ผู้ให้กู้ในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์มีการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้น และมีการชะลอการให้เงินกู้ท�าให้สหกรณ์สมาชิก 

ขาดแหล่งเงินกู้จึงยื่นขอกู้กับ ชสอ. เป็นจ�านวนมาก โดยมีค�าขอกู้ทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ท�าให้เกิดความไม่สมดุลกันของความต้องการ 

เงนิกู้กบัการระดมเงนิฝากของ ชสอ. 

3. ชสอ.ได้จดัหาเงนิทนุภายนอกเพิ่มเตมิจากการระดมเงนิภายใน โดยการกู้เงนิระยะสั้น (P/N) จากสถาบนัการเงนิอื่นเป็นเงนิประมาณ 

15,710 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยในอตัราร้อยละ 4.30 ต่อปี และมแีนวโน้มปรบัสูงขึ้น นอกจากนี้ยงัมคี่าใช้จ่ายในการบรหิารอกีร้อยละ 0.06 ต่อปี  

เฉลี่ยคืนและอื่น ๆ ร้อยละ 0.16 ต่อปี ประกอบกับสถาบันการเงินอื่นที่ให้กู้กับสหกรณ์มีนโยบายไม่เพิ่มวงเงินกู้ให้กับสหกรณ์เนื่องมาจาก 

ข่าวในด้านลบของสหกรณ์บางแห่ง ท�าให้กลุ่มสหกรณ์รวมทั้ง ชสอ. ถูกประเมนิความเสี่ยงเพิ่มขึ้นส่งผลต่ออตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ที่ปรบัตวัสูงขึ้น

ในปัจจบุนัและอนาคต ด้วยเหตดุงักล่าวจงึส่งผลให้ต้นทนุเงนิทนุของ ชสอ. สูงขึ้นตามล�าดบั โดยมสี่วนต่างจากการบรหิารเพยีงร้อยละ 0.46 

ตามรายละเอยีดดงันี้

ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์
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จากข้อมูลดังกล่าว ชสอ. จึงมีความจ�าเป็นต้องปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ขึ้นอีกร้อยละ 0.30 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556 นี้  

ในเงนิกู้ทกุประเภท โดยเงนิกู้ระยะสั้นจากเดมิร้อยละ 4.65 ต่อปี เป็นร้อยละ 4.95 ต่อปี เงนิกู้ระยะปานกลางจากร้อยละ 4.85 ต่อปี เป็นร้อยละ 

5.15 ต่อปี และเงนิกู้ระยะยาวจากร้อยละ 4.95 ต่อปี เป็นร้อยละ 5.25 ต่อปี โดยสหกรณ์สมาชกิผู้กู้ยงัได้รบัเงนิคนืในรูปของเงนิเฉลี่ยคนือกีด้วย  

(ปีบญัช ี 2555 จ่ายเฉลี่ยคนื 3.60%) อย่างไรกต็าม ชสอ. ไม่มนีโยบายที่จะแสวงหาก�าไรจากสหกรณ์สมาชกิผู้กู้ และในขณะเดยีวกนั ชสอ.  

กต้็องมคีวามรบัผดิชอบในการดแูลผลตอบแทนในอตัราที่เหมาะสมให้แก่สหกรณ์สมาชกิผูถ้อืหุน้ (ปีบญัช ี2555 จ่ายปันผล 5.40%) และสหกรณ์

สมาชกิผู้ฝากเงนิด้วยเช่นกนั

และเพื่อเป็นการช่วยเพิ่มปริมาณเงินหมุนเวียนให้กลับเข้ามาบริการเงินกู้แก่สหกรณ์สมาชิกอย่างทั่วถึงมากขึ้น และลดยอดการรอ 

จดัสรรเงนิให้น้อยลง ชสอ. มคีวามจ�าเป็นต้องปรบัข้อก�าหนดเงื่อนไขการให้บรกิารเงนิกู้ ดงันี้

จากเหตุผลและความจ�าเป็นดังกล่าวข้างต้น ชสอ. ต้องขออภัยในการให้บริการเงินกู้ ซึ่งสหกรณ์สมาชิกต้องรอการจัดสรรเงิน ท�าให้ 

ไม่ได้รับความสะดวกและรวดเร็วเหมือนเช่นเคย ส�าหรับการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ชสอ. พยายามปรับให้ช้าที่สุดเพื่อไม่ให้สหกรณ์สมาชิก 

ผู้กู้ต้องเดอืดร้อนมากนั่นเอง ซึ่ง ชสอ. หวงัว่าสหกรณ์สมาชกิทั้งหลายคงจะเข้าใจเหตผุลต่าง ๆ และความจ�าเป็นที่ ชสอ. ต้องปรบัข้อก�าหนด

เงื่อนไขการให้บรกิารเงนิกู้แก่สหกรณ์สมาชกิและปรบัอตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ทกุประเภทขึ้นอกีครั้งหนึ่ง

ขอแสดงความนบัถอื

(ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์)

ประธานกรรมการ

ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั

1. ปรับวงเงินกู้

2. ปรับเงื่อนไขงวดการช�าระคืน

(หน่วย : ร้อยละ)

อัตรา

ที่เกิดขึ้นจริง

ผลตอบแทน 

และลงทุน

หัก 

ต้นทุนเงินทุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร

เฉลี่ยคืนและ

อื่น ๆ
ส่วนต่าง

ก่อนปรับดอกเบี้ย 4.74 4.06 0.06 0.16 0.46

หลังปรับดอกเบี้ย 4.93 4.06 0.06 0.16 0.65

ประเภทเงินกู้ วงเงินเดิม วงเงินใหม่ หมายเหตุ

ระยะสั้น   300 ล้านบาท   500 ล้านบาท   ปรบัเพิ่ม 200 ล้านบาท

ระยะปานกลาง   400 ล้านบาท   400 ล้านบาท   คงเดมิ

ระยะยาว   500 ล้านบาท   300 ล้านบาท   ปรบัลด 200 ล้านบาท

            รวม 1,200 ล้านบาท 1,200 ล้านบาท   คงเดิม

ที่ ประเภท เงื่อนไขงวดช�าระคืน (เดิม) เงื่อนไขงวดช�าระคืน (ใหม่) เพิ่ม (ลด)

1 ระยะสั้น ช�าระคนืต้น 5% ของวงเงนิกู้ + ดอกเบี้ย 

รวม 12 เดอืน 

ช�าระคนืเงนิต้น + ดอกเบี้ย รวม 12 เดอืน (8) งวด

2 ระยะปานกลาง ช�าระคนืต้น + ดอกเบี้ย รวม 36 เดอืน คงเดมิ -

3 ระยะยาว ช�าระคนืต้น + ดอกเบี้ย รวม 120 เดอืน ช�าระคนืต้น + ดอกเบี้ย รวม 100 เดอืน (20 ) งวด
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ชสอ. เป็นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับชาติ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2515 โดยมีสมาชิก 81 สหกรณ์  

ทนุด�าเนนิงานเริ่มต้น 1.97 ล้านบาท ปัจจบุนั ชสอ. มจี�านวนสมาชกิ 1,016 สหกรณ์ สนิทรพัย์กว่า 60,000 ล้านบาท  

มสีมาชกิประมาณ 2.5 ล้านคนทั่วประเทศ ส่งเสรมิให้เกดิการออมในระบบสหกรณ์ออมทรพัย์ รวมกว่า 900,000 ล้านบาท สนิทรพัย์รวมทั้ง

ระบบกว่า 1.5 ล้านล้านบาท ซึ่งมบีทบาทส�าคญัในการพฒันาคณุภาพชวีติของสมาชกิสหกรณ์ รวมถงึส่งเสรมิการออมในภาคประชาชน  

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ในภูมิภาคเอเชีย สามารถสร้างความมั่นคง 

และความเชื่อมั่นให้สหกรณ์สมาชกิได้เป็นอย่างดี

วันครบรอบ 41 ปี ชสอ.
เมื่อวนัที่ 2 กนัยายน ที่ผ่านมา ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์  

ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วยคณะกรรมการด�าเนินการ  
ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ ร่วมไหว้สักการะ 
พระพุทธมงคลมหาอภิปูชนีย ์ (พระประจ�า ชสอ.) สักการะ 
ศาลพระพรหม พร้อมท�าบุญเลี้ยงพระสงฆ์ จ�านวน 9 รูป เพื่อ 
ความเป็นสริมิงคล เนื่องในโอกาสวนัครบรอบ 41 ปี แห่งการก่อตั้ง  
ชสอ. ซึ่งตรงกบัวนัที่ 1 กนัยายน ของทกุปี

นอกจากนี้ ได้มีพิธีการมอบสร้อยคอทองค�าหนัก 1 บาท 
พร้อมเข็มกลัด ชสอ. ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานครบ 20 ปี  
ในวนัที่ 1 กนัยายน 2556 มอบโดย ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์ ประธาน 
กรรมการ เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน  
ซึ่งถือว่าเจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อน 
และพัฒนา ชสอ. ให้เจริญก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้ โดยในปีนี้ 
มเีจ้าหน้าที่ปฏบิตังิานครบ 20 ปี จ�านวนทั้งสิ้น 8 คน 
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ผู้ตรวจสอบกิจการขัน้พื้นฐาน รุ่นที่ 6
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด  

จัดอบรม “ผู ้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” รุ ่นท่ี 6  
เมื่อวนัที่ 18 และ 25 สงิหาคม 2556 ณ สหกรณ์ออมทรพัย์
ครูสมทุรปราการ จ�ากดั โดยม ีดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์  

ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิด และ 
ได้รบัเกยีรตจิาก นายธนติ จนัทร์ประทปี สหกรณ์จงัหวัด

สมุทรปราการ และนายโสภณ โพธิ์ทอง ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 

สมุทรปราการ จ�ากดั ร่วมเป็นเกยีรตใินพธิเีปิดการจดัอบรมในครั้งนี้ เป็นการส่งเสรมิความรู้ 
ให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ ่มอาชีพสถานประกอบการ  
ในภาคตะวันออก ที่มีทุนด�าเนินงานไม่ถึง 500 ล้านบาท  
เข้ารบัการอบรมโดยไม่เสยีค่าลงทะเบยีน โดยมวีตัถปุระสงค์
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในระบบบญัช ีระบบควบคมุ 

ภายใน ระเบียบค�าแนะน�าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และฝึกปฏิบัติจริงเพื่อน�าไปใช้ 
ในการปฏบิตัติรวจสอบกจิการได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

และการอบรมในครั้งนี้ ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ นายประดิษฐ  

หสัด ีรองประธานกรรมการ ชสอ. และทมีวทิยากรจากกรมตรวจบญัชสีหกรณ์ ซึ่งน�าทมีโดย 
นางสจุติรา พนัธมุะบ�ารงุ นกัวชิาการตรวจสอบบญัชชี�านาญการพเิศษ รกัษาการในต�าแหน่ง 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีและสอบบัญชี เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
จ�านวน 41 คน จาก 23 สหกรณ์ 

7FSCT news



การประชุมสัมมนาทางวิชาการ และการประชุมใหญ่ สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย
(Association of Asian Confederation of Credit Unions : ACCU) และพิธีมอบรางวัลนักสหกรณ์ดีเด่นแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Recognition Award 2013)

ให้แก่ ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด
โดยมีคณะกรรมการด�าเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมแสดงความยินดี 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
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การประชุมสัมมนาทางวิชาการ และการประชุมใหญ่ สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย
(Association of Asian Confederation of Credit Unions : ACCU) และพิธีมอบรางวัลนักสหกรณ์ดีเด่นแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (Recognition Award 2013)

ให้แก่ ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด
โดยมีคณะกรรมการด�าเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมแสดงความยินดี 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 ณ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
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ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก ได้จัดอบรมหลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ขั้นพื้นฐาน” ในวนัที่ 2 - 4 สงิหาคม 2556 ณ โรงแรมโกลเด้นซติี้ อ�าเภอเมอืง จงัหวดัราชบรุ ี
โดยมผีู้เข้ารบัการอบรม จ�านวน 60 คน

ดร.เฉลิมพล ดลุสมัพนัธ์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพธิเีปิดการอบรม และ
บรรยายพเิศษ เรื่อง นโยบายการบรหิารงาน ชสอ. รวมถงึแจ้งการเสนอขอแก้ไขพระราชบญัญตัิ 
สหกรณ์ มาตรา 46 อ�านาจกระท�าการของสหกรณ์ มาตรา 48 สมาชกิสมทบ และมาตรา 50  
วาระกรรมการ พร้อมด้วยนายธน ูโพธิ์ทอง ประธานกรรมการเชื่อมโยงเครอืข่ายและกจิการพเิศษ  
ผู้รบัผดิชอบชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์ภาคตะวนัตก โดย ชสอ. มอบเงนิสนบัสนนุการจดัอบรม  
จ�านวน 200,000 บาท พร้อมมอบเงนิสนบัสนนุโครงการของโรงเรยีนในระดบัการศกึษาขั้นพื้นฐาน ประจ�าปี 2556 จ�านวน 92,000 บาท 
โดยม ีนายโกศล จุ้ยม ีประธานกรรมการ ชมรมสหกรณ์ออมทรพัย์ภาคตะวนัตก เป็นผู้รบัมอบ 

การจัดอบรมครั้งนี้ ได้เชิญ นางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช หัวหน้าส�านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครปฐม พร้อมคณะ  
เป็นวทิยากรบรรยายเรื่อง หลกัการสหกรณ์ กฎหมาย บทบาท หน้าที่ จรยิธรรมของผู้ตรวจสอบกจิการ และการประสานความร่วมมอื  

การด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ระบบบัญชี และการควบคุมภายใน  
ระเบยีบและค�าแนะน�าเกี่ยวกบัการเงนิการบญัช ีเทคนคิการตรวจสอบ 
กจิการ เนื่องจากการตรวจสอบกจิการเป็นการตรวจสอบการด�าเนนิงาน 
ทั้งปวงของสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการเป็นผู้ท�าหน้าที่ตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์แทนสมาชิก มีภารกิจตรวจสอบการบริหารงาน 
และการปฏบิตังิานด้านต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ข้อสงัเกตและข้อเสนอแนะ 
ที่ประโยชน์ต่อสหกรณ์ การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการที่เป็นไป 
อย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นส่วนส�าคัญที่ท�าให้สหกรณ์มีการพัฒนา
เจรญิก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยนื 

สหกรณ ์ออมทรัพย ์ เมืองทอง จ�ากัด  
จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2556 โดยม ี
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ 
ชสอ. กล่าวเปิดการประชุมใหญ่ฯ พร้อมด้วย  
นายชัยรัตน์ ปันนวน เลขานุการ ชสอ. ร่วมกนั
มอบของที่ระลกึให้แก่สหกรณ์ เพื่อแสดงความยนิด ี 
และม ีนายอนวุตัร บญุนธิ ิกรรมการด�าเนนิการ 
สหกรณ์ เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม  
ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์เมืองทอง จ�ากัด  
เป็นสหกรณ์จดัตั้งใหม่ มสีมาชกิ 50 คน จากลกูจ้าง 
ที่สามารถเป็นสมาชกิได้กว่า 400 คน มทีนุด�าเนนิงาน  
กว่า 25 ล้านบาท โดยม ีม.ล.สุทธิฉันท์ วรวุฒิ  
ได ้ รับ เลือกตั้ง เป ็นประธานกรรมการจากที่ 
ประชมุใหญ่ในครั้งนี้ 

ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันตก
อบรม “ผู้ตรวจสอบกิจการขัน้พื้นฐาน”

สอ. เมืองทอง จก. ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2556
FSCT NEWS
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วนัที่ 19 สงิหาคม ที่ผ่านมา คณะผู้บรหิารกองทนุสหกรณ์ประชาชน (People Cooperative Fund : PCF) และคณะผู้บรหิาร

จากธนาคารเพื่อการลงทนุและพฒันาแห่งประเทศเวยีดนาม (Bank for Investment and Development of Vietnam : BIDV) ซึ่งเป็น 1 

ใน 5 ธนาคารของรฐั และขณะนี้มนีโยบายในการให้บรกิารสนิเชื่อไปยงักองทนุสหกรณ์ประชาชน รวม 14 คน มาศกึษางานระบบ

สหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่กองทุนสหกรณ์ประชาชนในประเทศเวียดนาม 

โดยม ีนายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรบั 

วันที่ 26 สิงหาคม ที่ผ่านมา สมาคมสมาพันธ์สหกรณ ์
ออมทรพัย์และเครดติในเอเชยี (Association of Asian Confederation  
of Credit Unions : ACCU) น�าคณะเจ้าหน้าที่จาก The Central  
Cooperative Society of Myanmar จ�านวน 12 คน เข้าเยี่ยมชม
ส�านกังาน และศกึษาดูงาน ชสอ.

โดยม ีรศ.ดร.วรวุฒิ หิรัญรักษ์ รองประธานกรรมการ  
พร้อมด้วย นายชัยรัตน์ ปันนวน เลขานุการ พลโท ดร.วีระ  
วงศ์สรรค์ นายศรีโพธิ์ วายุพักตร์ กรรมการด�าเนินการ และ
นายอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. ให้การต้อนรบั 
พร้อมทั้งน�าทัศนศึกษาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)  
เพื่อเผยแพร่วฒันธรรมไทย และเชื่อมความสมัพนัธ์ระหว่างประเทศ
ผ่านขบวนการสหกรณ์  

ชสอ.ต้อนรับคณะนักสหกรณ์ จากประเทศเพื่อนบ้าน ASEAN
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วนัที่ 6 สงิหาคม 2556 คณะกรรมการ 
ด�าเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์  
จ�ากัด จ�านวน 20 คน เข้าเยี่ยมชมและ 
ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ร่วมกนัในการบรหิารงาน ชสอ. 

วันที่ 14 สิงหาคม 2556  
คณะกรรมการด�าเนินการ และ 
ฝ่ายจดัการ สหกรณ์ออมทรพัย์ครู 
นครสวรรค์ จ�ากดั จ�านวน 14 คน  
เข้าศึกษาดูงาน การบริหารงาน  
การจัดสวัสดิการเจ้าหน้าที่ และ
การประชาสัมพันธ์ ณ ส�านักงาน 
ชสอ. 

ชสอ. เพิ่มพูนทักษะบุคลากรสหกรณ์ จัดอบรม Illustrator CS5-CS6

สหกรณ์สมาชิกเข้าเยี่ยมเยือน ชสอ.

ชสอ. จดัอบรมหลกัสูตร “การสร้างงานออกแบบกราฟิกดไีซน์ Illustrator CS5-CS6” ระหว่างวนัที่ 21 - 23 สงิหาคม 2556  

โดยม ีพลโท ดร.วรีะ วงศ์สรรค์ ประธานคณะกรรมการพฒันาและเสรมิสร้างความรูด้้านวชิาการ ชสอ. เป็นประธานเปิดการอบรม  

และวทิยากรโดย น.ส.จิราวัลย์ เพ็งกุล ณ ห้องฝึกอบรม 604 ชั้น 6 ส�านกังาน ชสอ. โดยมผีู้สนใจเข้ารบัการอบรมทั้งสิ้น 36 คน 
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รายงานผู้ตรวจสอบกิจการ
กราบเรียนพี่น้องสหกรณ์สมาชิก ชสอ.ที่เคารพรักทุกท่านครับ ตามที่ที่ประชุมใหญ่ได้มีมติเลือกตั้ง  

นายอทุยั ศรเีทพ นายแพทย์วษิณกุร  อ่อนประสงค์ และนางสาวสมหมาย สราญจติร์ เป็นผู้ตรวจสอบกจิการ 
ชสอ. ส�าหรบัปีบญัช ีสิ้นสดุวนัที่ 31 มนีาคม 2557 นั้น คณะผู้ตรวจสอบได้มคีวามประสงค์ที่จะเปิดช่องทาง  
สื่อสาร แจ้งข่าวสารผลการตรวจสอบกิจการไปสู่สหกรณ์สมาชิกผ่านทาง FSCT News ทุก ๆ 3 เดือน  
ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการ ชสอ. ไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ ที่เปิดโอกาสให้เรามีช่องทางสื่อสารผ่านทาง  

FSCT News ผมหมอวษิณกุร ในนามคณะผู้ตรวจสอบกจิการ ชสอ. ขอเรยีนพี่น้องสหกรณ์สมาชกิดงันี้ ครบั 
ณ วนัที่ 31 สงิหาคม 2556 ชสอ. มสีหกรณ์สมาชกิทั้งสิ้น 1,016 สหกรณ์ มสีนิทรพัย์รวม 59,844,356,481.78 บาท เป็นหนี้สนิ  

48,130,339,544.70 บาท มีทุนทั้งสิ้น 11,714,016,937.31 บาท ซึ่งประกอบด้วยทุนเรือนหุ้น ทุนส�ารอง ทุนสะสมตามข้อบังคับ  
ระเบยีบ และอื่น ๆ ก�าไรสทุธ ิและก�าไรจากเงนิลงทนุที่ยงัไม่เกดิขึ้น โดยมสีดัส่วนหนี้สนิต่อทนุอยู่ที่ประมาณ 4.1 หรอืพูดกนัง่าย ๆ 
ว่ามหีนี้สนิ 80% ทนุตวัเอง 20%

จากการด�าเนินงาน 5 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่เมษายน ถึง สิงหาคม 2556 มีค่าใช้จ่าย 839,176,034.50 บาท มีรายได้  
1,194,908,117.29 บาท มกี�าไรสทุธ ิ355,732,082.79 บาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมาย 12.33% ทั้งนี้ ชสอ.ประมาณการเป้าหมายก�าไรสทุธ ิ 
5 เดอืน ไว้ที่ 316,666,666.67 บาท ซึ่งกถ็อืว่าผลเป็นที่น่าพอใจครบั 

ชสอ.มกีารสมัมนาท�าความเข้าใจแผนแก่กรรมการ เจ้าหน้าที่ ในต้นปีงบประมาณ และจะมกีารประชมุตดิตามความก้าวหน้า 
ของการด�าเนินงานและวางแผนส�าหรับปีงบประมาณหน้า ในช่วงกลางปีงบประมาณ ก็คือราว ๆ ปลายปี 56 นี้ นับว่า ชสอ. 
มกีระบวนการวางแผนและการตดิตามงานที่ดคีรบั สหกรณ์สมาชกิจะน�าไปประยกุต์ใช้บ้างกถ็อืว่าเป็นตวัอย่างที่ดนีะครบั

สภาวะการแข่งขันของตลาดการเงินในปัจจุบัน ตลอดจนข่าวสารและปัจจัยหลายอย่างที่มีผลกระทบต่อขบวนการสหกรณ์  
ท�าให้ปรมิาณการขอกู้ของสหกรณ์สมาชกิเข้ามายงั ชสอ. มปีรมิาณมากขึ้น ในขณะที่ ชสอ. สามารถหาแหล่งเงนิทนุมาบรกิารสมาชกิ
ได้ในปรมิาณเท่า ๆ เดมิ ทาง ชสอ.เองกต็้องกนัเงนิส่วนหนึ่งไว้รกัษาสภาพคล่องส�าหรบัผู้ฝากเงนิ เป็นสาเหตใุห้ผู้กู้ต้องรอควินานขึ้น  
ซึ่งทางผู้ตรวจสอบกิจการก็ได้ติดตามตรวจสอบการปล่อยกู้ให้มีความเป็นธรรมแก่สหกรณ์สมาชิก ทั้งในเรื่องล�าดับคิวในการขอกู ้
และการกระจายของปรมิาณเงนิที่ปล่อยกู้ให้ทั่วถงึ 

การที่ ชสอ.จะด�าเนนิการปรบัดอกเบี้ยเงนิกู้ขึ้นอกีร้อยละ 0.30 ต่อปี ในวงเงนิกู้ทกุประเภท ตั้งแต่วนัที่ 30 กนัยายน 2556 นี้  
ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่คาดว่าจะสามารถสร้างแรงจูงใจแก่ผู ้ฝากและจะสามารถระดมแหล่งเงินทุนมาให้สมาชิกกู ้ได้พอเพียง 
ยิ่งขึ้น ซึ่งกเ็ป็นเรื่องที่ต้องรอดูผลต่อไปครบั ส่วนการที่ ชสอ. จะลดวงเงนิกู้ระยะยาวลง ในขณะที่จะเพิ่มวงเงนิส�าหรบัเงนิกู้ระยะสั้น  
กเ็ป็นสิ่งหนึ่งที่จะเพิ่มความมั่นคงในเรื่องกระแสเงนิสด (Cash Flow) ของ ชสอ. พูดภาษาชาวบ้านกค็อืไม่กู้ระยะสั้นมาปล่อยระยะยาว 
อนันี้เป็นเรื่องดตี่อ ชสอ.ครบั

สิ่งที่พวกเราผู้บริหารสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศต้องตระหนักคือเรื่องการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่สมาชิก
สหกรณ์ ท�าอย่างไรสมาชกิสหกรณ์ของเราจะมกีารวางแผนการใช้จ่ายในสิ่งที่จ�าเป็น วางแผนการออม กูไ้ปใช้ในสิ่งที่จ�าเป็นจรงิ ๆ  ครบั  
เพื่อความมั่นคงทางการเงนิของสมาชกิสหกรณ์อย่างแท้จรงิ ไม่เช่นนั้นจะเพิ่มวงเงนิกู้เท่าไรกไ็ม่มทีางพอหรอกครบั

เรื่องที่สมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่ ชสอ.ควรให้ความสนใจก็คือเรื่องการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 18 ระบบ ส�าหรับ
สหกรณ์สมาชกิ ชสอ. ซึ่งเป็นงานใหญ่ใช้งบประมาณค่อนข้างมาก อย่างที่ท่านประธาน ชสอ. บอกว่าตามวสิยัทศัน์ของ ชสอ. ชสอ.
จะเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยสีารสนเทศของสหกรณ์ออมทรพัย์ เหน็ด้วยครบักบัวสิยัทศัน์ที่ ชสอ.จะเป็นศนูย์กลางเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ของสหกรณ์ออมทรพัย์ เป็นความมุ่งหวงั เป็นสิ่งที่ควรจะท�า และควรจะเป็น แต่จากประวตัศิาสตร์พูดกนัตามเนื้อผ้า แค่การจดัหา
ระบบโปรแกรมคอมพวิเตอร์ระบบธรุกรรมหลกั ชสอ.จ�านวน 11 ระบบงาน ตามสญัญาเลขที่ 35/2555 ลงวนัที่ 29 มนีาคม 2555 กบั 
บรษิทั ไอโซแคร์ ซสิเตม็ จ�ากดั แบ่งงวดงานเป็น 6 งวด ก�าหนดแล้วเสรจ็งานภายในวนัที่ 29 มนีาคม 2556 ปัจจบุนันี้ ณ กนัยายน 2556  
ก็ยังตรวจรับงาน 2 งวดสุดท้ายไม่ได้ สาเหตุส่วนหนึ่ง เนื่่องมาจากบริษัทยังไม่สามารถแก้ไขรายละเอียดของงานตามที่ ชสอ.  
ต้องการได้ และต้องยอมรับว่า ชสอ.ไม่ใช่มืออาชีพเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ แต่จะท�าอย่างไรให้ ชสอ.บรรลุวิสัยทัศน์ พวกเรา 
ต้องช่วยกนัสร้าง ต้องช่วยกนัก�ากบัและตดิตามดูด้วยเจตนาบรสิทุธิ์และเพื่อผลประโยชน์ขององค์กรอย่างแท้จรงิครบั

ด้วยจติคารวะ พบกนัใหม่คราวหน้า ขอบพระคณุครบั

นายแพทย์วิษณุกร  อ่อนประสงค์
ผู้ตรวจสอบกิจการ
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ข่าว ประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรม/สัมมนา ชสอ.
1. หลกัสูตรอบรม “คณะกรรมการเงินกู้” พร้อมทศันศกึษาหมู่เกาะพพี-ีอ่าวมาหยา (1 วนั)

 ระหว่างวนัที่ 16 - 19 ตลุาคม 2556 ณ โรงแรมมารไิทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รสีอร์ท อ�าเภอเมอืง จงัหวดักระบี่

  เพื่อพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารงานสหกรณ์ และหลักการ 

ให้เงนิกู้ตามแนวทางของปรชัญาสหกรณ์ ทั้งด้านการก�าหนดนโยบาย วธิกีารให้เงนิกู ้การประเมนิความเสี่ยง การก�าหนด 

เงื่อนไขและวงเงินกู้ การอ�านวยสินเชื่อ การติดตามการใช้เงินกู้ รวมทั้งการบริหารสินเชื่อให้ก่อเกิดประโยชน์ต่อ 

สมาชกิและความมั่นคงแก่สหกรณ์ 

2. หลกัสูตรอบรม “ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสงู รุ่นที่ 2” พร้อมศกึษาดูงานต่างประเทศ 

 ระหว่างวนัที่ 21 พฤศจกิายน 2556 - 11 มกราคม 2557  ณ โรงแรมเดอะรชิ  ต�าบลบางไผ่ อ�าเภอเมอืง  

จงัหวดันนทบรุี

  เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความรู้ความสามารถ 

ในการบรหิารจดัการสหกรณ์อย่างเป็นองค์รวม เพื่อน�าประโยชน์สู่สมาชกิ 

ชสอ. จดัโครงการเงนิออมเพื่อรกัษาเสถยีรภาพทางการเงนิ เพื่อประโยชน์ในการพฒันาระบบสหกรณ์ออมทรพัย์ 

ให้มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพ หากสหกรณ์เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินขึ้น เช่น กรณีที่สมาชิกของสหกรณ์ 

ถอนเงนิฝากจ�านวนมาก สหกรณ์อาจประสบปัญหาขาดสภาพคล่องได้ ดงันั้น ชสอ.ในฐานะองค์การกลางของขบวนการ

สหกรณ์ออมทรพัย์เหน็ว่าการรกัษาเสถยีรภาพทางการเงนิของสหกรณ์สมาชกิเป็นเรื่องส�าคญั 

สิทธิประโยชน์ส�าหรับสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

1. ได้รบัอตัราดอกเบี้ยตั๋วสญัญาใช้เงนิและหรอืเงนิฝากประจ�าตามประกาศ ชสอ. บวกร้อยละศูนย์จุดสองห้า 

ต่อปี ณ วนัที่ซื้อ 

2. ได้รับบริการเงินกู้จากโครงการได้จ�านวนไม่เกินสามเท่า ภายในสามวันท�าการ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้เป็น 

ไปตามอตัราดอกเบีย้เงนิกูร้ะยะสัน้ตามประกาศของ ชสอ. ลบร้อยละศนูย์จดุหนึง่สองห้าต่อปี และการกูด้งักล่าว 

มีสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืนตามปกติ

3. ได้รบับรกิารทางวชิาการที่โครงการจดัขึ้น

4. รบัทราบรายงานสถานะของเงนิออมตามโครงการ 

โครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายวิชาการ โทร. 0 2496 1199 ต่อ 308 - 311 หรือ www.fsct.com

สหกรณ์ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
ฝ่ายส่งเสริมกิจการสหกรณ์ โทร. 0 2496 1199 ต่อ 315-316 หรือ Download แบบพิมพ์ที่ www.fsct.com
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จัดท�าโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชสอ. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด  
http://www.fsct.com เลขที ่199 หมู ่2 ถนนนครอนิทร์ ต�าบลบางสทีอง อ�าเภอบางกรวย จงัหวดันนทบรุ ี11130
E-mail : info@fsct.com โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188

ช�าระค่าฝากส่งเป็นเงนิเชื่อ
ใบอนญุาตเลขที่ พเิศษ 5/2552

ปณศ.บางกรวย

ปีที่ 25 ฉบับที่ 315 เดือนกันยายน 2556ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่ :  ฝ่ายเงนิทนุ ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั 199 หมู่ 2 ต.บางสทีอง  
อ.บางกรวย จ.นนทบรุ ี11130 โทรศพัท์ 0 2496 1199 ต่อ 125 - 127, 109 โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188 www.fsct.com

วงเงิน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี

12 เดือน

1 แสนบาทขึ้นไป 4.25

1 ล้านบาทขึ้นไป 4.35

ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2556 เป็นต้นไป 

สินเช่ือ ชสอ. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้

ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว

อัตราดอกเบี้ย 4.95 ต่อปี 5.15 ต่อปี 5.25 ต่อปี

ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เงินฝากประจ�า

ตัง้แต่วนัที ่27 กนัยายน - 15 พฤศจกิายน พ.ศ. 2556

“รุ่นวันออมแห่งชาติ ปี 2556”


