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ปีที่ 27 ฉบับที่ 336 เดือนมิถุนายน 2558
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “A- / Stable”
ประเมินโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำากัด



หมายเลข ชื่อ - นามสกุล สหกรณ์ออมทรัพย์.....จ�ากัด

1 ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์ สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง

2 พลตรี ยุทธเดช  พุฒตาล กองบัญชาการกองทัพไทย

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการด�าเนินการ

หมายเลข ชื่อ - นามสกุล สหกรณ์ออมทรัพย์.....จ�ากัด

1 นายประดิษฐ  หัสดี พนักงานการประปานครหลวง

2 ร้อยต�ารวจตรี จรัส  แสงวรรณลอย ต�ารวจสงขลา

3 นายสมชัย  อ�าภา ครูอุทัยธานี 

4 นายชัยรัตน์  ปันนวน โรงพยาบาลหัวเฉียว

5 นายสมยศ  เสาวคนธ์ ครูนราธิวาส

6 นายณฐกร  แก้วดี ธุรกิจก๊าซ ปตท.

7 พลตรี วัชระ  นิตยสุทธิ์ ส�านักงานเลขานุการกองทัพบก

8 นายเสกสรรค์  โสภารัตน์ ครูอุดรธานี

9 ดร.วิวัฒน์  แดงสุภา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10 นาวาอากาศเอก นิวัติ  พูนสิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

11 นายเจิด  จันทโรทัย ครูพิจิตร

12 นายอารมย์  กัณหา ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี

13 ดร.สามัคคี  เดชกล้า สาธารณสุขอุทุมพรพิสัย

14 นายสุรัตน์  จันทร์วันเพ็ญ สหภาพแรงงานไทยคูราโบ

15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์มงคล  ตั้งเง็กกี่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ

ประกาศชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด
เรื่อง แจ้งรายชื่อและหมายเลขประจ�าตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ประธานกรรมการ กรรมการด�าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ

ตามที่ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั (ชสอ.) ได้ประกาศรบัสมคัรเลอืกตั้ง ประธานกรรมการ กรรมการด�าเนนิการ  
และผูต้รวจสอบกจิการ มผีูส้มคัรต�าแหน่งประธานกรรมการ 2 คน มผีูส้มคัรต�าแหน่งกรรมการด�าเนนิการ 15 คน และมีผูส้มคัรต�าแหน่ง 
ผู้ตรวจสอบกจิการ 6 คน ดงัมรีายชื่อและหมายเลขประจ�าตวัผู้สมคัรต่อไปนี้

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ

ทั้งนี้ เลอืกประธานกรรมการ 1 คน (อยู่ในต�าแหน่งตามวาระ 2 ปี) เลอืกกรรมการด�าเนนิการ 9 คน (ผู้ได้รบัเลอืกตั้งล�าดบัที่ 1 - 7  
อยู่ในต�าแหน่งตามวาระ 2 ปี และล�าดบัที่ 8 - 9 อยู่ในต�าแหน่งตามวาระที่เหลอือยู่ของผู้ที่ตนแทน 1 ปี) และผู้ตรวจสอบกจิการ 3 คน  
(อยู่ในต�าแหน่งตามวาระ 1 ปี)

หมายเลข ชื่อ - นามสกุล

1 นางสาวศศิมาศ  พรรณรัตน์

2 นายอุทัย  ศรีเทพ

3 นางสุนารี  มีทรัพย์

หมายเลข ชื่อ - นามสกุล

4 นายแพทย์วิษณุกร  อ่อนประสงค์

5 ดร.วันทนา  บ่อโพธิ์

6 นายธนะ  บ�ารุงแสง
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(ดร.เฉลมิพล ดลุสมัพนัธ์)
ประธานกรรมการ

ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั

เรียน	ท่านประธานกรรมการ/ผู้แทนสมาชิก	ชสอ.	ที่เคารพทุกท่าน

สวสัดคีรบั พบกนัอกีครั้ง ส�าหรบั FSCT News ฉบบัเดอืนมถินุายน ครบั 

ชสอ. ก�าหนดจดัประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี 2557 วนัเสาร์ที่ 6 มถินุายน โดยได้รบัเกยีรตจิาก ฯพณฯ นายอ�าพล เสนาณรงค์  
องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบโล่เกียรติคุณแก่บุคคลและสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ได้รับรางวัลในด้านต่าง ๆ  
ผมขอแสดงความยินดีกับทุก ๆ ท่าน ทุก ๆ สหกรณ์ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ และขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการด�าเนินการ  
ผู้ตรวจสอบกจิการทกุท่าน ที่ได้รบัการเลอืกตั้งจากที่ประชมุใหญ่ด้วยครบั ผมขอให้ทกุท่านท�างานอย่างเตม็ที่ ด้วยความซื่อสตัย์
สจุรติ มุ่งพฒันา ชสอ. ให้มคีวามเจรญิก้าวหน้า ร่วมกนัสานงานต่อ ก่องานใหม่ ภายใต้อดุมการณ์สหกรณ์

การด�าเนินงานของ ชสอ. ตลอดปีที่ผ่านมา มีผลประกอบการประสบความส�าเร็จในทุกด้าน โดย ณ สิ้นปีบัญชี 2557  
(31 มนีาคม 2558) ชสอ. มจี�านวนสหกรณ์ 1,046 สหกรณ์ มสีนิทรพัย์รวม 69,557 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8,394 ล้านบาท  
และสามารถบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดก�าไรสุทธิ 1,193 ล้านบาท โดย ชสอ. สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอัตรา 5.80%  
(ปีที่แล้ว 5.60%) และเงนิเฉลี่ยคนื 3.80% (ปีที่แล้ว 3.70%) สูงกว่าปีก่อน ทั้งนี้เป็นผลมาจากที่สหกรณ์สมาชกิได้ให้ความร่วมมอื 
และมอบความไว้วางใจ ให้การสนบัสนนุ ชสอ. ด้วยดมีาโดยตลอด 

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ผมเป็นตัวแทน ชสอ. เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ จากพลต�ารวจเอก สมยศ  
พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน ครบรอบ 62 ปี  
ในฐานะที่ ชสอ. เป็นหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลอื สนบัสนนุ กองบญัชาการต�ารวจตระเวนชายแดน ทั้งนี้ ชสอ. ให้การสนบัสนนุ
งบประมาณในการก่อสร้างอาคารกจิกรรมสหกรณ์ในโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดนมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2549 จนถงึปัจจบุนั 
ด�าเนนิการก่อสร้างแล้วเสรจ็ จ�านวน 16 อาคาร งบประมาณในการก่อสร้างรวม 6,748,020 บาท และอยูร่ะหว่างด�าเนนิการก่อสร้าง 
จ�านวน 2 อาคาร 

ส�าหรับสหกรณ์สมาชิกและสหกรณ์ทุกประเภท ที่มีเงินลงทุนหรือถือไว้เพื่อรอการจ่ายแก่สมาชิก สามารถบริหารเงินทุน  
อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยซื้อตั๋วสญัญาใช้เงนิหรอืเงนิฝากประจ�ากบั ชสอ. “รุน่ออมทรพัย์สขุทว”ี โดยให้อตัราดอกเบี้ย 12 เดอืน 4.30%  
และ 16 เดอืน 4.40% ต่อปี ซึ่งจะเปิดจ�าหน่ายไปจนถงึ 19 มถินุายนนี้ สหกรณ์ใดสนใจตดิต่อได้ที่ ฝ่ายเงนิทนุ ชสอ. โทรศพัท์  
0 2496 1199 ต่อ 108 - 111 ครบั และส�าหรบัสหกรณ์ออมทรพัย์ที่ใช้บรกิารสนิเชื่อกบั ชสอ. อตัราดอกเบี้ยเงนิกู้ระยะสั้น 4.60% 
ระยะปานกลาง 5.05% และระยะยาว 5.15% สหกรณ์ใดสนใจตดิต่อได้ที่ฝ่ายสนิเชื่อ ชสอ. 0 2496 1199 ต่อ 212 - 216, 223  
และ 226 ครับ ท�าธุรกรรมกับ ชสอ. มั่นคง ปลอดภัย เงินหมุนเวียนอยู่ในระบบสหกรณ์ ผลตอบแทนเพื่อสมาชิกอย่างแท้จริง  
ครบั

ประธานพบสมาชิก
ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์

ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด
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คณะผูบ้รหิาร ชสอ. น�าโดย นายประดษิฐ	หสัด	ีรองประธานกรรมการ เดนิทางเข้าเยี่ยมชมกจิการ บรษิทั เมโทรซสิเตม็ส์คอร์ปอเรชั่น 
จ�ากดั (มหาชน) เมื่อวนัที่ 30 เมษายน ที่ผ่านมา เนื่องในโอกาสที่ ชสอ. จะร่วมลงนามสญัญาจ้างออกแบบ พฒันา ตดิตั้งโปรแกรมสหกรณ์
ออมทรพัย์ และลงนามบนัทกึความร่วมมอืสหกรณ์น�าร่อง กบับรษิทั เมโทรซสิเตม็ส์ฯ มูลค่าโครงการรวมกว่า	285	ล้านบาท ในวนัที่  
29 พฤษภาคม นี้ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา ชสอ. ให้เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้บริการซอฟต์แวร ์
แบบศนูย์รวมที่มมีาตรฐานทดัเทยีมกบัชมุนมุสหกรณ์ในต่างประเทศ มคีณุสมบตัแิละประสทิธภิาพเหมาะสมกบัการใช้งานของสหกรณ์สมาชกิ 
ของ ชสอ. และเพื่อให้สหกรณ์สมาชกิมโีปรแกรมสหกรณ์เพื่อการบรหิารจดัการรูปแบบเดยีวกนั

บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2529 ในฐานะคู่ค้ารายแรกของไอบีเอ็มในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ต่อมาได้ขยายขอบข่ายการด�าเนินธุรกิจสู่การน�าเสนอโซลูชั่นและบริการด้านไอทีแบบครบวงจร ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ไอทีชั้นน�าของโลก  
ในปัจจบุนับรษิทั เมโทรซสิเตม็ส์ฯ ประกอบธรุกจิเป็นตวัแทนจ�าหน่ายผลติภณัฑ์และให้บรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศครบวงจร โดยแบ่งการบรหิาร 
ออกเป็น 3 กลุ่มผลติภณัฑ์ ได้แก่ กลุ่มผลติภณัฑ์ฮาร์ดแวร์ กลุ่มผลติภณัฑ์ซอฟต์แวร์โซลูชั่น และกลุ่มผลติภณัฑ์วสัดสุิ้นเปลอืง รวมถงึ 
การด�าเนนิการโดยกลุ่มบรษิทัย่อยและบรษิทัร่วมทนุทั้งสิ้น 8 บรษิทั เพื่อให้ครอบคลมุภาคการค้าและอตุสาหกรรมต่าง ๆ อย่างทั่วถงึ

ชสอ. เยี่ยมชมกิจการ บริษัท เมโทรซิสเต็มส์ฯ

ชสอ. ร่วมมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สอ.สธ.สงขลา จก.

ดร.เฉลิมพล	 ดุลสัมพันธ์	ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดและ 
บรรยายพเิศษ “การสมัมนาและประชมุใหญ่วสิามญั ครั้งที่ 1/2558” สหกรณ์ออมทรพัย์ 
สาธารณสขุสงขลา จ�ากดั เมื่อวนัที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา ณ โรงแรมราชมงัคลาสงขลา 
เมอร์เมด อ.เมือง จ.สงขลา พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรสมาชิก มีผู้แทนสมาชิก 
เข้าร่วมสมัมนาและประชมุใหญ่วสิามญัฯ จ�านวน 350 คน โดยม ีนายจิตติ	ศรีวิภานนท์	
ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการด�าเนนิการและผูจ้ดัการสหกรณ์ให้การต้อนรบั
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ชสอ. รับมอบโล่หน่วยงานสนับสนุน ตชด.

ดร.เฉลมิพล	ดลุสมัพนัธ์	ประธานกรรมการ ชสอ. รบัมอบโล่ประกาศเกยีรตคิณุ  
จาก พลต�ารวจเอก	 สมยศ	 พุ่มพันธุ์ม่วง	 ผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ เนื่องใน 
วนัคล้ายวนัสถาปนา กองบญัชาการต�ารวจตระเวนชายแดน ครบรอบ 62 ปี เมื่อวนัที่ 6  
พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ อาคารจลุละพราหมณ์ กองบญัชาการต�ารวจตระเวนชายแดน  
กรุงเทพฯ โดย ชสอ. เข้ารับมอบโล่ในฐานะหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือ สนับสนุน  
กองบญัชาการต�ารวจตระเวนชายแดน ด้วยดเีสมอมา

ทั้งนี้ ชสอ. ให้การสนบัสนนุงบประมาณในการก่อสร้างอาคารกจิกรรมสหกรณ์ในโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน 
มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2549 จนถงึปัจจบุนั ด�าเนนิการก่อสร้างแล้วเสรจ็ จ�านวน 16 อาคาร งบประมาณในการก่อสร้าง
รวม 6,748,020 บาท และอยู่ระหว่างด�าเนนิการก่อสร้าง จ�านวน 2 อาคาร
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ทรสิเรทติ้งยนืยนัอนัดบัเครดติองค์กรชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์
แห่งประเทศไทย จ�ากดั (ชสอ.) ที่ระดบั “A-” ด้วยแนวโน้ม “Stable”	
หรือ “คงที่” โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงบทบาทที่ส�าคัญของ ชสอ. 
ในการส่งเสรมิและพฒันาขบวนการสหกรณ์ออมทรพัย์ในประเทศไทย 
อันดับเครดิตยังได้รับแรงหนุนจากสถานะของ ชสอ. ในการเป็น 
ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์ที่ใหญ่ที่สดุทั้งในด้านขนาดของสนิทรพัย์และ 
จ�านวนสมาชกิ รวมทั้งประวตักิารด�าเนนิงานที่ยาวนาน ประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญของคณะผู้บริหารและพนักงาน ผลประกอบการ
ทางการเงินที่ปรับดีขึ้น และคุณภาพที่ดีของเงินให้กู้ยืมแก่สหกรณ์
สมาชกิ การประเมนิอนัดบัเครดติยงัพจิารณาถงึสทิธพิเิศษที่กฎหมาย
มีให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในขั้นปฐมภูมิด้วย โดยสิทธิพิเศษดังกล่าว 
ได้ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่คุณภาพสินเชื่อของสหกรณ์ 
ออมทรัพย์และยกระดับความได้เปรียบทางการแข่งขันของสหกรณ์ 
ออมทรพัย์ซึ่งรวมทั้ง ชสอ. ให้มเีหนอืสถาบนัการเงนิทั่วไป อย่างไรกต็าม 
ความแข็งแกร่งของอันดับเครดิตถูกลดทอนบางส่วนจากอัตราส่วน 
หนี้สินของ ชสอ. ที่ค่อนข้างสูง ตลอดจนความไม่สอดคล้องกัน 
ของสนิทรพัย์และหนี้สนิ และการเปลี่ยนแปลงกฎระเบยีบที่มแีนวโน้ม
จะเกิดขึ้นซึ่งอาจจะลดสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ได้รับ 
อยู่ในปัจจบุนั

แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนถึง 
การคาดการณ์ว่า ชสอ. จะสามารถรกัษาบทบาทที่ส�าคญัในขบวนการ
สหกรณ์ออมทรพัย์ในประเทศไทยเอาไว้ได้ นอกจากนี้ ยงัคาดว่า ชสอ. 
จะสามารถรักษาระดับฐานเงินทุนภายในที่ได้รับจากสมาชิกไว้ได้ 
พร้อมทั้งมผีลประกอบการที่แขง็แกร่งเพื่อสามารถให้ผลตอบแทนคนืสู ่

สมาชิกในระดับที่น่าพอใจ การปรับเพิ่มอันดับเครดิตถูกจ�ากัดการเติบโตอย่างค่อยเป็นค่อยไปของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ ในทาง
ตรงกันข้าม การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการมีนโยบายด�าเนินงานในเชิงรุกมากขึ้นหรือการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบจากทางการ 
ที่จะลดทอนสทิธพิเิศษของสหกรณ์ออมทรพัย์กอ็าจมผีลกระทบในเชงิลบต่ออนัดบัเครดติของ ชสอ. ได้

ชสอ. ก่อตั้งในปี 2515 โดยการรเิริ่มของสนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและสหกรณ์ออมทรพัย์จ�านวน 81 แห่ง ภายใต้พระราชบญัญตั ิ 
(พ.ร.บ.) สหกรณ์ ชสอ. จดัเป็นสหกรณ์ออมทรพัย์ในขั้นทตุยิภูม ิโดยที่สหกรณ์ออมทรพัย์ในขั้นปฐมภูมจิะเป็นสมาชกิของ ชสอ. ปัจจบุนั 
เมื่อพิจารณาจากขนาดของสินทรัพย์และจ�านวนสมาชิกแล้ว ชสอ. จัดเป็นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาชุมนุมสหกรณ์ 
ออมทรพัย์ทั้ง 9 แห่งในประเทศไทย ชสอ. ได้รบัสทิธพิเิศษในการยกเว้นภาษต่ีาง ๆ  เช่นเดยีวกบัที่สหกรณ์ออมทรพัย์ในขั้นปฐมภมูไิด้รบั ชสอ. 
ให้บรกิารทางการเงนิแก่สหกรณ์สมาชกิซึ่งรวมถงึการรบัฝากและการให้กู้ยมืเงนิ นอกจากนี้ ชสอ. ยงัมบีทบาทส�าคญัต่อขบวนการสหกรณ์
ในระดบัชาตดิ้วย โดยมสี่วนร่วมในกจิกรรมต่าง ๆ เพื่อที่จะช่วยสนบัสนนุ ส่งเสรมิ วางแผน และพฒันาสหกรณ์ออมทรพัย์ในประเทศไทย

ณ สิ้นเดอืนธนัวาคม 2557 ชสอ. มเีงนิให้กู้ยมืแก่สหกรณ์สมาชกิเป็นสดัส่วนที่ใหญ่ที่สดุหรอื 62.7% ของสนิทรพัย์รวมของ ชสอ.  
เงนิให้กู้ยมืแก่สหกรณ์สมาชกิอยู่ในระดบั 58% - 66% ของสนิทรพัย์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ประมาณ 1 ใน 3 หรอื 32.5% ของสนิทรพัย์รวม
เป็นเงนิลงทนุ และส่วนที่เหลอือกี 4.8% เป็นเงนิสดและสนิทรพัย์อื่น ๆ  ชสอ. มนีโยบายให้กูย้มืทั้งแก่สหกรณ์ที่เป็นสมาชกิและไม่เป็นสมาชกิ 
แต่จะให้สทิธพิเิศษแก่สหกรณส์มาชกิก่อนหากความตอ้งการกูย้มืจากสมาชกิมมีาก ทั้งนี้ ณ สิ้นเดอืนธนัวาคม 2557 เงนิให้กูย้มืแก่สหกรณ์
สมาชกิมจี�านวน 44,779 ล้านบาท ชสอ. ให้กู้ยมืแก่สหกรณ์สมาชกิเพยีง 272 ราย จากจ�านวนสหกรณ์สมาชกิทั้งหมด 1,042 ราย ส่งผลให้  
ชสอ. มีความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก 20 อันดับแรกคิดเป็น 50.3% ของเงินให้กู้ยืมรวม  
ณ สิ้นรอบปีบญัช ี 2552 หรอื 31 มนีาคม 2553 และอยู่ที่ระดบั 35.5% ณ สิ้นเดอืนธนัวาคม 2557 แม้ว่าอตัราส่วนดงักล่าวจะลดลง  
แต่ ณ ปัจจุบันระดับดังกล่าวก็ถือว่าค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของเงินให้กู้ยืมลดทอนลงจากการที่ ชสอ.  
มคีณุภาพเงนิให้กู้ยมืในระดบัที่สูง

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
ที่ A- และคงแนวโน้ม Stable
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ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 ชสอ. มีเงินให้กู้ยืมที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพียง 8.6 ล้านบาท คิดเป็น 0.02% ของเงินให้กู้ยืมรวม  
เงนิให้กู้ยมืแก่สหกรณ์สมาชกิของ ชสอ. ที่มคีณุภาพดนีั้นได้รบัผลพลอยได้จากกลไกการช�าระคนืหนี้อตัโนมตัแิละสทิธพิเิศษทางกฎหมาย
ที่มีให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ในขั้นปฐมภูมิ ชสอ. ยังมีเกณฑ์และแนวทางที่เข้มงวดในการพิจารณาเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกด้วย จากกรณ ี
ที่มีการทุจริตครั้งใหญ่ในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งหนึ่ง ชสอ. ไม่มีรายการธุรกรรมทางตรงกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มีปัญหาดังกล่าว 
อย่างไรกต็าม ณ สิ้นเดอืนธนัวาคม 2557 ชสอ. มเีงนิให้กู้ยมืจ�านวนเงนิรวม 4,728 ล้านบาทแก่สหกรณ์สมาชกิ 15 แห่ง ซึ่งมธีรุกรรมกบั
สหกรณ์เครดติยูเนี่ยนดงักล่าว โดยจ�านวนเงนิดงักล่าวคดิเป็น 10.6% ของเงนิให้กู้ยมืคงค้าง ซึ่งทั้ง 15 บญัชดีงักล่าวยงัได้รบัการจดัชั้น 
ให้เป็นหนี้ปกติ

ในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา ชสอ. เผชญิกบัอปุสรรคในการระดมเงนิทนุในด้านของเงนิฝากและเงนิกู้ยมืจากสมาชกิโดยผ่านตั๋วสญัญา
ใช้เงนิ กล่าวคอืเงนิฝากและเงนิกู้ยมืผ่านตั๋วสญัญาใช้เงนิในรอบปีบญัช ี 2554 - 2556 เพิ่มขึ้นเพยีง 1.6% 5.6% และ 1.9% ตามล�าดบั  
เทยีบกบัอตัราการเตบิโตที่มากกว่า 10% ในช่วงรอบปีบญัช ี 2551 - 2553 ชสอ. ได้ระดมทนุเพิ่มเตมิผ่านการกู้ยมืจากธนาคารพาณชิย์ 
ค่อนข้างมากในช่วงรอบปีบัญชี 2554 - 2556 โดยเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์เพิ่มขึ้นจาก 7,825 ล้านบาท ณ สิ้นรอบปีบัญชี 2551  
เป็น 15,665 ล้านบาท ณ สิ้นรอบปีบญัช ี 2556 หรอืคดิเป็น 25% ของสนิทรพัย์รวม แม้ว่าอตัราส่วนของเงนิกู้ยมืจากธนาคารพาณชิย์ 
จะลดลงมาที่ 27% ของหนี้สนิรวม ณ สิ้นเดอืนธนัวาคม 2557 อตัราส่วนดงักล่าวยงัอยู่ในระดบัที่ค่อนข้างสูง ทั้งนี้ เงนิกู้ยมืจากธนาคาร
พาณชิย์ทั้งหมดเป็นเงนิกูย้มืระยะสั้น ในมมุมองของทรสิเรทติ้งเหน็ว่าเงนิทนุขนาดใหญ่ที่ได้จากการกูย้มืจากสถาบนัการเงนิจะมคีวามเสี่ยง 
ด้านการกู้ยืมต่อมากกว่าการใช้เงินฝากและการกู้ยืมจากสหกรณ์สมาชิกเป็นแหล่งเงินทุน การมีสัดส่วนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากภายนอก 
ที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ ชสอ. มีความเสี่ยงด้านการกู้ยืมต่อเมื่อถึงก�าหนดและความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยความเสี่ยงจะมีค่อนข้างสูง 
โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มกีารเปลี่ยนแปลงทางด้านลบในระบบสหกรณ์ออมทรพัย์หรอืระบบเศรษฐกจิ เงนิทนุระยะสั้นที่มากขึ้นกส็่งผลให้ 
ชสอ. มสี่วนต่างระหว่างระยะเวลาครบก�าหนดของสนิทรพัย์และหนี้สนิที่เป็นลบมากขึ้น 

ณ สิ้นเดอืนธนัวาคม 2557 ประมาณ 30% ในสนิทรพัย์ของ ชสอ. เป็นสนิทรพัย์ระยะยาวซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงนิลงทนุที่ไม่มกีลไก 
ในการปรบัอตัราดอกเบี้ยได้ ชสอ. จงึมคีวามเสี่ยงด้านอตัราดอกเบี้ยในระดบัหนึ่งด้วย

ในด้านของเงินฝาก ชสอ. ไม่มีการฝากเงินกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มีปัญหา อย่างไรก็ตาม ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 ชสอ.  
มเีงนิรบัฝากจ�านวน 2,923 ลา้นบาท จากสหกรณส์มาชกิจ�านวน 30 ราย ซึ่งมธีรุกรรมกบัสหกรณ์เครดติยเูนี่ยนดงักล่าว จ�านวนเงนิดงักล่าว
คดิเป็น 9.4% ของเงนิฝากรวม ณ สิ้นเดอืนธนัวาคม 2557 ขณะเดยีวกนั ชสอ. มสีนิทรพัย์สภาพคล่องสูง ซึ่งได้แก่ เงนิสด เงนิฝากธนาคาร 
และเงินลงทุนระยะสั้น จ�านวน 6,355 ล้านบาท ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 ซึ่งเพียงพอส�าหรับการลดทอนความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
จากเงนิฝากจ�านวนดงักล่าว นอกจากนี้ ชสอ. สามารถระดมทนุโดยการรบัฝากเงนิเพิ่มขึ้นจาก 23,113 ล้านบาท ณ สิ้นรอบปีบญัช ี2556 
เป็น 31,147 ล้านบาท ณ สิ้นเดอืนธนัวาคม 2557

ส่วนต่างระหว่างอตัราผลตอบแทนและต้นทนุทางการเงนิที่ปรบัเพิ่มขึ้นจงึช่วยเสรมิความสามารถในการท�าก�าไรให้เพิ่มขึ้น โดยก�าไร
สทุธขิอง ชสอ. เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 543 ล้านบาทในรอบปีบญัช ี2553 เป็น 913 ล้านบาทในรอบปีบญัช ี2556 ในขณะที่อตัราส่วน
ผลตอบแทนต่อสนิทรพัย์รวมถวัเฉลี่ยปรบัเพิ่มขึ้นจาก 1.1% ในรอบปีบญัช ี2553 เป็น 1.5% ในรอบปีบญัช ี2556 อตัราผลตอบแทนต่อทนุ
ของ ชสอ. โดยเฉลี่ยกป็รบัเพิ่มขึ้นจาก 5.8% ในรอบปีบญัช ี2553 เป็น 7.3% ในรอบปีบญัช ี2556 และในรอบปีบญัช ี2556 ชสอ. ได้ปรบั
เพิ่มอตัราการจ่ายเงนิปันผลให้แก่สมาชกิเป็น 5.6% จาก 5.2% ในรอบปีบญัช ี2553

ทุนเรือนหุ้นของ ชสอ. ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามเงื่อนไขข้อบังคับของ ชสอ. ที่ก�าหนดให้สหกรณ์สมาชิกจะต้องซื้อหุ้นของ 
ชสอ. เพิ่มเตมิในสดัส่วนที่สอดคล้องกบัทนุเรอืนหุ้นของสหกรณ์สมาชกิ ในสถานการณ์ปกต ิทนุเรอืนหุ้นของ ชสอ. คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่าง 
ต่อเนื่องจากการที่ทุนเรือนหุ้นของแต่ละสหกรณ์สมาชิกจะเพิ่มขึ้นอย่างอัตโนมัติจากกลไกปกติในการซื้อหุ้นเพิ่มรายเดือนของสมาชิก  
ทนุเรอืนหุ้นของ ชสอ. ปรบัเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 6,257 ล้านบาทในรอบปีบญัช ี2552 เป็น 9,211 ล้านบาทในรอบปีบญัช ี2553 เนื่องจาก
มีการซื้อหุ้นเพิ่มเติมเป็นพิเศษจากสหกรณ์สมาชิกรายหนึ่งในรอบปีบัญชี 2553 หลังจากการซื้อหุ้นเพิ่มเป็นพิเศษในครั้งนั้น ทุนเรือนหุ้น 
กป็รบัเพิ่มขึ้นในอตัรา 2% - 6% ต่อปีในช่วงรอบปีบญัช ี2554 - 2556 โดยทนุเรอืนหุ้นของ ชสอ. อยู่ที่ระดบั 10,283 ล้านบาท ณ สิ้นรอบปี
บญัช ี2556 ทนุของ ชสอ. (ซึ่งประกอบไปด้วยทนุเรอืนหุ้น ทนุส�ารองตามกฎหมาย ทนุส�ารองตามข้อบงัคบั ก�าไรหรอืขาดทนุจากเงนิลงทนุ
ที่ยงัไม่เกดิขึ้น และก�าไรสทุธ)ิ กป็รบัเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก 7,708 ล้านบาทในรอบปีบญัช ี2552 เป็น 12,805 ล้านบาท ณ สิ้นรอบปี
บญัช ี2556 อตัราส่วนทนุของ ชสอ. ต่อสนิทรพัย์รวมอยูท่ี่ระดบั 20% ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา อย่างไรกต็าม อตัราส่วนดงักล่าวยงัอยูใ่นระดบัต�่า 
เมื่อเทยีบกบัสหกรณ์ออมทรพัย์ขนาดใหญ่และก่อตั้งมานานซึ่งมอีตัราส่วนดงักล่าวที่ระดบัประมาณ 40%

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จ�ากัด	(FSCT)
อันดับเครดิตองค์กร:	A-

แนวโน้มอันดับเครดิต:	Stable
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ	 จ�ากัด ได้รับ 
คัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ�าปี  

2558 ประเภทสหกรณ์ออมทรพัย์ จากกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณ์ โดย นายศักดิ์ชัย พงษ์เพชร ประธานกรรมการ  
พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได ้
เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น 
แห่งชาต ิประจ�าปี 2558 จากสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ  
สยามมกุฎราชกุมาร ในงานพระราชพิธีพืชมงคล 
จรดพระนงัคลัแรกนาขวญั เมื่อวนัที่ 13 พฤษภาคม ที่ผ่านมา  
ณ มณฑลพธิท้ีองสนามหลวง FSCT News จงึขอสมัภาษณ์
พเิศษมาให้สมาชกิได้อ่านกนัค่ะ

ท่านมีนโยบายการบริหารงานสหกรณ์อย่างไร  
จงึส่งผลให้สหกรณ์ได้รบัคดัเลอืกเป็นสหกรณ์ดเีด่น 
แห่งชาติ ประจ�าปี 2558

สหกรณ์มนีโยบายการบรหิาร ที่ให้สมาชกิมส่ีวนร่วม
ในการบรหิารงานมากที่สดุ บรหิารงานด้วยความรอบคอบ 
เน้นการพึ่งพาเงนิทนุภายในเป็นหลกั ส่งเสรมิการออมทรพัย์ 

สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จ�ากัด

สัมภาษณพ์ิเศษ

นายศักดิ์ชัย		พงษ์เพชร
ประธานกรรมการ	สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ	จ�ากัด
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ของสมาชิก ให้เงินกู้แก่สมาชิกตามสมควรแก่ฐานะของ
สหกรณ์ และความสามารถในการส่งช�าระของสมาชิก  
ส่งเสริมการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการช่วยเหลือ
ตนเองในหมู่สมาชิก จัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ แก่สมาชิก 
เพื่อเพิ่มรายได้ และลดค่าใช้จ่าย ตลอดทั้งให้สามารถ
ปลดเปลื้องภาระหนี้สนิของสมาชกิได้ในที่สดุ 

นอกจากนี้สหกรณ์ยังได้มีการจัดประชุมสัมมนา
สมาชกิ ทกุคน ทกุกลุ่ม ในรอบปี เพื่อสร้างความสมัพนัธ์ 
และความเข้าใจที่ดีระหว่างสหกรณ์กับสมาชิกอยู่เสมอ  
มกีารประชาสมัพนัธ์ข่าวผ่านใบเสรจ็รบัเงนิถงึสมาชกิทกุคน 
ทกุเดอืน รวมทั้งประชาสมัพนัธ์และให้บรกิารผ่านกรรมการ
ประจ�าเขต และเว็บไซต์ของสหกรณ์ รวมทั้งมีการรับฟัง
ความคิดเห็นของสมาชิกอย่างเป็นระบบในเรื่องความพึง-

พอใจในการบริหารจัดการและประเด็นส�าคัญต่าง ๆ จาก
สมาชิกก่อนเสนอที่ประชุมใหญ่หรือคณะกรรมการเพื่อ
ตดัสนิใจในเรื่องนั้น ๆ ผ่านแบบสอบถามที่แจกแก่สมาชกิ
ทกุคนทกุปี 

อีกทั้งยังมีภาษิตและค่านิยมที่คณะกรรมการและ
เจ้าหน้าที่ต้องยดึมั่น เพื่อการบรหิารจดัการอย่างมอือาชพี 
และมุ่งสู่ความเป็นสากล ร่วมมอืกบัขบวนการสหกรณ์และ
องค์กรอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีกิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมแก่บุคลากรของสหกรณ์ และกิจกรรมเพื่อเป็น 
การเอื้ออาทรแก่มวลสมาชกิและสงัคม

การด�าเนนิงานทีผ่่านมา ประสบความส�าเรจ็มากน้อย
เพียงใด

การด�าเนินงานสหกรณ์ที่ผ ่านมา สหกรณ์มี 
ผลการด�าเนนิงานก้าวหน้าขึ้นทกุด้าน โดยเฉพาะทนุภายใน 

ของสหกรณ์นั้นเพิ่มในสัดส ่วนมากกว่าทุนภายนอก  
โดยในปี 2557 สหกรณ์มีจ�านวนสมาชิก 16,326 คน  
ทนุด�าเนนิงานกว่า 15,000 ล้านบาท และมกี�าไรสทุธ ิ647  
ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน ภาพรวมสหกรณ์มีฐานะ 
การเงินแบบพอเพียง ไม่ขาดสภาพคล่อง และไม่มีสภาพ
คล่องส่วนเกนิ มกีารลงทนุกบัสมาชกิเท่านั้น

ท่านคิดว่าสหกรณ์ของท่าน ประสบความส�าเร็จ 
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกอย่างไร

ถือว่าประสบความส�าเร็จ เพราะสหกรณ์ตั้งเป้า 
ประสงค์ (Goal) ไว้ว่า “สมาชกิอาย	ุ60	ปี	ต้องมหีุน้	1	ล้าน		
มีบ้าน	1	หลัง	มีรถ	1	คัน	มีภรรยา	1	คน”

 
ซึ่งสมาชิกที่อยู ่กับสหกรณ์ตั้งแต ่ เริ่ม

รับราชการ หรือท�างานจนกระทั่งอายุ 60 ปี  
ย่อมจะได้สิ่งต่าง ๆ ค่อนข้างครบถ้วน เช่น ในข้อ 
ที่ว่ามหีุ้น 1 ล้านบาทนั้น เพราะสหกรณ์ก�าหนด
ให้สมาชิกต้องถือหุ้นรายเดือนในอัตราร้อยละ  
8 ของเงินเดือน และสมาชิกของสหกรณ์จะม ี
เงินเดือน (ตั้งแต่เริ่มรับราชการหรือเป็นสมาชิก 
จนถงึอายคุรบ 60 ปี) โดยเฉลี่ย เดอืนละ 30,000 
บาท นั่นคอื จะถอืหุ้นรายเดอืนโดยเฉลี่ยเดอืนละ  
2,400 บาท เป็นสมาชกิ 35 ปี หรอื 420 เดอืน 
จะมหีุ้นทั้งสิ้น 1,008,000 บาท และปีบญัชลี่าสดุ
สหกรณ์จ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 6.20  
ต่อปี นั่นคือ จะได้ปันผล 62,496 บาท หรือ 

เดอืนละ 5,208 บาท สามารถน�ามาช่วยเหลอืค่าครองชพี 
ได้เป็นอย่างด ีส่วนบ้าน รถ ภรรยา สมาชกิต่างกล่าวขานกนัว่า 
ได้มีบ้าน มีรถยนต์ มีภรรยา ก็เพราะสหกรณ์ และก็เป็น
ความจรงิ เช่นนี้ เป็นต้น จงึกล่าวได้ว่า สมาชกิมคีณุภาพ
ชวีติที่ดเีมื่อเป็นสมาชกิสหกรณ์

Fsct News ขอขอบคุณท่านประธานกรรมการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูศรีสะเกษ จ�ากัด ท่ีสละเวลา 

ให้สัมภาษณ์ในครั้งนี้ และขอแสดงความช่ืนชมและ 

ยินดี เ ป็นอย่างยิ่ งกับรางวัลอันทรงเกียรติที่ ได้รับ  

สหกรณ์ออมทรัพย์ใดที่ มีการบริหารงานที่ โดนเด่น  

เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย  

Fsct News จะน�าสัมภาษณ์พิเศษมาให้สมาชิกได้อ่านกัน
อีกแน่นอนค่ะ
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ศกึษาดงูาน

วันที่	24	เมษายน	2558	สหกรณ์ออมทรัพย์	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	จ�ากัด

วันที่	24	เมษายน	2558	คณะนักสหกรณ์	จาก	PCCW	Credit	Union	เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

รุ่นที่	1
วันที่	7	พฤษภาคม	2558

รุ่นที่	2
วันที่	14	พฤษภาคม	2558

วันที่	24	เมษายน	2558
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี	จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขตราด	จ�ากัด
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สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจภูธรจังหวัดนราธิวาส จ�ากัด
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจ�าปี 2557

วันที่ 16 สิงหาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจภูธรจังหวัดราชบุรี จ�ากัด
มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจ�าปี 2557

วันที่ 13 ตุลาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ�ากัด
มอบทนุการศกึษานกัเรียนโรงเรยีนโป๊ะหมอ ในงานวนัเดก็แห่งชาติ 

ประจ�าปี 2558 วันที่ 9 มกราคม 2558

สหกรณ์ออมทรัพย์ค่ายอดิศร จ�ากัด
จัดโครงการช่วยเหลืออุปกรณ์การศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านโป่งไทร 

อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี วันที่ 17 สิงหาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จ�ากัด
จัดกิจกรรมปลูกปะการัง
 วันที่ 18 ตุลาคม 2557

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครพนม จ�ากัด
ร่วมท�าบุญ เนื่องในงาน นมัสการพระธาตุพนม พนมวรมหาวิหาร  

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558

สหกรณ์ใดอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน 
“CSR ออมทรัพย์..เพื่อสังคม” สามารถส่งภาพกิจกรรม 

พร้อมรายละเอียดมาได้ที่ E-mail: prfsct@gmail.com  
ทาง FSCT News จะเผยแพร่ภาพของสหกรณ์ท่านในฉบับต่อไปค่ะ

กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน
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ประชุมใหญ่ ช.ส.ค.

นายอ�านวย	 ปะติเส	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน 
ในพิธี เป ิดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าป ี  2558 ของชุมนุมสหกรณ์ เครดิตยู เนี่ยน 
แห่งประเทศไทย จ�ากดั (ช.ส.ค.) วนัที่ 25 เมษายน 2558 ณ โรงแรมทาว์นอนิทาว์น กรงุเทพฯ  
มี	 ดร.ก๊ก	 ดอนส�าราญ ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และที่ปรึกษา 
ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั นายอนันต์	ชาตรูประชีวิน ผู้จดัการใหญ่ ชสอ.  
และแขกผูม้เีกยีรตจิากขบวนการสหกรณ์ไทยเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ นายมนสั ดคี�าปา ประธานกรรมการ
ด�าเนนิการ ท�าหน้าที่ประธานด�าเนนิการประชมุใหญ่ตามระเบยีบวาระ รวมทั้งสิ้น 15 วาระ อาท ิ 

รับทราบผลการด�าเนินงานของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย รับทราบสมาชิกภาพของ ช.ส.ค. ผลการด�าเนินงาน พิจารณารับรอง
รายงานการเงินและอนุมัติงบดุลประจ�าปี รวมทั้งได้มีการเลือกตั้งประธานกรรมการ  
คณะกรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการด้วย ปรากฏว่า นายเอื้อม	 จันทร์สุขโข ได้รับ 
การเลอืกตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการคนใหม่ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ช.ส.ค. มีสมาชิกกลุ ่ม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
จ�านวน 1,230 แห่ง สมาชกิรายบคุคลมากกว่า 1.3 ล้านคน ทนุด�าเนนิการเกอืบ 60,000  
ล้านบาท สนิทรพัย์รวม 4,304 ล้านบาท ทนุเรอืนหุ้น 449 ล้านบาท มกีารจ่ายเงนิชดเชย 
และสมทบกองทนุสวสัดกิารและการสงเคราะห์แก่สมาชกิ จ�านวน 164 ล้านบาท

ครบรอบ 40 ปี สอ.ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จก.

ดร.เฉลิมพล	 ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยฝ่ายจัดการ ชสอ. ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินด ี
เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี สหกรณ์ออมทรพัย์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ ีจ�ากดั เมื่อวนัที่ 22 เมษายน  
ที่ผ่านมา ณ ส�านกัสหกรณ์
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วนัที่ 29 เมษายน ที่ผ่านมา นายโอภาส	กลั่นบุศย์  
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 
“ข้าวแกงสหกรณ์” อิ่มอร่อยทกุเมนู ราคาเริ่มต้นเพยีง 10 บาท  
พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเปิดร้านข้าวแกงสหกรณ์ให้แก่ 
ผู้เข้าร่วมโครงการ จ�านวน 30 สหกรณ์ โดยม ีนายประยวน	
พันธ์สวัสดิ์ รองอธบิดกีรมตรวจบญัชสีหกรณ์ นายบุญเสริม		
ไกรสนิธุ	์ผูอ้�านวยการส�านกังานส่งเสรมิสหกรณ์ กทม. พื้นที่ 2  
เข้าร่วมในงาน ม ีนายศิริชัย	ออสุวรรณ ประธานกรรมการ 
ชมุนมุสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากดั ให้การต้อนรบั  
ณ อาคาร ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด 
(ชสท.)

ชสท. จัดท�าโครงการ “ข้าวแกงสหกรณ์” อิ่มอร่อย ครบคุณค่า พัฒนาเกษตรกร ราคาเป็นกันเอง เพื่อลดปัญหาค่าครองชีพ 
ประจ�าวนั เป็นสวสัดกิารแก่สมาชกิสหกรณ์ และคนในชมุชน ได้บรโิภคอาหารที่สด  
สะอาด ปลอดภยั มโีภชนาการที่ด ีในราคายตุธิรรม ทั้งยงัเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม 
และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตร สู่ผู ้บริโภคโดยตรง  
ซึ่งเมนูข้าวแกงสหกรณ์ ราคา 10 บาท ได้แก่ ข้าวราดกะเพราหมูสับ ข้าวราด 
ผัดผักกาดดองใส่ไข่ ข้าวราดผัดหน่อไม้ใส่ไก่ หากต้องการเพิ่มไข่ดาว หรือไข่ต้ม  
กเ็พิ่มอกี 5 บาท เท่านั้น  

สหกรณ์ หน่วยงาน หรอืประชาชน สนใจเข้าร่วมโครงการข้าวแกงสหกรณ์ ชสท. 
ยนิดใีห้การสนบัสนนุและมอบสตูรการปรงุอาหารอย่างละเอยีด โดยไม่มค่ีาใช้จ่ายใด ๆ   
ทั้งสิ้น สามารถตดิต่อได้ที่ ส�านกัพฒันาสหกรณ์ โทร. 0 2561 4590-6 ต่อ 100

“เทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพ”

FSCT NEWS

อิ่มอร่อยทุกเมนู กับข้าวแกงสหกรณ์

ดร.เฉลิมพล	 ดุลสัมพันธ์	 ประธานกรรมการ ชสอ.  
เข้าร่วมเป็นเกยีรตใินพธิเีปิดงาน “เทศกาลผกัผลไม้ไทยคณุภาพ”  
รณรงค์บริโภคผลไม้ในฤดูกาลผลิต จัดโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์  
เมื่อวนัที่ 6 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยม ีพลเอก	ประยทุธ์		จนัทร์โอชา  

นายกรฐัมนตร ี เป็นประธานในพธิ ีพร้อมเยี่ยมชมบูธผกัผลไม้คณุภาพภายในงาน โดยจดัจ�าหน่ายระหว่างวนัที่ 6 - 31 
พฤษภาคม 2558 ณ ตลาดคลองผดงุกรงุเกษม ข้างท�าเนยีบรฐับาล กทม.

13ปีที่	27	ฉบับที่	336	เดือนมิถุนายน	2558



รวมพลังชาวสหกรณ์จัดกีฬาเชื่อมโยงสัมพันธ์ ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ขบวนการสหกรณ์ไทยร่วมกันแข่งขันกีฬา 
เชื่อมโยงสัมพันธ์เครือข่ายสหกรณ์ ครั้งที่ 7 ซึ่งชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
จ�ากดั เป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนั ณ สนามกฬีาอาคารสทุธเิกต ุมหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย์ 
กรงุเทพฯ โดยม ีนายโอภาส	กลั่นบุศย์	อธบิดกีรมส่งเสรมิสหกรณ์ เป็นประธานในพธิเีปิด 
พร้อมทั้งร่วมแข่งขนัฟตุบอล VIP ร่วมกบัคณะผู้บรกิารขบวนการสหกรณ์

กีฬาเชื่อมโยงสัมพันธ์เครือข่ายสหกรณ์ จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551 เพื่อ 
เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในขบวนการสหกรณ์ ซึ่งจะน�าไปสู ่
ความสมัครสมานสามัคคีและร่วมแรงร่วมใจกัน โดยในปีนี้เป็นการแข่งขันกีฬาฟุตซอล 
และกฬีามหาสนกุ แบ่งออกเป็น 6 ทมี 6 ส ีได้แก่ สสี้ม บรษิทัสหประกนัชวีติ จ�ากดั (มหาชน)  
สแีดง สนันบิาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ร่วมกบั ส�านกังานส่งเสรมิสหกรณ์กรงุเทพมหานคร 

พื้นที่  1  และพื้นที่  2  สีฟ ้ า  ชุมนุม 
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด  
สี เขียว ชุมนุมสหกรณ ์ เครดิตยู เนี่ยน 
แห่งประเทศไทย จ�ากัด สีเหลือง ชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จ�ากัด  
ร่วมกบัชมุนมุร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ�ากดั และสนี�้าเงนิ ชมุนมุสหกรณ์ออมทรพัย์ 
แห่งประเทศไทย จ�ากดั ซึ่งน�าทมีโดย ดร.เฉลิมพล	ดุลสัมพันธ์	ประธานกรรมการ 

บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนาน รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ ถึงแม ้
อากาศจะร้อนแต่กองทพันกักฬีาแต่ละสกีไ็ม่ย่อท้อ ตั้งใจท�าประตู ตั้งใจแข่งกฬีามหาสนกุ 
กนัอย่างเตม็ที่ ส่วนกองเชยีร์กไ็ม่น้อยหน้ากนั ทั้งร้อง ทั้งเต้น ส่งเสยีงเชยีร์ให้ก�าลงัใจนกักฬีา 
ตลอดเวลา จากความตั้งใจและทุ่มเทของทุกสี ท�าให้ทีมสีแดงเอาชนะทีมสีเหลือง  
คว้าถ้วยรางวลัชนะเลศิกฬีาฟตุซอลไปครองได้ส�าเรจ็

ในส่วนของงานเลี้ยงสังสรรค์ภาคค�่า คณะผู้บริหารสหกรณ์และกองทัพนักกีฬา  
กองเชยีร์ของแต่ละองค์กร ได้มารวมตวักนั ณ อาคารสทุธพิทิกัษ์ มหาวทิยาลยัธรุกจิบณัฑติย์  
โดยม ีดร.วณิะโรจน์	ทรพัย์ส่งสขุ อธบิดกีรมตรวจบญัชสีหกรณ์ เป็นประธานมอบรางวลั
ประเภทต่าง ๆ ให้กบัทมีที่ชนะเลศิในแต่ละประเภท

ส�าหรับกีฬาเชื่อมโยงสัมพันธ์เครือข่ายสหกรณ์ ครั้งที่ 8 หน่วยงานใดจะเป็น 
เจ้าภาพ FSCT News จะรายงานให้ทราบต่อไป
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค	จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์	จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี	จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสุขภาพจิต	จ�ากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข
จังหวัดนนทบุรี	จ�ากัด

ชสอ. มอบตู้กดน�้าตอบแทนสมาชิก
ดร.เฉลิมพล	 ดุลสัมพันธ์	 ประธานกรรมการ ชสอ. มอบเครื่องกดน�้าร้อน-น�้าเย็น ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย ์

ในจงัหวดันนทบรุ ีได้แก่ สหกรณ์ออมทรพัย์กรมราชทณัฑ์ จ�ากดั สหกรณ์ออมทรพัย์ครนูนทบรุ ีจ�ากดั สหกรณ์ออมทรพัย์สาธารณสขุ
จงัหวดันนทบรุ ีจ�ากดั สหกรณ์ออมทรพัย์กรมควบคมุโรค จ�ากดั และสหกรณ์ออมทรพัย์กรมสขุภาพจติ จ�ากดั เพื่อเป็นการแทนค�า
ขอบคณุสหกรณ์สมาชกิที่มคีวามศรทัธาใน ชสอ. และใชบ้รกิารธรุกรรมกบั ชสอ. มาอย่างต่อเนื่อง เมื่อวนัที่ 28 เมษายน ที่ผ่านมา

15ปีที่	27	ฉบับที่	336	เดือนมิถุนายน	2558



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

ปีที	่27	ฉบบัที	่335	เดือนมถุินายน	2558ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป 

สินเช่ือ ชสอ. ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว

อัตราดอกเบี้ย 4.60 ต่อปี 5.05 ต่อปี 5.15 ต่อปี

“รุ่นออมทรพัย์สขุทวี”

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่: ฝ่ายเงนิทนุ ชสอ. 
โทรศพัท์ 0 2496 1199 ต่อ 125 - 127, 109, 110-111 โทรสาร 0 2496 1177 และ 0 2496 1188 www.fsct.com

วงเงิน
อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี

ระยะเวลา 12 เดือน ระยะเวลา 16 เดือน

 1 ล้านบาทขึ้นไป 4.10 4.20 

 5 ล้านบาทขึ้นไป 4.20 4.30 

 10 ล้านบาทขึ้นไป 4.30 4.40 

ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เงินฝากประจ�า

ตัง้แต่วนัที ่16 เมษายน  - 19 มถินุายน 2558ออมทรพัย์กบั ชสอ. ดอกเบีย้สงู


