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News

เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่ 
ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก

คุ้มครองให้คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกท่าน
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ

และขอขอบพระคุณที่ได้ให้การสนับสนุน 
ชสอ. ด้วยดีเสมอมา

สวัสดีปีใหม่ 2561

คณะกรรมการด�าเนินการ ที่ปรึกษา  
ผูตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 45
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ประธานพบสมาชิก
(พลโท ดร.วีระ  วงศ์สรรค์)

ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

สวัสดีครับ

ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน 

ในวารดิถีขึ้นปใหม พ.ศ. 2561 ผมพรอมดวยคณะกรรมการดําเนินการ ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ และเจาหนาที่ ชสอ. ทุกคน  

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ที่ทานนับถือ จงดลบันดาลใหคณะกรรมการ ท่ีปรึกษา  

ผูตรวจสอบกิจการ ฝายจัดการ และสมาชิกสหกรณออมทรัพยทุกทาน มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ประสบแตความสุข ความเจริญ 

ทั้งในหนาที่การงานและกิจการสหกรณตลอดป และตลอดไปนะครับ 

ขอใหทานไดใชความรู ความสามารถ และศักยภาพ ตลอดจนกําลังกาย กําลังใจ และสติปญญาของทาน นําพาสหกรณของทาน 

ใหมีความกาวหนา มีสภาพคลองทางการเงินที่ดี และขอใหทานเปนผูนําสหกรณโดยเปนท่ีพึ่งพาแกมวลสมาชิกดวยปรัชญา  

อุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณ รวมทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในรอบปที่ผานมา (ป 2560) ผมขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ท่ีทานไดใหการสนับสนุนและใหความรวมมือในกิจการของ  

ชสอ. ดวยดีเสมอมา ไมวาจะเปนการถือหุน การฝากเงิน ซื้อตั๋วสัญญาใชเงิน รวมทั้งโปรแกรมสินเชื่อกับ ชสอ. หรือสงบุคลากรสหกรณ

เขารวมอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่ ชสอ. จัดขึ้น รวมถึงการจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ ของที่ระลึกจาก ชสอ.

สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 (เมษายน - พฤศจิกายน 2560) ระยะเวลา  

8 เดือน ชสอ. มีสินทรัพยรวม 116,748 ลานบาท มีกําไรสุทธิ 986 ลานบาท และเมื่อถึงสิ้นปบัญชีในเดือนมีนาคม 2561 คาดวา 

จะมีผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว ทั้งนี้สวนหนึ่งเปนผลมาจากที่สมาชิกใหการสนับสนุนและใหความเช่ือมั่น  

ในการบริหารงานสหกรณฯ เพื่อประโยชนสูงสุดของมวลสมาชิกอยางแทจริง

ทายน้ี ผมขอเชิญชวนสหกรณมาลงทุนกับ ชสอ. ชวงตอนรับปใหม ในตั๋วสัญญาใชเงินและเงินฝากประจํา “รุนออมทรัพย 

รับปใหม ป 2561” เพื่อการบริหารเงินอยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมการออมใหกับสมาชิก โดยมีอัตราดอกเบี้ย 12 เดือน  

2.50% และ 24 เดือน 3.00% ซึ่งจะเปดจําหนายไปจนถึงวันที่  15 มกราคม 2561 สหกรณใดสนใจ ติดตอไดที่แผนกตั๋วสัญญาใชเงิน

และเงินฝากประจํา โทร 0 2496 1199  ตอ 126 - 127, 109 - 110 ครับ นอกจากนี้ ชสอ. ยังมีบริการจัดกระเชาสินคาที่ระลึก ชสอ.  

ในชวงเทศกาลปใหมใหกับสหกรณสมาชิก สหกรณใดมองหาของขวัญในชวงปใหม ติดตอไดที่ฝายธุรกิจเสริม ชสอ. ไดเลยครับ

ขอขอบคุณสหกรณสมาชิกทุกทานดวยความเคารพรักมา ณ ที่นี้ อีกครั้งหนึ่ง

สวัสดีปีใหม่ 2561 ทุกๆ ท่าน ครับ
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พลโท
(ดร.วีระ  วงศ์สรรค์)
ประธานกรรมการ
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ชสอ. เยี่ยมเยือนสมาชิก จังหวัดเลย

ชสอ. เยี่ยมเยือนสมาชิก จังหวัดพัทลุง

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พรอมดวย ดร.สามัคคี เดชกลา รองประธานกรรมการ นายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ  
กรรมการดําเนินการ และ นายนลทวัช สมาธิ รองผูจัดการใหญ ชสอ. เขาเยี่ยมเยือนสหกรณออมทรัพยสมาชิก ชสอ. ในจังหวัดเลย  
ไดแก สหกรณออมทรัพยครูเลย จํากัด สหกรณออมทรัพยองคการบริหารสวนทองถิ่นเลย จํากัด สหกรณออมทรัพยตํารวจเลย จํากัด  
และสหกรณออมทรัพยครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จํากัด เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เพื่อพบปะเยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็นในการบริหารงานสหกรณ

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พรอมดวย นายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ กรรมการ ชสอ. ลงพื้นที่ 
จังหวัดพัทลุงเพื่อเยี่ยมเยือนสหกรณออมทรัพยสมาชิก ชสอ. ในจังหวัดพัทลุง เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ในการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใชในการขับเคลื่อนสหกรณและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก  
รวมทั้งปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินงานสหกรณ ที่เปนประโยชนตอขบวนการสหกรณออมทรัพย  
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ สํานักงานสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลพัทลุง จํากัด
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ชสอ. จัดสัมมนา “ปัญหาการด�าเนินงานสหกรณ์   
และการพัฒนาสหกรณ์สู่ยุค 4.0”

ดร.สามคัค ีเดชกลา รองประธานกรรมการ พรอมดวย นายสรุตัน์  
จันทร์วันเพ็ญ ประธานกรรมการเช่ือมโยงเครือขายและกิจการพิเศษ 
มอบเงินสนับสนุน จํานวน 200,000 บาท ใหกับ นายสมคิด ปัญญาแกว  
ประธานกรรมการเขตพื้นที่สหกรณสมาชิก ชสอ.ภาคเหนือ และ 
คณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ รับมอบเงินสนับสนุนในการจัดโครงการ
เสวนา เรื่อง “ปัญหาการด�าเนินงานสหกรณ์ และการพัฒนา

สหกรณ์สู่ยุค 4.0” โดยมี นายชวลิต ค�าเพ็ง ประธานกรรมการ
สหกรณออมทรัพยครูอุตรดิตถ กลาวตอนรับสหกรณสมาชิก  
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ หองพลอย โรงแรมตนทองรีสอรท  
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ โดยมีผูเขารวมอบรม จํานวน 105 คน จาก  
26 สหกรณ 

ดร.สามคัค ีเดชกลา รองประธานกรรมการ ชสอ. เปนประธาน 
ในพธิเีปด และแจงวา ชสอ. กําหนดระเบยีบ ชสอ.วาดวยการสนบัสนุน 
กจิกรรมเขตพืน้ทีส่หกรณสมาชกิ ชสอ. ภาค ชมรมสหกรณออมทรพัยภาค ชมรมสหกรณออมทรพัยกลุมอาชพี ชมรมผูจดัการ และชมรมเจาหนาที่  
พ.ศ. 2560 โดยสหกรณสมาชิก ชสอ. ทุกสหกรณ สามารถเขารวมอบรม/สัมมนาในแตละเขตพื้นที่ ซึ่งเปนการพัฒนาคณะกรรมการ ที่ปรึกษา  
ผูตรวจสอบกิจการ เจาหนาที่สหกรณในแตละเขตพื้นที่ใหไดรับความรู เพื่อนําความรูที่ไดรับไปบริหารงานสหกรณตอไป 

การเสวนาครั้งนี้ไดเชิญ ผูช่วยศาสตราจารย์สุชิน ปลีหะจินดา อาจารยภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บรรยายเรื่อง “การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์เขาสู่ยุค 4.0” ซึ่งประเทศไทย 4.0  
เนนเร่ืองเศรษฐกิจขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม โดยปจจุบัน ปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นกับสหกรณออมทรัพย ไดแก  
ภาพลักษณของสหกรณในสายตาบุคคลภายนอก สถานการณทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมการใชบริการทางการเงิน 
โครงสรางประชากร วนิยัทางการเงนิของสมาชกิ ทศิทางการพฒันาสหกรณ แนวโนมสถานการณตาง ๆ  สมาชิกสหกรณ
ใชสมารทโฟนในชีวิตประจําวัน อัตราดอกเบี้ย และผลตอบแทนการลงทุนลดลง แนวทางการขับเคลื่อนสหกรณไทย  
คอื สหกรณเขมแขง็ ขบวนการสหกรณเขมแขง็ และในปจจบุนัมกีารนาํเทคโนโลยทีีเ่กีย่วของกบัการเงนิมาประยกุตใช 

ในธุรกิจการเงิน จึงควรมีการพัฒนาคน เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ความรู ทักษะ และจริยธรรม
โดยครั้งนี้ไดเชิญ นายสมคิด ปัญญาแกว ประธานกรรมการสหกรณออมทรัพยครูลําพูน จํากัด นายชัยวุฒิ มัณฑะนานนท ์ 

ผูเชี่ยวชาญดานพัฒนาธุรกิจสหกรณออมทรัพย นางมลชลีณา กิตติขจร ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูกําแพงเพชร จํากัด นายวิชชา  
เที่ยงจันทร์ ผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยครูอุตรดิตถ จํากัด และนายอนันต์ ชาตรูประชีวิน อดีตผูจัดการใหญชุมนุมสหกรณออมทรัพย 
แหงประเทศไทย จํากัด เปนผูดําเนินรายการเสวนา เรื่อง “ปัญหาการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในยุคปัจจุบัน” 

สรุปสาระสําคัญเปนเรื่องเกณฑกํากับดูแลสหกรณออมทรัพย และเครดิตยูเนี่ยน และการสะทอนปญหาของสหกรณในปจจุบัน เชน  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกอนวัยเกษียณ การตรวจสอบของผูตรวจสอบกิจการ ซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการตองเขาใจบทบาทหนาท่ี 

ของผูตรวจสอบกจิการ รวมถงึการบรหิารงานสหกรณ คณะกรรมการ 
ดําเนินการ ผูตรวจสอบกิจการ เจาหนาที่ ตองทํางานรวมกัน และ 
การสรางขวัญและกําลังใจใหกับเจาหนาที่ ประเด็นการเปนสมาชิก 
ซํ้าซอน ซึ่งแตละสหกรณตองมีการประสานขอมูลสมาชิกกัน และ 
การอายัดเงินปนผลสงสรรพากร
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คลินิกกฎหมาย

โดย นายณฐกร  แกวดี

ล้มละลาย
(ตอนที ่3)

การเปนบุคคลลมละลายเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหขาดสมาชิกภาพ โดยปกติ เมื่อสมาชิกขาดสมาชิกภาพแลว 

สหกรณตองนําหุนที่มีอยูในสหกรณมาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันตองชําระหน้ีแกสหกรณ ตามมาตรา 42 วรรคสอง  

แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2552 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 แตเมื่อสมาชิกผูกูฟองลมละลายและถูกศาลสั่งพิทักษทรัพย

เด็ดขาด อํานาจการจัดการทรัพยสินของลูกหนี้ตกไปอยูกับเจาพนักงานพิทักษทรัพย ตามพระราชบัญญัติลมละลาย มาตรา 22

ประเด็นปญหาวา หากเจาพนักงานพิทักษทรัพยขอใหสหกรณสงเงินคาหุนของสมาชิกผูกู ที่มีอยูในสหกรณไปยัง 

เจาพนกังานพิทกัษทรัพยควรดาํเนินการอยางไร คาํตอบเรือ่งนีต้องมาดมูาตรา 102 แหงพระราชบญัญตัลิมละลายฯ ทีก่าํหนดไววา  

“ถาเจาหน้ีมีสิทธิขอรับชําระหนี้ลูกหนี้ในเวลาที่มีคําสั่งพิทักษทรัพย ถึงแมวามูลแหงหนี้ทั้งสองฝายจะไมมีวัตถุประสงค 

เปนอยางเดียวกันก็ดี หรืออยูในเง่ือนไขหรือเงื่อนเวลาก็ดี ก็อาจหักกลบลบหน้ีกันได้ เวนแตเจาหนี้ไดสิทธิเรียกรอง 

ตอลูกหนี้ภายหลังมีคําสั่งพิทักษทรัพยแลว” นั่นก็หมายความวาสหกรณในฐานะเจาหนี้มีสิทธิที่จะหักกลบลบหนี้ตามกฎหมาย 

ลมละลายไดโดยไมตองสงเงินคาหุนของสมาชิกลูกหนี้ไปยังเจาพนักงานพิทักษทรัพย เพียงแตแจงใหเจาพนักงานพิทักษทราบ 

ก็มีผลตามกฎหมายแลว ตัวอย่างค�าพิพากษาฎีกาที่ 1303/2501 “การหักกลบลบหนี้ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหน้ี 

ผู้ล้มละลาย ย่อมท�าได้ โดยเจ้าหนี้แสดงเจตนาไปยังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หนี้ก็เป็นอันระงับไป ไม่จ�าเป็นต้อง 

ยืน่ขอรับช�าระหนี้เสียก่อนจึงจะหักกลบลบหนี้ได้” และค�าพิพากษาฎีกาที ่3356/2547 “การหักกลบลบหนี้ระหว่าง 

เจ้าหนีแ้ละลูกหน้ีเป็นส่วนหนึง่ของวิธกีารจดัการทรพัย์สนิของลกูหนี ้ซึง่ตามพระราชบญัญัตล้ิมละลาย มาตรา 102  

ให้กระท�าได้แม้มูลแห่งหน้ีทั้งสองฝ่ายจะไม่มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน หรืออยู่ในเงื่อนไข หรือเงื่อนเวลาก็ตาม  

ธนาคารผู้ร้องเป็นเจ้าหนีซ้ึง่มสีทิธิขอรบัช�าระหนีแ้ละมหีน้าทีจ่ะต้องคนืเงนิทีร่บัฝากแก่จ�าเลย จงึมสีทิธหิกักลบลบหนี ้

โดยแสดงเจตนาขอหักกลบลบหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย มาตรา 102  

แม้จะไม่ได้แสดงเจตนาต่อเจ้าพนักงานภายในก�าหนดเวลาสองเดือน นับแต่วันโฆษณาค�าสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด  

ตามมาตรา 91 ก็ตาม เพราะกรณีมิใช่ธนาคารผู้ร้อง ร้องขอรับช�าระหนี้”

จากคําพิพากษาฎีกาพอสรุปไดวา กรณีสมาชิกขาดสมาชิกภาพ  

สหกรณจะนําเงินคาหุนมาหักกลบลบหน้ีตามพระราชบัญญัติสหกรณ 

ไมได ตองหกักลบลบหนีต้ามกฎหมายลมละลาย โดยทําหนงัสอืแสดงเจตนา 

ไปยังเจาพนักงานพิทักษทรัพยก็พอ

คณะกรรมการดําเนินการตองศึกษาประเด็นดังกลาวใหเขาใจ 

เพราะหากใชสิทธิหักกลบลบหนี้ตามกฎหมายสหกรณ เจาพนักงาน 

พิทักษทรัพยตามเช็กบิล…..แนนอน

7ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 30 ฉบับที่ 367 เดือนมกราคม 2561



การสร้างบ�านาญจากหุ้น :
แนวคิดเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย

โดย ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา1

1 ผูชวยศาสตราจารยประจําภาควิชาสหกรณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และกรรมการดําเนินการ ชสอ.

ค�าตอบคือ “การให้เงินกู้หุ้นแบบบ�านาญ” 
 แนวคิดเบื้องต้นของการให้กู้หุ้นแบบบ�านาญ มีดังนี้
 1) ใหเงินกูแกสมาชิก โดยใชหุ นเปนหลักประกัน มีวงเงินกูรวมเปนสัดสวนกับ 
มูลคาหุ นท่ีถือไวกับสหกรณ เชน ไมเกิน 70% ของมูลคาหุ น เปนตน ท้ังนี้ สัดสวน 
จะเปนเทาใดนั้นขึ้นอยูกับอัตราเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน และอัตราดอกเบ้ียเงินกู รวมถึง 
นโยบายของแตละสหกรณ แตทั้งนี้วงเงินตองไมเกินมูลคาหุนที่ถืออยู 
 2) ทาํสัญญากูครัง้เดยีว แตไดรบัเงนิกูเปนรายเดอืน เดอืนละเทา ๆ  กนั ซึง่จะเปนจาํนวน 
เทาใดน้ันขึ้นอยูกับวงเงินกูตาม ขอ 1) และจํานวนงวดเดือนที่ผูกูประสงคจะรับเงิน ทั้งนี้  
ควรมีระยะเวลานานพอสมควร เชน 60 งวดเดือน หรือ 100 งวดเดือน หรือมากกวา เปนตน
 3) ชําระดอกเบี้ยเปนรายป โดยหักจากเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน ทําใหไมเปน 
ภาระกับสมาชิกในการชําระดอกเบี้ย (อยางไรก็ตาม ในปแรกของการกู สมาชิกจะยังไมได
รับเงินเฉลี่ยคืน เนื่องจากดอกเบี้ยปแรกจะถูกชําระแกสหกรณหลังจากการประชุมใหญแลว) 
 4) ชําระคืนเงินตน จะชําระคืนดวยหุ นเมื่อหมดสมาชิกภาพแลว (ตายหรือ 
ออกจากการเปนสมาชิก) ดังนั้น จึงไมเปนภาระกับสมาชิกในการชําระคืนเงินตนเปน 
รายเดือน
 5) ผูกูตองเปนผูเกษียณอายแุลว และไมมเีงือ่นไขทีจ่ะทําใหสหกรณไมสามารถเรยีกรองใหชําระหนีค้นืจากหุนเมือ่หมดสมาชกิภาพ 
 ตัวอยาง เมื่อเกษียณอายุ สมาชิกมีหุนอยู 500,000 บาท สหกรณกําหนดวงเงินกูไวไมเกินรอยละ 70 ของมูลคาหุนที่ถืออยู ดังนั้น
วงเงินกูที่สมาชิกทานนี้ไดรับคือ 350,000 บาท ถาประสงคจะรับเงินกูเปนเวลา 100 เดือน สมาชิกจะไดรับเงินกู จํานวน 3,500 บาทตอ
เดือน เปนเวลา 100 เดือน เปนตน

เกริ่นกันก่อน
 ปัญหาส�าคญั... สมาชกิสหกรณ์จ�านวนมากเกษยีณอายแุล้วไม่มรีายได้ มแีต่รายจ่าย น�าไปสู่ปัญหา 
เงินไม่พอใช้ ความเครียด และปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิต
 มคีนแนะน�าว่า... ให้ถอืหุน้ไว้กบัสหกรณ์เยอะ ๆ  เมือ่เกษยีณจะได้มเีงนิดอกผลจากหุน้มาใช้จ่าย
ในชีวิตประจ�าวัน
 ค�าตอบที่ได้คือ... ไม่เอา...เพราะถึงเวลาก็ถอนหุ้นมาใช้ไม่ได้ (เป็นข้อจ�ากัดทางกฎหมาย 
ที่ก�าหนดว่าการถอนหุ้นจะท�าได้ก็ต่อเมื่อออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์)
 สิ่งที่ตามมาคือ... สมาชิกออมหุ้นไว้กับสหกรณ์ในอัตราต�่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ท�าให้หุ้น 
ของสหกรณ์ในภาพรวมมีน้อย ไม่เพียงพอ และไม่สามารถพึ่งพาตนเองทางการเงินได้ ในขณะที่สมาชิก
ที่เกษียณอายุแล้วไม่มีเงินใช้ 
 ค�าถามที่ต้องการค�าตอบคือ... จะท�าอย่างไรจึงจะท�าให้สมาชิกถือหุ้นเพิ่มขึ้น และมีเงินใช ้
เป็นรายเดือนอย่างสม�่าเสมอหลังเกษียณอายุ (คล้ายบ�านาญ) โดยไม่มีภาระการช�าระคืนรายเดือน
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ส่งท้ายก่อนจาก
 การดาํเนินงานตามแนวคดิเรือ่งการใหกูแบบบํานาญท่ีกลาวมาน้ี อาจถอืไดวา 
เปนสวนหน่ึงของระบบบํานาญภาคประชาชน ซึ่งจะชวยลดภาระของภาครัฐ และ 
เมื่อมองในนัยของการพัฒนาสหกรณ สามารถกลาวไดวาเปนพัฒนาการครั้งสําคัญ
ของระบบสหกรณไทย เปนการยกระดับสหกรณจาก “สหกรณ์เศรษฐกิจ”  
ซึ่งถือวาเปนรูปแบบเบ้ืองตน สูการเปน “สหกรณ์สวัสดิการ” ท่ีจะชวยสงเสริม
คุณภาพชีวิตของสมาชิกในทุกมิติ
 ถึงเวลาแลวครับที่คนสหกรณตองมองยอนกลับมาท่ีเปาหมายพื้นฐาน  
ที่ “มุ่งยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น” โดยมีสหกรณเปน 
เครื่องมือ ซึ่งแปลความไดวา “การสร้างผลก�าไรให้สหกรณ์ (เคร่ืองมือ)  
มีความส�าคัญน้อยกว่าการยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิก (เป้าหมาย)”
 ฝากให้ช่วยกันคิดต่อครับ...

 การใหกู แบบนี้ จะทําใหสมาชิกที่เกษียณอายุแลวมีเงินใชทุกเดือน  
อยางตอเนื่อง (คลายบํานาญ) จึงนาจะชวยกระตุนใหสมาชิกท่ียังไมเกษียณ 
ถือหุนกับสหกรณมากขึ้น เนื่องจากเห็นประโยชนในการที่จะมีเงินใชอยาง 
สมํ่าเสมอหลังเกษียณจากหุนที่ตัวเองออมไว โดยไมมีภาระการชําระเงินตน 
และดอกเบี้ยรายเดือน และไมตองลาออกจากการเปนสมาชิกสหกรณ ทั้งนี้
เราอาจเรียกวิธีการแบบนี้วา “การสร้างบ�านาญจากหุ้น”  ซ่ึงเปนแนวคิด 
ที่ตองการลงมือปฏิบัติจริง

ข้อสงสัยบางประการต่อแนวคิดเรื่อง “การให้เงินกู้หุ้นแบบบ�านาญ”
 อยางไรก็ดี อาจมีขอสงสัยจากบางทานวาการใหกูแบบนี้จะมีผลเสีย
หรือขอขัดของทางปฏิบัติอยางไรหรือไม? โดยตั้งเปนคําถาม ดังนี้
 (1) การด�าเนินงานตามแนวคดินีจ้ะไม่ท�าให้เงนิของสหกรณ์จมหรอื? 
(เนื่องจากไม่สามารถน�าเงินมาท�างานหารายได้ให้แก่สหกรณ์ได้) : ในสวนนี ้
ใครขออธบิายวา เงนิทีส่มาชกิไดรับไปเปนรายเดือนน้ีเปนเงนิกูไมใชเงินใหเปลา  
ดังนั้นสหกรณจะมีรายไดในรูปของดอกเบี้ย และเปนดอกเบ้ียท่ีไดรับอยาง 
ตอเนื่อง ซึ่งหมายความวาเงินนี้ทํางานใหสหกรณอยูตลอดเวลา ไมใชเงินจม
 (2) การรับช�าระดอกเบี้ยเป็นรายปี (ปีละครั้ง) ท�าได้หรือ? : ตอง 
เรียนวาการดําเนินการในลักษณะนี้มีใหเห็นอยูทั่วไป โดยเฉพาะในกรณีของ  
“สหกรณการเกษตร” ทัง้นีข้ึน้อยูกบักตกิาของแตละสหกรณ ดังนัน้ประเดน็นี ้
จึงไมเปนปญหาในการดําเนินการ 

 (3) การไม่ต้องช�าระเงินต้นคืนจนกว่าจะหมดสภาพการเป็นสมาชิกเป็นเร่ืองท่ีควรท�าหรือ? : หากมอง 
ในเชิงเศรษฐกิจ คําตอบจะอยูที่ขอ (1) คือเงินตนที่วาคือเงินที่ใหสมาชิกกูไป เปนเงินที่สหกรณสงออกไปทํางาน  
ซึ่งไดคาตอบแทนในรูปของดอกเบ้ีย และเมื่อมองในเชิงสังคมและสวัสดิการ วิธีการนี้คือการสรางบํานาญ 
ภาคประชาชน (สรางโดยประชาชน เพือ่ประชาชน) โดยใชสหกรณเปนแกนกลางในการขบัเคลือ่น เริม่กระบวนการ 
ดวยการสงเสริมการออมที่มั่นคงในระหวางท่ียังมีรายไดอยู โดยใชเงินกูเปนเครื่องชวยใหการออมเปนไปได 
อยางสม่ําเสมอ และเมื่อไมมีรายไดแลว (เกษียณอายุหรืออื่น ๆ) ก็สามารถนําเงินท่ีเคยออมออกมาใชจายได

อยางสมํ่าเสมอตามความจําเปนโดยไมมีภาระการชําระคืนในขณะที่ยังเปนสมาชิกอยู เหมือนเปนเงินบํานาญ ซึ่งจะทําใหคุณภาพชีวิต
ของสมาชิก โดยเฉพาะผูสูงอายุดีขึ้น ท้ังนี้เงินที่กูมาทั้งหมดจะถูกชําระคืนดวยหุนเมื่อออกจากการเปนสมาชิก จึงขอยืนยันวาวิธีการนี้ 
เปนแนวทางที่ควรทําอยางยิ่ง 
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ศึกษาดูงาน ชสอ.

ชสอ. ศึกษาดูงาน CULROC

แสดงความยินดี

รองอธิบดี กสส. 
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ มอบดอกไมแสดงความยินดีแก 

นายวศิษิฐ์ ศรสีวุรรณ์ รองอธบิดีกรมสงเสรมิสหกรณ ในโอกาสเขาดาํรงตาํแหนงใหม  

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ สํานักงาน ชสอ. พรอมกันนี้ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ 

รวมเปนวิทยากร บรรยายเรือ่ง กฎหมายทีเ่กีย่วของกบัการบรหิารการเงิน การลงทนุ 

ใหกับผูเขาอบรมหลักสูตรเจาหนาที่การเงินมืออาชีพของ ชสอ. ดวย

วันที ่21 พฤศจิกายน 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอ�านาจเจริญ จ�ากัด

วันที ่13 ธันวาคม 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารปืนใหญ่ จ�ากัด

ชสอ. จัดโครงการสัมมนาเจาหนาที่ ประจําป 2560 ณ ประเทศ 
สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) โดยคณะผู บริหารและเจาหนาท่ี ชสอ.  
เขาเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงาน ณ ชุมนุมสหกรณเครดิตยูเน่ียน 
แหงสาธารณรัฐจีน (ไตหวัน) Credit Union League of the Republic  
of China (CULROC)  เพื่อเพิ่มพูนความรู เก็บเกี่ยวประสบการณ 
การทํางานจากขบวนการ สอ. และเครดิตยูเนี่ยนประเทศอ่ืนในภูมิภาค
เอเชียเพื่อมาพัฒนาการดําเนินงานและการใหบริการสมาชิก ชสอ.

วิสัยทัศนของ CULROC คือการสงเสริมขบวนการสหกรณ 
ออมทรัพย/เครดิตยูเนี่ยน เติมเต็มความรับผิดชอบตอสังคม และเผยแพร 
แนวคิดสหกรณแบบหลักประชาธิปไตย ความนาเชื่อถือ การดูแลหวงใย 
และการออมไปทั่วประเทศ CULROC เปนองคกรทางเศรษฐกิจและ 
สังคมที่เปนประโยชนและเปนมิตรตอสาธารณชนมากที่สุด มีภารกิจ
หนาท่ีในการชวยเหลือสหกรณออมทรัพย/เครดติยเูนีย่นใหเกดิการพฒันา 
อยางยั่งยืน ทําใหความสามารถในการบริหารจัดการสหกรณออมทรัพย/
เครดิตยูเนี่ยนเขมแข็งขึ้น โดยการสงเสริมหลักการสหกรณและเผยแพร
สูชุมชนสหกรณขั้นปฐม สงเสริมการเติบโตของกิจการเพื่อสังคมและ 
การพัฒนาชุมชน ใหบริการแบบมีหลักประกันทางสังคมและดําเนินงาน 
ใหดียิ่งขึ้น สรางระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ปลอดภัย รวมถึงการเปน 
อาสาสมัครดวยความสมัครใจ อํานวยความสะดวกดานความรวมมือ
ระหวางสหกรณ และขยายเครือขายสูระดับนานาชาติ
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วันท่ี 25 พฤศจิกายน 2560 ณ สํานัก 
พัฒนาและถ  ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ   

กรมสงเสริมสหกรณ กรุงเทพฯ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ และ 
นายสรุตัน์ จนัทร์วนัเพญ็ ประธานกรรมการเชือ่มโยงเครอืขายฯ บรรยายพเิศษการอบรม  
“ผูตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” และมอบเงินสนับสนุน จํานวน 200,000 บาท โดยมี  
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรนิทร์ สอู�าพนั ประธานกรรมการเขตพืน้ทีส่หกรณสมาชกิ  
ชสอ. กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ รับมอบเงินสนับสนุน  
ในการจัดโครงการอบรม โดยมีผูเขารวมอบรมเปนจํานวนมากที่ไดรับความรูในหลักสูตร
ดังกลาว

วันที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ 27 รีสอรท ตําบลพลับพลาไชย  
อําเภออู ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์  
ประธานกรรมการ เปนประธานในพิธีเปดและบรรยายพิเศษ 
การอบรม “ผู ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” และมอบเงิน 
สนับสนุน จํานวน 200,000 บาท โดยมี นายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ  
ประธานกรรมการเขตพื้นท่ีสหกรณสมาชิก ชสอ. ภาคกลาง  
และคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ รับมอบเงินสนับสนุนในการจัด 
โครงการอบรม และมีผูเขารวมอบรม จํานวน 110 คน จาก  
51 สหกรณ
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ชสอ. สนับสนุนเขตพื้นที่
สหกรณ์สมาชิก ชสอ. กทม. 1

ชสอ. สนับสนุนเขตพื้นที่
สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง



CSR ออมทรัพย์...เพื่อสังคม
สหกรณใดอยากรวมเปนสวนหนึ่งใน “CSR ออมทรัพย์..เพื่อสังคม” สามารถสงภาพกิจกรรมพรอมรายละเอียด 

มาไดที่ email: prfsct@gmail.com  ทาง FSCT News จะเผยแพร่ภาพของสหกรณ์ท่านในฉบับต่อไปค่ะ
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มอบทุนการศึกษาโรงเรียนโป๊ะหมอ และโรงเรียนวัดบางทีง
วันที่ 22 สิงหาคม 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จ�ำกัด

มอบเงินสนับสนุนกีฬากลุมเครือขายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสามชัย 
วันที่ 13 ธันวาคม 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยำบำลหำดใหญ่ จ�ำกัด

จดัทอดผาปาการศึกษาเพือ่สรางหองสุขาและทนุการศกึษา
ณ โรงเรียนบานคลองทรายใหญ จ.พิจิตร 
วันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2560

มอบเงนิสนบัสนนุกฬีานกัเรยีน ป 2560 ใหกบัหนวยอําเภอ
นครไทย 
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ�ำกัด



สอ.ครูชลบุรี จก.  
เปิดส�านักงานแห่งใหม่

ครบรอบ 17 ปี 
สอ.องค์กรอิสระ จก.

ครบรอบ 35 ปี 
สอ.มสธ. จก.

พลโท ดร.วรีะ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. รวมบรจิาคเงนิสมทบทนุ 
มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร ในพระบรมราชินูปถัมภ ในงานวันที่ระลึกการกอตั้ง 
สหกรณออมทรัพยกรมสงเสริมการเกษตร จํากัด ครบรอบ 47 ป เมื่อวันที่  
20 พฤศจิกายน 2560

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.  
รวมพิธีทําบุญ พรอมมอบดอกไมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส 
ครบรอบ 35 ป  สหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช จํากัด เมื่อวันที่ 14 ธันวาคมที่ผานมา ณ สํานักงาน
สหกรณฯ ปากเกร็ด นนทบุรี

ครบรอบ 47 ปี 
สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร จก.

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. รวมมอบดอกไม 
แสดงความยินดี เ น่ืองในโอกาสที่สหกรณออมทรัพย ครูชลบุรี  จํากัด  
เปดอาคารสํานักงานแหงใหม โดยมี นายประเวศ ค�าหงส์ ประธานกรรมการ 
ดําเนินการสหกรณ เปนผู รับมอบ เม่ือวันที่ 24 พฤศจิกายนที่ผ านมา  
ณ สํานักงานสหกรณ อ.เมือง จ.ชลบุรี

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.  
รวมพิธีทําบุญ พรอมมอบดอกไมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 17 ป สหกรณออมทรัพยองคกรอิสระ จํากัด เมื่อวันที่ 
28 พฤศจิกายนที่ผานมา ณ สํานักงานสหกรณฯ หลักสี่ กรุงเทพฯ
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โครงการสัมมนา และทัศนศึกษา 
ขอบคุณผู้ลงทุนใน ชสอ. (ฝ่ายเงินทุน)
ณ  สหพันธรัฐรัสเซีย (มอสโก - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)  
ระหว่างวันที่  2 - 7 พ.ย. 2560

ประมวลภาพ
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สั่งซื้อสินค้าได้ที่  www.fsctshop.lnwshop.com
รับสั่งท�าสินค้าของที่ระลึกเฉพาะสหกรณ์ สนใจติดต่อได้ที่ : ฝ่ายธุรกิจเสริม 0 2496 1199 ต่อ 121, 122, 105, 106

สั่งกระเช้า รับออกแบบกระเช้า
สินค้าเลือกได้ตามใจในราคาพิเศษ

ชุดของขวัญ 
กระบอกน�้าเก็บอุณหภูมิ

power bank
5800 mAh ชุดแก้วกาแฟ

ราคา ใบละ 390 บาท ราคา อันละ 280 บาท ราคา 150 บาท
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จัดท�าโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด  
เลขท่ี 199 หมู ่2 ถนนนครอินทร์ ต�าบลบางสีทอง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบรีุ 11130
โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188  http://www.fsct.com   E-mail : info@fsct.com

บรรณาธิการ  :  นางสาวศิริพร  อินทรประสิทธิ์
ผูช่วยบรรณาธิการ : นางวรรณรัตน  ฮวดตี๋
ที่ปรึกษา : นางสาวพจนา  วาสิกรัตน

ชําระคาฝากสงเปนเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5/2552

ปณศ.บางกรวย

ปีที่ 30 ฉบับที่ 367 เดือนมกราคม 2561

พิมพ์ที่ : หจก. อรุณการพิมพ์ โทร. 0 2282 6033-4

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

News

ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เงินฝากประจ�า

ออมทรพัย์กบั ชสอ. ดอกเบ้ียสงู... (24 พฤศจิกายน 60 - 31 มกราคม 61)

อัตราดอกเบี้ย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายเงินทุน โทร. 0 2496 1199 ต่อ 109

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายสินเชื่อ โทร. 0 2496 1199 ต่อ 212 - 216, 223 และ 226

บริการด ีมเีฉลีย่คนื นึกถึงสินเชือ่ ชสอ.
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภทเงินกู้
อัตรำดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

มีเฉลี่ยคืน ไม่มีเฉลี่ยคืน
โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการรวมหนี้ ชสอ. 3.90 3.78
โครงการเงินกู้พิเศษอเนกประสงค์ 3.80 3.69
โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อผู้ใช้บริการรายใหม่ 3.70 3.59

รุ่น “ออมทรัพย์รับปีใหม่ ปี 2561”

วงเงิน
อัตรำดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)

12 เดือน 24 เดือน
 1  ล้านบาทขึ้นไป 2.20 2.60

 5  ล้านบาทขึ้นไป 2.30 2.70

10  ล้านบาทขึ้นไป 2.40 2.80
20  ล้านบาทขึ้นไป 2.50 2.90

30  ล้านบาทขึ้นไป 2.40 3.00


