สวัสดีปีใหม่ 2561
เนื่องในศุภวารดิถีขึ้นปีใหม่
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คุ้มครองให้คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ทุกท่าน
ประสบแต่ความสุข ความเจริญ
และขอขอบพระคุณที่ได้ให้การสนับสนุน
ชสอ. ด้วยดีเสมอมา
คณะกรรมการดําเนินการ ที่ปรึกษา
ผูตรวจสอบกิจการ ชุดที่ 45
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ชุ มนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “A-/Stable”
ประเมินโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด
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ประธานพบสมาชิก
(พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

สวัสดีครับ
ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน
ในวารดิถีขึ้นปใหม พ.ศ. 2561 ผมพรอมดวยคณะกรรมการดําเนินการ ที่ปรึกษา ผูตรวจสอบกิจการ และเจาหนาที่ ชสอ. ทุกคน
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกนี้ที่ทานนับถือ จงดลบันดาลใหคณะกรรมการ ที่ปรึกษา
ผูตรวจสอบกิจการ ฝายจัดการ และสมาชิกสหกรณออมทรัพยทุกทาน มีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง ประสบแตความสุข ความเจริญ
ทั้งในหนาที่การงานและกิจการสหกรณตลอดป และตลอดไปนะครับ
ขอใหทานไดใชความรู ความสามารถ และศักยภาพ ตลอดจนกําลังกาย กําลังใจ และสติปญญาของทาน นําพาสหกรณของทาน
ใหมีความก้าวหน้า มีสภาพคลองทางการเงินที่ดี และขอใหทานเปนผูนําสหกรณโดยเปนที่พึ่งพาแกมวลสมาชิกดวยปรัชญา
อุดมการณ หลักการและวิธีการสหกรณ รวมทั้งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ในรอบปที่ผานมา (ป 2560) ผมขอขอบพระคุณเปนอยางสูง ที่ทานไดใหการสนับสนุนและใหความรวมมือในกิจการของ
ชสอ. ดวยดีเสมอมา ไมวาจะเปนการถือหุน การฝากเงิน ซื้อตั๋วสัญญาใชเงิน รวมทั้งโปรแกรมสินเชื่อกับ ชสอ. หรือสงบุคลากรสหกรณ์
เขารวมอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่ ชสอ. จัดขึ้น รวมถึงการจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ ของที่ระลึกจาก ชสอ.
สําหรับผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 (เมษายน - พฤศจิกายน 2560) ระยะเวลา
8 เดือน ชสอ. มีสินทรัพย์รวม 116,748 ล้านบาท มีกําไรสุทธิ 986 ลานบาท และเมื่อถึงสิ้นปบัญชีในเดือนมีนาคม 2561 คาดวา
จะมีผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว ทั้งนี้สวนหนึ่งเปนผลมาจากที่สมาชิกใหการสนับสนุนและใหความเชื่อมั่น
ในการบริหารงานสหกรณฯ เพื่อประโยชนสูงสุดของมวลสมาชิกอยางแทจริง
ท้ายนี้ ผมขอเชิญชวนสหกรณมาลงทุนกับ ชสอ. ชวงตอนรับปใหม ในตั๋วสัญญาใชเงินและเงินฝากประจํา “รุนออมทรัพย์
รับปีใหม่ ปี 2561” เพื่อการบริหารเงินอยางมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการออมให้กับสมาชิก 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. ยังมีบริการจัดกระเช้าสินค้าที่ระลึก ชสอ.
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ให้กับสหกรณ์สมาชิก สหกรณ์ใดมองหาของขวัญในช่วงปีใหม่ ติดต่อได้ที่ฝ่ายธุรกิจเสริม ชสอ. ได้เลยครับ
ขอขอบคุณสหกรณสมาชิกทุกทานดวยความเคารพรักมา ณ ที่นี้ อีกครั้งหนึ่ง

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

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.สามัคคี เดชกล้า รองประธานกรรมการ นายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ
กรรมการด�ำเนินการ และ นายนลทวัช สมาธิ รองผู้จัดการใหญ่ ชสอ. เข้าเยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิก ชสอ. ในจังหวัดเลย
ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเลย จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเลย จ�ำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจเลย จ�ำกัด
และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จ�ำกัด เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เพื่อพบปะเยี่ยมเยือนและแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นในการบริหารงานสหกรณ์

ชสอ. เยี่ยมเยือนสมาชิก จังหวัดพัทลุง

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ กรรมการ ชสอ. ลงพื้นที่
จังหวัดพัทลุงเพื่อเยี่ยมเยือนสหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิก ชสอ. ในจังหวัดพัทลุง เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในการน�ำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการขับเคลื่อนสหกรณ์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก
รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด�ำเนินงานสหกรณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ ส�ำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพัทลุง จ�ำกัด
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ชสอ. จัดสัมมนา “ปัญหาการด�ำเนินงานสหกรณ์
และการพัฒนาสหกรณ์สู่ยุค 4.0”
ดร.สามัคคี เดชกลา้ รองประธานกรรมการ พรอ้ มดว้ ย นายสุรตั น์
จันทร์วันเพ็ญ ประธานกรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายและกิจการพิเศษ
มอบเงินสนับสนุน จ�ำนวน 200,000 บาท ให้กับ นายสมคิด ปัญญาแก้ว
ประธานกรรมการเขตพื้ น ที่ ส หกรณ์ ส มาชิ ก ชสอ.ภาคเหนื อ และ
คณะกรรมการเขตพื้ น ที่ ฯ รั บ มอบเงิ น สนั บ สนุ น ในการจั ด โครงการ
เสวนา เรื่ อ ง “ปั ญ หาการด� ำ เนิ น งานสหกรณ์ และการพั ฒ นา

สหกรณ์สู่ยุค 4.0” โดยมี นายชวลิต ค�ำเพ็ง ประธานกรรมการ
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู อุ ต รดิ ต ถ์ กล่ า วต้ อ นรั บ สหกรณ ์ ส มาชิ ก
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องพลอย โรงแรมต้นทองรีสอร์ท
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จ�ำนวน 105 คน จาก
26 สหกรณ์
ดร.สามัคคี เดชกล้า รองประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธาน
ในพิธเี ปิด และแจ้งว่า ชสอ. ก�ำหนดระเบียบ ชสอ.ว่าด้วยการสนับสนุน
กิจกรรมเขตพืน้ ทีส่ หกรณส์ มาชิก ชสอ. ภาค ชมรมสหกรณอ์ อมทรัพย์ภาค ชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์กลุม่ อาชีพ ชมรมผูจ้ ดั การ และชมรมเจา้ หนา้ ที่
พ.ศ. 2560 โดยสหกรณ์สมาชิก ชสอ. ทุกสหกรณ์ สามารถเข้าร่วมอบรม/สัมมนาในแต่ละเขตพื้นที่ ซึ่งเป็นการพัฒนาคณะกรรมการ ที่ปรึกษา
ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ในแต่ละเขตพื้นที่ให้ได้รับความรู้ เพื่อน�ำความรู้ที่ได้รับไปบริหารงานสหกรณ์ต่อไป
การเสวนาครั้งนี้ได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน ปลีหะจินดา อาจารย์ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บรรยายเรื่อง “การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์เข้าสู่ยุค 4.0” ซึ่งประเทศไทย 4.0
เน้นเรื่องเศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่
ภาพลักษณ์ของสหกรณ์ในสายตาบุคคลภายนอก สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมการใช้บริการทางการเงิน
โครงสรา้ งประชากร วินยั ทางการเงินของสมาชิก ทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ แนวโนม้ สถานการณต์ า่ ง ๆ สมาชิกสหกรณ์
ใช้สมาร์ทโฟนในชีวิตประจ�ำวัน อัตราดอกเบี้ย และผลตอบแทนการลงทุนลดลง แนวทางการขับเคลื่อนสหกรณ์ไทย
คือ สหกรณเ์ ขม้ แข็ง ขบวนการสหกรณ์เข้มแข็ง และในปัจจุบนั มีการน�ำเทคโนโลยีทเี่ กีย่ วข้องกับการเงินมาประยุกตใ์ ช้
ในธุรกิจการเงิน จึงควรมีการพัฒนาคน เพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงาน ความรู้ ทักษะ และจริยธรรม
โดยครั้งนี้ได้เชิญ นายสมคิด ปัญญาแก้ว ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูล�ำพูน จ�ำกัด นายชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ นางมลชลีณา กิตติขจร ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูก�ำแพงเพชร จ�ำกัด นายวิชชา
เที่ยงจันทร์ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จ�ำกัด และนายอนันต์ ชาตรูประชีวิน อดีตผู้จัดการใหญ่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด เป็นผู้ด�ำเนินรายการเสวนา เรื่อง “ปัญหาการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในยุคปัจจุบัน”
สรุปสาระส�ำคัญเป็นเรื่องเกณฑ์ก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และเครดิตยูเนี่ยน และการสะท้อนปัญหาของสหกรณ์ในปัจจุบัน เช่น
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกก่อนวัยเกษียณ การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งคณะกรรมการด�ำเนินการต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของผูต้ รวจสอบกิจการ รวมถึงการบริหารงานสหกรณ์ คณะกรรมการ
ด�ำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่ ต้องท�ำงานร่วมกัน และ
การสร้างขวัญและก�ำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ ประเด็นการเป็นสมาชิก
ซ�้ำซ้อน ซึ่งแต่ละสหกรณ์ต้องมีการประสานข้อมูลสมาชิกกัน และ
การอายัดเงินปันผลส่งสรรพากร
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คลินิกกฎหมาย

ล้มละลาย

(ตอนที่ 3)

โดย นายณฐกร แก้วดี

การเป ็ น บุ ค คลล้ ม ละลายเป็ น สาเหตุ ห นึ่ ง ที่ ท�ำให้ ข าดสมาชิ ก ภาพ โดยปกติ เมื่ อ สมาชิ ก ขาดสมาชิ ก ภาพแล้ ว
สหกรณ์ต้องน�ำหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์มาหักกลบลบหนี้ที่สมาชิกผูกพันต้องช�ำระหนี้แก่สหกรณ์ ตามมาตรา 42 วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 แต่เมื่อสมาชิกผู้กู้ฟ้องล้มละลายและถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์
เด็ดขาด อ�ำนาจการจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้ตกไปอยู่กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย มาตรา 22
ประเด็นปัญหาว่า หากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขอให้สหกรณ์ส่งเงินค่าหุ้นของสมาชิกผู้กู้ที่มีอยู่ในสหกรณ์ไปยัง
เจา้ พนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ควรด�ำเนินการอย่างไร ค�ำตอบเรือ่ งนีต้ อ้ งมาดูมาตรา 102 แห่งพระราชบัญญัตลิ ม้ ละลายฯ ทีก่ �ำหนดไว้วา่
“ถ้าเจ้าหนี้มีสิทธิขอรับช�ำระหนี้ลูกหนี้ในเวลาที่มีค�ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ ถึงแม้ว่ามูลแห่งหนี้ทั้งสองฝ่ายจะไม่มีวัตถุประสงค์
เป็นอย่างเดียวกันก็ดี หรืออยู่ในเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาก็ดี ก็อาจหักกลบลบหนี้กันได้ เว้นแต่เจ้าหนี้ได้สิทธิเรียกร้อง
ต่อลูกหนี้ภายหลังมีค�ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้ว” นั่นก็หมายความว่าสหกรณ์ในฐานะเจ้าหนี้มีสิทธิที่จะหักกลบลบหนี้ตามกฎหมาย
ล้มละลายได้โดยไม่ต้องส่งเงินค่าหุ้นของสมาชิกลูกหนี้ไปยังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เพียงแต่แจ้งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทราบ
ก็มีผลตามกฎหมายแล้ว ตัวอย่างค�ำพิพากษาฎีกาที่ 1303/2501 “การหักกลบลบหนี้ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้

ผู้ล้มละลาย ย่อมท�ำได้ โดยเจ้าหนี้แสดงเจตนาไปยังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หนี้ก็เป็นอันระงับไป ไม่จ�ำเป็นต้อง
ยื่นขอรับช�ำระหนี้เสียก่อนจึงจะหักกลบลบหนี้ได้” และค�ำพิพากษาฎีกาที่ 3356/2547 “การหักกลบลบหนี้ระหว่าง
เจ้าหนีแ้ ละลูกหนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของวิธก
ี ารจัดการทรัพย์สน
ิ ของลูกหนี้ ซึง่ ตามพระราชบัญญัตลิ ม
้ ละลาย มาตรา 102
ให้กระท�ำได้แม้มูลแห่งหนี้ทั้งสองฝ่ายจะไม่มีวัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน หรืออยู่ในเงื่อนไข หรือเงื่อนเวลาก็ตาม
ธนาคารผูร้ อ้ งเป็นเจ้าหนีซ้ งึ่ มีสท
ิ ธิขอรับช�ำระหนีแ้ ละมีหน้าทีจ่ ะต้องคืนเงินทีร่ บ
ั ฝากแก่จำ� เลย จึงมีสท
ิ ธิหก
ั กลบลบหนี้
โดยแสดงเจตนาขอหักกลบลบหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย มาตรา 102
แม้จะไม่ได้แสดงเจตนาต่อเจ้าพนักงานภายในก�ำหนดเวลาสองเดือน นับแต่วันโฆษณาค�ำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด
ตามมาตรา 91 ก็ตาม เพราะกรณีมิใช่ธนาคารผู้ร้อง ร้องขอรับช�ำระหนี้”

จากค�ำพิพากษาฎีกาพอสรุปได้ว่า กรณีสมาชิกขาดสมาชิกภาพ
สหกรณ์จะน�ำเงินค่าหุ้นมาหักกลบลบหนี้ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
ไม่ได้ ต้องหักกลบลบหนีต้ ามกฎหมายล้มละลาย โดยท�ำหนังสือแสดงเจตนา
ไปยังเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็พอ
คณะกรรมการด�ำเนินการต้องศึกษาประเด็นดังกล่าวให้เข้าใจ
เพราะหากใช้สิทธิหักกลบลบหนี้ตามกฎหมายสหกรณ์ เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์ตามเช็กบิล…..แน่นอน
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การสร้างบำ�นาญจากหุ้น :
แนวคิดเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงวัย
เกริ่นกันก่อน

ปัญหาส�ำคัญ... สมาชิกสหกรณ์จำ� นวนมากเกษียณอายุแล้วไม่มรี ายได้ มีแต่รายจ่าย น�ำไปสูป่ ญ
ั หา

โดย ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา1

เงินไม่พอใช้ ความเครียด และปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิต
มีคนแนะน�ำว่า... ให้ถอื หุน้ ไว้กบั สหกรณ์เยอะ ๆ เมือ่ เกษียณจะได้มเี งินดอกผลจากหุน้ มาใช้จา่ ย
ในชีวิตประจ�ำวัน
ค�ำตอบที่ได้คือ... ไม่เอา...เพราะถึงเวลาก็ถอนหุ้นมาใช้ไม่ได้ (เป็นข้อจ�ำกัดทางกฎหมาย
ที่ก�ำหนดว่าการถอนหุ้นจะท�ำได้ก็ต่อเมื่อออกจากการเป็นสมาชิกของสหกรณ์)
สิ่งที่ตามมาคือ... สมาชิกออมหุ้นไว้กับสหกรณ์ในอัตราต�่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ท�ำให้หุ้น
ของสหกรณ์ในภาพรวมมีน้อย ไม่เพียงพอ และไม่สามารถพึ่งพาตนเองทางการเงินได้ ในขณะที่สมาชิก
ที่เกษียณอายุแล้วไม่มีเงินใช้
ค�ำถามที่ต้องการค�ำตอบคือ... จะท�ำอย่างไรจึงจะท�ำให้สมาชิกถือหุ้นเพิ่มขึ้น และมีเงินใช้
เป็นรายเดือนอย่างสม�่ำเสมอหลังเกษียณอายุ (คล้ายบ�ำนาญ) โดยไม่มีภาระการช�ำระคืนรายเดือน

ค�ำตอบคือ “การให้เงินกู้หุ้นแบบบ�ำนาญ”

แนวคิดเบื้องต้นของการให้กู้หุ้นแบบบ�ำนาญ มีดังนี้
1) ให้เงินกู้แก่สมาชิก โดยใช้หุ้นเป็นหลักประกัน มีวงเงินกู้รวมเป็นสัดส่วนกับ
มูลค่าหุ้นที่ถือไว้กับสหกรณ์ เช่น ไม่เกิน 70% ของมูลค่าหุ้น เป็นต้น ทั้งนี้ สัดส่วน
จะเป็นเท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับอัตราเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน และอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ รวมถึง
นโยบายของแต่ละสหกรณ์ แต่ทั้งนี้วงเงินต้องไม่เกินมูลค่าหุ้นที่ถืออยู่
2) ท�ำสัญญากูค้ รัง้ เดียว แต่ได้รบั เงินกูเ้ ป็นรายเดือน เดือนละเท่า ๆ กัน ซึง่ จะเป็นจ�ำนวน
เท่าใดนั้นขึ้นอยู่กับวงเงินกู้ตาม ข้อ 1) และจ�ำนวนงวดเดือนที่ผู้กู้ประสงค์จะรับเงิน ทั้งนี้
ควรมีระยะเวลานานพอสมควร เช่น 60 งวดเดือน หรือ 100 งวดเดือน หรือมากกว่า เป็นต้น
3) ช�ำระดอกเบี้ยเป็นรายปี โดยหักจากเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ท�ำให้ไม่เป็น
ภาระกับสมาชิกในการช�ำระดอกเบี้ย (อย่างไรก็ตาม ในปีแรกของการกู้ สมาชิกจะยังไม่ได้
รับเงินเฉลี่ยคืน เนื่องจากดอกเบี้ยปีแรกจะถูกช�ำระแก่สหกรณ์หลังจากการประชุมใหญ่แล้ว)
4) ช�ำระคื น เงิ น ต ้ น จะช�ำระคื น ด ้ ว ยหุ ้ น เมื่ อ หมดสมาชิ ก ภาพแล้ ว (ตายหรื อ
ออกจากการเป็นสมาชิก) ดังนั้น จึงไม่เป็นภาระกับสมาชิกในการช�ำระคืนเงินต้นเป็น
รายเดือน
5) ผูก้ ตู้ อ้ งเป็นผูเ้ กษียณอายุแล้ว และไม่มเี งือ่ นไขทีจ่ ะท�ำใหส้ หกรณไ์ มส่ ามารถเรียกรอ้ งใหช้ �ำระหนีค้ นื จากหุน้ เมือ่ หมดสมาชิกภาพ
ตัวอย่าง เมื่อเกษียณอายุ สมาชิกมีหุ้นอยู่ 500,000 บาท สหกรณ์ก�ำหนดวงเงินกู้ไว้ไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าหุ้นที่ถืออยู่ ดังนั้น
วงเงินกู้ที่สมาชิกท่านนี้ได้รับคือ 350,000 บาท ถ้าประสงค์จะรับเงินกู้เป็นเวลา 100 เดือน สมาชิกจะได้รับเงินกู้ จ�ำนวน 3,500 บาทต่อ
เดือน เป็นเวลา 100 เดือน เป็นต้น
1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�ำภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรรมการด�ำเนินการ ชสอ.
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การให้กู้แบบนี้ จะท�ำให้สมาชิกที่เกษียณอายุแล้วมีเงินใช้ทุกเดือน
อย่างต่อเนื่อง (คล้ายบ�ำนาญ) จึงน่าจะช่วยกระตุ้นให้สมาชิกที่ยังไม่เกษียณ
ถือหุ้นกับสหกรณ์มากขึ้น เนื่องจากเห็นประโยชน์ในการที่จะมีเงินใช้อย่าง
สม�่ำเสมอหลังเกษียณจากหุ้นที่ตัวเองออมไว้ โดยไม่มีภาระการช�ำระเงินต้น
และดอกเบี้ยรายเดือน และไม่ต้องลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ทั้งนี้
เราอาจเรียกวิธีการแบบนี้ว่า “การสร้างบ�ำนาญจากหุ้น” ซึ่งเป็นแนวคิด
ที่ต้องการลงมือปฏิบัติจริง

ข้อสงสัยบางประการต่อแนวคิดเรื่อง “การให้เงินกู้หุ้นแบบบ�ำนาญ”

อย่างไรก็ดี อาจมีข้อสงสัยจากบางท่านว่าการให้กู้แบบนี้จะมีผลเสีย
หรือข้อขัดข้องทางปฏิบัติอย่างไรหรือไม่? โดยตั้งเป็นค�ำถาม ดังนี้
(1) การด�ำเนินงานตามแนวคิดนีจ้ ะไม่ทำ� ให้เงินของสหกรณ์จมหรือ?
(เนื่องจากไม่สามารถน�ำเงินมาท�ำงานหารายได้ให้แก่สหกรณ์ได้) : ในส่วนนี้
ใคร่ขออธิบายวา่ เงินทีส่ มาชิกได้รบั ไปเป็นรายเดือนนีเ้ ป็นเงินกูไ้ ม่ใช่เงินให้เปล่า
ดังนั้นสหกรณ์จะมีรายได้ในรูปของดอกเบี้ย และเป็นดอกเบี้ยที่ได้รับอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งหมายความว่าเงินนี้ท�ำงานให้สหกรณ์อยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่เงินจม
(2) การรับช�ำระดอกเบี้ยเป็นรายปี (ปีละครั้ง) ท�ำได้หรือ? : ต้อง
เรียนว่าการด�ำเนินการในลักษณะนี้มีให้เห็นอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะในกรณีของ
“สหกรณก์ ารเกษตร” ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั กติกาของแตล่ ะสหกรณ์ ดังนัน้ ประเด็นนี้
จึงไม่เป็นปัญหาในการด�ำเนินการ
(3) การไม่ต้องช�ำระเงินต้นคืนจนกว่าจะหมดสภาพการเป็นสมาชิกเป็นเรื่องที่ควรท�ำหรือ? : หากมอง
ในเชิงเศรษฐกิจ ค�ำตอบจะอยู่ที่ข้อ (1) คือเงินต้นที่ว่าคือเงินที่ให้สมาชิกกู้ไป เป็นเงินที่สหกรณ์ส่งออกไปท�ำงาน
ซึ่งได้ค่าตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย และเมื่อมองในเชิงสังคมและสวัสดิการ วิธีการนี้คือการสร้างบ�ำนาญ
ภาคประชาชน (สร้างโดยประชาชน เพือ่ ประชาชน) โดยใชส้ หกรณเ์ ปน็ แกนกลางในการขับเคลือ่ น เริม่ กระบวนการ
ด้วยการส่งเสริมการออมที่มั่นคงในระหว่างที่ยังมีรายได้อยู่ โดยใช้เงินกู้เป็นเครื่องช่วยให้การออมเป็นไปได้
อย่างสม�่ำเสมอ และเมื่อไม่มีรายได้แล้ว (เกษียณอายุหรืออื่น ๆ) ก็สามารถน�ำเงินที่เคยออมออกมาใช้จ่ายได้
อย่างสม�่ำเสมอตามความจ�ำเป็นโดยไม่มีภาระการช�ำระคืนในขณะที่ยังเป็นสมาชิกอยู่ เหมือนเป็นเงินบ�ำนาญ ซึ่งจะท�ำให้คุณภาพชีวิต
ของสมาชิก โดยเฉพาะผู้สูงอายุดีขึ้น ทั้งนี้เงินที่กู้มาทั้งหมดจะถูกช�ำระคืนด้วยหุ้นเมื่อออกจากการเป็นสมาชิก จึงขอยืนยันว่าวิธีการนี้
เป็นแนวทางที่ควรท�ำอย่างยิ่ง

ส่งท้ายก่อนจาก

การด�ำเนินงานตามแนวคิดเรือ่ งการใหก้ แู้ บบบ�ำนาญทีก่ ลา่ วมานี้ อาจถือได้วา่
เป็นส่วนหนึ่งของระบบบ�ำนาญภาคประชาชน ซึ่งจะช่วยลดภาระของภาครัฐ และ
เมื่อมองในนัยของการพัฒนาสหกรณ์ สามารถกล่าวได้ว่าเป็นพัฒนาการครั้งส�ำคัญ
ของระบบสหกรณ์ไทย เป็นการยกระดับสหกรณ์จาก “สหกรณ์ เ ศรษฐกิ จ ”
ซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบเบื้องต้น สู่การเป็น “สหกรณ์สวัสดิการ” ที่จะช่วยส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของสมาชิกในทุกมิติ
ถึ ง เวลาแล้ ว ครั บ ที่ ค นสหกรณ์ ต ้ อ งมองย้ อ นกลั บ มาที่ เ ป้ า หมายพื้ น ฐาน
ที่ “มุ่งยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น” โดยมีสหกรณ์เป็น
เครื่องมือ ซึ่งแปลความได้ว่า “การสร้างผลก�ำไรให้สหกรณ์ (เครื่องมือ)
มีความส�ำคัญน้อยกว่าการยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิก (เป้าหมาย)”

ฝากให้ช่วยกันคิดต่อครับ...
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แสดงความยินดี

รองอธิบดี กสส.
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่
นายวิศษิ ฐ์ ศรีสวุ รรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในโอกาสเข้าด�ำรงต�ำแหน่งใหม่
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 ณ ส�ำนักงาน ชสอ. พร้อมกันนี้ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์
รว่ มเปน็ วิทยากร บรรยายเรือ่ ง กฎหมายทีเ่ กีย่ วขอ้ งกับการบริหารการเงิน การลงทุน
ให้กับผู้เข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่การเงินมืออาชีพของ ชสอ. ด้วย

ศึกษาดูงาน ชสอ.

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขอ�ำนาจเจริญ จ�ำกัด

วันที่ 13 ธันวาคม 2560
สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลทหารปืนใหญ่ จ�ำกัด

ชสอ. ศึกษาดูงาน CULROC
ชสอ. จัดโครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่ ประจ�ำปี 2560 ณ ประเทศ
สาธารณรั ฐ จี น (ไต้ ห วั น ) โดยคณะผู ้ บ ริ ห ารและเจ้ า หน้ า ที่ ชสอ.
เข้าเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงาน ณ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
แห่งสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) Credit Union League of the Republic
of China (CULROC) เพื่ อ เพิ่ ม พู น ความรู ้ เ ก็ บ เกี่ ย วประสบการณ ์
การท�ำงานจากขบวนการ สอ. และเครดิตยูเนี่ยนประเทศอื่นในภูมิภาค
เอเชียเพื่อมาพัฒนาการด�ำเนินงานและการให้บริการสมาชิก ชสอ.
วิ สั ย ทั ศ น ์ ข อง CULROC คื อ การส ่ ง เสริ ม ขบวนการสหกรณ์
ออมทรัพย์/เครดิตยูเนี่ยน เติมเต็มความรับผิดชอบต่อสังคม และเผยแพร่
แนวคิดสหกรณ์แบบหลักประชาธิปไตย ความน่าเชื่อถือ การดูแลห่วงใย
และการออมไปทั่วประเทศ CULROC เป็นองค์กรทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่เป็นประโยชน์และเป็นมิตรต่อสาธารณชนมากที่สุด มีภารกิจ
หน้าทีใ่ นการช่วยเหลือสหกรณ์ออมทรัพย์/เครดิตยูเนีย่ นให้เกิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน ท�ำให้ความสามารถในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์/
เครดิตยูเนี่ยนเข้มแข็งขึ้น โดยการส่งเสริมหลักการสหกรณ์และเผยแพร่
สู่ชุมชนสหกรณ์ขั้นปฐม ส่งเสริมการเติบโตของกิจการเพื่อสังคมและ
การพัฒนาชุมชน ให้บริการแบบมีหลักประกันทางสังคมและด�ำเนินงาน
ให้ดียิ่งขึ้น สร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ปลอดภัย รวมถึงการเป็น
อาสาสมัครด้วยความสมัครใจ อ�ำนวยความสะดวกด้านความร่วมมือ
ระหว่างสหกรณ์ และขยายเครือข่ายสู่ระดับนานาชาติ
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ชสอ. สนับสนุนเขตพื้นที่

สหกรณ์สมาชิก ชสอ. กทม. 1
วั น ที่ 25 พฤศจิ ก ายน 2560 ณ ส�ำนั ก
พั ฒ นาและถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารสหกรณ ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรุงเทพฯ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ และ
นายสุรตั น์ จันทร์วนั เพ็ญ ประธานกรรมการเชือ่ มโยงเครือข่ายฯ บรรยายพิเศษการอบรม
“ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” และมอบเงินสนับสนุน จ�ำนวน 200,000 บาท โดยมี
รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สรุ นิ ทร์ สูอำ� พัน ประธานกรรมการเขตพืน้ ทีส่ หกรณส์ มาชิก
ชสอ. กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 และคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ รับมอบเงินสนับสนุน
ในการจัดโครงการอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจ�ำนวนมากที่ได้รับความรู้ในหลักสูตร
ดังกล่าว

ชสอ. สนับสนุนเขตพื้นที่

สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง
วันที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ 27 รีสอร์ท ต�ำบลพลับพลาไชย
อ�ำเภออู ่ ท อง จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี พลโท ดร.วี ร ะ วงศ์ ส รรค์
ประธานกรรมการ เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด และบรรยายพิ เ ศษ
การอบรม “ผู ้ ต รวจสอบกิ จ การขั้ น พื้ น ฐาน” และมอบเงิ น
สนับสนุน จ�ำนวน 200,000 บาท โดยมี นายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ
ประธานกรรมการเขตพื้ น ที่ ส หกรณ์ ส มาชิ ก ชสอ. ภาคกลาง
และคณะกรรมการเขตพื้ น ที่ ฯ รั บ มอบเงิ น สนั บ สนุ น ในการจั ด
โครงการอบรม และมี ผู ้ เ ข ้ า ร ่ ว มอบรม จ�ำนวน 110 คน จาก
51 สหกรณ์
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CSR ออมทรัพย์...เพื่อสังคม

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

สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ�ำกัด
จัดทอดผา้ ปา่ การศึกษาเพือ่ สรา้ งหอ้ งสุขาและทุนการศึกษา
ณ โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ จ.พิจิตร
วันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์
โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ�ำกัด
มอบทุนการศึกษาโรงเรียนโป๊ะหมอ และโรงเรียนวัดบางทีง
วันที่ 22 สิงหาคม 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู พิษณุโลก จ�ำกัด
มอบเงินสนับสนุนกีฬานักเรียน ปี 2560 ใหก้ บั หน่วยอ�ำเภอ
นครไทย
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จ�ำกัด
มอบเงินสนับสนุนกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาสามชัย
วันที่ 13 ธันวาคม 2560

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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ครบรอบ 47 ปี

สอ.กรมส่งเสริมการเกษตร จก.
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. รว่ มบริจาคเงินสมทบทุน
มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในงานวันที่ระลึกการก่อตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร จ�ำกัด ครบรอบ 47 ปี เมื่อวันที่
20 พฤศจิกายน 2560

สอ.ครูชลบุรี จก.
เปิดส�ำนักงานแห่งใหม่

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. ร่วมมอบดอกไม้
แสดงความยิ น ดี เ นื่ อ งในโอกาสที่ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู ช ลบุ รี จ�ำกั ด
เปิดอาคารส�ำนักงานแห่งใหม่ โดยมี นายประเวศ ค�ำหงส์ ประธานกรรมการ
ด�ำเนิ น การสหกรณ ์ เป ็ น ผู ้ รั บ มอบ เมื่ อ วั น ที่ 24 พฤศจิ ก ายนที่ ผ ่ า นมา
ณ ส�ำนักงานสหกรณ์ อ.เมือง จ.ชลบุรี

ครบรอบ 17 ปี
สอ.องค์กรอิสระ จก.

พลโท ดร.วี ร ะ วงศ์ สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.
ร่วมพิธีท�ำบุญ พร้อมมอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 17 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จ�ำกัด เมื่อวันที่
28 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณ ส�ำนักงานสหกรณ์ฯ หลักสี่ กรุงเทพฯ

ครบรอบ 35 ปี
สอ.มสธ. จก.

พลโท ดร.วีร ะ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.
ร่วมพิธีท�ำบุญ พร้อมมอบดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 35 ปี สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ม หาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย
ธรรมาธิราช จ�ำกัด เมื่อวันที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ ส�ำนักงาน
สหกรณ์ฯ ปากเกร็ด นนทบุรี
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ประมวลภาพ

โครงการสัมมนา และทัศนศึกษา

ขอบคุณผู้ลงทุนใน ชสอ. (ฝ่ายเงินทุน)
ณ สหพันธรัฐรัสเซีย (มอสโก - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก)
ระหว่างวันที่ 2 - 7 พ.ย. 2560
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ปีที่ 30 ฉบับที่ 367 เดือนมกราคม 2561

15

สั่งกระเช้า รับออกแบบกระเช้า
สินค้าเลือกได้ตามใจในราคาพิเศษ

ชุดของขวัญ

power bank
5800 mAh

ชุดแก้วกาแฟ

ราคา ใบละ 390 บาท

ราคา อันละ 280 บาท

ราคา 150 บาท

กระบอกน�้ำเก็บอุณหภูมิ

สั่งซื้อสินค้าได้ที่ www.fsctshop.lnwshop.com

รับสั่งท�ำสินค้าของที่ระลึกเฉพาะสหกรณ์ สนใจติดต่อได้ที่ : ฝ่ายธุรกิจเสริม 0 2496 1199 ต่อ 121, 122, 105, 106

อัตราดอกเบี้ย

ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เงินฝากประจ�ำ

รุ่น “ออมทรัพย์รับปีใหม่ ปี 2561”

ออมทรัพย์กบั ชสอ. ดอกเบีย้ สูง...
วงเงิน
1
5
10
20
30

ล้านบาทขึ้นไป
ล้านบาทขึ้นไป
ล้านบาทขึ้นไป
ล้านบาทขึ้นไป
ล้านบาทขึ้นไป

(24 พฤศจิกายน 60 - 31 มกราคม 61)
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )
12 เดือน
24 เดือน
2.20
2.60
2.30
2.70
2.40
2.80
2.50
2.90
2.40
3.00

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายเงินทุน โทร. 0 2496 1199 ต่อ 109

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

บริการดี มีเฉลีย่ คืน นึกถึงสินเชือ่ ชสอ.
ประเภทเงินกู้

โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการรวมหนี้ ชสอ.
โครงการเงินกู้พิเศษอเนกประสงค์
โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อผู ้ใช้บริการรายใหม่

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )
มีเฉลี่ยคืน
ไม่มีเฉลี่ยคืน
3.90
3.78
3.80
3.69
3.70
3.59

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายสินเชื่อ โทร. 0 2496 1199 ต่อ 212 - 216, 223 และ 226
News
ช�ำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5/2552
ปณศ.บางกรวย
ชุ ม นุ ม สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย จ� ำ กั ด

ปีที่ 30 ฉบับที่ 367 เดือนมกราคม 2561

บรรณาธิการ
: นางสาวศิริพร อินทรประสิทธิ์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นางวรรณรัตน์ ฮวดตี๋
ที่ปรึกษา
: นางสาวพจนา วาสิกรัตน์
พิมพ์ที่ : หจก. อรุณการพิมพ์ โทร. 0 2282 6033-4

จัดท�ำโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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