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ชุ มนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “A-/Stable”
ประเมินโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จ�ำกัด
ปีที่ 30 ฉบับที่ 370 เดือนเมษายน 2561
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 30 ฉบับที่ 370 เดือนเมษายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสงกรานต์ปี 2561 มีนามว่า นางมโหธรเทวี ทรงพาหุรดั
ทัดดอกสามหาว (ผักตบชวา) อาภรณ์แก้วนิลรัตน์ ภักษาหาร
เนื้อทราย หัตถ์ขวาทรงจักร หัตถ์ซ้ายทรงตรีศูล เสด็จยืนมาเหนือ
หลังมยุรา (นกยูง) เป็นพาหนะ
เกณฑ์พิรุณศาสตร์ ปีนี้ พุธ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้
ฝนตก 600 ห่า ตกในเขาจักรวาล 240 ห่า ตกในป่าหิมพานต์
180 ห่า ตกในมหาสมุทร 120 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 60 ห่า
เกณฑ์ธาราธิคุณ
ชื่อ เตโช (ธาตุไฟ) น�ำ้ น้อย อากาศ
ยังร้อน
�้ 7 ตัว ท�ำนายว่า
เกณฑ์นาคราชให้นำ�้ ปีจอ นาคราชให้นำ 
ฝนต้นปีน้อย กลางปีงาม แต่ปลายปีมากแลฯ
เกณฑ์ธัญญาหารชื่อ ลาภะ ข้าวกล้าในนา จะได้ 10 ส่วน
เสียเพียงส่วนเดียว ธัญญาหาร มังสาหารบริบูรณ์ ประชาชน
ทั้งหลายจะอยู่เย็นเป็นสุขฯ

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา
หลักสูตร

“ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน
(หลักสูตร 1)” ครั้งที่ 7

วันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2561 ณ ส�ำนักงาน ชสอ. อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายวิชาการ โทร 0 2496 1199 ต่อ 308, 309 และ 311

ชสอ. ขอความอนุเคราะห์สหกรณ์สมาชิก
โปรดส่งรายงานกิจการ ประจ�ำปี 2561 มายัง ชสอ.
เพื่อปรับปรุงฐานขอมูลรายงานสถิติขอมูลสหกรณออมทรัพย
ใหเปนปจจุบัน สําหรับเผยแพรในเว็บไซต ชสอ. (www.fsct.com)
อันจะเปนประโยชนตอการสงเสริมและการพัฒนาสหกรณออมทรัพยตอไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ ฝายวางแผน โทร. 0 2496 1199 ตอ 303 - 307

3

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 30 ฉบับที่ 370 เดือนเมษายน 2561

ประธานพบสมาชิก
(พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์)
ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

สวัสดีครับ
ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน
ผมขอแจ้งเกี่ยวกับเรื่องร่าง พ.ร.บ.คณะกรรมการก�ำกับกิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ ให้ทุกท่านทราบ ซึ่ง ชสอ.
ได้จัดสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นจากสหกรณ์ขนาดใหญ่ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดย ชสอ. ได้รับเกียรติจาก
ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมการชี้แจง ซึ่งมีข้อสรุปร่วมกันในการจัดตั้งคณะท�ำงาน
ปรับปรุงร่างกฎหมายให้เหมาะสมกับบริบทของสหกรณ์และน�ำข้อเสนอแนะร่วมกันของสหกรณ์ไปพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
ชสอ. ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมสหกรณ์ต้านคนโกง ส่งเสริมคนดีศรีสหกรณ์ เพื่อสร้างความดี
ส�ำนึกในแผ่นดิน ลดละความชั่ว ลดการกระท�ำทุจริต ส่งเสริมให้สหกรณ์คิดดี ท�ำดี และสร้างคนดีศรีสหกรณ์คุณธรรม
โดย เข้ากลุ่มไลน์ชื่อ “ชมรมสหกรณ์ต้านคนโกง”
ส�ำหรับในปีนี้ ชสอ. ได้กำ� หนดจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 9 มิถนุ ายน 2561 ณ ห้องจูบลิ ี่ บอลรูม
อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ผมขอเรียนเชิญผูแทนสหกรณ
สมาชิกทุกทานรวมประชุมใหญโดยพรอมเพรียงกัน ซึ่ง ชสอ. จะรับผิดชอบคาพาหนะเดินทาง คาลงทะเบียนของผูแทน
สหกรณ สหกรณ์ละ 1 ทาน และใหสิทธิผูเขาสังเกตการณฟรี 1 ทาน ในสวนคาลงทะเบียน และขอเชิญทุกทานรวมเลือกตั้ง
กรรมการดําเนินการ และผูต รวจสอบกิจการ ทดแทนผูท หี่ มดวาระลง สวนผูท สี่ นใจลงสมัครรับเลือกตัง้ ก็สามารถดูรายละเอียด
ไดทาง website ชสอ. www.fsct.com ไดครับ
และเพือ่ ให้การเตรียมการจ่ายเงินปันผลหรือเงินเฉลีย่ คืนให้แก่สหกรณ์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ชสอ.
ขอให้สหกรณ์สมาชิกโปรดแจ้งความประสงค์ในการรับเงินปันผลหรือเงินเฉลี่ยคืน และส่งกลับภายในวันที่ 30 เมษายน 2561
โดยมีรายละเอียดตามประกาศที่หน้าเว็บไซต์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเงินทุน ชสอ. โทร. 0 2496 1199 ต่อ
108 ครับ
นอกจากนี้ ชสอ. มีนโยบายการส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของ ชสอ. ถึงสหกรณ์สมาชิกเพื่อเป็นการประหยัด
ค่าใช้จ่ายและเป็นการจัดส่งเอกสารไปยังสหกรณ์สมาชิกได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งขอความร่วมมือทางสหกรณ์จัดส่ง e-mail ของ
สหกรณ์มายัง ชสอ. คาดว่าระบบการส่งเอกสารจะได้เต็มรูปแบบภายในเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป
ขอบคุณครับ
พลโท
(ดร.วีระ วงศ์สรรค์)
ประธานกรรมการ
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ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดเี ด่น ประจ�ำปี 2560
พลโท ดร. วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีน�ำเสนอและคัดเลือกผลงาน
นวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นประจ�ำปี 2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 7
ส�ำนักงาน ชสอ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสหกรณ์สมาชิก ชสอ. ได้มีโอกาสคิดค้น น�ำเสนอ เผยแพร่
องค์ความรูจ้ ากผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมทัง้ ได้มเี วทีแลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละประสบการณ์
ซึง่ จะเป็นประโยชน์ตอ่ การส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ต ่ อ ไป โดยในปี บั ญ ชี 2560 มี ส หกรณ์
ให้ความสนใจส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมการประกวดคัดเลือก
จ�ำนวนทั้งสิ้น 12 สหกรณ์ 13 ผลงาน ซึ่งผลการคัดเลือกมีดังนี้

ผลงานนวัตกรรมประเภทประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาใหม่
1. รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดีมาก ได้แก่
- สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ�ำกัด
ชื่อผลงาน “โครงการชุมชนคนออมเงิน”
2. รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดี ได้แก่
- สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ำกัด
ชื่อผลงาน “การบริหารความเสี่ยงในระบบปฏิบัติการสหกรณ์” และ
- สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานถุงเท้าไทย จ�ำกัด
ชื่อผลงาน “ลดค่าหวยด้วยการออม”
3. รางวัลชมเชยผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่
- สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จ�ำกัด
ชื่อผลงาน “การบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร” และ
- สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสงขลา จ�ำกัด
ชื่อผลงาน “รถสหกรณ์โมบายเซอร์วิส”

ผลงานนวัตกรรมประเภทพัฒนาต่อยอดจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว
1. รางวัลผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดี ได้แก่
- สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จ�ำกัด
ชื่อผลงาน “มาตรฐานคุณภาพที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน ISO 9001 : 2015”
- สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ�ำกัด
ชื่อผลงาน “Prompt Loan System” และ
- สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครพนม จ�ำกัด
ชื่อผลงาน “การพัฒนาระบบควบคุมหลักประกันเงินกู้แบบรวมศูนย์ออนไลน์”
2. รางวัลชมเชยผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่
- สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต�ำรวจ จ�ำกัด
ชื่อผลงาน “โครงการรับสิบล้านวันเกษียณ ปีที่ 2”
- สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจแห่งชาติ จ�ำกัด
ชื่อผลงาน “เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก”
- สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จ�ำกัด
ชื่อผลงาน “การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก”
- สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลหาดใหญ่ จ�ำกัด
ชื่อผลงาน “โครงการนวัตกรรมพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์” และ
- สหกรณ์ออมทรัพย์เทพผดุงพรมะพร้าว จ�ำกัด
ชื่อผลงาน “ออมเงิน ออมทรัพย์ อยู่ดี มีสุข”
ส�ำหรับรางวัลน�ำเสนอดีเด่น ได้แก่
- สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานถุงเท้าไทย จ�ำกัด
ชื่อผลงาน “ลดค่าหวยด้วยการออม”
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ชสอ. จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น
(ร่าง) พ.ร.บ.คณะกรรมการก�ำกับกิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ พ.ศ. ....
ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษเกี่ยวกับ (ร่าง) พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการก�ำกับกิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ พ.ศ.... แก่สหกรณ์ที่มีสินทรัพย์เกิน 5,000 ล้านบาท
พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มาร่วมในการสัมมนาครั้งนี้ เพื่อหาแนวทาง
ในการออกกฎหมายทีม่ คี วามเหมาะสมกับการก�ำกับ
ดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ในยุคปัจจุบัน เป็นกฎหมาย
ของสหกรณ์ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง และช่ ว ยสร้ า งความ
เชื่ อ มั่ น จากสมาชิ ก สหกรณ์ แ ละประชาชนทั่ ว ไป
ซึง่ การรับฟังความคิดเห็นเกีย่ วกับร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้
เพื่อน�ำไปปรับปรุงก่อนจะเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและส่งให้คณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจสอบก่อนจะออกเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไป โดยการรับฟังความเห็น
ครั้งนี้ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ร่วมรับฟังความเห็น
และความต้องการจากตัวแทนสหกรณ์ พร้อมทัง้ ตอบข้อซักถามด้วย เมือ่ วันที่ 4 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุมของ ชสอ. อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ดร.กอบศั ก ดิ์ ภู ต ระกู ล รั ฐ มนตรี ป ระจ� ำ ส� ำ นั ก นายกรั ฐ มนตรี กล่ า วว่ า
(ร่าง) พระราชบัญญัติคณะกรรมการก�ำกับกิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ พ.ศ. ....
เป็นกฎหมายที่จะมาเสริมพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เพื่อให้สหกรณ์ขนาดใหญ่
ที่มีสินทรัพย์ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป สามารถท�ำธุรกรรมได้หลากหลายมากขึ้น สามารถ
บริ ห ารความเสี่ ย งของสหกรณ์ ไ ด้ ดี ขึ้ น และมี ค วามยั่ ง ยื น มากขึ้ น โดยหั ว ใจส� ำ คั ญ
(ร่าง) พระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ จะมารองรับในการจัดตั้งองค์กรก�ำกับกิจการสหกรณ์
การเงิ น ขนาดใหญ่ ซึ่ ง สหกรณ์ ข นาดใหญ่ จ ะมี
ความเสี่ ย งมากกว่ า สหกรณ์ ข นาดเล็ ก เพราะ
มี ก ารท� ำ ธุ ร กรรมทางการเงิ น ต่ า ง ๆ ที่ มี ค วาม
ซับ ซ้อน เช่น การลงทุน ในธุร กิจที่แตกต่างจาก
สหกรณ์ขนาดเล็ก ซึ่งเน้นเฉพาะสมาชิกเพียงอย่างเดียว ซึ่งองค์กรก�ำกับจะมีหน้าที่ในการพัฒนาสหกรณ์ด้าน
การลงทุน การดูแลสมาชิก และการท�ำธุรกรรมต่าง ๆ รวมถึงดูแลสหกรณ์ขนาดใหญ่ให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน
รวมทั้งมีการจัดตั้งกองทุนประกันเงินฝากอีกด้วย
“(ร่าง) พระราชบัญญัตฯิ ฉบับนี้ หากเกิดขึน้ ได้ จะเป็นกฎหมายส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ขบวนการสหกรณ์ตดิ ปีก สามารถ
ก้าวไกล และเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาสหกรณ์ขนาดเล็ก เหมือนพี่ดูแลน้อง และท�ำให้ขบวนการสหกรณ์ทั้งหมด
มีความเข้มแข็ง มั่นคง ทั้งนี้ ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์มีความเข้มแข็ง แต่ในระยะยาว ต้องมีการพัฒนาสหกรณ์
ออมทรัพย์ดา้ นการท�ำธุรกรรมต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวางมากขึน้ โดยเฉพาะธุรกรรมด้านดิจทิ ลั เช่น ระบบการโอนเงิน
ช�ำระเงิน เพือ่ ผลักดันไปสูส่ หกรณ์ 4.0 จึงต้องอาศัยองค์กรก�ำกับมาช่วยปลดล็อกให้สามารถก้าวไปสูส่ หกรณ์ยคุ ใหม่ได้”
รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว
อย่างไรก็ตาม (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ อยู่ระหว่างที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมหารือกับธนาคาร
แห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทน
สหกรณ์ขนาดใหญ่ เพื่อน�ำข้อคิดเห็นที่ได้ไปปรับปรุง (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ ให้สอดรับกับสถานการณ์ของสหกรณ์
ในยุคปัจจุบนั มากทีส่ ดุ เพราะถือเป็นกฎหมายของสหกรณ์อย่างแท้จริง สามารถน�ำไปใช้เป็นเครือ่ งมือในการขับเคลือ่ น
ขบวนการสหกรณ์ในอนาคตได้อย่างแท้จริง
ด้าน ดร.สมนึก บุญใหญ่ รองประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวว่า ชสอ. เล็งเห็นว่า ควรมีการตรา (ร่าง) พระราชบัญญัติคณะกรรมการก�ำกับ
กิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ พ.ศ. .... ขึ้น เนื่องจากปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนได้พัฒนาเป็นสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ ซึ่งมี
ขนาดสินทรัพย์สูงและมีการประกอบกิจการทางการเงินที่มีความซับซ้อน และมีแนวโน้มการขยายขอบเขตการด�ำเนินงาน การท�ำธุรกรรมทางการเงิน
อย่างกว้างขวาง มีนัยส�ำคัญต่อระบบสถาบันการเงินของประเทศ แต่กลไกการก�ำกับ
ดูแลสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ในปัจจุบันมุ่งเน้นการก�ำกับในฐานะเป็นสหกรณ์เท่านั้น
ยังมิได้ดูแลในฐานะเป็นสถาบันการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงจ�ำเป็นต้องจัดตั้ง
องค์กรก�ำกับ เพื่อท�ำหน้าที่ก�ำกับสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ให้ได้มาตรฐาน สร้างความ
มัน่ คงแก่ระบบสหกรณ์และระบบสถาบันการเงินของประเทศ โดยยังคงรักษาอุดมการณ์
หลักการ และปรัชญาสหกรณ์
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ชสอ. น�ำคณะสมาชิกศึกษาดูงาน ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ น�ำคณะกรรมการ ชสอ. และ
สมาชิกผูเ้ ข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาและแลกเปลีย่ นเรียนรูป้ ระสบการณ์สหกรณ์
ออมทรัพย์ระหว่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์
ชุมชนโชอึบโดง ณ เมืองปูซาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งสหกรณ์ก่อตั้ง
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2519 มีสินทรัพย์รวม 5.44 พันล้านบาท ก�ำไรสุทธิ
47 ล้านบาท จ�ำนวนสมาชิก 24,562 คน มีส�ำนักงานสาขา จ�ำนวน 1 แห่ง
โดยสมาชิกจะมาจากทุกสาขาอาชีพ สมาชิกสามารถท�ำธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านระบบ smart banking ผ่านทางเว็บไซต์ โดยไม่ต้องมาที่สหกรณ์ ซึ่งระบบนี้
จะเชื่อมโยงกับระบบของ KFCC ใช้การประชุมใหญ่โดยระบบผู้แทน และได้รับ
รางวั ล การประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น การ
การจั ด การอั น ดั บ ที่ 1 ในเมื อ งปู ซ าน
มุง่ เน้นการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์
เช่น โครงการสนับสนุนข้าวแก่คนยากจน
โครงการ happy care สนั บ สนุ น โยเกิ ร ์ ต ให้ แ ก่ ผู ้ สู ง อายุ ที่ อ ยู ่ ค นเดี ย ว การปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมบริเวณป้ายรถเมล์ การมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกที่เรียนดี
แต่ยากจน การสนับสนุนการเรียนรู้วัฒนธรรมต่าง ๆ เป็นต้น

พิธีปิดการฝึกอบรม ผู้จัดการมืออาชีพ รุ่นที่ 2
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.
กล่าวปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่าน
การฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์
มืออาชีพ” รุน่ ที่ 2 เมือ่ วันที่ 8 มีนาคม 2561 ณ ส�ำนักงาน
ชสอ. ซึ่งเป็นการจัดฝึกอบรมเข้ม 102 ชั่วโมง มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 25 คน
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ผู ้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมมี ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจ
ในบริบทของการด�ำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์
และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้จัดการ
ทีม่ ตี อ่ องค์กร ตลอดจนการน�ำเครือ่ งมือการบริหาร
จัดการต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน
สหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ มีความเจริญก้าวหน้า
มั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืน

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 30 ฉบับที่ 370 เดือนเมษายน 2561

อ
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คลินิกกฎหมาย

การรับสภาพหนี้

(ตอนที่ 1)

โดย นายณฐกร  แก้วดี

การผิดนัดช�ำระหนี้ของสหกรณ์ในปัจจุบันเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ท�ำให้เกิดหนี้สงสัยจะสูญมากขึ้น ซึ่งสหกรณ์
ส่วนหนึ่งมักจะให้สมาชิกผู้กู้และผู้ค�้ำประกันมาปรับโครงสร้างหนี้เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว แต่สหกรณ์บางแห่งก็ใช้วิธีการให้ผู้กู้
และผู้ค�้ำประกันมารับสภาพหนี้โดยไม่เข้าใจว่าการรับสภาพหนี้มีผลทางกฎหมายอย่างไร
การรับสภาพหนี้ คือ การกระท�ำใด ๆ ของลูกหนี้ต่อเจ้าหนี้ที่เป็นการยอมรับว่าลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้จริง โดยต้อง
กระท�ำการดังกล่าวภายในก�ำหนดอายุความ อันจะมีผลท�ำให้อายุความในมูลหนี้นั้นสะดุดหยุดลงทันที โดยให้เริ่มนับ
อายุความใหม่ นับแต่วันนั้นเป็นต้นไปตามอายุความในมูลหนี้นั้น ทั้งนี้เพราะมูลหนี้เดิมยังไม่ระงับจนกว่าจะมีการช�ำระหนี้นั้น
โดยสิ้นเชิง หรือหนี้ขาดอายุความแล้ว เช่น
(๑) ลู ก หนี้ ท� ำ หนั ง สื อ รั บ สภาพหนี้ โดยลูกหนี้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งอาจจะระบุจ�ำนวนหนี้ไว้หรือไม่ระบุ
จ�ำนวนหนี้ไว้ก็ได้ แต่ต้องมีข้อความชัดเจนว่า ลูกหนี้เป็นหนี้เจ้าหนี้จริง และลูกหนี้จะช�ำระหนี้ดังกล่าวให้แก่เจ้าหนี้ในเวลา
ภายหน้าด้วย หากมิได้ระบุเวลาช�ำระหนี้ไว้ เพียงแต่รับว่าเป็นหนี้เจ้าหนี้เท่านั้น ยังไม่ถือว่าเป็นหนังสือรับสภาพหนี้
(๒) ลูกหนี้ช�ำระหนี้บางส่วนแก่เจ้าหนี้ มีได้ในกรณีการกู้ยืมเงินกันซึ่งลูกหนี้ได้ผ่อนช�ำระต้นเงินบางส่วนให้แก่
เจ้าหนี้แล้ว
(๓) ลูกหนี้ช�ำระดอกเบี้ยให้แก่เจ้าหนี้ โดยอาจช�ำระดอกเบี้ยทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้
(๔) ลู ก หนี้ ใ ห้ ป ระกั น ไว้ แ ก่ เ จ้ า หนี้ เช่น หลังจากลูกหนี้ค้างช�ำระหนี้แก่เจ้าหนี้แล้ว ต่อมาลูกหนี้น�ำทรัพย์สิน
ไปมอบให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นประกัน หรือลูกหนี้ออกเช็คให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นประกันหนี้ หรือลูกหนี้หาบุคคลอื่นมาท�ำสัญญา
ค�้ำประกันหนี้ของตนไว้แก่เจ้าหนี้
(๕) การกระท�ำอื่น ๆ ของลูกหนี้ที่แสดงแจ้งชัดว่าลูกหนี้ยอมรับสภาพหนี้ ตามสิทธิเรียกร้องของเจ้าหนี้
เช่น ลูกหนี้เขียนจดหมายถึงเจ้าหนี้ ขอให้เจ้าหนี้ผ่อนผันเวลาช�ำระหนี้ของลูกหนี้ออกไปเป็นต้น
การรับสภาพหนี้ เป็นเพียงหลักฐานแห่งการสงวนสิทธิเ์ รียกร้องอันมีอยูใ่ นมูลหนีเ้ ดิม และลูกหนีร้ บั ว่าจะช�ำระหนีน้ นั้
ให้แก่เจ้าหนี้ในเวลาภายหน้านั้น มิใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งซึ่งเป็นสาระส�ำคัญแห่งหนี้ จึงมิใช่เป็นการแปลงหนี้ใหม่
และมิใช่เป็นการประนีประนอมยอมความที่ต่างฝ่ายต่างระงับข้อพิพาทที่มีต่อกัน หรือที่จะมีต่อกัน ดังนั้น มูลหนี้เดิมจึงยัง
ไม่ระงับสิ้นไป ผู้ค�้ำประกันในมูลหนี้เดิมก็ยังไม่หลุดพ้นจากความรับผิด เว้นแต่มีการท�ำหลักฐานเป็นหนังสือรับสภาพหนี้
โดยมีขอ้ ความชัดเจนว่า เจ้าหนีก้ บั ลูกหนีต้ กลงระงับข้อพิพาททีม่ อี ยูแ่ ล้วโดยให้เจ้าหนีก้ บั ลูกหนีผ้ กู พันกันตามหนังสือรับสภาพหนี้
ที่ท�ำไว้ อันถือว่าเป็นการประนีประนอมยอมความกัน ก็ย่อมท�ำให้มูลหนี้เดิมระงับลง เมื่อลูกหนี้ผิดนัดไม่ช�ำระหนี้ตามหนังสือ
รับสภาพหนี้ เจ้าหนีต้ อ้ งใช้หนังสือรับสภาพหนีฟ้ อ้ งร้องบังคับลูกหนีใ้ ห้ชำ� ระหนีเ้ ท่านัน้ ไม่อาจน�ำมูลหนีเ้ ดิมมาฟ้องร้องได้อกี ทัง้ นี้
หนังสือรับสภาพหนีท้ ที่ ำ� ไว้จะต้องมีลายมือชือ่ ของลูกหนีด้ ว้ ยอันเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความทีม่ ผี ลบังคับได้ ดังนัน้ ถ้าไม่มี
ข้อความดังกล่าว ก็ย่อมไม่เป็นการประนีประนอมยอมความกันแต่ประการใด มูลหนี้เดิมจึงยังไม่ระงับเว้นแต่มูลหนี้เดิมจะขาด
อายุความไปแล้ว ในกรณีทมี่ ลู หนีเ้ ดิมยังไม่ระงับหลังจากท�ำหนังสือรับสภาพหนีแ้ ล้ว ลูกหนีไ้ ม่ชำ� ระหนีต้ ามก�ำหนดเวลาในหนังสือ
รับสภาพหนี้ เจ้าหนี้อาจฟ้องบังคับคดีให้ลูกหนี้ช�ำระได้ โดยฟ้องตามมูลหนี้เดิมซึ่งยังไม่ระงับก็ได้ หรือฟ้องตามหนังสือ
รับสภาพหนีก้ ไ็ ด้ แต่เจ้าหนีจ้ ะฟ้องร้องทัง้ มูลหนีเ้ ดิม และฟ้องตามหนังสือรับสภาพหนีไ้ ม่ได้ เพราะเป็นฟ้องซ้อน หรือเป็นฟ้องซ�ำ้
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ประเด็นและข้อคิด

เพื่อการสร้างความเข้มแข็ง
แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ (1)
โดย ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา1

เกริ่นกันก่อน
เพือ่ พัฒนาให้สหกรณ์ออมทรัพย์มคี วามเข้มแข็ง สามารถสร้างประโยชน์แก่ประชาชน
และสังคมได้อย่างยั่งยืน ต้องมีการพิจารณาทบทวนถึงปัจจัยเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีผลต่อ
การท�ำงานของสหกรณ์ ซึง่ สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุม่ คือ ปัจจัยภายนอก และปัจจัยภายใน
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยภายนอก เป็นปัจจัยที่สหกรณ์ไม่สามารถปรับเปลี่ยนเองได้ ในที่นี้
จึงขอกล่าวถึงเฉพาะปัจจัยภายใน ประกอบด้วย คน (Man) เงิน (Money) วัสดุอุปกรณ์
เครื่องไม้เครื่องมือ (Materials) และระบบการจัดการ (Management) หรือที่เรียกกันว่า
4Ms เท่านั้น และเพื่อไม่ให้บทความนี้ยาวมากเกินไป จึงขอแบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 ตอน
ตอนที่ 1 จะกล่าวถึงประเด็นเรื่องของ “คน” ส่วน ตอนที่ 2 จะเป็นเรื่องของ “เงิน”
“วัสดุอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่าง ๆ” และ “ระบบการจัดการ”

คนสหกรณ์:
ประเด็นและข้อคิดเพื่อการปรับปรุง
ในสหกรณ์หนึง่ ๆ จะมีคนเข้ามาเกีย่ วข้องอยู่ 3 ฝ่าย คือ สมาชิก คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ
ในกรณีของ “สมาชิก” สามารถแบ่งง่าย ๆ ตามความเพียงพอของรายได้ และความเข้าใจ
หลักวิธกี ารสหกรณ์ ออกเป็น 4 กลุม่ คือ กลุม่ ทีม่ รี ายได้พอและเข้าใจเรือ่ งสหกรณ์ กลุม่ ทีม่ รี ายได้
พอแต่ไม่เข้าใจเรือ่ งสหกรณ์ กลุม่ ทีม่ รี ายได้ไม่พอแต่เข้าใจเรือ่ งสหกรณ์ และกลุม่ ทีม่ รี ายได้ไม่พอ
และไม่เข้าใจเรือ่ งสหกรณ์ ส�ำหรับกลุม่ ทีห่ นึง่ เป็นกลุม่ ทีม่ ปี ระโยชน์อย่างยิง่ ต่อการพัฒนาสหกรณ์
ส่วนกลุ่มที่สองมีแนวโน้มที่จะเข้ามาเพื่อใช้สหกรณ์เป็นช่องทางแสวงประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
กลุ่มที่สามเป็นกลุ่มที่พร้อมจะใช้ประโยชน์จากสหกรณ์เพื่อสร้างชีวิตของตนให้ดีขึ้น ในขณะที่
กลุ่มที่สี่เป็นกลุ่มที่ตกอยู่ในวังวนแห่งหนี้สินและสร้างความปวดหัวให้กับสหกรณ์
1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�ำภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรองประธานกรรมการ ชสอ.
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อย่างไรก็ตาม เชือ่ ว่าความเข้าใจในหลักและอุดมการณ์สหกรณ์มคี วามส�ำคัญกว่าฐานะทางเศรษฐกิจ ทัง้ นีห้ ากท�ำให้สมาชิกมีความ
เข้าใจหลักและอุดมการณ์สหกรณ์ได้ จะช่วยยกระดับสมาชิกจากกลุม่ ทีส่ องสูก่ ลุม่ ทีห่ นึง่ และจากกลุม่ ทีส่ สี่ กู่ ลุม่ ทีส่ าม ซึง่ จะมีผลต่อเนือ่ งถึง
การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในภาพรวม ดังนั้นขบวนการควรเร่งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับหลักและอุดมการณ์สหกรณ์สู่สมาชิกให้มากขึ้น
โดยถือเป็นวาระส�ำคัญของขบวนการ
ในส่วนของ “คณะกรรมการ” ซึ่งเป็นหัวใจส�ำคัญของการบริหารงานสหกรณ์นั้น ปัจจุบัน สมาชิกทุกคนมีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้ง
เป็นกรรมการได้ (ไม่มีข้อก�ำหนดในเรื่องของความสามารถหรือคุณสมบัติพิเศษไว้แต่อย่างใด) หากสหกรณ์ใดได้กรรมการดีและมีความ
สามารถจะส่งผลให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ในทางตรงกันข้าม สหกรณ์จะพบกับความเสียหายอย่างรุนแรง เพื่อแก้ไขปัญหานี้
จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดการศึกษาอบรมอย่างเข้มข้นแก่กรรมการทั้งด้านการบริหาร บริการ และจริยธรรม อย่างไรก็ตาม ในระยะยาว
จ�ำเป็นต้องมีการก�ำหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะของผูท้ จี่ ะสมัครรับเลือกตัง้ เป็นกรรมการเพือ่ คัดกรองเบือ้ งต้นว่าผูท้ จี่ ะมาเป็นกรรมการสหกรณ์นนั้
เป็นผู้มีความสามารถและมีคุณธรรม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางของรัฐที่กำ� ลังด�ำเนินการอยู่
มีข้อสังเกตว่า ในขณะที่สหกรณ์มีขนาดเล็กยังไม่สามารถจัดจ้างผู้จัดการได้ กรรมการจ�ำเป็นต้องให้นำ�้ หนักกับงานบริการมากกว่า
งานบริหาร แต่เมื่อสามารถจ้างผู้จัดการเข้ามารับผิดชอบงานประจ�ำได้แล้ว กรรมการควรถ่ายโอนงานบริการให้กับผู้จัดการแล้วหันมาให้
ความส�ำคัญกับงานบริหารมากขึ้น อย่างไรก็ตาม พบว่ากรรมการบางส่วนยังไม่ยอมวางมือจากงานบริการ (บางครั้งกลายเป็นการก้าวก่าย
งานของฝ่ายจัดการซึง่ มีผลต่อเนือ่ งไปถึงขวัญก�ำลังใจและประสิทธิภาพในการท�ำงานของฝ่ายจัดการด้วย) เวลาส่วนใหญ่จงึ หมดไปกับงาน
บริการ ไม่มีเวลาท�ำงานบริหาร ท�ำให้การบริหารงานขาดประสิทธิภาพ
ยิ่งไปกว่านั้นด้วยค�ำว่า “การควบคุมองค์กรแบบประชาธิปไตย” ซึ่งถูกแปลความว่า “หนึง่ คนหนึง่ เสียง” ท�ำให้กรรมการ
จ�ำนวนมาก “เน้นการบริหารการเมืองมากกว่าการบริหารธุรกิจ” สิง่ ทีต่ ามมาก็คอื สหกรณ์ไม่สามารถพัฒนาและแสดงศักยภาพ
ในการพัฒนาสมาชิกและสังคมได้อย่างทีค่ วรจะเป็น ในปัจจุบนั การตีความในเรือ่ งของประชาธิปไตยก�ำลังได้รบั การทบทวนอย่างเคร่งเครียด
โดยเฉพาะการเมืองระดับประเทศ ส�ำหรับในวงการสหกรณ์เองก็ควรมีการทบทวนเรื่องนี้อย่างจริงจัง ก่อนที่ “การเมืองในสหกรณ์จะ
ท�ำลายระบบสหกรณ์”

ในส่วนของเจ้าหน้าที่ ซึ่งปัจจุบันมีบทบาทส�ำคัญต่อการด�ำเนินงานของสหกรณ์ มีค�ำถามอยู่เสมอถึงจ�ำนวนบุคลากรที่เหมาะสมว่า
ควรเป็นเท่าไร ซึ่งสหกรณ์ยังขาดเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์เรื่องนี้ นอกจากจ�ำนวนแล้วคุณภาพของเจ้าหน้าที่ก็มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
และต้องพัฒนาให้ดีขึ้นตลอดเวลา ขณะนี้หลายสหกรณ์ดำ� เนินการเรื่องนี้แล้ว แต่อีกจ�ำนวนมากยังไม่ได้ดำ� เนินการเนื่องจากข้อจ�ำกัดด้าน
การเงินและอื่น ๆ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์หาจ�ำนวนเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมและพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขบวนการสหกรณ์
ต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง รวมถึงร่วมมือกับองค์กรอื่น ๆ โดยเฉพาะกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชนด้วย

ส่งท้ายก่อนจาก

ที่กล่าวมา ได้ชี้ให้เห็นถึงความส�ำคัญของ “คนสหกรณ์” รวมถึงลักษณะที่เป็นอยู่
และประเด็นที่ต้องได้รับการพัฒนาทั้งในเชิงของความดี และความสามารถ (เก่ง) ซึ่งโดย
ส่วนตัวแล้วผมเห็นว่าสิ่งที่ต้องให้ความส�ำคัญเป็นอันดับแรกคือ “ความดี” ถ้าคนสหกรณ์
เป็นคนดีแล้ว โอกาสที่จะเกิดความเสียหายกับสหกรณ์ก็จะน้อยลง อย่างไรก็ตาม “ความเก่ง”
ก็ มี ค วามส� ำ คั ญ มากเช่ น กั น เนื่ อ งจากจะช่ ว ยท� ำ ให้ ส หกรณ์ เ จริ ญ เติ บ โตได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว
ดังนั้น ถ้าคนสหกรณ์เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง (ความเก่งที่วางอยู่บนรากฐานแห่งความดี)
ก็ย่อมส่งผลให้สหกรณ์มีความก้าวหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ตระหนักถึงความส�ำคัญในเรื่องนี้
จึงบรรจุเรื่องของการพัฒนาคุณภาพ “คนสหกรณ์” เป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งขององค์กร
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ชสอ. มอบป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์
คุณภาพมาตรฐาน ให้แก่สมาชิก

สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ซึ่ ง ผ่ า นการ
คัดเลือกในครั้งนี้ เป็นการคัดเลือกสหกรณ์
จากการแสวงหาสหกรณ์สมาชิก ทีเ่ ป็นเลิศ
ในด้ า นการบริ ห ารจั ด การอย่ า งแท้ จ ริ ง
ที่ผ่านมาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน
ชสอ. ขอขอบคุณสหกรณ์ทใี่ ห้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีในการด�ำเนินกิจกรรม
ในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสหกรณ์
จะได้รักษามาตรฐานของสหกรณ์ และ
สร้างความเชื่อมั่นต่อสมาชิกต่อไป

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วยคณะกรรมการ
ด�ำเนินการ ชสอ. ร่วมเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด ซึง่ เป็นรางวัลที่ ชสอ. มอบให้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์สมาชิก
เพื่อแสดงให้เห็นว่าสหกรณ์แห่งนี้มีการบริหารจัดการอยู่ในเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานที่ดี
โดย ชสอ. ได้ท�ำการประเมินสหกรณ์จากเกณฑ์ต่าง ๆ 3 ด้าน ได้แก่
1. เกณฑ์การประเมินมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์
2. เกณฑ์การประเมินตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
3. เกณฑ์การประเมินด้านกายภาพและการให้บริการของ ชสอ.
โดยมีสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ�ำนวน 13 สหกรณ์ จาก 1,091 แห่ง
ซึง่ ชสอ. ได้ดำ� เนินการเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คณ
ุ ภาพมาตรฐานไปแล้ว 3 สหกรณ์ ดังนี้
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมศุลกากร จ�ำกัด
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ�ำกัด
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานกู๊ดเยียร์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 30 ฉบับที่ 370 เดือนเมษายน 2561
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เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ เป็นประธานพิธีเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ และมอบเงิน
สนับสนุน 200,000 บาท ให้กับเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง ในการจัดสัมมนาเรื่อง การวิเคราะห์
ความเสี่ ย งผ่ า นการอ่ า นงบการเงิ น
และเทคนิคการควบคุมภายใน โดยมี
นายสุ รั ต น์ จั น ทร์ วั น เพ็ ญ ประธาน
เขตพืน้ ทีส่ หกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคกลาง
และคณะกรรมการเขตพื้นที่ฯ รับมอบ
ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
ณ โรงแรมไชยแสงพาเลส จังหวัดสิงห์บุรี การจัดสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอนันต์
ชาตรูประชีวิน อดีตผู้จัดการใหญ่ ชสอ. บรรยายเรื่อง เทคนิคการควบคุมภายในสหกรณ์
ออมทรัพย์ และ รองศาสตราจารย์ ส่งเสริม หอมกลิ่น บรรยายเรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ผ่านการอ่านงบการเงิน ภาคค�่ำเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ ตามวิถีชีวิตไทย ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
ได้รับความร่วมมือจากสหกรณ์ในเขตพื้นที่และนอกเขตพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 90 คน

เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคตะวันออก

ดร.สมนึก บุญใหญ่ รองประธานกรรมการ ชสอ. เปิดการสัมมนาพร้อมบรรยายพิเศษ ในการสัมมนาของเขตพืน้ ทีส่ หกรณ์สมาชิก
ชสอ. ภาคตะวันออก จัดสัมมนา เรื่อง “บริหารสหกรณ์อย่างไร ไม่เสี่ยง” วันที่ 3 - 4 มีนาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมดีวารี ดีว่า ริมน�้ำ 
จังหวัดจันทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา กว่า 100 คน 45 สหกรณ์ ในการนี้ ชสอ. มอบงบประมาณสนับสนุน จ�ำนวน 150,000 บาท

เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. ภาคเหนือ

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ ประธานกรรมการเชื่อมโยงเครือข่าย
และกิจการพิเศษ นายสถิตย์ชัย วรานนท์วนิช ดร.สามัคคี เดชกล้า กรรมการเชื่อมโยงเครือข่ายและกิจการพิเศษ และ ดร.เสกสรรค์
ทองศรี กรรมการด�ำเนินการ ชสอ.เข้าร่วมในพิธีเปิด โครงการสัมมนา เรื่อง “กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์ และเทคนิค
การสร้างบริการที่ประทับใจ” โดยมอบเงินสนับสนุนการจัดโครงการสัมมนา ให้กับ นายสมคิด ปัญญาแก้ว ประธานกรรมการ และ
คณะกรรมการเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ.ภาคเหนือ จ�ำนวน 150,000 บาท รวมถึงมอบเงินให้ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์
ภาคเหนือ จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561 จ�ำนวน 20,000 บาท เมือ่ วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.  2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท
จังหวัดตาก
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CSR ออมทรัพย์...เพื่อสังคม

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

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กาฬสินธุ์ จ�ำกัด
มอบเงินสนับสนุนกีฬากลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโปงลาง ณ โรงเรียนบ้านต้อน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  
วันที่ 5 มกราคม 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์พระจอมเกล้าพระนครเหนือ จ�ำกัด
จัดโครงการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์
ประจ�ำปี 2560 ณ ห้องประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วันที่ 21 มกราคม 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต จ�ำกัด
สนับสนุนน�ำ้ ดื่มให้ตำ� รวจในสังกัดภูเก็ตทุกสถานี
วันที่ 22 มกราคม 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ฉะเชิ งเทรา จ�ำกัด
ท�ำกิจกรรมสร้างฝายมีชีวิตฯ ณ บริเวณฝายมีชีวิต
บ้านนาอิสาน ต�ำบลท่ากระดาน อ�ำเภอสนามชัยเขต
จังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 30 ฉบับที่ 370 เดือนเมษายน 2561
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ชสอ. ร่วมกิจกรรม
“วันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2561”

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ น�ำคณะฝ่ายจัดการ
ชสอ. ร่วมวางพานพุ่มสักการะพระบิดาสหกรณ์ไทย พระราชวรวงศ์เธอ
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ วันที่ 26 กุมภาพันธ์
2561 ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ จากนั้นน�ำคณะร่วมวางพานพุ่ม
สักการะพระบิดาสหกรณ์ไทย ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ถนนพิชยั กรุงเทพฯ โดยได้ทลู เชิญหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี เป็นองค์ประธาน
ในพิธวี างพุม่ เพือ่ สักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ กรมหมืน่ พิทยาลงกรณ์
และนายวิวัฒน์ ศัลยก�ำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด และร่วมวางพุ่มสักการะพระบิดาสหกรณ์
พร้อมด้วยขบวนการสหกรณ์

ชสอ. ร่วมยินดี ครบรอบ 66 ปี
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.
มอบดอกไม้แสดงความยินดีและเข้าร่วมงานวันคล้าย
วันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ 66 ปี
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เทเวศร์
กรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ มุ ่ ง มั่ น พั ฒ นาสหกรณ์
และกลุม่ เกษตรกรให้มรี ะบบบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชีทโี่ ปร่งใสและเข้มแข็ง
อย่างต่อเนือ่ ง ได้ตรวจสอบบัญชีให้กบั สหกรณ์และกลุม่ เกษตรกร จ�ำนวน 11,600 แห่ง
ได้สอนการท� ำบัญชีให้กับกลุ่มเป้าหมายจ� ำนวนมากกว่า 7.7 ล้านคน รวมทั้ง
สร้างเครือข่ายครูบัญชีอาสาทั่วประเทศกว่า 6,538 คน เพื่อท�ำหน้าที่เป็นตัวแทนในการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดท�ำบัญชีสู่เกษตรกร
และคนในชุมชน ก่อให้เกิดเป็นชุมชนคนท�ำบัญชีกระจายอยู่ทั่วประเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานงานสอบบัญชี
โดยส่งเสริมพัฒนาให้ผู้สอบบัญชีสามารถด�ำเนินการได้ทัดเทียมมาตรฐานสากล โดยพัฒนาประสิทธิภาพให้ผู้สอบบัญชีเข้าสู่
การเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพิ่มศักยภาพการท�ำงานของผู้สอบบัญชีเพื่อให้การท�ำงานสมบูรณ์แบบและเบ็ดเสร็จในพื้นที่ ในด้าน
การสอนบัญชีได้ให้ความรูแ้ ละสนับสนุนการท�ำบัญชีรบั -จ่ายในครัวเรือน ในโรงเรียน เพือ่ ทีจ่ ะได้รบั ทราบสถานะทางการเงิน รูร้ ายรับ รายจ่าย
ปรับพฤติกรรม ลด ละ เลิก การใช้จา่ ยทีฟ่ มุ่ เฟือย ด้วยหลักการ “จด...ไม่จน” สามารถสร้างภูมคิ มุ้ กันให้กบั ตนเอง มีการสอนท�ำบัญชีตน้ ทุน
ประกอบอาชีพให้กบั เกษตรกร เพือ่ ให้ทราบถึงต้นทุน ก�ำไร สามารถน�ำข้อมูลในการวางแผนการลงทุนและการผลิต ตลอดจนใช้เป็นหลักฐาน
ในการเสียภาษีเงินได้ ซึง่ กรมสรรพากรได้มกี ารน�ำสมุดบัญชีตน้ ทุนอาชีพของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ไปเป็นตัวอย่างค�ำนวณต้นทุนรายได้
ซึ่งได้มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมสรรพากรด้วย
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ชสอ. พาสมาชิกร่วมท�ำกิจกรรม CSR จังหวัดกระบี่

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ดร.สามัคคี เดชกล้า กรรมการด�ำเนินการ
นายณฐกร แก้วดี เลขานุการ และฝ่ายจัดการ น�ำคณะผูล้ งทุนใน ชสอ. ร่วมท�ำกิจกรรม CSR มอบทุน
ให้กับโรงเรียนบ้านท่านุ่น อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อปรับปรุง
ภูมิทัศน์จากอาคารเรียนไปยังห้องน�้ำให้กับเด็กนักเรียน พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน โดยมี
นายกิตติศักดิ์ จงจิตร ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านท่านุ่น และบุคลากรทั้งหมด 6 คน ซึ่งมี
จ�ำนวนนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 จ�ำนวน 73 คน ให้การต้อนรับคณะอย่างดี
ภาคบ่าย มีการเสวนาวิชาการ การบริหารการเงินของ ชสอ. โดยนางประภาษร ทิพย์ดี
รองผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการใหญ่ ให้ข้อมูลกับสหกรณ์สมาชิก และ
ได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกันระหว่างสหกรณ์

ศึกษาดูงาน ชสอ.

สหกรณ์ออมทรัพย์การยางแห่งประเทศไทย 1 จ�ำกัด วันที่ 14 มีนาคม 2561

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 30 ฉบับที่ 370 เดือนเมษายน 2561
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อัตราดอกเบี้ย

รุ่น “ออมทรัพย์เพิ่มทวี รุ่น 2”
ออมทรัพย์กบั ชสอ. ดอกเบีย้ สูง...

ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ. - 30 เม.ย. 61 เงื่อนไขเป็นไปตามที่ ชสอ. ก�ำหนด

วงเงิน

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี ) 36 เดือน

50 ล้านบาทขึ้นไป

3.40

100 ล้านบาทขึ้นไป

3.55

200 ล้านบาทขึ้นไป

3.65

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายเงินทุน โทร. 0 2496 1199 ต่อ 109-111

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

บริการดี มีเฉลีย่ คืน นึกถึงสินเชือ่ ชสอ.

ประเภทเงินกู้
โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อเป็นทุนหมุ นเวียนในสหกรณ์ท่มี ีทุนด�ำเนินงานไม่เกิน 100 ล้านบาท
โครงการสินเชื่ อเพื่อช่ วยเหลือสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ประสบภัยน�้ำท่วม
โครงการสินเชื่ อเพื่อพัฒนาคุณภาพชี วิตสมาชิ กสหกรณ์ออมทรัพย์

อัตราแบบ
ไม่มี เฉลี่ยคืน
3.59
3.59
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 370 เดือนเมษายน 2561

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