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ประธานพบสมาชิก
(พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์)

ประธานกรรมการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

สวัสดีครับ

ท่านประธานกรรมการและผู้แทนสหกรณ์สมาชิกที่เคารพทุกท่าน 

ฉบับนี้ ผมขอเรียนให้ท่านสมาชิกได้ทราบว่า ในเดือนหน้าก็จะมาถึงการประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2561 ในวันเสาร์ที่  
9 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี  
จังหวัดนนทบุรี ผมขอเชิญสหกรณ์สมาชิกโปรดแต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์ไปยัง ชสอ. ตามก�าหนด ซึ่ง ชสอ. จะรับผิดชอบ 
ค่าพาหนะเดินทาง และค่าลงทะเบียนของผู้แทนสหกรณ์ สหกรณ์ละ 1 ท่าน และให้สิทธิผู้เข้าสังเกตการณ์ฟรี 1 ท่าน  
ในส่วนค่าลงทะเบียน ซึ่งในปีนี้ ได้มีการเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ 7 ต�าแหน่ง และผู้ตรวจสอบกิจการ 3 ต�าแหน่ง

การด�าเนนิงานของ ชสอ. ตลอดปีท่ีผ่านมา คณะกรรมการด�าเนนิการ ชดุท่ี 45 ได้บรหิารงานตามนโยบาย โดยยดึหลกัการ 
และอุดมการณ์สหกรณ์ ส่งผลให้ ณ สิ้นปีบัญชี 2560 (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561) ชสอ. มีจ�านวนสหกรณ์ 1,093 สหกรณ์  
มีสินทรัพย ์รวม 112,031.72 ล้านบาท และสามารถบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดก�าไรสุทธิ 1,612.30 ล้านบาท

ชสอ. ได้สรปุผลการรบัฟังความคดิเหน็ (ร่าง) พระราชบญัญติัคณะกรรมการก�ากบักจิการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ พ.ศ. ....  
และขอความอนเุคราะห์เสนอช่ือเข้าร่วมเป็นคณะท�างานฝ่ายกฎหมาย ซ่ึงมคีวามส�าคญัต่อการเปล่ียนแปลงของสหกรณ์ออมทรพัย์ 
ขนาดใหญ่ท่ีมีสินทรัพย์เกิน 5,000 ล้านบาท โดย ชสอ. รวบรวมข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการขอเสนอแก้ไขความคิดเห็น (ร่าง)  
พระราชบัญญัติคณะกรรมการก�ากับกิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ พ.ศ. .... ไว้ใน FSCT NEWS ฉบับนี้ และเว็บไซต์ ชสอ. 
www.fsct.com ครับ

นอกจากนี้ ชสอ. ยังได้จัดท�าหนังสือถึงนายทะเบียนสหกรณ์ขอให้ทบทวนประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องค่านิยาม
วงเงินการกู้ยืมหรือการค�้าประกันของสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ขณะนี้อยู่ระหว่างการรอตอบกลับ 
หากมีผลประการใด ผมจะแจ้งให้สมาชิกทราบต่อไปครับ

ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 ชสอ. ได้ก�าหนดจัดการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการ
บริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์” ณ ส�านักงาน ชสอ. ซึ่งเป็นการเปิดตัวเครื่องมือในการบริหารงานสหกรณ์ที่เป็นมาตรฐาน 
ในการวัดความเป็นพื้นฐานสหกรณ์ ความมั่นคงทางการเงินและธรรมาภิบาล 

ท้ายนี้ ชสอ. ได้จัดให้มีโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อช่วยเหลือสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรพัย์ได้มเีงนิกูด้อกเบีย้ต�า่ไปใช้ในการประกอบอาชพีเสรมิ เพ่ือสร้างรายได้เพ่ิมและมคีณุภาพชวิีตทีดี่ ผมขอเชิญชวน 
สหกรณ์สมาชิกเข้าร่วมบันทึกลงนามความร่วมมือกับ ชสอ. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ 
ที่มั่นคง ยั่งยืน ต่อไป

ขอบคุณครับ
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สรุปผลกำรสัมมนำรับฟังควำมคิดเห็น

“(ร่ำง) พระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรก�ำกับกิจกำรสหกรณ์
กำรเงินขนำดใหญ่ พ.ศ. .... ”

วันที่ 4 มีนำคม 2561
ณ ส�ำนักงำนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด (ชสอ.)

วัตถุประสงค์ของการสัมมนา: เพื่อหาแนวทางในการออกกฎหมายที่มีความเหมาะสมกับการก�ากับดูแล 

สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนที่มีสินทรัพย์เกิน 5,000 ล้านบาท และเป็นกฎหมายของสหกรณ์อย่างแท้จริง

การน�าเสนอ (ร่าง) พ.ร.บ.คณะกรรมการก�ากับกิจการสหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ พ.ศ. ....  

ของท่านกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี โดยสรุป

1. (ร ่าง) พ.ร.บ.คณะกรรมการก�ากับกิจการ

สหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ พ.ศ. .... เป็นกฎหมายที่จะมา

เสริมพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 เพื่อให้สหกรณ์

ขนาดใหญ่ทีม่สีนิทรพัย์ 5,000 ล้านบาทขึน้ไป สามารถท�า 

ธุรกรรมได้หลากหลายมากขึ้น สามารถบริหารความเสี่ยง

ของสหกรณ์ได้ดีขึ้น และมีความยั่งยืนมากขึ้น โดยหัวใจ 

ส�าคัญ (ร่าง) พระราชบัญญัติฯ ฉบับนี้ จะมารองรับ 

ในการจัดตัง้องค์กรก�ากบักิจการสหกรณ์การเงนิขนาดใหญ่  

ซ่ึงสหกรณ์ขนาดใหญ่จะมีความเสี่ยงมากกว่าสหกรณ ์

ขนาดเล็ก เพราะมีการท�าธุรกรรมทางการเงินต่าง ๆ ที่มี 

ความซับซ้อน ซึ่งองค์กรก�ากับจะที่มีหน้าที่ในการพัฒนา 

สหกรณ์ด้านการลงทนุ การดแูลสมาชิก และการท�าธรุกรรมต่าง ๆ  รวมถึงดแูลสหกรณ์ขนาดใหญ่ให้มคีวามเข้มแขง็ ย่ังยนื รวมทัง้ 

มีการจัดตั้งกองทุนประกันเงินฝากอีกด้วย

2. (ร่าง) พ.ร.บ. ฉบบันี ้หากเกดิขึน้ได้ จะเป็นกฎหมายส�าคญัทีท่�าให้ขบวนการ

สหกรณ์ก้าวไกล และเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาสหกรณ์ขนาดเล็ก และท�าให้

ขบวนการสหกรณ์ทั้งหมดมีความเข้มแข็ง มั่นคง ทั้งนี้ ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์  

มีความเข้มแข็ง แต่ในระยะยาว ต้องมีการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ด้านการท�า 

ธุรกรรมต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยเฉพาะธุรกรรมด้านดิจิทัล เช่น 

ระบบการโอนเงิน ช�าระเงิน เพ่ือผลักดันไปสู่สหกรณ์ 4.0 จึงต้องอาศัยองค์กร 

ก�ากับมาช่วยปลดล็อกให้สามารถก้าวไปสู่สหกรณ์ยุคใหม่ได้

3. (ร่าง) พ.ร.บ. ฉบับนี้ อยู่ระหว่างที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมหารือกับ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง 

การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนสหกรณ์ขนาดใหญ่ เพ่ือน�าข้อคิดเห็นท่ีได้ 

ไปปรับปรุง (ร่าง) พ.ร.บ.ให้สอดรับการสถานการณ์ของสหกรณ์ในยุคปัจจุบัน 

มากที่สุด เพราะถือเป็นกฎหมายของสหกรณ์อย่างแท้จริง สามารถน�าไปใช้เป็น 

เครื่องมือในการขับเคลื่อนขบวนการสหกรณ์ในอนาคตได้อย่างแท้จริง
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ผลการสมัมนาโดยสรุป 
1. การปรับปรุง (ร่าง) พ.ร.บ.คณะกรรมการก�ากับกิจการ

สหกรณ์การเงินขนาดใหญ่ พ.ศ. .... ให้มีจิตวิญญาณสหกรณ์  

โดยยังคงอุดมการณ์ หลักการ และปรัชญาสหกรณ์ 

2. เพิ่มเติมมาตรา 6 ในส่วนของผู ้ทรงคุณวุฒิที่มีความ

เชี่ยวชาญหรือมีประสบการณ์ในด้านการสหกรณ์ จาก 2 คน  

เป็น 4 คน 

3. ตัดมาตรา 22 ให้สหกรณ์การเงินขนาดใหญ่น�าส่งเงิน 

เพ่ือเป็นทุนในการด�าเนินงานของสหกรณ์ (ไม่เกินร้อยละหน่ึง 

ของก�าไรสุทธิ) 

4. ให้ ชสอ.และขบวนการสหกรณ์ออมทรพัย์ หารือกนัเพ่ือตกผลกึความคดิต่อ (ร่าง) พ.ร.บ.ฉบับนี ้โดยประเดน็เก่ียวกับ 

กองทุนคุ้มครองเงินฝาก และการก�ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ว่า ควรจะก�ากับสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งหมดหรือเฉพาะสหกรณ์

ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ 

5. เมื่อขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ข้อสรุปแล้ว ทางท่านรัฐมนตรีจะให้ทีมกฎหมายเข้ามาหารือเพื่อปรับปรุง 

เพิ่มเติม (ร่าง) พ.ร.บ.ให้เป็นไปตามที่ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์พึงพอใจ จากนั้นจึงจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา  

(ร่าง) พ.ร.บ. ต่อไป คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 - 4 เดือน

6. ประเด็นเกี่ยวกับเกณฑ์ก�ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ต้ังแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไปที่ออกไปแล้วและ 

มีปัญหา ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ยินดีจะรับข้อคิดเห็นของสหกรณ์ออมทรัพย์ไปพิจารณา 

ปรับปรุงในแนวปฏิบัติ เพื่อให้สหกรณ์สามารถด�าเนินการได้ในทางปฏิบัติ
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พลโท ดร.วีระ  วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ  
พร้อมด้วย นายอนนัต์ ชาตรปูระชวีนิ ทีป่รกึษาคณะกรรมการ 
ส่งเสริมสร้างร่วมมือระหว่างประเทศ และฝ่ายจัดการ ชสอ.  
ให้การต้อนรับคณะผู้แทนกองทุนการเงินระหว่างประเทศ  
(IMF) เข้าหารือเก่ียวกับภาวะเศรษฐกิจไทย ประจ�าปี 
2561 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 302  
ชสอ.

IMF’s mission team visited FSCT, the representatives from the private sector.
A mission Team from International Monetary Fund (IMF) visit Thailand for the 2018 Article IV consultation during 

March 7 - 20, 2018. The 4 delegates from IMF and 2 delegates from Bank of Thailand (BOT), completely 6 individuals,  
met with FSCT as the representatives from the private sector on March 16. The purpose of this visit is to discuss  
recent economic and financial developments in Thailand. Furthermore, FSCT also provided them additional information  
on SACCOs’ Regulation Structure, Financial Structure Model for Safe and Sound System of SACCOs, Balance Sheet  
Position of the total SACCOs Network in Thailand, recent regulations and upcoming regulations. A part of mentioned  
information can be seen hereunder.

Recent Regulations
1. Interest on deposits cannot be offered higher than 4.50% per annum 
2. Loans + deposits to other coop must be not higher than 10% of the Share 

Capital + Reserve of the lending coop. 
3. Financial reports must submitted to CPD office monthly e.g. Investment 

report, lending report, top 50 depositors, top 20 borrowers, liquidity position, liquidity  
asset report. 

4. Associate members can be only the family of regular members. Juristic  
person cannot be coop member. 

5. Loans to associate member must be not higher than his/her Share capital. 
6. Financial statement which does not comply with the Coop Accounting  

Regulation cannot be proposed to AGM and used for Profit allocation.

Upcoming Regulations
1. Loans (from banks and other coops) to Owner equity ≤ 1.5
2. Dividend ≤ 80% of (the Net profit – Compulsory reserve)
3. Liquidity Asset Retention ≥ 6% of (Deposits + Loans)
4. Other investment prescribed by the BNCD ≤ 20% of (Share capital +  

Compulsory reserve)
We wish to welcome and meet with the delegates from IMF again in the near future. Since the meeting is so much 

useful and interesting.

IMF เข้ำหำรือเกี่ยวกับภำวะเศรษฐกิจไทยร่วมกับ FSCT
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อ

คลินิกกฎหมาย

โดย นายณฐกร แก้วดี

(ตอนที ่2)

การรับสภาพหนีท้ีห่ลายสหกรณ์มักใช้ด�าเนนิการกบัสมาชกิผูกู้ท้ีผ่ดินดัช�าระหนีใ้นหลายวธีิการ ซึง่แต่ละวธินีัน้ มผีลท�าให้ 
อายุความสะดุดหยุดลง เช่น สมาชิกผู้กู้ท�าหนังสือรับสภาพหนี้ไว้กับสหกรณ์ หรือช�าระหนี้บางส่วน หรือ ช�าระดอกเบี้ย หรือ 
ให้หลักประกนัแก่สหกรณ์ หรอืกระท�าการใด ๆ  ของสมาชกิผูกู้ท้ีแ่สดงแจ้งชดัว่าสมาชกิผูกู้ย้อมรบัสภาพหนี ้วิธกีารเหล่านีส้หกรณ์
สามารถน�ามาใช้บังคับได้ตามกฎหมายว่าสมาชิกได้ยอมรับว่าเป็นหนี้สหกรณ์จริงทั้งสิ้น 

ค�าถามทีม่กัเจอบ่อย ๆ  คอื ข้อที ่1. การรบัสภาพหนีเ้ป็นการแปลงหนีใ้หม่หรือไม่ เพราะอาจมผีลต่อการตดัสนิใจน�าคดสีูศ่าล  
ดูค�าพิพากษาฎีกาที่ 8/2522 หนังสือรับสภาพหนี้เงินกู้ และขอผ่อนช�าระ ไม่เป็นการแปลงหนี้ใหม่ เพราะไม่มีการเปลี่ยนตัว
เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือสาระส�าคัญแห่งหนี้ หนี้ตามสัญญากู้จึงไม่ระงับ สัญญาจ�านองเป็นการประกันหนี้เงินกู้ยังไม่สิ้นผล

ข้อสังเกตจากค�าพิพากษาดังกล่าว เห็นได้ว่าแม้สมาชิกผู้กู ้จะน�าสัญญารับสภาพหนี้ไว้กับสหกรณ์ก็มีผลเพียงให ้
อายุความสะดุดหยุดลงเท่านั้น ไม่เป็นการแปลงหนี้ใหม่ที่จะท�าให้สัญญากู้เดิมระงับ สัญญาค�้าประกันไม่ว่าบุคคล หรือ  
หลักทรัพย์ที่น�ามาเป็นหลักประกันการกู้ยืมจึงไม่ระงับ ดังนั้น สหกรณ์จึงมีสิทธิเลือกฟ้องสมาชิกผู้กู้ ผู้ค�้าประกัน ได้ตาม 
สัญญากู้เดิม หรือตามหนังสือรับสภาพหนี้ก็ได้

ค�าถามข้อท่ี 2. กรณีญาติพี่น้องของสมาชิกผู้กู้ท�าหนังสือรับสภาพหนี้แทนสมาชิกผู้กู้มีผลอย่างไร ดูค�าพิพากษาที่ 
5303/2545 การรับสภาพหนี้เป็นการที่ลูกหนี้รับสภาพต่อเจ้าหนี้ว่าจะช�าระหนี้ให้ ดังนั้น การที่จ�าเลยซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
มิได้เป็นลูกหนี้ผูกพันตนเข้าช�าระหนี้ของ พ.ต่อโจทก์ จึงไม่เป็นการรับสภาพหนี้ แต่สัญญาท่ีจ�าเลยท�าให้โจทก์เป็นสัญญา 
ประเภทหนึ่งที่คู่สัญญากระท�าด้วยความสมัครใจ เมื่อไม่ขัดต่อกฎหมายย่อมสมบูรณ์ใช้บังคับได้

สรุปจากค�าพิพากษา ถ้าญาติพี่น้องของสมาชิกผู้กู ้มาท�าสัญญาใช้หนี้แทน สมาชิกผู้กู ้สัญญานั้นใช้บังคับได ้
ตามกฎหมาย

ค�าถามข้อที่ 3. กรณีสมาชิกผู้กู้ตาย ญาติของสมาชิกมาท�าหนังสือยอมรับช�าระหนี้สินต่าง ๆ แทน จะมีผลอย่างไร  
ดูค�าพิพากษาฎีกาที่ 1393/2526 จ�าเลยเป็นเพียงทายาทโดยธรรม แม้จ�าเลยจะท�าหนังสือยอมรับช�าระหนี้ต่าง ๆ ของผู้ตาย 
ให้แก่โจทก์ก่อนครบถ้วนก็ตาม แต่ความรับผิดของจ�าเลยในฐานะทายาทเกี่ยวกับหนี้สินของผู้ตาย ไม่จ�าต้องรับผิดเกินกว่า 
ทรัพย์มรดกที่ตกทอดได้แก่ตน จ�าเลยจึงไม่ต้องรับผิดเป็นส่วนตัว

จากค�าพิพากษาดังกล่าว เป็นอุทาหรณ์ให้สหกรณ์พิจารณาว่าทายาทของสมาชิกผู้ตายมีความรับผิดชอบต่อหนี้สิน 
ของสมาชิกผู้ตายเพียงใด ก่อนที่จะท�าหนังสือยอมรับช�าระหนี้ต่าง ๆ ของทายาทผู้ตาย

สุดท้ายมีข้อสังเกตเรื่องการรับสภาพหนี้ที่สหกรณ์ต้องรู้
(1) การรับสภาพหนี้ต้องกระท�าก่อนที่หนี้จะขาดอายุความ
(2) จะต้องมีหนี้เกิดขึ้นอยู่ก่อนแล้ว จึงจะรับสภาพหนี้
(3) ต้องเป็นกรณีที่ลูกหนี้ได้ท�าการรับสภาพหนี้ต่อเจ้าหนี้เท่านั้น
(4) การรับสภาพหนี้มีผลเพียงท�าให้อายุความสะดุดหยุดลง และเริ่มพ้นอายุความใหม่ตามอายุความเดิม 

ที่รับสภาพหนี้
ผู้บริหารสหกรณ์ต้องท�าความเข้าใจในเร่ืองอายุความการกู้ยืมในสหกรณ์ด้วย ซ่ึงการผ่อนช�าระหนี้งวด ๆ แบบสหกรณ์

มีอายุความ 5 ปี นับแต่วันผิดนัดช�าระหนี้

การรับสภาพหนี้ 

7ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 30 ฉบับที่ 371 เดือนพฤษภาคม 2561



ประเด็นและข้อคิด

เพื่อการสร้างความเข้มแข็ง
แกส่หกรณ์ออมทรัพย์ (2)

โดย ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา1

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�าภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรองประธานกรรมการ ชสอ.

เกริ่นกันก่อน
 ในตอนที่ 1 ได้กล่าวถึงปัจจัยภายในที่ส�าคัญที่สุดในทัศนะของผม คือ “คน” ไปแล้ว 
ส�าหรับในตอนที่ 2 นี้จะกล่าวปัจจัยภายในอีก 3 ประการ ได้แก่ ทุน เครื่องมือและอุปกรณ์
ต่าง ๆ และการบริหารจัดการ

ปัจจัยภายใน:
ประเด็นและข้อคิดเพื่อการปรับปรุง

“ทุน” ปัจจุบัน สหกรณ์ออมทรัพย์ในภาพรวมมีสินทรัพย์หรือทุนด�าเนินงานรวมมากกว่า 2.2 ล้านล้านบาท  
โดยมากกว่าร้อยละ 75 เป็นทุนที่มาจากแหล่งภายในของตนเอง (หุ้น ทุนส�ารองและทุนอื่น ๆ และเงินรับฝาก 
จากสมาชิก) หรือสรุปได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาพรวมมีความมั่นคงทางการเงินค่อนข้างสูง เมื่อมองลึกลงไป 
ในรายละเอียดจะพบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์จ�านวนมากมีเงินไม่เพียงพอให้บริการแก่สมาชิก ต้องกู้เพิ่มเติม 
จากสถาบันการเงินอื่นเป็นจ�านวนมาก และบางครั้งกลายเป็นปัญหาทั้งต่อตัวสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์  
เช่นที่ก�าลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งธนาคารบางแห่งเปลี่ยนแปลงนโยบายการให้กู้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ โดยขึ้นอัตรา 
ดอกเบี้ยจากเดิมไปอีกประมาณร้อยละ 2 คือจากประมาณร้อยละ 3.75 เป็น 5.75 ซึ่งสร้างปัญหาด้านต้นทุน 
ให้แก่สหกรณ์ อย่างไรก็ตาม ในอีกด้านหนึ่งพบว่า มีสหกรณ์อีกจ�านวนหนึ่งมีเงินเหลือหลังจากให้บริการแก่ 
สมาชิกของตนเองแล้ว จ�าเป็นต้องบริหารเงินเหลือเหล่านั้นอย่างเคร่งเครียด โดยบางสหกรณ์ต้องเข้าไปลงทุน 
ในตลาดตราสารหนี้และตราสารทุน รวมถึงตั้งกองทุนส่วนบุคคลขึ้นมาเพื่อบริหารเงินส่วนเกินเหล่านั้นด้วย 

ข้อมูลข้างต้นช้ีให้เห็นว่า โดยภาพรวมแล้วขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์สามารถพึ่งพาเงินทุนภายในได ้
ค่อนข้างมาก อย่างไรกต็าม การจัดการเพือ่ให้เกิดการช่วยเหลอืทางการเงนิระหว่างสหกรณ์ท่ีมเีงนิเหลอื และสหกรณ์
ทีม่เีงินไม่พอ ยงัเป็นประเดน็ทีต้่องมกีารปรับปรุงอย่างเร่งด่วน จงึควรมกีารประสานเพือ่ให้เกดิการร่วมมอืช่วยเหลอื 
ซึง่กันและกนัต่อไป ซึง่ผูท้ีจ่ะเข้ามาท�าบทบาทนีไ้ด้ดท่ีีสดุในเวลานีก็้คอื ชุมนมุสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั  
(ชสอ.) นั่นเอง
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ส่งท้ายก่อนจาก
เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้ว โดยส่วนตัวผมเห็นว่าขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

มีความเจริญก้าวหน้าเป็นท่ีน่าพอใจ อย่างไรก็ตาม ตามท่ีได้กล่าวมาท้ัง 2 ตอน ช้ีให้เห็นว่า 
หากต้องการพัฒนาให้ขบวนการสหกรณ์มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น จ�าเป็นต้องมีการปรับปรุง 
อีกหลายเร่ือง โดยเฉพาะเรื่องของความรู ้ความเข้าใจของคนท่ีเก่ียวข้องท้ังในเรื่องของ
สหกรณ์และการบริหารจัดการ ระบบการบริหารงานบุคคลท่ีเอื้อต่อการพัฒนาของบุคลากร 
และสหกรณ์ ระบบบริหารเงินของขบวนการในภาพรวม ระบบ IT กลาง ระบบการได้มาซึ่ง 
กรรมการด�าเนินการ และโครงสร้างขบวนการสหกรณ์ ทั้งนี้หลายประเด็นอาจต้องมีการ 
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงข้างต้นด้วย

“เคร่ืองไม้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ” ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ส่วนใหญ่ได้น�าเอาเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย 
มาปรับใช้ในการปฏิบัติแล้ว แต่ประเด็นปัญหาส�าคัญคือ ยังขาดซอฟต์แวร์ระบบบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ 
แต่ราคาย่อมเยา รวมถึงเป็นระบบที่สามารถเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ที่มีการใช้กันอยู่แล้วเข้าด้วยกัน จึงควรอย่างยิ่งท่ีทุกฝ่าย  
โดยเฉพาะ (ชสอ.) ต้องเร่งผลักดันเรื่องนี้ให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว

ยิ่งไปกว่านั้น กระแสการพัฒนา “ฟินเทค และสังคมไร้เงินสด” ก�าลังกดดันให้ขบวนการสหกรณ์ต้องเร่งปรับตัวครั้งใหญ่  
จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องหันหน้าเข้าหากันและร่วมกันท�างานเพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง 
และยั่งยืน 

“การบริหารจัดการ” เมื่อมองโครงสร้างการบริหารงานภายในของสหกรณ์ จะพบว่ามีการวางโครงสร้างไว้ค่อนข้างดี  
มีการคานอ�านาจกันระหว่างสมาชิก คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการ ทั้งนี้โดยหลักการจัดการของสหกรณ์ สมาชิกจะใช้อ�านาจของตนเอง
ผ่านที่ประชุมใหญ่ สมาชิกแต่ละคนจะสั่งการให้คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่สหกรณ์ท�าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ตนไม่ได้ ขณะเดียวกันการสั่งการ
ของกรรมการต่อฝ่ายจดัการก็ต้องท�าภายใต้ข้อบงัคับและระเบยีบทีก่�าหนดไว้หรอืโดยมตขิองคณะกรรมการ การสัง่การใด ๆ  ต่อเจ้าหน้าที่ 
ของสหกรณ์ต้องท�าผ่านผู้จัดการ ซึ่งจะสั่งการกับผู้ใต้บังคับบัญชาของตนเองต่อไป อย่างไรก็ตาม ในสภาพความเป็นจริง หลักการท�างาน 
ดังกล่าวถกูละเมดิจากฝ่ายต่าง ๆ  อยูเ่สมอ ๆ  มกีารก้าวก่ายงานกนัจนไม่สามารถท�างานได้อย่างมปีระสทิธิภาพ คงถึงเวลาทีต้่องมาทบทวน 
ในเรื่องนี้กันอย่างจริงจังเพื่อปรับปรุงระบบการบริหารจัดการให้ดีขึ้น

ในอีกด้านหนึ่ง มีการต้ังค�าถามกันมากว่า การที่ “การท�างานทุกอย่างต้องอาศัยการประชุมและมติของคณะบุคคลนั้นเป็น 
วิธีการที่เหมาะสมหรือไม่ในเชิงธุรกิจ” เนื่องจากหลายครั้งเกิดความล่าช้า ไม่ทันสถานการณ์ คงต้องยอมรับความจริงว่าการท�างาน 
เป็นหมู่คณะน้ันท�าให้เกิดความรอบคอบ แต่ก็ท�าให้ประสิทธิภาพในการด�าเนินงานด้อยลง เพื่อแก้ไขปัญหานี้ “การกระจายอ�านาจ”  
ที่เหมาะสมต้องได้รับการปฏิบัติอย่างจริงจัง 

นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาลักษณะโครงสร้างของขบวนการสหกรณ์ไทยแล้วพบว่า เป็นแบบไม่รวมศูนย์อ�านาจ (แต่ละสหกรณ ์
เป็นนิติบุคคลที่เป็นอิสระต่อกัน) ซึ่งมีข้อดีหลายประการ โดยเฉพาะในเรื่องของความเป็นอิสระของแต่ละองค์กร อย่างไรก็ตาม โครงสร้าง
แบบนี้มีจุดอ่อนในเร่ือง “เอกภาพ” ท�าให้กิจกรรมบางอย่างไม่สามารถท�าได้ หรือท�าได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพอย่างที่ควรจะเป็น เช่น 
การบริหารระบบ IT การบริหารงานบุคคล และการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ  อย่างไรก็ดีประเด็นนี้ถูกก�าหนดโดยกฎหมาย จ�าเป็นต้องยอมรับ 
สิ่งที่สหกรณ์และขบวนการต้องท�าคือ ปรับตัวให้เข้ากับระบบที่เป็นอยู่ ซึ่งทางออกในเรื่องนี้อาจท�าได้โดยการตั้งนิติบุคคลกลาง (อาจอยู่ 
ในรูปของสหกรณ์ บริษัท หรืออื่น ๆ) เข้ามาให้บริการ โดยที่สหกรณ์แต่ละแห่งเข้ามาเป็นเจ้าของร่วมกัน
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ชสอ. มอบป้ำยสหกรณ์ออมทรัพย์
คุณภำพมำตรฐำนให้แก่สมำชิก

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วยคณะกรรมการ 
ด�าเนินการ ชสอ. ร่วมเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานชุมนุมสหกรณ ์
ออมทรพัย์แห่งประเทศไทย จ�ากดั ซึง่เป็นรางวลัที ่ชสอ. มอบให้กบัสหกรณ์ออมทรพัย์สมาชิก 
เพื่อแสดงให้เห็นว่าสหกรณ์แห่งนี้มีการบริหารจัดการอยู่ในเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานที่ดี  
โดย ชสอ. ได้ท�าการประเมินสหกรณ์จากเกณฑ์ต่าง ๆ 3 ด้าน ได้แก่

1. เกณฑ์การประเมินมาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของสหกรณ์
2. เกณฑ์การประเมินตามหลักธรรมาภิบาลในสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์
3. เกณฑ์การประเมินด้านกายภาพและการให้บริการของ ชสอ.

โดยมีสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ�านวน 13 สหกรณ์ จาก 1,091 แห่ง  
ซึ่ง ชสอ. ได้ด�าเนินการเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานไปแล้ว 3 สหกรณ์ 
และได้ด�าเนินการเพิ่มเติมอีก 3 แห่ง ดังนี้

วันที่ 9 มีนาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลล�าปาง จ�ากัด
วันที่ 13 มีนาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์อุบลรักษ์ธนบุรี จ�ากัด
วันท่ี 30 มีนาคม 2561 สหกรณ์ออมทรพัย์ส�านกังานเลขานกุารกองทัพบก จ�ากดั

สหกรณ์ออมทรัพย ์ ซึ่ งผ ่านการ 
คัดเลือกในครั้งนี้ เป็นการคัดเลือกสหกรณ์
จากการแสวงหาสหกรณ์สมาชิกที่เป็นเลิศ
ในด้านการบริหารจัดการอย่างแท้จริงที่ 
ผ่านมาตรฐานจากหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องและ
เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน

ชสอ. ขอขอบคุณสหกรณ์ที่ให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดีในการด�าเนินกิจกรรม 
ในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสหกรณ์ 
จะได้รกัษามาตรฐานของสหกรณ์ และสร้าง
ความเชื่อมั่นต่อสมาชิกต่อไป
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นายสถิตย์ชัย วรานนท์วนิช รองประธานกรรมการ ชสอ. ได้รับมอบหมายจาก 
ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดสัมมนา เรื่อง “เทคนิคการควบคุมภายใน  
และการบริหารความเสี่ยงด้านการลงทุนของสหกรณ์” วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมภูรัญญา รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  
ของเขตพืน้ทีส่หกรณ์สมาชกิ ชสอ. ภาคตะวนัตก มผีูเ้ข้าร่วมสมัมนากว่า 100 คน จาก 30 สหกรณ์ พร้อมกนันี ้ชสอ. ได้มอบงบประมาณสนบัสนนุ 
การจัดสัมมนา จ�านวน 150,000 บาท ตามแผนงานเขตฯ โดย พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. นายสถิตย์ชัย วรานนท์วนิช  
รองประธานกรรมการ ชสอ. และนายสุรัตน์ จันทร์วันเพ็ญ ประธานกรรมเชื่อมโยงเครือข่ายและกิจการพิเศษ ชสอ.

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาทาง
วิชาการ เรื่อง “กฎหมายแพ่งที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินคดีแพ่งและการด�าเนินคดีแพ่งด้วยตนเอง” 
จัดโดย เขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก ชสอ. กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 โดยเชิญวิทยากร ประกอบด้วย  
นายณฐกร แก้วดี ว่าท่ี พันตรี สมบัติ วงศ์ก�าแหง นายพนม แก้วดี และนายสุรพล รักตสันติ  
เมื่อวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 7 ส�านักงาน ชสอ.

พลโท ดร.วรีะ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรม หลักสูตร “การบรหิารเงนิทนุ” จดัโดย เขตพืน้ที่ 
สหกรณ์สมาชกิ ชสอ. ภาคใต้ พร้อมด้วย นายปรชีา ดลุยการัณย์ กรรมการด�าเนนิการ ชสอ. และประธานเขตพ้ืนทีฯ่ ภาคใต้ และวทิยากรผูท้รงคณุวฒุิ  
ผศ.บรรเจิด พฤฒิกิตติ และ ผศ. ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา เมื่อวันที่ 23 - 25 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
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เขตพื้นที่สหกรณ์สมำชิก ชสอ. ภำคตะวันตก

เขตพื้นที่สหกรณ์สมำชิก ชสอ. กรุงเทพมหำนคร พื้นที่ 2

เขตพื้นที่สหกรณ์สมำชิก ชสอ. ภำคใต้



CSR ออมทรัพย์...เพื่อสังคม
สหกรณ์ใดอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “CSR ออมทรัพย์..เพื่อสังคม” สามารถส่งภาพกิจกรรมพร้อมรายละเอียด 

มาได้ที่ email: prfsct@gmail.com ทาง FSCT News จะเผยแพร่ภาพของสหกรณ์ท่านในฉบับต่อไปค่ะ
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สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชัยนำท จ�ำกัด

มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย
ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดท่ากระแส
วันที่ 15 มีนาคม 2561

ให้ความช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ มอบเงินช่วยเหลือสมาชิก
ประสบวาตภัย วันที่ 5 มีนาคม 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมุกดำหำร จ�ำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลตรัง จ�ำกัด

จัดโครงการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์  

ประจ�าปี 2560 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561

จัดกิจกรรมท�าความสะอาดใหญ่ Big Cleaning Day 
ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ รพ.มหาราชนครราชสีมา 
วันที่ 30 มกราคม 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลมหำรำชนครรำชสีมำ จ�ำกัด



“กำรด�ำเนินคดีของสหกรณ์ด้วยตนเอง”

ครบรอบ 41 ปี สอ. ศธ. จก.

ชสอ. จดัโครงการ “การด�าเนนิคดขีองสหกรณ์ด้วยตนเอง” ซึง่เป็นโครงการน�าร่อง เพือ่ให้สหกรณ์สามารถ
ด�าเนนิการทางศาลโดยมทีนายพีเ่ลีย้งแนะน�าและท�าด้วยตนเอง โดยมวีทิยากรผูท้รงคณุวุฒิ ได้แก่ นายณฐกร แก้วดี  
และ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม นายปราโมทย์ สรวมนาม เมื่อวันที่ 16 - 17 มีนาคม 2561 ณ ส�านักงาน ชสอ.  
มีสหกรณ์ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม 50 สหกรณ์

พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. ร่วมมอบ
ดอกไม้แสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา
ครบรอบ 41 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
จ�ากัด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวง
ศึกษาธิการ กรุงเทพฯ

ศึกษาดูงาน ชสอ.

วันที ่23 มีนาคม 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ�ากัด

วันที ่24 มีนาคม 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยคาร์บอนแบล็ค จ�ากัด 

13ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 30 ฉบับที่ 371 เดือนพฤษภาคม 2561



14 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 30 ฉบับที่ 371 เดือนพฤษภาคม 2561

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ 
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ชสอ. จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนสหกรณ์และฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้อง รวม 2 คน  
เข้าร่วมสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โปรดแจ้งความจ�านงไปยังฝ่ายวางแผน ชสอ.  

ภายในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ ชสอ. ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมสัมมนา 
หากมีผู้แจ้งความประสงค์เข้าร่วมสัมมนาครบ 200 คน ก่อนวันครบก�าหนดส่งใบตอบรับ

ชสอ. ขอเชิญสหกรณ์สมาชิก แต่งตั้งผู้แทนสหกรณ์
เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2560 

รายการ “จับกระแสข่าวสหกรณ์เป็นรายการรูปแบบใหม่ ของ ชสอ.” 
ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสหกรณ์ไปยังสาธารณชน 

สามารถรับชมรายการได้ทาง 
FSCT youtube channel

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา
เรือ่ง “การพัฒนาสหกรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์”
วันอาทิตย์ที ่20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

ณ ห้องประชุม 701 ส�านักงาน ชสอ. 



สั่งซื้อสินค้าได้ที่  www.fsctshop.lnwshop.com
รับสั่งท�าสินค้าของที่ระลึกเฉพาะสหกรณ์ สนใจติดต่อได้ที่ : ฝ่ายธุรกิจเสริม 0 2496 1199 ต่อ 121, 122, 105, 106
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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
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นางวรรณรัตน์ ฮวดตี๋
ที่ปรึกษา : นางสาวพจนา วาสิกรัตน์

ช�าระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ พิเศษ 5/2552

ปณศ.บางกรวย

ปีที่ 30 ฉบับที่ 371 เดือนพฤษภาคม 2561

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

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

News

ตัว๋สญัญาใช้เงนิ และ เงนิฝากประจ�า

ออมทรพัย์กับ ชสอ. ดอกเบ้ียสงู... ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

อัตราดอกเบี้ย

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

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

บริการด ีมีเฉลีย่คนื นึกถงึสนิเชือ่ ชสอ.
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภทเงินกู้ อัตรำแบบ
ไม่มี เฉลี่ยคืน

โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในสหกรณ์ที่มีทุนด�าเนินงานไม่เกิน 100 ล้านบาท 3.75

โครงการสินเช่ือเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ประสบภัยน�้าท่วม 3.59

โครงการสินเช่ือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 3.59

รุ่น “รุ่นออมทรพัย์รบัสงกรานต์ ปี 2561”

วงเงิน อัตรำดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) 12 เดือน

 1 ล้านบาทขึ้นไป 2.20

 5 ล้านบาทขึ้นไป 2.30

10 ล้านบาทขึ้นไป 2.40

20 ล้านบาทขึ้นไป 2.50




