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ชุ มนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด

อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “A-/Stable”
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หมายเลขโทรศัพท์
ติดต่อฝ่ายต่าง ๆ ของ ชสอ.

ดร.สมนึก บุญใหญ่
ผู้จัดการใหญ่ ชสอ.
ต่อ  203
มือถือ 08 8506 6790

นางอัจฉรา ภักดีณรงค์

นายนลทวัช สมาธิ

นางประภาษร ทิพย์ดี

รองผู้จัดการใหญ่ ส�ำนักบริหารงาน
ต่อ  211
มือถือ 09 3554 6919

รองผู้จัดการใหญ่ สถาบันฯ
ต่อ 331
มือถือ 09 4529 5566

รองผู้จัดการใหญ่ ส�ำนักธุรกิจ
ต่อ 120
มือถือ 08 1829 7017

ส� ำนักงาน ชสอ. โทร. 0 2496 1199 ติ ดต่ อ โอเปอเรเตอร์ กด 0
✆ ส�ำนักผู้บริหาร
✆ ฝ่ายเงินทุน
✆ ฝ่ายสินเชื่อ
✆ ฝ่ายธุรกิจเสริม
✆ ฝ่ายสื่อสารองค์การ
✆ ฝ่ายวางแผน
✆ ฝ่ายวิชาการ
✆ ฝ่ายส่งเสริมกิจการสหกรณ์
✆ ฝ่ายส�ำนักงาน
✆ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ
ต่อ

204-206, 224, 225
108-111, 125-128
212-216, 223, 226, 227
105-107, 121, 122
312, 318-321, 334
303-307
308-311, 333
313-317
114-118, 804-806
327-330

มือถือ
มือถือ
มือถือ
มือถือ
มือถือ
มือถือ
มือถือ
มือถือ
มือถือ
มือถือ

06 3270 4727
08 1754 0377
08 1754 3044, 08 1839 7819
08 9202 2700
08 1754 5933
08 1834 2043
08 1986 2248
08 1754 1322
08 9202 2600
06 3270 4726
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ชสอ. จัดกิจกรรมจิตอาสา

“เราท�ำความ ดี ด้วยหัวใจ”
ณ วัดบางอ้อยช้าง จ. นนทบุรี

คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จ�ำกัด (ชสอ.) ร่วมท�ำกิจกรรมจิตอาสา “เราท�ำความ ดี ด้วยหัวใจ”
เนือ่ งในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อส�ำนึกใน
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ฯ และเพื่ อ สนองพระราชปณิ ธ านที่ ท รงห่ ว งใยชี วิ ต
ของประชาชน โดยร่วมกับ อ�ำเภอบางกรวย ส�ำนักงานเทศบาลต�ำบลบางสีทอง
สถานีต�ำรวจภูธรบางกรวย หน่วยกองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 5
ชมรมก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ น และประชาชนจิตอาสา จัดพิธบี ำ� เพ็ญกุศล ณ วัดบางอ้อยช้าง
เนือ่ งในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เมือ่ วันที่ 12 ตุลาคม 2561 โดยมีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมจากทุกภาคส่วน
ในอ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จ�ำนวนกว่า 400 คน
รองศาสตราจารย์พเิ ศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.
กล่าวน�ำค�ำปฏิญาณตน “เราท�ำความ ดี ด้วยหัวใจ” เปิดกิจกรรมรณรงค์และ
ปฏิบัติการจิตอาสา ก่อนเคลื่อนย้ายไปท�ำกิจกรรมสาธารณประโยชน์บริเวณ
พื้นที่มอบหมายงาน 3 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วัดบางอ้อยช้าง จุดที่ 2 บริเวณสี่แยกบางสีทอง
ฝั่งสวนสุขภาพ และจุดที่ 3 บริเวณสี่แยกบางสีทอง ฝั่งป้อมต�ำรวจถึงหน้า
ส�ำนักงาน ชสอ.
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รองศาสตราจารย์พเิ ศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์
กล่าวว่า “สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม พระราชทานโครงการจิตอาสา
“เราท�ำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อให้ประชาชนคนไทย
ให้รู้รักสามัคคี มีจิตส�ำนึกสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อ
รู ้ จั ก แบ่ ง ปั น ซึ่ ง กั น และกั น โดยร่ ว มกั น บ� ำ เพ็ ญ
สาธารณประโยชน์แก่สงั คม ชุมชน และประเทศชาติ
ซึ่งกิจกรรมจิตอาสาในวันนี้ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง
ที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
และทุกภาคส่วนในอ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
จะได้มาร่วมกันท�ำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่สังคม ตลอดจนแสดงให้เห็นถึง
ความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ ในการพร้อมใจกันท�ำกิจกรรม
จิตอาสาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”
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คลินิกกฎหมาย

หลักประกันการท�ำงาน
โดย นายณฐกร แก้วดี

ผู้

บริหารสหกรณ์อาจมองข้ามหลักการเรียกหรือรับหลักประกันการท�ำงาน หรือหลักประกันความเสียหายจากการท�ำงาน
ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ว่าควรจะเรียกหรือรับ อย่างไรจึงจะเหมาะสมกับต�ำแหน่ง หรือความเสี่ยงในการท�ำงาน
ซึ่งผู้บริหารหรือคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์มักจะเรียกเงินประกันการท�ำงานในอัตราที่สูงกว่ากฎหมายแรงงาน
ก�ำหนด หรือไม่คนื เงินประกันเมือ่ เจ้าหน้าทีอ่ อกจากงานภายในระยะเวลาก�ำหนด เพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตามกฎหมาย
จึงขอน�ำหลักการเรียกหรือรับหลักประกันการท�ำงาน หรือหลักประกันความเสียหายในการท�ำงาน ดังนี้
การประกันการท�ำงานตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้วางหลักการไว้ว่า
“ห้ามนายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันการท�ำงาน หรือหลักประกันความเสียหายจากการท�ำงาน ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สิน หรือ
ค�ำ้ ประกันด้วยบุคคลจากลูกจ้าง”
ข้อยกเว้น ลักษณะหรือสภาพของงานที่ท�ำนั้น ลูกจ้างต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้างซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างได้ เป็นไปตามประกาศกระทรวงแรงงาน ลักษณะ หรือสภาพของงานที่ให้เรียกหรือรับหลักประกัน
ประเภทของหลักประกัน จ�ำนวนมูลค่าของหลักประกัน และวิธีการเก็บรักษา ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานประกาศ
การเรียกประกันการท�ำงานอยู่ภายใต้ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกัน
การท�ำงานฯ ลงวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๑

งานที่เรียกหลักประกันการท�ำงานได้

1. งานสมุห์บัญชี
2. งานพนักงานเก็บหรือจ่ายเงิน
3. งานควบคุมหรือรับผิดชอบเกี่ยวกับวัตถุมีค่า คือ เพชร พลอย เงิน ทองค�ำ ทองค�ำขาว และไข่มุก
4. งานเฝ้าหรือดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินของนายจ้าง หรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของนายจ้าง
5. งานติดตามหรือเร่งรัดหนี้สิน
6. งานควบคุมหรือรับผิดชอบยานพาหนะ
7. งานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการคลังสินค้า ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าทรัพย์ ให้เช่าซื้อ ให้กู้ยืม รับฝากทรัพย์ รับจ�ำนอง
รับจ�ำน�ำ รับประกันภัย รับโอนหรือรับจัดส่งเงิน หรือการธนาคาร
ทั้งนี้ เฉพาะลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ควบคุมเงินหรือทรัพย์สินเพื่อการที่ว่านั้น
หลักประกันการท�ำงานฯ ได้แก่
1. เงินสด
2. ทรัพย์สิน
3. การค�ำ้ ประกันด้วยบุคคล
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จ�ำนวนหลักประกันการท�ำงานฯ
หลักประกันแต่ละประเภท และรวมกันทุกประเภทแล้วต้องไม่เกินหกสิบเท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่ลูกจ้างได้รับ

ดูตัวอย่าง ค�ำพิพากษาฎีกาที่ ๓๓๐๔/๒๕๔๕

ลูกจ้างท�ำงานเป็นผู้จัดการสถานีบริการน�ำ้ มัน มีหน้าที่ดูแลสินค้าในร้านสะดวกซื้อ นายจ้างมีสิทธิเรียกประกันการท�ำงานได้
ค�ำพิพากษาฎีกาที่ ๖๑๕๗/๒๕๔๖
ลูกจ้างท�ำงานเป็นผูจ้ ดั การอาคารชุด มีอำ� นาจรับเงินจากลูกค้า ควบคุมดูแลการเก็บเงินและค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ นายจ้างมีสทิ ธิเรียก
ประกันการท�ำงานได้
การคืนหลักประกันการท�ำงาน (มาตรา ๑๐ วรรคสอง)
กรณีนายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันการท�ำงาน หรือหลักประกันความเสียหายจากการท�ำงาน เมื่อนายจ้างเลิกจ้าง ลูกจ้าง
ลาออก หรือสัญญาประกันสิ้นอายุ ให้นายจ้างคืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ย (ถ้ามี) ให้แก่ลูกจ้างภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่
นายจ้างเลิกจ้าง ลูกจ้างลาออก หรือสัญญาประกันสิ้นอายุ แล้วแต่กรณี

ผลของการฝ่าฝืน

ข้อตกลงคืนหลักประกันที่ฝ่าฝืนมาตรา ๑๐ ตกเป็นโมฆะตาม ป.พ.พ. มาตรา ๑๕๐ และ
ในทางแพ่ง นายจ้างต้องรับผิดเสียดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ในระหว่างผิดนัด หากจงใจผิดนัดโดยปราศจากเหตุผล
อันสมควร และอาจต้องรับผิดเสียเงินเพิ่มอัตราร้อยละ ๑๕ ทุกระยะ ๗ วัน ตามมาตรา ๙
ในทางอาญา เป็นความผิดตามมาตรา ๑๔๔ มีโทษจ�ำคุกและปรับ

ดูตัวอย่าง ค�ำพิพากษาฎีกาที่ ๘๐๒๙/๒๕๔๔

ข้อตกลงหากลูกจ้างลาออกโดยไม่แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๕ วัน และอยู่ท�ำงานจนครบ ลูกจ้างไม่ขอรับเงินประกันคืนทั้งหมด
ฝ่าฝืน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐ ตกเป็นโมฆะ

ค�ำพิพากษาฎีกาที่ ๘๒๑๑/๒๕๔๗

ข้อตกลงหากลูกจ้างลาออกจากงานก่อนครบ ๒๔ เดือน ขอสละสิทธิได้รับคืนเงินประกัน ขัดต่อ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐ ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อย ตกเป็นโมฆะ
จากหลักการดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการด�ำเนินการจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือการคืนหลักประกันการท�ำงานให้แก่เจ้าหน้าที่
เมื่อเลิกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ลาออก หรือสัญญาประกันสิ้นสุด ต้องคืนภายใน ๗ วัน นับแต่เจ้าหน้าที่พ้นสภาพการเป็นลูกจ้าง มิฉะนั้น
สหกรณ์ต้องรับผิดชอบดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ในระหว่างผิดนัด และหากจงใจผิดนัดโดยไม่มีเหตุผล อาจต้องรับผิดเสียเงินเพิ่ม
อัตราร้อยละ ๑๕ ทุกระยะ ๗ วัน ด้วย ซึ่งคณะกรรมการด�ำเนินการอาจรับผิดเป็นส่วนตัว หากจงใจหรือประมาทเลินเล่อท�ำให้สหกรณ์
ได้รับความเสียหายในกรณีเช่นนี้……
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ประเด็นและข้อคิด
เพื่อการสร้างความเข้มแข็ง
แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ (4)
โดย ผศ.ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา1

เกริ่นกันก่อน
ในตอนที่ 3 ผมได้สรุปว่านอกจากปัจจัยภายในไม่วา่ จะเป็น “คน เงิน เครือ่ งไม้เครือ่ งมือ
ระบบการจัดการ” และปัจจัยภายนอกแล้ว “ภาครัฐ” ก็เป็นปัจจัยทีม่ ผี ลกระทบอย่างมีนยั ยิง่
ส�ำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของขบวนการสหกรณ์ ดังนั้นในตอนนี้ผมจะพูดถึงภาครัฐ
กับขบวนการสหกรณ์

มุมมองของภาครัฐที่มีต่อขบวนการสหกรณ์
เคยได้กล่าวมาแล้วในบทความเรือ่ ง “สหกรณ์ออมทรัพย์ในมุมมองของรัฐ : ความเข้าใจคลาดเคลือ่ นทีต่ อ้ งเร่งแก้ไข” ว่า
แม้สหกรณ์จะแสดงบทบาทในการแก้ปญ
ั หาและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรม แต่ดเู หมือนว่าคุณประโยชน์
ที่สร้างขึ้นนั้นไม่ได้อยู่ในสายตาของรัฐ ยิ่งไปกว่านั้นยังถูกมองในเชิงลบในหลายประเด็น เช่น ...
“เป็นองค์กรที่ไม่มีความเจริญก้าวหน้า พึ่งตนเองไม่ได้ เป็นภาระของภาครัฐ รัฐต้องตั้งงบประมาณช่วยเหลือผ่าน
กรมส่งเสริมสหกรณ์ทุกปี”
“ท�ำงานไม่มปี ระสิทธิภาพ ตัง้ ขึน้ มาตัง้ นานแล้วยังไม่สามารถท�ำให้สมาชิกลืมตาอ้าปากได้ และสมาชิกโดยทัว่ ไปยังเป็นหนีอ้ ยู่
ไม่เห็นว่าจะท�ำให้สมาชิกหลุดพ้นจากภาระหนี้สินได้เลย”
“มีการโกงกันอย่างมากมาย เช่นกรณีของสหกรณ์ออมทรัพย์บางแห่งที่ไปค้าขายลอตเตอรี่”
“เป็นตัวสร้างปัญหาหนีส้ นิ ให้แก่ประชาชน เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ของบุคลากรทางการศึกษา เป็นตัวการสร้างภาระหนีส้ นิ
ให้แก่สมาชิกเป็นมูลค่าหลายแสนล้านบาท ท�ำให้บุคลากรทางการศึกษาได้รับความเดือดร้อนอย่างกว้างขวาง”
“เป็นองค์กรทีม่ คี วามมัน่ คงต�ำ่ เสีย่ งสูง อาจล้มลงเมือ่ ไรก็ได้” ยิง่ กว่านัน้ ในระยะหลังมองว่า “การท�ำธุรกรรมระหว่าง
สหกรณ์เป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง” และเป็นที่มาแห่งความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อขบวนการสหกรณ์
โดยในบทความนัน้ ผมได้ชใี้ ห้เห็นว่า ... มุมมองของรัฐดังกล่าวเป็นมุมมองทีใ่ ช้ความรูส้ กึ มากกว่าเหตุผล และคลาดเคลือ่ น
อย่างมากจากความเป็นจริง ...และได้ตงั้ ข้อสันนิษฐานถึงเหตุทผี่ มู้ อี ำ� นาจรัฐมีมมุ มองแบบนัน้ ว่าน่าจะมาจากความไม่เข้าใจความเป็นมา
และปรัชญาพื้นฐานของการสหกรณ์
1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�ำภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรรมการด�ำเนินการ ชสอ.
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ปฏิกิริยาของรัฐต่อขบวนการสหกรณ์
ในห้วงเวลาประมาณปีเศษ ๆ ที่ผ่านมา ภาครัฐอ้างถึงปัญหาของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ที่สร้างความเสียหาย
แก่สมาชิกและผู้ฝากเงิน (รวมถึงสหกรณ์บางแห่งด้วย) แล้วออกมาตรการหรือเกณฑ์ก�ำกับดูแลใหม่ที่มีความเข้มงวดเกิน
ความจ�ำเป็นมาใช้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนีย่ นโดยเฉพาะทีม่ ขี นาดใหญ่ โดยบอกว่าจะท�ำให้มาตรฐานของสหกรณ์ดขี นึ้
มาตรการใหม่ทอี่ อกมานีม้ ที งั้ ทีท่ ำ� ให้เงินไม่ไหลเข้าสหกรณ์ และท�ำลายศักยภาพในการท�ำธุรกรรมของสหกรณ์ จนท�ำให้สมาชิก
ขาดความศรัทธาต่อระบบสหกรณ์ ตัวอย่างเช่น การจ�ำกัดเรือ่ งการรับสมาชิกสมทบ การก�ำหนดอัตราส่วน “หนีส้ นิ ต่อทุน” หรือ
D/E ratio ไว้ในระดับต�ำ 
่ โดยเฉพาะเมือ่ เทียบกับสถาบันการเงินอืน่ ๆ ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังต�ำ่ กว่าทีส่ หกรณ์หลายแห่งได้ดำ� เนินการไปแล้ว
การก�ำหนดให้สหกรณ์ลงทุนในหลักทรัพย์ได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้นบวกทุนส�ำรอง (ก�ำลังอยู่ในระหว่างการต่อรอง)
การก�ำหนดเกณฑ์การหักเงินเดือนของสมาชิกเพือ่ ช�ำระหนีท้ กี่ ำ� หนดให้ตอ้ งมีเงินคงเหลือไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 (และได้ยนิ มาว่า
ก�ำลังผลักดันให้ขึ้นไปที่ร้อยละ 40) รวมถึงการตั้งส�ำรองหนี้สูญเต็มจ�ำนวนส�ำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีการกู้วนซ�้ำ เป็นต้น
ซ�ำ้ ร้ายไปกว่านัน้ หน่วยงานทีก่ ำ� กับดูแลสหกรณ์เองยังให้ขา่ วในเชิงลบเกีย่ วกับขบวนการสหกรณ์ตอ่ สาธารณชนอย่างต่อเนือ่ ง
และน่าจะอยูใ่ นข่ายทีเ่ รียกว่าขาดความรับผิดชอบในการให้ขา่ ว โดยหลายครัง้ ได้ให้ขา่ วทีเ่ กินเลยจากความเป็นจริง และพยายาม
อธิบายเชื่อมโยงความเสียหายของสหกรณ์หนึ่งไปยังสหกรณ์อื่น ๆ ด้วย ผมเคยถามผู้บริหารระดับสูงของประเทศท่านหนึ่ง
ทีเ่ คยท�ำงานกับหน่วยงานกลางทีก่ ำ� กับดูแลธนาคารพาณิชย์ ว่าถ้าธนาคารแห่งหนึง่ มีปญ
ั หา หน่วยงานกลางดังกล่าวจะด�ำเนินการ
อย่างไร เขาบอกว่าทีมงานของหน่วยงานนั้นจะเร่งเข้าไปช่วยดูแลแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด (การลงโทษผู้ที่ท�ำให้เกิด
ความเสียหายเป็นเรื่องต้องด�ำเนินการอย่างยุติธรรม) อย่างไรก็ตาม ... การให้ข่าวต่อสาธารณชนจะท�ำให้น้อยที่สุด และ
ท�ำด้วยความระมัดระวัง โดยจะไม่ให้ข่าวในลักษณะเชื่อมโยงไปถึงธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่น ๆ เนื่องจากทราบดีว่า
อาจเกิดผลกระทบในเรื่องวิกฤตศรัทธาและเกิดความเสียหายในวงกว้าง...
ที่น่าเสียใจไปกว่านั้นก็คือ ในเวลาที่ผู้บริหารหน่วยงานที่ก�ำกับดูแลสหกรณ์ให้ข่าวมักให้ข่าวผ่านสื่อขนาดใหญ่ที่มี
impact ในวงกว้าง แต่เมือ่ ถูกทักท้วงจากขบวนการสหกรณ์วา่ ข่าวทีใ่ ห้ไปนัน้ ไม่ถกู ต้อง หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องก็จะออกมาแก้ขา่ วให้
(ต้องขอบคุณ) แต่วิธีการที่ท�ำส่วนใหญ่ก็คือ “ออกเป็นแผ่นปลิว” ชี้แจงกับขบวนการสหกรณ์ว่าข้อมูลที่ถูกต้องเป็นอย่างไร
ไม่ได้ชี้แจงในวงกว้างต่อสาธารณชนเหมือนตอนให้ข่าว จึงไม่ได้ท�ำให้สังคมได้รับทราบสิ่งที่เป็นจริง และยังคงเข้าใจผิดต่อไป
ซึ่งหลายครั้งได้สร้างผลกระทบทางลบต่อสหกรณ์และขบวนการอย่างรุนแรง ... อยากถามว่า “ความรับผิดชอบของผู้ให้ข่าว
และหน่วยงานที่ให้ข่าวต่อผลที่เกิดขึ้นกับขบวนการสหกรณ์มีหรือไม่ และอย่างไร?”

ส่งท้ายก่อนจาก
ขณะนี้คนในขบวนการสหกรณ์เกิดความสงสัยกันอย่าง
กว้างขวางว่า “รัฐ โดยเฉพาะหน่วยงานที่ดูแลงานด้านสหกรณ์
ก�ำลังส่งเสริม หรือท�ำลายขบวนการสหกรณ์” กันแน่ ...
เนือ้ หาในตอนนี้ คงเอาไว้เท่านีก้ อ่ น ในตอนหน้าจะมาคุยกัน
ต่อถึงสิ่งที่อยากเสนอเพื่อพัฒนาขบวนการสหกรณ์ให้มีความ
เข้มแข็งและเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน... สวัสดีครับ
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ชสอ. จัดอบรม “ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
สหกรณ์ออมทรัพย์ ครั้งที่ 2”
รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานกล่าว
เปิดการอบรม หลักสูตร “ความเสีย่ งและการควบคุมภายในสหกรณ์ออมทรัพย์ ครัง้ ที่ 2” ระหว่างวันที่
18 - 19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 6 ส�ำนักงาน ชสอ. เพื่อพัฒนาบุคลากรสหกรณ์ออมทรัพย์
ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในการบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในของสถาบันการเงิน การเจาะลึก
ถึงความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ และวิธีการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์ พร้อมทั้ง
ฝึกปฏิบัติในกรณีศึกษา เพื่อให้สามารถน�ำไปปรับใช้กับการด�ำเนินกิจการของสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกและเกิดความมั่นคงแก่สหกรณ์ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และความคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมกับวิทยากร เพื่อน�ำมาพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อไป
โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จ�ำนวน 44 คน จาก 28 สหกรณ์ โดยมี คุณสุจารี มนชน วิทยากรจากธนาคารแห่งประเทศไทย
บรรยายความรู้ ในหัวข้อ “ความเสีย่ งและการควบคุมภายในของสถาบันการเงิน” ส�ำหรับการอบรมในวันที่ 18 ตุลาคม 2561
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ชสอ. น�ำคณะผู้น�ำสหกรณ์ไทยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการสหกรณ์
ณ สาธารณรัฐเกาหลี ในโครงการแลกเปลี่ยนผู้น�ำสหกรณ์ไทย-เกาหลี ประจ�ำปี 2561

ร.ต.อ.สุวิทย์ มากด้วง รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายต่อศักดิ์ ยุทธรัตน์ กรรมการ ชสอ. น�ำคณะผู้น�ำสหกรณ์
ออมทรัพย์ไทย จ�ำนวน 20 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์ทางด้านบริหารจัดการ การให้บริการด้าน IT การให้การศึกษา
และฝึกอบรม และด้านสวัสดิการเพื่อชุมชนและสังคม โดยเข้าศึกษาดูงานทีช่ ุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี (The Korean Federation of Community Credit Cooperatives: KFCC) สหกรณ์ออมทรัพย์ชมุ ชนเกีย ออโต้โมบาย
(KIA Automobile CC) และสหกรณ์ออมทรัพย์ชมุ ชนจุงอุลซาน (JungUlsan CC) ตามโครงการแลกเปลีย่ นผูน้ ำ� สหกรณ์ไทย-เกาหลี
ประจ�ำปี 2561 โดยมีคณะผู้บริหารและฝ่ายจัดการของแต่ละสหกรณ์ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายผลการด�ำเนินงาน แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นด้านการบริหารสหกรณ์ซึ่งกันและกัน ระหว่างวันที่ 4 - 11 ตุลาคม 2561 ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชนแห่งประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (KFCC) ท�ำหน้าที่เป็นสหกรณ์กลางในการให้ค�ำแนะน�ำ
ทางการเงินแก่สหกรณ์ และก�ำกับดูแลสภาพคล่องของสหกรณ์ ให้บริการด้านการประกัน การคุ้มครองเงินฝาก ให้การอบรมและ
ค้นคว้าวิจัยทางด้านสหกรณ์ ให้บริการและสนับสนุนทางด้านเทคโนโลยี IT รวมถึงการประชาสัมพันธ์และการประสานงานกับสหกรณ์
ต่างประเทศ ชสอ. และ KFCC ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงทวิภาคีร่วมกัน เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2536 ในการให้ความร่วมมือสนับสนุน
ซึ่งกันและกันในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ของทั้งสองประเทศ โดยเริ่มจากความร่วมมือ
ในการจัด “โครงการแลกเปลี่ยนผู้น�ำสหกรณ์ไทย-เกาหลี” เป็นประจ�ำทุกปี ตั้งแต่ปี 2536 จนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 25 ซึ่งประสบ
ความส�ำเร็จในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันเป็นอย่างดี
พันธกิจ
การให้ค�ำแนะน�ำและก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ชุมชน ส่งเสริม สนับสนุนประโยชน์
ส่วนรวมและการเจริญเติบโตอย่างมั่นคง เพื่อความสุขของประชาชน และการพัฒนาสังคม
และประเทศชาติ
วิสัยทัศน์
เป็นกลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งแบ่งปันการเจริญเติบโต การบริหารจัดการเชิงคุณค่า
ขนาดธุรกิจ
สินทรัพย์รวม
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด
เงินกู้
เงินลงทุนในทุนเรือนหุ้น
รายได้สุทธิ
ผู้บริหาร
เจ้าหน้าที่

2560
1.5 ล้านล้านบาท
1 ล้านล้านบาท
3 แสนล้านบาท
7 หมื่นล้านบาท
7 พันล้านบาท
21 คน
841 คน

2559
1.5 ล้านล้านบาท
1 ล้านล้านบาท
3 แสนล้านบาท
6 หมื่นล้านบาท
9 พันล้านบาท
21 คน
817 คน

สุดท้ายนี้ ชสอ. อยากจะขอบคุณอย่างสุดซึ้งแก่ KFCC ส�ำหรับการต้อนรับและการดูแล
อย่างอบอุ่นแก่คณะผู้น�ำสหกรณ์จากประเทศไทยในครั้งนี้ รวมถึง ชสอ. ยินดีและพร้อมให้การ
ต้อนรับคณะผู้นำ� สหกรณ์จาก KFCC ที่จะเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสหกรณ์ ณ ประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 6 - 13 ธันวาคม 2561 นี้

12
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KFCC & FCST Leadership Exchange Program 2018 in Korea.
The KFCC & FCST Leadership Exchange Program 2018 during October 4 - 11,
2018 in Korea for 20 delegates from FSCT and its member. The 8 days program
provided the cultural immersion and study visit in Seoul, Ulsan and Jeju.
We had the study visit at the Korean Federation of Community Credit Cooperatives
(KFCC) in Seoul, KIA Automobile CC in Gyeonggi and JungUlsan CC in Ulsan.
The following information is about KFCC which we would like to share.
KFCC and CC have together set out a value system of mission, vision, and core
values that will guide all of them at CC and KFCC to work together to achieve
their objective of creating sustainable long-term value for all their members and other stakeholders. Since its founding
in 1973, KFCC has aimed to be a trusted partner for CCs. Its founding purpose is to guide and supervise
the management of CCs, and thus to promote common interests. In addition to guiding and supervising CCs, KFCC regulates
the CCs’ operational funds, in effect as their central bank, as well as offering insurance for CCs and their members.
It also manages depositor protection reserve funds in order to protect members’ deposits and installment deposits,
and provides training to CCs and their employees. KFCC undertakes PR campaigns which raise awareness of CCs. Another
important task for KFCC is to leverage its development experience in Korea to strengthen relationships with international
cooperative organizations. KFCC also conducts surveys and research on the financial and economic environment
at home and abroad, and undertakes international development and cooperation projects that help the voluntary
establishment of CCs in developing countries.
KFCC Mission
Provide supervision and guidance for CC, promote common interests and sound growth, and contribute to the
happiness of the people and national and social development.
KFCC Vision
A cooperative group that leads shared growth through value-based management.
To become a cooperative group that leads shared growth with CCs, CC members and local communities through
value-based management.
KFCC
  (Unit: KRW million)
Business Size
2017
2016
Total Assets
50,891,458
50,971,348
Marketable Securities
37,130,981
37,379,035
Loans
10,274,671
10,215,115
Equity Capital
2,360,714
2,012,268
Net Income
244,333
311,583
(Unit: Persons)
Employees
2017
2016
Executives
21
21
Staff
841
817
Finally, we will take this opportunity to express our deep appreciation for KFCC’s friendly welcome and
warm hospitality extended to us. Besides, FSCT is ready to welcome KFCC’s delegates to visit FSCT and SACCOs
in Thailand on  December 6 - 13, 2018. We will do our best to serve you all.

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 30 ฉบับที่ 377 เดือนพฤศจิกายน 2561
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ครบรอบ 46 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์
ประธานกรรมการ ชสอ. ร่วมมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุน
มู ล นิ ธิ โ รงพยาบาลสมเด็ จ พระยุ พ ราช เนื่ อ งในวั น คล้ า ย
วันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 46 ปี โดยมี
นายพิ เ ชษฐ์ วิ ริ ย ะพาหะ อธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม สหกรณ์
เป็นผู้รับมอบ โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤษฎา บุญราช
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด และถวายพานพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาการสหกรณ์ไทย พร้อมอ่านสารเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมสหกรณ์ ครบรอบ 46 ปี
และพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณลานหน้าพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์
กรุงเทพมหานคร

SAN JOAQUIN MULTI - PURPOSE COOPERATIVE ประเทศฟิลิปปินส์
เข้าศึกษาดูงาน ชสอ.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์ ปิติปัญญา กรรมการด�ำเนินการ ชสอ.
พร้ อ มด้ ว ย ดร.สมนึ ก บุ ญ ใหญ่ ผู ้ จั ด การใหญ่ นางประภาษร ทิ พ ย์ ดี
รองผู้จัดการใหญ่ ส�ำนักธุรกิจ นางอัจฉรา ภักดีณรงค์ รองผู้จัดการใหญ่
ส�ำนักบริหารงาน และฝ่ายจัดการ ชสอ. ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก
SAN JOAQUIN MULTI - PURPOSE COOPERATIVE ประเทศฟิลปิ ปินส์ จ�ำนวน
25 คน เข้าศึกษาดูงาน ชสอ. วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม 601
ส�ำนักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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ชสอ. จัดกิจกรรมงานวันออมแห่งชาติ

ชสอ. จัดกิจกรรมงานวันออมแห่งชาติ ประจ�ำปี 2561 วันพุธที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
โดยมี นายวิศษิ ฐ์ ศรีสวุ รรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธเี ปิดและบรรยายพิเศษ
“เคล็ดลับการออมอย่างมีคุณค่าตามวิถีสหกรณ์” และมอบกระปุกออมทรัพย์ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์
ที่เข้าร่วมกิจกรรมระดมเงินออม และมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมการออม
3 รางวัล โดยมี รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ.
เป็นผู้กล่าวรายงาน
ต่อจากนั้นได้มีการจัดเสวนา “ส่งเสริมคนไทย
ใส่ใจการออม เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน”
โดยได้รบั เกียรติจากวิทยากร นายสุรพล พงษ์เมธีอภิชยั
กรมส่งเสริมสหกรณ์ นางสาวฉัตรอรุณ ปานประสิทธิ์
กรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ นายทรงธรรม ปิ ่ น โต
ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ด� ำ เนิ น รายการโดย
นายสมชาย รัตนอารี เลขานุการ ชสอ.
และในช่วงบ่าย มีการจัดเสวนาแลกเปลีย่ น “เคล็ดลับการออมอย่างมีคณ
ุ ค่าตามวิถสี หกรณ์”
โดยมีตวั แทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ทไี่ ด้รบั รางวัลการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ จ�ำนวน 3 แห่ง
ได้แก่ นายนิรันดร์ จินดานาค ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ�ำกัด นายชัยยา
ตีบไธสง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ถุงเท้าไทย จ�ำกัด ดร.มนัส ชูผกา กรรมการผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ วหงษ์ทอง จ�ำกัด และผูไ้ ด้รบั รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ การประกวดคลิป
วิดโี อ “เคล็ดลับการออมอย่างมีคณ
ุ ค่า” มาร่วมเสวนาแลกเปลีย่ น โดยมี นายณฐกร แก้วดี กรรมการ
ด�ำเนินการ ชสอ. เป็นผูด้ ำ� เนินรายการ หลังจากนัน้ ได้รว่ มกิจกรรมออกก�ำลังกาย ณ ห้องประชุม 701
ส�ำนักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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 ชุดกระดาษโน้ตและโพสอิท  กระบอกน�้ำแบบเดี่ยว บรรจุกล่องบุผ้า
ราคา 135 บาท

ราคา 270 บาท

 ชุดกิฟต์เซตกระบอกน�้ำแบบคู่ กล่องบุผ้า
ราคา เซตละ 390 บาท

สั่งซื้อสินค้าได้ที่

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

อัตราดอกเบี้ย

เงินฝากประจ�ำ

“รุ่นวันออมแห่งชาติ 2561”
เปิดขยายเวลาให้แก่สหกรณ์สมาชิก สหกรณ์ทุกประเภท
และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ตั้งแต่ 3 พฤศจิกายน - 28 ธันวาคม 2561

วงเงิน

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี ) 24 เดือน

1 ล้านบาทขึ้นไป
100 ล้านบาทขึ้นไป
300 ล้านบาทขึ้นไป
600 ล้านบาทขึ้นไป

3.80
3.90
4.00
4.10

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

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

บริการดี มีเฉลีย่ คืน นึกถึงสินเชือ่ ชสอ.
ประเภทเงินกู้
เงินกู้ ระยะยาว
เงินกู้ ระยะกลาง
เงินกู้ ระยะสัน้
เงินกู้ ระยะกลาง

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )
4.38
4.12
3.87
4.12

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 377 เดือนพฤศจิกายน 2561

บรรณาธิการ
: นางสาวศิริพร อินทรประสิทธิ์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : นางสุภาภรณ์ หมั่นดี
พิมพ์ที่ : หจก. อรุณการพิมพ์ โทร. 0 2282 6033-4

จัดท�ำโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ต�ำบลบางสีทอง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188 http://www.fsct.com E-mail : info@fsct.com

