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ข่าวประชาสัมพันธ์

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ต�ำบลบางสีทอง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188 // www.fsct.com

ฉบับที่ 1/2561
วันที่ 10 กันยายน 2561
ตามที่ปรากฏข่าวทางสื่อสารมวลชนในช่วงเช้าวันที่ 5 กันยายน 2561 ว่า นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดี
กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยข้อมูลปัญหาสภาพคล่องและฐานะการเงินของ “ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
จ�ำกัด (ชสอ.)” ว่าก�ำลังอยู่ในขั้นวิกฤติ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินสด การลงทุนในหุ้นกู้เอกชน การผิดนัดช�ำระหนี้ของสมาชิก
จนเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เกิดขึ้นนั้น
ชสอ. ได้เข้าพบนายพิเชษฐ์ วิรยิ ะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน ซึง่ นายพิเชษฐ์ได้ชแี้ จงว่า
ไม่ได้เป็นผู้ให้ข้อมูลดังกล่าวต่อสื่อมวลชนแต่ประการใด และรองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์
ประธานกรรมการ ชสอ. พร้อมด้วยฝ่ายจัดการของ ชสอ. ได้ชแี้ จงให้สอื่ มวลชนได้ทราบถึงความมัน่ คงของ ชสอ. ไประดับหนึง่
ซึ่งปรากฏทางสื่อสารมวลชนไปบ้างแล้ว ในโอกาสนี้ ชสอ. ใคร่ขอแจ้งผลการด�ำเนินงานให้สหกรณ์สมาชิกและผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งหลายมีความมั่นใจใน ชสอ. เพิ่มขึ้น ดังนี้
การบริหารจัดการของ ชสอ. ได้มีการจัดท�ำแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ
มาตั้งแต่ปี 2549 และได้มีการทบทวนเป็นประจ�ำทุกปีมาโดยตลอด ส่งผลให้ผลการด�ำเนินงานของ ชสอ. มีดังต่อไปนี้
1. การด�ำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ชสอ. มีอัตราส่วนเท่ากับร้อยละ 17.95, 22.09 และ 23.85 ในปี
2558, 2559 และ 2560 ตามล�ำดับ สูงกว่าเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำหนดไว้ให้ธนาคารถือปฏิบัติที่ร้อยละ 8.5
แสดงว่า ชสอ. มีความมั่นคงสูงมาก
2. เกณฑ์การบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต ชสอ. ได้ก�ำหนดเกณฑ์มาตรฐานความมั่นคงทางการเงินของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้น และใช้เกณฑ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาให้เงินกู้แก่สหกรณ์สมาชิก โดยได้พิจารณา
ควบคู่ไปกับความสามารถในการช�ำระหนี้ของสหกรณ์ที่เคยกู้ และยังไม่เคยกู้เป็นส�ำคัญ ณ ปัจจุบัน (31 สิงหาคม 2561)
มีลูกหนี้สหกรณ์ จ�ำนวน 268 แห่ง จ�ำนวนเงินให้กู้คงเหลือ รวม 87,648 ล้านบาท เฉลี่ยต่อสหกรณ์ไม่เกินร้อยละ 10
ของทุนของ ชสอ. มี NPL เพียงร้อยละ 0.006 ต�่ำกว่า NPL ของสถาบันการเงินทั่วไป ซึ่งมีประมาณร้อยละ 3 แสดงว่า
ชสอ. มีการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตอยู่ในระดับสูง
3. เกณฑ์การบริหารสภาพคล่อง ชสอ. มีการบริหารสภาพคล่องตามหลักสากลทุกประการ โดยศึกษาข้อมูลการ
รับ–จ่ายจริง 3 ปีย้อนหลัง แล้วน�ำมาจัดท�ำประมาณการเงินสดประจ�ำวัน ประจ�ำเดือน ประจ�ำปี โดยก�ำหนดหลักเกณฑ์
การบริหารสภาพคล่อง ดังนี้
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(รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์)
ประธานกรรมการ
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3.1 การด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง ชสอ. มีการด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยในปี 2560 ร้อยละ 4.60
และ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2561 เท่ากับร้อยละ 3.35 มากกว่าพฤติกรรมการถอนคืนเงินฝากของสหกรณ์สมาชิกและ
สูงเกินกว่าเกณฑ์ที่ทางราชการก�ำหนดไว้ร้อยละ 1
3.2 การจัดท�ำสัญญาณเตือนภัยสภาพคล่อง ชสอ. ก�ำหนดว่าจะต้องมีสภาพคล่องระดับความปลอดภัยสูงสุด
ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 8 ของเงินรับฝากและตั๋วสัญญาใช้เงิน ส่วนหนึ่งเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องตามข้อ 3.1 อีกส่วนหนึ่ง
จะเป็นวงเงินกู้ ได้รับจากธนาคารและตราสารหนี้ที่ปลอดการค�ำ้ ประกัน ณ วันที่ 5 กันยายน 2561 ชสอ. มีสภาพคล่องถึง
ร้อยละ 11.86 สูงกว่าระดับปลอดภัยถึงร้อยละ 48
4. การบริหารความเสี่ยงด้านตลาด ชสอ. ได้ก�ำหนดโครงสร้างของสินทรัพย์ไว้ว่าจะเป็นเงินให้สหกรณ์สมาชิก
กู้ระหว่างร้อยละ 70 - 80 และเงินลงทุนร้อยละ 20 - 30 ปรากฏว่าสินทรัพย์ทั้งหมดของ ชสอ. ณ 31 สิงหาคม 2561
มีจ�ำนวน 121,357 ล้านบาท เป็นเงินให้สหกรณ์สมาชิกกู้ร้อยละ 72 เป็นเงินลงทุนเพียงร้อยละ 26 โครงสร้างของสินทรัพย์
ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ชสอ. มีความเสีย่ งด้านตลาดค่อนข้างต�่ำ เนือ่ งจากเงินลงทุนร้อยละ 26 นัน้ ก็เป็นไปตามประกาศ คพช.
ซึ่งประกอบไปด้วย พันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้ที่มีเครดิต เรตติ้งไม่ต�่ำกว่า A- ย่อมเป็นหลักประกันว่าอยู่ในเกณฑ์
ที่ลงทุนได้ อีกทั้งหลักทรัพย์แต่ละรายการก็ไม่เกินร้อยละ 10 ของทุนของสหกรณ์
อนึง่ เป็นทีน่ า่ ยินดีวา่ หลังจากมีขา่ วทีป่ รากฏสหกรณ์สมาชิกไม่มคี วามแตกตืน่ ทีจ่ ะมาถอนเงินจาก ชสอ. แต่ประการใด
แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์สมาชิกมีความเชื่อมั่นในการบริหารงานของ ชสอ. มาโดยตลอด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท

(ดร.วีระ วงศ์สรรค์)
ประธานกรรมการ
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งานสัมมนา และประชุมใหญ่ ACCU 2018
ณ ประเทศฟิลิปปินส์

สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตในเอเชีย (Association of Asian Confederation of Credit Unions: ACCU)
จัดการสัมมนาทางวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 13 - 16 กันยายน 2561 ณ โรงแรม Crowne Plaza
Manila Galeria เมืองมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
ชสอ. ในฐานะสมาชิกสามัญของ ACCU ได้สง่ บุคลากร ประกอบด้วย กรรมการด�ำเนินการผูต้ รวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่ ชสอ.
รวมทั้งเชิญชวนสหกรณ์สมาชิก ชสอ. เข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่ดังกล่าว ซึ่งในวันประชุมใหญ่ ACCU
เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. ได้รับการเลือกตั้งเป็น 1 ในคณะกรรมการ
ด�ำเนินการของ ACCU โดยด�ำรงต�ำแหน่งรองประธานกรรมการ คนที่ 1

1.
2.
3.
4.
5.

คณะกรรมการชุดปัจจุบันของ ACCU จ�ำนวน 5 คน อยู่ในวาระการด�ำรงต�ำแหน่ง 2 ปี มีรายชื่อดังนี้
คณะกรรมการ
ตำ�แหน่ง
องค์การ
ประเทศ
Mr. Younsik Kim
ประธานกรรมการ
NACUFOK
เกาหลี
รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
FSCT
ไทย
Atty. Soledad V. Cabangis
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
NATCCO
ฟิลิปปินส์
Mr. Tien-Teng, Wu
เลขานุการ
CULROC
ไต้หวัน
Mr. A.D. Walisinghe
เหรัญญิก
SANASA
ศรีลังกา
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ก่อนการสัมมนาทางวิชาการ ACCU ได้จัดให้ผู้เข้าร่วมงานเดินทางไปศึกษาดูงานสหกรณ์ในวันที่ 13 กันยายน 2561 จ�ำนวน
10 แห่ง ซึ่งผู้แทน ชสอ. ได้เข้าศึกษาดูงานที่ St. Martin of Tours Credit & Development Cooperative ณ เมือง Bulacan ส�ำหรับ
การจัดสัมมนาทางวิชาการซึง่ จัดก่อนหน้าการประชุมใหญ่รวม 2 วัน คือ วันที่ 14 - 15 กันยายน 2561 ในหัวข้อ “การจุดประกายอุดมการณ์
สหกรณ์ของไรฟ์ไฟเซนในหัวใจของทุกสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนให้กลับมาอีกครั้ง” (Rekindling Raiffeisen’s Ideologies
in the heart of Every Credit Union) เป็นการสัมมนาเกี่ยวกับหลักปรัชญาสหกรณ์และเฉลิมฉลอง 200 ปี แนวคิดด้านสหกรณ์
ของไรฟ์ไฟเซน รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการบูรณาการเครือข่ายตามปฏิญญาโคลอมโบ รูปแบบการท�ำธุรกรรมทางการเงิน
ของ KAYA บทบาท ความส�ำคัญ และความส�ำเร็จต่อขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
โดยในช่วงเช้าของการสัมมนาเป็นพิธีเปิดการสัมมนา มีผู้เข้าร่วมงาน 561 คน จาก 22 ประเทศ ณ โรงแรม Crowne Plaza
Manila Galeria เมืองมะนิลา ซึ่งในครั้งนี้ มีนักสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนจากประเทศไทยเข้าร่วมงาน 31 คน ทางเจ้าภาพ
ซึ่งได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศฟิลิปปินส์ (Philippine Federation of Credit Cooperatives: PFCCO) และ
สมาพันธ์สหกรณ์แห่งชาติ (National Confederation of Cooperatives: NATCCO) ได้มีการจัดเตรียมการแสดงต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี และมี Mr. Rishi Raj Ghimire ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ ACCU รวมถึงประธานกรรมการ PFCCO
และ NATCCO กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดด้วย
นอกจากนี้ ACCU อนุมัติการมอบรางวัล Special Recognition Award ให้แก่ FSCT ส�ำหรับการอุทิศตนเพื่อการพัฒนา
ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนในเอเชีย ในพิธีเปิดงานสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนอาเซียน ปี 2561
ในวันที่ 14 กันยายน ต่อหน้าผู้น�ำสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนจาก 22 ประเทศที่ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งพวกเขาเอง
ก็ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ จ ากการสนั บ สนุ น ของ FSCT ทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ มส� ำ หรั บ หั ว ข้ อ การสั ม มนา 2 วั น โดยวิ ท ยากรชั้ น น� ำ
จากประเทศต่าง ๆ ได้แก่ เยอรมนี ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ และแคนาดา เป็นต้น

วันแรก

สัมมนารวม ครั้งที่ 1
หัวข้อ “การรายงานความคืบหน้า - การด�ำเนินงานตามปฏิญญาโคลอมโบ 2560”

สาระส�ำคัญ : ไม่ว่าความท้าทายใด ๆ ก็ตามที่ก�ำลังเกิดขึ้น โปรดด�ำเนินงานตามปฏิญญาโคลอมโบร่วมกับสมาชิก
ACCU ซึ่งมีความส�ำคัญต่อการตระหนักถึงเป้าหมายต่อเครือข่าย CU ในเอเชียที่มีความยั่งยืนและบูรณาการ CEO
ขององค์การสมาชิก ACCU แสดงให้เห็นถึงความอุทิศตนเพื่อสร้างการท�ำงานให้บรรลุเป้าหมายตามปฏิญญา ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติงาน
โครงร่างทีจ่ ำ� เป็นเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายการบูรณาการ การลงมือปฏิบตั งิ านเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเติบโตขององค์กร การปฏิรปู และ
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ของสมาชิก ในการสัมมนาในหัวข้อนี้ CEOs ทีไ่ ด้รบั เลือกจะแบ่งปันเรือ่ งราว ไม่เพียงแต่ความส�ำเร็จในปฏิญญาเท่านัน้
แต่ยังรวมถึงปัญหาความท้าทายที่สำ� คัญที่สุดที่ได้เผชิญและการแก้ไขปัญหานั้น ๆ
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 30 ฉบับที่ 376 เดือนตุลาคม 2561

สัมมนารวม ครั้งที่ 2
หัวข้อ “ไรฟ์ไฟเซน (Raiffeisen) พลังอ�ำนาจแห่งความคิด”
สาระส�ำคัญ : “แนวคิดอันแรงกล้าของไรฟ์ไฟเซนยังคงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญมาก เป้าหมายของไรฟ์ไฟเซนปี 2018
ไม่เพียงแต่เป็นการทบทวนแนวคิดนี้เท่านั้น แต่ยังให้เวทีส�ำหรับลูกหลานไรฟ์ไฟเซนในเรื่องของการเมือง ธุรกิจ
และสังคม UNESCO ตระหนักถึงแนวคิดสหกรณ์นี้ ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่นามธรรมของมนุษยชาติซึ่งให้แรงกระตุ้นที่ส�ำคัญ
และแน่นอนในเรื่องนี้ ปัจจุบันมีมากกว่า 22 ล้านคนในประเทศเยอรมนี และมากกว่า 1 พันล้านคนทั่วโลกเป็นสมาชิกของสหกรณ์
พวกเขาท�ำงานกันในทีมท้องถิ่นเล็ก ๆ รวมทั้งในบริษัทระหว่างประเทศ เป้าหมายของไรฟ์ไฟเซนปี 2018 นี้ เพื่อรวมกลุ่มคนเหล่านี้
ให้อยู่ภายใต้รากฐานเดียวกัน เพื่อรวบรวมความเข้มแข็ง และเพื่อแสดงให้เห็นถึงการเป็นต้นแบบสหกรณ์แห่งอนาคตอีกด้วย” กลุ่ม
Friedrich Wilhelm Raiffeisen ชาวเยอรมัน การสัมมนาในหัวข้อนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่แนวคิดดั้งเดิมของไรฟ์ไฟเซน ซึ่งไม่เพียงแต่ตั้งใจ
ที่จะระลึกถึงตัวของไรฟ์ไฟเซนและผลงานของเขาเพียงเท่านั้น แต่เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนแนวคิดของสหกรณ์ในการจัดการ
กับวิกฤตทางการเงิน การด�ำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีเป้าหมายเพื่อลดปัญหา
ความยากจน การสนับสนุนบทบาทสตรี การศึกษา และสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากนั้น ยังเป็นเวลาของผู้น�ำ CU ทุกท่านที่จะสะท้อน
ให้เห็นว่าได้มีการด�ำเนินงานด้านความร่วมมือมากแค่ไหน “อะไรก็ตามที่ไม่สามารถท�ำได้เพียงคนเดียวล�ำพัง แต่ก็สามารถที่จะ
ร่วมมือกันท�ำได้” ประโยคที่โด่งดังของไรฟ์ไฟเซน

สัมมนารวม ครั้งที่ 3
หัวข้อ “พลังของการเป็นหนึ่งเดียวกัน”

สาระส�ำคัญ : ผ่านมาหลายยุคสมัย ผู้นำ� มีความรับผิดชอบที่จะกระตุ้น สร้างแรงจูงใจ และท�ำให้ผู้อื่นบรรลุเป้าหมาย
ที่ท้าทายที่เป็นไปได้ ผู้น�ำทางสังคมจะเปลี่ยนแปลงความหลงใหลที่มีต่อวิสัยทัศน์มากกว่าตนเอง การมีส่วนร่วม
ด้วยความเต็มใจ และการสนับสนุนผู้ติดตามได้อย่างไร ทั้งหมดนี้เริ่มต้นได้ด้วยพลังของการเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่ง Dr. Troy เรียกมันว่า
“หลักปรัชญา Nehemiah”

สัมมนารวม ครั้งที่ 4
หัวข้อ “กลุ่ม Desjardins: คุณค่าของชุมชนที่เข้มแข็ง สิ่งที่ผู้คนให้ความสนใจ
ความทันสมัย การด�ำเนินธุรกิจอย่างง่าย ๆ และประสิทธิภาพสูง”

สาระส�ำคัญ : Desjardins Group เป็นสมาพันธ์ CU ที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนือ และยังได้รับการขนานนามว่า
เป็นธนาคารที่เข้มแข็งที่สุดในโลก จากนิตยสารการเงินการธนาคาร ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1900 (พ.ศ. 2443) ในเมือง Levis รัฐ Quebec
โดย Alphonse Desjardins เพื่อพัฒนาชุมชน คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคม ภายในขีดจ�ำกัดของกิจกรรม โดยการพัฒนา
อย่างต่อเนือ่ งในเรือ่ งของเครือข่ายบูรณาการสหกรณ์การบริการทางการเงินอย่างมัง่ คงปลอดภัย ซึง่ เป็นเจ้าของและบริหารงานโดยสมาชิก
รวมถึงเครือข่ายสถาบันการเงินอิสระด้วยผลตอบแทนทีน่ า่ สนใจ ซึง่ ถูกควบคุมโดยสมาชิกและบุคคลทีไ่ ด้รบั การศึกษา โดยเฉพาะสมาชิก
เจ้าหน้าที่ และพนักงาน เกี่ยวกับประชาธิปไตย เศรษฐกิจ ความสามัคคี และความรับผิดชอบส่วนบุคคลและส่วนรวม Desjardins
เป็นกลุม่ สหกรณ์การเงินชัน้ น�ำในประเทศแคนาดา สร้างแรงบันดาลใจและความน่าเชือ่ ถือสูท่ วั่ โลกผ่านความมุง่ มัน่ ความเข้มแข็งทางการเงิน
และการมีส่วนร่วมเพื่อความมั่งคั่งยั่งยืน

สัมมนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 1

กลุ่ม 1.1
		
กลุ่ม 1.2
		

ความแตกต่างของผู้คน หัวข้อ “ความสมดุลระหว่างธุรกิจและเป้าหมายในสหกรณ์ออมทรัพย์
และเครดิตยูเนี่ยน”
การสร้างคุณค่าการเป็นสมาชิก หัวข้อ “การวัดผลกระทบในการบริการของ CUs ในด้าน
การสร้างความมั่งคั่งของสมาชิก”

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 30 ฉบับที่ 376 เดือนตุลาคม 2561
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กลุ่ม 1.3 การพัฒนา CU หัวข้อ “วิธีการหลีกเลี่ยงพันธกิจที่สร้างขึ้นลอย ๆ และปฏิบัติตามวัตถุประสงค์
		
ที่แท้จริง”
โดยในค�ำ่ คืนแรกนี้ มีงานเลี้ยงรับรองอาหารค�ำ่ โดยเจ้าภาพ PFCCO และ NATCCO ในงาน “Philippines Night” ซึ่งมีดนตรี
และการแสดงพื้นเมืองมากมาย

วันที่สอง

สัมมนารวม ครั้งที่ 5
หัวข้อ “รูปแบบการช�ำระเงิน Kaya: ประตูสู่อนาคตของฐานข้อมูลขนาดใหญ่; Fintech
และอนาคตของกระบวนการแปลงข้อมูล CU (Digitization)”

สาระส�ำคัญ : การสัมมนาในหัวข้อนี้ เป็นโอกาสของการใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของ CUs ในการด�ำเนินรูปแบบ
การช�ำระเงิน Kaya ซึ่งเป็นการเริ่มต้นรูปแบบการช�ำระเงินแบบดิจิทัลของ CU ซึ่งเป็นสิ่งที่อนาคตจัดเตรียมไว้ให้พวกเขา และจะมี
การจัดการสาธิตรูปแบบการช�ำระเงิน Kaya จัดท�ำเป็นการช�ำระเงินที่ใช้รหัสสีน�้ำเงิน รวมทั้ง QR หรือบาร์โค้ดในการสัมมนาครั้งนี้ด้วย
และยังมีการอภิปรายเกี่ยวกับต�ำแหน่งทางการตลาดของ Fintech และตัวอย่างนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของ Fintech อีกด้วย

สัมมนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 2

กลุ่ม 2.1
กลุม่ 2.2
		
กลุ่ม 2.3
		

ความแตกต่างของผู้คน หัวข้อ “ความเข้าใจคนรุ่นใหม่และวิธีโน้มน้าวเข้าสู่แวดวง CUs”
การสร้างคุณค่าการเป็นสมาชิก หัวข้อ “กระบวนการแปลงข้อมูล (Digitization) - การบริการทีม่ าจาก
การสื่อสารจากคนด้วยกัน (High Touch) แก่สมาชิกในโลกของเทคโนโลยีขั้นสูง (High-Tech)”
การพัฒนา CU หัวข้อ “การไม่ทิ้งผู้อื่นไว้ข้างหลัง - CU ประสบความส�ำเร็จต่อเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)”

กลุ่ม 3.1
		
กลุ่ม 3.2
		
กลุ่ม 3.3

ความแตกต่างของผู้คน หัวข้อ “วัตถุประสงค์ที่ขับเคลื่อนความเป็นผู้น�ำ - การค้นพบเหตุผล
ที่ยังคงท�ำงานอยู่ในสหกรณ์”
การสร้างคุณค่าการเป็นสมาชิก หัวข้อ “การพัฒนาเพือ่ อนาคต - การรวมความแตกต่างของ CU
และตลาดที่ไม่ได้รับการยอมรับ”
การพัฒนา CU หัวข้อ “การส่งเสริมสนับสนุนบทบาทสตรีเพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน”

สัมมนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 3

สัมมนารวม ครั้งที่ 6
หัวข้อ “การจุดประกายอุดมการณ์สหกรณ์ของไรฟ์ไฟเซนในหัวใจของทุกสหกรณ์
ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนให้กลับมาอีกครั้ง”

สาระส�ำคั ญ : เหมื อ นเช่ น เคยที่ พ วกเราทุ ก คนอยากจะได้ ยิ น ค� ำ พู ด อั น ชาญฉลาดจากบิ ด าผู ้ ส ร้ า งขบวนการ
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ละเครดิ ต ยู เ นี่ ย นในเอเชี ย Andrew จะเตื อ นพวกเราถึ ง คุ ณ ค่ า และหลั ก การสร้ า ง CU ให้ แ ตกต่ า งจาก
สถาบันการเงินอื่น ๆ แนวคิดของไรฟ์ไฟเซนสร้างความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องดังกล่าวไปทั่วโลก อุดมการณ์เหล่านี้พัฒนาเศรษฐกิจ
และคุณภาพชีวิตของผู้คนอย่างเห็นได้ชัด 2 หลักการที่ขับเคลื่อนการพัฒนาเหล่านี้คือ ความสามัคคีเป็นน�้ำหนึ่งใจเดียวกันและ
การช่วยเหลือเพื่อให้พึ่งพาตนเองได้ การเข้าใจ CU อย่างลึกซึ้งควรจะได้รับการเล่าขานและจุดประกายขึ้นมาใหม่ในหัวใจของผู้คน
และ CU อีกครั้ง

สัมมนารวม ครั้งที่ 7
สรุปข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสัมมนา
ในคื น สุ ด ท้ า ยนี้ เป็ น การเลี้ ย งอาหารค�่ ำ แบบ
“International Night” โดยเจ้าภาพ PFCCO
และ NATCCO ซึ่งมีการประมูลของที่ระลึกนานาชาติ รวมถึง
การแสดงดนตรีและวัฒนธรรมจากประเทศเจ้าภาพ

ส�ำหรับการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและการประชุมใหญ่ของ ACCU ปีต่อไป ประเทศที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพคือ
ประเทศมาเลเซีย โดย Association of Cooperative Credit Union Malaysia (ACCUM) ในเดือนกันยายน ปี 2562
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ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ปีที่ 30 ฉบับที่ 376 เดือนตุลาคม 2561

The 2018 ACCU Forum and AGM in Philippines
Association of Asian Confederation of Credit Unions (ACCU) conducted ACCU Forum and AGM 2018 during 13 - 16 September 2018
at Crowne Plaza Manila Galeria in Philippines.
The Federation of Savings and Credit Cooperatives of Thailand Limited (FSCT) as a Regular Member of ACCU presented
Board of Directors, Supervisor, Staffs and Delegates from FSCT member cooperatives participated in the aforementioned
forum. Besides, ADJAOP.LT.GEN. DR. WEERA WONGSAN, FSCT’s President, was elected to be one of ACCU Board of Directors
as the 1st Vice President on the AGM, 16 September 2018.
List of new 5 ACCU Board of Directors 2018 (Their terms of office shall be two years):

Board of Directors
1.
2.
3.
4.
5.

Mr. Younsik Kim
Adjaop.Lt.Gen. Dr. Weera Wongsan
Atty. Soledad V. Cabangis
Mr. Tien-Teng, Wu
Mr. A.D. Walisinghe

Position

Organization

Country

President
1st Vice President
2nd Vice President
Secretary
Treasurer

NACUFOK
FSCT
NATCCO
CULROC
SANASA

Korea
Thailand
Philippines
Taiwan
Sri Lanka

Previous to the ACCU Forum 2018, they provided 10 CUs for the participants to have a field visit on September 13. FSCT
visited St. Martin of Tours Credit & Development Cooperative at Bulacan.
For the ACCU Forum 2018, 2 days Forum, during 14 - 15 September 2018 in theme “Rekindling Raiffeisen’s Ideologies in the
heart of Every Credit Union” The said-forum is concerning about credit union philosophies and celebrating F.W. Raiffeisen’s strong
idea, the updated of Colombo Declaration for network integration, KAYA payment platform, role, significance and achievement
of credit union movement for improving the quality of life, social and environment.
In the opening session program, there are 561 attendees from 22 countries and also 31 cooperators from Thailand, held
at Crowne Plaza Manila Galeria in Manila. Philippine Federation of Credit Cooperatives (PFCCO) and National Confederation of
Cooperatives (NATCCO) as co-host provided a fantastic welcome performance to attendees. Mr. Rishi Raj Ghimire, ACCU
President, PFCCO and NATCCO Chairpersons delivered a welcome speech.
Furthermore, ACCU bestowed a Special Recognition Award to the Federation of Savings and Credit Cooperatives
of Thailand (FSCT) for its significant contribution to the development of Asian credit union movement at the Opening
session of Asian Credit Union Forum 2018 on September 14 in front of the credit union leaders from 22 countries attending
the forum. They themselves are directly or indirectly benefited by the support of FSCT.
For the topic in 2 days forum by the leading resources speaker from other countries such as Germany, Australia,
Philippines and Canada etc.

Day 1

Plenary 1: Reporting back- Keeping the Colombo Declaration Alive and Working
Whatever challenges the opposing forces may bring, keeping the Colombo Declaration alive and working with ACCU
members is critical to the realization of a long-term dream of an integrated and sustainable credit union networks in Asia.
The CEOs of ACCU member organizations have demonstrated their dedication to make the declaration work. The Declaration
is a 10-point plan outlining actions needed to reach the goals on integration.
The actions are game changers that would mean an organizational growth, transformation and better lives for members.
In this session, select CEOs will share their stories, not only their achievements on the Declaration, but most importantly
the challenges they faced and how they overcome them.
Plenary 2: “Raiffeisen. Great idea!”
“His strong idea is still of great importance. The aim of the Raiffeisen Year 2018 is therefore not only to remember this idea,
but to provide a stage for Raiffeisen’s descendants in politics, business and society. The recognition of the cooperative idea
by UNESCO as an intangible cultural heritage of humankind provides confirmation and an important impulse for this. More than
22 million people in Germany and more than 1 billion people worldwide are today members of a cooperative. They work
in small, local teams as well as in international companies. The aim of the Raiffeisen Year 2018 is also to unite these people under
one roof, to pool their strength and to show the cooperative as a model of the future.” - German Friedrich Wilhelm Raiffeisen
Society. The forum in honor of Raiffeisen’s great idea is not only intended to recall the man and his work, but also to promote
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an idea on how cooperatives handle financial crisis, contribute to the achievement of the SDGs, in particular on the goal on poverty,
women empowerment, education for all and environment. Above all, this is the time for all credit union leaders to reflect
on how far have we practiced cooperation. “What can’t be done alone, can be done together,” a famous line of Raiffeisen.
This plenary session will set the tone for the deliberation at the forum.		
Plenary 3: The Power of One
Throughout the ages, leaders have been charged with the responsibility to motivate, influence, and enable others to
attain results that defy their own perceptions of what is possible. How do leaders of social change ignite passion for a vision greater
than themselves, challenge the status quo, engage the heart, and encourage the follower? It all starts with the Power of One which
Dr.Troy calls “The Nehemiah Principle.”
Plenary 4: The Desjardins Group: Strong Community values, people-focused, modern, high performance and simple
to do business with
The Desjardins Group is the largest association of credit unions in North America, and is counted among the World’s
Strongest Banks according to the Banker magazine. It was founded in 1900 in Levis, Quebec by Alphonse Desjardins to contribute
to improving the economic and social well-being of people and communities within the compatible limits of its field of activity:
by continually developing an integrated cooperative network of secure and profitable financial services, owned and administered
by the members, as well as a network of complementary financial organizations with competitive returns, controlled by
the members by educating people, particularly members, officers and employees, about democracy, economics, solidarity,
and individual and collective responsibility. Desjardins, the leading cooperative financial group in Canada, inspires trust around
the world through the commitment of its people, its financial strength and its contribution to sustainable prosperity.
		 Break out session 1
		 1.1 People Differentiation: Building Governance Model for Credit Unions
		 1.2 Creating Member Value: Measuring Impacts of Credit Union Services on Wealth Building of Members
		 1.3 Credit Union Development: How to Avoid Mission Drift and Stay True to Your Purpose
		 The co-host, PFCCO&NATCCO, organized “Philippines Night” which provided the dinner and balance of Traditional &
Contemporary performances in the first night.

Day 2

Plenary 5: Kaya Platform: Your gateway to the future of big data; fintech and the future of credit union digitization
The session features opportunities on digitization for credit unions using Kaya Payments Platform. Kaya is the beginning, and
once the credit unions is on a digital payments platform, here is what the future holds for them. A live demo of Kaya Payment
Platform doing a Blue Code, QR or Bar Code token payment (acted out on stage with credit union staff of a Kaya CU) will be made.
The session will discuss about the Fintech Market Place and provide examples of new fintech tech innovations.
		 Break out session 2
		 2.1 People Differentiation: Understanding Millennials and How to Woo them to Credit Unions
		 2.2 Creating Member Value: Digitization - High Touch Service to Members in a High-Tech World
		 2.3 Credit Union Development: Leaving No One Behind-Credit Union Contribution to the Achievement of Sustainable
Development Goals
Break out session 3
		 3.1 People Differentiation: Purpose Driven Leadership - Discovering Why You are in a Credit Union
		 3.2 Creating Member Value: Evolving for the Future - Embracing Credit Union Differentiation and Underserved Markets
		 3.3 Credit Union Development: Promoting Women Entrepreneurship for Poverty Alleviation and Empowerment
Plenary 6: Rekindling Raiffeisen Ideals in the Heart of Every Credit Union
As always, we would like to listen to the words of wisdom of the founding father of the credit union movement in Asia.
Andrew would remind us of the values and principles that make credit unions different from other financial institutions. Raiffeisen
idea made a worldwide impact. These ideologies noticeably improved the lives and economies of people. Two principles drove
these developments: solidarity and help for self-help. The impact of credit unions should be retold and rekindled in the
hearts of our people and thus, credit unions.
Plenary 7: Forum Recommendation
In the last night, PFCCO and NATCCO organized “International Night” which have had the token auction from other
countries and also concert and cultural performance.
For the ACCU Forum and AGM 2019, the honorable co-host is Association of Cooperative Credit Union Malaysia (ACCUM),
Malaysia in September 2019.
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ชสอ. ครบรอบ 46 ปี

จัดแถลงข่าวการจัดงานวันออมแห่งชาติ ปี 2561

รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร ชสอ. เปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 46 ปี
แห่งการก่อตัง้ และด�ำเนินกิจการ เมือ่ วันที่ 1 กันยายน 2561 ณ ส�ำนักงาน ชสอ.
ถนนนครอินทร์ ต�ำบลบางสีทอง อ�ำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ชสอ. เป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ทีเ่ ริม่ ก่อตัง้ จากผูบ้ ริหารสหกรณ์
ออมทรัพย์ 81 สหกรณ์ ด้วยทุนด�ำเนินงานเริ่มต้น 1.97 ล้านบาท ปัจจุบัน
มีสหกรณ์สมาชิก 1,088 สหกรณ์ สินทรัพย์รวมกว่า 120,000 ล้านบาท
ท�ำหน้าที่เป็นศูนย์กลางทางด้านการเงิน วิชาการ กฎหมาย และการพัฒนา
เทคโนโลยี เน้นส่งเสริมให้เกิดการออมในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาค
ประชาชน โดยมีสมาชิกกว่า 3 ล้านคนทั่วประเทศ ทุนด�ำเนินงานรวมทั้ง
ระบบกว่า 2.24 ล้านล้านบาท นับว่ามีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ
รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ กล่าวว่า ในปีนี้ ชสอ. ได้เข้าร่วม
โครงการจิตอาสา “เราท�ำความ ดี ด้วยหัวใจ” ตามพระราชปณิธานของ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริต่าง ๆ ในการบ�ำบัดทุกข์และบ�ำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยก�ำหนดจัดกิจกรรมท�ำบุญ และท�ำความสะอาด
ลานพระเจ้าตากหน้าวัด ณ วัดบางอ้อยช้าง ในเดือนตุลาคม กิจกรรมปฏิบัติ
ธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในเดือนพฤศจิกายน และจัดกิจกรรม
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรปลูกป่าชายเลน ในเดือนธันวาคม ร่วมกันระหว่าง ชสอ. ขบวนการสหกรณ์ และสื่อมวลชน
เนื่องในวันที่ 31 ตุลาคมของทุกปี ถือเป็นวันออมแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2541 เพื่อให้ประชาชน
ทุกคนได้รับรู้และเข้าใจถึงความส�ำคัญของการประหยัดและการออมทรัพย์ ซึ่ง ชสอ. เห็นความส�ำคัญของวันออมแห่งชาติดังกล่าว
จึงได้ด�ำเนินการจัดท�ำโครงการส่งเสริมการออมเนื่องในวันออมแห่งชาติ ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา โดยในปี 2561 ชสอ.
ในฐานะแกนน�ำขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ของประเทศไทย จึงก�ำหนดให้มกี ารจัดกิจกรรมเนือ่ งใน “วันออมแห่งชาติ” ประจ�ำปี 2561
เพือ่ เป็นการส่งเสริมการออมให้กบั สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์และประชาชนสืบต่อไปดังเช่นหลายปีทผี่ า่ นมา โดยก�ำหนดจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ เยาวชน และประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ดังนี้
1. กิจกรรมการระดมเงินออมของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ที่แจ้งความจ�ำนงสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการออม ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 20 ตุลาคม 2561 และน�ำเงินมาลงทุนกับ ชสอ. ในรูปเงินฝากประจ�ำ และตั๋วสัญญาใช้เงิน
รุน่ “วันออมแห่งชาติ” จะได้รบั สิทธิสะสมแต้ม เพือ่ รับสิทธิเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ขอบคุณผูล้ งทุนใน ชสอ. พร้อม
กระปุกออมทรัพย์ ชสอ. รุ่น Limited จ�ำนวน 1 ชุด โดย ชสอ. ได้เปิดรับเงินฝาก และตั๋วสัญญาใช้เงิน รุ่น “วันออมแห่งชาติ ปี 2561”
ระยะเวลา 24 เดือน อัตราดอกเบีย้ 3.80 - 4.10% ต่อปี ซึง่ ได้เปิดจ�ำหน่ายตัง้ แต่วนั ที่ 23 กรกฎาคม - 2 พฤศจิกายน 2561 โดยตัง้ เป้าระดม
เงินออมเข้าระบบ 10,000 ล้านบาท
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2. กิจกรรมการประกวดคลิป “เคล็ดลับการออมอย่างมีคุณค่า” เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานได้ 1 คน ต่อ 1 คลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 1 นาที เข้าร่วมประกวดชิงเงินรางวัลชนะเลิศ จ�ำนวน
10,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ จ�ำนวน 5,000 บาท และรางวัลชมเชย เงินรางวัล จ�ำนวน 3,000 บาท โดยจะประกาศผลและ
มอบรางวัลในวันที่ 31 ตุลาคม 2561
3. กิจกรรมสัมมนาวิชาการ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ ส�ำนักงาน ชสอ. รับฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “เคล็ดลับการออม
อย่างมีคุณค่าตามวิถีสหกรณ์” พร้อมเวทีเสวนา “ส่งเสริมคนไทยใส่ใจการออม เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน” โดย ผู้แทน
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผู้แทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย และผู้แทน ชสอ. รวมทั้งเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น เรื่อง “เคล็ดลับการออมอย่างมีคุณค่าตามวิถีสหกรณ์” โดยผู้แทนสหกรณ์สมาชิก ชสอ.

ชสอ. สนับสนุนเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก พื้นที่ 1 จัดสัมมนา
“เจาะลึกกฎหมายสินเชื่อ และแนวทางปฏิบัติที่ต้องรู้”
รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์
ประธานกรรมการ ชสอ. มอบเงินสนับสนุน
งบประมาณในจัดโครงการ จ�ำนวนเงิน
200,000 บาท ให้กับเขตพื้นที่สหกรณ์
สมาชิก ชสอ. พื้นที่ 1 กรุงเทพมหานคร
หลักสูตร “เจาะลึกกฎหมายสินเชื่อ และ
แนวทางปฏิบตั ทิ ตี่ อ้ งรู”้ และเป็นวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิระหว่างวันที่ 7 - 8 กันยายน 2561 ณ อาคารฝึกอบรมส่วนกลาง ส�ำนักพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรุงเทพฯ โดยมี นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธเี ปิด และมีวทิ ยากรผูท้ รงคุณวุฒิ อาจารย์ปราโมทย์ สรวมนาม
อาจารย์เดชา กิตติวิทยานันท์ บรรยายให้ความรู้แก่ผู้รับการอบรมถึง 106 คน 56 สหกรณ์
โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ข้อบังคับ
และกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการด�ำเนินงานของ
สหกรณ์ การขอรับช�ำระหนี้กรณีสมาชิกถูกพิทักษ์
ทรัพย์เด็ดขาดในคดีล้มละลาย การติดตามหนี้
หลังจากลูกหนี้ผิดนัดช�ำระหนี้
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คลินิกกฎหมาย

การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์
โดย นายณฐกร แก้วดี

โดยปลอดการจ�ำนอง
กับโดยการจ�ำนองติดไป

ใ

นช่วงเวลาที่ผ่านมา สมาชิกสหกรณ์มีโอกาสก่อหนี้จากสถาบันการเงินภายนอกได้มาก เนื่องจากสถาบันการเงิน
ต่าง ๆ เห็นว่าสมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่มีความสามารถช�ำระหนี้ได้สูง ท�ำให้สมาชิกสหกรณ์บางคนเพลิดเพลินกับ
การก่อหนีจ้ นในทีส่ ดุ รายรับไม่พอช�ำระหนีส้ ถาบันการเงินอืน่ ๆ จนถูกฟ้องร้อง และบังคับคดี ถูกยึดทรัพย์สนิ ออกขายทอดตลาด
เพื่อน�ำเงินมาช�ำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามค�ำพิพากษา
ปั ญ หาที่ ท� ำ ให้ ค ณะกรรมการด� ำ เนิ น การสหกรณ์ ต ้ อ งปวดหั ว
ในการตัดสินใจในกรณีทสี่ มาชิกมากูเ้ งินจากสหกรณ์แล้วน�ำอสังหาริมทรัพย์
มาจ�ำนองเป็นหลักประกันการกู้ยืม ต่อมาถูกเจ้าหนี้ภายนอกฟ้องคดี
และเจ้าหนีไ้ ด้ขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดียดึ อสังหาริมทรัพย์ทจี่ ำ� นองไว้กบั
สหกรณ์ออกขายทอดตลาด โดยเจ้าพนักงานบังคับคดี (จพค.) มีหนังสือ
ถึงสหกรณ์ให้ส่งโฉนดที่ดินไปยังเจ้าพนักงานบังคับคดี และให้แถลงด้วยว่า
จะให้ขายทอดตลาดโดยการปลอดจ�ำนอง หรือโดยการจ�ำนองติดไป
ความแตกต่ า งของการขายทอดตลาดโดยปลอดการจ� ำ นองกั บ
โดยการจ� ำ นองติ ด ไป ที่ อ าจมี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจของคณะกรรมการ
ด�ำเนินการว่าจะให้เจ้าพนักงานบังคับคดี (จพค.) ขายทอดตลาดโดยวิธีใด
ถึงจะเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ในฐานะเจ้าหนี้และสมาชิกสหกรณ์ในฐานะลูกหนี้

กรณีแถลงการขายทอดตลาดโดยการปลอดจ�ำนอง

 สหกรณ์ต้องส่งหนังสือพร้อมโฉนดที่ดินไปยัง จพค. รวมทั้งแจ้งยอดหนี้ที่ค้างช�ำระ ณ ปัจจุบันด้วย
 ยื่นค�ำร้องต่อศาลที่ออกหมายบังคับคดีเพื่อขอรับช�ำระหนี้ในฐานะเจ้าหนี้บุริมสิทธิหรือหนี้จ�ำนอง โดยศาลจะนัด
ไต่สวนค�ำร้อง และมีค�ำสั่งให้ จพค. จ่ายเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดให้แก่สหกรณ์ก่อนเจ้าหนี้รายอื่น ซึ่งสหกรณ์ต้องเสียค่า
ธรรมเนียมศาล 1% จากยอดเงินที่ขอรับช�ำระหนี้ แต่ศาลจะสั่งให้จำ� เลยช�ำระแทนภายหลัง
 กรณีขายทอดตลาดได้เงินน้อยกว่ายอดหนี้ที่ค้างช�ำระหนี้แก่สหกรณ์ เงินส่วนที่ขาดสหกรณ์ต้องเรียกเก็บ หรือฟ้องร้อง
บังคับคดีเอากับสมาชิกผู้กู้จนครบถ้วนต่อไป
 การขายทอดตลาดวิธีนี้จะได้ราคามากกว่าการขายแบบจ�ำนองติดไป และเป็นการลดหนี้ของสมาชิก เพราะสหกรณ์
ได้รับช�ำระหนี้ส่วนหนึ่งจาก จพค. แล้ว

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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13

ขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยการปลอดจ�ำนองของ
เจ้าพนักงานบังคับคดี

 ในการขายทอดครัง้ ที่ 1 ให้กำ� หนดราคาเริม่ ต้นตามหลักเกณฑ์ฯ
โดยปัดตัวเลขที่เป็นเศษขึ้นเป็นเรือนหมื่น
 ในการขายทอดครัง้ ที่ 2 หากการขายครัง้ ที่ 1 งดการขาย เนือ่ งจาก
ไม่มีผู้เข้าสู้ราคา ให้ก�ำหนดราคาเริ่มต้นเป็นจ�ำนวนร้อยละ 90 ของราคา
ประเมินตามข้อ 1 โดยปัดตัวเลขที่เป็นเศษขึ้นเป็นเรือนหมื่น
 ในการขายทอดครั้งที่ 3 หากการขายครั้งที่ 2 งดการขาย
เนื่องจากไม่มีผู้เข้าสู้ราคา ให้ก�ำหนดราคาเริ่มต้นเป็นจ�ำนวนร้อยละ 80
ของราคาประเมินตามข้อ 1 โดยปัดตัวเลขที่เป็นเศษขึ้นเป็นเรือนหมื่น
 ในการขายทอดครั้งที่ 4 เป็นต้นไป หากการขายครั้งที่ 3 งดการขาย เนื่องจากไม่มีผู้เข้าสู้ราคา ให้กำ� หนดราคาเริ่มต้น
เป็นจ�ำนวนร้อยละ 70 ของราคาประเมินตามข้อ 1 โดยปัดตัวเลขที่เป็นเศษขึ้นเป็นเรือนหมื่น

กรณีการขายทอดตลาดโดยการจ�ำนองติดไป

 สหกรณ์ต้องส่งหนังสือพร้อมโฉนดที่ดินไปยัง จพค. รวมทั้งแจ้งยอดหนี้ที่ค้างช�ำระ ณ ปัจจุบันด้วย
 การขายทอดตลาดวิธนี จี้ ะได้ราคาต�ำ่ เนือ่ งจากการจ�ำนองติดไปกับอสังหาริมทรัพย์ ซึง่ ผูซ้ อื้ ทรัพย์จากการขายทอดตลาด
ต้องไถ่ถอนจ�ำนองภายหลัง หรืออาจถูกสหกรณ์บังคับจ�ำนอง หากสมาชิกผู้กู้ตกเป็นผู้ผิดนัด
 เงินทีไ่ ด้จากการขายทอดตลาด จพค. จะจ่ายให้แก่เจ้าหนีท้ ยี่ นื่ ขอบังคับคดี ส่วนสหกรณ์นนั้ ก็อยูใ่ นฐานะผูร้ บั จ�ำนองต่อไป
โดยไม่มีสิทธิรับเงินจากการขายทอดตลาด
 หากสมาชิกผู้กู้ตกเป็นผู้ผิดนัด สหกรณ์ต้องบอกกล่าวบังคับจ�ำนองแก่สมาชิกผู้กู้ไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันผิดนัด
และบอกกล่าวผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดในฐานะผู้จำ� นองภายใน 15 วัน นับแต่บอกกล่าวบังคับจ�ำนองสมาชิกผู้กู้
 เมือ่ ครบก�ำหนด สหกรณ์ตอ้ งฟ้องสมาชิกผูก้ พู้ ร้อมทัง้ ฟ้องบังคับจ�ำนอง โดยเสียค่าธรรมเนียมศาล 2% จากมูลหนีท้ ฟี่ อ้ ง
 หากน�ำอสังหาริมทรัพย์ออกขายทอดตลาดแล้วไม่พอช�ำระหนี้สหกรณ์ มีสิทธิขอให้ จพค. ยึด หรืออายัดทรัพย์สินอื่น
ของสมาชิกผู้กู้ออกขายทอดตลาด น�ำเงินมาช�ำระหนี้ให้แก่สหกรณ์จนครบถ้วนต่อไป
 หากการขายทอดตลาดได้เงินมากกว่าหนี้ที่ค้างช�ำระสหกรณ์ ก็ได้รับช�ำระหนี้ครบถ้วนตามสัญญาจาก จพค.
การขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์โดยการจ�ำนองติดไปของเจ้าพนักงานบังคับคดี (จพค.)
 ให้กำ� หนดราคาเริม่ ต้น โดยค�ำนวณร้อยละตามหลักเกณฑ์ฯ โดยยังไม่ตอ้ งปัดเศษขึน้ เป็นเรือนหมืน่ หักด้วยยอดหนีจ้ ำ� นอง
ที่เป็นปัจจุบันตามที่ผู้รับจ�ำนองแจ้งมา คงเหลือเท่าใดให้ปัดเศษขึ้นเป็นเรือนหมื่น
 หากยอดหนีจ้ �ำนองเกินกว่าราคาทีไ่ ด้ค�ำนวณตามหลักเกณฑ์ฯ ให้ก�ำหนดราคาเริม่ ต้นตามทีเ่ ห็นสมควร ทัง้ นีใ้ ห้ค�ำนึงถึง
ค่าใช้จ่ายและค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดีด้วย
การตัดสินใจให้ จพค. ขายทอดตลาดอสังหาริมทรัพย์
ที่มาจ�ำนองเป็นประกันเงินกู้ของสหกรณ์ขึ้นอยู่กับปัจจัย
ของแต่ละแห่งที่คณะกรรมการด�ำเนินการต้องพิจารณา
ข้อมูลให้ดีก่อนแถลงต่อ จพค. และที่ส�ำคัญ สหกรณ์ต้อง
พิจารณาด้วยว่าวิธีใดสหกรณ์จะได้รับช�ำระหนี้ครบถ้วน
ตามสัญญา
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ครบรอบ 36 ปี

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
ดร.สมนึก บุญใหญ่ ผูจ้ ดั การใหญ่ ชสอ. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกบั นายสมพร
เทพสิทธา รองประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์
ครบรอบ 36 ปี ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ อาคารศูนย์ประชุมจอห์น 23 มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ อ�ำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

ครบรอบ
35
ปี
สอ.สหภาพแรงงานไทยเรยอน จ�ำกัด

ดร.สมนึ ก บุญ ใหญ่ ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับนายลิขิต มีบ�ำรุง ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยเรยอน จ�ำกัด ในโอกาสครบรอบ 35 ปี การก่อตัง้ สหกรณ์ และร่วมพิธสี งฆ์ วันที่ 22 สิงหาคม 2561
ณ อาคารส�ำนักงานสหกรณ์ จังหวัดอ่างทอง

ชสอ. พัฒนาความรู้ผู้บริหารสหกรณ์ รุ่นที่ 7
รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานในพิธีปิด
พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ จ�ำนวน 42 คน จาก 34 สหกรณ์ ที่สำ� เร็จ
การฝึกอบรมหลักสูตร “ผูบ้ ริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง รุน่ ที่ 7” เมือ่ วันที่ 6 กันยายน 2561
ณ ส�ำนักงาน ชสอ.
รศ.พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ กล่าวว่า ชสอ. จัดโครงการฝึกอบรม “ผู้บริหาร
สหกรณ์ออมทรัพย์ระดับสูง” รุน่ ที่ 7 ขึน้ ในรูปแบบของการจัดการเรียนรูอ้ ย่างสร้างสรรค์ แลกเปลีย่ น
แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนสามารถสร้างหรือน�ำการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น
ในสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ไ ด้ อ ย่ า งจริ ง จั ง ซึ่ ง จะสอดคล้ อ งกั บ นโยบายของภาครั ฐ ในการปฏิ รู ป
ระบบการก� ำ กั บ ดู แ ลและบริ ห ารจั ด การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ โดยส่ ง เสริ ม พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นสหกรณ์ ใ ห้ เ ป็ น ผู ้ บ ริ ห ารรอบรู ้
ในเชิงบริหารงานสหกรณ์ในทุกมิติ โดยผู้บริหารที่ส�ำเร็จจากหลักสูตรนี้จะเป็นบุคลากรที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรับผิดชอบ
ต่ อ สมาชิ ก และขบวนการสหกรณ์ ใ นระดั บ สู ง มี ทั ก ษะ
ด้ า นการบริ ห ารจั ด การที่ ดี มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามแนวทาง
ของธรรมาภิบาล มุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนสหกรณ์ออมทรัพย์
สู่ความส�ำเร็จของการเป็นสถาบันการเงินภายใต้บริบทของ
สหกรณ์อย่างแท้จริง โดยใช้ระยะเวลาการฝึกอบรม ตัง้ แต่วนั ที่
18 กรกฎาคม - 7 กันยายน 2561 หลักสูตรวิชาประกอบด้วย
5 หมวดวิ ช า ได้ แ ก่ 1) การเศรษฐกิ จ 2) การสหกรณ์
3) การบริหารงานและการจัดการ 4) การสร้างและพัฒนา
ภาวะผู้นำ� 5) สร้างเสริมประสบการณ์และการเรียนรู้
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 กระปุกออมสิน
ราคา ใบละ 50 บาท
 กล่องใส่นามบัตร
ราคา อันละ 50 บาท

สั่งซื้อสินค้าได้ที่

www.fsctshop.lnwshop.com

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

อัตราดอกเบี้ย

เงินฝากประจ�ำ

“รุ่นวันออมแห่งชาติ 2561”
ตั้งแต่วันนี้ - 2 พฤศจิกายน 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

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )

เงินกู้ ระยะยาว

4.38

เงินกู้ ระยะกลาง

4.12

เงินกู้ ระยะสัน้

3.87

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 376 เดือนตุลาคม 2561
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