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ฉบับที่ 1/2561
วันที่ 10 กันยายน 2561
ตามที่ ปรากฏขาวทางสื่อสารมวลชนในชวงเชาวันที่ 5 กันยายน 2561 วา นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ
อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ เปดเผยขอมูล ปญ หาสภาพคลองและฐานะการเงิน ของ “ชุมนุ มสหกรณออม
ทรัพย แหงประเทศไทย จํากัด (ชสอ.)” วากําลังอยูในขั้นวิกฤติ ไมวาจะเปน เรื่องเงิน สด การลงทุน ในหุน กู
เอกชน การผิดนัดชําระหนี้ของสมาชิก จนเปนหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดเกิดขึ้นนั้น
ชสอ. ไดเขาพบนายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมสง เสริมสหกรณ ในชวงบายวัน เดียวกัน ซึ่ง
นายพิเชษฐ ไดชี้แจงวา ไมไดเปนผูใหขอมูลดังกลาวตอสื่อมวลชนแตประการใด และรองศาสตราจารย
พิเศษ พลโท ดร.วีร ะ วงศ ส รรค ประธานกรรมการ ชสอ. พรอมด วยฝายจัดการของ ชสอ. ไดชี้แจงให
สื่อมวลชนไดทราบถึงความมั่นคงของ ชสอ. ไประดับหนึ่งซึ่งปรากฏทางสื่อสารมวลชนไปบางแลว ในโอกาสนี้
ชสอ. ใครขอแจงผลการดําเนินงานใหสหกรณสมาชิกและผูเกี่ยวของทั้งหลายมีความมั่นใจใน ชสอ. เพิ่มขึ้น ดังนี้
การบริหารจัดการของ ชสอ. ไดมีการจัดทําแผนการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงอยาง
เปนระบบ มาตั้งแต ป 2549 และไดมีการทบทวนเปนประจําทุกปมาโดยตลอด สงผลใหผลการดําเนินงานของ
ชสอ. มีดังตอไปนี้
1. การดํารงเงิน กองทุน ตอสิน ทรัพยเสี่ยง ชสอ. มีอัต ราสวนเทากับรอยละ 17.95, 22.09, และ
23.85 ในป 2558, 2559, และ 2560 ตามลําดับ สูงกวาเกณฑที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไวใหธนาคารถือ
ปฎิบัติที่รอยละ 8.5 แสดงวา ชสอ. มีความมั่นคงสูงมาก
2. เกณฑ การบริห ารความเสี่ยงดานเครดิต ชสอ. ได กําหนดเกณฑม าตรฐานความมั่ น คงทาง
การเงินของสหกรณออมทรัพยขึ้น และใชเกณฑดังกลาวเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาใหเงินกูแกสหกรณสมาชิก
โดยไดพิ จ ารณาควบคู ไ ปกั บ ความสามารถในการชํ าระหนี้ ของสหกรณ ที่ เคยกู และยั ง ไม เคยกู เป น สํ าคั ญ
ณ ปจจุบัน (31 สิงหาคม 2561) มีลูกหนี้สหกรณจํานวน 268 แหง จํานวนเงินใหกูคงเหลือ รวม 87,648 ลานบาท
เฉลี่ยตอสหกรณ ไ มเกิน รอยละ 10 ของทุน ของ ชสอ. มี NPL เพียงรอยละ 0.006 ต่ํากวา NPL ของสถาบั น
การเงินทั่วไป ซึ่งมีประมาณรอยละ 3 แสดงวา ชสอ. มีการบริหารความเสียงดานเครดิตอยูใ นระดับสูง
3. เกณฑการบริหารสภาพคลอง ชสอ. มีการบริหารสภาพคลองตามหลักสากลทุกประการ โดย
ศึกษาขอมู ลการ รับ–จ าย จริง 3 ป ยอนหลั ง แลวนํ ามาจัดทํ าประมาณการเงิน สด ประจําวัน ประจําเดือ น
ประจําป โดยกําหนดหลักเกณฑการบริหารสภาพคลอง ดังนี้
3.1 การดํารงสินทรัพยสภาพคลอง.....

3.1 การดํารงสินทรัพยสภาพคลอง ชสอ. มีการดํารงสินทรัพยสภาพคลอง เฉลี่ยในป 2560
รอยละ 4.60 และ ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2561 เทากับรอยละ 3.35 มากกวาพฤติกรรมการถอนคืนเงินฝากของ
สหกรณสมาชิกและสูงเกินกวาเกณฑที่ทางราชการกําหนดไว รอยละ 1
3.2 การจัดทําสัญ ญาณเตือนภัยสภาพคลอง ชสอ. กําหนดวาจะตองมีสภาพคลองระดับ
ความปลอดภัยสูงสุด ไมต่ํากวารอยละ 8 ของเงินรับฝากและตั๋วสัญญาใชเงิน สวนหนึ่งเปนสินทรัพยสภาพคลอง
ตามขอ 3.1 อี กส วนหนึ่ ง จะเปน วงเงิน กู ไดรับ จากธนาคารและตราสารหนี้ ที่ ปลอดการค้ํ าประกั น ณ วัน ที่
5 กันยายน 2561 ชสอ. มีสภาพคลองถึงรอยละ 11.86 สูงกวาระดับปลอดภัยถึงรอยละ 48
4. การบริห ารความเสี่ยงดานตลาด ชสอ. ไดกําหนดโครงสรางของสิน ทรัพยไววา จะเปน เงิน ให
สหกรณสมาชิกกูระหวางรอยละ 70 - 80 และเงินลงทุน รอยละ 20 - 30 ปรากฏวาสินทรัพยทั้งหมดของ ชสอ.
ณ 31 สิงหาคม 2561 มีจํานวน 121,357 ลานบาท เปนเงินใหสหกรณสมาชิกกูรอยละ 72 เปนเงินลงทุนเพียง
รอยละ 26 โครงสรางของสินทรัพยดังกลาว แสดงใหเห็นวา ชสอ. มีความเสี่ยงดานตลาดคอนขางต่ํา เนื่องจาก
เงินลงทุน รอยละ 26 นั้น ก็เปนไปตามประกาศ คพช. ซึ่งประกอบไปดวย พันธบัตรรัฐบาล และหุนกูที่มีเครดิต
เรตติ้ง ไมต่ํากวา A- ยอมเปน หลักประกัน วาอยูในเกณฑที่ ลงทุน ได อีกทั้ง หลักทรัพยแตละรายการก็ไ มเกิน
รอยละ 10 ของทุนของสหกรณ
อนึ่ง เปนที่นายิน ดีวา หลัง จากมีขาวที่ปรากฏสหกรณ สมาชิกไมมีความแตกตื่น ที่จ ะมาถอนเงิน
จาก ชสอ. แตประการใด แสดงใหเห็นวาสหกรณสมาชิกมีความเชื่อมั่นในการบริหารงานของ ชสอ. มาโดยตลอด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
รองศาสตราจารยพิเศษ พลโท
(ดร.วีระ วงศสรรค)
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