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	 พ บกันอีกครั้ งกับจดหมายข าวฉบับเดือน	
พฤษภาคม	 เดือนนี้นับวาเปนเดือนที่มีวันหยุดติดตอกัน	
หลายวัน	 ซึ่งแต ละวันก็มีความสำคัญแตกตางกันไป	
เริ่มตนเดือนกันดวย	 วันแรงงานแหงชาติ	 1	 พฤษภาคม		
5	 	พฤษภาคม	วันฉัตรมงคล	 	 8	พฤษภาคม	วันวิสาขบูชา	
และปดทายดวย	11	พฤษภาคม	วันพืชมงคล
	 หยุดหลายวันแบบนี้	 จะเดินทางไปไหนมาไหน	
ก็ใชความระมัดระวังสักนิด	ดื่มแลวขับ	ถูกจับแน...
		 พบกันใหมฉบับหนา	

        ทีม กอง บรรณาธิการ 
15	ค่ำ	เดือน	6	คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดใหวันวิสาขบูชา	

เปนวันตนไมแหงชาติ	 เพื่อสงเสริมและกระตุ นใหคนไทย	

ตระหนกัและหวงแหนทรัพยากรปาไม	อันจะเปนหนทางนำไป

สูการอนรุกัษและรูจกัการใชประโยชนจากทรพัยากรธรรมชาติ

อยางคุมคา	เพื่อเก็บรักษาไวใหลูกหลานตอไปในอนาคต

คุณประโยชนปาไมสำหรับมนุษยและสัตวโลกนั้น	 มีทั้ง	

ทางตรงและทางออม	แตตลอดระยะเวลาที่ผานมา	ปาไมได	

ถกูทำลายอยางรวดเรว็ทัง้จากภยัธรรมชาต	ิเชน	ไฟปา	แตสิง่ที	่

อันตรายที่สุดก็คือ	 การตัดไมทำลายปา	 อันเปนทรัพยากรที่มี

อยางจำกัดมาใชอยางขาดแผนการดูแลบำรุงรักษาและปลูก

ทดแทน

จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 	 31	 มกราคม	 2532		

ไดกำหนดใหวันวิสาขบูชาของทุกปเปนวันตนไมประจำป	

ของชาติ	 ทั้งนี้	 นอกจากเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาท	

สมเด็จพระเจาอยูหัว	และสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์	พระบรม-	

ราชนินีาถ	ในดานปาไมและสิง่แวดลอมแลว	ยงัเปนการปลกูจติ	

สำนึกของประชาชนใหมีความรักและหวงแหนทรัพยากร	

ปาไมอีกดวย

กิจกรรมในวันตนไมแหงชาติ

1.	 จัดนิทรรศการ	 เอกสารเผยแพร	 คุณประโยชนและ	

ความสำคัญของปาไม	รวมทั้งการอนุรักษปาไม

2.	 ร วมกิจกรรมที่ เกี่ยวกับวันตนไมแหงชาติ	 ซึ่งจัด	

โดยภาครฐับาลหรอืเอกชน	เชน	การปลกูตนไม	การปองกนัไฟปา	

เปนตน

ที่มา	:	www.thaigoodview.com

วันตนไม แหง ชาติ 

เศรษฐกิจพอเพียง
เงินที่จะใหเขาก็มี	 แตถาใหเงินเขาแลวเขาก็เอาไปใชอยาง	

อีลุยฉุยแฉก	และไมมีผลอยางที่ผูที่ขอกูสำหรับทำอาชีพ	จะกลายเปน	
การทำใหคนยิ่งเสียใหญ	 อันนี้เปนสิ่งที่จะตองสอนวา	 กูเงิน	 เงินนั้น	
จะตองใหเกิดประโยชน	 มิใชกู สำหรับไปเลนไปทำอะไรที่ไมเกิด	
ประโยชน	

(พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา : 4 ธันวาคม 2540)

สารบัญ

เศรษฐกิจพอเพียง
จดหมายขาวชสอ.2
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(	นาย	เฉลิม	พล			ดุล	สัมพันธ)
ประธาน	กรรมการ

ชุมนุม	สหกรณ	ออมทรัพย	แหง	ประเทศ	ไทย		จำกัด

ประธานพบสมา	ชิ	กประธานพบสมา	ชิ	ก
จดหมายขาว	 ชสอ.ฉบับเดือน	 พ.ค.	 2552	 นี้	 เปนฉบับกอนการประชุมใหญสามัญประจำป	 2552	 ผมจึงขออนุญาตชี้แจง	

เรื่องราวที่เกี่ยวของกับการประชุมใหญ	ใหทานไดรับทราบและเพื่อทานจะไดเตรียมตัวกอนเขารวมประชุมใหญ

ขอเรยีนวา	ปนี	้ชสอ.	กำหนดวนัประชมุใหญสามญัประจำป	2552	ในวนัเสารที	่13	ม.ิย.	2552	ณ	ศนูยการประชมุอมิแพค็	เมอืงทองธาน	ี	
จ.นนทบุรี	 (สถานที่เดิมปที่แลว)	 เริ่มตั้งแตเวลา	 08.00	 น.	 เปนตนไป	 โดยเรียนเชิญ	 ฯพณฯ	 ทานองคมนตรี	 มาเปนประธานที่ประชุม	
พรอมกลาวปาถกถาพิเศษ	จากนั้นจะเปนการประชุมใหญสามัญฯ	ตามระเบียบวาระการประชุม	(16	วาระ)	

ชสอ.	 ไดทำหนังสือเชิญไปยังสหกรณสมาชิกใหสงผูแทนสหกรณเพื่อเขารวมประชุมใหญสามัญประจำป	 2552	 ในวันเสารที่		
13	มิ.ย.	2552	ณ	ศูนยการประชุมอิมแพ็ค	เมืองทองธานี	จ.นนทบุรี	ตั้งแตเวลา	08.00	–	17.00	น.

สหกรณสมาชกิจะตองนำเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการดำเนนิการ	เพือ่มมีตแิตงตัง้ให	ประธานกรรมการ	หรอื	กรรมการ	หรอืกรรมการ	
ผูจัดการ	 จำนวน	 1	 คน	 เปนผูแทนสหกรณสมาชิก	 เพื่อเขารวมประชุมใหญสามัญฯ	 ของ	 ชสอ.	 ผูแทนสหกรณ	 ไดรับสิทธิหลายประการ		
เชน	 ไมตองเสียเงิน	 “คาลงทะเบียน”	 เขารวมประชุมใหญ	นอกจากนั้น	ยังมีสิทธิเลือกตั้งประธานกรรมการ	จำนวน	1	คน	กรรมการ	จำนวน		
8	คน	และ	ผูตรวจสอบกิจการ	จำนวน	3	คน	และมีสิทธิไดรับเงิน	“คาพาหนะ”	จาก	ชสอ.	อีกดวย

โดย	 ชสอ.	 จะจายเงินคาพาหนะใหเฉพาะ	 “ผูแทนสหกรณสมาชิก”	 สหกรณละ	 1	 คน	 ที่เขารวมประชุมใหญ	 ตามระยะทาง	
ของกรมทางหลวง	 โดยคิดให	 กม.ละ	 4	 บาท/เที่ยว	 (ไป-กลับ	 8	 บาทตอ	 กม.)	 เพิ่มขึ้นจากเดิม	 (กม.ละ	 3.50)	 บาท	บวกดวยคาแท็กซี่	
ไป-กลับ	 เหมาจายใหอีกคนละ	800	บาท	เชน	ผูแทนสหกรณที่อยูจังหวัดเชียงใหม	 (ระยะทางประมาณ	696	กม.)	จะไดรับคาพาหนะเทากับ	
696	x	8	+	800	บาท	=	5,300	บาท	สวนทานที่อยู	กทม.	จะไดเพียง	800	บาทเทานั้น	

ขอเรยีนยำ้วา	การแตงตัง้ผูแทนสหกรณสมาชกิ	จะตองเปน	ประธานกรรมการ	หรอืกรรมการ	หรอืกรรมการผูจดัการ	สหกรณฯ	เทานัน้		
จะแตงตั้งให	 ผูจัดการ	หรือ	 เจาหนาที่	 เปนผูแทนสหกรณ	 ไมไดเด็ดขาด	ซึ่งเปนไปตาม	พรบ.สหกรณ	 มาตรา	 51	 และขอบังคับของ	 ชสอ.		
หากทานแตงตั้งให	 ผูจัดการ	หรือ	 เจาหนาที่ไป	ก็จะเปน	 “โมฆะ”	 ไมสามารถนับเปนองคประชุม	 ไมสามารถใชสิทธิอภิปรายในที่ประชุมได		
และไมสามารถใชสิทธิเลือกตั้งได	และไมสามารถรับเงินคาพาหนะ	จาก	ชสอ.ได	แตจะสามารถเปนผูสังเกตการณได

ผูสังเกตการณ	 นอกจากจะไมมีสิทธิหลายประการแลว	 ยังจะตองเสียเงินคาลงทะเบียนดวย	 เมื่อทานมีมติแตงตั้งผูแทนสหกรณ	
สมาชิกแลว	ขอใหสงรายชื่อผูแทนสหกรณของทาน	พรอมลงนามประธานกรรมการ	และประทับตราสหกรณ	แลวรีบสงไปยัง	ชสอ.	เพื่อที่จะได	
รวบรวม	ตรวจสอบความถูกตองและองคประชุมดวย

เนื่องจากปนี้	 จะมีการเลือกตั้งประธานกรรมการ	ดังนั้น	การแขงขันของผูสมัครแตละทีม	คาดวาจะเขมขนกวาทุกป	 ผมก็ขอวิงวอน	
ใหผู สมัครทุกทีมไดโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของ	 ชสอ.	 อยางเครงครัด	 เพื่อใหการประชุมใหญและการเลือกตั้งในปนี้	 เปนไปดวย	
ความเรยีบรอย	บรสิทุธิ	์และยตุธิรรม	และถอืเปนวฒันธรรมหรอืแบบอยางทีด่ขีองขบวนการสหกรณไทยเรา	ไมอยากเหน็บรรยากาศการหาเสยีง	
ที่สกปรก	 เชน	 การจายเงิน	 ซื้อสิทธิ	 ขายเสียง	 จัดเลี้ยง	 แจกวัตถุมงคล	แจกของ	หรือการโจมตี	 ใสรายปายสี	 ใบปลิวเถื่อน	 เหมือนในอดีต	
ที่ผานมา	 เราควรแขงขันกันตาม	 กติกา	 ใหเกียรติซึ่งกันและกัน	 และสรางสรรค	 ดวยการแขงขันการนำเสนอนโยบาย	 ของแตละทีมหรือ	
แตละทาน	 วาจะเขาไปทำอะไร	 เพราะทุกคนลวนแตมีเจตนาที่ดีที่อาสาจะเขามาสรางสรรค	 ชสอ.และพัฒนาขบวนการสหกรณออมทรัพย	
ไทยใหเจริญกาวหนาตอไป

และปนี้	 ชสอ.พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง	 นั่นคือ	 การกำหนดกติกาสำหรับการหาเสียงของผูสมัครไวคอนขางเขมงวดมาก	 กลาวคือ	
หามแจกเอกสารใด	ๆ	 เพื่อการหาเสียงบริเวณเขตปริมณฑล	 (ตั้งแตประตูหนาอาคารกอนขึ้นลิฟท)	 และหามแจกเอกสารใดๆ	 ในหองประชุม	
โดยเดด็ขาด	ในหองประชมุจะมเีฉพาะเอกสารของ	ชสอ.					ทีแ่จกใหในวนัประชมุใหญเทานัน้	ทัง้นี	้เพือ่ความเปนระเบยีบ	เรยีบรอย	ของการประชมุ	
และถือเปนการสราง	“วัฒนธรรม”	ที่ดีงามของการประชุมใหญ	ชสอ.	

ผมหวังวา	 ผูสมัครทุกทีม	 ทุกคน	 และผูใหการสนับสนุนผูสมัคร	 จะใหความรวมมือกับ	 ชสอ.	 เปนอยางดี	 และหวังวาทุกทาน	
คงจะเขาใจในเจตนารมณของ	ชสอ.	และผมหวงัวา	จะเปนนมิติหมายทีด่ขีองการประชมุใหญ	การเลอืกตัง้	ของ	ชสอ.	ทีจ่ะแตกตางไปจากหลาย	ๆ 	ป		
ที่ผานมา	พวกเราทุกคนตองชวยกันสรางวัฒนธรรมการเลือกตั้งใหมของ	ชสอ.

ผมขอยุติไวเพียงเทานี้กอนนะครับ	แลวพบกับผมใหมในฉบับหนาครับ......สวัสดีครับ
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กระทรวงเกษตรฯคัดสหกรณดีเดนแหงชาติป52
เขารับพระราชทานโลรางวัลวันพืชมงคล

กระทรวงเกษตรและสหกรณ	คัดเลือกสหกรณและกลุมเกษตรกรดีเดนแหงชาติป	 52	จำนวน	7	สหกรณ	 3		
กลุมเกษตรกรที่โชวผลงานประสบความสำเร็จในการบริหารงาน	ไดรับการยกยองประกาศเกียรติคุณและเผยแพร	
ผลงานของสหกรณและกลุมเกษตรกรในการบรหิารงานแกสาธารณชน	หวงัเปนตวัอยางในการพฒันาและยกระดบั	
มาตรฐานการดำเนนิงานของสถาบนัเกษตรกรและสหกรณใหมปีระสทิธภิาพในการดำเนนิกจิการสงูและกาวหนายิง่ขึน้		
และเขารับพระราชทานโลรางวัลใน	วันพืชมงคล	11	พฤษภาคม	2552

สหกรณดีเดนแหงชาติ	 ไดคัดเลือกโดยแบงเปนตามประเภทของแตละสหกรณ	 ดังนี้	สหกรณออมทรัพย 
ไดแก	สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลราชวิถี	จำกัด	เปนสหกรณที่มีระบบการบริหารงานในระดับ	ISO	9001:2000		
และอยูระหวางการพัฒนาเขาสูมาตรฐาน	 ISO	9001:2008	สหกรณรานคา	 ไดแก	 รานสหกรณสิงหบุรี	 จำกัด		
มีการจัดโครงการหนวยรถขายสินคาตามรานโชวหวย	 เพื่อเพิ่มยอดขายใหแกรานสหกรณภายใตเศรษฐกิจ	
ในปจจุบัน	สหกรณการเกษตร	ไดแก	สหกรณการเกษตรพนมวังก	จำกัด	ดำเนินโครงการบริหารจัดการแนวใหม		
ปลูกจิตสำนึกแกสมาชิกสหกรณและเรงรัดปญหาหนี้คาง	 สงผลทำใหการดำเนินงานประสบความสำเร็จมีกำไร	
ตอเนือ่งทกุป	สหกรณในเขตนคิม	ไดแก	สหกรณนิคมอาวลึก	จำกดั	ซึง่เนนการมสีวนรวมของสมาชกิ	บรกิารทีร่วดเรว็	
มปีระสทิธภิาพ	สหกรณโคนม	ไดแก	สหกรณโคนมในเขตปฏริปูทีด่นิลำพญากลาง	จำกดั	นำระบบบรหิารคณุภาพ	
ISO	 9001:2008	 มาใช	 และมีการตั้งสถานีวิทยุชุมชนใหความรูแกเกษตรกรเพื่อสงเสริมการประกอบอาชีพ	
การเลี้ยงโคนม	สหกรณดานชลประทาน	 ไดแก	สหกรณผูใชน้ำสถานีสูบน้ำดวยไฟฟาบานทายวัดพญาปนแดน	
จำกดั	มกีารจดัทำโครงการทศันะศกึษาเพือ่พฒันาบคุลากร	และวางระบบการบรหิารงานทีโ่ปรงใส	สหกรณสวนยาง		
ไดแก	 สหกรณกองทุนสวนยางควนหมากพัฒนา	 จำกัด	 ดำเนินโครงการพัฒนาเพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง	 และ	
สงเสริมการประกอบอาชีพการทำสวนยางใหแกสมาชิก

สวนกลุมเกษตรกรดีเดน	มี	3	กลุม	ไดแก	กลุมเกษตรกรทำนาทายตลาด	จังหวัดลพบุรี	มีการดำเนินงาน	
ดวยการขบัเคลือ่นปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและสงเสรมิสนิคามาตรฐานและปลอดภยั	GAP	กลุมเกษตรกรทำสวน 
ธารนำ้ทพิย จงัหวดัยะลา	เปนตนแบบของการรวบรวมผลผลติเพือ่จดัจำหนายโดยการแปรรปู	และกลุมเกษตรกร 
ทำไรโปงน้ำรอน	 จังหวัดเชียงใหม	 มีนโยบายการรวมกลุมเพื่อใหบริการแกสมาชิกและเกษตรกร	 และสงเสริม	
ดานการใหความรูแกสมาชกิอยางตอเนือ่ง	ซึง่ทัง้สหกรณและกลุมเกษตรกรดเีดนแหงชาติ	จะเขารบัพระราชทานโล	
รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ	ประจำป	 2552	 ในวันที่	 11	 พฤษภาคม	 2552		
ณ	พลับพลาที่ประทับ	มลฑลพิธีทองสนามหลวง

ทั้งนี้	วันพระราชพิธีพืชมงคลนี้	นับตั้งแตป	พ.ศ.	2509	เปนตนมา	คณะรัฐมนตรีไดลงมติใหเปน	“วันเกษตรกร”		
ประจำป	 เพื่อใหผูมีอาชีพทางการเกษตรไดตระหนักถึงความสำคัญของการเกษตร	 และรวมกันตั้งจิตอธิษฐาน	
ในการประกอบพระราชพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ	 เพื่อความเปนสิริมงคลและความเจริญรุงเรือง	
แกอาชพีของตน	การเกษตรนบัเปนภาคการผลติและเปนรากฐานทางเศรษฐกจิทีส่ำคญัของประเทศ	คณะรฐัมนตรี	
จึงไดกำหนดใหจัดงานวันเกษตรกรควบคูในวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ	 เพื่อบำรุงขวัญ	
แกเกษตรกรนับแตนั้นเปนตนมา
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ชสอ. ไดพ้ฒันาโปรแกรมระบบบรหิารและบรกิารงานสหกรณอ์อมทรพัย ์Version 1.0  
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สหกรณ์สมาชิก มีอุปกรณ์ เครื่องมือที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ 
มาใช้ในการดำเนินงานสหกรณ์ โดยเปิดให้บริการติดตั้งโปรแกรมฯ แก่สมาชิกที่ยัง 
ไม่เคยใช้หรือที่มีใช้อยู่ก่อนแล้ว 

สหกรณ์สมาชิกใดประสงค์จะเปลี่ยนมาใช้โปรแกรมระบบบริหารและบริการงาน 
สหกรณ์ออมทรัพย์ของ ชสอ. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเทคโนโลยี 
สารสนเทศ โทร. 0 2496 1199 ต่อ 325, 327, 328

กระดานขาว

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2552

ชสอ. ขอเรียนเชิญสหกรณ์สมาชิกส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2552  
ในวันเสาร์ ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ระหว่างเวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์  
ไดมอนด ์บอลรมู อมิแพค็ คอนเวนชัน่ เซน็เตอร ์อาคาร 9 ศนูยแ์สดงสนิคา้และการประชมุ 
อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักผู้บริหาร โทร. 0 2496 1199 ต่อ 204, 205

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

กองทุนฯ ขอเชิญชวนสหกรณ์สมาชิก สมัครเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ เพื่อการพัฒนาบุคลากรทั้งระบบอย่างเป็นเอกภาพ สนใจ 
ทำหนังสือขอเข้าร่วมกองทุนตามที่อยู่ ดังนี้ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง 
อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177,  
0 2496 1188 หรือทาง www.fsct.com

โปรแกรมระบบบริหารและบริการงานสหกรณ์ออมทรัพย์
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ณ	วันที่	 31	มีนาคม	 2552	 ซึ่งเปนวันสิ้นปทางบัญชีของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย	จำกัด		
(ชสอ.)	 มีสินทรัพยรวม	 30,754	 ลานบาท	 ลดลงจากปกอน	 389	 ลานบาท	 แตเปนการลดลงของหนี้สินเงินกู	
จากธนาคาร	4,325	ลานบาท	ที่	 ชสอ.นำมาใหบริการกูแกสหกรณสมาชิก	 ขณะที่เงินรับฝากและตั๋วสัญญาใชเงิน	
ที่สหกรณลงทุนไวใน	 ชสอ.	 เพิ่มขึ้นจาก	 20,145	ลานบาท	 เปน	 24,708	ลานบาท	หรือเพิ่มขึ้น	 4,563	ลานบาท		
(เพิ่มขึ้น	22.65%)	และมียอดทุนเรือนหุน	5,669	ลานบาท	เพิ่มขึ้น	341	ลานบาท	หรือเพิ่มขึ้น	6.40%

ดานการใหบริการเงินกู	 	 ในป	 2551	 ชสอ.มียอดเงินใหกูแกสมาชิกเฉลี่ย	 13,949	 ลานบาท	 คิดเปน		
56.46%	 ของเงินรับฝากและตั๋วสัญญาใชเงิน	 หรือ	 45.36%	 ของสินทรัพยรวม	 ขณะที่นโยบายในการบริหาร	
เงินทุนของ	 ชสอ.นั้น	 ตองการจัดสรรเงินทุนใหบริการเงินกู แกสหกรณสมาชิก	 100%	 ของเงินรับฝากและ	
ตั๋วสัญญาใชเงิน	หรือ	 80%	ของสินทรัพยรวมของ	ชสอ.	 แตเนื่องจากมีการแขงขันใหบริการเงินกูในระบบสหกรณ	
ออมทรัพยคอนขางสูง	ทั้งจากธนาคารและสหกรณออมทรัพยดวยกัน	ชสอ.ตองปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูลงถึง		
5	ครั้งในรอบปบัญชี	 2551	ประกอบกับ	 ชสอ.มีตนทุนเงินทุนสูงกวาสหกรณขั้นปฐม	 (สหกรณสมาชิก)	 เนื่องจาก	
ตองระดมเงินรับฝากและตั๋วสัญญาใชเงินในอัตราดอกเบี้ยที่สูงกวาสถาบันการเงินทั่วไป	 และตองกูยืมเงินจาก	
ธนาคารมาใหสมาชกิกู	โดยเฉพาะในชวงเดอืนกนัยายน	–	ธนัวาคม	2551	ซึง่เปนชวงทีธ่นาคารปรบัเพิม่อตัราดอกเบีย้
เงนิใหกูแกสหกรณออมทรพัยฯ	โดยการออกตัว๋สญัญาใชเงนิ	ทำให	ชสอ.มสีวนตาง	(Spread)	เฉลีย่ทัง้ปเหลอือยูเพยีง	
0.1060%	เทานั้น

ดานการลงทุน	 ชสอ.	 มีแนวนโยบายในการบริหารเงินลงทุนเพียง	 20%	 โดยประมาณจากสินทรัพยรวม		
เพียงเพื่อดูแลสภาพคลอง	พรอมใหสหกรณผูลงทุนใน	ชสอ.	สามารถไถถอนเงินฝากหรือตั๋วสัญญาใชเงินไดทันที	
แมเปนการไถถอนกอนกำหนดก็ตาม	 แตเนื่องจากมีการแขงขันในตลาดเงินกูสหกรณออมทรัพยคอนขางรุนแรง		
ทำใหมกีารสงชำระคนืเงนิกู	ชสอ.กอนกำหนด	ชสอ.	จงึตองนำเงนิสวนทีเ่หลอืจากการใหบรกิารเงนิกูแกสมาชกิไปลงทนุ	
ในหลักทรัพยตาง	 ๆ	 ทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน	 ทั้งที่ลงทุนโดย	 ชสอ.เอง	 และลงทุนผานกองทุนสวนบุคคล		
โดยเริ่มมีการจัดจางบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน	ซึ่งมีคณะบุคลากรมืออาชีพ	ผูมีความรูและประสบการณเปน	
ผูจัดการกองทุนสวนบุคคลของ	ชสอ.	2	กองทุน	รวม	1,000	ลานบาท	ในป	2546	และพัฒนาเรื่อยมาเปน	5	กองทุน		
รวม	 4,700	ลานบาทในป	 2552	 ไดรับผลตอบแทนการลงทุนในอัตราที่ดีโดยตลอด	 เชน	 6.21%ในป	 2549	 และ		
5.69%ในป	2550	ทำให	ชสอ.มีกำไรสุทธิประจำป	2550	ถึง	365.82	ลานบาท	สูงกวาเปาหมาย	40.82	ลานบาท	
หรือ	12.56%	

แตในป	 2551	 ไดเกิดปญหาหนี้เสียภาคอสังหาริมทรัพยในสหรัฐอเมริกาอยางรุนแรง	 ลุกลามบานปลาย		
กอใหเกิดความผันผวนและทรุดตัวลงอยางรุนแรงในตลาดการเงิน	 ตราสารหนี้และตลาดตราสารทุนทั่วโลก		
ตลาดหุนทั่วโลกปรับตัวลดลงเฉลี่ย	 43%	มากที่สุดเปนประวัติการณในรอบ	 80	ป	 สวนดัชนีตลาดหุนไทยลดลง	
อยางมากถึง	 60%	กอนจะดีดตัวขึ้นมาลดลงเฉลี่ยทั้งปที่	 49%	 วิกฤตการเงินโลกครั้งนี้	 สงผลใหกองทุนทั่วโลก	
ประสบปญหาขาดทนุอยางรนุแรง	กองทนุบำเหนจ็บำนาญขนาดใหญมผีลตอบแทนตดิลบตัง้แต	-12.32%	ถงึ	-26.94%		
สำหรับกองทุนสวนบุคคลของ	 ชสอ.	 ก็ไดรับผลกระทบเชนกันแตไมรุนแรงนัก	 โดยมีผลตอบแทนการลงทุน	
ลดลงเหลอื	2.65%	ทัง้นีเ้นือ่งจากคณะกรรมการไดตดิตามการบรหิารกองทนุสวนบคุคลของ	ชสอ.ดวยความรอบคอบ	
ระมัดระวัง	 โดยเริ่มทยอยปรับลดเงินลงทุนในกองทุนสวนบุคคล	632	ลานบาทในเดือนกันยายน	1,408	ลานบาท	
ในเดือนตุลาคม	และ	480	ลานบาทในเดือนพฤศจิกายน	รวมทั้งไดปดกองทุนสวนบุคคลของ	ชสอ.จำนวน	2	กองทุน	
ในเดือนธันวาคม	2551	และปดอีก	 2	กองทุนในเดือนมกราคม	2552	คงเหลือไวเพียง	 1	กองทุน	 เพื่อที่จะไดดูแล	
ตราสารทุนที่รับโอนมาจากกองทุนทั้ง	 4	กองทุนที่ปดไป	 ไมมีนโยบายใหลงทุนในตราสารทุนเพิ่มเติม	สวนตราสาร	

มุมสหกรณเชิงคุณคา

การบริหารเงินทุนของ ชสอ. ในรอบปบัญชี 2551
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หนี้โอนเขา	 ชสอ.เพื่อบริหารเองโดยตรง	 ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการบริหารความเสี่ยงและการลดคาใชจาย	
ดานคาธรรมเนยีมการจดัการกองทนุ	คาธรรมเนยีมการรบัฝากทรพัยสนิ	รวมทัง้เปนการเพิม่สภาพคลองใหกบั	ชสอ.	
สามารถนำไปชำระคืนเงินกูจากธนาคารดวย

ณ	วันสิ้นปบัญชี	31	มีนาคม	2552	ชสอ.มีแหลงที่มาของสินทรัพย	และการบริหารสินทรัพย	ดังนี้

การสรางรายไดและลดคาใชจาย	 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาเห็นวาการสรางรายไดจากการลงทุน	
ในตราสารทุนจะลดลงเนื่องจากผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจ	 จึงไดปรับนโยบายการสรางรายไดเพิ่มเติม		
โดยการปรับปรุงบริการเงินใหกูแกสมาชิก	ทั้งอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง	เพิ่มประเภทเงินกูระยะปานกลาง	36	เดือน	และ	
ขยายงวดระยะเวลาการชำระหนี้ระยะยาวเปน	 120	 งวด	 ปรับนโยบายการลงทุนโดยการลดการลงทุน	
ในตราสารทุน	 เพิ่มการลงทุนในตราสารหนี้ซึ่งมีความเสี่ยงที่ต่ำกวาและนำตราสารหนี้ไปเปนหลักทรัพย	
ค้ำประกันเงินกูจากธนาคารมาบริการใหกูยืมแกสหกรณสมาชิกเมื่อสมาชิกตองการ	ทำให	ณ	สิ้นปบัญชี	 2551		
ชสอ.	 มีรายไดรวมทั้งสิ้น	 1,370.79	 ลานบาท	 เกินกวาเปาหมายที่ตั้งไว	 1,272.19	 ลานบาทเล็กนอย	 สำหรับ	
นโยบายการลดคาใชจายคณะกรรมการไดพิจารณาปรับลดคาใชจายบริหารทั่วทั้งองคกรลง	 รวมถึงปรับลด	
อัตราคาเบี้ยเลี้ยง	 คาเบี้ยประชุมและคาพาหนะทั้งของกรรมการและเจาหนาที่ 	 รวมปรับลดค่าใช้จ่าย	
ลงไปประมาณ	 10.8	 ล้านบาทเศษ	 ทำใหมีคาใชจายบริหารเพียง	 94.34	 ลานบาท	 ลดลง	 39.36	 ลานบาท		
จากงบประมาณที่ตั้งไว	 คิดเปนลดคาใชจายไดถึง	 29.44	%	 นอกจากนี้ยังไดประหยัดการจัดซื้อครุภัณฑ		
เหลือเพียง	2.04	ลานบาท	จากงบประมาณที่ตั้งไว	6.90	ลานบาท	และใชงบลงทุนเพียง	2.04	ลานบาท	จากที่ตั้งไว		
9.40	 ลานบาท	 แตเนื่องจาก	 ชสอ.มีภาระคาใชจายดอกเบี้ยจายเพิ่มสูงขึ้นมากถึง	 1,016.83	 ลานบาท		
เกินกวาประมาณการไว	 248.32	 ลานบาทหรือ	 32.32	%	อันเนื่องมาจากการปรับอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากและ	
ตั๋วสัญญาใชเงินใหสามารถแขงขันกับตลาดได	 รวมทั้งดอกเบี้ยเงินกูจากธนาคารที่นำมาใหบริการแกสหกรณ	
สมาชิกมากขึ้น	ทำให	ชสอ.มีกำไรสุทธิเพียง	259.62	ลานบาท	คิดเปน	70.17%	ของเปาหมายที่ตั้งไว

ทายนี้ ชสอ.หวังเปนอยางยิ่งวา	 ผูแทนสหกรณสมาชิกจะเขาใจถึงผลกระทบที่เกิดจากวิกฤตเศรษฐกิจ	
โลกและเศรษฐกิจไทยซึ่งเปนปจจัยภายนอก	รวมถึงความพยายาม	ความตั้งใจ	และมุงมั่นของคณะผูบริหาร	ชสอ.		
ในการปรับปรุงการบริหารจัดการใหสามารถรับมือกับวิกฤตการณในป	2551	ที่ผานมา	ถึงแมผลกำไรจะลดนอยลง	
ไปบางแตเปนการปรับฐานที่มั่นใหมีความเขมแข็งพรอมจะเจริญเติบโตกาวหนาตอไป
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 แหลงที่มาของสินทรัพย จำนวนเงิน สัดสวน การบริหารสินทรัพย จำนวนเงิน สัดสวน
  (ลานบาท) %  (ลานบาท) %

	 1.	เงินรับฝากและตั๋วสัญญาใชเงิน	 24,709	 80.34	 1.	 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	 3,428	 11.15
	 2.	เงินกูธนาคาร	 --	 --	 2.	 เงินใหสมาชิกกู	 12,756	 41.48
	 3.	หนี้สินอื่น		 167	 0.54	 3.		 เงินลงทุน	 	
	 	ทุน		 	 	 		 3.1	 ตราสารหนี้	 12,872	 41.85
	 4.	ทุนเรือนหุน	 5,669	 18.43	 		 3.2	 ตราสารทุน	 557	 1.81
	 5.	ทุนสำรองและทุนสะสม	 738	 2.40	 4.	 กองทุนสวนบุคคล	 1,141	 3.71
	 6.	กำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น	 (789)	 (2.55)	 	 	
	 7.	กำไรสุทธิ	 260	 0.84	 	 	
	  รวมทั้งสิ้น	 30,754	 	100.00	 รวมทั้งสิ้น 	 30,754	 		100.00



จดหมายขาวชสอ.8

รอบ รั้ว สหกรณ

นายเฉลิมพล ดุลสัมพันธ	 ประธานกรรมการ	 ชสอ.		
รวมลงนามบันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือ	 โครงการ	 “พัฒนา	
คุณภาพผูตรวจสอบกิจการสหกรณ”	 ระหวางสันนิบาตสหกรณ	
แหงประเทศไทย	และชุมนุมสหกรณ	 สถาบันวิชาการดานสหกรณ	
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร	กรมสงเสรมิสหกรณ	
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ	 เมื่อเดือนเมษายน		
ที่ผานมา	ณ	หองชัยพฤกษ	อาคาร	K.U.Home	
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	 กรุงเทพฯ	 โดยมี		
ดร.ชาติชาย พุคยาภรณ	รัฐมนตรีชวยวาการ	
กระทรวงเกษตรและสหกรณ	 เปนประธาน	
ในพิธีลงนาม

	 การจดัทำบนัทกึขอตกลงดงักลาว	มวีตัถปุระสงคเพือ่รวมมอืกนัพฒันาสมรรถนะของผูตรวจสอบกจิการ	
สหกรณ	 ใหมีความรูความสามารถ	ทักษะ	และประสบการณ	 เพื่อใหการปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการสหกรณ	
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 ความรวมมือในครั้งนี้	 นับเปนการจุดประกายความรวมมือของหนวยงานตาง	 ๆ	 ในการ	
พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานใหกับผูตรวจสอบกิจการใหเปนมาตรฐานเดียวกัน	 และเตรียม	
ความพรอมใหกับผูตรวจสอบกิจการในเรื่องของความรูที่จะนำไปใชในการทำงาน	 อันจะสงผลใหสหกรณ	
มกีารตรวจสอบกจิการทีด่	ีมรีะบบการควบคมุภายในทีด่	ีมคีวามโปรงใส	มกีารบรหิารจดัการทีด่	ีมธีรรมาภบิาลทีด่	ี
เขมแข็ง	เปนอิสระ	พึ่งพาตนเองได	และเปนที่พึ่งของมวลสมาชิก	อันจะนำไปสู	“คนแข็งขัน องคกรแข็งแรง”

ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทย ธงชัย พรรณลาภ 
รองประธานกรรมการ	ชสอ.	 รวมพิธีเปดงานมหกรรมสินคาสหกร
ณและกลุมเกษตรกร	ประจำป	 2552	 เมื่อเดือนมีนาคมที่ผานมา	
ณ	บริเวณสำนักงานสหกรณจังหวัดปทุมธานี	 จังหวัดปทุมธานี	
โดยม	ีดร.ชาตชิาย	พคุยาภรณ	รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงเกษตร	
และสหกรณ	เปนประธานในพิธีเปด

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพร และ	
ประชาสัมพันธ	 หลักการ	 วิธีการสหกรณ	 และการดำเนินงาน	
ของขบวนการสหกรณ	 โดยการจัดแสดงและจำหนายสินคา	
ผลิตภัณฑของสหกรณ	 กลุมเกษตรกรกลุมอาชีพในขบวนการ	
สหกรณ	 เพื่อเป นการเผยแพรผลิตภัณฑของสหกรณและ	
กลุมเกษตรกรใหเปนที่รูจักแกบุคคลทั่วไป	

ชสอ.	รวมพัฒนาคุณภาพ
ผูตรวจสอบกิจการสหกรณ

มหกรรมสินคาสหกรณ	ประจำป	2552
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นายอนันต ชาตรูประชีวิน	ผูจัดการใหญ	ชสอ.	มอบของที่ระลึก	
ในงานสัมมนาทางวิชาการ	 เนื่องในโอกาสครบรอบ	 70	 ป	 รานสหกรณ	
กรุงเทพ	จำกัด	 โดยมี รองศาสตราจารย ฉายศิลป เชี่ยวชาญพิพัฒน 
ประธานกรรมการ	เปนผูรบัมอบ	เมือ่เดอืนมนีาคม	ทีผ่านมา	ณ	รานสหกรณ	
กรุงเทพ	จำกัด	(สาขาพระปนเกลา)

ร านสหกรณกรุงเทพ	 จำกัด	 จดทะเบียนจัดตั้งเป นสหกรณ	
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ	 พ.ศ.2471	 เมื่อวันที่	 23	 มีนาคม	 2482		
ภายใต ชื่อ	 “ร านสหกรณกรุงเทพ	 จำกัดสินใช ”	 เป นร านสหกรณ	
รานแรกในกรุงเทพฯ	 มีสมาชิกเริ่มแรก	 493	 คน	 มีเงินคาหุ นที่สมาชิก	
ชำระแลว	 7,195	 บาท	 มีสำนักงานอยูที่สามยอด	 ถนนเจริญกรุง	 เปน	
อาคารพาณิชยที่เชาจากสำนักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย	 ปจจุบัน	
มีทรัพยสินของตนเองที่เปนสำนักงาน	4	สาขา	 ไดแก	 สาขาบางลำพู	 สาขาพระปนเกลา	 สาขาลาดหญา	 และ	
สาขาเอกมัย

นายสทิธชิยั อึง๊ภากรณ รองประธานกรรมการ	
ชสอ.	 มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส		
ครบรอบ	 32	 ป  	 วันสถาปนาสหกรณออมทรัพย 	
ข าราชการกระทรวงศึกษาธิการ	 จำกัด	 (สอ.ศธ.)		
เมื่อวันที่	 29	 มีนาคม	 ที่ผานมา	ณ	ที่ทำการสหกรณ	
อาคารสมานฉันท	ชั้น	3	กระทรวงศึกษาธิการ

ชสอ.	 จัดโครงการแลกเปลี่ยนผู นำ	
สหกรณเกาหลี	 –	 ไทย	ประจำป	 2551	 ระหวาง	
วันที่	19	–	26	มีนาคม	2552	ตามบันทึกขอตกลง	
แบบทวิภาคี	 	 โดยมีผู นำจากชุมนุมสหกรณ	
ออมทรัพยชุมชนแหงประเทศสาธารณรัฐเกาหลี		
(Korean	 Federat ion	 o f 	 Communi ty		
Credit	Cooperatives	:	KFCC)จำนวน	17	คน		
เดินทางมาศึกษาดูงานสหกรณและวัฒนธรรม	
ในประเทศไทย	 เพื่อเปนการสงเสริมความสัมพันธอันดี	 และนำไปสูความรวมมือทางดานวิชาการและดานการเงิน	
ในอนาคต

70	ป	รานสหกรณกรุงเทพ	

รวมยินดี	สอ.ศธ.	
ครบรอบ	32	ป

โครงการแลกเปลี่ยน	
ผูนำสหกรณเกาหลี	-	ไทย	
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CS R

CS R

ที่มา : http://thaicsr.blogspot.com 

จำพวกของ CSR
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การดำเนินความรับผิดชอบตอสังคม	
ของกิจการ	 มิไดจำกัดวากิจการที่กลาวถึง	
จะตองเปนองคกรหรือหนวยงานที่อยู ใน	
ภาคธรุกจิเทานัน้	ในอดตีทีผ่านมา	ภาครฐัเอง	
ก็ ได  เคยตราพระราชกฤษฎีกาว าด วย	
หลั ก เกณฑ และวิ ธี การบริ หารกิ จการ	
บานเมืองที่ดี	 ซึ่งทำใหสวนราชการตาง	 ๆ		
ตองพัฒนาการปฏิบัติราชการโดยใชวิธีการ	
บริหารกิจการบ านเมืองที่ดี เพื่อให  เกิด	
ประโยชนสุขแกประชาชน

ดังนั้น	 ตองถือวาสวนราชการตาง	 ๆ		
ก็ดี 	 มีพันธกิจหลักในการบริหารกิจการ	
บานเมืองดวยความรับผิดชอบเปนที่ตั้ง	
อยู แลว	 ทั้งยังเปนหนวยงานที่ตั้งขึ้นเพื่อ	
วัตถุประสงคในการใหบริการสาธารณะ	
แก ประชาชน	 โดยไม แสวงหาผลกำไร		
ซีเอสอาร	 (CSR)	 ในภาครัฐจึงมิใชเรื่องใหม	
หรือหลักการบริหารบานเมืองแนวใหมแต	
ประการใด	 แตเปนเรื่องที่ขาราชการทุกคน	
ตองตระหนักและสำนึกไดเองว าตนเอง	
มีบทบาทและความรับผิดชอบตอสังคม	
ในการปฏิบัติหนาที่อยูตลอดเวลา

ฉะนั้น	 เรื่องของความรับผิดชอบ	
ตอสังคม	 (Social	 Responsibility:	 SR)		
สำหรับหนวยงานของรัฐ	 จึงถือเปนบทบาท	
ขั้นพื้นฐานที่พึ งมีนับตั้ งแต วันแรกของ	
การกอตั้งหนวยงาน	หนวยงานของรัฐถือเปน	
ผูมีประสบการณและความเชี่ยวชาญในงาน	
ดังกลาว	 อีกทั้งสมควรที่จะดำรงบทบาท	
เปนเจาภาพงานใหแกภาคอื่นๆ	 ไดเขามา	
มีสวนรวมในการดำเนินงานอีกดวย

เมื่อพิจารณาซีเอสอารตามบทบาท	
และความเกีย่วของของหนวยงาน	จะสามารถ	
จำแนกออกไดเปน	 3	 จำพวก	 (division)		
โดยจำพวกแรกเปน	CSR-after-process		
ที่ มักใช คำในภาษาไทยว า 	 “กิจกรรม	
เพื่ อสั งคม” 	 คื อ 	 การดำ เนินกิ จกรรม		
(activities)	 ของหนวยงาน	 ซึ่งโดยมาก	
เปนองคกรธุรกิจที่แสวงหากำไร	 เพื่อสราง	
ใหเกิดประโยชนแกสังคมในดานตาง	 ๆ		
โดยกิจกรรมที่ดำเนินการนั้นมักแยกตาง	

หากจากการดำเนินธุรกิจที่เปนกระบวนการ		
(process)	 หลักของกิจการและเกิดขึ้น	
ภายหลัง	 เช น	 การแก ไขเยียวยาชุมชน	
ที่ ได  รั บผลกระทบทางมลพิษจากการ	
ประกอบการ	การแจกจายสิง่ของชวยบรรเทา	
สาธารณภัย	การเปนอาสาสมัครชวยบำเพ็ญ	
สาธารณประโยชน	 ซึ่งกิจกรรมเพื่อสังคม	
เหล านี้มักเป นกิจกรรมที่อยู นอกเหนือ	
เวลาทำงานตามปกติ

จำพวกที่สองเปน	CSR-in-process		
ซึ่ งป จจุบันมัก เรี ยกกันว  า 	 “ธุ รกิ จ เพื่ อ	
สังคม”	 คือ	 การดำเนินความรับผิดชอบ	
ต  อสั งคมที่ อยู  ในกระบวนการทำงาน	
หลักของกิจการ	 หรือเป นการทำธุรกิจ	
ที่หากำไรอย างมีความรับผิดชอบ	 เช น		
การปองกันหรือกำจัดมลพิษในกระบวน	
การผลิต	 เพื่อไมใหสงผลกระทบตอชุมชน		
การผลิตสินค าและบริการที่มีคุณภาพ	
และไดมาตรฐานตามขอกำหนดในฉลาก	
ผลิตภัณฑ	 การเปดเผยขอมูลผลิตภัณฑ	
อยางถูกตองครบถวนตอผูบริโภค	การชดเชย	
ความเสี ยหายให  แก  ลู กค  าที่ เ กิ ดจาก	
ความผิดพลาดและความบกพร องของ
พนักงาน	 ซึ่งการดำเนินความรับผิดชอบ	
เหล  านี้ ถื อ เป  นกิ จก ร รมที่ อยู  ใ น เ วลา	
ทำงานปกติของกิจการ

จำพวกที่สามเปน	CSR-as-process		
ซึ่งอาจเรียกว าเป น	 “กิจการเพื่อสังคม”		
เพื่อให แตกตางจากสองจำพวกขางต น	
ที่ เป นบทบาทขององค กรธุรกิจโดยตรง		
กิจการในจำพวกที่สามนี้	 มักเปนองคกร	
ทีด่ำเนนิงานโดยไมแสวงหากำไรใหแกตนเอง		
กล าวอีกนัยหนึ่ งคือ 	 เป นหน วยงานที่ 	
ก อตั้ งขึ้น เพื่อยังประโยชน ให แก สั งคม	
ในทุกกระบวนการของกิจการ	 ตัวอยางของ	
กิจการที่อาจจัดอยูในขายนี้	 ไดแก	 มูลนิธิ		
องคกรสาธารณประโยชน	 องคกรประชาชน	
และสวนราชการตาง	ๆ

อย างไรก็ดี 	 กิจการเพื่ อสั งคมใน	
ความหมายเต็มของ	CSR-as-process		
นั้น	 มีข อแตกตางจากหนวยงานที่ เรียก	

ตั ว เองว  า 	 องค กรที่ ไม มี วัตถุประสงค 	
หากำไร	 (non-prof i t 	 organizat ion)		
ตรงทีห่นวยงานทีไ่มหากำไร	อาจอยูในสภาพ	
ที่ไม มีกำไรใหทั้งแกตนเองและแกสังคม		
อันเนื่องมาจากการขาดกระบวนการทำงาน
ที่มีประสิทธิภาพ	

แตสถานะของกิจการเพื่อสังคมนั้น		
เกิดจากการผสมผสานอุดมการณในแบบ	
นักพัฒนาสังคม	 เขากับการบริหารจัดการ	
ในแบบผู ประกอบการ	 ซึ่งเปนการผนวก	
จุดแข็งระหวางแผนงานของภาคประชา-	
สังคมกับกระบวนการที่มีประสิทธิภาพของ	
ภาคธุรกิจ	 ในอันที่จะสรางใหเกิดประโยชน	
สูงสุดแกสังคมโดยรวม	

ขณะเดียวกันกิจการก็สามารถอยูรอด	
ได	 ดวยการพึ่งพาการดำเนินงานของตนเอง		
แทนการสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก	
หรอืไดรบัการอดุหนนุจากภาษขีองประชาชน		
เรียกวา	 เปนองคกรที่หากำไรใหแกสังคม	
(social	 profit	 organization)	 โดยที่เจาของ	
กิจการเหล านี้ 	 มักเรียกตัวเองว า 	 เป น	
ผูประกอบการทางสังคม	 (social	 entrepre-
neur)

การที่องคกรที่ไมมีวัตถุประสงคหา	
กำไรในรูปแบบเดิม	 อาศัยทุนสนับสนุนจาก	
การบริจาคก็ดี	 หรืออาศัยทุนอุดหนุนจาก	
เม็ดเงินภาษีก็ดี	 ถือวาเปนการใชทรัพยากร	
จากสังคมทางหนึ่ง	 ซึ่งหากดำเนินงานโดย	
ขาดประสิทธิภาพหรือขาดความรับผิดชอบ	
แลว	 ยิ่งตองไดรับการตำหนิมากกวาองคกร	
ที่หากำไรใหแกตนเองเปนเทาตัว	 เพราะ	
นอกจากจะเปนการถือครองทรัพยากรทาง	
สังคมโดยไมกอใหเกิดประโยชนแกสังคม	
แลว	 ยังเทากับเปนการปดโอกาสองคกร	
ที่ไมหากำไรแหงอื่นๆ	 ในการเขาถึงแหลง	
ทรพัยากรเหลานีเ้พือ่ทำประโยชนใหแกสงัคม
ดวย	ถอืเปนคาเสยีโอกาส	(opportunity	cost)	
ที่คนในสังคมตองรวมกันจายโดยที่ไมกอให	
เกิดประโยชนอันใดกลับคืนมาเลย
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จำพวกของ CSR
	 จากจดหมายขาว	ชสอ.	ฉบับที่ผานมา	คลินิกสหกรณ	ไดมีการนำเสนอวิธีการที่ลูกหนี้จะหลุดพนจากการลมละลาย			
(ตอนที่1)	 2	 วิธีดวยกัน	 ไดแก	 การขอประนอมหนี้	 และ	 การปลดจากการลมละลาย	 ซึ่งในฉบับนี้	 คลินิกสหกรณจะขอ	
กลาวถึงอีก	1	วิธีการที่จะทำใหลูกหนี้หลุดพนจากการลมละลาย	ดังนี้

 การยกเลิกการลมละลาย
	 เมื่อผูมีสวนไดเสียหรือเจาพนักงานพิทักษทรัพยมีคำขอตามมาตรา	 135	 (1)	 ถึง	 (4)	 ตอศาลวามีเหตุอยางใด	
อยางหนึ่งดังตอไปนี้
	 (1)		 เจาพนักงานพิทักษทรัพยไมอาจดำเนินการใหไดผลเพื่อประโยชนแกเจาหนี้	ทั้งหลาย	 เพราะเจาหนี้ผูเปนโจทก	
ไมชวยหรือยอมเสียคาธรรมเนียมหรือคาใชจายหรือวางเงินประกัน	 ตามที่เจาพนักงานพิทักษทรัพยเรียกรองและไมมี	
เจาหนี้อื่นที่สามารถและเต็มใจกระทำการดังกลาวแลวภายในกำหนดเวลา	 1	 เดือน	นับแตวันที่เจาหนี้ผูเปนโจทกขัดขืน	
หรือละเลยนั้น
	 (2)		 ลูกหนี้ไมควรถูกพิพากษาใหลมละลาย
	 (3)		 หนี้สินของบุคคลลมละลายไดชำระเต็มจำนวนแลว
	 	 	 ถาลูกหนี้ปฏิเสธหนี้สินรายใด	 แตลูกหนี้ยอมทำสัญญาและใหประกันตอศาลวาจะใชเงินใหเต็มจำนวนกับ	
คาธรรมเนียมดวยก็ดีหรือถาหาตัวเจาหนี้ไมพบ	 แตลูกหนี้ไดนำเงินเต็มจำนวนมาวางตอศาลก็ดี	 ใหถือวาหนี้สินรายนั้น	
ไดชำระเต็มจำนวนแลว
	 (4)		 เมื่อเจาพนักงานพิทักษทรัพยไดแบงทรัพยครั้งที่สุด	 หรือไมมีทรัพยสินจะแบงใหแกเจาหนี้แลว	 ตอแตนั้นมา	
ภายในกำหนดเวลา	 10	ป	 เจาพนักงานพิทักษทรัพยไมอาจรวบรวมทรัพยสินของบุคคลลมละลายไดอีก	 และไมมีเจาหนี้	
มาขอใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยจัดการรวบรวมทรัพยสินของบุคคลลมละลาย

	 ผลของคำสั่งยกเลิกการลมละลาย
	 1. กรณีที่ศาลมีคำสั่งยกเลิกการลมละลาย ตามมาตรา 135 (1) และ (2)
	 	 แมเจาหนี้จะไมไดยื่นคำขอรับชำระหนี้	 ลูกหนี้ก็ไมหลุดพนจากหนี้สินดังกลาว	 เนื่องจากกฎหมายมิไดยกเวนวา	
หนี้ใดจะตองหลุดพน	 เพราะคำสั่งยกเลิกการลมละลาย	 จึงแปลไดวาหนี้สินทุกชนิดที่ลูกหนี้มีอยูกอนฟองอยางไรก็คง	
เปนหนี้อยูเชนเดิมอยางนั้น	 ทำใหเจาหนี้มีสิทธินำมาฟองบังคับคดีได	 รวมถึงการนำมาขอรับชำระหนี้ตอเจาพนักงาน	
พิทักษทรัพยในคดีลมละลายคดีใหมดวย
	 2. กรณีที่ศาลมีคำสั่งยกเลิกการลมละลาย ตามมาตรา 135 (1) และ (2)
	 	 แมวาทำใหลูกหนี้ไมหลุดพนจากหนี้สินแตอยางใด	 แตถาเจาหนี้มิไดนำหนี้ดังกลาวไปยื่นคำขอรับชำระหนี้	
หรือเจาหนี้นำหนี้ดังกลาวไปยื่นคำขอรับชำระหนี้แลว	 แตไดถอนคำขอรับชำระหนี้เสีย	ตอมาเจาหนี้กลับนำหนี้นั้นมาฟอง	
ลูกหนี้เปนคดีลมละลายอีก	ศาลเห็นวามีเหตุไมควรใหลูกหนี้ลมละลายได	(ดูฎีกาที่	588/2535)
	 3. หากเปนการยกเลิกการลมละลาย ตามมาตรา 135 (3) และ (4)
	 	 ลูกหนี้ยอมหลุดพนจากหนี้สินทั้งปวง	ไมนำบทบัญญัติตาม	พ.ร.บ.	ลมละลายฯ	มาตรา	77	มาใชกับการยกเลิก	
การลมละลายตาม	พ.ร.บ.	ลมละลายฯ	มาตรา	135	(3)	และ	(4)				

คลินิกสหกรณ

ลูกหนี้จะหลุดพนจากการลมละลายได	
อยางไร	?	ตอน	จบ
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ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว 
ใบอนุญาตเลขที่ 30/2536 

ปทจ.บางซื่อ

จัดทำโดย : ฝ่ายสื่อสารองค์การ ชสอ. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด
http://www.fsct.com เลขที่ 199 หมู่ 2 ถนนนครอินทร์ ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
E-mail : info@fsct.com โทร. 0 2496 1199 โทรสาร 0 2496 1177, 0 2496 1188

ปีที่ 23 ฉบับที่ 263 เดือนพฤษภาคม 2552

ตั๋วสัญญาใชเงินเงินฝากประจำ
ตั้งแต 27 มีนาคม 2552ระยะสั้น

  วงเงิน เผื่อเรียก 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 

 1 หมื่นบาทขึ้นไป	 0.750	 1.000	 1.500	 1.625	 1.750

 5 ลานบาทขึ้นไป	 0.750	 1.000	 1.625	 1.750	 1.875

		 10 ลานบาทขึ้นไป	 0.750	 1.000	 1.750	 1.875	 2.000

	 20 ลานบาทขึ้นไป	 0.750	 1.000	 1.875	 2.000	 2.125

	 ตั๋วสัญญาใชเงินระยะเวลา 14 วัน วงเงิน 1,000,000.- บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ย 1.00 ตอป

ระยะยาว
  วงเงิน 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 60 เดือน 

 1 แสนบาทขึ้นไป	 2.125	 2.375	 3.000	 3.250

 10 ลานบาทขึ้นไป	 2.250	 2.500	 3.125	 3.375

	 20 ลานบาทขึ้นไป	 2.375	 2.625	 3.250	 3.500

อัตราดอกเบี้ยเงินกู
ตั้งแต 5 มีนาคม 2552 

อัตราดอกเบี้ยระยะเวลา

โครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน

ใหอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพิ่มขึ้นอีก0.25ของอัตราระยะยาวทุกวงเงินและทุกประเภท
พิเศษ

  ระยะสั้น 4.65 

  ระยะปานกลาง	 5.00

  ระยะ ยาว	 5.45


