
ฉบับพิเศษ



จดหมายขาวชสอ.2

ทักทาย

นวัตกรรมใหม ชสอ. 2

ประธานพบสมาชิก 3

ชสอ. ประชุมใหญสามัญ ประจำป 2552 4

กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 36 5
ที่พนวาระในปนี้

รายชื่อและหมายเลขประจำตัว 6-9
ผูสมัครรับเลือกตั้ง

การใหเงินสนับสนุนโครงการ 10-11
ของโรงเรียนฯ

คำชี้แจง 11-12

	 พบกนัอกีครัง้กบัจดหมายขาวฉบบัพเิศษ	ตอนรบั	

การประชุมใหญสามัญ	ประจำป	 2552	 ในปนี้นับวาเปนป	

ที่สำคัญยิ่งสำหรับชาว	 ชสอ.	 เนื่องจากจะมีการเลือกตั้ง	

ประธานกรรมการ	 การแขงขันของผูสมัครก็จะเขมขนกวา	

ทุกป	 ดังนั้น	 ชสอ.	 ขอความรวมมือจากผู สมัครในการ	

ปฏิบัติตามคำแนะนำของ	 ชสอ.	 อยางเครงครัด	 เพื่อให	

การประชุมใหญเปนไปดวยความเรียบรอย	ยุติธรรม

	 อยาลืม...13	 มิถุนายน	พบกันที่ศูนยการประชุม	

อิมแพค	เมืองทองธานี	

	 พบกันใหมฉบับหนา

ทีมกองบรรณาธิการ

ชสอ.	 เป ดตัวนวัตกรรมทางการเงินในรูปแบบ	
One	 Stop	 Service	 รับชำระคาบริการสาธารณูปโภค		
ใหแกสมาชิกสหกรณ	โดยสหกรณสมาชิก	ชสอ.	ที่เขารวม	
โครงการจะไดรับประโยชนในการนำไปใหบริการแก	
สมาชิกของสหกรณ

ชสอ.	 ไดลงทุนรวมกับบริษัท	 เวบแคช	 จำกัด	 เปด
ธุรกิจใหบริการแกสมาชิกสหกรณ	 ภายใตชื่อ	 	 “เพยทัช”		
(PAY	TOUCH)		ซึ่งเปนจุดบริการรับ	เติม	จาย	โอน	ถอน	
ออนไลน	เชน	ชำระคานำ้ประปา	คาไฟฟา	คาโทรศพัทบาน	
คาโทรศัพทมือถือ	คาบัตรเครดิต	 และอื่น	 ๆ	อีกมากมาย		
สำหรับบริการใหแกสมาชิกของสหกรณ	เพิ่มความสะดวก	
รวดเรว็	ปลอดภยั	ประหยดัเวลาและคาใชจาย	บรกิารทกุวนั	
24	 ชั่วโมง	 โดยผานเครือขายอินเทอรเน็ตที่สามารถ	
ตรวจสอบการทำธรุกรรมทางการเงนิไดตลอดเวลา	นบัเปน	
การใหบริการที่ทันสมัยและเพิ่มความสะดวกแกสมาชิก	
ของสหกรณอีกทางหนึ่ง

สำหรับสหกรณที่สนใจ	 สามารถติดตอสอบถาม	
รายละเอียดเพิ่มเติมไดที่	ฝายธุรกิจเสริม	
โทร.	0	2496	1199	ตอ	105-106

นวัตกรรมใหม ชสอ.

สารบัญ
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(นายเฉลิมพล		ดุลสัมพันธ)
ประธานกรรมการ

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย	จำกัด

ประธานพบสมาชิกประธานพบสมาชิก
เรียนทานประธาน/ทานผูแทนสหกรณสมาชิกทุกทาน

จดหมายขาว	ชสอ.	ฉบับนี้	 เปนฉบับพิเศษ	ซึ่งแจกในวันประชุมใหญสามัญ	ประจำป	2552	ผมขอถือโอกาสนี้เรียนใหทานได	
รับทราบเรื่องผลประกอบการ	ชสอ.	ที่ต่ำกวาประมาณการ	เพื่อใหทานไดรับทราบขอมูลที่ถูกตอง	

ชสอ.	ไดประมาณการกำไรสุทธิ	ป	2551	ไวประมาณ	370	ลานบาท	แตทำกำไรสุทธิได	259.61	ลานบาท	ต่ำไปประมาณ	110		
ลานบาทเศษ	คณะกรรมการ	ชสอ.	ทกุคนพยายามบรหิารงานเพือ่ใหไดผลกำไรเปนไปตามเปาหมายทีว่างไว	แตเนือ่งจากไดเกดิวกิฤต	
เศรษฐกิจขึ้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา	และไดลามเปนวิกฤตเศรษฐกิจโลก	ซึ่งรวมถึงประเทศไทยดวย

ดังนั้น	ปริมาณเงินทุนที่	ชสอ.	มีอยู	30,000	ลานบาทเศษ	แตสหกรณสมาชิกกูเงินกับ	ชสอ.	เพียงประมาณ	50%	หรือประมาณ	
14,000	ลานบาทเศษ	ชสอ.	จงึตองนำเงนิทีเ่หลอืไปลงทนุภายนอก	เชน	ซือ้พนัธบตัรรฐับาล	รฐัวสิาหกจิ	หุนกูเอกชน	และ	ชสอ.	ยงัไดจาง	
บริษัทจัดการกองทุนรวม	บริหารเงินอีกสวนหนึ่ง	ซึ่ง	ชสอ.ไดวาจาง	บลจ.	มานานกวา	5	ปแลว	กอนที่ผมจะเปนประธานกรรมการ		
ซึ่งในอดีตไดรับผลตอบแทนในอัตราสูงทุกป	 ยกเวนเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกในป	 2551	 เปนปจจัยที่อยูนอกเหนือการควบคุม	
ของ	ชสอ.	

ดังนั้น	 เงินทุนในสวนที่	 ชสอ.	 ลงทุนเอง	 และจาง	บลจ.	บริหารไดรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ	 อันเนื่องจากการตีราคา	
ตามราคาตลาด	 ซึ่งเปนไปตามหลักการบัญชีที่กรมตรวจบัญชีสหกรณกำหนด	 จึงสงผลทำใหกำไรสุทธิของ	 ชสอ.	 ในป	 2551	
ไมเปนไปตามประมาณการที่วางไว	แตขอเรียนวา	อยางไรก็ตาม	ชสอ.	ยังมีกำไรสุทธิประมาณ	260	ลานบาท	ไมถึงกับขาดทุน	หรือ	
ติดลบเหมือน	กบข.	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	หรือกองทุนสวนบุคคล	ซึ่งตางประสบปญหาขาดทุนกันถวนหนา	ฉะนั้น	ชสอ.ยังไมวิกฤต	
อยางที่นำไปหาเสียงกัน

ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจดังกลาว	 ทานทั้งหลายคงจะทราบโดยทั่วกัน	 ไมเวนแมแตสถาบันการเงิน	 กบข.	 กองทุน	
สำรองเลีย้งชพี	และกองทนุรวมตาง	ๆ 	เทานัน้	แมแตรฐับาลของทกุประเทศทัว่โลกกไ็ดรบัผลกระทบอยางรนุแรง	บรษิทั	กจิการ	หางราน	
ทั้งหลายตางไดรับผลกระทบเชนเดียวกัน	ปดกิจการไปบาง	หรือลดกำลังลงบาง	 ขนาด	 เลหแมน	บราเธอรส	 วาณิชธนกิจ	ที่ใหญ	
อันดับ	5	ของโลก	ก็ยังลมลง	สำหรับ	ชสอ.	แมจะไดรับผลกระทบบาง	แตก็ยังพอรับได	

คณะกรรมการ	ชสอ.	ไดยกเลิกการจาง	บลจ.	ทั้งหมด	แลวนำเงินมาบริหารเอง	พยายามใหสหกรณสมาชิกใชบริการเงินกูกับ		
ชสอ.	เพิม่ขึน้	โดยชีใ้หเหน็วาการกูเงนิกบั	ชสอ.	ดกีวากูเงนิกบัธนาคารพาณชิยหรอืดกีวากูเงนิกบัสหกรณดวยกนั	กลาวคอื	กูกบั	ชสอ.		
กำไรจะกลับคืนไปสูสมาชิก	ทั้งในรูปเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน	ที่สำคัญ	กูเงินกับ	 ชสอ.	 เทากับชวยทำให	 ชสอ.	 เขมแข็งและเปน	
ศูนยกลางทางการเงินของขบวนการสหกรณออมทรัพยอยางแทจริง	

ปนี้	 ชสอ.จายเงินปนผลในอัตรารอยละ	 4.00	 เงินเฉลี่ยคืนในอัตรารอยละ	 2.00	ซึ่งก็ยังถือวาไมไดเลวรายอะไรมากมายนัก		
คาดวาในป	 2552	 ผลกำไรสุทธิ	 ชสอ.จะเปนไปตามคาด	 รวมทั้งการจายเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนก็คงจะตองมากกวาปนี้	
อยางแนนอนครับ

	ขอเรียนย้ำวา	คณะกรรมการ	ชสอ.	เราบริหารงานกันเปนคณะ	(15	คน)	ไมใชบริหารโดยใครคนใดคนหนึ่งโดยลำพัง	ทุกเรื่อง	
คณะกรรมการดำเนินการจะตองรับรู	รับทราบรวมกัน	จึงเปนความรับผิดชอบรวมกันทั้งคณะ	

	ผมในนามของคณะกรรมการดำเนินการ	ชสอ.	ชุดที่	36	ขอขอบพระคุณสหกรณสมาชิกทุกสหกรณ	ที่ใหความรวมมือกับ	ชสอ.
เปนอยางด	ีในทกุ	ๆ 	เรือ่ง	และขออภยัทีผ่ลกำไรในปนี	้ไมเปนไปตามประมาณการ	แตดวยเหต	ุดวยผล	ทีผ่มไดเรยีนใหทานไดรบัทราบแลว		
หวังวาทุกทานคงเขาใจ	 เห็นใจ	และใหอภัย	ที่สำคัญคือ	ผมอยากวิงวอนขอรองใหทานไดโปรดสนับสนุน	ชสอ.	 โดยกูเงินกับ	ชสอ.	
แทนการกูเงนิกบัธนาคารพาณชิย	หรอืกูกบัสหกรณดวยกนั	เพือ่ให	ชสอ.	ไดทำหนาทีเ่ปนศนูยกลางทางการเงนิของขบวนการสหกรณ	
ออมทรัพยและขบวนการสหกรณไทย	ไดอยางแทจริง	

	ผมขอยุติไวเพียงเทานี้	และขอใหทานโปรดใชดุลพินิจในการเลือกผูที่ทานเห็นวาเหมาะสมที่สุด	เพื่อเขาไปทำหนาที่แทนทาน
ในตำแหน่งประธานกรรมการ	กรรมการดำเนินการ	และผูตรวจสอบกิจการ	....สวัสดีครับ
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ชสอ. ประชุมใหญ่สามัญ ประจำป ี2552

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย	 จำกัด	 (ชสอ.)	 กำหนดจัดประชุมใหญสามัญ	ประจำป	 2552		
ในวันเสารที่	 13	มิถุนายน	พ.ศ.	2552	ณ	หองแกรนด	 ไดมอนด	บอลรูม	อิมแพค	คอนเวนชั่น	 เซ็นเตอร	อาคาร	9		
ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพค	เมืองทองธานี	จังหวัดนนทบุรี	โดยไดรับเกียรติจาก	นายอำพล		เสนาณรงค		
องคมนตรี	เปนประธานในพิธีเปด	มีรายละเอียดดังนี้

วันเสารที่13มิถุนายนพ.ศ.2552

07.00	-	08.30	น.	 	 ลงทะเบียน
08.30	-	09.00	น.	 	 พิธีเปดการประชุมใหญสามัญ	ประจำป	2552
09.00	-	12.00	น.	 	 ประชุมใหญสามัญ	ประจำป	2552	โดยมีระเบียบวาระการประชุม	ดังนี้
ระเบียบวาระที่  1 	 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ	
ระเบียบวาระที่  2 	 รับทราบเรื่องการรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ	ประจำป	2551	
ระเบียบวาระที่  3 	 รับทราบเรื่องการรับสหกรณสมาชิกเขาใหม	และการออกจากชุมนุมสหกรณฯ
ระเบียบวาระที่  4 	 เลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง	
ระเบียบวาระที่  5 	 เลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ	
ระเบียบวาระที่  6 	 เลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการประจำป	2552
ระเบียบวาระที่  7 	 รับทราบรายงานประจำป	2551
ระเบียบวาระที่  8 	 พิจารณาอนุมัติงบดุลประจำป	2551
ระเบียบวาระที่  9 	 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำป	2551	
ระเบียบวาระที่  10 		 พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายรับ-รายจาย	ประจำป	2552
ระเบียบวาระที่  11 	 กำหนดวงเงินซึ่งชุมนุมสหกรณฯ	อาจกูยืมหรือค้ำประกันประจำป	2552
ระเบียบวาระที่  12 	 พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีประจำป	2552	
ระเบียบวาระที่  13 	 พิจารณารายงานของผูตรวจสอบกิจการประจำป	2551
ระเบียบวาระที่  14 	 พิจารณาอนุมัติการนำเงินไปฝาก	หรือลงทุนในหลักทรัพย	
	 	 ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ	
ระเบียบวาระที่  15 	 พิจารณาทบทวนราคาขายอาคารสำนักงานชุมนุมสหกรณฯ	ถนนวงศสวาง
ระเบียบวาระที่  16 	 รับทราบเรื่องการดำเนินงานของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย	
	 	 สถาบัน	หรือองคการที่ชุมนุมสหกรณฯ	เปนสมาชิก	
ระเบียบวาระที่  17 	 เรื่องอื่น	ๆ
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กรรมการดำเนินการ ชุดที่ 36 ที่พ้นวาระในปีนี้

นายเฉลิมพล  ดุลสัมพันธ

ศาสตราจารยเกียรติคุณ 
นายแพทยธงชัย  พรรณลาภ

นางชวลี สวัสดิบุตร

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รังสรรค  ปติปญญา

นายเอนก  นาคดิลก

นายสมชาย  พันธุแกว

นายมงคล  ทองคำ

ผูชวยศาสตราจารยบรรเจิด  พฤฒิกิตติ

รองศาสตราจารยบัญชา  ชลาภิรมย
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รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผูสมัครรับเลือกตั้ง
ตามที่	 ชสอ.	 ไดประกาศรับสมัครเลือกตั้ง	ประธานกรรมการ	 	กรรมการดำเนินการ	และผูตรวจสอบกิจการ	 โดยกำหนดรับสมัครระหวาง	

วนัที	่26	ถงึวนัที	่30	เมษายน	พ.ศ.	2552	ณ	สำนกังาน	ชมุนมุสหกรณออมทรพัยแหงประเทศไทย	จำกดั	บดันีไ้ดดำเนนิการรบัสมคัรเลอืกตัง้ดงักลาว	
เรียบรอยแลว	 จึงขอแจงรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผูสมัครรับเลือกตั้งใหสหกรณสมาชิกทราบ	ทั้งนี้	 เปนไปตามระเบียบวาดวยการเลือกตั้ง	
ประธานกรรมการ	กรรมการดำเนินการ	และผูตรวจสอบกิจการของชุมนุมสหกรณ	พ.ศ.	2549	ดังนี้

จดหมายขาวชสอ.6

หมายเลขประจำตัว 1
รองศาสตราจารย ดร.สวัสดิ์  แสงบางปลา

 สหกรณตนสังกัด  สอ. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จก.

หมายเลขประจำตัว 1
นายทวีศักดิ์  อิ่มจิตต

สหกรณตนสังกัด  สอ. ครูปราจีนบุรี จก.

หมายเลขประจำตัว 3
นายแพทยสมเกียรติ  ธาตรีธร

สหกรณตนสังกัด  สอ. วชิรพยาบาล จก.

หมายเลขประจำตัว 2
นายเฉลิมพล  ดุลสัมพันธ

 สหกรณตนสังกัด  สอ. สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
การไฟฟานครหลวง จก.

หมายเลขประจำตัว 2
ดร.ชาติชัย  พาราสุข

สหกรณตนสังกัด  สอ. พนักงาน ธนชาต จก.

หมายเลขประจำตัว 4
นางสาวอภิญดา  สวารชร

สหกรณตนสังกัด  สอ. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จก.

ผูสมัครรับเลือกตั้งตำแหนงประธานกรรมการ

ผูสมัครรับเลือกตั้งตำแหนงกรรมการดำเนินการ
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หมายเลขประจำตัว 5
นางสำราญ  ศิริวัตร

สหกรณตนสังกัด  สอ. กรมอนามัย จก.

หมายเลขประจำตัว 7
นายสมนึก  บุญใหญ

สหกรณตนสังกัด  สอ. ครูสุรินทร จก.

หมายเลขประจำตัว 9
ผูชวยศาสตราจารยบรรเจิด  พฤฒิกิตติ

สหกรณตนสังกัด  สอ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จก.

หมายเลขประจำตัว 11
นายแพทยยงยุทธ  คงธนารัตน

สหกรณตนสังกัด  สอ. โรงพยาบาลราชวิถี จก.

หมายเลขประจำตัว 6
นายสำราญ  วรบุตร

สหกรณตนสังกัด  สอ. มหาวิทยาลัยมหิดล จก.

หมายเลขประจำตัว 8
พลตำรวจตรี วิโรจน  สัตยสัณหสกุล

สหกรณตนสังกัด  สอ. ตำรวจแหงชาติ จก.

หมายเลขประจำตัว 10
ผูชวยศาสตราจารยสิทธิชัย  เกษตรเกษม

สหกรณตนสังกัด  สอ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จก.

หมายเลขประจำตัว 12
พลเรือตรี บงกช  ผาสุข

สหกรณตนสังกัด  สอ. กรมอูทหารเรือ จก.

หมายเลขประจำตัว 4
นางสาวอภิญดา  สวารชร

สหกรณตนสังกัด  สอ. การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย จก.
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หมายเลขประจำตัว 13
นายสุทัศน  กองปา

สหกรณตนสังกัด สอ. ครูแพร จก.

หมายเลขประจำตัว 15
นายคำนึง  โสตถิอุดม

สหกรณตนสังกัด สอ. ครูระนอง จก.

หมายเลขประจำตัว 17
นายกก  ดอนสำราญ

สหกรณตนสังกัด สอ. ครูเลย จก.

หมายเลขประจำตัว 19
นายประดิษฐ  หัสดี

สหกรณตนสังกัด สอ. พนักงานการประปานครหลวง จก.

หมายเลขประจำตัว 21
นายวิรัติ  ปานศิลา

สหกรณตนสังกัด สอ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จก.

หมายเลขประจำตัว 14
นายมะณู  บุญศรีมณีชัย

สหกรณตนสังกัด สอ. สาธารณสุขหนองคาย จก.

หมายเลขประจำตัว 16
นายเอนก  นาคดิลก

สหกรณตนสังกัด สอ. โรงพยาบาลประสาท จก.

หมายเลขประจำตัว 18
นายศรีโพธิ์  วายุพักตร

สหกรณตนสังกัด สอ. สหภาพแรงงานไทยเรยอน จก.

หมายเลขประจำตัว 20
นายอนันต  ลิลา

สหกรณตนสังกัด สอ. กรมสงเสริมการเกษตร จก.
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คัดเลือกสหกรณดีเดนแหงชาติ 
และกลุมเกษตรกรดีเดน ประจำป 2552

สหกรณดีเดนแหงชาติ
สหกรณการเกษตรทั่วไป  ไดแก สหกรณการเกษตรพนมวังก จำกัด จังหวัดพัทลุง  
สหกรณโคนม  ไดแก สหกรณโคนมในเขตปฏิรูปที่ดินลำพญากลาง จำกัด จังหวัดสระบุรี  
สหกรณนิคม  ไดแก สหกรณนิคมอาวลึก จำกัด จังหวัดกระบี่  
สหกรณผูใชน้ำ  ไดแก สหกรณผูใชน้ำสถานีสูบน้ำดวยไฟฟาบานทายวัดพญาปนแดน จำกัด จังหวัดอุตรดิตถ  
สหกรณผูผลิตยางพารา  ไดแก สหกรณกองทุนสวนยางควนหมากพัฒนา จำกัด จังหวัดสงขลา  
สหกรณออมทรัพยทั่วไป  ไดแก สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลราชวิถี จำกัด กรุงเทพมหานคร 
สหกรณรานคา  ไดแก รานสหกรณสิงหบุรี จำกัด จังหวัดสิงหบุรี

กลุมเกษตรกรดีเดน
1. กลุมเกษตรกรทำนาทายตลาด จังหวัดลพบุรี
2. กลุมเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย จังหวัดยะลา
3. กลุมเกษตรกรทำไรโปงน้ำรอน จังหวัดเชียงใหม

หมายเลขประจำตัว 1
นางสาวศศิมาศ  พรรณรัตน

หมายเลขประจำตัว 2
นายเสกสรร  ศุภแสง

หมายเลขประจำตัว 3
นายอุทัย  ศรีเทพ

หมายเลขประจำตัว 4
นายประสงค  ผองภิรมย

หมายเลขประจำตัว 5
นายธนะ  บำรุงแสง

หมายเลขประจำตัว 6
นายไพศาล  ธนูธรรมทัศน

ผูสมัครรับเลือกตั้งตำแหนงผูตรวจสอบกิจการ
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ชสอ.	 ไดจัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนประจำทุกป	 โดยสนับสนุน	
แบบตอเนื่อง	ใหแกเด็กนักเรียนในมูลนิธิรวมจิตตนอมเกลาฯ	จนจบระดับมัธยมศึกษา	และอีกสวนหนึ่งสนับสนุนใน
โครงการตาง	ๆ	ของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ	

สำหรับในป	 2552	มีโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สหกรณเสนอโครงการมาทั้งสิ้น	 140	 โครงการ		
ชสอ.	 ไดจัดสรรทุนจำนวน	543,000	บาท	คณะกรรมการจัดสรรเงินทุนไดพิจารณาแลว	 เห็นสมควรสนับสนุนทุน	
ดังนี้

การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2552

	 ลำดับที ่ สหกรณที่เสนอ โรงเรียนที่ไดรับทุน จังหวัด จำนวนเงิน
  สอ. ............................จก.    (บาท)

	 1	 กองพันทหารมาที่	15	 บานนาราบ	 นาน	 15,000
	 2	 ในเครือโปลิโฟม	 วัดสุคันธศีลาราม		 ฉะเชิงเทรา	 15,000
	 3	 กรมชลประทาน	 บานดอนยางกลวยสำโรง		 ยโสธร	 15,000
	 4	 ตำรวจศรีสะเกษ	 บานจันทนหอมตาเสก		 ศรีสะเกษ	 15,000
	 5	 ครูมัธยมศึกษานครพนม	 วังยางวิทยาคม	 นครพนม	 15,000
	 6	 ตำรวจตระเวนชายแดนที่	43	 ตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร	 ตรัง	 15,000
	 	 	 ประชาบำรุง
	 7	 โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก	 บานปาดังยอ	 นราธิวาส	 15,000
	 8	 โรงพยาบาลนราธิวาส	 บานเจาะไอรอง	 นราธิวาส	 15,000	
	 9	 สหภาพแรงงานนิคเคสยาม	 แมถอดวิทยา	 ลำปาง	 15,000
	 	 อลูมิเนียม
	 10	 ตำรวจสุพรรณบุรี	 วัดหัวไผ		 สุพรรณบุรี	 15,000
	 11	 รามาชูส	 บานมาบฟกทอง	 ชลบุรี	 15,000
	 12	 ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง	 บานเขาชะอางครอมคลอง	 ระยอง	 15,000
	 13	 กรมสรรพาวุธทหารเรือ	 วัดเขาคันธมาทนน	 ชลบุรี	 15,000
	 14	 ขาราชการจังหวัดนครราชสีมา	 บานพะไล	 นครราชสีมา	 10,000
	 15	 ร.8	พัน.2	 บานรองแซง	 ขอนแกน	 10,000
	 16	 ครูศรีสะเกษ	 บานหนองสวง	(อส.พป.2)	 ศรีสะเกษ	 15,000
	 17	 ร.25	พัน.3	 บานทาขนอน	 สุราษฎรธานี	 15,000
	 18	 ครูปตตานี	 บานถนน	 ปตตานี	 15,000
	 19	 โรงแรมไพลิน	 บานถ้ำเตา	 พิษณุโลก	 15,000
	 20	 กรมอูทหารเรือ	 วัดคลองขุนศรี	 นนทบุรี	 15,000
	 21	 ชุมชนบานนาจอก	 บานหนองคาโคกคุง	 นครพนม	 15,000
	 22	 โรงพยาบาลเบตง	 บานจาเราะซูซู	 ยะลา	 15,000
	 23	 พนักงานยาสูบแมโจ	 บานหวยเกี๋ยง	 เชียงใหม	 15,000
	 24	 รพช.กาฬสินธุ	 บานบึงโคกสะอาด	 กาฬสินธุ	 10,000
	 25	 ขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ	 ฝางชนูปถัมภ	 เชียงใหม	 15,000
	 	 เชียงใหม
	 26	 กระจกเพชรมงคล-พีเอ็มเค	 บานลาดใหญ	 ราชบุรี	 15,000
	 	 เซ็นทรัล
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การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2552

	
ลำดับที ่ สหกรณที่เสนอ โรงเรียนที่ไดรับทุน จังหวัด จำนวนเงิน

  สอ. ............................จก.    (บาท)

	 27	 คอรอินเธียน	กลาส	อินดัสทรีส	 บานหนองขา	 ชลบุรี	 15,000
	 28	 องคการเภสัชกรรม	 วัดตลาด	 พระนครศรีอยุธยา	 15,000
	 29	 ครูนราธิวาส	 บานศาลาใหม		 นราธิวาส	 15,000
	 30	 สาธารณสุขลำพูน	 วัดหนองยวง	 ลำพูน	 13,000
	 31	 พนักงานยาสูบ	 บานแกงหลักดาน	 อุบลราชธานี	 10,000
	 32	 พระจอมเกลาลาดกระบัง	 สุเหราแสนแสบ	 กรุงเทพฯ	 10,000
	 33	 ธนาคารเพื่อการเกษตรและ	 บานโนนดู	 นครราชสีมา	 10,000
	 	 สหกรณการเกษตร
	 34	 พนักงานไทยบริดจสโตน	 วัดบางพูน	 ปทุมธานี	 10,000
	 35	 โรงเรียนตำรวจภูธร	4	 บานสะอาด		 ขอนแกน	 10,000
	 36	 และธนกิจหนองเรือ	 บานหวา	 ขอนแกน	 10,000
	 37	 ตำรวจภูธรสุรินทร	 บานละลมระไซ	 สุรินทร	 10,000
	 38	 ครูขอนแกน	 บานหนองกุงมนศึกษา	 ขอนแกน	 15,000
	 39	 โรงพยาบาลกาฬสินธุ	 บานสาวิทยาสรรพ	 กาฬสินธุ	 10,000
	 40	 ครูชุมพร	 บานทามะปริง	 ชุมพร	 15,000

	 	 	 	 รวมทั้งสิ้น 543,000

เนื่องจากขณะนี้	ไดมีสหกรณสมาชิกบางแหงเขาใจคลาดเคลื่อน	กรณีที่	ชสอ.	มีผลกำไรสุทธิ	ไมเปนไปตามเปาหมาย	
(ประมาณการ)	 และวิจารณวาคณะกรรมการบริหารงานผิดพลาด	 เปนเหตุให	 ชสอ.	 จายเงินปนผลนอยกวาปที่แลว		
คาใชจายที่สูง	 และนำเงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลออกมาใช	 จึงขออนุญาตชี้แจงขอเท็จจริงใหสหกรณสมาชิก	
ไดรับทราบ	เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน	ดังนี้	

ประเด็นที่ 1 ผลกำไรไมเปนไปตามเปาหมาย
คำชี้แจง	 ผลกำไรที่ไมเปนไปตามเปาหมาย	มาจากสาเหตุ	 2	ประการ	คือ	 1)	การตั้งประมาณกำไร	 370	ลานบาท		

เปนการประมาณการภายใตสมมุติฐานวาเศรษฐกิจ	 การเมือง	 ทั้งภายนอกและภายในประเทศอยู ในสภาวะปกติ		
แตขอเท็จจริง	ไดเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลก	วิกฤตเศรษฐกิจไทยและวิกฤตการเมืองเมื่อกลางป	พ.ศ.	2551	ซึ่งทุกทานทราบ	
เปนอยางดี	2)	ชสอ.	มีเงินทุนประมาณ	30,000	ลานบาท	แตสหกรณสมาชิกใชบริการเงินกูจาก	ชสอ.	 เพียง	44%	ดังนั้น		
ชสอ.	 จึงมีเงินทุนเหลือจากการใหสหกรณสมาชิกกู	 ซึ่งคณะกรรมการไดนำเงินไปลงทุนโดยจางบริษัทหลักทรัพยจัดการ	
กองทุน	(บลจ.)	เปนผูบริหารเงินให	ชสอ.	จำนวน	5	กองทุน

การจาง	บลจ.	เปนผูจัดการกองทุนสวนบุคคลของ	ชสอ.นั้น	ไดเริ่มตั้งแตเดือนกันยายน	พ.ศ.	2546	โดยคณะกรรมการ	
ดำเนินการ	ชุดที่	 31	ซึ่งมี	รศ. ดร.สวัสดิ์ แสงบางปลา เปนประธาน	และไดดำเนินการตอเนื่องมาถึงปจจุบัน	มิใชเปน	
นโยบายใหมหรอืเพิง่มาดำเนนิการในปทีแ่ลว	ตลอดระยะเวลาทีผ่านมาการลงทนุในสวนทีจ่าง	บลจ.บรหิาร	ไดผลตอบแทน	
ที่ดีมาตลอด	เชน	ป	2550	ไดรับผลตอบแทนจากการลงทุน	214.09	ลานบาท	คิดเปนอัตรา	5.66%	เพิ่งจะไดรับผลกระทบ	
ในป	2551	ที่ผานมาเพียงปเดียว	โดยไดรับผลตอบแทนจากการลงทุน	118.31	ลานบาท	คิดเปนอัตรา	3.01%	

เนื่องมาจากไดเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกและวิกฤตเศรษฐกิจไทย	 ตลาดหลักทรัพยทั่วโลกปรับตัวลดลงเฉลี่ย	 43%		
มากที่สุดเปนประวัติการณในรอบ	 80	 ป	 ตลาดหลักทรัพยไทยลดลงเฉลี่ยทั้งปที่	 49%	 จึงทำใหผลตอบแทนลดลง		
ซึ่งแมแตกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ	 (กบข.)	 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	 ทุกกองทุนตางก็ไดรับผลกระทบจากวิกฤต	
เศรษฐกิจโลกเชนเดียวกันทั้งสิ้น	 แมกระทั่งธนาคารเลหแมนบราเธอรส	 วาณิชธนกิจ	ที่ใหญอันดับ	 5	 ของโลกยังขาดทุน	
ถึงขั้นเลิกกิจการ	 บริษัทหลายแหงปดกิจการ	 หรือเลิกจางคนงานเปนจำนวนมาก	 การบริหารการลงทุนโดยจาง	 บลจ.		
เปนผูจัดการกองทุนสวนบุคคลของ	ชสอ.	ไมไดเปนการบริหารงานที่ผิดพลาด	ถาผิดก็ผิดมาตั้งแต	ป	พ.ศ.	2546	แลว

คำชี้แจง
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแห่งประเทศไทย จำกัด

นายเฉลิมพล  ดุลสัมพันธ 
ประธานกรรมการ



ชสอ.บริหารงานโดยคณะกรรมการดำเนินการ	 ซึ่งไดรับการเลือกตั้งมาจากที่ประชุมใหญ	 ประกอบดวย	
ผูแทนสหกรณสมาชิก	ผูมีความรูความสามารถ	และประสบการณจาก	สอ.จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย	จก.	สอ.มหาวิทยาลัย	
ธรรมศาสตร	 จก.	สอ.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	 จก.	สอ.มหาวิทยาลัยมหิดล	จก.	สอ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร	 จก.		
สอ.พนักงานบริษัทการบินไทย	 จก.	 สอ.สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟานครหลวง	 จก.	 สอ.กรมปาไม	 จก.	
สอ.กรมชลประทาน	จก.	 สอ.ครูนาน	 จก.	 สอ.ครูขอนแกน	 จก.	 สอ.ครูสมุทรปราการ	 จก.	 สอ.สาธารณสุขกาฬสินธุ	 จก.	
สอ.โรงพยาบาลประสาท	จก.	และ	สอ.กองบัญชาการทหารสูงสุด	จก.	บริหารงานรวมกันเปนองคคณะ

ขอเรียนวา	 เมื่อป	 2550	 (ปที่แลว)	คณะกรรมการสามารถบริหารทำกำไรไดสูงกวาประมาณการถึง	 40.82	ลานบาท		
กลาวคือ	ตั้งประมาณการกำไรไว	 325	ลานบาท	แตทำกำไรไดถึง	 365.82	ลานบาท	และทำกำไรไดสูงกวาคณะกรรมการ	
ชุดกอน	 (รศ.	 ดร.สวัสดิ์	 แสงบางปลา)	 ถึง	 17	 ลานบาท	จายเงินปนผลในอัตรา	 5.30%	ตอป	 และเงินเฉลี่ยคืนในอัตรา		
3.10%	 ไดสูงกวาคณะกรรมการชุดกอนเสียอีก	 ดังนั้น	 ที่กลาววาไมมีฝมือหรือบริหารงานผิดพลาดเปนการกลาว	
ที่ไมใหความเปนธรรม

ประเด็นที่ 2 ชสอ. จายเงินปนผลนอยกวาปที่แลว
คำชี้แจง	 ปนี้คณะกรรมการดำเนินการเสนอที่ประชุมใหญพิจารณาจายเงินปนผล	 4.00%	 ซึ่งต่ำกวาปที่แลว		

คือ	 5.30%	 เหตุผลเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก	 และวิกฤตเศรษฐกิจไทย	 แตหากเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ย	
เงินฝากธนาคารพาณิชยระยะเวลา	 1	 ป	 โดยเฉลี่ยจะไดเพียง	 2.42%	หรือดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลระยะเวลา	 1	 ป		
ก็จะไดรับเพียงประมาณ	 1.25%	 เทานั้น	 ซึ่งนับวาอัตราเงินปนผล	 ชสอ.	 ยังสูงกวาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย	
และดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลพอสมควร

ประเด็นที่ 3 คณะกรรมการ นำเงินกองทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลที่สะสมมาใช
คำชี้แจง	 ชสอ.	 มีทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล	 51	 ลานบาท	คณะกรรมการจะเสนอขอที่ประชุมใหญนำเงินทุน	

รักษาระดับอัตราปนผลเพียง	 5.88	ลานบาท	มาใชจริง	 โดยนำไปจายเงินปนผลใหกับสหกรณสมาชิก	 ซึ่งสามารถทำได	
ตรงตามวัตถุประสงคของทุน	 ไมผิดกฎหมาย	 สหกรณหลายแหงก็ทำเชนกัน	 เจตนารมณในการตั้งกองทุนรักษาระดับ	
อัตราเงินปนผลไว	 ก็เพื่อสะสมไวใชในยามที่เกิดวิกฤต	 ซึ่งทำให	 ชสอ.	 สามารถจายเงินปนผลตอบแทนใหแก	
สหกรณสมาชิก	ผูถือหุน	 ไดในอัตราที่เหมาะสม	 เชนเดียวกับกรณีทุนการสงเสริมศึกษา	ทุนสาธารณประโยชน	 กฎหมาย	
ใหจัดสรรไว	 และสามารถนำไปใชได	 หรือแมแตทุนสำรอง	 กฎหมายก็ยังเปดโอกาสใหนำมาใชไดหากสหกรณขาดทุน		
ที่สำคัญทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผลสามารถจัดสรรเพิ่มไดทุกป

ประเด็นที่ 4 คาใชจายสูงเกินไป
คำชี้แจง	ขอเรียนวาคาใชจายแบงเปน	2	สวน	คือ	ดอกเบี้ยจาย	(คาใชจายทางการเงิน)	ตั้งประมาณการไว	768.49		

ลานบาท	จายไปจริง	 1,016.83	ลานบาท	ซึ่งเกินไป	 248.34	ลานบาท	 เหตุผลเนื่องมาจาก	ชสอ.	 ไดปรับอัตราดอกเบี้ย	
เงินรับฝาก	 และตั๋วสัญญาใชเงินของ	 ชสอ.	 ใหสามารถแขงขันกับสถาบันการเงินอื่นได	 และเพื่อใหเกิดประโยชนแก	
สหกรณสมาชิกที่ฝากเงินไวใน	 ชสอ.	 รวมทั้ง	 ชสอ.	 ใหกู เงินจากธนาคารมาใหบริการเงินกู แกสหกรณสมาชิกที่มี	
ความตองการเขามามากในชวงเดอืนสงิหาคม	2551	ถงึกมุภาพนัธ	2552	สวนคาใชจายบรหิารหรอืคาใชจายดำเนนิการ		
ตั้งประมาณการไว	133.70	ลานบาท	แตใชไปจริงเพียง	94.34	ลานบาท	ซึ่งต่ำกวาประมาณการถึง	39.36	ลานบาท	

ดังนั้น	ที่มีผูกลาวหาวาคาใชจาย	ชสอ.	สูงนั้น	หากพิจารณาแยกสวนแลว	จะเห็นวาคาใชจายที่สูงกวาประมาณการ	
คือคาใชจายดอกเบี้ย	 เนื่องจากเหตุผลที่กลาวไวขางตน	 สวนคาใชจายบริหารไมไดสูงกวาประมาณการ	 ตรงกันขาม	
กลับต่ำกวาประมาณการ	ทั้งนี้	 เพราะคณะกรรมการไดปรับลดคาใชจายบริหารทั่วทั้งองคกร	 งดและชะลอการจัดกิจกรรม		
โครงการและการจัดซื้อครุภัณฑในหลายรายการ	 ที่สำคัญไดปรับลดคาใชจายของกรรมการ	 และเจาหนาที่ลง	 เชน	
คาเบี้ยประชุม	คาเบี้ยเลี้ยง	คาพาหนะ	และคาที่พัก	ซึ่งทำใหสามารถลดคาใชจายบริหารลงไดกวา	10	ลานบาท

สำหรบัคาใชจายบรหิารสำนกังานทีเ่พิม่ขึน้จากปกอน	จำนวน	17	ลานบาท	เนือ่งมาจากมกีารปรบัเพิม่อตัราคาพาหนะ	
จากกิโลเมตรละ	 3.50	บาท	 เปน	 5.00	บาท	 สนับสนุนผูแทนสหกรณสมาชิกเขารวมประชุมใหญ	 คาใชจายที่เกี่ยวกับ	
การยายสำนักงานแหงใหม	 การจัดงานพิธีเปดอาคารสำนักงาน	 และของที่ระลึก	 คาดูแลอาคารสำนักงานแหงใหม		
ทั้งคาบริการรักษาความปลอดภัย	บริการรักษาความสะอาด	บริการดูแลภูมิทัศน	 คาสาธารณูปโภค	 และคาเสื่อมราคา	
อาคารสำนักงานแหงใหม	

สวนที่มีการใหเปดเผยคาใชจายของกรรมการทุกคนใหสมาชิกทราบนั้น	 ขอเรียนวาตามขอบังคับไมอาจทำไดและ	
ไมเคยกระทำ	อยางไรก็ตาม	กรรมการทุกคน	(ทั้งอดีตและปจจุบัน)	ที่ไดรับคาใชจายจาก	ชสอ.	จะตองปฏิบัติหนาที่ใหกับ		
ชสอ.	และเจาหนาที่	จะจายตามมติ	ระเบียบ	อีกทั้งมีการตรวจสอบทั้งจากฝายจัดการ	ผูตรวจสอบกิจการ	และผูสอบบัญชี	
อยางถูกตองทุกประการ																								

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด
3  มิถุนายน  2552


