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คํานํา 
 

รายงานวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาระบบการเงินที่เกื้อหนุนการพึ่งพาตนเองและร่วมมือ
กันระหว่างสหกรณ์” ที่จัดทําขึ้นในครั้งนี้เป็นไปภายใต้นโยบายของคณะกรรมการดําเนินการชสอ. ชุดท่ี 38 
ซ่ึงให้ความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาเพื่อนําชุดความรู้และสารสนเทศจากการวิจัยเพื่อใช้ในการพัฒนา 

การวิจัยได้กําหนดคําถามวิจัยท่ีน่าสนใจ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานและกลไกการขับเคลื่อน
ระบบการเงินสหกรณ์ท่ีเอื้อต่อการพึ่งพาตนเองและร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ควรเป็นอย่างไร และกรอบ
ทิศทางการดําเนินงานของชสอ.ท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในฐานะองค์กรกลางของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์
เพื่อการขับเคลื่อนระบบการเงินสหกรณ์ท่ีเอื้อต่อการพึ่งพาตนเองและร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ควรเป็น
อย่างไร โดยคณะกรรมการวางแผนและทีมนักวิจัยได้ออกแบบกระบวนการวิจัยเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมใน
การระดมความคิดในหลายเวที นอกจากนั้นได้ใช้กระบวนการสนทนากลุ่มเป้าหมายระหว่างทีมวิจัยและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการวิเคราะห์สถานการณ์จากผลการดําเนินงาน 

ผลการวิจัยท่ีได้ในครั้งนี้ อาจถือได้ว่าเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ท่ี 5 ภายใต้แผนพัฒนา
การสหกรณ์ ฉบับท่ี 2 ในช่วงเวลาปีสุดท้ายของแผนฯ ดังนั้น ข้อเสนอจากงานวิจัยจึงเปรียบเสมือนการ
กําหนดยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 และฉบับที่ 3 โดยข้อเสนอการ
ขับเคลื่อน SHOs System ท่ีเป็นผลผลิตจากการวิจัยในครั้งนี้ แสดงให้เห็นอัตลักษณ์ของตัวแบบระบบ
การเงินที่มีแนวคิดในการบริหารจัดการ “เงิน” ให้เกื้อหนุนการดํารงชีวิตที่มีความสุขแก่ปัจเจกบุคคลท่ี
เห็นชอบในหลักการพึ่งพาตนเอง และร่วมมือกันอย่างมีนํ้าใจและเอื้ออาทรต่อกัน 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลงานวิจัยจะเป็นประโยชน์ในเชิงนโยบายทั้งในระดับชุมนุม สหกรณ์ขั้น
ปฐม ตลอดจนการนําไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการตามที่เห็นสมควร ใคร่ขอขอบคุณที่ปรึกษาและนักวิจัยจาก
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจกระทรวงการคลัง ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยของ
สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ตลอดจนประธานกรรมการ คณะกรรมการดําเนินการ และคณะกรรมการ
วางแผน ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ชสอ. ที่ให้ความร่วมมือและการสนับสนุนด้วยดีจนงานวิจัยสําเร็จตามท่ี
วางแผน หากมีข้อผิดพลาดประการใด ผู้วิจัยขอน้อมรับด้วยความยินดี 

 
 
 

 
(รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์    ภัทราวาท) 

หัวหน้าโครงการวิจัย 
1 มิถุนายน 2554 



 

 (a)

บทสรุปผู้บริหาร 
 

 การวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เกื้อหนุนการพึ่งพาตนเองและการ
ร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์” ในที่น้ีมีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบ
การเงินสหกรณ์ออมทรัพย์และเสนอรูปแบบและแนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการเงินสหกรณ์
ออมทรัพย์ท่ีเกื้อหนุนการพึ่งพาและร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ ตลอดจนการวางกรอบทิศทางการ
ดําเนินงานของชสอ.ในฐานะองค์กรกลางของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย 

กระบวนการวิจัยได้ดําเนินการใน 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
ประเมินสถานการณ์ ส่วนที่สองเป็นการจัดเวทีตกผลึกความคิดในระหว่างผู้นําในขบวนการสหกรณ์            
ออมทรัพย์ จํานวน ท้ังสิ้น 122 คน ซ่ึงข้อมูลท้ังสองส่วนได้ถูกนําไปสู่ขั้นตอนการออกแบบสําหรับแนว
ทางการพัฒนาระบบการเงินฯและการวางกรอบทิศทางการดําเนินงานของชสอ. 

ผลการวิเคราะห์สถานการณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ในภาพรวมพบว่า มูลค่าสินทรัพย์ของระบบ
การเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ในรอบ 10 ปี (ระหว่างปี พ.ศ. 2544-2553) เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าตัว จากเดิมมี
สินทรัพย์มูลค่า 391,674.26 ล้านบาท เพิ่มเป็น 1,081,587.31 ล้านบาท และมีแนวโน้มท่ีจะมีเงินส่วน
เหลือ (Surplus) ท่ีนําไปเป็นเงินลงทุนเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงยจากภายนอกมากขึ้นเรื่อย ๆ ซ่ึงจะทํา
ให้มีโอกาสความเสี่ยงจากการลงทุนมากขึ้น 

ข้อสรุปจากเวทีตกผลึกความคิด บ่งชี้ให้เห็นประเด็นของข้อจํากัดด้านความรู้ความเข้าใจเร่ือง
สหกรณ์ออมทรัพย์ ข้อจํากัดในการเข้าถึงสมาชิกเพื่อการรณรงค์ด้านการประหยัด การออมและการสร้าง
วินัยทางการเงิน อันเป็นคุณค่าพ้ืนฐานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ขาดระบบการเรียนรู้ในการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สู่มาตรฐานสากล ขาดระบบฐานข้อมูลที่
เชื่อมโยงสู่การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและการเชื่อมโยงธุรกิจในลักษณะ Corporate 
System ยังขาดเครื่องมือทางการเงินที่จะช่วยประกันความเสี่ยงและการบริหารสภาพคล่องในระบบ
การเงิน และประการที่สําคัญคือผลกระทบจากนโยบายรัฐที่ก่อให้เกิดการแข่งขันด้านการให้เงินกู้จนส่งผล
กระทบต่อวินัยทางการเงินของสมาชิกและการมีหนี้หลายทาง 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเห็นควรที่จะรณรงค์ให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องหันมาสนใจในการพัฒนา
ระบบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ในทิศทางที่เอื้อต่อการพึ่งพาตนเอง และการร่วมมือกัน ซ่ึงในที่นี้ขอใช้
คําว่า SHOs System (Self Help Organizations System) และถือเป็นโอกาสดีที่ขบวนการสหกรณ์           
ออมทรัพย์จะยึดเอาช่วงเวลาปี 2555 เป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคล่ือนการพัฒนา SHOs System ให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังนี้ 

 ระบบการเงินที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรการเงิน
ตามหลักมาตรฐานสากลเพื่อภาพลักษณ์เป็นที่เชื่อม่ันไว้วางใจ 

 ระบบการเงินที่มีบริการด้านการเงินที่เป็นธรรม มุ่งเน้นการส่งเสริมให้สมาชิกประหยัด มี
จิตสํานึกการออมและมีวินัยทางการเงินเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและการยกระดับมาตรฐานความ
เป็นอยู่ของสมาชิก 

 ระบบการเงินที่มีโครงสร้างพื้นฐานและกลไกการบริหารความเสี่ยง สภาพคล่อง ความ
เพียงพอของเงินทุน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่น บนพื้นฐานของระบบการบริหารจัดการที่มีอิสระ 
พ่ึงพาตนเองได้ 

 ระบบการเงินที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของทรัพยากร
มนุษย์ท่ีมีความรู้ความเข้าใจในอัตลักษณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ 



 

 (b) 

ข้อเสนอสําหรับกรอบแนวทางการดําเนินงานและมาตรการในการพัฒนา SHOs System 
ประกอบด้วย 3 กรอบแนวทาง ได้แก่ กรอบแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน กรอบแนวทางการพัฒนา
ระบบการเงิน และกรอบแนวทางการพัฒนากลไกสนับสนุน ซ่ึงมีมาตรการดําเนินการทั้งสิ้น 15 มาตรการ 

กรอบแนวทางการพัฒนา SHOs System เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์น้ัน จะต้องมีกลไกการ
เชื่อมโยงระหว่างกรอบทิศทางการดําเนินงานของชสอ.และการขับเคลื่อน SHOs System โดยใช้กลไกของ 
Steering Committee ในการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างสหกรณอ์อมทรัพย์และภาคีในทุกระดับ โดยชสอ.
ควรดําเนินนโยบายที่จะก่อให้เกิดการบูรณาการในการดําเนินยุทธศาสตร์สําคัญ 4 ประการ ได้แก่  

  การกําหนดยุทธศาตร์ชสอ.ภายใต้ SHOs System 
  การกําหนด Agenda และแผนรณรงค์ SHOs System 
  การจัดทําแผนพัฒนาระบบสนับสนุนการขับเคลื่อน SHOs System 
  การจัดทําแผนขับเคลื่อน SHOs System ภายใต้การมีส่วนร่วมของชสอ.และภาคี 

 
 
 



 

 (c)

สารบัญ 
 

 หน้า 
  

รายนามผู้วิจัย  
คํานํา  
บทสรุปผู้บริหาร (a) 
สารบัญ (c) 
สารบัญรูป (e) 
สารบัญตาราง (g) 
บทท่ี 1  บทนํา 1 
 หลักการและเหตุผล 1 
 คําถามวิจัย 3 
 วัตถุประสงค ์ 3 
 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 4 
 กรอบคิดการวิจัย 4 
 นิยามศัพท์เฉพาะ 5 
 ขั้นตอน / กระบวนการวิจัย 6 
 แผนการวิจัย  7 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1  หลักการและเหตุผล 
 ผลกระทบจากวิกฤตการเงินทําให้เกิดปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าในวงกว้าง ท้ังในประเทศกําลัง
พัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้ว รวมทั้งประเทศไทย มานานกว่า 2 ปีแล้ว แต่ท่ามกลางวิกฤตก็ถือเป็นโอกาส
สําหรับสหกรณ์ จากคํากล่าวของผู้อํานวยการองค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ (ICA) มิสเตอร์
เอียน  แมคโดนลัด์  เนื่องในวันสหกรณ์สากล เม่ือวันที่ 14 กรกฎาคม 2552 ช้ีว่าในช่วงเวลาที่องค์การธุรกิจใน
โลกกําลังประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจอยู่นั้น ปรากฎว่า สหกรณ์ท้ังหลายต่างก็มีสถานการณ์ทางการเงินที่
ดีกว่าและอยู่รอดปลอดภัยจากวิกฤตเศรษฐกิจเม่ือเปรียบเทียบกับกิจการรูปแบบอื่น ในปี 2551 ธนาคาร 
Rabobank ซ่ึงมีประชากร 50% ของประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นสมาชิกน้ัน ได้รับการจัดอันดับให้เป็นธนาคารที่
ปลอดภัยที่สุดเป็นอันดับสามของโลก เช่นเดียวกับ ธนาคาร Raiffeisen ท่ีสวิสเซอร์แลนด์ ก็มีการขยายตัวใน
ทุกๆ ด้าน มากกว่าท่ีเคยดําเนินการมาในรอบ 108 ปีแห่งประวัติศาสตร์ โดยมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.3 
ส่วนเครดิตยูเนี่ยนในอเมริกามีปริมาณเงินให้กู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7 และมีอัตราการไม่ชําระหนี้น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
ของอัตราที่ธนาคารสหรัฐต้องเผชิญ อย่างไรก็ตามพบว่า สถาบันการเงินในรูปแบบสหกรณ์ขนาดใหญ่ท่ีได้
ลงทุนไปจํานวนมากในตลาด ได้เกิดผลขาดทุนเป็นอย่างมาก จนบางแห่งต้องยกเลิกการจ่ายเงินปันผล และบาง
แห่งต้องหาทางรวมธุรกจิ เช่นกรณีสหกรณ์การเงินในประเทศญี่ปุ่น เกาหลี ฝร่ังเศส และเยอรมนีบางแห่ง แต่ก็
ไม่ปรากฎว่ามีแห่งใดที่ต้องปิดกิจการ เฉกเช่นสถาบันการเงินอื่นๆ สถานการณ์ดังกล่าวช้ีให้เห็นว่าสถาบัน
การเงินในรูปแบบสหกรณ์ที่มีแบบแผนการดําเนินงานที่รัดกุมสามารถยืนหยัดได้อย่างม่ันคง และมีเสถียรภาพ
ดีกว่าสหกรณ์ท่ีบริหารงานแบบท้าทายและมุ่งกําไรเป็นหลัก 
 ปัจจุบันไม่เพียงแต่ขบวนการสหกรณ์เท่าน้ัน ท่ียอมรับถึงศักยภาพของการขับเคลื่อนสหกรณ์ 
หากแต่ธนาคารโลก  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ   องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และสหประชาชาติ 
ก็ได้ให้ความสนใจในตัวแบบสหกรณ์ ในฐานะวิสาหกิจท่ีมีสมาชิกเป็นเจ้าของ และขับเคลื่อนการดําเนินงาน
บนคุณค่าและหลักการสหกรณ์ที่มิใช่โดยการใช้กฎหมายบังคับ และหลังจากได้มีการประชุมสมัชชา
สหประชาชาติ ภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกผ่านการสหกรณ์ (Driving Global 
Recovery through Co-operatives)” จึงได้มีประกาศของสมัชชาสหประชาชาติ เม่ือวันที่ 18 ธันวาคม 
2552 กําหนดให้ปี 2555 เป็นปีสากลแห่งสหกรณ์ และสํานักงานเลขาธิการแห่งสหประชาชาติ ได้เชิญชวน
ให้รัฐบาลประเทศต่างๆ ร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสดังกล่าว  ในส่วนของประเทศไทยนั้น ท่ีประชุม
กรรมการบริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ เม่ือ 9 กรกฎาคม 2553 ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทํางานจัด
กิจกรรมเฉลิมฉลอง “ปีสากลแห่งสหกรณ์”1 เพื่อขานรับประกาศของสมัชชาสหประชาชาติ 
 สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นถือเป็นโอกาสของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด 
(ชสอ.) ในการดําเนินการศึกษาวิจัยสําหรับแนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เกื้อหนุนการพึ่งพา
และร่วมมือกันของสหกรณ์ เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ ท้ังเพื่อการขานรับนโยบายการประกาศปีสากลแห่งการ
สหกรณ์ของสมัชชาแห่งสหประชาชาติ และการตั้งรับนโยบายรัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องที่สําคัญมี 2 เรื่อง ได้แก่ 
มาตรการภายใต้แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2553-2557)2 ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบ

                                                            
1
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใน www.cai.ku.ac.th/article/mag05_article1.pdf 

2  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใน ธนาคารแห่งประเทศไทย,  แผนพัฒนาระบบการเงิน ระยะที่ 2 (http://www.bot.or.th/Thai/Pages/BOTDefault.aspx) 
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ของกระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย และแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2550-
2554) ซ่ึงอยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 
 ในส่วนของแผนพัฒนาระบบการเงิน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2553-2557) น้ัน ประกอบด้วย
มาตรการสําคัญในด้านการลดต้นทุนของระบบ การส่งเสริมการแข่งขันและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
การเงิน โดยมีเป้าหมายสําคัญ ดังนี้ 
  ระบบสถาบันการเงินที่มีประสิทธิภาพ มีระบบบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลท่ีดี 
แข็งแกร่ง ไม่เป็นภาระต่อประเทศ และสามารถสนับสนุนการพัฒนาการของเศรษฐกิจของประเทศได้อย่าง
ม่ันคงทั้งในภาวะปกติและวิกฤต 
   ต้นทุนในการเข้ารับบริการจากสถาบันการเงินลดลงส่งผลให้ต้นทุนในการประกอบธุรกิจ
ของภาคเอกชนลดลง ซ่ึงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และช่วยยกศักยภาพของ
ประชาชน 
  เพ่ิมโอกาสให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ท่ัวถึงและหลากหลายตรงกับ
ความต้องการมากขึ้น โดยเฉพาะการเข้าถึงบริการสินเชื่อในระดับฐานราก (Microcredit) เพื่อลดปัญหาการ
กู้ยืมเงินนอกระบบ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนมากขึ้น โดยการส่งเสริมองค์ความรู้จากผู้มี
ประสบการณ์ในธุรกิจ Microfinance ท่ีประสบความสําเร็จให้แก่กลุ่มการเงินในชุมชน เพื่อพัฒนาความ
เข้มแข็งและนําไปสู่การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่สังคมไทยทุกระดับ 
  โครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมายที่เอื้อโอกาสให้แก่ลูกหนี้บุคคลธรรมดาและผู้ประกอบการราย
ย่อยที่มีศักยภาพสามารถขอฟื้นฟูกิจการได้ดีขึ้น เพื่อให้กิจการของลูกหน้ียังคงดําเนินต่อไปได้เพื่อสร้างมูลค่า
ให้แก่ระบบเศรษฐกิจโดยรวม 
  โครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่เอื้อต่อการบริหารความเสี่ยงของระบบสถาบันการเงิน ทําให้
สถาบันการเงินสามารถจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพที่คงค้างอยู่ในระบบได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินลดลง และมีความพร้อมที่จะให้บริการแก่ผู้ใช้บริการมากขึ้น 
 การดําเนินการมาตรการดังกล่าวจะเป็นไปภายใต้คณะกรรมการที่ มีรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการคลังเป็นประธาน เพ่ือดูแลนโยบายในภาพรวมและมีอนุกรรมการ 4 คณะ ดูแลแผนปฏิบัติการ
ด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านภาษี ด้านกฎหมายการเงิน ด้านระบบข้อมูล และด้านการพัฒนาบุคลากร โดยมี
คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) เป็นผู้ดูแลด้านการส่งเสริมการแข่งขันและการเข้าถึงบริการ
ทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดูแลด้านการลดต้นทุนจากกฎเกณฑ์ของทางการ การแก้ไข
ปัญหาสินทรัพย์ด้อยคุณภาพคงค้าง การบริหารความเสี่ยงและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2550-2554) ในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
การเงิน ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ว่าด้วยการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ ท่ีเกื้อหนุนการพึ่งพาตนเองและการ
ร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ โดยได้กําหนดมีแผนงานทั้งสิ้น 7 แผนงาน 19 กลยุทธ์3 ได้แก่ 
แผนงานที่ 1 :  รณรงค์ให้สหกรณ์มีกลไกการสะสมทุนจากแหล่งเงินทุนภายในสหกรณ์เพิ่มขึ้น 

 รณรงค์ให้มีการจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสํารองและทุนสะสมต่าง ๆ เพ่ิมขึ้น 
 รณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการเพิ่มหุ้นของสมาชิกสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง 
 ประกาศเกียรติคุณสหกรณ์ท่ีเป็นแบบอย่างที่ดีในการสะสมทุน 

แผนงานที่ 2 :  ส่งเสริมให้สหกรณ์ทุกแห่งมีแผนการรณรงค์สมาชิกให้ออมเงิน 
 รณรงค์ให้สมาชิกสหกรณ์จัดทําบัญชีครัวเรอืน-บัญชีรับจ่าย 

                                                            
3  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ, แผนขบัเคลื่อนการพัฒนาการสหกรณ์ ภายใต้แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 2. 
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 ส่งเสริมการใช้บัญชีรับจ่ายของสมาชิกสหกรณ์ประกอบ การขอกู้เงินจากสหกรณ์ 
 รณรงค์ให้สมาชิกมีการออมอย่างต่อเนื่อง 

แผนงานที่ 3 :  พัฒนาระบบสารสนเทศการเงินสหกรณ์ผา่นแม่ข่าย 
 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับชาติ (National Pool) 
 พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศในระดับชาติ (National Pool) 

แผนงานที่ 4 :  พัฒนาตราสารการเงินเพื่อการระดมทุนและก่อให้เกิดการหมุนเวียนภายในระบบสหกรณ์ 
 จัดให้มีกองทุนร่วมลงทุน 
 พัฒนาการใช้ตราสารหน้ี 

แผนงานที่ 5 :  พัฒนากลไกการประกันและลดความเสี่ยงทางการเงิน 
 จัดให้มีกองทุนประกันเงินฝากในระดับชาติ (National Pool) 
 รณรงค์การสะสมทุนเพื่อความมั่นคงและความมีเสถียรภาพในสหกรณ์อย่างทั่วถึง 
 มีตลาดสภาพคล่องของสหกรณ์ (Private Repo) 
 พัฒนาระบบเตือนภัยด้านการเงินสหกรณ์ 
 พัฒนากลไกที่ปรึกษาด้านการเงินแก่สหกรณ์ 

แผนงานที่ 6 :  ส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจการเงินระหว่างสหกรณ์ท่ีจดทะเบียน กลุ่มเกษตรกรและสหกรณ์
ภาคประชาชน (กลุ่ม/องค์กรประชาชนที่มิได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์) 
 แก้ไขกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบและประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจให้กลุ่มเป้าหมายเข้า
เชื่อมโยงธุรกิจการเงิน 

แผนงานที่ 7 :  เชื่อมโยงให้เกิดการสนับสนุนด้านการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
 กําหนดสัดส่วนการจัดสรรเงินกู้ กพส.ภายใต้ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการสหกรณ์ 
 ปรับกลไกการบริการสินเชื่อของ ธ.ก.ส.ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาสหกรณ์ 
 เชื่อมโยงระบบการเงินภายใต้กลไกของ ธ.ก.ส.ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ 

 

จากรายละเอียดเกี่ยวกับประเด็นเชิงนโยบายทั้ง 2 เรื่อง จะเห็นได้ว่า ชสอ. ในฐานะองค์กรกลาง
ของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ ควรจะได้มีการศึกษาวิจัยเพื่อเตรียมการและหาโอกาสสําหรับช่องทางการ
ยกระดับการขับเคลื่อนระบบการเงินสหกรณ์ โดยการค้นหารูปแบบนวัตกรรมและระบบการเชื่อมโยงธุรกิจไปใน
ทิศทางของการพึ่งพาและร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ เพื่อการสร้างสรรค์เศรษฐกิจการเงินบนอัตลักษณ์ของ
สถาบันการเงินรูปแบบสหกรณ์ ท่ีท่ัวโลกกําลังสนใจและให้ความสําคัญอยู่ในปัจจุบัน และการเปิดโอกาสการ
เข้าถึงแหล่งทุน ตลอดจนการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจและสังคมให้กับประชาคมสหกรณ์ 

 

1.2 คําถามวิจัย 
1.2.1 โครงสรา้งพื้นฐานและกลไกการขับเคลื่อนระบบการเงินสหกรณท่ี์เอื้อต่อการพึ่งพา

ตนเอง และการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ ควรเป็นอย่างไร 
1.2.2  กรอบทิศทางการดําเนินงานของ ชสอ. ท่ีจะสามารถทําหน้าท่ีในฐานะองค์กรกลางของ

ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อการขับเคลื่อนระบบการเงินสหกรณ์ที่เอือ้ต่อการพึ่งพาตนเองและการ
ร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ควรเป็นอย่างไร 
 

1.3  วัตถุประสงค์ 
 1.3.1  เพ่ือประเมินสถานการณ์ระบบที่เกี่ยวข้องที่ช้ีให้เหน็โอกาส อุปสรรค  จุดแข็ง และ
จุดอ่อน ของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
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 1.3.2 เพื่อจัดเวทีตกผลึกความคิดระหว่างผูนํ้าขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ นักวิชาการและ
ฝ่ายกําหนดนโยบายสถาบันการเงิน 
 1.3.3 เพื่อเสนอแนะรูปแบบและแนวทางพัฒนาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการเงนิที่
เกื้อหนุนการพึง่พาและร่วมมือกันระหว่างสหกรณ ์
 1.3.4 เพื่อวางกรอบทิศทางการดําเนินงานของชสอ.ในฐานะองค์กรกลางของขบวนการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย 
 

1.4  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.4.1  มีข้อมูล / ความรู้ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเชิงยทุธศาสตร์ของชสอ. ในการทาํหน้าท่ี
ศูนย์กลางทางการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย 
 1.4.2  เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างฝ่ายกําหนดนโยบายสถาบันการเงิน 
นักวิชาการและนักสหกรณ์ เพื่อนําไปสู่การพัฒนาระบบการเงินที่เอื้อประโยชน์ต่อการพึ่งพาและร่วมมือกัน
ของสหกรณ ์
 1.4.3  มีกรอบแนวทางสําหรบัการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รูปแบบการบริหารจัดการใหม่ 
นวัตกรรมใหม่ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาขบวนการสหกรณอ์อมทรัพย์อย่างยั่งยืน 
 
1.5 กรอบคิดการวิจัย 

กรอบคิดในการวิจัยในที่นี้จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาระบบความเชื่อมโยงทางการเงินและ
บริการที่เกี่ยวข้องของระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ในโมเดลของการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณา
การ ซ่ึงประกอบไปด้วยเครือข่ายอุปทาน พันธมิตรธุรกิจ เครือข่ายอุปสงค์และการลงทุน โดยจะพิจารณาใน
เร่ืองการจัดการความสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ผลิตภัณฑ์บริการทางการเงิน ความรู้/นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
ท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการลดข้อจํากัด และการใช้ความสามารถหลักและทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีอยู่ในขบวนการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ ในลักษณะที่เกื้อหนุนระบบการพึ่งพาและร่วมมือกัน ในการบริการด้านการเงินและ
บริการที่เกี่ยวข้อง การบริหารความเสี่ยงตลอดจนนวัตกรรมและเทคโนโลยี อันจะก่อให้เกิดความมั่นคงและ
เสถียรภาพทางการเงินอย่างยั่งยืน (รูปที่ 1.1)  
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รูปท่ี 1.1 กรอบคิดการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ 
 

อ้างอิงใน จุฑาทิพย์   ภัทราวาท และคณะ. เอกสารนําเสนอชุดโครงการวิจัยการขับเคล่ือนการพัฒนาการ
สหกรณ์และการค้าที่เป็นธรรม. 2553. 

 
1.6 นิยามศัพท์เฉพาะ 

Factoring หมายถึง วิธีการอํานวยสภาพคล่องทางการเงินแก่สหกรณ์โดยการรับซ้ือหรือรับ
โอนหนี้ท่ีมีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน 

Corporate System หมายถึง ระบบการประสานงานความร่วมมือกัน 
Growth Rate หมายถึง  การวัดค่าการเจริญเติบโตหรือความก้าวหน้าของสหกรณ์ ซ่ึงมักจะ

มองความเจริญก้าวหน้าในด้าน 1.การมีหุ้นเพิ่มมากขึ้น 2.การมีเงินฝากเพิ่มขึ้น 3.การมีหนี้สินที่ลดลง 4.การ
มีกําไรตามความเหมาะสม ตามลําดับ 

Insurance หมายถึง การที่สหกรณ์จะสละความเสี่ยงให้แก่บุคคลท่ี 3 คือ บริษัทประกันมา
ช่วยรับผิดชอบไป เพื่อให้สหกรณ์มีความเสี่ยงลดลง ผู้คํ้ามีภาระลดลง รวมทั้งยังสามารถประกันความมั่นคง
ทางด้านสินทรัพย์ได้ด้วย 

Matching Fund หมายถึง การจัดให้มีการบริหารเงินมีความกลมกลืน รองรับสนับสนุน
เงินทุนซ่ึงกันและกัน เพื่อไม่ให้สหกรณ์ขาดสภาพคล่อง หลักการพื้นฐานก็คือ เงินที่มีเงื่อนเวลาระยะสั้นให้
ปล่อยกู้ระยะสั้น เงินระยะปานกลาง หรือระยะยาวก็นําไปปล่อยกู้ระยะยาว เป็นต้น ข้อสําคัญที่ต้องระวังก็
คือ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีจํานวนและมูลค่าไม่คงที่และอาจผันแปรมูลค่าได้เร็ว เช่น หุ้นสามัญ 
ท่ีดิน สินค้าโภคภัณฑ์ หุ้นของสหกรณ์ เป็นต้น ถือเป็นสินทรัพย์เสี่ยงต่อการ Matching Fund 

Mutual Fund หมายถึง เป็นแนวคิดในการที่จะให้มีการรวบรวมเงินทุนจากสหกรณ์ต่าง ๆ 
เข้ารวมเป็นกองทุนเดียวกัน เพื่อให้มีความม่ันคง แข็งแรง และมีปริมาณมากพอต่อการสนับสนุนความ
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เข้มแข็งทางการเงินให้แก่สหกรณ์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการแก้ไขสภาพคล่อง หรือ การเกิดวิกฤตทางการเงิน
ใด ๆ ขึ้น โดยมิได้คาดคิด 

Private Repo Market หมายถึง ตลาดการเงินที่เอกชนจัดต้ังขึ้นเพื่อเป็นตลาดการกู้ยืมเงิน
ระยะสั้น โดยมีตราสารหนี้ท่ีม่ันคง เช่น พันธบัตร ต๋ัวเงินคลัง เป็นหลักประกัน หลักการก็คอื เม่ือมีการตกลง
ให้กู้แก่กันแล้ว ผู้ขอกู้จะนําพันธบัตรไปฝากไว้เป็นการจํานํากับคนกลาง โดยมีการโอนสละสิทธ์ิการ
ครอบครองไว้ เม่ือถึงกําหนดชําระ ถ้าผู้กู้ชําระเงินตามกําหนด คนกลางจะคืนพันธบัตรหรือตั๋วเงินคลัง 
ให้แก่ผู้กู้ แต่ถ้าผู้กู้ผิดนัด ผิดสัญญาคนกลางจะโอนกรรมสิทธ์ิพันธบัตร หรือตั๋วเงินคลังให้แก่ผู้ให้กู้เป็นการ
ชําระหนี้ตามข้อตกลง 

Prudential Standard  หมายถึง มาตรฐานความมั่นคงของสถาบันการเงิน 
Refinance หมายถึง เป็นการวางหลักเกณฑ์ในการที่อนุญาตให้ผู้กู้ท่ียังค้างหนี้เงินกู้อยู่เดิม 

สามารถทําข้อตกลงกับสหกรณ์ในการสร้างมูลหนี้ใหม่แทนหนี้เดิม โดยจะเปลี่ยนเงื่อนไขให้ดีขึ้นกว่าเดิม 
เช่น วงเงินลดลง ระยะเวลาผ่อนชําระนานขึ้น ดอกเบ้ียตํ่ากว่าเดิมเปลี่ยนแปลงการค้ําประกัน เป็นต้น 

Securitization หมายถึง เป็นการออกตราสารหนี้โดยใช้ทรัพย์สินที่ตนครอบครองอยู่ เป็น
หลักทรัพย์หนุนหลังตราสารที่ตนออกไปขอกู้เงิน เพื่อให้ผู้ให้กู้มีความเชื่อม่ันมากขึ้น และเพื่อให้อัตรา
ดอกเบ้ียเงินกู้ลดลง เช่น สหกรณ์ ก. ออก Securitization โดยใช้ที่ดิน หุ้น แม้กระทั่งสิทธิครอบครองต่าง ๆ 
เช่น สิทธิการเช่าของตนเป็นหลักทรัพย์หนุนหลังตราสารหน้ีที่ออกให้แก่สหกรณ์ เพื่อเป็นหลักประกันการ
ชําระหนี้ เป็นต้น 

SHOs System (Self help organizations system) หมายถึง โครงสร้างของระบบการเงิน
ในสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีเอื้อต่อการพึ่งพาตนเองและร่วมมือกันเป็นหลัก 

Steering committee หมายถึง คณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการประสานงานร่วมกันใน
ระหว่างกัน 

 

1.7  ขัน้ตอน / กระบวนการวิจัย 
 การดําเนินงานวิจัยจะเป็นลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมระหว่างนักวิจัย 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินสหกรณ์ นักสหกรณ์ออมทรัพย์ ท้ังในระดับชุมนุมและสหกรณ์ออมทรัพย์ขั้นปฐม 
และฝ่ายกําหนดนโยบายสถาบันการเงิน ซ่ึงจะเป็นไปภายใต้ขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ (รูปท่ี 1.2)  
 

 

 
 
รูปท่ี 1.2  ขั้นตอน/กระบวนการวิจัย 
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1.8  แผนการวิจัย (9 เดือน) 
 

ลําดับ
ท่ี 

กิจกรรม 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. การประสานงานเบื้องต้น          
2. การสํารวจเอกสาร/การค้นคว้า/การประเมิน

เบื้องต้น 
         

3. การสนทนากลุ่มเป้าหมาย          
4. การจัด Forum เพื่อตกผลึกความคิด          
5. การวิเคราะห์และจัดทําข้อเสนอสําหรับแนวทาง 

การพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ฯ 
   

 
     

6. การจัดทํากรอบทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ ชสอ.          
7. การจัดทําร่างรายงานฉบับสมบูรณ์          
8. การนําเสนอ(ร่าง)รายงานฉบับสมบูรณ์ / 

ปรับปรุง 
         

9. ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์          
 
1.9 คณะวิจัย 
 

1.9.1 ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน-สหกรณ ์
(1) คุณกฤษฎา   อุทยานิน   ที่ปรึกษาสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
(2) คุณลดาวัลย์ คําภา   รองเลขาธิการ 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(3) รศ.ดร.สาโรช  อังสุมาลิน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
(4) ดร.สฤณี อาชวานันทกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน/นักวิจัยอิสระ 
(5) ดร.พิชญ์  นิตย์เสมอ รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจกระทรวงการคลัง 
 

1.9.2 นักวิจัย 
หัวหน้าโครงการวิจัย : รศ.จุฑาทิพย์  ภัทราวาท   ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
นักวิจัย :  อ.ไพโรจน์   ล้ิมศรีสกุลวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

  คุณวรเทพ     ไวทยาวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
  คุณสุรจิตต์ แก้วชิงดวง ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
  คุณเอกลักษณ์  สุวรรณการ นักวิจัยสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง 
  คุณกนกวรรณ   ยีหวังเจริญ นักวิจัยสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง 
  คุณมั่นพล      วงศ์มาศา นักวิจัยสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ

กระทรวงการคลัง 
ผู้ช่วยนักวิจัย :  คุณสุนทรี      ถาวร  ผู้จัดการฝ่ายวางแผน ชสอ. 

  น.ส.สายสุดา  ศรีอุไร     นักวิจัยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
 



บทที่ 2 

การวิเคราะหสถานการณสหกรณออมทรัพย 

 

การวิเคราะหสถานการณสหกรณออมทรัพยในท่ีนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือชี้ใหเห็นสถานการณใน

สวนท่ีเก่ียวกับบริบทการดําเนินงานสหกรณออมทรัพยในดานตางๆ ซ่ึงจะชี้ใหเห็นโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง 

และจุดออนของระบบการเงินสหกรณออมทรัพย ซ่ึงมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 

2.1 บริบทของสหกรณออมทรัพยในฐานะสถาบันการเงินในระบบเศรษฐกิจ 

 ตามประกาศกระทรวงการคลังเม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน 2526 สหกรณออมทรัพยถูกจัดเปน

สถาบันการเงินก่ึงในระบบ จากขอมูลของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ณ 31 มีนาคม 2553 ชี้ใหเห็นวา

สหกรณออมทรัพย เครดิตยูเนี่ยน และกลุมกองทุนหมูบานมีสัดสวนการใหบริการดานเงินฝากและสินเชื่อ

คิดเปนมูลคา 418,927 ลานบาท และ 940,010 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 4.21 และ 8.32 เม่ือ

เทียบกับบริการดานเงินฝากและสินเชื่อในระบบเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.1 สัดสวนการใหบริการการเงินโดยเปรียบเทียบระหวางสถาบันการเงินกลุมตางๆ 

ท่ีมา : สํานักงานเศรษฐกิจการคลงั ณ 31 มีนาคม 2553 

 

2.2 บริบทของสหกรณออมทรัพยในฐานะสหกรณ 

 2.2.1 กลุมตางๆของสหกรณและสมาชิกสหกรณ 

ภาพรวมบริการเงินฝาก-สินเชื�อ

กลุ่มพึ�งตนเอง

Regulator: self regulation

ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

Regulator: ธปท. และกระทรวงการคลัง
10,322,277 ล้านบาท

940,010 ล้านบาท

33,000
ล้านบาท

ประมาณการยอดสินเชื�อ

ณ 31 มี.ค.53

9,489,109 ล้านบาท

418,927 ล้านบาท

37,000
ล้านบาท

บริการเงินฝาก

95.42%

4.21%

0.37%

91.39%

8.32%

0.29%

สค. กทบ.  Regulator: กระทรวงเกษตรฯ 

และสํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน 

และชุมชนเมือง



 สหกรณออมทรัพยเปน 1 ใน 7 ประเภทของสหกรณท่ีจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ

สหกรณ สารสนเทศดานการเงินของกรมตรวจบัญชีสหกรณในป 2553 ชี้ใหเห็นสถานการณของสหกรณ

ออมทรัพยวา มีสหกรณท่ีจดทะเบียนจํานวน 1,358 สหกรณ สหกรณท่ีผานการสอบบัญชีมีจํานวน 1,264 

สหกรณ มีสมาชิกท้ังสิ้น 2.5 ลานคน 

 สหกรณออมทรัพยระดับข้ันปฐมท่ีมีบุคคลธรรมดาเปนสมาชิกอาจแบงออกเปนกลุม

ตามลักษณะอาชีพได 8 กลุม ไดแก ตํารวจ ทหาร ครู มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลและสาธารณสุข หนวย

ราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน โดยสหกรณออมทรัพยภาคเอกชนมีจํานวนมากท่ีสุด คือ 484  

สหกรณ คิดเปนรอยละ  38.29 ของสหกรณท่ีผานการสอบบัญชี  (รูปท่ี 2.2) ในขณะท่ีสหกรณออมทรัพย

ครูมีจํานวนสมาชิกมากท่ีสุด คือ 668,975 คน คิดเปนรอยละ 25.92 ของจํานวนสมาชิกท้ังหมด (รูปท่ี 2.3) 
 

  

 

รูปท่ี 2.2 สัดสวนของสหกรณออมทรัพยจําแนกตามกลุมอาชีพของสมาชิก 

ท่ีมา : กรมตรวจบัญชีสหกรณ ป 2553 

 

 

กลุมลักษณะอาชีพของสอ.

ข้ันปฐม 

จํานวน คารอยละ 

ภาคราชการ 729 57.67 

   ตํารวจ 124 9.81 

   ทหาร 171 13.53 

   ครู 109 8.62 

   มหาวิทยาลัย 29 2.29 

   โรงพยาบาล/สาธารณสุข 149 11.79 

 หนวยราชการ 147 11.63 

รัฐวิสาหกิจ 51 4.03 

เอกชน 484 38.29 

รวม 1,264 100.00 
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รูปท่ี 2.3 สัดสวนของจํานวนสมาชิกจําแนกตามกลุมสหกรณ 

ท่ีมา : กรมตรวจบัญชีสหกรณ ป 2553 

 

 

2.2.2 ทุนทางเศรษฐกิของสหกรณออมทรัพยในภาพรวม                                                                     

ทุนทางเศรษฐกิจ ในท่ีนี้จะกลาวถึงสินทรัพย องคประกอบของสินทรัพยโดยพิจารณา

แหลงท่ีมา ทางใชไปของเงินทุนของสหกรณออมทรัพย โดยจะไดพิจารณาขอมูลระหวางป 2544–2553 ซ่ึง

มีรายละเอียด ดังนี้ 

1) สินทรัพย    

สินทรัพยรวมของสหกรณออมทรัพยในป 2553 ซ่ึงมีมูลคา 1.08 ลานลานบาท 

เพ่ิมข้ึนจากป 2544 ซ่ึงมีสินทรัพยรวมคิดเปนมูลคา 391,674 ลานบาท และพบวาอัตราการเพ่ิมข้ึน 

(Growth  Rate) ในระหวางป 2544 – 2553 คิดเปนรอยละ 11.85   

2) องคประกอบของแหลงท่ีมาของเงินทุนสหกรณออมทรัพย ในภาพรวมระหวางป 

2544 – 2553  สวนท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ทุนเรือนหุน รองลงไป คือ เงินรับฝาก เงินกูยืมและหนี้สินอ่ืนและทุน

สหกรณ  

เม่ือพิจารณาอัตราการเพ่ิมข้ึน (Growth Rate) ถัวเฉลี่ยในรอบ 10 ป พบวา เงิน

กูยืมและหนี้สินอ่ืนมีอัตราการเพ่ิมข้ึนถัวเฉลี่ยสูงท่ีสุดคิดเปนรอยละ 31.20 ในขณะท่ี ทุนเรือนหุน เงินรับ

ฝาก และทุนสหกรณอ่ืน ๆ มีอัตราการเพ่ิมข้ึนถัวเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 10.72, 14.12 และ11.12 ตามลําดับ 

3) องคประกอบของทางใชไปของเงินทุนสหกรณออมทรัพยในภาพรวมระหวางป 

2544 – 2553  สวนท่ีสําคัญท่ีสุดคือ ลูกหนี้เงินกู รองลงไปไดแก เงินลงทุน เงินสด/เงินฝาก และสินทรัพย

อ่ืน   

สมาชิกของสอ.ข้ันปฐม จํานวน  คารอยละ 

ภาคราชการ     

   ตํารวจ 200,026 7.75 

   ทหาร 230,334 8.92 

   ครู 668,975 25.92 

   มหาวิทยาลัย 102,910 3.99 

   โรงพยาบาล/สาธารณสุข 222,106 8.6 

   หนวยราชการ 535,336 20.74 

รัฐวิสาหกิจ 224,571 8.7 

เอกชน 396,885 15.38 

รวม 2,581,143 100 
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 เม่ือพิจารณาอัตราเพ่ิมข้ึนถัวเฉลี่ยในรอบ 10 ป พบวา เงินลงทุนมีอัตราการเพ่ิมข้ึน

ถัวเฉลี่ยในรอบ 10 ป สูงท่ีสุดคิดเปนรอยละ  24.16 รองลงไปไดแก ลูกหนี้เงินใหกู เงินสด/เงินฝาก  และ

สินทรัพยอ่ืน คิดเปนอัตรารอยละ 11.72, 8.41 และ 6.48  ตามลําดับ (รูปท่ี 2.4) 

4) พัฒนาการขององคประกอบสําหรับแหลงท่ีมาและทางใชไปของเงินทุนสหกรณออม

ทรัพยในรอบ 10 ป (รูปท่ี 2.5) 

 พัฒนาการขององคประกอบสําหรับแหลงท่ีมาของเงินทุน พบวา สัดสวนของทุน

เรือนหุนไมเปลี่ยนแปลงมากนัก ยังคงรักษาระดับสัดสวนจากรอยละ 43.01 เปนรอยละ 46.22 ในขณะท่ี

สัดสวนของเงินรับฝากลดลงจากเดิมรอยละ 38.40 เปนรอยละ 31.45 สวนเงินกูเยืมและหนี้สินอ่ืน  

ขยายตัวจากเดิมคิดเปนสัดสวนรอยละ 7.25 เพ่ิมข้ึนเกือบ 2 เทาตัวเปนรอยละ 13.57 และพบวาทุน

สหกรณอ่ืน ๆ หดตัวลงจากรอยละ 11.35 เหลือเพียงรอยละ 8.76 (ตารางท่ี 1.1) 

 พัฒนาการขององคประกอบสําหรับทางใชไปของเงินทุน พบวา สัดสวนของลูกหนี้

เงินใหกู  เพ่ิมข้ึนจากรอยละ 76.24 เปน 81.67 ในขณะท่ีเงินลงทุนเพ่ิมจากรอยละ 5.79 สูงข้ึนเทาตัวคิด

เปนรอยละ 12 (ตารางท่ี 1.2) 

 

  

รูปท่ี 2.4 องคประกอบของแหลงท่ีมาของเงินทุนสอ.

ระหวางป 2544 - 2553 

รูปท่ี 2.5 องคประกอบของทางใชไปของเงินทุนสอ. 

ระหวางป 2544 - 2553 

 

ตารางท่ี  2.1  แหลงท่ีมาของเงินทุนของสหกรณออมทรัพยในภาพรวมระหวางป พ.ศ.2544 – 2553 
 

หนวย : ลานบาท 

รายการ 
2544 2545 2546 2547 2548 

มูลคา GR (%) มูลคา  GR (%)  มูลคา GR (%)  มูลคา GR (%)  มูลคา GR (%) 

แหลงที่มาของเงินทุน  :                      
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ตารางท่ี 2.2 แหลงท่ีมาของเงินทุนของสหกรณออมทรัพยในภาพรวมระหวางป พ.ศ. 2544 – 2553 (ตอ) 
 

หนวย : ลานบาท 
 

รายการ 
2549 2550 2551 2552 2553 

Growth 

Rate 

  มูลคา GR (%) มูลคา GR (%) มูลคา GR (%) มูลคา GR (%) มูลคา GR (%) 

เฉลี่ย 

(%) 

แหลงที่มาของเงินทุน  :                        

1.  เงินรับฝาก                               191,239.09 
1.03 

209,908.98 
9.76 

257,834.06 
22.83 

293,202.38 
13.72 

384,114.33 
31.01 11.30 

  (28.84) (28.72) (30.88) (31.45) (35.51) 

2.  เงินกูยืมและเครดิตการคาและหน้ิ

สินอื่น   
112,665.15 

31.20 
107,100.18 

-4.94 
118,098.11 

10.27 
126,503.76 

7.12 
127,543.09 

0.82 18.51 

  (16.99) (14.65) (14.15) (13.57) (11.79) 

3.  ทุนของสหกรณ  :  มูลคา 359,089.28 
10.41 

413,809.48 
15.24 

458,905.06 
10.90 

512,452.51 
11.67 

569,929.89 
11.22 11.50 

  (54.16) (56.62) (54.97) (54.97) (52.69) 

    3.1ทุนเรือนหุน                   300,654.28 
10.72 

346,850.92 
15.37 

385,260.27 
11.07 

430,854.84 
11.83 

480,509.28 
11.52 12.21 

  (83.73) (83.82) (83.95) (84.08) (84.31) 

    3.2ทุนสํารอง            30,112.54 
8.91 

33,898.62 
12.57 

37,198.13 
9.73 

41,031.53 
10.31 

45,309.94 
10.43 11.42 

  (8.39) (8.19) (8.11) (8.01) (7.95) 

    3.3ทุนสะสมตามระเบียบ

ขอบังคับและอื่นๆ 
4,279.32 

4.12 
5,460.35 

27.60 
5,047.00 

-7.57 
5,361.21 

6.23 
5,656.38 

5.51 9.32 

 (1.19) (1.32) (1.10) (1.05) (0.99) 

    3.4กําไร(ขาดทุน)สุทธิประจําป       24,043.14 
9.68 

27,599.59 
14.79 

31,399.66 
13.77 

35,204.93 
12.12 

38,454.29 
9.23 5.87 

  (6.70) (6.67) (6.84) (6.87) (6.75) 

รวม 662,993.52 
10.43 

730,818.64 
10.23 

834,837.23 
14.23 

932,158.65 
11.66 

1,081,587.31 
16.03 11.85 

  (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 

 

1.  เงินรับฝาก                                         147,090.19 
8.37 

157,413.39 
7.02 

159,039.29 
1.03 

175,936.93 
10.62 

189,290.39 
7.59 

  (37.55) (36.30) (33.65) (32.58) (31.53) 

2.  เงินกูยืมและเครดิตการคาและหน้ิสินอื่น        27,119.71 
5.89 

32,733.35 
20.70 

45,881.29 
40.17 

65,415.66 
42.58 

85,869.75 
31.27 

  (6.92) (7.55) (9.71) (12.12) (14.30) 

3.  ทุนของสหกรณ  :                                  217,464.36 
13.20 

243,517.97 
11.98 

267,735.06 
9.94 

298,592.05 
11.53 

325,223.51 
8.92 

  (55.52) (56.15) (56.64) (55.30) (54.17) 

    3.1 ทุนเรือนหุน                                   175,477.13 
15.43 

198,747.85 
13.26 

220,187.59 
10.79 

247,495.56 
12.40 

271,541.88 
9.72 

  (80.69) (81.62) (82.24) (82.89) (83.49) 

    3.2 ทุนสํารอง                                       18,096.44 
17.27 

21,197.23 
17.13 

23,511.70 
10.92 

25,864.36 
10.01 

27,649.56 
6.90 

  (8.32) (8.70) (8.78) (8.66) (8.50) 

    3.3 ทุนสะสมตามระเบียบขอบังคับและอื่นๆ    3,034.97 
24.89 

3,640.06 
19.94 

3,660.20 
0.55 

3,854.63 
5.31 

4,110.07 
6.63 

  (1.40) (1.49) (1.37) (1.29) (1.26) 

    3.4กําไร(ขาดทุน)สุทธิประจําป                 20,855.82 
-6.18 

19,932.83 
-4.43 

20,375.57 
2.22 

21,377.50 
4.92 

21,922.00 
2.55 

  (9.59) (8.19) (7.61) (7.16) (6.74) 

รวม 391,674.26 
10.81 

433,664.71 
10.72 

472,655.64 
8.99 

539,944.64 
14.24 

600,383.65 
11.19 

  (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 

 -12- 



ตารางท่ี 2.3 ทางใชไปของเงินทุนของสหกรณออมทรัพยในภาพรวมระหวางป พ.ศ. 2544 - 2553 
 

         หนวย  :  ลานบาท 

รายการ 2544 2545 2546 2547 2548 

  มูลคา GR (%) มูลคา GR (%) มูลคา GR (%) มูลคา GR (%) มูลคา GR (%) 

ทางใชไปของเงินทุน   :                      

1.  เงินสด/เงินฝาก                   43,932.04 
-13.43 

38,927.91 
-11.39 

30,583.73 
-21.43 

31,005.05 
1.38 

26,726.82 
-13.80 

  (11.22) (8.98) (6.47) (5.74) (4.45) 

2.  เงินลงทุน                    36,805.16 
79.74 

46,397.69 
26.06 

51,999.68 
12.07 

57,556.34 
10.69 

63,575.67 
10.46 

  (9.40) (10.70) (11.00) (10.66) (10.59) 

    2.1  เงินลงทุนระยะสั้น           9,894.12 
6.79 

19,959.79 
101.73 

13,377.12 
-32.98 

13,972.60 
4.45 

12,840.02 
-8.11 

  (26.88) (43.02) (25.73) (24.28) (20.20) 

    2.2  เงินลงทุนระยะยาว    26,911.04 
140.03 

26,437.90 
-1.76 

38,622.56 
46.09 

43,583.74 
12.85 

50,735.65 
16.41 

  (73.12) (56.98) (74.27) (75.72) (79.80) 

3.  ลูกหน้ีเงินใหกู           304,252.34 
10.01 

341,017.22 
12.08 

384,608.02 
12.78 

444,955.73 
15.69 

504,095.00 
13.29 

  (77.68) (78.64) (81.37) (82.41) (83.96) 

    3.1  ลูกหน้ีเงินใหกูระยะสั้น      19,281.29 
4.26 

86,298.59 
347.58 

74,620.64 
-13.53 

85,281.41 
14.29 

92,039.22 
7.92 

  (6.34) (25.31) (19.40) (19.17) (18.26) 

    3.2  ลูกหน้ีเงินใหกูระยะยาว         284,971.05 
10.42 

254,718.63 
-10.62 

309,987.38 
21.70 

359,674.32 
16.03 

412,055.78 
14.56 

  (93.66) (74.69) (80.60) (80.83) (81.74) 

4.  สินทรัพยอื่นๆ (ที่ดิน อาคาร และ

อุปกรณ, สินคาคงเหลือ สินทรพัยไมมี

ตัวตน ฯลฯ )  

6,684.72 
17.92 

7,321.89 
9.53 

5,464.21 
-25.37 

6,427.52 
17.63 

5,986.79 
-6.86 

  (1.71) (1.69) (1.16) (1.19) (1.00) 

สินทรพัยรวม 391,674.26 
10.81 

433,664.71 
10.72 

472,655.64 
8.99 

539,944.64 
14.24 

600,384.28 
11.19 

  (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 

ตารางท่ี  2.4  ทางใชไปของเงินทุนของสหกรณออมทรัพยในภาพรวมระหวางป พ.ศ.2544 – 2553  (ตอ) 
 

       หนวย  :  ลานบาท 
รายการ 2549 2550 2551 2552 2553 

Growth Rate 

เฉลี่ย (%) 
  

มูลคา 
GR 

(%) 
มูลคา 

GR 

(%) 
มูลคา 

GR 

(%) 
มูลคา 

GR 

(%) 
มูลคา 

GR 

(%) 

ทางใชไปของเงินทุน   :                        

1.  เงินสด/เงินฝาก             22,947.57 
-14.14 

29,904.95 
30.32 

48,694.54 
62.83 

51,232.93 
5.21 

81,229.89 
58.55 8.41 

  (3.46) (4.09) (5.83) (5.50) (7.51) 

2.  เงนิลงทุน                    68,719.14 
8.09 

67,467.67 
-1.82 

94,863.64 
40.61 

111,815.69 
17.87 

154,136.85 
37.85 24.16 

  (10.36) (9.23) (11.36) (12.00) (14.25) 

    2.1  เงินลงทุนระยะสั้น               12,514.34 
-2.54 

11,592.25 
-7.37 

22,688.73 
95.72 

25,218.50 
11.15 

25,595.24 
1.49 17.04 

  (18.21) (17.18) (23.92) (22.55) (16.61) 

    2.2  เงินลงทุนระยะยาว        56,204.80 
10.78 

55,875.42 
-0.59 

72,174.91 
29.17 

86,597.19 
19.98 

128,541.61 
48.44 32.14 

  (81.79) (82.82) (76.08) (77.45) (83.39) 

3.  ลูกหน้ีเงินใหกู                   564,940.92 
12.07 

624,812.91 
10.60 

683,168.45 
9.34 

761,332.20 
11.44 

836,871.05 
9.92 11.72 

  (85.21) (85.49) (81.83) (81.67) (77.37) 

    3.1  ลูกหน้ีเงินใหกูระยะสั้น        97,756.63 
6.21 

108,723.77 
11.22 

122,368.80 
12.55 

129,566.72 
5.88 

131,883.95 
1.79 39.82 

  (17.30) (17.40) (17.91) (17.02) (15.76) 

    3.2  ลูกหน้ีเงินใหกูระยะยาว       467,184.29 
13.38 

516,089.14 
10.47 

560,799.65 
8.66 

631,765.48 
12.65 

704,987.10 
11.59 10.88 

  (82.70) (82.60) (82.09) (82.98) (84.24) 

4.  สินทรัพยอื่นๆ (ที่ดิน อาคาร 

และอุปกรณ, สินคาคงเหลือ 

สินทรพัยไมมีตัวตน ฯลฯ )       

6,385.89 
6.67 

8,633.11 
35.19 

8,110.60 
-6.05 

7,777.83 
-4.10 

9,349.52 
20.21 6.48 

  (0.96) (1.18) (0.97) (0.83) (0.86) 

สินทรพัยรวม 662,993.52 
10.43 

730,818.64 
10.23 

834,837.23 
14.23 

932,158.65 
11.66 

1,081,587.31 
16.03 11.85 

  (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) (100.00) 
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ที่มา :  คํานวณจากขอมูลกรมตรวจบัญชีสหกรณ         
 

ทุนสหกรณ์อื�น ๆ 

10%

ทุนเรือนหุ้น 

45%

เงินรับฝาก 

38%

เงินกู้ยืมและ

เครดิตการค้า 

7%                        

ทุนสหกรณ์อื�น ๆ 

10%

ทุนเรือนหุ้น 

46.22%

เงินรับฝาก 

31%

เงินกู้ยืมและ

เครดิตการค้า 

12.78%  

  

 

สินทรัพย์อื�น ๆ 

2%

เงินสด/เงินฝาก 
11%

เงินลงทุน 
9%

ลูกหนี�เงินให้กู้ 78%

                      

เงินสด/เงินฝาก 
8%

เงินลงทุน 
14%

สินทรัพย์อื�น ๆ 

1%

ลูกหนี�เงินให้กู้ 77%

แหลงที่มาของเงินทุน 

เปรียบเทียบป 2544 และ 

2553 

ทางใชไปของเงินทุน 

เปรียบเทียบป 2544 และ 

2553 

 

สินทรัพยรวม  391,674.26  ลานบาท 

ป 2544 

สินทรัพยรวม  1,081,587.31  ลานบาท 

ป  2553 

สินทรัพยรวม  391,674.26  ลานบาท 

ป  2544 

สินทรัพยรวม  1,081,587.31  ลานบาท 

ป  2553 

รูปท่ี  2.6  เปรียบเทียบสดัสวนขององคประกอบสําหรับแหลงท่ีมาและทางใชไปของเงินทุนสหกรณออมทรัพย

ระหวางป  2544 และ 2553 
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2.3  โครงสรางขบวนการสหกรณออมทรัพย 

ในท่ีนี้จะกลาวถึงโครงสรางการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยท่ีเกิดจากการรวมตัวเปน

เครือขายท้ังในแนวดิ่ง  และแนวราบ  ท่ีชี้ใหเห็นความเชื่อมโยงการดําเนินธุรกิจและความรวมมือในเชิง

วิชาการตลอดจนความสัมพันธตาง ๆ  ดังนี้  (รูปท่ี 2.7) 

โครงสรางของสหกรณออมทรัพยมี  3  ระดับ  ไดแก 

1. ระดับข้ันปฐม ไดแก สหกรณออมทรัพยหนวยราชการ สหกรณออมทรัพยตํารวจ สหกรณ

ออมทรัพยทหาร สหกรณออมทรัพยครู สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลและสาธารณสุข 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย สหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจ และสหกรณออมทรัพย

เอกชน 

2. สหกรณข้ันมัธยม ไดแก ชุมนุมสหกรณออมทรัพยตํารวจ ชุมนุมสหกรณออมทรัพยทหาร 

ชุมนุมสหกรณออมทรัพยครู ชุมนุมสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข และชุมนุมสหกรณออม

ทรัพยธนกิจ ซ่ึงไดมีความรวมมือกับชุมนุมสหกรณออมทรัพย IT และชมรมสหกรณออม

ทรัพยภาคใต/ ชมรมฯ จตุจักรดวย 

3. สหกรณระดับชาติ  ไดแก ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  จํากัด 

 

 

สมาชิกรายบุคคล 2,281,143 คน

หน่วย

ราชการ
ตํารวจ ทหาร ครู

รพ./

สาธารณสุข

มหา-

วิทยาลัย
รัฐวิสาหกิจ เอกชน

ชุมนุมฯตํารวจ ชุมนุมฯทหาร ชุมนุมฯครู ชุมนุมฯสาธารณสุข ชุมนุมฯธนกิจ

ชสอ.

ชมรม

สอ.ภาคใต/้

ชมรมจตุจักร

ชุมนุมฯ IT

   
    

รูปท่ี  2.7  โครงสรางของสหกรณออมทรัพย 

 

2.4  ผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยเปรียบเทียบระหวางกลุมอาชีพตางๆ 

ในท่ีนี้จะไดกลาวถึงผลการดําเนินงาน (Performance Based) ของสหกรณออมทรัพยกลุม

อาชีพตางๆ ในระหวางป 2549–2553 โดยจะพิจารณาใน 4 ประเด็น ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ความสามารถในการทํากําไร 

2. ความสามารถในการบริหารหนี้สิน 

3. สภาพคลองและความม่ันคงทางการเงิน 

 -15- 



4. ธุรกรรมทางการเงิน 

 

 

 

2.4.1  ผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยหนวยงานราชการ 

ผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยหนวยราชการ ในป 2553 สหกรณออมทรัพย

หนวยงานราชการมีจํานวนรวมท้ังสิ้น 147 แหง สมาชิกรวม 515,335 คน ถือหุนรวมท้ังสิ้น 71,363.06 

ลานบาท และมีเงินฝากในระบบรวมท้ังสิ้น 45,431.6 ลานบาท โดยเกือบท้ังหมด (รอยละ 99) เปนการรับ

ฝากจากสมาชิกสหกรณ ในขณะท่ีปลอยกูรวมประมาณ 109,820.4 ลานบาท เกือบท้ังหมด (รอยละ 99) 

เปนการปลอยกูแกสมาชิกของสหกรณเอง โดยมีผลการดําเนินงาน และแหลงท่ีมาและใชไปของเงินลงทุน 

ระหวางป 2549 -2553 ดังปรากฎในตารางท่ี 2.5 และ 2.6 รูปท่ี 2.8 และ 2.9 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 2.5  ผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยหนวยงานราชการ ป 2549 – 2553 

หนวย : ลานบาท 

รายการ 2549 % 2550 % 2551 % 2552 % 2553 % 

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน  

- รายไดดอกเบี้ยเงินกูยืมและเงินฝาก 4,417.80 95.4 5,854.91 96.3 6,585.79 96.5 7,048.83 95.1 7,366.50 94.2 

- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 214.58 4.6 227.33 3.7 240.78 3.5 364.34 4.9 449.72 5.8 

รวมรายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการ

ลงทุน 4,632.38 100.0 6,082.24 

100.

0 6,826.57 100.0 7,413.17 100.0 7,816.22 100.0 

คาใชจายดอกเบี้ย 688.81 14.9   0.0   0.0   0.0   0.0 

เงินรับฝาก   0.0 958.47 15.8 1,202.23 17.6 1,270.81 17.1 1,307.79 16.7 

เงินกูยืมระยะสั้น   0.0 94.72 1.6 54.84 0.8 80.19 1.1 78.24 1.0 

เงินกูยืมระยะยาว   0.0 88.94 1.5 71.42 1.0 63.1 0.9 32.16 0.4 

รวมคาใชจายดอกเบี้ย 688.81 14.9 1,142.13 18.8 1,328.49 19.5 1,414.10 19.1 1,418.19 18.1 

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการ

ลงทุนสุทธิ 3,943.57 85.1 4,940.11 81.2 5,498.08 80.5 5,999.07 80.9 6,398.03 81.9 

บวก รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 15.8 0.3 22.71 0.4 21.29 0.3 20.84 0.3 29.69 0.4 

บวก กําไร(ขาดทุน) ธุรกิจจัดหาสินคามา

จําหนาย   0.0   0.0   0.0 0.03 0.0   0.0 

บวก กําไร(ขาดทุน) ธุรกิจการใหบริการ   0.0   0.0   0.0 0.88 0.0   0.0 

หัก หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้   0.0 4.84 0.1 16.09 0.2 26.89 0.4 9.1 0.1 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ย   0.0 1.77 0.0 1.49 0.0 0.45 0.0 1.66 0.0 

หัก คาใชจายในการดําเนินงาน 497.14 10.7 590.3 9.7 649.71 9.5 694.62 9.4 772.44 9.9 

กําไร (ขาดทุน) กอนรายการพิเศษ 3,462.23 74.7 4,365.91 71.8 4,852.08 71.1 5,298.86 71.5 5,644.52 72.2 

รายการพิเศษ -2.99 -0.1 0.02 0.0 0.7 0.0   0.0   0.0 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิประจําป 3,459.24 74.7 4,365.93 71.8 4,852.78 71.1 5,298.86 71.5 5,644.52 72.2 

กําไรสุทธิประจําป (จํานวนสหกรณ) 126 2.7 137 2.3 141 2.1 146 2.0 144 1.8 

กําไรสุทธิประจําป (จํานวนเงิน) 3,459.34 74.7 4,366.17 71.8 4,852.92 71.1 5,298.94 71.5 5,644.65 72.2 

ขาดทุนสุทธิประจําป (จํานวนสหกรณ) 3   5   4   3   3   

ขาดทุนสุทธิประจําป (จํานวนเงิน) 0.1   0.24   0.13   0.08   0.13   
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รายการ 2549 % 2550 % 2551 % 2552 % 2553 % 

ไมดําเนินงาน (จํานวนสหกรณ)     1   2           

ท่ีมา : กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2.6 แหลงท่ีมาและใชไปของเงินลงทุนของสหกรณออมทรัพยหนวยงานราชการ ป 2549 – 2553 

 

หนวย : ลานบาท 
รายการ 2549 % 2550 % 2551 % 2552 % 2553 % 

แหลงที่มาของเงินทุน 

แหลงเงินทุนภายใน 72,198.26 96.6 89,395.41 96.8 102,593.08 97.1 115,354.57 97.0 130,148.11 95.3 

- เงินรับฝากจากสมาชิก 22,366.17 29.9 26,239.36 28.4 32,496.83 30.8 37,546.64 31.6 44,976.08 32.9 

- ทุนของกลุมสมาชิก 49,332.23 66.0 62,492.96 67.6 69,331.38 65.6 77,003.01 64.8 84,091.27 61.6 

- อ่ืนๆ 499.86 0.7 663.09 0.7 764.87 0.7 804.92 0.7 1,080.76 0.8 

แหลงเงินทุนภายนอก 2,551.53 3.4 2,992.16 3.2 3,036.91 2.9 3,550.66 3.0 6,434.89 4.7 

- เงินกูยืมและเครดิตการคา 2,368.54 3.2 2,612.69 2.8 2,638.75 2.5 3,181.89 2.7 5,905.75 4.3 

- เงินรับฝากและหนี้สินอ่ืน 182.99 0.2 379.47 0.4 398.16 0.4 368.77 0.3 529.14 0.4 

รวม 74,749.79 100.0 92,387.57 100.0 105,629.99 100.0 118,905.23 100.0 136,583.00 100.0 

การใชไปของเงินทุน 

เงินสด/เงินฝาก 2,717.73 3.6 3,464.11 3.7 5,599.60 5.3 5,509.43 4.6 6,015.07 4.4 

ลูกหนี้ 66,323.39 88.7 82,478.16 89.3 88,333.25 83.6 99,342.63 83.5 110,243.95 80.7 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 43.37 0.1 62.7 0.1 90.13 0.1 112.08 0.1 125.65 0.1 

หลักทรัพย/ตราสาร 5,089.01 6.8 5,011.98 5.4 6,786.97 6.4 9,443.88 7.9 11,588.75 8.5 

สินคาคงเหลือ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.01 0.0 0 0.0 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 51.09 0.1 58.64 0.1 58.75 0.1 79.07 0.1 98.92 0.1 

สินทรัพยไมมีตัวตน 58.69 0.1 170.75 0.2 159.49 0.2 158.36 0.1 160.6 0.1 

อ่ืนๆ 553.25 0.7 1,266.63 1.4 4,782.06 4.5 4,483.93 3.8 8,601.36 6.3 

รวม 74,749.79 100.0 92,387.57 100.0 105,629.99 100.0 118,905.23 100.0 136,583.00 100.0 

ท่ีมา : กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ 
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2.4.2  ผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยตํารวจ 

ผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยตํารวจ ใน ป 2553 สหกรณออมทรัพยตํารวจ

มีจํานวนรวมท้ังสิ้น 124 แหง สมาชิกรวม 200,026 คน ถือหุนรวมท้ังสิ้น 31,460 ลานบาท และมีเงินฝาก

ในระบบรวมท้ังสิ้น 7,486 ลานบาท (แบงเปนการรับฝากจากสมาชิกและจากสหกรณประเภทอ่ืนๆ 

ประมาณรอยละ 90 และรอยละ 10 ของเงินฝากท้ังหมด ตามลําดับ) ในขณะท่ีปลอยกูรวมประมาณ 

55,000 ลานบาท กวารอยละ 97 เปนการใหสมาชิกของสหกรณกู โดยมีผลการดําเนินงาน และแหลงท่ีมา

และใชไปของเงินลงทุน ระหวางป 2549 -2553 ดังปรากฎในตารางท่ี 2.7 และ 2.8  รูปท่ี 2.10  และ 2.11 

ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 2.7 ผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยตํารวจ ป 2549 – 2553 

หนวย : ลานบาท 
รายการ 2549 % 2550 % 2551 % 2552 % 2553 % 

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน 

รายไดดอกเบี้ยเงินกูยืมและเงินฝาก 2,532.38 99.1 3,035.06 99.2 3,571.20 99.3 3,923.25 99.0 4,214.33 98.3 

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 23.65 0.9 23.15 0.8 26.13 0.7 39.25 1.0 74.91 1.7 

รวมรายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน 2,556.03  3,058.21  3,597.33  3,962.50  4,289.24  

คาใชจายดอกเบี้ย 424.67  0  0      

เงินรับฝาก 0  214.1  280.58  351.22  384.18  

เงินกูยืมระยะสั้น 0  115.93  191.37  227.31  236.39  

เงินกูยืมระยะยาว 0  307.93  329.03  246.31  250.7  

รูปท่ี  2.8  องคประกอบของแหลงท่ีมาของเงินทุน

สหกรณออมทรัพยหนวยราชการ   

ระหวางป 2549 - 2553 

รูปท่ี  2.9  องคประกอบของทางใชไปของเงินทุน

สหกรณออมทรัพย   หนวยราชการ   

ระหวางป 2549 - 2553 

ลูกหนี้เงินใหกู 

 

ทุนเรือนหุน 
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รวมคาใชจายดอกเบี้ย 424.67 16.6 637.96 20.9 800.98 22.3 824.84 20.8 871.27 20.3 

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธ ิ 2,131.36 83.4 2,420.25 79.1 2,796.35 77.7 3,137.66 79.2 3,417.97 79.7 

บวก รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 3.93  4.02  7.21  7.76  8.08  

หัก หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ 0  15.24  4.9  0.91  -0.26  

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสญู - ดอกเบี้ย 0  0.1  -0.54  -0.32  -0.22  

หัก คาใชจายในการดําเนินงาน 234.17 9.2 254.49 8.3 278.06 7.7 317.44 8.0 345.69 8.1 

กําไร (ขาดทุน) กอนรายการพิเศษ 1,901.12 74.4 2,154.44 70.4 2,521.14 70.1 2,827.39 71.4 3,080.84 71.8 

รายการพิเศษ   -4.49  0.65  -0.18  -16.05  

กําไร (ขาดทุน) สุทธิประจําป 1,901.12 74.4 2,149.95 70.3 2,521.79 70.1 2,827.21 71.3 3,064.79 71.5 

 

ท่ีมา : กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2.8 แหลงท่ีมาและใชไปของเงินลงทุนของสหกรณออมทรัพยตํารวจ ป 2549 – 2553 

 

หนวย : ลานบาท 
รายการ 2549 % 2550 % 2551 % 2552 % 2553 % 

แหลงที่มา 

แหลงเงินทุนภายใน 28,262.2 81.1 31,484.0 79.5 36,111.1 79.7 41,456.7 80.5 48,112.7 79.8 

- เงินรับฝากจากสมาชิก 4,698.6 13.5 4,898.7 12.4 6,181.9 13.6 7,721.3 15.0 10,129.5 16.8 

- ทุนของกลุมสมาชิก 23,426.8 67.2 26,416.2 66.7 29,739.2 65.6 33,538.5 65.2 37,743.2 62.6 

-  อ่ืนๆ 136.8 0.4 169.2 0.4 190.0 0.4 197.0 0.4 239.9 0.4 

แหลงเงินทุนภายนอก 6,603.4 18.9 8,095.9 20.5 9,204.2 20.3 10,019.3 19.5 12,180.5 20.2 

- เงินกูยืมและเครดิตการคา 6,446.8 18.5 7,817.0 19.7 8,547.6 18.9 9,371.7 18.2 11,000.0 18.2 

- เงินรับฝากและหนี้สินอ่ืน 156.6 0.4 278.9 0.7 656.6 1.4 647.6 1.3 1,180.5 2.0 

รวม 34,865.6 100.0 39,579.9 100.0 45,315.3 100.0 51,476.0 100.0 60,293.1 100.0 

ทางใชไป 

เงินสด/เงินฝาก 1,033.3 3.0 1,171.4 3.0 1,342.3 3.0 1,245.2 2.4 2,206.7 3.7 

ลูกหนี้ 33,263.3 95.4 37,876.3 95.7 43,194.8 95.3 48,878.2 95.0 54,927.3 91.1 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 23.4 0.1 36.4 0.1 33.3 0.1 33.8 0.1 37.2 0.1 

หลักทรัพย/ตราสาร 476.2 1.4 446.5 1.1 567.4 1.3 1,073.9 2.1 2,522.2 4.2 

สินคาคงเหลือ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 27.1 0.1 27.4 0.1 36.9 0.1 38.3 0.1 35.4 0.1 

สินทรัพยไมมีตัวตน 32.0 0.1 38.1 0.1 33.1 0.1 35.1 0.1 35.5 0.1 

อ่ืนๆ 57.2 0.2 56.6 0.1 174.1 0.4 239.1 0.5 603.2 1.0 

รวม 34,865.6 100.0 39,579.9 100.0 45,315.3 100.0 51,476.0 100.0 60,293.1 100.0 

 

ท่ีมา : กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ 

 

           
 

 

 

 

2.4.3 ผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยทหาร 

ผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยทหาร ใน ป 2553 สหกรณออมทรัพยทหารมี

จํานวนรวมท้ังสิ้น177แหง สมาชิกรวม 230,334 คน ถือหุนรวมท้ังสิ้น 23,625.44 ลานบาท และมีเงินฝาก

ในระบบรวมท้ังสิ้น 10,118 ลานบาท (แบงเปนการรับฝากจากสมาชิกและจากสหกรณประเภทอ่ืนๆ 

ประมาณรอยละ 98.5 และรอยละ 1.5 ของเงินฝากท้ังหมด ตามลําดับ) ในขณะท่ีปลอยกูรวมประมาณ 

43,000 ลานบาท เกือบท้ังหมด (รอยละ 99) เปนการใหสมาชิกของสหกรณกู โดยมีผลการดําเนินงาน และ

แหลงท่ีมาและใชไปของเงินลงทุน ระหวางป 2549 -2553 ดังปรากฎในตารางท่ี 2.9 และ 2.10 รูปท่ี 2.12 

และ 2.13 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 2.9 ผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยทหาร ป 2549 – 2553 

หนวย : ลานบาท 
รายการ 2549 % 2550 % 2551 % 2552 % 2553 % 

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน 

รายไดดอกเบี้ยเงินกูยืมและเงินฝาก 1,865.7 98.1 2,247.1 97.8 2,524.2 98.0 2,702.5 98.2 2,942.1 98.2 

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 35.6 1.9 50.0 2.2 51.3 2.0 49.7 1.8 54.4 1.8 

รูปท่ี  2.10  องคประกอบของแหลงท่ีมาของเงินทุน

สหกรณออมทรัพยตํารวจ  ระหวางป 2549 - 2553 

รูปท่ี  2.11  องคประกอบของทางใชไปของเงินทุน

สหกรณออมทรัพยตํารวจ  ระหวางป 2549 - 2553 

ทนุเรือนหุน ลูกหนี้เงินใหกู 
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รายการ 2549 % 2550 % 2551 % 2552 % 2553 % 

รวมรายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน 1,901.3 100.0 2,297.0 100.0 2,575.4 100.0 2,752.2 100.0 2,996.5 100.0 

คาใชจายดอกเบี้ย 392.4          

เงินรับฝาก   393.7  482.4  536.9  626.2  

เงินกูยืมระยะสั้น   39.7  84.6  73.7  79.0  

เงินกูยืมระยะยาว   120.3  91.4  59.2  47.1  

รวมคาใชจายดอกเบี้ย 392.4 20.6 553.7 24.1 658.4 25.6 669.8 24.3 752.3 25.1 

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ 1,509.0 79.4 1,743.3 75.9 1,917.1 74.4 2,082.4 75.7 2,244.2 74.9 

บวก รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 3.4  3.4  5.6  9.3  6.8  

หัก หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้   3.0  7.1  2.5  13.5  

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ย   0.3  0.0  0.2  0.1  

หัก คาใชจายในการดําเนินงาน 189.9  200.1  218.8  232.6  250.3  

กําไร (ขาดทุน) กอนรายการพิเศษ 1,322.5  1,543.2  1,696.7  1,856.5  1,987.2  

รายการพิเศษ -0.1  -1.4  -1.7  -3.9    

กําไร (ขาดทุน) สุทธิประจําป 1,322.4 69.6 1,544.6 67.2 1,695.0 65.8 1,852.7 67.3 1,987.2 66.3 

กําไรสุทธิประจําป (จํานวนสหกรณ) 156  166  169  172  171  

กําไรสุทธิประจําป (จํานวนเงิน) 1,330.5 70.0 1,544.6 67.2 1,700.1 66.0 1,852.7 67.3 1,987.2 66.3 

ขาดทุนสุทธิประจําป (จํานวนสหกรณ) 3  2  3  -  -  

ขาดทุนสุทธิประจําป (จํานวนเงิน) 8.1  0.03  5.0  -  -  

ไมดําเนินงาน (จํานวนสหกรณ) 2  1        

 

ท่ีมา : กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2.10 แหลงท่ีมาและใชไปของเงินลงทุนของสหกรณออมทรัพยทหาร ป 2549 – 2553 

 

หนวย : ลานบาท 
รายการ 2549 % 2550 % 2551 % 2552 % 2553 % 

แหลงที่มาของเงินทุน 

แหลงเงินทุนภายใน 26,639.38 90.7 30,886.84 91.3 35,362.09 92.8 39,443.65 93.0 45,783.40 94.9 

- เงินรับฝากจากสมาชิก 8,690.81 29.6 9,724.77 28.7 12,116.43 31.8 13,840.99 32.6 17,684.28 36.6 

- ทุนของกลุมเกษตรกร 17,830.24 60.7 21,044.05 62.2 23,122.19 60.7 25,458.37 60.0 27,927.01 57.9 

  - อ่ืนๆ 118.33 0.4 118.02 0.3 123.47 0.3 144.29 0.3 172.11 0.4 

แหลงเงินทุนภายนอก 2,740.31 9.3 2,960.13 8.7 2,757.30 7.2 2,963.82 7.0 2,476.05 5.1 
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รายการ 2549 % 2550 % 2551 % 2552 % 2553 % 

เงินกูยืมและเครดิตการคา 2,617.85 8.9 2,777.21 8.2 2,626.47 6.9 2,806.80 6.6 2,118.47 4.4 

เงินรับฝากและหนี้สินอ่ืน 122.46 0.4 182.92 0.5 130.83 0.3 157.02 0.4 357.58 0.7 

รวม 29,379.69 100.0 33,846.97 100.0 38,119.39 100.0 42,407.47 100.0 48,259.45 100.0 

การใชไปของเงินทุน 

เงินสด/เงินฝาก 1,197.41 4.1 1,064.29 3.1 1,367.65 3.6 1,482.46 3.5 1,864.14 3.9 

ลูกหนี้ 26,587.19 90.5 31,269.80 92.4 34,608.13 90.8 38,500.87 90.8 43,084.72 89.3 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 30.74 0.1 31.57 0.1 37.8 0.1 39.02 0.1 49.71 0.1 

หลักทรัพย/ตราสาร 1,319.11 4.5 1,195.80 3.5 1,180.59 3.1 1,231.50 2.9 1,862.07 3.9 

สินคาคงเหลือ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 23.05 0.1 22.84 0.1 23.46 0.1 21.41 0.1 22.25 0.0 

สินทรัพยไมมีตัวตน 18.29 0.1 17.44 0.1 15.48 0.0 15.54 0.0 15.15 0.0 

อ่ืนๆ 265.38 0.9 308.37 0.9 961.88 2.5 1,194.71 2.8 1,460.83 3.0 

รวม 29,379.69 100.0 33,846.97 100.0 38,119.39 100.0 42,407.47 100.0 48,259.45 100.0 

 

ท่ีมา : กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ 

 

          
 

 

 

 

 

2.4.4 ผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยครู 

ผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยคร ูในป 2553 สหกรณออมทรัพยครูมีจํานวน

รวมท้ังสิ้น 115 แหง สมาชิกรวม 688,975 คน ถือหุนรวมท้ังสิ้น 166,818.65 ลานบาท และมีเงินฝากใน

ระบบรวมท้ังสิ้น 79,588.49 ลานบาท (แบงเปนการรับฝากจากสมาชิกและจากสหกรณประเภทอ่ืนๆ 

ประมาณรอยละ 91 และรอยละ 9 ของเงินฝากท้ังหมด ตามลําดับ) ในขณะท่ีปลอยกูรวมประมาณ 

รูปท่ี  2.12  องคประกอบของแหลงท่ีมาของเงินทุน

สหกรณออมทรัพยทหาร  ระหวางป 2549 - 2553 

รูปท่ี  2.13  องคประกอบของทางใชไปของเงินทุน

สหกรณออมทรัพยทหาร  ระหวางป 2549 - 2553 

ทนุเรอืนหุน ลูกหน้ีเงินใหกู 
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353,000 ลานบาท เกือบท้ังหมด (รอยละ 99) เปนการใหสมาชิกของสหกรณกู โดยมีผลการดําเนินงาน 

และแหลงท่ีมาและใชไปของเงินลงทุน ระหวางป 2549 -2553 ดังปรากฎในตารางท่ี 2.11 และ 2.12  รูปท่ี 

2.14 และ 2.15 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 2.11 ผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยครู ป 2549 – 2553 

 

หนวย : ลานบาท 
รายการ 2549 % 2550 % 2551 % 2552 % 2553 % 

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน 

รายไดดอกเบี้ยเงินกูยืมและเงินฝาก 14,832.3 99.7 8,079.4 44.6 20,165.2 99.7 21,899.6 99.6 23,553.8 99.5 

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 42.2 0.3 47.8 0.3 61.0 0.3 93.3 0.4 109.9 0.5 

รวมรายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน 14,874.5 100.0 18,127.2 100.0 20,226.2 100.0 21,992.9 100.0 23,663.7 100.0 

คาใชจายดอกเบี้ย 4,258.6          

เงินรับฝาก   1,686.2  2,268.3  2,639.9  3,152.9  

เงินกูยืมระยะสั้น   2,441.1  2,750.4  2,221.2  2,071.5  

เงินกูยืมระยะยาว   2,387.6  1,896.9  1,896.5  1,713.9  

รวมคาใชจายดอกเบี้ย 4,258.6 28.6 6,514.9 35.9 6,915.6 34.2 6,757.6 30.7 6,938.4 29.3 

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ 10,615.9 71.4 11,612.4 64.1 13,310.7 65.8 15,235.3 69.3 16,725.3 70.7 

บวก รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 58.6  46.5  36.0  39.3  67.4  

บวก กําไร(ขาดทุน) ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย       0.0  0.0  

บวก กําไร(ขาดทุน) ธุรกิจการใหบริการ         0.2  

หัก หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้   69.0  87.3  67.2  74.4  

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ย   4.7  1.8  -2.9  0.0  

หัก คาใชจายในการดําเนินงาน 2,137.6  2,228.0  2,440.7  2,777.0  3,030.8  

กําไร (ขาดทุน) กอนรายการพิเศษ 8,537.0 57.4 9,357.3 51.6 10,816.9 53.5 12,427.5 56.5 13,687.7 57.8 

รายการพิเศษ 6.1  1.7  2.2  -3.7    

กําไร(ขาดทุน)สุทธิประจําป 8,543.1 57.4 9,359.0 51.6 10,819.1 53.5 12,431.2 56.5 13,687.7 57.8 

กําไรสุทธิประจําป (จํานวนสหกรณ) 104  104  104  104  105  

กําไรสุทธิประจําป (จํานวนเงิน) 8,544.6 57.4 9,360.2 51.6 10,819.2 53.5 12,432.7 56.5 13,689.1 57.8 

ขาดทุนสุทธิประจําป (จํานวนสหกรณ) 8 0.0 7 0.0 5 0.0 5 0.0 4 0.0 

ขาดทุนสุทธิประจําป (จํานวนเงิน) 1.6  1.2  0.1  1.6  1.4  

ไมดําเนินงาน (จํานวนสหกรณ) 1          

 

ท่ีมา : กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2.12 แหลงท่ีมาและใชไปของเงินลงทุนของสหกรณออมทรัพยครู ป 2549 – 2553 
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หนวย : ลานบาท 
รายการ 2549 % 2550 % 2551 % 2552 % 2553 % 

แหลงที่มาของเงินทุน 

แหลงเงินทุนภายใน 179,382.51 70.4 193,517.37 70.1 222,568.22 73.4 250,537.70 74.1 290,616.04 76.1 

- เงินรับฝากจากสมาชิก 41,469.54 16.3 42,525.05 15.4 57,122.94 18.8 66,834.67 19.8 85,817.41 22.5 

- ทุนของกลุมสมาชิก 135,418.04 53.1 148,762.32 53.9 162,368.85 53.5 180,715.42 53.4 200,834.93 52.6 

- อ่ืนๆ 2,494.93 1.0 2,230.00 0.8 3,076.43 1.0 2,987.61 0.9 3,963.70 1.0 

แหลงเงินทุนภายนอก 75,459.80 29.6 82,704.88 29.9 80,736.61 26.6 87,727.66 25.9 91,485.94 23.9 

- เงินกูยืมและเครดิตการคา 73,976.05 29.0 80,704.15 29.2 78,259.74 25.8 83,000.41 24.5 80,375.42 21.0 

- เงินรับฝากและหนี้สินอ่ืน 1,483.75 0.6 2,000.73 0.7 2,476.87 0.8 4,727.25 1.4 11,110.52 2.9 

รวม 254,842.31 100.0 276,222.25 100.0 303,304.83 100.0 338,265.36 100.0 382,101.98 100.0 

การใชไปของเงินทุน 

เงินสด/เงินฝาก 4,556.79 1.8 6,572.69 2.4 7,631.97 2.5 7,727.27 2.3 11,155.85 2.9 

ลูกหนี้ 248,114.60 97.4 266,603.76 96.5 290,441.33 95.8 324,676.75 96.0 355,383.26 93.0 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 944.04 0.4 1,085.78 0.4 1,184.54 0.4 1,199.05 0.4 1,224.34 0.3 

หลักทรัพย/ตราสาร 930.11 0.4 1,396.69 0.5 2,192.80 0.7 2,566.31 0.8 3,852.09 1.0 

สินคาคงเหลือ 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.07 0.0 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 928.43 0.4 1,052.98 0.4 1,231.47 0.4 1,511.66 0.4 1,670.80 0.4 

สินทรัพยไมมีตัวตน 33.23 0.0 41.28 0.0 39.97 0.0 37.4 0.0 32.02 0.0 

อ่ืนๆ 1,223.19 0.5 1,640.63 0.6 2,951.83 1.0 2,945.02 0.9 11,232.23 2.9 

รวม 254,842.31 100.0 276,222.25 100.0 303,304.83 100.0 338,265.36 100.0 382,101.98 100.0 

 

ท่ีมา : กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ 

 

            
 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.14 องคประกอบของแหลงท่ีมาของเงินทุน

สหกรณออมทรัพยคร  ระหวางป 2549 - 2553 

รูปท่ี 2.15 องคประกอบของทางใชไปของเงินทุน

สหกรณออมทรัพยคร  ระหวางป 2549 - 2553 

ลูกหน้ีเงินใหกู 

 

ทุนเรือนหุน 
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2.4.5 ผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลและสาธารณสุข 

ผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลและสาธารณสุข ในป 2553 

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลและสาธารณสุขมีจํานวนรวมท้ังสิ้น 150 แหง สมาชิกรวม 222,106 คน ถือ

หุนรวมท้ังสิ้น 44,987.49 ลานบาท และมีเงินฝากในระบบรวมท้ังสิ้น 28,864.6  ลานบาท (แบงเปนการรับ

ฝากจากสมาชิกและจากสหกรณประเภทอ่ืนๆ ประมาณรอยละ 92 และรอยละ 8 ของเงินฝากท้ังหมด 

ตามลําดับ) ในขณะท่ีปลอยกูรวมประมาณ 72,563 ลานบาท คิดเปนสัดสวนการปลอยกูแกสมาชิกของ

สหกรณรอยละ 94 และสหกรณอ่ืนกูรอยละ 6 โดยมีผลการดําเนินงาน และแหลงท่ีมาและใชไปของเงิน

ลงทุน ระหวางป 2549 -2553 ดังปรากฎในตารางท่ี 2.13 และ 2.14  รูปท่ี  2.16 และ 2.17  ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 2.13 ผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลและสาธารณสุข ป 2549 – 2553 

 

หนวย : ลานบาท 

รายการ 2549 % 2550 % 2551 % 2552 % 2553 % 

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน 

- รายไดดอกเบี้ยเงินกูยืมและเงินฝาก 2,836.7 96.7 3,562.4 97.1 4,005.8 96.9 4,244.1 95.6 4,699.5 95.0 

- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 96.4 3.3 106.6 2.9 126.9 3.1 197.2 4.4 247.1 5.0 

รวมรายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน 2,933.2 100.0 3,669.0 100.0 4,132.7 100.0 4,441.3 100.0 4,946.6 100.0 

คาใชจายดอกเบี้ย 564.3 19.2  0.0  0.0  0.0  0.0 

เงินรับฝาก  0.0 489.9 13.4 606.9 14.7 667.8 15.0 806.1 16.3 

เงินกูยืมระยะสั้น  0.0 193.7 5.3 173.2 4.2 172.3 3.9 167.8 3.4 

เงินกูยืมระยะยาว  0.0 202.8 5.5 198.1 4.8 127.6 2.9 127.5 2.6 

รวมคาใชจายดอกเบี้ย 564.3 19.2 886.4 24.2 978.2 23.7 967.7 21.8 1,101.4 22.3 

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ 2,368.9 80.8 2,782.6 75.8 3,154.5 76.3 3,473.6 78.2 3,845.2 77.7 

บวก รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 6.0 0.2 10.2 0.3 9.0 0.2 13.9 0.3 35.0 0.7 

บวก กําไร(ขาดทุน) ธุรกิจการใหบริการ 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0  0.0 

หัก หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้  0.0 5.3 0.1 4.9 0.1 16.9 0.4 8.4 0.2 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ย  0.0 0.7 0.0 -0.2 0.0 -0.7 0.0 -0.2 0.0 

หัก คาใชจายในการดําเนินงาน 276.5 9.4 309.7 8.4 346.4 8.4 392.1 8.8 433.8 8.8 

กําไร (ขาดทุน) กอนรายการพิเศษ 2,099.1 71.6 2,477.1 67.5 2,812.5 68.1 3,077.9 69.3 3,438.2 69.5 

รายการพิเศษ 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.1 0.0 -5.1 -0.1  0.0 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิประจําป 2,099.0 71.6 2,477.2 67.5 2,812.4 68.1 3,072.8 69.2 3,438.2 69.5 

กําไรสุทธิประจําป (จํานวนสหกรณ) 136.0 4.6 148.0 4.0 149.0 3.6 150.0 3.4 149.0 3.0 

กําไรสุทธิประจําป (จํานวนเงิน) 2,099.0 71.6 2,477.2 67.5 2,812.4 68.1 3,072.8 69.2 3,438.2 69.5 

 

ท่ีมา : กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ 
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ตารางท่ี 2. 14  แหลงท่ีมาและใชไปของเงินลงทุนของสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลและสาธารณสุข  

                    ป 2549 – 2553 

หนวย : ลานบาท 
รายการ 2549 % 2550 % 2551 % 2552 % 2553 % 

แหลงที่มาของเงินทุน           

แหลงเงินทุนภายใน 43,455.67 87.6 49,131.30 87.8 58,412.37 91.1 66,214.26 91.2 78,915.30 89.9 

- เงินรับฝากจากสมาชิก 12,823.24 25.8 12,857.19 23.0 17,344.72 27.0 19,919.17 27.4 26,668.68 30.4 

- ทุนของกลุมสมาชิก 30,486.05 61.4 36,106.38 64.5 40,847.39 63.7 46,028.59 63.4 51,853.48 59.1 

- อ่ืนๆ 146.38 0.3 167.73 0.3 220.26 0.3 266.5 0.4 393.14 0.4 

แหลงเงินทุนภายนอก 6,167.22 12.4 6,814.14 12.2 5,724.50 8.9 6,425.50 8.8 8,841.74 10.1 

เงินกูยืมและเครดิตการคา 5,539.56 11.2 6,573.79 11.8 5,358.08 8.4 5,967.93 8.2 6,613.01 7.5 

เงินรับฝากและหนี้สินอ่ืน 627.66 1.3 240.35 0.4 366.42 0.6 457.57 0.6 2,228.73 2.5 

รวม 49,622.89 100.0 55,945.44 100.0 64,136.87 100.0 72,639.76 100.0 87,757.04 100.0 

การใชไปของเงินทุน 

เงินสด/เงินฝาก 1,343.31 2.7 2,006.31 3.6 2,393.28 3.7 2,489.25 3.4 3,297.98 3.8 

ลูกหนี้ 45,037.17 90.8 50,813.82 90.8 55,554.40 86.6 62,873.37 86.6 71,407.09 81.4 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 38.88 0.1 41.92 0.1 50.44 0.1 64.2 0.1 70.07 0.1 

หลักทรัพย/ตราสาร 2,263.53 4.6 2,174.62 3.9 3,527.60 5.5 4,465.60 6.1 7,971.31 9.1 

สินคาคงเหลือ 0 0.0 0.02 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 138.79 0.3 152.07 0.3 164.43 0.3 169.82 0.2 204.37 0.2 

สินทรัพยไมมีตัวตน 35.13 0.1 38.6 0.1 35.34 0.1 36.54 0.1 34.77 0.0 

อ่ืนๆ 843.84 1.7 801.92 1.4 2,512.26 3.9 2,669.38 3.7 4,911.59 5.6 

รวม 49,622.89 100.0 55,945.44 100.0 64,136.87 100.0 72,639.76 100.0 87,757.04 100.0 

 

ท่ีมา : กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ 

 

         
 

 

 

รูปท่ี  2.16  องคประกอบของแหลงท่ีมาของเงินทุน

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลและสาธารณสุข  

ระหวางป 2549 - 2553 

รูปท่ี  2.17  องคประกอบของทางใชไปของเงินทุน

สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลและสาธารณสุข  

ระหวางป 2549 - 2553 

ทนุเรือนหุน ลูกหนี้เงินใหกู 
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2.4.6 ผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย 

ผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย ในป 2553 สหกรณออมทรัพย

มหาวิทยาลัยมีจํานวนรวมท้ังสิ้น 31 แหง สมาชิกรวม 102,916 คน ถือหุนรวมท้ังสิ้น 31,440.54 ลานบาท 

และมีเงินฝากในระบบรวมท้ังสิ้น 76,787.6 ลานบาท โดยเปนการรับฝากจากสมาชิกของสหกรณเอง

ท้ังหมด ในสวนของการปลอยกูมีลักษณะท่ีนาสนใจและแตกตางจากสหกรณประเภทอ่ืนๆ คือ สวนใหญ

ปลอยกูใหกับสหกรณประเภทอ่ืนๆ รวม 27,860 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 53 ของมูลคาเงินใหกู

ท้ังหมด 52,477 ลานบาท  โดยมีผลการดําเนินงาน และแหลงท่ีมาและใชไปของเงินลงทุน ระหวางป        

2549 -2553 ดังปรากฎในตารางท่ี 2.15 และ 2.16  รูปท่ี  2.18 และ  2.19 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 2.15 ผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย ป 2549 – 2553 
 

หนวย : ลานบาท 
รายการ 2549 % 2550 % 2551 % 2552 % 2553 % 

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน 

รายไดดอกเบี้ยเงินกูยืมและเงินฝาก 2,586.17 79.8 2,997.19 73.6 3,248.54 71.5 3,560.03 72.9 3,095.52 56.0 

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 654.33 20.2 1,077.09 26.4 1,291.89 28.5 1,326.61 27.1 2,430.49 44.0 

รวมรายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการ

ลงทุน 3,240.50 100.0 4,074.28 

100.

0 4,540.43 

100.

0 4,886.64 100.0 5,526.01 

100.

0 

คาใชจายดอกเบี้ย 1,021.05                   

เงินรับฝาก     1,438.61 35.3 1,765.20 38.9 1,670.08 34.2 1,960.03 35.5 

เงินกูยืมระยะสั้น     227.05 5.6 124.07 2.7 295.54 6.0 191.81 3.5 

เงินกูยืมระยะยาว     13.35 0.3 8.71 0.2 5.98 0.1 9.29 0.2 

รวมคาใชจายดอกเบี้ย 1,021.05 31.5 1,679.01 41.2 1,897.98 41.8 1,971.60 40.3 2,161.13 39.1 

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการ

ลงทุนสุทธิ 2,219.45 68.5 2,395.27 41.2 2,642.45 58.2 2,915.04 59.7 3,364.88 60.9 

บวก รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 19.08   18.68   17.83   15.2   23.48   

หัก หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้     37.64   18.51   -5.54   14.11   

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ย     0.13   -0.19   -0.03   -0.52   

หัก คาใชจายในการดําเนินงาน 340.06 10.5 335.48 8.2 359.44 7.9 396.46 8.1 431.33 7.8 

กําไร (ขาดทุน) กอนรายการพิเศษ 1,898.47 58.6 2,040.70 50.1 2,282.52 50.3 2,539.35 52.0 2,943.44 53.3 

รายการพิเศษ 0.06   0.14       -3.88   0.01   

กําไร (ขาดทุน) สุทธิประจําป 1,898.53 58.6 2,040.84 50.1 2,282.52 50.3 2,543.23 52.0 2,943.45 53.3 

กําไรสุทธิประจําป (จํานวนสหกรณ) 18   22   28   28   28   

กําไรสุทธิประจําป (จํานวนเงิน) 1,898.53 58.6 2,040.84 50.1 2,282.57 50.3 2,543.24 52.0 2,943.49 53.3 

ขาดทุนสุทธิประจําป (จํานวนสหกรณ)         1   1   1   

ขาดทุนสุทธิประจําป (จํานวนเงิน)         0.05   0.01   0.04   

ไมดําเนินงาน (จํานวนสหกรณ) 1                   

 

ท่ีมา : กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ 
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ตารางท่ี 2.16 แหลงท่ีมาและใชไปของเงินลงทุนของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย ป 2549-2553 
 

หนวย : ลานบาท 
รายการ 2549 % 2550 % 2551 % 2552 % 2553 % 

แหลงที่มาของเงินทุน 

แหลงเงินทุนภายใน 67,268.7 93.3 72,768.9 96.0 86,589.5 92.7 95,969.9 93.5 118,937.9 94.3 

- เงินรับฝากจากสมาชิก 41,476.6 57.5 43,392.4 57.2 53,519.2 57.3 59,192.9 57.7 76,787.6 60.9 

- ทุนของกลุมสมาชิก 25,078.7 34.8 28,446.2 37.5 32,065.4 34.3 35,727.2 34.8 40,992.6 32.5 

- อ่ืนๆ 713.4 1.0 930.3 1.2 1,004.9 1.1 1,049.8 1.0 1,157.7 0.9 

แหลงเงินทุนภายนอก 4,853.6 6.7 3,060.2 4.0 6,823.9 7.3 6,620.6 6.5 7,252.3 5.7 

เงินกูยืมและเครดิตการคา 4,832.3 6.7 3,039.3 4.0 6,807.8 7.3 6,611.5 6.4 7,234.9 5.7 

เงินรับฝากและหนี้สินอ่ืน 21.3 0.0 21.0 0.0 16.1 0.0 9.1 0.0 17.4 0.0 

รวม 72,122.3 100.0 75,829.1 100.0 93,413.4 100.0 102,590.5 100.0 126,190.3 100.0 

การใชไปของเงินทุน 

เงินสด/เงินฝาก 1,795.6 2.5 2,729.9 3.6 2,939.0 3.1 3,052.6 3.0 4,378.9 3.5 

ลูกหนี้ 46,848.3 65.0 48,835.6 64.4 52,154.1 55.8 51,566.5 50.3 52,937.9 42.0 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 208.6 0.3 248.7 0.3 265.7 0.3 260.1 0.3 271.5 0.2 

หลักทรัพย/ตราสาร 21,295.8 29.5 21,549.6 28.4 33,652.8 36.0 42,789.5 41.7 61,634.8 48.8 

สินคาคงเหลือ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 908.5 1.3 1,199.0 1.6 145.7 0.2 122.2 0.1 145.3 0.1 

สินทรัพยไมมีตัวตน 195.9 0.3 265.5 0.4 258.8 0.3 292.4 0.3 258.6 0.2 

อ่ืนๆ 1,286.8 1.8 1,498.2 2.0 4,528.6 4.8 5,027.4 4.9 7,106.4 5.6 

รวม 72,122.3 100.0 75,829.1 100.0 93,413.4 100.0 102,590.5 100.0 126,190.3 100.0 

 

ท่ีมา : กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ 
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2.4.7 สหกรณออมทรัพยภาครัฐวิสาหกิจ 

ผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยภาครัฐวิสาหกิจ ในป 2553 สหกรณออมทรัพย

ภาครัฐวิสาหกิจมีจํานวนรวมท้ังสิ้น 52 แหง สมาชิกรวม 224,571 คน ถือหุนรวมท้ังสิ้น 76,845.68 ลาน

บาท และมีเงินฝากในระบบรวมท้ังสิ้น 69,954.7 ลานบาท (แบงเปนการรับฝากจากสมาชิกและจาก

สหกรณประเภทอ่ืนๆ ประมาณรอยละ 92 และรอยละ 8 ของเงินฝากท้ังหมด ตามลําดับ) ในขณะท่ีปลอยกู

รวมประมาณ 107,643 ลานบาท เกือบท้ังหมด (รอยละ 98) เปนการปลอยกูแกสมาชิกของสหกรณเอง 

โดยมีผลการดําเนินงาน และแหลงท่ีมาและใชไปของเงินลงทุน ระหวางป 2549 -2553 ดังปรากฎในตาราง

ท่ี 2.17 และ 2.18  รูปท่ี 2.20  และ 2.21  ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 2.17 ผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยภาครัฐวิสาหกิจ ป 2549 – 2553 
 

หนวย : ลานบาท 
รายการ 2549 % 2550 % 2551 % 2552 % 2553 % 

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน  

- รายไดดอกเบี้ยเงินกูยืมและเงินฝาก 4,255.54 84.0 5,287.40 84.1 5,758.71 84.3 6,148.92 82.3 6,588.56 81.8 

- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 809.48 16.0 1,003.34 15.9 1,069.40 15.7 1,319.54 17.7 1,469.68 18.2 

รวมรายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการ

ลงทุน 5,065.02 100.0 6,290.74 

100.

0 6,828.11 100.0 7,468.46 100.0 8,058.24 100.0 

คาใชจายดอกเบี้ย 1,233.67 24.4   0.0   0.0   0.0   0.0 

เงินรับฝาก   0.0 1,583.88 25.2 1,808.27 26.5 1,748.18 23.4 2,106.05 26.1 

รูปท่ี 2.18  องคประกอบของแหลงท่ีมาของเงินทุน

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลยั   

ระหวางป 2549 - 2553 

รูปท่ี  2.19  องคประกอบของทางใชไปของเงินทุน

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลยั   

ระหวางป 2549 - 2553 

ทุนเรือนหุน เงินลงทุน 

 -29- 



รายการ 2549 % 2550 % 2551 % 2552 % 2553 % 

เงินกูยืมระยะสั้น   0.0 190.53 3.0 90.14 1.3 96.81 1.3 40.52 0.5 

เงินกูยืมระยะยาว   0.0 87.07 1.4 62.95 0.9 59.02 0.8 43.38 0.5 

รวมคาใชจายดอกเบี้ย 1,233.67 24.4 1,861.48 29.6 1,961.36 28.7 1,904.01 25.5 2,189.95 27.2 

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการ

ลงทุนสุทธิ 3,831.35 75.6 4,429.26 70.4 4,866.75 71.3 5,564.45 74.5 5,868.29 72.8 

บวก รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 16.83 0.3 17.03 0.3 14.97 0.2 19.28 0.3 21.02 0.3 

บวก กําไร(ขาดทุน) ธุรกิจจัดหาสินคามา

จําหนาย   0.0 0.42 0.0 0.42 0.0 -0.35 0.0   0.0 

บวก กําไร(ขาดทุน) ธุรกิจการใหบริการ   0.0   0.0   0.0 -14.61 -0.2 -18.86 -0.2 

หัก หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้   0.0 11.39 0.2 19.76 0.3 21.6 0.3 3.31 0.0 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ย   0.0 5.52 0.1 -3.38 0.0 -1.29 0.0 0.34 0.0 

หัก คาใชจายในการดําเนินงาน 408.14 8.1 443.61 7.1 452.99 6.6 528.76 7.1 575.89 7.1 

กําไร (ขาดทุน) กอนรายการพิเศษ 3,440.04 67.9 3,986.19 63.4 4,412.77 64.6 5,019.70 67.2 5,290.91 65.7 

รายการพิเศษ -1.01 0.0 -10.67 -0.2 -15.1 -0.2 -49 -0.7 3.75 0.0 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิประจําป 3,439.03 67.9 3,975.52 63.2 4,397.67 64.4 4,970.70 66.6 5,294.66 65.7 

กําไรสุทธิประจําป (จํานวนสหกรณ) 50 1.0 52 0.8 52 0.8 50 0.7 50 0.6 

กําไรสุทธิประจําป (จํานวนเงิน) 3,440.37 67.9 3,987.30 63.4 4,413.12 64.6 4,990.00 66.8 5,320.20 66.0 

ขาดทุนสุทธิประจําป 2 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 

ขาดทุนสุทธิประจําป 1.34 0.0 11.78 0.2 15.45 0.2 19.3 0.3 25.54 0.3 

ไมดําเนินงาน   0.0 1 0.0   0.0   0.0   0.0 

 

ท่ีมา : กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2.18 แหลงท่ีมาและใชไปของเงินลงทุนของสหกรณออมทรัพยภาครัฐวิสาหกิจ ป 2549 -2553 
 

หนวย : ลานบาท 
รายการ 2549 % 2550 % 2551 % 2552 % 2553 % 

แหลงที่มาของเงินทุน 

แหลงเงินทุนภายใน 92,498.54 89.4 102,791.56 96.4 118,527.98 96.9 130,559.21 97.2 153,683.01 94.9 

- เงินรับฝากจากสมาชิก 34,426.91 33.3 38,808.31 36.4 47,094.29 38.5 50,771.48 37.8 64,514.46 39.8 

- ทุนของกลุมสมาชิก 54,890.00 53.0 63,118.76 59.2 70,720.98 57.8 79,027.03 58.8 88,362.23 54.6 

- อ่ืนๆ 3,181.63 3.1 864.49 0.8 712.71 0.6 760.7 0.6 806.32 0.5 

แหลงเงินทุนภายนอก 11,004.14 10.6 3,886.51 3.6 3,759.93 3.1 3,750.07 2.8 8,240.21 5.1 

- เงินกูยืมและเครดิตการคา 7,211.17 7.0 3,357.31 3.1 3,180.91 2.6 2,126.44 1.6 2,773.15 1.7 

- เงินรับฝากและหนี้สินอ่ืน 3,792.97 3.7 529.2 0.5 579.02 0.5 1,623.63 1.2 5,467.06 3.4 

รวม 103,502.68 100.0 106,678.07 100.0 122,287.91 100.0 134,309.28 100.0 161,923.22 100.0 

การใชไปของเงินทุน 

เงินสด/เงินฝาก 3,330.89 3.2 3,960.20 3.7 2,561.04 2.1 5,995.49 4.5 5,376.46 3.3 

ลูกหนี้ 76,641.43 74.0 80,908.73 75.8 89,046.80 72.8 98,404.02 73.3 108,339.94 66.9 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 105.26 0.1 117.27 0.1 131.02 0.1 152.43 0.1 148.98 0.1 

หลักทรัพย/ตราสาร 21,926.99 21.2 20,498.19 19.2 27,843.27 22.8 27,000.40 20.1 40,394.03 24.9 
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รายการ 2549 % 2550 % 2551 % 2552 % 2553 % 

สินคาคงเหลือ 0 0.0 0.41 0.0 0 0.0 0.31 0.0 0.37 0.0 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 74.26 0.1 107.49 0.1 123.88 0.1 141.22 0.1 141.33 0.1 

สินทรัพยไมมีตัวตน 27.4 0.0 37.33 0.0 33.58 0.0 31.65 0.0 34.03 0.0 

อ่ืนๆ 1,606.97 1.6 1,282.99 1.2 2,810.36 2.3 2,888.62 2.2 7,786.04 4.8 

รวม 103,502.68 100.0 106,678.07 100.0 122,287.91 100.0 134,309.28 100.0 161,923.22 100.0 

 

ท่ีมา : กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ 

 

               
 

 

 

 

 

2.4.8 สหกรณออมทรัพยของบริษัทเอกชน 

ผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยบริษัทเอกชน ในป 2553 สหกรณออมทรัพย

ของบริษัทเอกชนมีจํานวนรวมท้ังสิ้น 460 แหง สมาชิกรวม 396,880 คน ถือหุนรวมท้ังสิ้น 33,968.82 ลาน

บาท และมีเงินฝากในระบบรวมท้ังสิ้น 36,542.7 ลานบาท โดยเกือบท้ังหมด (รอยละ 99) เปนการรับฝาก

จากสมาชิกสหกรณ ในขณะท่ีปลอยกูรวมประมาณ 109,820 ลานบาท เกือบท้ังหมด (รอยละ 99) เปนการ

ปลอยกูแกสมาชิกของสหกรณเอง โดยมีผลการดําเนินงาน และแหลงท่ีมาและใชไปของเงินลงทุน ระหวางป 

2549 -2553 ดังปรากฎในตารางท่ี 2.19 และ 2.20 รูปท่ี 2.22 และ 2.23 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 2.19 ผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยของบริษัทเอกชน ป 2549 – 2553 
 

หนวย : ลานบาท 

รูปท่ี  2.20  องคประกอบของแหลงท่ีมาของเงินทุน

สหกรณออมทรัพยภาครัฐวิสาหกิจ   

ระหวางป 2549 - 2553 

รูปท่ี 2.21  องคประกอบของทางใชไปของเงินทุน

สหกรณออมทรัพยภาครัฐวิสาหกิจ   

ระหวางป 2549 - 2553 

ทนุเรือนหุน ลูกหนี้เงินใหกู 
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รายการ 2549 % 2550 % 2551 % 2552 % 2553 % 

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน 

 รายไดดอกเบี้ยเงินกูยืมและเงินฝาก 1,485.36 68.3 1,993.52 71.9 2,460.35 75.2 2,633.81 68.9 2,874.94 71.1 

- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 690.16 31.7 779.39 28.1 813.35 24.8 1,190.42 31.1 1,166.93 28.9 

รวมรายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการ

ลงทุน 2,175.52 100.0 2,772.91 

100.

0 3,273.70 100.0 3,824.23 100.0 4,041.87 100.0 

- คาใชจายดอกเบี้ย 567.47 26.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

- เงินรับฝาก 707.8 32.5 931.33 33.6 1,014.61 31.0 1,115.07 29.2   0.0 

- เงินกูยืมระยะสั้น 58.34 2.7 52.06 1.9 149.84 4.6 73.2 1.9   0.0 

- เงินกูยืมระยะยาว 32.58 1.5 37.38 1.3 35.65 1.1 33.72 0.9   0.0 

รวมคาใชจายดอกเบี้ย 567.47 26.1 798.72 28.8 1,020.77 31.2 1,200.10 31.4 1,221.99 30.2 

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการ

ลงทุนสุทธิ 1,608.05 73.9 1,974.19 71.2 2,252.93 68.8 2,624.13 68.6 2,819.88 69.8 

บวก รายไดที่มิใชดอกเบี้ย 19.68 0.9 44.5 1.6 40.34 1.2 41.02 1.1 49.11 1.2 

บวก กําไร(ขาดทุน) ธุรกิจจัดหาสินคามา

จําหนาย 2.94 0.1 0.88 0.0 0.54 0.0 1.32 0.0 -0.09 0.0 

บวก กําไร(ขาดทุน) ธุรกิจการใหบริการ   0.0 -1.15 0.0 0 0.0 0.21 0.0 0 0.0 

หัก หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้   0.0 21.54 0.8 26.49 0.8 19 0.5 26.24 0.6 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ย 0 0.0 1.23 0.0 3.32 0.1 -5.87 -0.2 13.18 0.3 

หัก คาใชจายในการดําเนินงาน 264.99 12.2 310.69 11.2 335.47 10.2 433.38 11.3 435.76 10.8 

กําไร (ขาดทุน) กอนรายการพิเศษ 1,365.68 62.8 1,684.96 60.8 1,928.53 58.9 2,208.43 57.7 2,393.72 59.2 

รายการพิเศษ 15.03 0.7 1.66 0.1 89.9 2.7 -0.07 0.0 0.07 0.0 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิประจําป 1,380.71 63.5 1,686.62 60.8 2,018.43 61.7 2,208.36 57.7 2,393.79 59.2 

กําไรสุทธิประจําป (จํานวนสหกรณ) 376 17.3 413 14.9 426 13.0 440 11.5 464 11.5 

กําไรสุทธิประจําป (จํานวนเงิน) 1,380.95 63.5 1,697.76 61.2 2,023.56 61.8 2,210.85 57.8 2,403.97 59.5 

ขาดทุนสุทธิประจําป (จํานวนสหกรณ) 5   15   9   6   10   

ขาดทุนสุทธิประจําป (จํานวนเงิน) 0.24   11.14   5.12   2.49   10.18   

ไมดําเนินงาน (จํานวนสหกรณ) 9   7   11   11   10   

 

ท่ีมา : กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2.20 แหลงท่ีมาและใชไปของเงินลงทุนของสหกรณออมทรัพยของบริษัทเอกชน ป 2549 -2553 
 

หนวย : ลานบาท 
รายการ 2549 % 2550 % 2551 % 2552 % 2553 % 

แหลงที่มาของเงินทุน 

แหลงเงินทุนภายใน 42,439.43 96.7 47,477.66 94.3 59,197.46 94.5 65,266.41 91.2 76,633.00 97.6 

เงินรับฝากจากสมาชิก 20,034.60 45.6 19,804.99 39.4 27,341.33 43.7 29,209.60 40.8 36,381.91 46.4 

ทุนของสมาชิก 22,175.16 50.5 27,352.93 54.3 31,293.15 50.0 35,613.51 49.8 39,753.07 50.7 

อ่ืนๆ 229.67 0.5 319.74 0.6 562.98 0.9 443.3 0.6 498.02 0.6 

แหลงเงินทุนภายนอก 1,468.86 3.3 2,851.67 5.7 3,432.12 5.5 6,298.60 8.8 1,846.26 2.4 

เงินกูยืมและเครดิตการคา 1,397.72 3.2 2,723.29 5.4 3,337.57 5.3 6,072.61 8.5 1,486.48 1.9 
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รายการ 2549 % 2550 % 2551 % 2552 % 2553 % 

เงินรับฝากและหนี้สินอ่ืน 71.14 0.2 128.38 0.3 94.55 0.2 225.99 0.3 359.78 0.5 

รวม 43,908.29 100.0 50,329.33 100.0 62,629.58 100.0 71,565.01 100.0 78,479.26 100.0 

การใชไปของเงินทุน 

เงินสด/เงินฝาก 1,874.08 4.3 2,686.33 5.3 6,043.98 9.7 3,707.82 5.2 4,124.19 5.3 

ลูกหนี้ 25,768.07 58.7 31,299.68 62.2 34,736.21 55.5 41,587.65 58.1 45,310.03 57.7 

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 109.82 0.3 96.83 0.2 128.02 0.2 141.55 0.2 167.84 0.2 

หลักทรัพย/ตราสาร 15,418.47 35.1 15,197.29 30.2 19,112.15 30.5 23,244.53 32.5 24,311.59 31.0 

สินคาคงเหลือ 8.67 0.0 7.27 0.0 10.7 0.0 12.7 0.0 17.53 0.0 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 84.63 0.2 78.37 0.2 93.64 0.1 169.27 0.2 212.32 0.3 

สินทรัพยไมมีตัวตน 4.45 0.0 6.62 0.0 14.84 0.0 5.98 0.0 276.95 0.4 

อ่ืนๆ 859.74 2.0 1,150.60 2.3 2,746.08 4.4 2,978.61 4.2 4,394.49 5.6 

รวม 43,908.29 100.0 50,329.33 100.0 62,629.58 100.0 71,565.01 100.0 78,479.26 100.0 

 

ท่ีมา : กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ 

 

            
 

 

 

 

 

ตาราง 2.21  การวิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยกลุมตางๆ  ในป 2553 

 

หนวยงาน ROA ROE NPL Debt to Equity Debt Ratio Cash Ratio Current Ratio 

หนวยราชการ 4.13 6.71 0.39 0.62 0.38 0.29 0.58 

ตํารวจ 5.08 8.12 -0.01 0.6 0.37 0.14 0.67 

ทหาร 4.12 7.12 0.18 0.73 0.42 0.17 0.58 

ครู 3.58 6.82 0.17 0.9 0.47 0.14 0.42 

โรงพยาบาล/ 3.92 6.63 0.08 0.69 0.41 0.24 0.58 

รูปท่ี 2.22  องคประกอบของแหลงท่ีมาของเงินทุน

สหกรณออมทรัพยบริษัทเอกชน  

ระหวางป 2549 - 2553 

รูปท่ี  2.23  องคประกอบของทางใชไปของเงินทุน

สหกรณออมทรัพยบริษัทเอกชน  

ระหวางป 2549 - 2553 

ทุนเรือนหุน ลูกหนี้เงินใหกู 
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สาธารณสุข 

มหาวิทยาลัย 2.33 7.18 0.09 2.08 0.68 0.13 0.41 

รัฐวิสาหกิจ 3.27 5.99 0.02 0.83 0.45 0.18 0.53 

เอกชน 3.05 6.02 0.4 0.97 0.49 0.22 0.65 

คาเฉล่ีย 3.69 6.82 0.17 0.93 0.50 0.19 0.67 

ชสอ. 1.02 5.64 0.0009 4.53    

 

ตาราง 2.22  ธุรกรรมทางการเงินและบริการท่ีมีตอสมาชิกของสหกรณออมทรัพยกลุมตางๆ  ในป 2553 

 

หนวยงาน หุน/สมาชิก เงินฝาก/สมาชิก  (บาท) เงินใหกู/สมาชิก (บาท) เงินลงทุน  (ลานบาท) 

หนวยราชการ 138,478.97 11,672.16 213,926.77 11,588.75 

ตํารวจ 157,277.50 11,032.07 274,600.80 2,522.20 

ทหาร 102,570.35 8,093.20 187,053.24 1,862.07 

ครู 242,125.84 16,191.95 515,814.44 3,852.09 

โรงพยาบาล/ 
202,549.64 14,848.32 321,500.05 7,971.31 

สาธารณสุข 

มหาวิทยาลัย 305,497.10 42,548.29 514,379.69 61,634.80 

รัฐวิสาหกิจ 342,188.80 23,941.03 482,430.68 40,394.03 

เอกชน 85,589.65 10,391.53 114,165.57 24,311.59 

 

ตารางท่ี  2.23  การประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยกลุมตางๆ  ในป 2553 

 

 หนวยงาน ROA ROE NPL Debt to Equity Debt Ratio Cash Ratio Current Ratio 

หนวยราชการ สูงกวาคาเฉล่ีย ตํ่ากวาคาเฉล่ีย ตํ่า ตํ่ากวาคาเฉล่ีย ตํ่ากวาคาเฉล่ีย สูงกวาคาเฉล่ีย สูงกวาคาเฉล่ีย 

ตํารวจ สูงกวาคาเฉล่ีย สูงกวาคาเฉล่ีย ตํ่า ตํ่ากวาคาเฉล่ีย ตํ่ากวาคาเฉล่ีย ตํ่ากวาคาเฉล่ีย เทากับคาเฉล่ีย 

ทหาร สูงกวาคาเฉล่ีย สูงกวาคาเฉล่ีย ตํ่า ตํ่ากวาคาเฉล่ีย ตํ่ากวาคาเฉล่ีย ตํ่ากวาคาเฉล่ีย ตํ่ากวาคาเฉล่ีย 

ครู ตํ่ากวาคาเฉล่ีย เทากับคาเฉล่ีย ตํ่า ตํ่ากวาคาเฉล่ีย ตํ่ากวาคาเฉล่ีย สูงกวาคาเฉล่ีย ตํ่ากวาคาเฉล่ีย 

โรงพยาบาล/ 
สูงกวาคาเฉล่ีย สูงกวาคาเฉล่ีย ตํ่า ตํ่ากวาคาเฉล่ีย ตํ่ากวาคาเฉล่ีย สูงกวาคาเฉล่ีย ตํ่ากวาคาเฉล่ีย 

สาธารณสุข 

มหาวิทยาลัย ตํ่ากวาคาเฉล่ีย สูงกวาคาเฉล่ีย ตํ่า สูงกวาคาเฉล่ีย สูงกวาคาเฉล่ีย ตํ่ากวาคาเฉล่ีย ตํ่ากวาคาเฉล่ีย 

รัฐวิสาหกิจ ตํ่ากวาคาเฉล่ีย ตํ่ากวาคาเฉล่ีย ตํ่า ตํ่ากวาคาเฉล่ีย ตํ่ากวาคาเฉล่ีย ตํ่ากวาคาเฉล่ีย ตํ่ากวาคาเฉล่ีย 

เอกชน 

 ตํ่ากวาคาเฉล่ีย ตํ่ากวาคาเฉล่ีย 

ตํ่า 

 

สูงกวาคาเฉล่ีย 

 
ตํ่ากวาคาเฉล่ีย 

 สูงกวาคาเฉล่ีย ตํ่ากวาคาเฉล่ีย 

ชสอ. ตํ่ากวาคาเฉล่ีย ตํ่ากวาคาเฉล่ีย      
 

 

 

 

 

 

2.5 การวิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยกลุมตางๆ 

ในท่ีนี้จะไดทําการวิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยกลุมตางๆ ใน 

4 ประเด็น ไดแก ความสามารถในการสรางผลตอบแทน ความสามารถในการบริหารหนี้สิน ความม่ันคง

ทางการเงินและสภาพคลอง ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  (ตารางท่ี 2.21, 2.22 และ 2.23) 
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2.5.1 ความสามารถในการสรางผลตอบแทน 

1) พิจารณาจากอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย  (Return on Asset : ROA)   

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย บงชี้ใหเห็นประสิทธิภาพการสรางผลตอบแทนจาก

สินทรัพย โดยพบวา สหกรณท่ีมีความสามารถในการสรางผลตอบแทนตอสินทรัพยท่ึสูงกวาคาเฉลี่ย ไดแก 

สหกรณออมทรัพยตํารวจ สหกรณออมทรัพยหนวยราชการ สหกรณออมทรัพยทหาร และสหกรณออม

ทรัพยโรงพยาบาลและสาธารณสุข 

สหรกรณท่ีมีความสามารถในการสรางผลตอบแทนท่ีต่ํากวาคาเฉลี่ย ไดแก  

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย สหกรณออมทรัพยภาคเอกชน สหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจ และสหกรณ

ออมทรัพยครู ท้ังนี้เนื่องมาจากโครงสรางทางการเงินท่ีแตกตางกัน 

2) พิจารณาจากผลตอบแทนตอสวนของทุน (Return on Equity : ROE) 

อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของทุน บงชี้ถึงความสามารถในการนําเงินทุนของ

สหกรณไปทําใหเกิดประโยชนงอกเงย โดยพบวา สหกรณท่ีมีความสามารถในการสรางผลตอบแทนตอสวน

ของทุนสูงกวาคาเฉลี่ย ไดแก สหกรณออมทรัพยตํารวจ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยสหกรณ             

ออมทรัพยทหาร และสหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลและสาธารณสุข   

สหกรณท่ีมีความสามารถในการสรางผลตอบแทนตอสวนของทุนต่ํากวาคาเฉลี่ย 

ไดแก สหกรณออมทรัพยภาคเอกชน สหกรณออมทรัพยหนวยราชการ สหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจ 

ในขณะท่ีสหกรณออมทรัพยครู มี ROE เทากับคาเฉลี่ย 

 

2.5.2 ความสามารถในการบริหารหนี้สิน 

การพิจารณาความสามารถในการบริหารหนี้สินจะพิจารณาจาก สัดสวนหนี้สูญและหนี้

สงสัยจะสูญตอลูกหนี้ท้ังหมด 

สัดสวนหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญของสหกรณออมทรัพยสวนใหญมีสัดสวนนอยกวา

รอยละ 1 ของมูลคาหนี้สินท้ังหมด ซ่ึงแสดงวามีความเสี่ยงดานการชําระหนี้ต่ํา 

 

2.5.3 ความม่ันคงทางการเงิน 

ในท่ีนี้จะพิจารณาจากอัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของ (Debt to Equity) 

อัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม (Debt Ratio)   

ผลการวิเคราะหอัตราสวนหนี้สินตอสวนของเจาของ (Debt to Equity) ในป  2553 

ซ่ึงจะชี้ใหเห็นความสามารถในการชําระหนี้แกเจาหนี้ของสหกรณ  โดยพิจารณาจากสวนของเจาของ  ซ่ึง

แสดงใหเห็นความม่ันคงของสหกรณจากโครงสรางการเงิน พบวา สหกรณท่ีมี Debt to Equity ต่ํากวา

คาเฉลี่ย ไดแก สหกรณออมทรัพยตํารวจ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลและสาธารณสุข สหกรณออม

ทรัพยหนวยราชการ สหกรณออมทรัพยทหาร และสหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจ ในขณะท่ีสหกรณออม
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ทรัพยมหาวิทยาลัย และสหกรณออมทรัพยภาคเอกชน มีคา Debt to Equity สูงกวาคาเฉลี่ย สวน 

สหกรณออมทรัพยครู มี Debt to Equity ใกลเคียงกับคาเฉลี่ย   

ผลการวิเคราะหอัตราสวนหนี้สินตอสินทรัพยรวม Debt Ratio ซ่ึงแสดงใหเห็น

โครงสรางการเงินของสหกรณโดยเปรียบเทียบระหวางหนี้สินกับสินทรัพยของสหกรณ พบวา สหกรณท่ีมี  

Debt Ratio ต่ํากวาคาเฉลี่ยของสหกรณ ไดแก สหกรณออมทรัพยตํารวจ สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาล

และสาธารณสุข สหกรณออมทรัพยหนวยราชการ สหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจ สวนสหกรณออมทรัพยท่ี

มี Debt Ratio สูงกวาคาเฉลี่ย ไดแก สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย สหกรณออมทรัพยภาคเอกชน  

ในขณะท่ีสหกรณออมทรัพยครูมี Debt Ratio ใกลเคียงกับคาเฉลี่ย 

 

2.5.4 สภาพคลองในการชําระหนี้ 

จากการพิจารณาอัตราสวนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) และอัตราสวนเงินสด  

(Cash Ratio) ของสหกรณออมทรัพยกลุมตางๆ ในป 2553 พบวา อัตราสวนทุนหมุนเวียนเฉลี่ยอยูในระดับ  

0.67 เทา หมายความวา มีหนี้ระยะสั้นในสัดสวนท่ีสูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับสนิทรัพยหมุนเวียน ซ่ึงมีความ

เสี่ยงตอการขาดสภาพคลองในการชําระหนี้ระยะสั้นนั่นเอง   

จากการพิจารณาอัตราสวน Cash Ratio พบวา มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 0.19 ซ่ึงชี้วาอยูใน

ระดับต่ํา โดยสหกรณท่ีมี Cash Ratio สูงกวาคาเฉลี่ย ไดแก สหกรณออมทรัพยหนวยราชการ สหกรณออม

ทรัพยโรงพยาบาลและสาธารณสุข และสหกรณออมทรัพยภาคเอกชน สวนสหกรณท่ีมี Cash Ratio ต่ํากวา

คาเฉลี่ย ไดแก สหกรณออมทรัพยตํารวจ สหกรณออมทรัพยทหาร สหกรณออมทรัพยครู สหกรณออม

ทรัพยมหาวิทยาลัย และสหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจ 

 

2.6 ธุรกรรมทางการเงินและบริการแกสมาชิก 

ผลการศึกษาธุรกรรมทางการเงินและบริการของสหกรณออมทรัพยกลุมตางๆ ในป 2553  

อาจแสดงใหเห็นเชิงเปรียบเทียบ ไดดังนี้ (ตารางท่ี 2.24) 

 

2.6.1 การสงเสริมการออมในรูปทุนเรือหุน 

สหกรณท่ีมีผลการดําเนินงานดานการสงเสริมการออมในรูปทุนเรือนหุน  เรียงลําดับ

จากมากไปนอย ไดแก สหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจ รองลงไปไดแก สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย 

สหกรณออมทรัพยครู สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาลและสาธารณสุข สหกรณออมทรัพยตํารวจ สหกรณ

ออมทรัพยหนวยราชการ สหกรณออมทรัพยทหาร และสหกรณออมทรัพยภาคเอกชน โดยสามารถระดม

เงินคาหุนเฉลี่ยตอสมาชิกอยูระหวาง 305,47.10 บาท/ราย และ 85,589.65  บาท/ราย 

 

2.6.2 การสงเสริมการออมในรูปเงินฝาก 
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สหกรณท่ีมีผลการดําเนินงานดานการระดมเงินฝาก เรียงตามลําดับจากมากไปนอย  

ไดแก  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย สหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจ สหกรณออมทรัพยครู สหกรณออม

ทรัพยโรงพยาบาลและสาธารณสุข สหกรณออมทรัพยหนวยราชการ สหกรณออมทรัพยตํารวจ สหกรณ

ออมทรัพยภาคเอกชน  และสหกรณออมทรัพยทหาร  โดยสามารถระดมเงินฝากเฉลี่ยตอสมาชิกอยูระหวาง  

42,548.29 บาท/ราย และ 8,093.20 บาท/ราย 

 

2.6.3 การใหเงินกูแกสมาชิก 

สหกรณท่ีมีการใหเงินกูแกสมาชิกเรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก สหกรณออมทรัพย

ครู สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย สหกรณออมทรัพยรัฐวิสาหกิจ สหกรณออมทรัพยตํารวจ  สหกรณออม

ทรัพยหนวยราชการ สหกรณออมทรัพยทหาร สหกรณออมทรัพยภาคเอกชน และสหกรณออมทรัพย

โรงพยาบาลและสาธารณสุข โดยมีเงินใหกูเฉลี่ยตอสมาชิก อยูระหวาง 514,379.69 บาท/ราย และ  

114,165.57 บาท/ราย 

 

2.6..4 เงินลงทุน 

ในป  2553 พบวา สหกรณออมทรัพยท่ีมีเงินทุนสวนเหลือนําไปลงทุนในรูปของ

หลักทรัพยและตราสาร เรียงลําดับจากมากไปนอย ไดแก สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย สหกรณออม

ทรัพยรัฐวิสาหกิจ สหกรณออมทรัพยภาคเอกชน สหกรณออมทรัพยหนวยราชการ สหกรณออมทรัพย

โรงพยาบาลและสาธารณสุข สหกรณออมทรัพยครู สหกรณออมทรัพยตํารวจ และสหกรณออมทรัพยทหาร  

ซ่ึงมีเงินลงทุนอยูระหวาง 61,634.80 ลานบาท ถึง 1,862.07  ลานบาท 

 

ตารางท่ี 2.24  ธุรกรรมทางการเงินและบริการของสหกรณออมทรัพยท่ีมีตอสมาชิก ในป 2553 

รายการ อันดับ 1 อันดับ 2 อันดับ 3 อันดับ 4 อันดับ 5 อันดับ 6 อันดับ 7 อันดับ 8 

การสงเสริมการออม

ในรูปทุนเรือนหุน 

สหกรณออม

ทรัพย

รัฐวิสาหกิจ 

สหกรณออม

ทรัพย

มหาวิทยาลัย 

สหกรณ

ออมทรัพย

ครู 

สหกรณ

ออมทรัพย

โรงพยาบาล

และ

สาธารณสุข 

สหกรณ

ออมทรัพย

ตํารวจ 

สหกรณ

ออม

ทรัพย

หนวย

ราชการ 

สหกรณ

ออมทรัพย

ทหาร 

สหกรณ

ออมทรัพย

ภาคเอกชน 

การสงเสริมการออม

ในรูปเงินฝาก 

สหกรณออม

ทรัพย

มหาวิทยาลัย 

สหกรณออม

ทรัพย

รัฐวิสาหกิจ 

สหกรณ

ออมทรัพย

ครู 

สหกรณ

ออมทรัพย

โรงพยาบาล

และ

สาธารณสุข 

สหกรณ

ออมทรัพย

หนวย

ราชการ 

สหกรณ

ออม

ทรัพย

ตํารวจ 

สหกรณ

ออมทรัพย

ภาคเอกชน 

สหกรณ

ออมทรัพย

ทหาร 

การใหเงินกูแก

สมาชิก 

สหกรณออม

ทรัพยครู 

สหกรณออม

ทรัพย

มหาวิทยาลัย 

สหกรณ

ออมทรัพย

รัฐวิสาหกิจ 

สหกรณ

ออมทรัพย

ตํารวจ 

สหกรณ

ออมทรัพย

หนวย

ราชการ 

สหกรณ

ออม

ทรัพย

ทหาร 

สหกรณ

ออมทรัพย

ภาคเอกชน 

สหกรณ

ออมทรัพย

โรงพยาบาล

และ
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สาธารณสุข 

เงินลงทุน สหกรณออม

ทรัพย

มหาวิทยาลัย 

สหกรณออม

ทรัพย

รัฐวิสาหกิจ 

สหกรณ

ออมทรัพย

ภาค 

เอกชน 

สหกรณ

ออมทรัพย

หนวย

ราชการ 

สหกรณ

ออมทรัพย

โรงพยาบาล

และ

สาธารณสุข 

สหกรณ

ออม

ทรัพยครู 

สหกรณ

ออมทรัพย

ตํารวจ 

สหกรณ

ออมทรัพย

ทหาร 

 

หมายเหตุ  :   พิจารณาจากคาเฉลี่ย / สมาชิก 1 ราย 

 

 

 

 

 

2.7 สรุปประเด็นความคิดเห็นจากเวทีตกผลึกความคิด 

ผลจากการจัดเวทีตกผลึกความคิด ระหวางบริหารสหกรณออมทรัพย ท้ังระดับกรรมการ 

ฝายจัดการ ผูตรวจสอบกิจการ เจาหนาท่ีสงเสริม นักวิชาการ ซ่ึงไดจัดข้ึน 4 ครั้ง มีผูเขารวมเวทีท้ังสิ้น 122 

คน ไดขอสรุปประเด็นความคิดเห็นในรูปท่ี 2.24, 2.25 และภาคผนวกท่ี 2   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขาดระบบเทคโนโลยีที�เป�นมาตรฐานเดียวกัน

ที�สามารถเชื�อมโยงธุรกิจในรูป Corporate System

การแข่งขันในด้านการให้กู้ระหว่างสอ.-สอ.

และสอ.-ชสอ.

ธนาคารพาณิชย์เข้ามาแข่งขันช่วงชิงลูกค้าเงินกู้

ทําให้สมาชิกมีหนี�หลายทาง (ธ.กรุงไทย/ออมสิน/Post Bank)

สอ.หลายแห่งเพิ�มวงเงินกู้เพื�อช่วงชิง

สมาชิกกับธนาคาร

ขาดความเชื�อถือไว้วางใจกันในระหว่างสอ. - สอ.

และ สอ. – ชสอ.

กฎหมาย/ประกาศ 

คพช.ไม่เชื�อมโยงการดําเนินงาน สอ.

ขาดกลไกการให้กู้แก่สหกรณ์ประเภทอื�น 

โดยมีการคุ้มครองความเสี�ยง

พนักงาน ธกส. 

ลาออกจากกองทุนสํารองเลี�ยงชีพ

ไปสมัครเป�นสมาชิก สค.

กลไกของ สอ. 

มักไม่มีการตอบสนองข้อมูลผู้กู้

บุคลากรฝ�ายบริหารจัดการขาดความรู้

เรื�องการบริหารความเสี�ยง

ขาดตัวแบบการบริหารจัดการที�ดีในสอ.  

เพื�อเป�นแนวทางปฏิบัติของสอ.

สอ.ยังขาดวินัยทางการเงินส่ง

ผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ สอ.

สอ.ยังมุ่งเน้นเรื�องเงินป�นผล

มากเกินไป

ขาดกลไกการให้ความรู้/ปลูกจิตสํานึกการออม  

การสร้างวินัยทางการเงิน

ขาดกลไกการบริหารความเสี�ยง

สัดส่วนทุนสํารองลดลง

ขาดกลไกการคุ้มครองเงินฝากของสมาชิก

(35%ของสินทรัพย์) มากกว่า  3 แสนล้านบาท

ข้อสรุปจุดด้อย/อุปสรรค

ของชสอ. จากเวทีตกผลึก

ความคิดเห็น
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รูปท่ี 2.24 ประเด็นความคิดเห็นจากเวทีตกผลึกความคิด : ขอสรุปจุดดอย/อุปสรรค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการปลูกจิตสํานึกการออมแก่สมาชิก

โครงการจัดทําบัญชีครัวเรือน

การจัดสรรทุนสํารองเพื�อการบริหาร

ความเสี�ยง สร้างความมั�นคง

กลไกคุ้มครองเงินฝากของสมาชิก

การวางกรอบคิดเพื�อสร้างจิตสํานึกการออมจาก

รายได้ - ค่าใช้จ่าย  =  เงินออม

เป�น  รายได้ - เงินออม  =  ค่าใช้จ่าย

ไม่ควรให้อัตราเงินป�นผลสูงกว่า ROE

ใช้กลไก Private  Repo ในการระดมทุน

คพช. ออกตราสารการเงิน 

เพื�อดูดซับสภาพคล่องส่วนเกิน

การชี�แจงทําความเข้าใจแก่สมาชิกเรื�อง

สถาบันการเงินคู่แข่ง เช่น ธ.ออมสิน/ธ.กรุงไทย

การมุ่งที�การสร้างกําไรดุลยภาพ

แทนกําไรสูงสุด

การสร้างเกณฑ์มาตรฐาน 

Prudential Standard

การจัดอันดับมาตรฐาน สอ.

แนวคิด สอ. พึ�งพิง  พึ�งพา  พัฒนา  

ไม่ใช่มั�งคั�ง  แต่มั�นคง ไม่ใช่กําไรแต่เพื�อบริการ-สวัสดิการ

ไม่ใช่เพื�อประโยชน์ส่วนตนแต่เพื�อประโยชน์ส่วนรวม

ให้บริการเงินฝากเพื�อคุณภาพชีวิต  

ดอกเบี�ยสูงแต่มีเงื�อนไข

กําหนดเงื�อนไขคุณสมบัติของกรรมการ

ชสอ. ควรกําหนดดอกเบี�ยชี�นํา

การจัดชั�น สอ.สมาชิกใหญ่ให้วงเงินกู/้

อัตราดอกเบี�ยของ ชสอ.

จัดตั�งกองทุนเสถียรภาพ

ข้อเสนอสําหรับ

แนวทางปฏิบัติที�ดี
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รูปท่ี  2.25  ประเด็นความคิดเห็นจากเวทีตกผลึกความคิด : ขอเสนอสําหรับแนวทางปฏิบัติท่ีดี 
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 บทที่ 3  
กรอบแนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย ์

ที่เอื้อต่อการพึ่งพาตนเองและร่วมมือกัน 
 

3.1 ความเบื้องต้น 
 ผลพวงจากวิกฤตเศรษฐกิจท่ีผ่านมาทําให้ประชาคมโลกหันมาสนใจตัวแบบธุรกิจ “สหกรณ์” 
โดยได้ให้ประเด็นข้อสังเกตถึงเอกลักษณ์ของสหกรณ์ในฐานะองค์การธุรกิจที่มีระบบบริหารจัดการท่ีเกิดจาก
การมีส่วนร่วมของสมาชิกและมีเป้าหมายที่ มุ่งในการให้บริการที่ดีที่สุดแก่สมาชิกและชุมชนมากกว่า
เป้าหมายที่ “กําไรสูงสุด”  มุมมองจากเวทีประชุมเศรษฐกิจในระดับโลกหลายเวทีได้ชี้ให้เห็นความโดดเด่น
ของความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการสหกรณ์  ตลอดจนคุณค่าแห่งการพึ่งพาและร่วมมือกันของระบบ
ธุรกิจที่มีความเช่ือมโยงไปที่ความมีน้ําใจที่จะ “แบ่งปัน”  มากกว่าท่ีจะ  “แข่งขัน”  ข้อมูลของสัมพันธภาพ
สหกรณ์ระหว่างประเทศชี้ให้เห็นว่า  ในช่วงเวลาที่องค์การธุรกิจทั่วโลกกําลังประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ
น้ัน  สหกรณ์ท้ังหลายต่างก็มีสถานการณ์ทางการเงินที่ดีกว่าและอยู่รอดปลอดภัยจากวิกฤตเศรษฐกิจเม่ือ
เปรียบเทียบกับกิจการรูปแบบอื่น  ในปี  2551  ธนาคาร Rabo Bank  ซ่ึงมีประชากร  50%  ของประเทศ
เนเธอร์แลนด์เป็นสมาชิกนั้นได้รับการจัดอันดับให้เป็นธนาคารที่ปลอดภัยท่ีสุดเป็นอันดับสามของโลก  
เช่นเดียวกับธนาคาร  Raiffeisen  ท่ีสวิสเซอร์แลนด์ก็มีการขยายตัวในทุกๆ ด้านมากกว่าท่ีเคยดําเนินการ
มาในรอบ 108 ปีแห่งประวัติศาสตร์  โดยมีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ  7.3  ส่วนเครดิตยูเนี่ยนในอเมริกามี
ปริมาณเงินให้กู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.7  และมีอัตราการไม่ชําระหนี้น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของอัตราที่ธนาคารใน
สหรัฐอเมริกาต้องเผชิญ  อย่างไรก็ตามพบว่า  สถาบันการเงินในรูปแบบสหกรณ์ขนาดใหญ่ท่ีได้ลงทุนไป
มากในตลาด  ได้เกิดผลขาดทุนอย่างมากจนบางแห่งต้องยกเลิกการจ่ายเงินปันผลและบางแห่งต้องหาทาง
รวมกิจการ  เช่น  กรณีของสหกรณ์การเงินในประเทศญี่ปุ่น  เกาหลี  ฝรั่งเศส  และเยอรมนีบางแห่ง  แต่ก็
ไม่ปรากฏว่าแห่งใดต้องปิดกิจการเฉกเช่นสถาบันการเงินอื่นๆ 
  ปัจจุบันไม่เพียงแต่ขบวนการสหกรณ์เท่าน้ันที่ยอมรับถึงศักยภาพของการขับเคลื่อนสหกรณ์
แก่ธนาคารโลก  กองทุนการเงินระหว่างประเทศ  องค์การแรงงานระหว่างประเทศและสหประชาชาติได้ให้
ความสนใจในตัวแบบสหกรณ์ในฐานะวิสาหกิจที่มีสมาชิกเป็นเจ้าของขับเคลื่อนการดําเนินงานบนคุณค่า
และหลักการสหกรณ์ท่ีมิใช่โดยการใช้กฎหมายบังคับ  ภายหลังจากได้มีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ  
ภายใต้หัวข้อ “การขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลกผ่านการสหกรณ์  (Driving  Global  Recovery  
through  Co-operatives)  จึงได้มีประกาศของสมัชชาสหประชาชาติ  เม่ือวันที่ 18 ธันวาคม 2553 ได้มี
มติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะทํางานจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง “ปีสากลแห่งการสหกรณ์” เพื่อขานรับตาม
ประกาศสมัชชาสหประชาชาติ 
  สถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นโอกาสของ ชสอ. ในฐานะองค์กรกลางของขบวนการสหกรณ์   
ออมทรัพย์สําหรับการจัดทํากรอบแนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เกื้อหนุนการพึ่งพาตนเองและ
ร่วมมือกันเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติและเพื่อการขานรับนโยบายประกาศปีสากลแห่งการสหกรณ์ 
 

3.2 เหตผุลความจําเป็น 
  ผลการประเมินสถานการณ์ของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยรูปแบบการวิเคราะห์ผลการ
ดําเนินงาน  (Performance  Based)  ควบคู่กับการจัดเวทีตกผลึกความคิดจากตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์
ท่ัวประเทศ  ช้ีให้เห็นว่าระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์มีความเติบโตที่น่าสนใจ  กล่าวคือ  มีสหกรณ์ออม
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ทรัพย์  1,264 สหกรณ์  สมาชิกกว่า 2.5 ล้านคน  สินทรัพย์รวมมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 11.85  ใน
รอบ 10 ปีท่ีผ่านมา มูลค่าสินทรัพย์เพิ่มจาก 391,674.26 ล้านบาทในปี 2544 เป็น 1,081,587.31 ล้าน
บาทในปี 2553 (เพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่าตัว) โดยพบว่าอัตราการเติบโตของแหล่งทุนจากเงินรับฝากจะสูง
กว่าแหล่งเงินทุนอื่นคิดเป็นอัตราเฉลี่ยร้อยละ 11.30  มีมูลค่า  384,225  ล้านบาทในปี 2553  ในขณะที่
การถือหุ้นของสมาชิกและการให้เงินกู้ยืมมีอัตราเติบโตเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 12.21  และ 11.72 ตามลําดับ 
จึงทําให้มีเงินทุนส่วนเกิน (Surplus) ในระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์  โดยในปี  2553  พบว่าเงินลงทุน
ในตราสาร/หลักทรัพย์  มีมูลค่า  154,136  ล้านบาท  และมีอัตราการเติบโตในรอบ 10 ปีเฉลี่ยร้อยละ 
24.16 
  โครงสร้างเงินทุนของสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นแหล่งทุนภายในคิดเป็นร้อยละ  89.13  โดยเป็น
ส่วนทางใช้ไปของเงินทุนส่วนใหญ่ร้อยละ  77.62  เป็นลูกหนี้เงินให้กู้และมีเงินส่วนเกินนําไปลงทุนในตรา
สารทางการเงินคิดเป็นร้อยละ  14.25  ซ่ึงตัวเลขดังกล่าวช้ีให้เห็นแนวโน้มของระบบการเงินสหกรณ์ว่ามี
ทิศทางของการนําไปก่อประโยชน์งอกเงยจากภายนอกมาขึ้นเรื่อยๆ  จึงเป็นประเด็นข้อคําถามว่ากลไกอะไร
สนับสนุนให้เกิดการไหลเวียนของเงินทุนส่วนเหลือมาใช้ในขบวนการสหกรณ์แทนท่ีจะนําไปลงทุนในตลาด
การเงินภายนอกขบวนการ  นอกจากนั้นผลจากการจัดเวทีตกผลึกความคิดยังชี้ให้เห็นถึงข้อจํากัดด้าน
ความรู้  ความเข้าใจเรื่องสหกรณ์ออมทรัพย์  ข้อจํากัดในการเข้าถึงสมาชิกเพื่อรณรงค์ด้านการประหยัด  
การออมและการสร้างวินัยทางการเงินอันเป็นคุณค่าพ้ืนฐานของสหกรณ์ออมทรัพย์  ขาดระบบการเรียนรู้ใน
การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สู่มาตรฐานสากล  ขาด
ระบบฐานข้อมูลท่ีเขื่อมโยงสู่การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจและการเชื่อมโยงธุรกิจในลักษณะ  
Corporate System  ยังขาดเครื่องมือทางการเงินที่จะช่วยประกันความเสี่ยงและการบริหารสภาพคล่องใน
ระบบการเงินและประการสําคัญ  คือ  ผลกระทบจากนโยบายรัฐที่ก่อให้เกิดการแข่งขันด้านการให้เงินกู้  
จนส่งผลกระทบต่อวินัยทางการเงินของสมาชิกและการมีหนี้หลายทาง 
  ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเห็นควรที่จะรณรงค์ให้ทุกส่วนฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องหันมาให้ความสนใจใน
การพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ในทิศทางของการเป็นระบบการเงินที่พ่ึงพาตนเองและร่วมมือ
กัน  ซ่ึงจะก่อให้เกิดผลดีต่อความม่ันคง เข้มแข็ง  มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกสหกรณ์  ตาม
บริบทการดําเนินงานที่เป็นเอกลักษณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

3.3 ผลการประเมินสถานการณ์ปัจจัยสภาพแวดล้อม :  ประเด็นท้าทายสําหรับการพัฒนา 
 วิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสําคัญของการเป็นสถาบันการเงินที่มี
มาตรฐานการดําเนินงานของสถาบันการเงิน (Prudential Standard) ซ่ึงต้องประกอบด้วย ธรรมาภิบาล  
(Good Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ระบบการบริหารจัดการ (Management 
System) ระบบควบคุมภายใน (Internal  Control) ที่เป็นอิสระ  ระบบการตรวจประเมิน  (Evaluation)  
และการมีระบบมาตรฐานการทํางาน  ซ่ึงกลไกของการเชื่อมโยงการทํางานในส่วนต่าง ๆ ดังกล่าวจะต้อง
สอดคล้องเหมาะสมและเกิดจากนโยบายของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่มีความซ่ือสัตย์  มุ่งม่ัน  และจริงใจ 
 ข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีเกิดขึ้นได้ช้ีให้เห็นแล้วว่าตัวแบบสหกรณ์ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่าง
และแนวทางปฏิบัติที่ดีสําหรับสถาบันการเงิน/องค์กรธุรกิจที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของกลุ่มบุคคลท่ีเป็น
เจ้าของกิจการ  และมีเป้าหมายการดําเนินงานที่มิใช่  “กําไรสูงสุด” หากแต่เป็น “บริการท่ีดีที่สุด” ท่ีฝ่าย
บริหารจัดการจะทําหน้าที่ในการบริหารจัดการตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนองความต้องการแก่มวลสมาชิก  
ตามความต้องการของมวลสมาชิก  อย่างไรก็ตาม  สําหรับสถาบันการเงินในรูปแบบสหกรณ์ท่ีประสบกับ
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วิกฤตเศรษฐกิจก็ยังคงมีให้เห็นเช่นกัน  ท้ังนี้เหตุปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลกระทบก็มาจากการเบี่ยงเบน
กระบวนการและเป้าหมายไปในทิศทางของ “การมุ่งแสวงหากําไร” น่ันเอง 
  ความชัดเจนที่ปรากฏให้เห็นของการขับเคลื่อนตัวแบบธุรกิจในรูปของ “สหกรณ์” ทําให้
ประชาคมโลกหันมาให้ความสนใจ  และในที่น้ีองค์การสหประชาชาติก็ได้ประกาศให้ปี 2555 เป็นปีสากล
แห่งการสหกรณ์  และได้เชิญชวนให้รัฐบาลทุกประเทศในกลุ่มสมาชิกขององค์การสหประชาชาติได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการระดับชาติ  โดยเชิญชวนให้บางประเทศได้รณรงค์ให้ได้นําเอาหลักและวิธีการสหกรณ์เข้าไป
ใช้เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ  ตลอดจนการหยิบยกสหกรณ์ท่ีเป็น
ตัวแบบและแนวทางปฏบิัติท่ีดีให้เป็นที่ประจักษ์ในสายตาของสังคมโลก 
  จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์จะยึดเอาช่วงเวลาปี 2555 เป็นจุดเริ่มต้นของ
การขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์บนหลักการพ่ึงพาตนเองและร่วมมือกัน ด้วยการรณรงค์ให้
สหกรณ์ออมทรัพย์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาและการขับเคลื่อนมาตรการ
ต่างๆเพ่ือการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน  ซ่ึงจะได้กล่าวถึงรายละเอียด  ดังต่อไปน้ี  
     

3.4 ข้อจํากัด/อุปสรรค  ในระบบการเงินสหกรณ์ออมทรพัย ์
  ผลการประเมินตามกรอบการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ  ท่ีช้ีให้เห็นความ
เชื่อมโยงของระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์  ระหว่างผู้มีส่วนเก่ียวข้องตั้งแต่ระดับเครือข่ายอุปทาน  
เครือข่ายพันธมิตร  และเครือข่ายอุปสงค์ (การกระจายเงินทุน)  ช้ีให้เห็นโอกาสและอุปสรรคของระบบ
การเงินสหกรณ์ออมทรัพย์  ดังรูปท่ี  3.1 

 

 
 

รูปท่ี 3.1 ข้อจํากัด/อุปสรรค ในระบบการเงนิสหกรณ์ออมทรัพย์ 
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3.5 จุดแข็งของระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ 
3.5.1 จุดแข็งของระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์  

   3.5.1.1 ทุนทางเศรษฐกิจ สิ้นสุด ณ ปี 2553 ระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ มี
สินทรัพย์รวมคิดเป็นมูลค่า 1.08 ล้านล้านบาท โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้น (Growth Rate) เฉลี่ยระหว่างปี  
2544 – 2553 เท่ากับร้อยละ 11.85  โดยแหล่งเงินทุนที่สําคัญที่สุด ได้แก่ ทุนเรือนหุ้นและเงินรับฝากจาก
สมาชิก 
   ทางใช้ไปของเงินทุนสหกรณ์ออมทรัพย์จัดรวมในรูปของลูกหน้ีเงินกู้มากที่สุด โดยมี
สัดส่วนของลูกหนี้เงินกู้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 76.24 ในปี 2543 เป็นร้อยละ 81.67 ในปี 2553 ซ่ึงชี้ให้เห็นวิถีการ
ทํางานของระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ภายใต้กลไกของการพ่ึงพาและร่วมมือกันได้เป็นอย่างดี  อย่างไรก็
ตาม พบว่า สัดส่วนของเงินลงทุนได้เพิ่มสูงขึ้นจาก 36,805.16 ล้านบาทในปี 2543 เป็น  154,136.85 ล้าน
บาทในปี 2553  โดยมีอัตราเพิ่มขึ้น (Growth Rate)  เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  24.16  และเงินลงทุนดังกล่าวคิด
เป็นสัดส่วนรอ้ยละ 9.40  ในปี  2543  และเพิ่มขึ้นคิดเป็นสัดส่วน ร้อยละ 14.25 เม่ือเทียบกับสินทรัพย์รวมใน
ปี 2553 
   ปัจจุบันระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์มีทุนสหกรณ์  (Institutional  Fund)  คิดเป็น
มูลค่า  569,929.89  ล้านบาท  และมีทุนสํารองคิดเป็นมูลค่า  45,309.94  ล้านบาท  ซ่ึงถือเป็นทุนทาง
เศรษฐกิจที่แสดงถึงความม่ันคงทางการเงินในส่วนของระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ 
   3.5.1.2 มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เม่ือพิจารณามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (Value  
Added) ท่ีเกิดจากการดําเนินงานของระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ในรอบ 10 ปี มีมูลค่าท้ังสิ้น 4 แสน
ล้านบาท โดยเม่ือหักค่าใช้จ่ายบุคลากรแล้วจะเหลือเป็นกําไรสุทธิคิดเป็นมูลค่าท้ังสิ้น 261,165.33 ล้านบาท  
ซ่ึงได้นําไปจัดสรรตามครรลองของวิถีสหกรณ์  ท้ังในรูปของทุนสํารอง  การสนับสนุนทุนแก่สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทย  จํากัด  และจัดเป็นกองทุนเพื่อสวัสดิการต่างๆในหมู่มวลสมาชิก ซ่ึงจะเห็นได้ว่า 
บริบทการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์นั้นสร้างทั้งมูลค่าเพิ่มและคุณค่าในรูปแบบของสวัสดิการต่างๆ  
ท่ีสําคัญได้แก ่
    -  กองทุนสาธารณะประโยชน์ 
    -  กองทุนเพื่อการศึกษา ฯลฯ 
 

 
 

 

รูปท่ี 3.2 โครงสร้างการเงินทีช้ี่ให้เห็นองค์ประกอบของทุนสหกรณ์  (Institutional  Fund) ของระบบ
การเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ 
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  3.5.1.3 ทุนทางสังคม นับต้ังแต่จัดต้ังและดําเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ในปี 2492  
เป็นต้นมา  ได้มีพัฒนาการในกลุ่มของทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีอาชีพเดียวกันหรืออยู่ในหน่วยงานเดียวกันในการ
จัดต้ังและดําเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์จนถึงปี 2553  มีจํานวนสหกรณ์ออมทรัพย์ท้ังสิ้น 1,358 สหกรณ ์ 
โดยมีองค์ประกอบเป็นองค์กรกลางและเครือข่ายความร่วมมือทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ ในรูปของชุมนุม
สหกรณ์  ชมรมสหกรณ์  และเครือข่ายความร่วมมือต่าง ๆ ท้ังที่มีวัตถุประสงค์เชิงธุรกิจและวิชาการ จึงถือ
ว่าเป็นทุนทางสังคมของทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าและเป็นสิ่งท้าทายสําหรับอนาคตที่จะนําไปสู่ประโยชน์ที่
พึงมีต่อสมาชิกและชุมชนอย่างยั่งยืน 
 

3.6 จุดอ่อนของระบบการเงินสหกรณ์ออมทรพัย ์
  จากการประเมินสถานการณ์ของระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์สําหรับโครงสร้างและผลการ
ดําเนินงาน  อาจสรุปได้ดังนี้ 

1) ยังขาดกลไกในการพัฒนาความเชื่อมโยงสําหรับระบบการเงินที่เกื้อหนุน  การพึ่งพาและ 
ร่วมมือกัน ได้แก่  ระบบฐานข้อมูลการเงิน  ระบบสารสนเทศทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ  ระบบเทคโน -
โลยีสารสนเทศเพื่อการบริการสมาชิก 

2) โครงสร้างพื้นฐานไม่เก้ือหนุนการพัฒนาระบบการเงินตามอัตลักษณ์สหกรณ์  สิ่งจําเป็นที่
ต้องพัฒนา  ได้แก่  ระบบการเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงและให้บริการแก่กรรมการ  ฝ่ายจัดการ  และสมาชิก  
เพื่อยกระดับความสามารถและปลูกฝังจิตสํานึกการประหยัด การออม และการสร้างวินัยทางการเงิน  
มาตรการการยกระดับการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สู่มาตรฐานสากล กรอบทิศทาง (แผนแม่บท)    
การพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ในทิศทางของการเป็นอิสระ พ่ึงพาตนเอง กลไก และเคร่ืองมือทางการเงินที่
เหมาะสม ในการขับเคลื่อนระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นปึกแผ่น  
ตลอดจนกฎหมายที่เอื้อการบริหารจัดการที่ดีของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

รูปท่ี 3.3 จุดอ่อนของระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ 

ขาดกลไกในการพัฒนาความเชื่อมโยงระบบ
การเงินที่เกื้อหนุนการพึ่งพาและร่วมมือกัน 

โครงสร้างพื้นฐานไม่เก้ือหนุนการพัฒนาระบบ
การเงินที่พึ่งพาและร่วมมือกัน 

• ระบบฐานข้อมูลการเงิน 

• ระบบสารสนเทศทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ 

• ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการสมาชิก 

• ระบบการเรียนรู้ท่ีเข้าถึงและให้บริการแก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 

• เพื่อยกระดับความรู้  ความสามารถและความเข้าใจใน
บริบทสหกรณ์ออมทรัพย์ 

• กรอบทิศทาง (แผนแม่บท) สหกรณ์ออมทรัพย์ในทิศทาง
ของการพึ่งพาและร่วมมือกัน 

• กลไกและเครื่องมือทางการเงิน 
• โครงสร้างระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีเกื้อหนุนการพึ่งพา

และร่วมมือกัน 
• กฎหมายที่เอื้อต่อการบริหารจัดการท่ีดี 
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3.7 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของระบบการเงินสหกรณ์ออมทรพัย์ 
  เพื่อให้ระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นไปในทิศทางของระบบการเงินที่เกื้อหนุนการพึ่งพา
และร่วมมือกันตามอัตลักษณ์ของการเป็นองค์กรอิสระ พ่ึงพาตนเอง ที่มีแนวทางการดําเนินงานบนหลักและ
วิธีการสหกรณ์  จึงได้กําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์  ไว้ดังนี้ 

1) ระบบการเงินที่มีประสิทธิภาพ  มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากรการเงิน 
ตามหลักมาตรฐานสากล  เพื่อภาพลักษณ์ท่ีเปน็ที่เชื่อม่ันไว้วางใจ 

2) ระบบการเงนิที่มีบริการด้านการเงินที่เป็นธรรม  มุ่งเน้นการส่งเสริมสมาชิกให้ประหยัด   
มีจิตสํานึกการออมและมีวินัยทางการเงิน  เพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและยกระดับฐานะความเป็นอยู่
ของสมาชิก 

3) ระบบการเงินที่มีโครงสร้างพื้นฐานและกลไกการบริหารความเสี่ยง สภาพคล่อง  ความ
เพียงพอของเงินทุน  เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง  เป็นปึกแผ่น  บนพื้นฐานของระบบการบริหารจัดการที่เป็น
อิสระ  พ่ึงพาตนเองได้  (Autonomous) 

4) ระบบการเงินที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี  ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทรัพยากรมนุษย์
ท่ีมีความรู้  ความเข้าใจในอัตลักษณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

3.8 กรอบแนวทางการดําเนินงานและมาตรการในการพัฒนาสู่ระบบการเงินสอ.ในทิศทางการพึ่งพา
และร่วมมือกัน 

  กรอบแนวทางการดําเนินการและมาตรการในการพัฒนาสู่ระบบการเงินสอ.ในทิศทางการ
พ่ึงพาและร่วมมือกันจําแนกออกเป็น 3 กรอบแนวทาง ดังนี ้

1) กรอบแนวทางที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มีองค์ประกอบใน
ระบบการเรียนรู้ สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการพัฒนาไปสู่ระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ใน               
ทิศทางการพึ่งพาและร่วมมือกัน ซ่ึงกําหนดไว้ 7 มาตรการ ได้แก่ 

มาตรการที่ 1.1 : การกําหนด Steering Committee  ของระบบการเงนิสหกรณ ์
ออมทรัพย์  (SHOs System) ซ่ึงจัดต้ังโดยคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) 

บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการมีดังนี ้
1) จัดให้มีแผนแม่บท  การพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ในทิศทางของการ

พ่ึงพาตนเองและร่วมมือกัน 
2) กําหนดมาตรการและกลไกที่เอื้อต่อการพัฒนาระบบการเงนิสหกรณ์ออมทรัพย์ 
3) กําหนดมาตรการและกลไกที่เอื้อต่อการเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ 

มาตรการที่ 1.2 : การจัดทําแผนแม่บทท่ีมีเข็มมุ่งสู่ระบบการเงินที่เอื้อต่อการพึ่งพาและ
ร่วมมือกัน (SHOs System) 

วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนแม่บทเพ่ือให้มีกรอบนโยบายในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางการเงินให้สอดคล้องเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง  การกําหนดหลักเกณฑ์และกลไกเก่ียวกับการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานของสถาบันการเงิน  และการเชื่อมโยงการทําธุรกิจร่วมกัน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์  โดยมีชสอ.เป็นองค์กรกลางในฐานะเป็นตัวกลางทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ  
เกื้อหนุนการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ในทิศทางของการพึ่งพาและร่วมมือกัน 

 มาตรการที่ 1.3 : การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ชสอ.ท่ีสอดคล้องกับ SHOs System 
วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ชสอ.เพื่อพัฒนาโครงสร้างองค์กร ระบบและ

กลไกของชสอ.ในการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อน SHOs System สู่การบรรลุเป้าหมาย 
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มาตรการที่ 1.4 : การพัฒนาระบบการเรียนรู้ 
   วัตถุประสงค์เพื่อให้มีระบบการเรียนรู้  ท่ีนําไปใช้ในการยกระดับความสามารถของ
ทรัพยากรมนุษย์  ท้ังสมาชิก  กรรมการ  ฝ่ายจัดการ  ผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้  ความ
เข้าใจในเรื่องสหกรณ์  การบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ และสามารถเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการ
พัฒนาสหกรณ์ได้อย่างเหมาะสม 

มาตรการที่ 1.5 : การพัฒนาระบบฐานข้อมูล/เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วัตถุประสงค์เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูล  (Data  Pooling)  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สนับสนุนการเชื่อมโยงธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์  การลดต้นทุนค่าใช้จ่าย  และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการแก่สมาชิก  โดยควรเป็นในลักษณะของ Corporate System ของขบวนการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ 

มาตรการที่ 1.6 : การพัฒนากลไกและเครื่องมือทางการเงนิ 
วัตถุประสงค์เพื่อมีกลไกในการบริหารความเสี่ยง  เครื่องเตือนภัยทางการเงิน  (Early   

Warning  System)  การจัดต้ังกองทุนประกันความเสี่ยง  การพัฒนาโครงสร้างการเงนิของสหกรณ์เพื่อลด
ต้นทุนและสร้างเสถียรภาพทางการเงิน  การกําหนดคุณสมบัติกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
  มาตรการที่ 1.7 : การปรับปรุง  กฎหมายและข้อบังคับ 
  วัตถุประสงค์เพื่อลดข้อจํากัดในการทําธุรกรรมทางการเงินที่เป็นอยู่และเปิดโอกาสให้มีการ
เชื่อมโยงธุรกรรมทางการเงินในทิศทางของการพึ่งพาและร่วมมือกัน 

2) กรอบแนวทางที่ 2 : การพัฒนาระบบการเงิน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง 
ของระบบการเงินของสหกรณอ์อมทรัพย์  ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันการเงินและเกิดความเชื่อมโยง
ระบบการเงินระหว่างสหกรณอ์อมทรัพย์ 

มาตรการที่ 2.1 : การกําหนดข้อบังคับสําหรับเงื่อนไขการกํากับดูแลกิจการของคณะ 
กรรมการในทิศทางของ Prudential Standard 

วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความรับผิดชอบเชิงนโยบายของคณะกรรมการในการ 
ขับเคลื่อนการดําเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีได้มาตรฐานสถาบันการเงิน 

มาตรการที่ 2.2 : การนําระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลมาใช้ 
ในการเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์ ในรูปแบบของ Corporate System 

วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยกลไกของ 
เทคโนโลยีท่ีทันสมัย กับจะนําไปสู่การลดต้นทุนและบริการที่สะดวก  รวดเร็วแก่สมาชิก 
   มาตรการที่ 2.3 : การสร้างระบบสวัสดิการ/เทคโนโลยี/การประกันภัย ในรูปแบบของ
การ  Pool  Resource 
   วัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนต่อหน่วย  การสร้างระบบต่อรองและจัดพัฒนาให้อยู่ในระบบ  
Corporate  System  ของกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
   มาตรการที่ 2.4 : จัดให้มีกองทุนประกันความเสี่ยงเพื่อการบริหารสภาพคล่องและ
แก้ปัญหาร่วมกัน 
  วัตถุประสงค์เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานในรูปกองทุนรวมในลักษณะ  Corporate System  
ท่ีการบริหารความเสี่ยงบนกลไกการพึ่งพาและร่วมมือกัน 
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  มาตรการที่ 2.5 : จัดให้มีกองทุนคุ้มครองเงนิฝาก 
  วัตถุประสงค์เพื่อเป็นหลักประกันและคุ้มครองเงินฝากของสมาชิกและสรา้งความเชื่อม่ัน
ไว้วางใจ แนวทางการดําเนินการที่ควรจะเป็น ได้แก่ ให้นําเงินส่วนที่สหกรณ์ต้องดํารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของเงินฝากเพื่อนําเข้ากองทุนคุ้มครองเงินฝาก (ระดับชาติ) 

3) กรอบแนวทางที่ 3 : การพัฒนากลไกสนับสนุน  มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างกลไกของ
ระบบสนบัสนุนที่เกื้อหนุนการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ในทิศทางของการพึ่งพาและร่วมมือกัน 

มาตราการที่ 3.1 : จัดให้มีองค์กรที่ทําหน้าท่ีให้คําแนะนําการบริหารจัดการสหกรณ์
ในทิศทางของมาตรฐานสถาบันการเงิน  ตลอดจนการจัดทําคู่มือ และ Platform การบริหารจัดการสหกรณ์ 
ตามมาตรฐานของสถาบันการเงินและกําหนดค่ามาตรฐานต่าง ๆ และมาตรการในทางปฏิบัติ  เพื่อถือให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

มาตรการที่ 3.2 : สร้างระบบการเรียนรู้ท่ีเกื้อหนุนการยกระดับความสามารถในการ
บริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ตามอัตลักษณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

มาตรการที่ 3.3 : พัฒนาค่ามาตรฐานการดําเนินงานของสอ.และกําหนดมาตรการ
ในทางปฏิบัติร่วมกัน ให้มีการดําเนินการโดยภาคีท่ีเกี่ยวข้องที่มีความเช่ียวชาญและมีศักยภาพเพื่อให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 

มาตรการที่ 3.4 : จัดช้ันสหกรณ์ออมทรัพย์ตามมาตรฐานสถาบันการเงนิ 
วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์ในทิศทางที่ได้มาตรฐานสากล 

มีความม่ันคง  และมีเสถียรภาพ 
 

 

 

 

 

  



บทที่ 4 
กรอบทิศทางการดําเนินงานของชสอ.ในการขับเคลื่อน SHOs System 

 
4.1 บริบทของ ชสอ. ทีม่ีต่อการพัฒนาระบบการเงินสอ.ในปจัจุบัน 

การจัดต้ังและดําเนินงาน  ชสอ.  ในฐานะองค์กรกลางของสหกรณ์ออมทรัพย์ต้ังแต่ปี  2516  
เพื่อทําหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์จนถึงปัจจุบัน ชสอ.ได้กําหนดวิสัยทัศน์  
“เป็นศูนย์กลางสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย  ธํารงไว้ซ่ึงอุดมการณ์สหกรณ์และเป็นสากล” ผลการดําเนินงานใน
ปี 2553 ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.1 โดยจะสังเกตเห็นได้ว่าบริบทการดําเนินงานของชสอ.นั้น
เปรียบเสมือนการทําหน้าที่เป็นกลไกของระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เป็นไปโดยความสมัครใจ โดย
สหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีสมัครใจเป็นสมาชิกของ ชสอ. ในปี  2553  มีจํานวน 898 สหกรณ์หรือคิดเป็นร้อยละ  
66 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่จดทะเบียน 
 ผลการดําเนินงานในปี  2553 ชสอ.มีสินทรัพย์มูลค่าท้ังสิ้น  42,622  ล้านบาท  มีทุนเรือนหุ้น  
6,257 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของสินทรัพย์มีรายได้รวม 1,454 ล้านบาท กําไรสุทธิ 434  ล้าน
บาท  อัตรากําไรสุทธิร้อยละ  30  อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ร้อยละ  1.02  อัตราผลตอบแทนต่อส่วน
ของทุน  ร้อยละ  5.64  โดยมีบริการเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก คิดเป็นมูลค่า  25,315  ล้านบาท เงินฝาก  
16,350  ล้านบาท บริการเครื่องเขียนแบบพิมพ์และอื่น ๆ 14 ล้านบาท มีเงินลงทุนในตราสารการเงิน  
มูลค่า 12,669 ล้านบาท 

นอกเหนือจากบริบทการดําเนินงานของชสอ. ในฐานะเป็นศูนย์กลางทางการเงินช่วยดูดซับ
เม็ดเงินและการบริหารสภาพคล่องแก่สหกรณ์สมาชิกดังกล่าวแล้ว ในรอบปี  2553 ชสอ.สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการดําเนินงานคิดเป็นมูลค่า  468  ล้านบาท และเมื่อหักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าท่ี  จํานวน  
34  ล้านบาท  เหลือเป็นกําไรสุทธิประจําปี จํานวน 434 ล้านบาท ซ่ึงจะถูกนําไปจัดสรรตามครรลองของ
วิธีการสหกรณ์เพื่อให้บริการแก่สมาชิกและการทําหน้าที่ในฐานะองค์กรกลางเพื่อการพัฒนาขบวนการ
สหกรณ์ออมทรัพย์   
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ตารางที่ 4.1 ผลการดําเนินงานของชสอ. ปี 2553 
 

 
 
4.2 แนวทางการดําเนินงานของ ชสอ. 

เพื่อการสนับสนุนให้เกิดการพิจารณาระบบการเงินสหกรณ์ท่ีเกื้อหนุนการพึ่งพาตนเองและ
การร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์หรือที่เรียกว่า SHOs System ดังที่กล่าวรายละเอียดในบทที่ 3 ในฐานะที่ 
ชสอ. เป็นองค์กรกลางของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์จึงควรดําเนินนโยบายที่จะก่อให้เกิดการบูรณาการ
ในการดําเนินยทุธศาสตร์ 4 ด้าน ได้แก่  

1) การกําหนดแผนยุทธศาสตร์ชสอ. ภายใต้กรอบ SHOs  System 
2) การกําหนด Agenda และแผนรณรงค์ SHOs System 
3) การจัดทําแผนพัฒนาระบบสนับสนุนการขับเคลื่อน  SHOs  System 
4) การจัดทําแผนขับเคลื่อน  SHOs  System  ภายใต้การมีส่วนร่วมของชสอ. และภาค ี
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แผนยุทธศาสตร 
ชสอ. ภายใตกรอบ  

SHOs System

Agenda  และแผน
รณรงค  SHOs System

แผนพัฒนาระบบ
สนับสนุนการขับเคลื่อน 

SHOs System

แผนขับเคลื่อน 
SHOs System  ภายใตการมี
สวนรวมของชสอ. และภาคี

 
รูปท่ี 4.1 การบูรณาการแผนยุทธศาสตร์ท้ัง 4 เพ่ือการขับเคลื่อน SHOs System 
 
4.3 วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การดําเนินงานส่งเสริมการพัฒนา SHOs  System เป็นไปตามเป้าหมาย “การพัฒนา
ระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ให้เกิดดุลยภาพและมีคุณภาพระดับสากลเพื่อความเชื่อม่ันไว้วางใจใน
สังคม”  และสร้างความเข้าใจให้ตรงกันระหว่างภาคีท่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน  SHOs  System  
ชสอ.  จึงควรได้กําหนดวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อน SHOs System  ดังนี้ 

1) เพื่อเสริมสร้างความม่นคงของ สอ.  ระบบการเงินสอ.ในภาพรวม :  Safety  and  
Soundness 

2) เพื่อส่งเสริมใหเ้กิดประสิทธิภาพในระบบการเงินสอ.ภายใต้ปัจจัยสภาพแวดล้อมที่มีการ
แข่งขัน  :  Efficiency 

3) เพื่อสนับสนุนให้สอ.มีการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส มีธรรมาภิบาล : Good  
Governance 

4) เพื่อพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีเอื้อต่อการพ่ึงพาตนเองและร่วมมือกัน :  
SHOs System 

5) เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน : Financial  Stability 
 

4.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) เพิ่มกลไกและเครื่องมือทางการเงินที่สร้างเสริมประสิทธิภาพ  ความแข็งแกร่งของระบบ 

การเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ 
2)  สร้างระบบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายและโครงสร้างพืน้ฐาน  สิ่งอํานวยความสะดวกท่ี

ก่อให้เกิดประโยชน์ในการสรา้งความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่น  และประสิทธิภาพในการดําเนินงานของระบบ
การเงินสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อนําประโยชน์สู่สมาชิก  ชุมชนและสงัคม 
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  3)  ลดข้อจํากัดด้านความสามารถในการบริหารจัดการของผู้นําและฝ่ายจัดการสหกรณ์  ท่ีมี
การผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างการจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
  4)  พัฒนาโครงสร้างทางการเงินที่เกื้อหนุนต่อการลดต้นทุนต่อหน่วยการทําธุรกรรมทางการ
เงินที่มีประสทิธิภาพ  มีสภาพคล่องและมีความม่ันคงในระยะยาว 
  5)  สร้างกรอบการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อนําไปสู่การกําหนดเป็นนโยบาย
และขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการเงินที่เก้ือหนุน  การพึ่งพาและร่วมมือกัน 

 
4.5 มาตรการในการขับเคลื่อน SHOs System 

มาตรการในการดําเนินการเพื่อการบรรลุกวัตถุประสงค์ท้ัง 5 ประการ มีรายละเอียด ดังนี้  
(รูปท่ี 4.2)   

4.5.1 มาตรการด้านความม่ันคง  ประกอบด้วย 
1) การพัฒนาโครงสร้างการเงิน เพื่อความมั่นคงและเป็นไปตาม Platform SHOs 

System 
2) การกําหนดอัตราดอกเบี้ยช้ีนําของ  สอ. 
3) การกําหนด  Platform  SHOs  System 

4.5.2 มาตรการด้านการส่งเสริมประสทิธิภาพในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์  ประกอบด้วย 
1) การจัดหน่วยที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการภายใต้ Platform SHOs System 
2) การจัดให้มีหน่วย Factoring 
3) การส่งเสริมการจัดทําแบบธุรกิจเชื่อมโยงกับ ชสอ.  ด้วยกลไก  Portfolio 
4) สร้างเครือข่าย SHOs System ตามกลุ่มอาชีพ และบริการทางการเงิน 

4.5.3 มาตรการด้านการพัฒนาระบบการเงิน  ประกอบด้วย 
1) การปรับปรุงประกาศ  คพช.  ให้สอดคล้องกับ  Agenda  SHOs System 
2) แผนรณรงค์ตามกรอบ SHOs System ร่วมกับภาคแีละขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย ์
3) การกําหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการของชสอ.ในการขับเคลื่อน SHOs System 
4) การจัดทําแผนธุรกิจ  SHOs  System เพื่อการบรรลุเป้าหมายร่วม 
5) โครงการ  Refinance  ภายใตเ้ครือข่ายสมาชิกเพื่อแก้ปัญหาหนี้หลายทาง 
6) โครงการร่วมลงทุนกับธุรกิจประกันภัยและ  IT  ภายใต้เครือข่าย  SHOs  System 
7) จัดให้มีหน่วยดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม 

4.5.4 มาตรการด้านการบริหารจัดการที่ดี  ประกอบด้วย 
1) การพัฒนาระบบการส่งเสรมิการเรียนรู้ทีเ่ข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้าง 

Awareness และความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนทักษะและประสบการณ ์
2) การกําหนดมาตรฐานสําหรับคุณสมบัติ อํานาจหน้าท่ี และการพิจารณาแต่งตั้ง

คณะกรรมการ 
3) การพัฒนาระบบเทคโนโลยทีี่มีมาตรฐานเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลร่วม 
4) การกําหนดและจัดอันดับมาตรฐาน สอ. 
5) การกําหนดมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงและการควบคมุภายใน 
6) การจัดให้มีหน่วยวิจัยและพฒันา 
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7) การสร้างนวัตกรรมและรูปแบบการบริหารจัดการที่ดี สนับสนุนการยกระดับ
ความสามารถของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

8) จัดทําฐานข้อมูลครัวเรือนสมาชิกในลักษณะ  Corporate  System 
4.5.5 มาตรการด้านเสถียรภาพทางการเงิน  ประกอบด้วย 

1) การจัดต้ังกองทุนเพื่อบริหารสภาพคล่องในรูปแบบของ Mutual  Fund 
2) การจัดต้ังกองทุนเสถียรภาพ (Stabilization  Fund) 
3) การสร้างกลไกสําหรับ Private Repo  เพื่อบริหารสภาพคล่อง 

 

 
 
รูปท่ี 4.2  มาตรการการขับเคลื่อน SHOs system 
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4.6  กรอบคิดแนวทางและมาตรการการพัฒนา SHOs System 
 กรอบการดําเนินงานการพัฒนา SHOs System ในที่นี้อาจสรุปให้เห็นไดอะแกรมที่เชื่อมโยงระหว่างกรอบคิด แนวทางและการพัฒนาที่ชสอ. จะทําหน้าที่เป็น
แกนนําในการขับเคลื่อนการพัฒนามีรายละเอียด ดังรูปที่ 4.3  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 4.3  กรอบคิด แนวทางและมาตรการพัฒนา SHOs System 
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4.7 ความเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์ ชสอ. และกรอบแนวทางการพัฒนา SHOs System 
กรอบแนวทางการพัฒนา SHOs  System  ของชสอ.  เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์จึงต้องมี

กลไกการเชื่อมโยงระหว่างกรอบทิศทางการดําเนินงานของชสอ. และการขับเคล่ือน SHOs  System  ด้วย
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุน  โดยใช้กลไกของ  Steering  Committee  เป็นกลไกใน
การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์และภาคี  ตลอดจนการเข้าถึงบริการของสมาชกิสหกรณ์            
ดังรายละเอียดในรูปที่ 4.4 

 

นโยบาย
คพช.

ภายใต
แผนพัฒนา
สหกรณ

ระยะที่ 3

มาตรการ
เงื่อนไข/

มาตรฐาน
คุณสมบัติ

กรรมการผูบริหารสอ.

ระบบฐาน
ขอมูลกลาง

    Data Pool

ระบบ
เทคโนโลยี

สารสนเทศ
ที่เชื่อมโยง

ฐานขอมูล
สอ.

หนวยวิจัยและพัฒนาสรางนวัตกรรม
รูปแบบการพัฒนา SHOs System

สมาชิกรายบุคคล

ระบบสนับสนุน

 Steering
Committee แผนแมบท

        Platform
     SHOs
System

พันธกิจ ชสอ.

การกําหนด Agenda SHOs system  
เปนนโยบาย ชสอ.

การปรับโครงสรางการบริหาร งาน ชสอ.

การผลักดันใหมีการกําหนด Agenda 
SHOs System จัดตั้ง Steering 

Committee

การสนับสนุนให สอ. เขารวมโครงการ
ตาม Platform SHOs system

การผลักดันการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน

การดําเนินการระบบสนับสนุน

การปรับโครงสรางการเงิน ชสอ./สอ. 
เพ่ือสรางความมั่นคง

โครงการ Restructuring
ในการแกปญหาหนี้หลายทางผาน
กลไกแผนธุรกิจรวมชสอ.-สอ.

กองทุนเสถียรภาพ (Stabilization  
Fund) กลไกการประกันความเสี่ยง

กองทุนประกันเงินฝากเพื่อเปน
หลักประกัน/คุมครองผูฝาก

กองทุนรวมลงทุน Mutual  Fund
บริหารสภาพคลองของระบบ

Private  Repo

พันธมิตรธุรกิจกับบริษัทประกันภัย
ในลักษณะ SHOs System

เครือขาย SHOs System  
ทําธุรกรรมการเงินดวยกลไกแบบ
ธุรกิจ (Portfolio  Planning)

สหกรณสมาชิกและภาคี

หนวยสงเสริมการกําหนดมาตรฐานและ
จัดอันดับมาตรฐาน สอ.

หนวยท่ีปรึกษาดานการบริหารความเสี่ยง
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการที่ดี

หนวยสงเสริมธุรกิจตาม Platform  SHOs 
System

ระบบการเรียนรูที่เขาถึงกลุมเปาหมาย
สมาชิก กรรมการ ฝายจัดการ
เพ่ือยกระดับความรู ความเขาใจ สอ.

กรอบแนวทางการพัฒนา SHOs System
โครงสรางพื้นฐาน

 
 
รูปท่ี 4.4 กรอบแนวทางการพัฒนา SHOs system 
 

 
 



บทที่ 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 
 

 การวิจัยในครั้งนี้มุ่งไปที่การพัฒนาระบบความเชื่อมโยงทางการเงินและบริการที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ ภายใต้กรอบคิดการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ ซ่ึงประกอบ
ไปด้วยเครือข่ายอุปทาน พันธมิตรธุรกิจ เครือข่ายอุปสงค์และการลงทุน โดยพิจารณาในเรื่องการจัดการ
ความสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ผลิตภัณฑ์บริการทางการเงิน ความรู้/นวัตกรรมและเทคโนโลยี ที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อการลดข้อจํากัด การใช้ความสามารถหลักและทรัพยากรมนุษย์ที่มีอยู่ในขบวนการสหกรณ ์ 
ออมทรัพย์มาสร้างพลังในการพัฒนาระบบการเงินที่มีโครงสร้างพื้นฐาน ระบบบริหารจัดการและระบบ
สนับสนุนที่จะก่อให้เกิดความม่ันคง และมีเสถียรภาพนําประโยชน์สู่สมาชิกและชุมชนได้อย่างยั่งยืน 
 การวิจัยได้ดําเนินการใน 2 ส่วน ส่วนแรก เป็นการสืบค้นและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประโยชน์ 
โอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อน ส่วนที่สอง เป็นการจัดเวทีตกผลึกความคิด เพื่อกําหนดทิศทางการ
พัฒนาระบบการเงินสหกรณ์และบทบาทของ ชสอ. เพื่อนําไปสู่ขั้นตอนของการจัดทําข้อเสนอสําหรับแนว
ทางการพัฒนาระบบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีเอื้อต่อการพึ่งพาตนเองและร่วมมือกัน และการวาง
กรอบทิศทางการดําเนินงานของ ชสอ. ในฐานะศูนย์กลางของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย โดยมีผู้เข้าร่วมเวที   
ตกผลึกความคิด ท้ังสิ้น 122 คน ทีมวิจัยได้รับเกียรติจากนักวิจัยของสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
จํานวน 4 ท่าน มาช่วยสังเคราะห์สถานการณ์ดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในลักษณะของ 
Performance Based Analysis และหลังจากผ่านเวทีสนทนากลุ่มเป้าหมายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
ฝ่ายนโยบายสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สถาบันวิจัยนโยบาย
สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้อง ทีม
วิจัยจึงได้นํามายกร่างเป็นกรอบแนวทางสําหรับรูปแบบการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบการเงินที่
เก้ือหนุนการพึ่งพาและร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ ตลอดจนกรอบทิศทางการดําเนินงานของ ชสอ. ในฐานะ
องค์กรกลางของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย 
  

 5.1.1 ผลการวิเคราะห์สถานการณ์สหกรณ์ออมทรัพย์ในภาพรวม พบว่า ในปี 2553 
สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนจํานวน 1,358 สหกรณ์ ท่ีผ่านการสอบบัญชีมีจํานวน 1,264 สหกรณ์ มีสมาชิกทั้งสิ้น               
2.5 ล้านคน สหกรณ์ออมทรัพย์ขั้นปฐมที่มีบุคคลธรรมดาเป็นสมาชิก อาจแบ่งกลุ่มอาชีพได้ 8 กลุ่ม ได้แก่ 
ตํารวจ ทหาร ครู มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล และสาธารณสุข หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน 
โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเอกชนมีจํานวนมากที่สุด คือ 484 สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 38.29 ของสหกรณ์ที่
ผ่านการสอบบัญชี ในขณะที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีจํานวนสมาชิกมากที่สุด คือ 668,975 คน คิดเป็น              
ร้อยละ 25.92 ของจํานวนสมาชิกทั้งหมด 
 สินทรัพย์รวมของสหกรณ์ออมทรัพย์ในปี 2553 มีมูลค่า 1.08 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2544 
ซ่ึงมีสินทรัพย์รวมคิดเป็นมูลค่า 391,679 ล้านบาท โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นระหว่างปี 2544-2553 คิดเป็นร้อย
ละ 11.85 องค์ประกอบของแหล่งที่มาของเงินทุนในภาพรวม ระหว่างปี 2544-2553 ส่วนที่สําคัญที่สุดได้แก่ 
เงินเรือนหุ้น โดยมีอัตราการเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยในรอบ 10 ปี เท่ากับ ร้อยละ 10.72 และพบว่าเงินกู้ยืมและ
หนี้สินอื่น มีอัตราเพิ่มขึ้นถัวเฉลี่ยสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 31.20 องค์ประกอบของการใช้ไปของเงินทุนสหกรณ์
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ออมทรัพย์ในภาพรวม ระหว่างปี 2544-2553 ส่วนที่สําคัญที่สุด คือ ลูกหนี้เงินกู้ โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นถัวเฉลี่ย 
ร้อยละ 11.72 และพบว่าเงินลงทุนมีอัตราเพิ่มขึ้นถัวเฉลี่ยในรอบ 10 ปี สูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 24.16 
 ผลการศึกษาธุรกรรมทางการเงินและบริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีต่อสมาชิกในปี 2553 
โดยพิจารณาจากตัวเลข ค่าเฉลี่ยต่อสมาชิกพบว่า สหกรณ์ท่ีมีตัวเลขสูงเป็นอันดับหนึ่ง ในด้านการระดมหุ้น 
ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ ด้านการส่งเสริมการออมในรูปเงินฝาก ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัย ด้านการให้เงินกู้แก่สมาชิก ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูและด้านการลงทุน ได้แก่ สหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย 
 

 5.1.2 ข้อสรุปจากเวทีตกผลึกความคิด ท่ีสําคัญได้แก่ 
 

1) ประเด็นที่เกี่ยวกับข้อจํากัดของระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ มีดังนี้ 
• ผลกระทบที่เกิดจากการเข้ามาแข่งขันด้านการเงินให้กู้ของธนาคาร ทําให้สหกรณ์

ออมทรัพย์หลายแห่งใช้มาตรการของเงินกู้ สถานการณ์ดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบทั้งแก่สมาชิกและสหกรณ์ 
ตลอดจนเรื่องวินัยทางการเงิน นอกจากนั้น ยังทําให้สมาชิกมีหนี้หลายทาง 

• ปัจจุบันมีกลไกการระดมทุนของสหกรณ์บางประเภทที่ใช้นโยบายให้อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝาก/หุ้น สูง (ผิดปกติ) ทําให้สมาชิกหลงทาง ลาออกจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไปสมัครเป็น
สมาชิกสหกรณ์แห่งนั้น 

• ปัจจุบันระบบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ยังขาดกลไกการคุ้มครองความเสี่ยง
ท่ีสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีเงินทุนส่วนเหลือ ต้องการให้กู้แก่สหกรณ์ประเภทอื่น 

• บุคลากรยังขาดความรู้เรื่องบริหารจัดการความเสี่ยง 
• ขาดตัวแบบการบริหารจัดการที่ดีในสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อใช้เป็นแนวทาง

ปฏิบัติที่ดี 
• สหกรณ์ออมทรัพย์บางส่วนยังขาดวินัยทางการเงินส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ใน

ภาพรวมของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
• สหกรณ์ออมทรัพย์ยังมุ่งเน้นเรื่องเงินปันผลมากเกินไป 
• ขาดความเชื่อถือไว้วางใจกันในระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ด้วยกันเอง และ

สหกรณ์ออมทรัพย์กับ ชสอ. 
• กฎหมาย/ประเทศ คพช. ไม่เหมาะสมกันสถานการณ์การดําเนินธุรกิจของ

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
• ขาดกลไกการคุ้มครองเงินฝากของสมาชิก ซ่ึงมีมูลค่า 3 แสนล้านบาท 
• สัดส่วนของทุนสํารองเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ของระบบการเงินสหกรณ์   

ออมทรัพย์ลดลง อาจทําให้กระทบต่อเรื่องความม่ันคงในอนาคต 
• สหกรณ์ออมทรัพย์ยังไม่มีพ้ืนฐานข้อมูลสมาชิก เพ่ือการวางแผนธุรกิจสหกรณ์ 
• ขาดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นมาตรฐานเดียวกันที่สามารถเชื่อมโยงธุรกิจ

ในรูปของ Corporate System 
• มีการแข่งขันในด้านการให้กู้ระหว่างสหกรณ์ด้วยกันเอง และสหกรณ์กับ ชสอ. ซ่ึง

ไม่น่าจะเกิดขึ้นในระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ 
• ภาวะการแข่งขันของสถาบันการเงิน 
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2) ประเด็นที่เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติท่ีดี และข้อเสนอแนะต่างๆ มีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ 
• สหกรณ์ออมทรัพย์หลายแห่งเริ่มพัฒนากลไกการคุ้มครองเงินฝากของสมาชิก 
• การสร้างแรงจูงใจด้านบริการเงินฝาก (ระยะยาว) ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า แต่มี

เงื่อนไขการพักจ่าย ซ่ึงจะช่วยให้สหกรณ์สามารถบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
• การจัดต้ังกองทุนเสถียรภาพเพื่อบริหารความเสี่ยงในการทําธุรกิจของสหกรณ์

ออมทรัพย์ร่วมกัน 
• ข้อเสนอให้จัดตราสารการเงิน เพื่อดูดซับสภาพคล่องส่วนเกินจากระบบการเงิน

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
• การใช้กลไกของ Private Repo ในการระดมทุน 
• ควรมีการจัดขั้นมาตรฐานสหกรณ์ออมทรัพย์ 
• การมุ่งที่การสร้างกําไรดุลยภาพของสหกรณ์ออมทรัพย์ทดแทนกําไรสูงสุด 
• การสร้างเกณฑ์มาตรฐานสากลตามแนวทางของ Prudential Standard  
• การชี้แจงทําความเข้าใจแก่สมาชิก เรื่อง สถาบันการเงินคู่แข่ง ได้แก่ ธนาคาร

ออมสิน ธนาคารกรุงไทย ; ผลกระทบที่มี คือ วินัยทางการเงิน 
• ควรชักชวนให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหันมายึดในหลักการของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ต้อง

ให้ความสําคัญกับ “พึ่งพิง พึ่งพา และพัฒนา” โดยไม่ใช่มุ่งไปที่การสร้างความม่ังคั่ง แต่เป็นเรื่องความ
ม่ันคง ไม่ใช่มุ่งที่กําไร แต่เพื่อบริการและสวัสดิการ ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตน แต่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

• การวางกรอบคิด เพื่อสร้างจิตสํานึกการออมจาก 
                                                          

                                          
 
 

• ไม่ควรให้อัตราเงินปันผลสูงกว่าอัตราตอบแทนต่อส่วนของทุน (ROE) 
• ควรมีการจัดขั้นมาตรฐานสหกรณ์สมาชิก 
• ชสอ. ควรกําหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของกรรมการสหกรณ์ 
• ควรจัดให้มีโครงการปลูกจิตสํานึกการออมแก่สมาชิก 
• ควรจัดให้มีโครงการจัดทําบัญชีครัวเรือน เพื่อสร้างวินัยทางการเงินแก่สมาชิก-

ครัวเรือน 
• การรณรงค์เรื่องสัดส่วนทุนสํารอง เพื่อการบริหารความเสี่ยงและสร้างความมั่นคง 
 

 5.1.3 กรอบแนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เอ้ือต่อการพึ่งพาตนเอง
และร่วมมือกัน 
 

ผลการประเมินสถานการณ์ของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ ควบคู่กับการจัดเวทีตก
ผลึกความคิดจากตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ัวประเทศ ช้ีให้เห็นว่า ระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ มี
ความเติบโตในระดับท่ีน่าสนใจ กล่าวคือ มูลค่าสินทรัพย์ในรอบ 10 ปี เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าตัว ในขณะที่อัตรา
การเติบโตของเงินรับฝากและการถือหุ้นของสมาชิก เพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 11.30 และร้อยละ 12.21 
ส่วนอัตราการเติบโตของการให้เงินกู้แก่สมาชิกเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 11.72 จึงทําให้มีเงินส่วนเกินในระบบ
การเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ เพิ่มจาก 46,397 ล้านบาท เป็น 154,136 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย
ในรอบ 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 24.16 

รายได้ – ค่าใช้จ่าย = เงินออม รายได้ – เงินออม = ค่าใช้จ่าย เป็น 
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ในการพิจารณาโครงสร้างเงินทุนของสหกรณ์ในช่วงเวลา 10 ปี ดังกล่าวช้ีให้เห็นถึง
แนวโน้มของระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ว่ามีทิศทางที่จะนําไปก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงยจากภายนอกมาก
ขึ้นเรื่อยๆ ซ่ึงทําให้มีโอกาสความเสี่ยงจากการลงทุนมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องมาจาก บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่มีความรู้
และเชี่ยวชาญด้านการลงทุนเท่าท่ีควร ซ่ึงเป็นประเด็นข้อคําถามว่า กลไกอะไรสนับสนุนให้เกิดการไหลเวียนของ
เงินทุน ส่วนเหลือมาใช้ในขบวนการสหกรณ์แทนที่การนําเงินไปลงทุนในตลาดการเงินภายนอกขบวนการ 

ข้อสรุปจากเวทีตกผลึกความคิดบ่งชี้ให้เห็นข้อจํากัดด้านความรู้ความเข้าใจเรื่อง
สหกรณ์ออมทรัพย์ ข้อจํากัดในการเข้าถึงสมาชิกเพื่อรณรงค์ด้านการประหยัด การออม และการสร้างวินัย
ทางการเงิน อันเป็นคุณค่าพ้ืนฐานของสหกรณ์ออมทรัพย์ ขาดระบบการเรียนรู้ในการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากรในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์สู่มาตรฐานสากล ขาดระบบฐานข้อมูลที่
เชื่อมโยงสู่การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจ และการเชื่อมโยงธุรกิจในลักษณะ Corporate 
System ยังขาดเครื่องมือทางการเงินที่จะช่วยประกันความเสี่ยงและการบริหารสภาพคล่องในระบบ
การเงินและประการสําคัญ คือ ผลกระทบจากนโยบายรัฐ ท่ีก่อให้เกิดการแข่งขันด้านการให้เงินกู้ จนส่งผล
กระทบต่อวินัยทางการเงินของสมาชิกและการมีหนี้หลายทาง 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเห็นควรที่จะรณรงค์ให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องหันมาให้ความสนใจใน
การพัฒนาระบบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ในทิศทางที่เอื้อต่อการพึงพาตนเองและร่วมมือกัน โดยใน
ท่ีน้ีขอใช้คําว่า SHOs system (Self Help Organizations System) โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญ เพื่อสร้าง
ความม่ันคงของระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ (Efficiency) เพื่อสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการที่ดี 
โปร่งใส และเป็นธรรมาภิบาล (Good Governance) เพื่อพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีเอื้อต่อ
การพึ่งพาตนเองและร่วมมือกัน : SHOs system และเพื่อรักษาเสถียรภาพการเงิน (Financial stability) 
และถือเป็นโอกาสดีท่ีขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์จะยึดเอาช่วงเวลาปี 2555 เป็นจุดเริ่มต้นของการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการเงินดังกล่าว ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของระบบ SHOs system 
1.1) ระบบการเงินที่มีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพยากร

การเงินตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อภาพลักษณ์ท่ีเป็นที่เชื่อม่ันไว้วางใจ 
1.2) ระบบการเงินที่มีบริการด้านการเงินที่เป็นธรรม มุ่งเน้นการส่งเสริมสมาชิกให้

ประหยัด มีจิตสํานึกการออมและมีวินัยทางการเงิน เพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและการยกระดับฐานะ
ความเป็นอยู่ของสมาชิก 

1.3) ระบบการเงินที่มีโครงสร้างพื้นฐานและกลไกการบริหารความเสี่ยง สภาพ
คล่อง ความเพียงพอของเงินทุน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งเป็นปึกแผ่นบนพื้นฐานของระบบการบริหาร
จัดการที่เป็นอิสระ พ่ึงพาตนเองได้ (Autonomous) 

1.4) ระบบการเงินที่มีระบบการบริหารจัดการท่ีดี ท่ีเกิดจากการมีส่วนร่วมของ
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความรู้ความเข้าใจ ในอัตลักษณ์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 

2) กรอบแนวทางการดําเนินงานและมาตรการในการพัฒนาสู่ระบบการเงินสหกรณ์
ออมทรัพย์ ในทิศทางการพึ่งพาและร่วมมือกัน ประกอบด้วย 3 กรอบแนวทาง ได้แก่ 

 กรอบแนวทางที่ 1 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มี
องค์ประกอบในระบบการเรียนรู้ สิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อระบบ SHOs system ซ่ึงกําหนดไว้ 7 
มาตรการ ได้แก่ การกําหนด Steering Committee การจัดทําแผนแม่บท SHOs system การพัฒนา
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ระบบการเรียนรู้ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนากลไกและเครื่องมือ
ทางการเงิน การปรับปรุงกฎหมายและข้อบังคับ 

 กรอบแนวทางที่ 2 : การพัฒนาระบบการเงิน มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความ
เชื่อมโยงของระบบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ ท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันการเงิน และเกิดการ
เชื่อมโยงระบบการเงินระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ ซ่ึงกําหนดไว้ 5 มาตรการ ได้แก่ การกําหนดข้อบังคับ
สําหรับเงื่อนไขการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการในทิศทางของ Prudential Standard การนําระบบ
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจที่เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลมาใช้ในการเชื่อมโยงธุรกิจของสหกรณ์ในรูปแบบของ 
Pool Resource จัดให้มีกองทุนประกันความเสี่ยงเพื่อการบริหารสภาพคล่องและแก้ปัญหาร่วมกัน จัดให้มี
กองทุนคุ้มครองเงินฝาก 

 กรอบแนวทางที่ 3 : การพัฒนากลไกสนับสนุนมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างกลไก
สนับสนุนที่เกื้อหนุนการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ในทิศทางของการพึ่งพาและร่วมมือกัน กําหนดไว้ 4 
มาตรการ ได้แก่ จัดให้มีองค์กรที่ทําหน้าท่ีให้คําแนะนําการบริหารจัดการสหกรณ์ในทิศทางของมาตรฐาน
สถาบันการเงิน สร้างระบบการเรียนรู้ท่ีเกื้อหนุนการยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการสหกรณ์
ออมทรัพย์ พัฒนาค่ามาตรฐานการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ จัดขั้นสหกรณ์ออมทรัพย์ตาม
มาตรฐานสถาบันการเงิน 
 

 5.1.4 กรอบทิศทางการดําเนินงานชอง ชสอ. ในการขับเคล่ือน SHOs system 
ชสอ. ในฐานะที่เป็นองค์กรกลางของสหกรณ์ออมทรัพย์ ต้ังแต่ปี 2516 เพื่อทําหน้าที่

เป็นศูนย์กลางทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ จนถึงปัจจุบันปี 2553 ชสอ.ได้กําหนดวิสัยทัศน์ “เป็น
ศูนย์กลางสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ธํารงไว้ซ่ึงอุดมการณ์และเป็นสากล” นอกเหนือจากบริบทการทําหน้าที่
เป็นกลไกของระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ ท่ีมีสินทรัพย์มูลค่าท้ังสิ้น 42,622 ล้านบาท มีอัตรากําไรสุทธิ
ร้อยละ 30 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ร้อยละ 1.02 อัตราผลตอบแทนต่อทุน ร้อยละ 5.64 มีบริการให้
เงินกู้ยืมแก่สมาชิก คิดเป็นมูลค่า 25,315 ล้านบาท เงินฝาก 16,350 ล้านบาท บริการ... และอื่นๆ 14 ล้าน
บาท มีเงินลงทุนในตราสารการเงิน มูลค่า 12,669 ล้านบาท 

ในรอบปี 2553 ชสอ. สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากการดําเนินงาน คิดเป็นมูลค่า 468 
ล้านบาท และเมื่อหักกําไรจ่ายเจ้าหน้าท่ี จํานวน 34 ล้านบาท เหลือเป็นกําไรสุทธิ 434 ล้านบาท ซ่ึงจะถูก
นําไปจัดสรรตามครรลองของวิธีการสหกรณ์ เพื่อให้บริการแก่สมาชิก และการพัฒนาขบวนการสหกรณ ์  
ออมทรัพย์ต่อไป 

1) แนวทางการดําเนินงานของ ชสอ. ที่สอดรับกับ SHOs system 
ชสอ. ควรดําเนินนโยบายที่จะก่อให้เกิดการบูรณาการในการดําเนินยุทธศาสตร์

สําคัญ 4 ประการ ได้แก่ 
 การกําหนดยุทธศาสตร์ ชสอ. ภายใต้ SHOs system 
 การกําหนด Agenda และแผนรณรงค์ SHOs system 
 การจัดทําแผนพัฒนาระบบสนับสนุนการขับเคลื่อน SHOs system 
 การจัดทําแผนขับเคลื่อน SHOs system ภายใต้การมีส่วนร่วมของ ชสอ. และภาคี 

 

2) มาตรการในการขับเคลื่อน SHOs system มี 5 ประการ ได้แก่ 
 มาตรการด้านความม่ันคง 
 มาตรการด้านการส่งเสริมประสิทธิภาพในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ 
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 มาตรการด้านการพัฒนาระบบการเงิน 
 มาตรการด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 มาตรการด้านเสถียรภาพการเงิน 

 

3) กรอบคิดแนวทางและมาตรการการพัฒนา SHOs system  
กรอบแนวทางการพัฒนา SHOs system เพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์นั้น จะต้องมี

กลไกการเชื่อมโยงระหว่างกรอบทิศทางการดําเนินงานของ ชสอ. และการขับเคลื่อน SHOs system ด้วย
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุน โดยใช้กลไกของ Steering Committee เป็นกลไกในการ
สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์และภาคีในทุกระดับ 



  -58

บรรณานุกรม 
 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. 2553.  รายงานผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย.์ 

http://statistic.cad.go.th/main.php?filename=index 
 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. 2553.  กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน.  
 (online) http://203.154.183.18/ewt/statistic/download/save_53.pdf 
 

จุฑาทิพย์ ภัทราวาท และ สายสุดา ศรีอุไร. 2553. Value Chain Management in Agricultural                      
Co-operatives, Thailand. Innovation for competitiveness and fair-trade 
approaches. Co-operatives contribution to a plural economy. 2-4 กันยายน 
2553. University Lumiere Lyon (France) 

  

คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ : คพช. 2550. แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบบัที่ 2                  
(พ.ศ.2550-2554). กรุงเทพฯ : คพช. 

 

คณะอนุกรรมาธิการสหกรณ์และองค์กรการเกษตร. 2552. สหกรณ์วาระแห่งชาติ. คณะทํางานพิจารณา
ศึกษาผลักดันให้สหกรณ์เป็นวาระแหง่ชาติ. (อัดสําเนา) 

 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด. 2553. รายงานผลการดําเนินงานชมุนมุสหกรณ ์               
ออมทรพัย์แหง่ประเทศไทย จํากัด. ประจําปี  2551 – 2553. 

 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย. (Online) www.fsct.com 
 

ธนาคารแห่งประเทศไทย. 2554. แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2. (พ.ศ. 2554 - 2558).  
 (อัดสําเนา) 
 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์. 2552. สหกรณ์กับวิกฤติเศรษฐกิจโลก โอกาสของสหกรณ์. วารสารฅน 
สหกรณ์ คอลัมน์ มุมมองจากแดนไกล ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 5 (เดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2552) 
กรุงเทพฯ : บานาน่า กราฟฟิก 

 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ . 2550. เอกสารวิจัยโครงการร่างแผนพฒันาการสหกรณ์ ฉบับที ่2.  
 (อัดสําเนา) 
 

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (Online) www.cai.ku.ac.th 
 

Frano  Fiordolisi, Philip  Molyneux  and  Danield  Previati. “New Issues  in  Financial  
Institutions  Management”,  Palgrave  Macmillan,  2010. 

 

Elisabeth Paulet and Francesc Relano. (2010) . The Twofold Betrayal of Co-operative 
Banking. ICA European Research Conference “Co-operatives contributions to              
a plural economy”. Lyon University, France : 2-4 September 2010. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 1  
 

แนวทางการพัฒนาตราสารทางการเงินที่เก้ือหนุนการพึ่งพา 
และร่วมมือกันระหว่างสหกรณ ์
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1 นักวิจัย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) 
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บทสรุปผูบ้ริหาร 

 
รายงานฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาตราสารทางการเงินที่เก้ือหนุนการ

พ่ึงพาและร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ โดยใช้ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ของประเทศไทยเป็นกรณีศึกษา 
ในประเด็นสําคัญ ได้แก่ สถานะการดําเนินงานของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย ประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย และแนวทางการพัฒนา 
ตราสารทางการเงินที่เกื้อหนุนการพึ่งพาและร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้ง 9 ประเภท ได้แก่ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจ ทหาร ครู มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลและสาธารณสุข หน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) โดยพิจารณาประเภท
ตราสารทางการเงินที่เหมาะสม และกลไกกํากับดูแลท้ังในเชิงกฎหมาย และหน่วยงานกํากับ (ตามแผนภาพ
ข้างล่าง) 

 
แผนภาพกรอบการศึกษาแนวทางการพัฒนาตราสารทางการเงินที่เก้ือหนุนการพึง่พาและร่วมมอืกัน

ระหว่างสหกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปท่ี 1 สถานะการดําเนินงาน 
 

เม่ือพิจารณาผลการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ท้ังหมดรวม 1,264 แห่ง พบว่า สหกรณ์
ออมทรัพย์ส่วนใหญ่รวมถึงชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย มีกําไรสุทธิในแต่ละปี โดยมีสหกรณ์
ออมทรัพย์เพียง 19 แห่งที่ประสบภาวะขาดทุนสุทธิ หรือคิดเป็นร้อยละ 1.5 ของสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งหมด 
โดยแหล่งรายได้ท่ีสําคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์มาจากรายได้จากการปล่อยกู้แก่สมาชิกและสหกรณ์อื่น โดย
สหกรณ์ท่ีมีการปล่อยกู้ให้แก่สมาชิกในสัดส่วนที่สูงกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไปเมื่อเทียบกับการปล่อยกู้ท้ังหมด 

สถานะการดําเนินงาน 
- ภาพรวม 

- สหกรณออมทรัพย 9 ประเภท 

ระบบสหกรณออมทรัพยในประเทศไทย 

ประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
- ภาพรวม 

- สหกรณออมทรัพย 9 ประเภท 

แนวทางการพัฒนาตราสารทางการเงิน 
- ภาพรวม 

- สหกรณออมทรัพย 9 ประเภท 

ดาน
แหลงที่มา

ของเงินลงทุน 
(ขาเขา) 

ดานผลการ

ดําเนินงาน 

(ขาออก)

กฎระเบียบ
การกํากับ
ดูแล 

หนวยงาน

กํากับดูแล 
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ได้แก่  สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจ สหกรณ์ออมทรัพย์
ภาคเอกชน สหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ และสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานราชการอื่น ในขณะที่
สหกรณ์ท่ีปล่อยกู้ให้แก่สหกรณ์อื่นสูง ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย (ในปี 2553 มีการปล่อยกู้แก่
สหกรณ์อื่นร้อยละ 60 ของการปล่อยกู้ท้ังหมด) และสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล ท่ีมีการปล่อยกู้แก่
สหกรณ์อื่นร้อยละ 6-10 ของการปล่อยกู้ท้ังหมด ท้ังนี้ การปล่อยกู้ให้แก่สมาชิกของสหกรณ์ส่วนใหญ่แล้วมี
จุดประสงค์เพื่อการชําระหนี้สินเดิม การใชส้อยส่วนตัว และการก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุงอาคาร เป็นต้น ซ่ึง
การกู้ยืมดังกล่าวไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มเติม ในขณะที่การกู้ยืมของสมาชิกเพื่อจุดประสงค์ในการลงทุน
ประกอบอาชีพมีน้อยมาก 

ด้านแหล่งรายได้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สําคัญ ได้แก่ ผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสาร
ทางการเงินต่างๆ อาทิเช่น พันธบัตรรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หุ้นกู้ของบริษัทต่างๆ เป็นต้น โดยสหกรณ์ท่ีมี
สัดส่วนการลงทุนในตราสารทางการเงินมากกว่าสหกรณ์อื่นโดยเปรียบเทียบได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัย โดยมีการลงทุนในตราสารทางการเงินประมาณร้อยละ 50 ของเงินลงทุนทั้งหมด ขณะที่
สหกรณ์อื่นมีการใช้เงินทุนเพื่อการปล่อยกู้เป็นหลัก 
  
ประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

ในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดําเนินงานของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ของไทยในแต่ละ
ประเภท รวมถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) โดยใช้
เครื่องมือวิเคราะห์ทางการเงิน 4 ด้าน ได้แก่ ความสามารถในการสร้างผลตอบแทน ความสามารถในการ
บริหารหนี้สิน สภาพคล่องและความมั่นคงทางการเงิน และโครงสร้างทางการเงินและต้นทุนของเงินทุน ซ่ึง
เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวสามารถเป็นตัวช้ีวัดถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์และชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ว่ามีความเหมาะสมหรือมีปัญหามากน้อยเพียงใด เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา
ตราสารทางการเงินที่เกื้อหนุนการพึ่งพาและร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ท่ีเหมาะสมต่อไป 

จากการศึกษาประสิทธิภาพการดําเนินงานของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ของประเทศไทย 
พบว่า สหกรณ์ออมทรัพย์มีการระดมเงินทุนจากสมาชิกเป็นหลัก รองลงมาเป็นเงินรับฝากจากสมาชิก ซ่ึงถือ
เป็นการระดมเงินทุนจากแหล่งเงินทุนภายใน ในขณะที่การระดมทุนจากแหล่งภายนอกส่วนใหญ่เป็นเงิน
กู้ยืม เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เป็นต้น โดยสหกรณ์แต่ละแห่งมีสัดส่วนการระดมเงินทุนจากแหล่งเงินทุน
ภายในและแหล่งเงินทุนภายนอกที่แตกต่างกัน ซ่ึงส่งผลให้สัดส่วนการใช้เงินทุนจากส่วนของหนี้และส่วน
ของทุนแตกต่างกัน อันนําไปสู่โครงสร้างทางการเงินและต้นทุนการเงินที่แตกต่างกันนั่นเอง  

อย่างไรก็ดี สหกรณ์ท่ีมีการใช้สัดส่วนของทุนสูง อาจต้องเผชิญกับภาระการจ่ายเงินปันผลใน
ระดับที่สูงตามความคาดหวังของสมาชิกสหกรณ์ เพื่อสร้างความพอใจแก่สมาชิก ในขณะที่สหกรณ์ท่ีใช้
สัดส่วนของหนี้สูง ก็อาจเผชิญภาระการการชําระคืนเงินกู้ท้ังเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซ่ึง
หากเกิดภาวะฉุกเฉินสหกรณ์อาจเกิดความเสี่ยงในการชําระคืนเงินกู้ได้ โดยสหกรณ์ท่ีมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุน
สูง ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย และสหกรณ์ออม
ทรัพย์ภาคเอกชน ในขณะที่สหกรณ์ท่ีมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนต่ํา ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยงานราชการ
อื่น สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล สหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร และสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
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แนวทางการพัฒนาตราสารทางการเงิน 
 แนวทางการพัฒนาตราสารทางการเงินของรายงานฉบับนี้ ได้เน้นถึงแนวทางในการดําเนินการ
แก้ไขปัญหาของแต่ละสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยมีแนวทางที่สําคัญ คือ แนวทางในการ
ระดมเงินทุน โดยมีข้อเสนอแนะที่สําคัญ ได้แก่ การจ่ายเงินปันผลโดยการออกหุ้นสามัญ การออกหุ้น 
บุริมสิทธ์ิ การออกหุ้นกู้หรือพันธบัตร และการบริหารจัดการแบบกองทุนรวม เป็นต้น ในขณะที่แนวทางใน
การใช้ไปของเงินลงทุน มีข้อเสนอแนะสําคัญ ได้แก่ การลงทุนในรูปแบบใหม่ เช่น การลงทุนซ้ือตราสารหนี้
ในตลาดแรก โดยการประมูลแบบไม่แข่งขันราคา ในตราสารหนี้ระยะยาว ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย 
กระทรวงการคลัง รวมทั้งซ้ือผ่านผู้ประกันการจําหน่าย (Underwriter) หรือตัวแทนการจัดจําหน่าย 
(Selling Agent)  
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แนวทางการพัฒนาตราสารทางการเงินที่เก้ือหนุนการพึง่พาและร่วมมอืกันระหว่างสหกรณ ์

 
กนกวรรณ  ยีหวังเจริญ และมั่นพล  วงศ์มาศา2 

 
ร่างรายงานฉบับสมบูรณ์นี้ จัดทําขึ้นเพื่อหาแนวทางการพัฒนาตราสารทางการเงินที่เกื้อหนุน

การพึ่งพาและร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ โดยใช้ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ของประเทศไทยเป็น
กรณีศึกษาในประเด็นสําคัญ ได้แก่ (รูปภาพที่ 1) 
 

1. สถานะการดําเนินงานของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย: ศึกษาภาพรวมการ
ดําเนินงานของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยและการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ 9 ประเภท ได้แก่ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจ ทหาร ครู มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลและสาธารณสุข หน่วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานเอกชน และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) 

2. ประสิทธิภาพการดําเนินงานของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทยทั้งในภาพรวม 
และในกลุ่มสหกรณ์ 9 ประเภท 

3. แนวทางการพัฒนาตราสารทางการเงินท่ีเกื้อหนุนการพึ่งพาและร่วมมือกันระหว่าง
สหกรณ์ออมทรัพย์ทั้ง 9 ประเภท โดยพิจารณาประเภทตราสารทางการเงินที่เหมาะสม และกลไกกํากับ
ดูแลท้ังในเชิงกฎหมาย และหน่วยงานกํากับ 

 
ระหว่างสหกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่ 1 กรอบการศึกษาแนวทางการพัฒนาตราสารทางการเงินที่เกื้อหนุนการพึ่งพาและร่วมมือกัน 

                                                            
2 นักวิจัย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) 

สถานะการดําเนินงาน 
- ภาพรวม 

- สหกรณออมทรัพย 9 ประเภท 

ระบบสหกรณออมทรัพยในประเทศไทย 

ประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
- ภาพรวม 

- สหกรณออมทรัพย 9 ประเภท 

แนวทางการพัฒนาตราสารทางการเงิน 
- ภาพรวม 

- สหกรณออมทรัพย 9 ประเภท 

ดาน
แหลงที่มา

ของเงินลงทุน 
(ขาเขา) 

ดานผลการ

ดําเนินงาน 

(ขาออก)

กฎระเบียบ
การกํากับ
ดูแล 

หนวยงาน

กํากับดูแล 
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1. สถานะการดําเนินงานของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย 
 

 1.1 สถานะการดําเนินงานในภาพรวม3 
สหกรณ์ออมทรัพย์จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในกลุ่มสมาชิก โดยสมาชิกแต่ละรายออมรายได้ในลักษณะเป็นการถือหุ้นและฝาก
เงิน และสามารถกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยท่ีตํ่ากว่าสถาบันการเงินประเภทอื่นๆ ท้ังนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ 
ได้รับสิทธิประโยชน์ในการดําเนินกิจการในรูปแบบต่างๆ เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเป็นแหล่งเงินทุนและช่วยเหลือทางการเงินแก่สมาชิก  

จากการศึกษาการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ของไทยในภาพรวม พบว่า ส่วน
ใหญ่มีผลกําไรสุทธิ4 โดยรายได้ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ดอกเบ้ียเงินให้กู้ และดอกเบ้ียจากการลงทุนในตรา
สารทางการเงินต่างๆ เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ หุ้นกู้บริษัทเอกชน ซ้ือตั๋วสัญญาใช้เงิน 
และหลักทรัพย์ของกองทุนรวม เป็นต้น โดยสหกรณ์ท่ีมีสัดส่วนการปล่อยกู้ให้กับสมาชิกสูง ได้แก่ สหกรณ์
ออมทรัพย์ตํารวจ ทหาร ครู โรงพยาบาลและสาธารณสุข และสหกรณ์ออมทรัพย์สังกัดหน่วยงานราชการ 
ในขณะที่ สหกรณ์ท่ีมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทางการเงินสูง ได้แก่ สหกรณ์มหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานเอกชน  และ ชสอ. 

เม่ือพิจารณาทุนดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ของไทยในภาพรวม พบว่า ส่วนใหญ่มี
ทุนดําเนินงานจากแหล่งเงินภายใน ได้แก่ เงินค่าหุ้น (สัดส่วนร้อยละ 53 ของเงินทุนทั้งระบบ) และเงินรับ
ฝากจากสมาชิก (ร้อยละ 34) และมีเป็นส่วนน้อยที่ระดมเงินทุนจากแหล่งเงินภายนอก ได้แก่ เงินกู้ยืมระยะ
สั้น (ร้อยละ 11) ได้แก่ ต๋ัวเงินจ่าย ต๋ัวสัญญาใช้เงิน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเงินรับฝากจากสหกรณ์
อื่น (ร้อยละ 2) 
 
 1.2 สถานะการดําเนินงานของสหกรณ์แต่ละประเภท5 
 

1.2.1 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจ 
ณ ปี 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 124 แห่ง สมาชิกรวม 

200,026 คน ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 31,460 ล้านบาท และมีเงินฝากในระบบรวมทั้งสิ้น 7,486 ล้านบาท 
(แบ่งเป็นการรับฝากจากสมาชิกและจากสหกรณ์ประเภทอื่นๆ ประมาณร้อยละ 90 และร้อยละ 10 ของเงิน
ฝากทั้งหมด ตามลําดับ) ในขณะที่ปล่อยกู้รวมประมาณ 55,000 ล้านบาท กว่าร้อยละ 97 เป็นการให้
สมาชิกของสหกรณ์กู้ โดยมีผลการดําเนินงาน และแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินลงทุน ระหว่างปี 2549-2553 
ดังปรากฎในตารางที่ 1 และ 2 ตามลําดับ 
 
 

 
                                                            
3 ขอมูลประกอบการวิเคราะหปรากฎในภาคผนวก  
4 ป 2553 พบวา สหกรณท่ีรวบรวมขอมูลไดมีจํานวนท้ังสิ้น 1,264 สหกรณ มีสมาชิกรวมท้ังสิ้นจํานวน 2,581,143 คน มีกําไรสุทธิ 1,235 
สหกรณ คิดเปนจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น 38,491.56 ลานบาท ขาดทุนสุทธิ 19 สหกรณ คิดเปนจํานวนเงิน 37.27 ลานบาท และไมมีผลการ
ดําเนินงาน 10 สหกรณ ดังน้ันผลกําไรสุทธิประจําปของระบบสหกรณไทยในป 2553 คือ 38,454.29 ลานบาท (รายไดรวม 61,582.95 
ลานบาท และคาใชจายรวม 23,128.66 ลานบาท) คิดเปนรอยละ 62.44 ของรายไดท้ังหมด เพ่ิมขึ้นจากปกอนรอยละ 9.23  
5 ขอมูลประกอบการวิเคราะหปรากฎในภาคผนวกที่ 2 
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ตารางที่ 1  ผลการดําเนินงานของสหกรณอ์อมทรัพย์ตํารวจ ปี 2549 – 2553 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 2549 % 2550 % 2551 % 2552 % 2553 % 

รายไดด้อกเบีย้และผลตอบแทนจากการลงทนุ 

รายได้ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและเงินฝาก 2,532.38 99.1 3,035.06 99.2 3,571.20 99.3 3,923.25 99.0 4,214.33 98.3 

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 23.65 0.9 23.15 0.8 26.13 0.7 39.25 1.0 74.91 1.7 

รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน 2,556.03  3,058.21  3,597.33  3,962.50  4,289.24  

ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย 424.67  0  0      

เงินรับฝาก 0  214.1  280.58  351.22  384.18  

เงินกู้ยมืระยะสั้น 0  115.93  191.37  227.31  236.39  

เงินกู้ยมืระยะยาว 0  307.93  329.03  246.31  250.7  

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 424.67 16.6 637.96 20.9 800.98 22.3 824.84 20.8 871.27 20.3 

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสทุธ ิ 2,131.36 83.4 2,420.25 79.1 2,796.35 77.7 3,137.66 79.2 3,417.97 79.7 

บวก รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 3.93  4.02  7.21  7.76  8.08  

หัก หนี้สูญและหนี้สงสยัจะสูญ - ลูกหนี ้ 0  15.24  4.9  0.91  -0.26  

หน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ย 0  0.1  -0.54  -0.32  -0.22  

หัก ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 234.17 9.2 254.49 8.3 278.06 7.7 317.44 8.0 345.69 8.1 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนรายการพิเศษ 1,901.12 74.4 2,154.44 70.4 2,521.14 70.1 2,827.39 71.4 3,080.84 71.8 

รายการพิเศษ   -4.49  0.65  -0.18  -16.05  

กําไร (ขาดทุน) สุทธิประจําปี 1,901.12 74.4 2,149.95 70.3 2,521.79 70.1 2,827.21 71.3 3,064.79 71.5 

ท่ีมา : กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 
 
ตารางที่ 2: แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจ ปี 2549 – 2553 

หน่วย : ล้านบาท 
รายการ 2549 % 2550 % 2551 % 2552 % 2553 % 

แหล่งที่มา 

แหล่งเงินทุนภายใน 28,262.2 81.1 31,484.0 79.5 36,111.1 79.7 41,456.7 80.5 48,112.7 79.8 

เงินรับฝากจากสมาชิก 4,698.6 13.5 4,898.7 12.4 6,181.9 13.6 7,721.3 15.0 10,129.5 16.8 

ทุนของกลุ่มสมาชกิ 23,426.8 67.2 26,416.2 66.7 29,739.2 65.6 33,538.5 65.2 37,743.2 62.6 

-  อื่นๆ 136.8 0.4 169.2 0.4 190.0 0.4 197.0 0.4 239.9 0.4 

แหล่งเงินทุนภายนอก 6,603.4 18.9 8,095.9 20.5 9,204.2 20.3 10,019.3 19.5 12,180.5 20.2 

เงินกู้ยมืและเครดิตการค้า 6,446.8 18.5 7,817.0 19.7 8,547.6 18.9 9,371.7 18.2 11,000.0 18.2 

- เงินรับฝากและหนี้สินอื่น 156.6 0.4 278.9 0.7 656.6 1.4 647.6 1.3 1,180.5 2.0 

รวม 34,865.6 100.0 39,579.9 100.0 45,315.3 100.0 51,476.0 100.0 60,293.1 100.0 

ทางใช้ไป 

เงินสด/เงินฝาก 1,033.3 3.0 1,171.4 3.0 1,342.3 3.0 1,245.2 2.4 2,206.7 3.7 

ลูกหนี ้ 33,263.3 95.4 37,876.3 95.7 43,194.8 95.3 48,878.2 95.0 54,927.3 91.1 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 23.4 0.1 36.4 0.1 33.3 0.1 33.8 0.1 37.2 0.1 

หลักทรัพย์/ตราสาร 476.2 1.4 446.5 1.1 567.4 1.3 1,073.9 2.1 2,522.2 4.2 

สินค้าคงเหลอื 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 27.1 0.1 27.4 0.1 36.9 0.1 38.3 0.1 35.4 0.1 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 32.0 0.1 38.1 0.1 33.1 0.1 35.1 0.1 35.5 0.1 

อื่นๆ 57.2 0.2 56.6 0.1 174.1 0.4 239.1 0.5 603.2 1.0 

รวม 34,865.6 100.0 39,579.9 100.0 45,315.3 100.0 51,476.0 100.0 60,293.1 100.0 

ท่ีมา : กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 
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1.2.2 สหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร 
ณ ปี 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์ทหารมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 177 แห่ง สมาชิกรวม 

230,334 คน ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 23,625.44 ล้านบาท และมีเงินฝากในระบบรวมทั้งสิ้น 10,118 ล้านบาท 
(แบ่งเป็นการรับฝากจากสมาชิกและจากสหกรณ์ประเภทอื่นๆ ประมาณร้อยละ 98.5 และร้อยละ 1.5 ของ
เงินฝากทั้งหมด ตามลําดับ) ในขณะที่ปล่อยกู้รวมประมาณ 43,000 ล้านบาท เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 99) 
เป็นการให้สมาชิกของสหกรณ์กู้ โดยมีผลการดําเนินงาน และแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินลงทุน ระหว่างปี 
2549 -2553 ดังปรากฎในตารางที่ 3 และ 4 ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 3 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร ปี 2549 – 2553 
 

หน่วย : ล้านบาท 
รายการ 2549 % 2550 % 2551 % 2552 % 2553 % 

รายไดด้อกเบีย้และผลตอบแทนจากการลงทนุ 

รายได้ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและเงินฝาก 1,865.7 98.1 2,247.1 97.8 2,524.2 98.0 2,702.5 98.2 2,942.1 98.2 

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 35.6 1.9 50.0 2.2 51.3 2.0 49.7 1.8 54.4 1.8 

รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน 1,901.3 100.0 2,297.0 100.0 2,575.4 100.0 2,752.2 100.0 2,996.5 100.0 

ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย 392.4          

เงินรับฝาก   393.7  482.4  536.9  626.2  

เงินกู้ยมืระยะสั้น   39.7  84.6  73.7  79.0  

เงินกู้ยมืระยะยาว   120.3  91.4  59.2  47.1  

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 392.4 20.6 553.7 24.1 658.4 25.6 669.8 24.3 752.3 25.1 

รายไดด้อกเบีย้และผลตอบแทนจากการลงทนุสุทธิ 1,509.0 79.4 1,743.3 75.9 1,917.1 74.4 2,082.4 75.7 2,244.2 74.9 

บวก รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 3.4  3.4  5.6  9.3  6.8  

หัก หนี้สูญและหนี้สงสยัจะสูญ - ลูกหนี ้   3.0  7.1  2.5  13.5  

หน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ย   0.3  0.0  0.2  0.1  

หัก ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 189.9  200.1  218.8  232.6  250.3  

กําไร (ขาดทุน) ก่อนรายการพิเศษ 1,322.5  1,543.2  1,696.7  1,856.5  1,987.2  

รายการพิเศษ -0.1  -1.4  -1.7  -3.9    

กําไร (ขาดทุน) สุทธิประจําปี 1,322.4 69.6 1,544.6 67.2 1,695.0 65.8 1,852.7 67.3 1,987.2 66.3 

กําไรสุทธิประจําปี (จาํนวนสหกรณ์) 156  166  169  172  171  

กําไรสุทธิประจําปี (จํานวนเงิน) 1,330.5 70.0 1,544.6 67.2 1,700.1 66.0 1,852.7 67.3 1,987.2 66.3 

ขาดทุนสุทธิประจําปี (จาํนวนสหกรณ์) 3  2  3  -  -  

ขาดทุนสุทธิประจําปี (จาํนวนเงิน) 8.1  0.03  5.0  -  -  

ไม่ดําเนินงาน (จํานวนสหกรณ์) 2  1        

ท่ีมา : กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 
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ตารางที่ 4: แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินลงทนุของสหกรณอ์อมทรัพย์ทหาร ปี 2549 – 2553 
 

หน่วย : ล้านบาท 
รายการ 2549 % 2550 % 2551 % 2552 % 2553 % 

แหล่งที่มาของเงินทุน 

แหล่งเงินทุนภายใน 26,639.38 90.7 30,886.84 91.3 35,362.09 92.8 39,443.65 93.0 45,783.40 94.9 

เงินรับฝากจากสมาชิก 8,690.81 29.6 9,724.77 28.7 12,116.43 31.8 13,840.99 32.6 17,684.28 36.6 

ทุนของกลุ่มเกษตรกร 17,830.24 60.7 21,044.05 62.2 23,122.19 60.7 25,458.37 60.0 27,927.01 57.9 

  - อื่นๆ 118.33 0.4 118.02 0.3 123.47 0.3 144.29 0.3 172.11 0.4 

แหล่งเงินทุนภายนอก 2,740.31 9.3 2,960.13 8.7 2,757.30 7.2 2,963.82 7.0 2,476.05 5.1 

เงินกู้ยมืและเครดิตการค้า 2,617.85 8.9 2,777.21 8.2 2,626.47 6.9 2,806.80 6.6 2,118.47 4.4 

เงินรับฝากและหนี้สินอืน่ 122.46 0.4 182.92 0.5 130.83 0.3 157.02 0.4 357.58 0.7 

รวม 29,379.69 100.0 33,846.97 100.0 38,119.39 100.0 42,407.47 100.0 48,259.45 100.0 

การใช้ไปของเงินทุน 

เงินสด/เงินฝาก 1,197.41 4.1 1,064.29 3.1 1,367.65 3.6 1,482.46 3.5 1,864.14 3.9 

ลูกหนี ้ 26,587.19 90.5 31,269.80 92.4 34,608.13 90.8 38,500.87 90.8 43,084.72 89.3 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 30.74 0.1 31.57 0.1 37.8 0.1 39.02 0.1 49.71 0.1 

หลักทรัพย์/ตราสาร 1,319.11 4.5 1,195.80 3.5 1,180.59 3.1 1,231.50 2.9 1,862.07 3.9 

สินค้าคงเหลอื 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 23.05 0.1 22.84 0.1 23.46 0.1 21.41 0.1 22.25 0.0 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 18.29 0.1 17.44 0.1 15.48 0.0 15.54 0.0 15.15 0.0 

อื่นๆ 265.38 0.9 308.37 0.9 961.88 2.5 1,194.71 2.8 1,460.83 3.0 

รวม 29,379.69 100.0 33,846.97 100.0 38,119.39 100.0 42,407.47 100.0 48,259.45 100.0 

ท่ีมา : กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 
 

1.2.3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
ณ ปี 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 115 แห่ง สมาชิกรวม 688,975 

คน ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 166,818.65 ล้านบาท และมีเงินฝากในระบบรวมทั้งสิ้น 79,588.49 ล้านบาท 
(แบ่งเป็นการรับฝากจากสมาชิกและจากสหกรณ์ประเภทอื่นๆ ประมาณร้อยละ 91 และร้อยละ 9 ของเงิน
ฝากท้ังหมด ตามลําดับ) ในขณะที่ปล่อยกู้รวมประมาณ 353,000 ล้านบาท เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 99) เป็น
การให้สมาชิกของสหกรณ์กู้ โดยมีผลการดําเนินงาน และแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินลงทุน ระหว่างปี 
2549 -2553 ดังปรากฎในตารางที่ 5 และ 6 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 5: ผลการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ปี 2549 – 2553 
 

หน่วย : ล้านบาท 
รายการ 2549 % 2550 % 2551 % 2552 % 2553 % 
รายไดด้อกเบีย้และผลตอบแทนจากการลงทนุ 
รายได้ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและเงินฝาก 14,832.3 99.7 8,079.4 44.6 20,165.2 99.7 21,899.6 99.6 23,553.8 99.5 
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 42.2 0.3 47.8 0.3 61.0 0.3 93.3 0.4 109.9 0.5 
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจาก
การลงทุน 14,874.5 100.0 18,127.2 100.0 20,226.2 100.0 21,992.9 

100.
0 23,663.7 100.0 

ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย 4,258.6          
เงินรับฝาก   1,686.2  2,268.3  2,639.9  3,152.9  
เงินกู้ยมืระยะสั้น   2,441.1  2,750.4  2,221.2  2,071.5  
เงินกู้ยมืระยะยาว   2,387.6  1,896.9  1,896.5  1,713.9  

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 4,258.6 28.6 6,514.9 35.9 6,915.6 34.2 6,757.6 
30.

7 6,938.4 29.3 
รายไดด้อกเบีย้และผลตอบแทนจากการ
ลงทุนสุทธิ 10,615.9 71.4 11,612.4 64.1 13,310.7 65.8 15,235.3 

69.
3 16,725.3 70.7 

บวก รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 58.6  46.5  36.0  39.3  67.4  
บวก กําไร(ขาดทุน) ธุรกจิจัดหาสินคา้มา
จําหน่าย       0.0  0.0  
บวก กําไร(ขาดทุน) ธุรกจิการให้บริการ         0.2  
หัก หน้ีสูญและหนี้สงสยัจะสูญ - ลูกหนี ้   69.0  87.3  67.2  74.4  
หน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ย   4.7  1.8  -2.9  0.0  
หัก ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน 2,137.6  2,228.0  2,440.7  2,777.0  3,030.8  

กําไร (ขาดทุน) ก่อนรายการพิเศษ 8,537.0 57.4 9,357.3 51.6 10,816.9 53.5 12,427.5 
56.

5 13,687.7 57.8 
รายการพิเศษ 6.1  1.7  2.2  -3.7    

กําไร(ขาดทุน)สุทธิประจําปี 8,543.1 57.4 9,359.0 51.6 10,819.1 53.5 12,431.2 
56.

5 13,687.7 57.8 
กําไรสุทธิประจําปี (จาํนวนสหกรณ์) 104  104  104  104  105  

กําไรสุทธิประจําปี (จํานวนเงิน) 8,544.6 57.4 9,360.2 51.6 10,819.2 53.5 12,432.7 
56.

5 13,689.1 57.8 
ขาดทุนสุทธิประจําปี (จาํนวนสหกรณ์) 8 0.0 7 0.0 5 0.0 5 0.0 4 0.0 
ขาดทุนสุทธิประจําปี (จาํนวนเงิน) 1.6  1.2  0.1  1.6  1.4  
ไม่ดําเนินงาน (จํานวนสหกรณ์) 1          

ท่ีมา : กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 
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ตารางที่ 6 แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินลงทนุของสหกรณอ์อมทรัพย์ครู ปี 2549–2553 
 

หน่วย : ล้านบาท 
รายการ 2549 % 2550 % 2551 % 2552 % 2553 % 

แหล่งที่มาของเงินทุน 

แหล่งเงินทุนภายใน 179,382.51 70.4 193,517.37 70.1 222,568.22 73.4 250,537.70 74.1 290,616.04 76.1 

เงินรับฝากจากสมาชิก 41,469.54 16.3 42,525.05 15.4 57,122.94 18.8 66,834.67 19.8 85,817.41 22.5 

ทุนของกลุ่มสมาชกิ 135,418.04 53.1 148,762.32 53.9 162,368.85 53.5 180,715.42 53.4 200,834.93 52.6 

อื่นๆ 2,494.93 1.0 2,230.00 0.8 3,076.43 1.0 2,987.61 0.9 3,963.70 1.0 

แหล่งเงินทุนภายนอก 75,459.80 29.6 82,704.88 29.9 80,736.61 26.6 87,727.66 25.9 91,485.94 23.9 

เงินกู้ยมืและเครดิตการค้า 73,976.05 29.0 80,704.15 29.2 78,259.74 25.8 83,000.41 24.5 80,375.42 21.0 

เงินรับฝากและหนี้สินอืน่ 1,483.75 0.6 2,000.73 0.7 2,476.87 0.8 4,727.25 1.4 11,110.52 2.9 

รวม 254,842.31 100.0 276,222.25 100.0 303,304.83 100.0 338,265.36 100.0 382,101.98 100.0 

การใช้ไปของเงินทุน 

เงินสด/เงินฝาก 4,556.79 1.8 6,572.69 2.4 7,631.97 2.5 7,727.27 2.3 11,155.85 2.9 

ลูกหนี ้ 248,114.60 97.4 266,603.76 96.5 290,441.33 95.8 324,676.75 96.0 355,383.26 93.0 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 944.04 0.4 1,085.78 0.4 1,184.54 0.4 1,199.05 0.4 1,224.34 0.3 

หลักทรัพย์/ตราสาร 930.11 0.4 1,396.69 0.5 2,192.80 0.7 2,566.31 0.8 3,852.09 1.0 

สินค้าคงเหลอื 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.07 0.0 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 928.43 0.4 1,052.98 0.4 1,231.47 0.4 1,511.66 0.4 1,670.80 0.4 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 33.23 0.0 41.28 0.0 39.97 0.0 37.4 0.0 32.02 0.0 

อื่นๆ 1,223.19 0.5 1,640.63 0.6 2,951.83 1.0 2,945.02 0.9 11,232.23 2.9 

รวม 254,842.31 100.0 276,222.25 100.0 303,304.83 100.0 338,265.36 100.0 382,101.98 100.0 

ท่ีมา : กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 
 
 1.2.4 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย 

ณ ปี 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 31 แห่ง สมาชิกรวม 
102,916 คน ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 31,440.54 ล้านบาท และมีเงินฝากในระบบรวมทั้งสิ้น 76,787.6 ล้านบาท 
โดยเป็นการรับฝากจากสมาชิกของสหกรณ์เองทั้งหมด ในส่วนของการปล่อยกู้มีลักษณะที่น่าสนใจและ
แตกต่างจากสหกรณ์ประเภทอื่นๆ คือ ส่วนใหญ่ปล่อยกู้ให้กับสหกรณ์ประเภทอื่นๆ รวม 27,860 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 53 ของมูลค่าเงินให้กู้ท้ังหมด 52,477 ล้านบาท  โดยมีผลการดําเนินงาน และ
แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินลงทุน ระหว่างปี 2549 -2553 ดังปรากฎในตารางที่ 7 และ 8 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 7  ผลการดําเนินงานของสหกรณอ์อมทรัพย์มหาวิทยาลัย ปี 2549 – 2553 
 

หน่วย : ล้านบาท 
รายการ 2549 % 2550 % 2551 % 2552 % 2553 % 

รายไดด้อกเบ้ียและผลตอบแทนจากการลงทนุ 

รายได้ดอกเบ้ียเงินกู้ยืมและเงินฝาก 2,586.17 79.8 2,997.19 73.6 3,248.54 71.5 3,560.03 72.9 3,095.52 56.0 

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 654.33 20.2 1,077.09 26.4 1,291.89 28.5 1,326.61 27.1 2,430.49 44.0 
รวมรายได้ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจาก
การลงทุน 3,240.50 100.0 4,074.28 100.0 4,540.43 100.0 4,886.64 100.0 5,526.01 100.0 

ค่าใชจ้่ายดอกเบี้ย 1,021.05                   

เงินรับฝาก     1,438.61 35.3 1,765.20 38.9 1,670.08 34.2 1,960.03 35.5 

เงินกู้ยมืระยะสั้น     227.05 5.6 124.07 2.7 295.54 6.0 191.81 3.5 

เงินกู้ยมืระยะยาว     13.35 0.3 8.71 0.2 5.98 0.1 9.29 0.2 

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 1,021.05 31.5 1,679.01 41.2 1,897.98 41.8 1,971.60 40.3 2,161.13 39.1 
รายได้ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากการ
ลงทุนสุทธ ิ 2,219.45 68.5 2,395.27 41.2 2,642.45 58.2 2,915.04 59.7 3,364.88 60.9 

บวก รายได้ท่ีมิใช่ดอกเบี้ย 19.08   18.68   17.83   15.2   23.48   

หัก หนี้สูญและหนี้สงสยัจะสูญ - ลูกหนี ้     37.64   18.51   -5.54   14.11   

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ย     0.13   -0.19   -0.03   -0.52   

หัก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน 340.06 10.5 335.48 8.2 359.44 7.9 396.46 8.1 431.33 7.8 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนรายการพิเศษ 1,898.47 58.6 2,040.70 50.1 2,282.52 50.3 2,539.35 52.0 2,943.44 53.3 

รายการพิเศษ 0.06   0.14       -3.88   0.01   

กําไร (ขาดทุน) สุทธิประจําปี 1,898.53 58.6 2,040.84 50.1 2,282.52 50.3 2,543.23 52.0 2,943.45 53.3 

กําไรสทุธิประจําปี (จาํนวนสหกรณ์) 18   22   28   28   28   

กําไรสุทธิประจําปี (จํานวนเงิน) 1,898.53 58.6 2,040.84 50.1 2,282.57 50.3 2,543.24 52.0 2,943.49 53.3 

ขาดทุนสุทธิประจําปี (จาํนวนสหกรณ์)         1   1   1   

ขาดทุนสุทธิประจําปี (จาํนวนเงิน)         0.05   0.01   0.04   

ไม่ดําเนินงาน (จํานวนสหกรณ์) 1                   

ท่ีมา : กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

1-13 

ตารางที่ 8: แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย ปี 2549 – 2553 
 

หน่วย : ล้านบาท 
รายการ 2549 % 2550 % 2551 % 2552 % 2553 % 

แหล่งที่มาของเงินทุน 

แหล่งเงินทุนภายใน 
67,268.

7 93.3 
72,768.

9 96.0 
86,589.

5 92.7 95,969.9 93.5 
118,937.

9 94.3 
- เงินรับฝากจาก
สมาชกิ 41,476.6 57.5 43,392.4 57.2 53,519.2 57.3 59,192.9 57.7 76,787.6 60.9 

- ทุนของกลุ่มสมาชกิ 25,078.7 34.8 28,446.2 37.5 32,065.4 34.3 35,727.2 34.8 40,992.6 32.5 

- อื่นๆ 713.4 1.0 930.3 1.2 1,004.9 1.1 1,049.8 1.0 1,157.7 0.9 

แหล่งเงินทุนภายนอก 4,853.6 6.7 3,060.2 4.0 6,823.9 7.3 6,620.6 6.5 7,252.3 5.7 

เงินกู้ยมืและเครดิตการค้า 4,832.3 6.7 3,039.3 4.0 6,807.8 7.3 6,611.5 6.4 7,234.9 5.7 

เงินรับฝากและหนี้สินอืน่ 21.3 0.0 21.0 0.0 16.1 0.0 9.1 0.0 17.4 0.0 

รวม 
72,122.

3 
100.

0 
75,829.

1 
100.

0 
93,413.

4 
100.

0 
102,590.

5 
100.

0 
126,190.

3 
100.

0 

การใช้ไปของเงินทุน 

เงินสด/เงินฝาก 1,795.6 2.5 2,729.9 3.6 2,939.0 3.1 3,052.6 3.0 4,378.9 3.5 

ลูกหนี ้ 46,848.3 65.0 48,835.6 64.4 52,154.1 55.8 51,566.5 50.3 52,937.9 42.0 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 208.6 0.3 248.7 0.3 265.7 0.3 260.1 0.3 271.5 0.2 

หลักทรัพย์/ตราสาร 21,295.8 29.5 21,549.6 28.4 33,652.8 36.0 42,789.5 41.7 61,634.8 48.8 

สินค้าคงเหลอื 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 908.5 1.3 1,199.0 1.6 145.7 0.2 122.2 0.1 145.3 0.1 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 195.9 0.3 265.5 0.4 258.8 0.3 292.4 0.3 258.6 0.2 

อื่นๆ 1,286.8 1.8 1,498.2 2.0 4,528.6 4.8 5,027.4 4.9 7,106.4 5.6 

รวม 
72,122.

3 
100.

0 
75,829.

1 
100.

0 
93,413.

4 
100.

0 
102,590.

5 
100.

0 
126,190.

3 
100.

0 

ท่ีมา : กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 
 

1.2.5 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลและสาธารณสุข 
ณ ปี 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลและสาธารณสุขมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 150 

แห่ง สมาชิกรวม 222,106 คน ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 44,987.49 ล้านบาท และมีเงินฝากในระบบรวมทั้งส้ิน 
28,864.6  ล้านบาท (แบ่งเป็นการรับฝากจากสมาชิกและจากสหกรณ์ประเภทอื่นๆ ประมาณร้อยละ 92 
และร้อยละ 8 ของเงินฝากทั้งหมด ตามลําดับ) ในขณะที่ปล่อยกู้รวมประมาณ 72,563 ล้านบาท คิดเป็น
สัดส่วนการปล่อยกู้แก่สมาชิกของสหกรณ์ร้อยละ 94 และสหกรณ์อื่นกู้ร้อยละ 6 โดยมีผลการดําเนินงาน 
และแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินลงทุน ระหว่างปี 2549 -2553 ดังปรากฎในตารางที่ 9 และ 10 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 9: ผลการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลและสาธารณสุข ปี 2549 – 2553 
 

หน่วย : ล้านบาท 
รายการ 2549 % 2550 % 2551 % 2552 % 2553 % 

รายไดด้อกเบีย้และผลตอบแทนจากการลงทนุ 

รายได้ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและเงินฝาก 2,836.7 96.7 3,562.4 97.1 4,005.8 96.9 4,244.1 95.6 4,699.5 95.0 

- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 96.4 3.3 106.6 2.9 126.9 3.1 197.2 4.4 247.1 5.0 

รวมรายได้ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากการลงทุน 2,933.2 100.0 3,669.0 100.0 4,132.7 100.0 4,441.3 100.0 4,946.6 100.0 

ค่าใชจ้่ายดอกเบี้ย 564.3 19.2  0.0  0.0  0.0  0.0 

เงินรับฝาก  0.0 489.9 13.4 606.9 14.7 667.8 15.0 806.1 16.3 

เงินกู้ยมืระยะสั้น  0.0 193.7 5.3 173.2 4.2 172.3 3.9 167.8 3.4 

เงินกู้ยมืระยะยาว  0.0 202.8 5.5 198.1 4.8 127.6 2.9 127.5 2.6 

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 564.3 19.2 886.4 24.2 978.2 23.7 967.7 21.8 1,101.4 22.3 

รายไดด้อกเบีย้และผลตอบแทนจากการลงทนุสุทธ ิ 2,368.9 80.8 2,782.6 75.8 3,154.5 76.3 3,473.6 78.2 3,845.2 77.7 

บวก รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 6.0 0.2 10.2 0.3 9.0 0.2 13.9 0.3 35.0 0.7 

บวก กาํไร(ขาดทุน) ธุรกจิการให้บริการ 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0  0.0 

หัก หนี้สูญและหนี้สงสยัจะสูญ - ลูกหน้ี  0.0 5.3 0.1 4.9 0.1 16.9 0.4 8.4 0.2 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ย  0.0 0.7 0.0 -0.2 0.0 -0.7 0.0 -0.2 0.0 

หัก ค่าใชจ้่ายในการดําเนินงาน 276.5 9.4 309.7 8.4 346.4 8.4 392.1 8.8 433.8 8.8 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนรายการพิเศษ 2,099.1 71.6 2,477.1 67.5 2,812.5 68.1 3,077.9 69.3 3,438.2 69.5 

รายการพิเศษ 0.0 0.0 0.1 0.0 -0.1 0.0 -5.1 -0.1  0.0 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิประจําปี 2,099.0 71.6 2,477.2 67.5 2,812.4 68.1 3,072.8 69.2 3,438.2 69.5 

กําไรสทุธิประจําปี (จาํนวนสหกรณ์) 136.0 4.6 148.0 4.0 149.0 3.6 150.0 3.4 149.0 3.0 

กําไรสุทธิประจําปี (จํานวนเงิน) 2,099.0 71.6 2,477.2 67.5 2,812.4 68.1 3,072.8 69.2 3,438.2 69.5 

ท่ีมา : กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 
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ตารางที่ 10 แหลง่ที่มาและใช้ไปของเงินลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลและสาธารณสขุ  
                ปี 2549 – 2553 
 

หน่วย : ล้านบาท 
รายการ 2549 % 2550 % 2551 % 2552 % 2553 % 

แหล่งที่มาของเงินทุน           

แหล่งเงินทุนภายใน 43,455.67 87.6 49,131.30 87.8 58,412.37 91.1 66,214.26 91.2 78,915.30 89.9 

เงินรับฝากจากสมาชิก 12,823.24 25.8 12,857.19 23.0 17,344.72 27.0 19,919.17 27.4 26,668.68 30.4 

ทุนของกลุ่มสมาชกิ 30,486.05 61.4 36,106.38 64.5 40,847.39 63.7 46,028.59 63.4 51,853.48 59.1 

อื่นๆ 146.38 0.3 167.73 0.3 220.26 0.3 266.5 0.4 393.14 0.4 

แหล่งเงินทุนภายนอก 6,167.22 12.4 6,814.14 12.2 5,724.50 8.9 6,425.50 8.8 8,841.74 10.1 

เงินกู้ยมืและเครดิตการค้า 5,539.56 11.2 6,573.79 11.8 5,358.08 8.4 5,967.93 8.2 6,613.01 7.5 

เงินรับฝากและหนี้สินอืน่ 627.66 1.3 240.35 0.4 366.42 0.6 457.57 0.6 2,228.73 2.5 

รวม 49,622.89 100.0 55,945.44 100.0 64,136.87 100.0 72,639.76 100.0 87,757.04 100.0 

การใช้ไปของเงินทุน 

เงินสด/เงินฝาก 1,343.31 2.7 2,006.31 3.6 2,393.28 3.7 2,489.25 3.4 3,297.98 3.8 

ลูกหนี ้ 45,037.17 90.8 50,813.82 90.8 55,554.40 86.6 62,873.37 86.6 71,407.09 81.4 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 38.88 0.1 41.92 0.1 50.44 0.1 64.2 0.1 70.07 0.1 

หลักทรัพย์/ตราสาร 2,263.53 4.6 2,174.62 3.9 3,527.60 5.5 4,465.60 6.1 7,971.31 9.1 

สินค้าคงเหลอื 0 0.0 0.02 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 138.79 0.3 152.07 0.3 164.43 0.3 169.82 0.2 204.37 0.2 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 35.13 0.1 38.6 0.1 35.34 0.1 36.54 0.1 34.77 0.0 

อื่นๆ 843.84 1.7 801.92 1.4 2,512.26 3.9 2,669.38 3.7 4,911.59 5.6 

รวม 49,622.89 100.0 55,945.44 100.0 64,136.87 100.0 72,639.76 100.0 87,757.04 100.0 

ท่ีมา : กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 
 
 1.2.6 สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยงานราชการ 

ณ ปี 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยงานราชการมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 147 แห่ง สมาชิก
รวม 515,335 คน ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 71,363.06 ล้านบาท และมีเงินฝากในระบบรวมทั้งสิ้น 45,431.6 
ล้านบาท โดยเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 99) เป็นการรับฝากจากสมาชิกสหกรณ์ ในขณะที่ปล่อยกู้รวมประมาณ 
109,820.4 ล้านบาท เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 99) เป็นการปล่อยกู้แก่สมาชิกของสหกรณ์เอง โดยมีผลการ
ดําเนินงาน และแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินลงทุน ระหว่างปี 2549 -2553 ดังปรากฎในตารางที่ 11 และ 
12 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 11 ผลการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยงานราชการ ปี 2549 – 2553 
หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 2549 % 2550 % 2551 % 2552 % 2553 % 

รายไดด้อกเบีย้และผลตอบแทนจากการลงทนุ  
- รายได้ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
และเงินฝาก 4,417.80 95.4 5,854.91 96.3 6,585.79 96.5 7,048.83 95.1 7,366.50 94.2 

- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 214.58 4.6 227.33 3.7 240.78 3.5 364.34 4.9 449.72 5.8 
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการ
ลงทุน 4,632.38 100.0 6,082.24 100.0 6,826.57 100.0 7,413.17 100.0 7,816.22 100.0 

ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ีย 688.81 14.9   0.0   0.0   0.0   0.0 

เงินรับฝาก   0.0 958.47 15.8 1,202.23 17.6 1,270.81 17.1 1,307.79 16.7 

เงินกู้ยมืระยะสั้น   0.0 94.72 1.6 54.84 0.8 80.19 1.1 78.24 1.0 

เงินกู้ยมืระยะยาว   0.0 88.94 1.5 71.42 1.0 63.1 0.9 32.16 0.4 

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 688.81 14.9 1,142.13 18.8 1,328.49 19.5 1,414.10 19.1 1,418.19 18.1 
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน
สุทธิ 3,943.57 85.1 4,940.11 81.2 5,498.08 80.5 5,999.07 80.9 6,398.03 81.9 

บวก รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 15.8 0.3 22.71 0.4 21.29 0.3 20.84 0.3 29.69 0.4 
บวก กําไร(ขาดทุน) ธุรกิจจัดหาสินคา้มา
จําหน่าย   0.0   0.0   0.0 0.03 0.0   0.0 

บวก กําไร(ขาดทุน) ธุรกิจการให้บริการ   0.0   0.0   0.0 0.88 0.0   0.0 

หัก หนี้สูญและหนี้สงสยัจะสูญ - ลูกหนี ้   0.0 4.84 0.1 16.09 0.2 26.89 0.4 9.1 0.1 

หน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ย   0.0 1.77 0.0 1.49 0.0 0.45 0.0 1.66 0.0 

หัก ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน 497.14 10.7 590.3 9.7 649.71 9.5 694.62 9.4 772.44 9.9 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนรายการพิเศษ 3,462.23 74.7 4,365.91 71.8 4,852.08 71.1 5,298.86 71.5 5,644.52 72.2 

รายการพิเศษ -2.99 -0.1 0.02 0.0 0.7 0.0   0.0   0.0 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิประจําปี 3,459.24 74.7 4,365.93 71.8 4,852.78 71.1 5,298.86 71.5 5,644.52 72.2 

กําไรสุทธิประจําปี (จาํนวนสหกรณ์) 126 2.7 137 2.3 141 2.1 146 2.0 144 1.8 

กําไรสุทธิประจําปี (จํานวนเงิน) 3,459.34 74.7 4,366.17 71.8 4,852.92 71.1 5,298.94 71.5 5,644.65 72.2 

ขาดทุนสุทธิประจําปี (จาํนวนสหกรณ์) 3   5   4   3   3   

ขาดทุนสุทธิประจําปี (จาํนวนเงิน) 0.1   0.24   0.13   0.08   0.13   

ไม่ดําเนินงาน (จํานวนสหกรณ์)     1   2           

ท่ีมา : กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 
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ตารางที่ 12: แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยงานราชการ ปี 2549 – 2553 
 

หน่วย : ล้านบาท 
รายการ 2549 % 2550 % 2551 % 2552 % 2553 % 

แหล่งที่มาของเงินทุน 

แหล่งเงินทุนภายใน 72,198.26 96.6 89,395.41 96.8 102,593.08 97.1 115,354.57 97.0 130,148.11 95.3 

เงินรับฝากจากสมาชิก 22,366.17 29.9 26,239.36 28.4 32,496.83 30.8 37,546.64 31.6 44,976.08 32.9 

ทุนของกลุ่มสมาชกิ 49,332.23 66.0 62,492.96 67.6 69,331.38 65.6 77,003.01 64.8 84,091.27 61.6 

อื่นๆ 499.86 0.7 663.09 0.7 764.87 0.7 804.92 0.7 1,080.76 0.8 

แหล่งเงินทุนภายนอก 2,551.53 3.4 2,992.16 3.2 3,036.91 2.9 3,550.66 3.0 6,434.89 4.7 

เงินกู้ยมืและเครดิตการค้า 2,368.54 3.2 2,612.69 2.8 2,638.75 2.5 3,181.89 2.7 5,905.75 4.3 

เงินรับฝากและหนี้สินอืน่ 182.99 0.2 379.47 0.4 398.16 0.4 368.77 0.3 529.14 0.4 

รวม 74,749.79 100.0 92,387.57 100.0 105,629.99 100.0 118,905.23 100.0 136,583.00 100.0 

การใช้ไปของเงินทุน 

เงินสด/เงินฝาก 2,717.73 3.6 3,464.11 3.7 5,599.60 5.3 5,509.43 4.6 6,015.07 4.4 

ลูกหนี ้ 66,323.39 88.7 82,478.16 89.3 88,333.25 83.6 99,342.63 83.5 110,243.95 80.7 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 43.37 0.1 62.7 0.1 90.13 0.1 112.08 0.1 125.65 0.1 

หลักทรัพย์/ตราสาร 5,089.01 6.8 5,011.98 5.4 6,786.97 6.4 9,443.88 7.9 11,588.75 8.5 

สินค้าคงเหลอื 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0.01 0.0 0 0.0 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 51.09 0.1 58.64 0.1 58.75 0.1 79.07 0.1 98.92 0.1 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 58.69 0.1 170.75 0.2 159.49 0.2 158.36 0.1 160.6 0.1 

อื่นๆ 553.25 0.7 1,266.63 1.4 4,782.06 4.5 4,483.93 3.8 8,601.36 6.3 

รวม 74,749.79 100.0 92,387.57 100.0 105,629.99 100.0 118,905.23 100.0 136,583.00 100.0 

ท่ีมา : กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 
 
 1.2.7 สหกรณ์ออมทรัพย์ภาครัฐวิสาหกิจ 

ณ ปี 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์ภาครัฐวิสาหกิจมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 52 แห่ง สมาชิกรวม 
224,571 คน ถือหุ้นรวมทั้งสิ้น 76,845.68 ล้านบาท และมีเงินฝากในระบบรวมทั้งสิ้น 69,954.7 ล้านบาท 
(แบ่งเป็นการรับฝากจากสมาชิกและจากสหกรณ์ประเภทอื่นๆ ประมาณร้อยละ 92 และร้อยละ 8 ของเงิน
ฝากท้ังหมด ตามลําดับ) ในขณะที่ปล่อยกู้รวมประมาณ 107,643 ล้านบาท เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 98) เป็น
การปล่อยกู้แก่สมาชิกของสหกรณ์เอง โดยมีผลการดําเนินงาน และแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินลงทุน 
ระหว่างปี 2549 -2553 ดังปรากฎในตารางที่ 13 และ 14 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 13: ผลการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยภ์าครฐัวิสาหกิจ ปี 2549 – 2553 
 

หน่วย : ล้านบาท 
รายการ 2549 % 2550 % 2551 % 2552 % 2553 % 

รายไดด้อกเบีย้และผลตอบแทนจากการลงทนุ  

รายได้ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและเงินฝาก 4,255.54 84.0 5,287.40 84.1 5,758.71 84.3 6,148.92 82.3 6,588.56 81.8 

-ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 809.48 16.0 1,003.34 15.9 1,069.40 15.7 1,319.54 17.7 1,469.68 18.2 
รวมรายได้ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจาก
การลงทุน 5,065.02 100.0 6,290.74 100.0 6,828.11 

100.
0 7,468.46 100.0 8,058.24 100.0 

ค่าใชจ้่ายดอกเบี้ย 1,233.67 24.4   0.0   0.0   0.0   0.0 

เงินรับฝาก   0.0 1,583.88 25.2 1,808.27 26.5 1,748.18 23.4 2,106.05 26.1 

เงินกู้ยมืระยะสั้น   0.0 190.53 3.0 90.14 1.3 96.81 1.3 40.52 0.5 

เงินกู้ยมืระยะยาว   0.0 87.07 1.4 62.95 0.9 59.02 0.8 43.38 0.5 

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบ้ีย 1,233.67 24.4 1,861.48 29.6 1,961.36 28.7 1,904.01 25.5 2,189.95 27.2 
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการ
ลงทุนสทุธิ 3,831.35 75.6 4,429.26 70.4 4,866.75 71.3 5,564.45 74.5 5,868.29 72.8 

บวก รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย 16.83 0.3 17.03 0.3 14.97 0.2 19.28 0.3 21.02 0.3 
บวก กําไร(ขาดทุน) ธุรกจิจัดหาสินคา้มา
จําหน่าย   0.0 0.42 0.0 0.42 0.0 -0.35 0.0   0.0 

บวก กําไร(ขาดทุน) ธุรกจิการให้บริการ   0.0   0.0   0.0 -14.61 -0.2 -18.86 -0.2 

หัก หนี้สูญและหนี้สงสยัจะสูญ - ลูกหน้ี   0.0 11.39 0.2 19.76 0.3 21.6 0.3 3.31 0.0 

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ย   0.0 5.52 0.1 -3.38 0.0 -1.29 0.0 0.34 0.0 

หัก ค่าใชจ้่ายในการดําเนินงาน 408.14 8.1 443.61 7.1 452.99 6.6 528.76 7.1 575.89 7.1 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนรายการพิเศษ 3,440.04 67.9 3,986.19 63.4 4,412.77 64.6 5,019.70 67.2 5,290.91 65.7 

รายการพิเศษ -1.01 0.0 -10.67 -0.2 -15.1 -0.2 -49 -0.7 3.75 0.0 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิประจําปี 3,439.03 67.9 3,975.52 63.2 4,397.67 64.4 4,970.70 66.6 5,294.66 65.7 

กําไรสทุธิประจําปี (จาํนวนสหกรณ์) 50 1.0 52 0.8 52 0.8 50 0.7 50 0.6 

กําไรสุทธิประจําปี (จํานวนเงิน) 3,440.37 67.9 3,987.30 63.4 4,413.12 64.6 4,990.00 66.8 5,320.20 66.0 

ขาดทุนสุทธิประจําปี 2 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 1 0.0 

ขาดทุนสุทธิประจําปี 1.34 0.0 11.78 0.2 15.45 0.2 19.3 0.3 25.54 0.3 

ไม่ดําเนินงาน   0.0 1 0.0   0.0   0.0   0.0 

ท่ีมา : กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 
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ตารางที่ 14: แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ภาครัฐวิสาหกิจ ปี 2549 – 2553 
 

หน่วย : ล้านบาท 
รายการ 2549 % 2550 % 2551 % 2552 % 2553 % 

แหล่งที่มาของเงินทุน 

แหล่งเงินทุนภายใน 92,498.54 89.4 102,791.56 96.4 118,527.98 96.9 130,559.21 97.2 153,683.01 94.9 

เงินรับฝากจากสมาชิก 34,426.91 33.3 38,808.31 36.4 47,094.29 38.5 50,771.48 37.8 64,514.46 39.8 

ทุนของกลุ่มสมาชกิ 54,890.00 53.0 63,118.76 59.2 70,720.98 57.8 79,027.03 58.8 88,362.23 54.6 

อื่นๆ 3,181.63 3.1 864.49 0.8 712.71 0.6 760.7 0.6 806.32 0.5 

แหล่งเงินทุนภายนอก 11,004.14 10.6 3,886.51 3.6 3,759.93 3.1 3,750.07 2.8 8,240.21 5.1 

เงินกู้ยมืและเครดิตการค้า 7,211.17 7.0 3,357.31 3.1 3,180.91 2.6 2,126.44 1.6 2,773.15 1.7 

เงินรับฝากและหนี้สินอืน่ 3,792.97 3.7 529.2 0.5 579.02 0.5 1,623.63 1.2 5,467.06 3.4 

รวม 103,502.68 100.0 106,678.07 100.0 122,287.91 100.0 134,309.28 100.0 161,923.22 100.0 

การใช้ไปของเงินทุน 

เงินสด/เงินฝาก 3,330.89 3.2 3,960.20 3.7 2,561.04 2.1 5,995.49 4.5 5,376.46 3.3 

ลูกหนี ้ 76,641.43 74.0 80,908.73 75.8 89,046.80 72.8 98,404.02 73.3 108,339.94 66.9 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 105.26 0.1 117.27 0.1 131.02 0.1 152.43 0.1 148.98 0.1 

หลักทรัพย์/ตราสาร 21,926.99 21.2 20,498.19 19.2 27,843.27 22.8 27,000.40 20.1 40,394.03 24.9 

สินค้าคงเหลอื 0 0.0 0.41 0.0 0 0.0 0.31 0.0 0.37 0.0 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 74.26 0.1 107.49 0.1 123.88 0.1 141.22 0.1 141.33 0.1 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 27.4 0.0 37.33 0.0 33.58 0.0 31.65 0.0 34.03 0.0 

อื่นๆ 1,606.97 1.6 1,282.99 1.2 2,810.36 2.3 2,888.62 2.2 7,786.04 4.8 

รวม 103,502.68 100.0 106,678.07 100.0 122,287.91 100.0 134,309.28 100.0 161,923.22 100.0 

ท่ีมา : กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 
 
 1.2.8 สหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัทเอกชน 

ณ ปี 2553 สหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัทเอกชนมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 460 แห่ง สมาชิก
รวม 396,880 คน ถือหุ้นรวมทั้งส้ิน 33,968.82 ล้านบาท และมีเงินฝากในระบบรวมทั้งสิ้น 36,542.7  
ล้านบาท โดยเกือบทั้งหมด (ร้อยละ 99) เป็นการรับฝากจากสมาชิกสหกรณ์ ในขณะที่ปล่อยกู้รวมประมาณ 
109,820 ล้านบาท เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 99) เป็นการปล่อยกู้แก่สมาชิกของสหกรณ์เอง โดยมีผลการ
ดําเนินงาน และแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินลงทุน ระหว่างปี 2549 -2553 ดังปรากฎในตารางที่ 15 และ 
16 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 15: ผลการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ของบริษัทเอกชน ปี 2549 – 2553 
 

หน่วย : ล้านบาท 

รายการ 2549 % 2550 % 2551 % 2552 % 2553 % 

รายไดด้อกเบีย้และผลตอบแทนจากการลงทนุ 

รายได้ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมและเงินฝาก 1,485.36 68.3 1,993.52 71.9 2,460.35 75.2 2,633.81 68.9 2,874.94 71.1 

- ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 690.16 31.7 779.39 28.1 813.35 24.8 1,190.42 31.1 1,166.93 28.9 
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจาก
การลงทุน 2,175.52 100.0 2,772.91 100.0 3,273.70 

100.
0 3,824.23 100.0 4,041.87 100.0 

- ค่าใชจ้่ายดอกเบี้ย 567.47 26.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

- เงินรับฝาก 707.8 32.5 931.33 33.6 1,014.61 31.0 1,115.07 29.2   0.0 

- เงินกู้ยมืระยะสั้น 58.34 2.7 52.06 1.9 149.84 4.6 73.2 1.9   0.0 

- เงินกู้ยมืระยะยาว 32.58 1.5 37.38 1.3 35.65 1.1 33.72 0.9   0.0 

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้ 567.47 26.1 798.72 28.8 1,020.77 31.2 1,200.10 31.4 1,221.99 30.2 
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการ
ลงทุนสทุธ ิ 1,608.05 73.9 1,974.19 71.2 2,252.93 68.8 2,624.13 68.6 2,819.88 69.8 

บวก รายได้ที่มิใช่ดอกเบ้ีย 19.68 0.9 44.5 1.6 40.34 1.2 41.02 1.1 49.11 1.2 
บวก กําไร(ขาดทุน) ธุรกจิจัดหาสินคา้มา
จําหน่าย 2.94 0.1 0.88 0.0 0.54 0.0 1.32 0.0 -0.09 0.0 

บวก กําไร(ขาดทุน) ธุรกจิการให้บริการ   0.0 -1.15 0.0 0 0.0 0.21 0.0 0 0.0 

หัก หนี้สูญและหนี้สงสยัจะสูญ - ลูกหนี ้   0.0 21.54 0.8 26.49 0.8 19 0.5 26.24 0.6 

หนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ย 0 0.0 1.23 0.0 3.32 0.1 -5.87 -0.2 13.18 0.3 

หัก ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงาน 264.99 12.2 310.69 11.2 335.47 10.2 433.38 11.3 435.76 10.8 

กําไร (ขาดทุน) ก่อนรายการพิเศษ 1,365.68 62.8 1,684.96 60.8 1,928.53 58.9 2,208.43 57.7 2,393.72 59.2 

รายการพิเศษ 15.03 0.7 1.66 0.1 89.9 2.7 -0.07 0.0 0.07 0.0 

กําไร(ขาดทุน)สุทธิประจําปี 1,380.71 63.5 1,686.62 60.8 2,018.43 61.7 2,208.36 57.7 2,393.79 59.2 

กําไรสทุธิประจําปี (จาํนวนสหกรณ์) 376 17.3 413 14.9 426 13.0 440 11.5 464 11.5 

กําไรสุทธิประจําปี (จํานวนเงิน) 1,380.95 63.5 1,697.76 61.2 2,023.56 61.8 2,210.85 57.8 2,403.97 59.5 

ขาดทุนสุทธิประจําปี (จาํนวนสหกรณ์) 5   15   9   6   10   

ขาดทุนสุทธิประจําปี (จํานวนเงิน) 0.24   11.14   5.12   2.49   10.18   

ไม่ดําเนินงาน (จํานวนสหกรณ์) 9   7   11   11   10   

ท่ีมา : กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 
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ตารางที่ 16: แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ของบรษิัทเอกชน ปี 2549 – 2553 
 

หน่วย : ล้านบาท 
รายการ 2549 % 2550 % 2551 % 2552 % 2553 % 

แหล่งที่มาของเงินทุน 

แหล่งเงินทุนภายใน 42,439.43 96.7 47,477.66 94.3 59,197.46 94.5 65,266.41 91.2 76,633.00 97.6 

เงินรับฝากจากสมาชิก 20,034.60 45.6 19,804.99 39.4 27,341.33 43.7 29,209.60 40.8 36,381.91 46.4 

ทุนของสมาชิก 22,175.16 50.5 27,352.93 54.3 31,293.15 50.0 35,613.51 49.8 39,753.07 50.7 

อื่นๆ 229.67 0.5 319.74 0.6 562.98 0.9 443.3 0.6 498.02 0.6 

แหล่งเงินทุนภายนอก 1,468.86 3.3 2,851.67 5.7 3,432.12 5.5 6,298.60 8.8 1,846.26 2.4 

เงินกู้ยมืและเครดิตการค้า 1,397.72 3.2 2,723.29 5.4 3,337.57 5.3 6,072.61 8.5 1,486.48 1.9 

เงินรับฝากและหนี้สินอืน่ 71.14 0.2 128.38 0.3 94.55 0.2 225.99 0.3 359.78 0.5 

รวม 43,908.29 100.0 50,329.33 100.0 62,629.58 100.0 71,565.01 100.0 78,479.26 100.0 

การใช้ไปของเงินทุน 

เงินสด/เงินฝาก 1,874.08 4.3 2,686.33 5.3 6,043.98 9.7 3,707.82 5.2 4,124.19 5.3 

ลูกหนี ้ 25,768.07 58.7 31,299.68 62.2 34,736.21 55.5 41,587.65 58.1 45,310.03 57.7 

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 109.82 0.3 96.83 0.2 128.02 0.2 141.55 0.2 167.84 0.2 

หลักทรัพย์/ตราสาร 15,418.47 35.1 15,197.29 30.2 19,112.15 30.5 23,244.53 32.5 24,311.59 31.0 

สินค้าคงเหลอื 8.67 0.0 7.27 0.0 10.7 0.0 12.7 0.0 17.53 0.0 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 84.63 0.2 78.37 0.2 93.64 0.1 169.27 0.2 212.32 0.3 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 4.45 0.0 6.62 0.0 14.84 0.0 5.98 0.0 276.95 0.4 

อื่นๆ 859.74 2.0 1,150.60 2.3 2,746.08 4.4 2,978.61 4.2 4,394.49 5.6 

รวม 43,908.29 100.0 50,329.33 100.0 62,629.58 100.0 71,565.01 100.0 78,479.26 100.0 

ท่ีมา : กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 
 
 1.2.9 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ณ ปี 2552 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยมีสมาชิกรวม 898 แห่ง ถือหุ้น
รวมทั้งสิ้น 5,669 ล้านบาท และมีเงินฝากในระบบรวมทั้งสิ้น 16,304.1  ล้านบาท โดยเป็นการรับฝากจาก
สมาชิกของชุมนุมฯ ท้ังหมด ในขณะที่ปล่อยกู้รวมประมาณ 12,750.3 ล้านบาท เกือบทั้งหมด (ร้อยละ 99) 
เป็นการปล่อยกู้แก่สมาชิกของชุมนุมฯ เอง โดยมีผลการดําเนินงาน และแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินลงทุน 
ระหว่างปี 2552 -2553 ดังปรากฎในตารางที่ 17 ตามลําดับ 
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ตารางที่ 17 ผลการดําเนินงานของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2552 – 2553 
 

หน่วย : ล้านบาท 
รายการ 2553 % 2552 % 

รายได้จากดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน     
เงินให้กู้ยืมและเงินฝาก        660.1     45.5        720.3     52.7  
เงินลงทุน        790.9     54.5        647.6     47.3  
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน   1,450.9   100.0    1,367.9   100.0  
ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียและการลงทุน            -                -     
เงินรับฝาก - ออมทรัพย์           0.0      0.0            0.0      0.0  
- ประจํา       570.9     39.3        509.1     37.2  
เงินเบิกเกินบัญชี           0.0      0.0            0.0      0.0  
เงินกู้ยืม         42.2      2.9        165.6     12.1  
ตั๋วสัญญาใช้เงิน - สหกรณ์       276.3     19.0        300.1     21.9  
- เอกชน         40.9      2.8          42.0      3.1  
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทุน       930.3     64.1    1,016.8     74.3  
หัก หนีสู้ญและหนี้สงสัยจะสูญ            -                -     
หนี้สูญและหนี้สงสยัจะสูญ - ลูกหนี ้           0.4      0.0            0.0      0.0  
รวมหนี้สูญและหนี้สงสยัจะสูญ            0.4      0.0             0.0      0.0  
รายได้จากดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนสุทธิ       520.2     35.9        351.0     25.7  
บวก รายได้ที่มิใช่ดอกเบ้ีย     
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบ้ีย            4.1      0.3             2.9      0.2  
หัก ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน     
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่         34.3      2.4          32.0      2.3  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานท่ีและอปุกรณ์         21.9      1.5          21.7      1.6  
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก         14.0      1.0          12.2      0.9  
ค่าใช้จ่ายดําเนินการอื่นๆ         19.7      1.4          28.3      2.1  
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน         89.9      6.2          94.3      6.9  
กําไรก่อนรายการพเิศษ       434.4     29.9        259.6     19.0  
รายการพิเศษ     
ค่าปรับปรุงบัญชีปีก่อน            -               0.2      0.0  
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ       434.4     29.9        259.9     19.0  

ท่ีมา: ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

2. ประสิทธิภาพการดําเนินงานของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทย 
 ในส่วนนี้เป็นการนําข้อมูลการพิจารณาสถานะของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยในส่วนก่อน
หน้า มาวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ในแต่ละประเภท รวมถึงประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางการเงิน 
4 ด้าน ได้แก่  

1. ความสามารถในการสร้างผลตอบแทน 
2. ความสามารถในการบริหารหนี้สิน 
3. สภาพคล่องและความม่ันคงทางการเงิน 
4. โครงสร้างทางการเงินและต้นทุนของเงินทุน 
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 2.1 ความสามารถในการสร้างผลตอบแทนของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย 
ในส่วนน้ีเป็นการวัดความสามารถในการสร้างผลตอบแทนของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์

ไทย เพื่อพิจารณาว่าแนวทางการบริหารจัดการด้านการหารายได้ของสหกรณ์ประเภทต่างๆ รวมถึง ชสอ. 
ในปัจจุบัน มีประสิทธิภาพหรือไม่ อย่างไร อันเป็นส่วนหนึ่งของการนําไปสู่ข้อเสนอแนะการพัฒนาตราสาร
ทางการเงินเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ท้ังนี้ 
เครื่องมือทางการเงินที่นํามาใช้พิจารณาความสามารถในการสร้างผลตอบแทนของระบบสหกรณ์ ได้แก่ 
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทั้งหมด (ROA: Return on Total Asset) และ อัตราผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE: Return on Equity) 
 

2.1.1 อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทั้งหมด (ROA: Return on Total Asset) 
การวิเคราะห์ความสามารถของระบบสหกรณ์ไทยในการสร้างผลตอบแทนจาก

สินทรัพย์ได้ใช้ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์ที่สําคัญ ดังนี้ 
 คํานวณอัตราผลตอบแทนจากการบริหารสินทรัพย์ (ROA) ของสหกรณ์แต่ละ

ประเภท ระหว่างปี 2549-2553 เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยของพันธบัตรรัฐบาลทั้งในระยะสั้น
และระยะยาวในช่วงเวลาเดียวกัน เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนค่าเสียโอกาสของสหกรณ์แต่ละประเภทในการ
บริหารจัดการส่วนทุนของตน เม่ือเปรียบเทียบกับการนําไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยง (Risk Free) 
ซ่ึงในที่น้ีคืออัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Yield Curve) ในพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปี และ 10 ปี 

 คํานวณอัตราผลตอบแทนจากการบริหารสินทรัพย์เฉลี่ยของสหกรณ์ 8 
ประเภท (ค่าเฉลี่ยระบบสหกรณ์) เปรียบเทียบกับอัตราผลตอบแทนจากการบริหารสินทรัพย์ของ ชสอ. 
ระหว่างปี 2549-2553 เพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานและความสามารถในการทํากําไรของสหกรณ์แต่
ละประเภทว่าอยู่ในระดับใด โดยสหกรณ์ท่ีมีความสามารถในการทํากําไรได้มากกว่าค่าเฉลี่ยระบบสหกรณ์ 
แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการทํากําไรสูงกว่าสหกรณ์อ่ืนในประเภทเดียวกัน ในขณะ
ท่ีสหกรณ์ท่ีอยู่ตํ่ากว่าค่าเฉล่ียระบบสหกรณ์นั้น แสดงถึงประสิทธิภาพในการทํากําไรที่ด้อยกว่าสหกรณ์อื่น
ในประเภทเดียวกันนั่นเอง 

จากการวิเคราะห์ความสามารถของระบบสหกรณ์ไทยในการสร้างผลตอบแทน
จากสินทรัพย์โดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องข้างต้นสามารถจัดประเภทของสหกรณ์ออมทรัพย์เป็น 3 ประเภทตาม
ความสามารถในการทํากําไร ดังต่อไปนี้ (ตารางที่ 18 และรูปภาพที่ 2) 
 
 ประเภทที่ 1: สหกรณ์ที่มีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระบบสหกรณ์ทุกปี โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนในระดับท่ีดี
ท่ีสุดระหว่างปี 2549 - 2553 ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจ สหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานราชการอื่น 
สหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร และสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล ตามลําดับ ในขณะเดียวกัน สหกรณ์ท่ีมี
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สูงกว่าอัตราผลตอบแทนอ้างอิงระยะยาว เช่น พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี ได้แก่ 
สหกรณ์ตํารวจ หน่วยงานราชการ รวมทั้งสหกรณ์โรงพยาบาลและทหาร ในช่วงปี 2552-2553 มีแนวโน้ม
สูงกว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวอายุ 10 ปี แสดงให้เห็นว่า ผลตอบแทนจากการ
ดําเนินงานของสหกรณ์บางแห่งดีกว่าผลตอบแทนของผลตอบแทนของอ้างอิงระยะยาว ซ่ึงสะท้อนถึงการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ได้ในระดับหน่ึง 
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 ประเภทที่ 2: สหกรณ์ที่มีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนต่อสินทรัพย์สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยระบบสหกรณ์เพียงบางปี ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู และสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ โดย
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงปี 2552 – 2553 หลังจากที่อยู่ใน
ระดับที่ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยในช่วงปี 2549 – 2551 เช่นเดียวกับสหกรณ์ภาครัฐวิสาหกิจที่ในช่วงปี 2549 – 
2550 มีอัตราผลตอบแทนต่ํากว่าค่าเฉลี่ยเช่นกัน และมีแนวโน้มดีขึ้นในช่วงปี 2551-2552 แต่กลับลดลง
เล็กน้อยในปี 2553 โดยสหกรณ์ดังกล่าวมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ตํ่ากว่าอัตราผลตอบแทนอ้างอิง
ระยะยาวอย่างเช่น พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี แต่โดยรวมแล้วก็มีอัตราผลตอบแทนสูงกว่าพันธบัตรระยะ
สั้นอายุ 1 ปี 
 ประเภทที่ 3: สหกรณ์ที่มีความสามารถในการสร้างผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ตํ่ากว่า
ค่าเฉล่ียระบบสหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเอกชน สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย และ ชสอ. 
ท้ังนี้ ในกรณีของ ชสอ. สังเกตว่ามีอัตราผลตอบแทนจากการบริหารสินทรัพย์ (ROA) ตํ่าท่ีสุด เม่ือ
เปรียบเทียบกับสหกรณ์ออมทรัพย์อีก 8 ประเภท และผลตอบแทนเฉลี่ยท่ีได้ยังต่ํากว่าการนําไปลงทุนใน
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปี   
 อย่างไรก็ตาม การสร้างผลตอบแทนของสหกรณ์ดังกล่าว เป็นสิ่งที่แสดงถึงความสามารถใน
การสร้างกําไรจากทุนของสหกรณ์ในแต่ละปี โดยสหกรณ์ท่ีมีผลการดําเนินงานที่ดีนั้น สามารถสร้าง
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยสหกรณ์ โดยสหกรณ์บางแห่งสามารถสร้างผลตอบแทนได้สูงกว่า
อัตราผลตอบแทนอ้างอิงระยะสั้น ในขณะที่สหกรณ์บางแห่งสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าอัตรา
ผลตอบแทนอ้างอิงระยะยาว รายละเอียดดังตารางที่ 18 
 

ตารางที่ 18: ความสามารถของระบบสหกรณ์ไทยในการสร้างผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) เปรียบเทียบ
กับค่าเฉลี่ยและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ปี 2549-2553 
 

หน่วย: ร้อยละ 

รายการ 2549 2550 2551 2552 2553 
อัตราที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ของ
ปี 2549 เทียบ ปี 2553 (%) 

ROA (%) 

ตํารวจ 5.45 5.43 5.56 5.49 5.08 -6.79 

หน่วยงานราชการอื่น 4.63 4.73 4.59 4.46 4.13 -10.80 

ทหาร 4.50 4.56 4.45 4.37 4.12 -8.44 

รพ. 4.23 4.43 4.38 4.23 3.92 -7.33 

ครู 3.35 3.39 3.57 3.67 3.58 6.87 

รัฐวิสาหกิจ 3.32 3.73 3.60 3.70 3.27 -1.51 

เอกชน 3.14 3.35 3.22 3.09 3.05 -2.87 

มหาวิทยาลัย 2.63 2.69 2.44 2.48 2.33 -11.41 

อัตราผลตอบแทนเฉลี่ย 8 สหกรณ์ 3.91 4.04 3.98 3.94 3.69 -5.66 

ชุมนุมฯ   1.17 0.84 1.02 -12.82 

พันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปี 4.90 3.65 3.35 1.43 1.80 -63.27 

พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปี 5.38 4.60 4.56 3.91 3.60 -33.09 
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เม่ือเปรียบเทียบไปถึงการดําเนินงานเพื่อแสวงหาอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ของ ชสอ. 
กลับพบว่า ชสอ.มีความสามารถในการสร้างอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ตํ่ากว่าระดับค่าเฉลี่ยของสหกรณ์
ออมทรัพย์โดยรวม และต่ํากว่าอัตราผลตอบแทนอ้างอิงทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซ่ึงสะท้อนให้เห็นระดับ
ความสามารถในการสร้างผลตอบแทนของ ชสอ.ได้ ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 18 และรูปภาพที่ 2 
 
รูปภาพที่ 2: ความสามารถของ ชสอ. ในการสร้างผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย
ระบบสหกรณ์ไทยและผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ปี 2549-2553 
 

 
 
 
 โดยสรุป Return on Assets (ROA) เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ทางการเงินที่บ่งชี้
ประสิทธิภาพการสร้างผลตอบแทนจากสินทรัพย์ท้ังหมดของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยในปี 2553 ROA ของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ คิดเป็นร้อยละ 1.02 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของระบบสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 3.69 
และพันธบัตรรัฐบาลให้ผลตอบแทนร้อยละ 1.8 สะท้อนให้เห็นว่า เม่ือเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่ได้จาก
สหกรณ์ประเภทอื่น และพันธบัตรรัฐบาล ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ยังขาดประสิทธิภาพในการสร้าง 
ผลกําไรอยู่มาก ท้ังนี้อาจมีสาเหตุมาจากโครงสร้างทางการเงินที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น 
 
 2.1.2 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE: Return on Equity) 

ในขณะเดียวกัน เครื่องมือการวิเคราะห์ทางการเงินที่สําคัญอีกประเภทหนึ่งที่สามารถ
สะท้อนประสิทธิภาพการดําเนินงานของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ของไทย คือ การเปรียบเทียบอัตรา
ผลตอบแทนต่อส่วนของทุนหรือผู้ถือหุ้น (ROE) ซ่ึงสะท้อนความสามารถการนําเงินลงทุนของสมาชิกฯ ไป
ทําให้งอกเงยได้ในอัตราผลตอบแทนระดับต่างๆ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาเปรียบเทียบค่า ROE ระหว่าง

% 
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สหกรณ์จําต้องพิจารณาร่วมกับความสามารถในการบริหารหนี้สินของสหกรณ์ ซ่ึงจะแสดงรายละเอียดใน
ส่วนถัดไป 

จากการวิเคราะห์ความสามารถของระบบสหกรณ์ไทยในการสร้างผลตอบแทนต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น โดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องข้างต้นสามารถจัดประเภทของสหกรณ์ออมทรัพย์เป็น 3 ประเภทตาม
ความสามารถในการสร้างผลตอบแทน ดังต่อไปน้ี (ตารางที่ 19 และรูปภาพที่ 3) 

ประเภทที่ 1: สหกรณ์ที่มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยระบบ
สหกรณ์ทุกปี ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 2549 -53 ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจ สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัย และสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ประเภทดังกล่าวมีประสิทธิภาพ
ในการหาผลตอบแทนให้แก่สมาชิกสหกรณ์สูงกว่าค่าเฉล่ียของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย   

ประเภทที่ 2: สหกรณ์ที่มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงกว่าค่าเฉล่ียระบบ
สหกรณ์เพียงบางปี ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ภาครัฐ โดยในช่วงปี 2549 – 2550 อัตราผลตอบแทนต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) อยู่ในระดับท่ีสูงกว่าค่าเฉลี่ยสหกรณ์ แต่ต่อมาในช่วงปี 2551– 2553 กลับมี
แนวโน้มตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยสหกรณ์  

ประเภทที่ 3: สหกรณ์ที่มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นต่ํากว่าค่าเฉล่ีย
ระบบสหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเอกชน สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
และสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสากิจ 

เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตราผลตอบแทน
ต่อสินทรัพย์ พบว่า สหกรณ์บางแห่ง เช่น สหกรณ์มหาวิทยาลัย ท่ีสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือ
หุ้นได้ในระดับท่ีสูงแต่มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ในระดับที่ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยนั้น หากพิจารณาโดย
ละเอียดจักพบว่า สหกรณ์ดังกล่าวมีการใช้ส่วนของหนี้สินสูงกว่าสหกรณ์อื่นๆ โดยรวม ซ่ึงทําให้เม่ือคิดอัตรา
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์โดยมีส่วนของหนี้รวมอยู่น้ันมีอัตราผลตอบแทนต่ํา เนื่องจากส่วนหนึ่งต้องกระจาย
ผลตอบแทนดังกล่าวไปยังเจ้าหนี้ด้วย ดังนั้น การพิจารณาความสามารถในการหากําไรโดยรวมของสหกรณ์
จึงจําเป็นต้องพิจารณาอัตราส่วน ROE และ ROA ควบคู่กัน อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนดังกล่าวมิใช่
อัตราผลตอบแทนที่เป็นรายจ่ายจริงในงบการเงิน แต่เป็นอัตราผลตอบแทนโดยเปรียบเทียบ เพื่อวิเคราะห์
ผลการดําเนินงานในการหากําไรโดยรวมของสหกรณ์เท่าน้ัน 
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ตารางที่ 19: ความสามารถของระบบสหกรณ์ไทยในการสร้างผลตอบแทนจากสินทรัพย์ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
(ROE) เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของระบบสหกรณ์ไทย ปี 2549-2553 

 

หน่วย: ร้อยละ 

หน่วยงาน 2549 2550 2551 2552 2553 
อัตราการเปลี่ยนแปลง 
ปี 2549 เปรียบเทียบ  

ปี 2553 
โรงพยาบาล 6.89 6.86 6.89 6.68 6.63 -3.70 
ครู 6.31 6.29 6.66 6.88 6.82 8.03 
หน่วยงานภาครัฐ 7.01 6.99 7.00 6.88 6.71 -4.27 
ทหาร 7.42 7.34 7.33 7.28 7.12 -4.06 
ภาคเอกชน 6.23 6.17 6.45 6.20 6.02 -3.29 
ตํารวจ 8.12 8.14 8.48 8.43 8.12 0.06 
รัฐวิสาหกิจ 6.27 6.30 6.22 6.29 5.99 -4.36 
มหาวิทยาลัย 7.57 7.17 7.12 7.12 7.18 -5.15 
ค่าเฉล่ีย 8 สหกรณ์ 6.97 6.91 7.02 6.97 6.82 -2.17 
ชสอ.   5.64 4.42 5.64 0.0 
 
รูปภาพที่ 3: ความสามารถของ ชสอ. ในการสร้างผลตอบแทนจากสินทรัพย์ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE)  
 

เปรียบเทียบกับค่าเฉล่ีย และสหกรณ์ประเภทอื่น ปี 2549-2553 
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 โดยสรุป Return of Equity (ROE) เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ทางการเงินที่สามารถบ่งชี้
ประสิทธิภาพการสร้างผลตอบแทนของสหกรณ์จากเงินทุนที่ได้รับจากสมาชิก ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบการ
ดําเนินงานของชุมนุมสหกรณ์ฯ และสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้ง 8 ประเภท พบว่า อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้นของ ชสอ. ตํ่ากว่าอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยของสหกรณ์ 8 ท้ังประเภท แสดงให้
เห็นว่า การดําเนินงานของ ชสอ. ทําให้เกิดผลกําไรจนไปถึงผู้ถือหุ้นในอัตราที่ตํ่า โดยในปี 2553 พบว่ามี 
ROE ท่ีระดับร้อยละ 5.64 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของ 8 สหกรณ์ฯ อยู่ท่ีระดับร้อยละ 6.82 ดังนั้น จึงอาจสรุปได้
ว่ า  ชสอ . มีประสิท ธิภาพการบริหารจัดการ เงินทุนยั ง ไ ม่ เหมาะสมเมื่ อ เที ยบกับสหกรณ์ อ่ืน  
อันเนื่องมาจากอัตราผลตอบแทนที่ไปยังผู้ถือหุ้นต่ํากว่าระดับค่าเฉลี่ยของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ท้ัง 8 
ประเภท  
 
 2.2 ความสามารถในการบริหารหนี้สินของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย 

นอกจากการพิจารณาประสิทธิภาพการดําเนินงานในเชิงความสามารถในการสร้าง
ผลตอบแทนแล้ว ในส่วนนี้เป็นการพิจารณาความสามารถในการบริหารจัดการส่วนของหนี้สินของสหกรณ ์
โดยพิจารณาจาก สัดส่วนหนี้สูญและหนี้ท่ีสงสัยจะสูญต่อลูกหนี้สหกรณ์ท้ังหมด6 

ข้อมูลที่ปรากฎในตารางที่ 20 แสดงให้เห็นว่า ระบบสหกรณ์ในประเทศไทยมีสัดส่วนหนี้
สูญและหนี้ท่ีสงสัยจะสูญต่ํามากเมื่อเทียบกับมูลค่าลูกหน้ีรวมทั้งหมดของสหกรณ์ (เฉลี่ยทั้งระบบฯ เพียง
ประมาณร้อยละ 0.2 ในปี 2553) โดยสหกรณ์ท่ีมีสัดส่วนหนี้สูญและหนี้ท่ีสงสัยจะสูญสูงที่สุดโดยเฉลี่ย 
ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยงานราชการอื่น แต่มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ โดยในปี 2553 มีสัดส่วนอยู่ท่ี 
ร้อยละ 0.39 ของมูลค่าลูกหนี้ทั้งหมด ในขณะที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเอกชนกลับมีแนวโน้มสัดส่วน หนี้
สูญและหนี้ท่ีสงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น โดยในปี 2553 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 0.40 จากปี 2552 ท่ีร้อยละ 0.13 
สําหรับสัดส่วนหนี้สูญและหนี้ที่สงสัยจะสูญของ ชสอ. ถือได้ว่ามีสัดส่วนน้อยมาก 

สัดส่วนหนี้สูญและหนี้ท่ีสงสัยจะสูญของระบบสหกรณ์ไทยท่ีมีสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 1 
ของมูลค่าหนี้สินทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าการบริหารจัดการส่วนของหนี้สินของระบบสหกรณ์ฯ มีความเสี่ยง
ด้านการชําระหนี้ตํ่า อย่างไรก็ตาม สาเหตุประการหลักสําคัญของสัดส่วนที่ตํ่าดังกล่าว เกิดจากวิธีปฏิบัติ
ของระบบสหกรณ์เป็นสําคัญ เน่ืองจากการปล่อยกู้ส่วนใหญ่เป็นไปเพื่อสมาชิกสหกรณ์ และการชําระคืน
เงินกู้ (รวมถึงการชําระค่าหุ้นสมาชิก) ส่วนใหญ่ชําระผ่านระบบบัญชีเงินเดือนโดยการตัดบัญชีของผู้กู้ใน
บัญชีเงินเดือน จึงทําให้เกิดความแน่นอนของการชําระเงินกู้คืนแก่สหกรณ์ และส่งผลให้มีสัดส่วนหนี้สูญและ
หนี้ที่สงสัยจะสูญของระบบฯ ดังกล่าว 
 
 
 
 
 

                                                            
6 “หน้ีสูญและหน้ีสงสัยจะสูญ” ในการคํานวณไดแก รายการคาใชจายท่ีเกิดขึ้นจริงท้ังสวนท่ีเปนลูกหนี้และดอกเบี้ยท่ีเปนในงบกําไร
ขาดทุนของสหกรณแตละประเภทในแตละป 
ในขณะท่ีสวนของลูกหน้ีท้ังหมด ไดแก ลูกหนี้เงินใหกูถึงกําหนดชําระใน 1 ปสุทธิ ลูกหนี้ตัวแทนหักเงินนําสงสุทธิ ลูกหน้ีเงินสดขาดบัญชี
สุทธิ ลูกหนี้เงินยืมทดรองสุทธิ และลูกหนี้อ่ืนสุทธิ 
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ตารางที่ 20 สัดส่วนหนี้สูญและหนี้ท่ีสงสัยจะสูญต่อลูกหนี้สหกรณ์ท้ังหมดของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย 
ปี 2549 – 2553 

 

หน่วย: ล้านบาท 
 2549 2550 2551 2552 2553 

สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาล 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  6 4.67 16.18 8.2 
รวมลูกหนี้ทั้งหมด 8,170.89 9,146.72 10,006.93 11,199.16 10,211.01 
NPL/ลูกหนี้ทั้งหมด (%)  0.07 0.05 0.14 0.08 

สหกรณ์ออมทรัพยค์ร ู
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  73.65 89.08 64.32 74.46 
รวมลูกหนี้ทั้งหมด 33755.37 36571.9 40946.96 41145.28 43138.58 
NPL/ลูกหนี้ทั้งหมด (%)  0.20 0.22 0.16 0.17 

สหกรณ์ออมทรัพยห์น่วยงานราชการ 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 0 15.34 4.36 0.59 -0.48 
รวมลูกหนี้ทั้งหมด 7092.98 7682.97 8615.92 9700.35 9056.79 
NPL/ลูกหนี้ทั้งหมด (%)  0.45 0.51 0.36 0.39 

สหกรณ์ออมทรัพยร์ัฐวิสาหกิจ 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 0 16.91 16.38 20.31 3.65 
รวมลูกหนี้ทั้งหมด 14875.38 16101.96 17031.08 19157.8 19876.23 
NPL/ลูกหนี้ทั้งหมด (%)  0.11 0.10 0.11 0.02 

สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลัย 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 0 37.77 18.32 -5.57 13.59 
รวมลูกหนี้ทั้งหมด 10262.2 11139.05 15785.05 15299.75 15934.39 
NPL/ลูกหนี้ทั้งหมด (%)  0.34 0.12 -0.04 0.09 

สหกรณ์ออมทรัพยท์หาร 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  3.32 7.16 2.71 13.56 
รวมลูกหนี้ทั้งหมด 5516.38 6409 6934.13 7157.36 7553.02 
NPL/ลูกหนี้ทั้งหมด (%)  0.05 0.10 0.04 0.18 

สหกรณ์ออมทรัพยบ์ริษัทเอกชน 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  22.77 29.81 13.13 39.42 
รวมลูกหนี้ทั้งหมด 6704.46 7790.9 8618.12 10386.17 9901.63 
NPL/ลูกหนี้ทั้งหมด (%)  0.29 0.35 0.13 0.40 

สหกรณ์ออมทรัพยตํ์ารวจ 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 0 15.34 4.36 0.59 -0.48 
รวมลูกหนี้ทั้งหมด 7092.98 7682.97 8615.92 9700.35 9056.79 
NPL/ลูกหนี้ทั้งหมด (%)  0.20 0.05 0.01 -0.01 

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ   -0.10 0.05 0.44 
รวมลูกหนี้ทั้งหมด   25627.84 26529.33 47040.73 
NPL/ลูกหนี้ทั้งหมด (%)   -0.0004 0.0002 0.0009 
ค่าเฉลี่ย NPL/ลูกหน้ีท้ังหมด ของ
ระบบสหกรณ์ (%) 

 0.21 0.19 0.11 0.17 
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 อย่างไรก็ตาม ตัวเลขหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญของระบบสหกรณ์น้ัน อาจไม่ได้สะท้อนความ
เส่ียงอันเนื่องมาจากการปล่อยกู้อย่างแท้จริง เนื่องจากสมาชิกของสหกรณ์ท่ีไม่สามารถชําระคืนเงินต้นและ
ดอกเบ้ียเงินกู้ได้นั้น จะดําเนินการขยายวงเงินและระยะเวลาการกู้เพิ่มเติมได้ ดังนั้น สมาชิกส่วนใหญ่จึงมี
การกู้เพิ่มเติมเพื่อมาชําระหนี้สินเดิม (รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 21) หรืออาจมีการขยายระยะเวลา
ผ่อนชําระออกไป ซ่ึงการดําเนินการดังกล่าวจะไม่ถูกบันทึกเป็นรายการหนี้สูญหรือหนี้สงสัยจะสูญของ
สหกรณ์ก็จริง แต่ก็อาจจะเพิ่มภาระความเสี่ยงการชําระคืนหนี้ของสหกรณ์จากผู้กู้มากขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ 
ดังนั้น ตัวเลขที่อยู่ในงบการเงินของสหกรณ์จึงอาจเป็นรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญที่ตํ่ากว่าความเป็น
จริง ดังนั้นเม่ือคิดอัตราส่วน NPLต่อลูกหนี้ท้ังหมดก็สะท้อนภาพที่ตํ่ากว่าความเป็นจริงนั่นเอง  
 
ตารางที่ 21 แสดงการใช้ประโยชน์ของเงินกู้ของสหกรณ์แต่ละประเภท ในปี 2553 

หน่วย: ล้านบาท 

รายการ 
โรงพยาบาล ครู ภาคเอกชน ตํารวจ รัฐวสิาหกิจ มหาวิทยาลัย 

หน่วยงานราชการ
อื่น 

ทหาร 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า 
ร้อย
ละ 

มูลค่า 
ร้อย
ละ 

มูลค่า 
ร้อย
ละ 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า 
ร้อย
ละ 

มูลค่า ร้อยละ มูลค่า 
ร้อย
ละ 

ใช้สอยสว่นตัว 10,224 15 62,515 21 5,245 14 8,302 14 37,396 28 2,552 15 23,900 23 6,159 19 

ชําระหน้ีสินเดิม 16,820 25 91,126 31 8,600 23 21,183 35 54,093 40 2,431 14 19,013 19 8,011 24 

เครือ่งใช้ใน
ครัวเรือน 

4,736 7 19,177 6 3,843 10 4,419 7 7,781 6 194 1 5,601 5 1,326 4 

การกอ่สรา้ง ต่อเติม 
ปรับปรุงอาคาร 

15,367 23 40,454 14 7,061 19 10,678 18 13,350 10 4,161 24 30,856 30 6,476 20 

ซ้ือที่ดิน 4,386 6 8,312 3 633 2 2,834 5 3,098 2 550 3 2,606 3 691 2 

ซ้ือบ้านพร้อมที่ดิน 4,295 6 10,561 4 4,221 11 2,212 4 2,572 2 2,325 14 3,008 3 643 2 

ซ้ือยานพาหนะ 2,248 3 7,600 3 587 2 1,683 3 1,735 1 836 5 1,930 2 406 1 

การลงทุนประกอบ
อาชีพ 

3,015 4 10,023 3 872 2 3,235 5 2,901 2 743 4 2,352 2 1,344 4 

ใช้ประโยชน์ของ
เงินกู้ด้านอื่นๆ 

6,965 10 46,576 16 6,011 16 5,326 9 11,406 8 3,312 19 12,640 12 7,801 24 

รวมให้สมาชิกกู้ 68,056 100 
296,34

4 
100 37,073 100 59,872 100 

134,33
2 

100 17,104 100 101,905 100 
32,85

7 
100 

ท่ีมา : กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 
 
 2.3 ความสามารถในการบริหารสภาพคล่องและความมั่นคงทางการเงินของระบบสหกรณ์
ออมทรัพย์ไทย 

ประเด็นพิจารณาประสิทธิภาพการดําเนินงานของระบบสหกรณ์ไทยลําดับถัดไป คือ การ
พิจารณาความสามารถในการบริหารสภาพคล่อง และความมั่นคงทางการเงินของระบบสหกรณ์ โดย
ประยุกต์ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางการเงินที่ใช้ประเมินสถานภาพการเงินและความมั่นคงของทางการเงิน 2 
ประเภท ได้แก่  
 
 1) ตัวชี้วัดที่ใช้วัดความสามารถในการชําระหนี้ ได้แก่ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ 
(Debt to Equity) และอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (Debt Ratio/Debt to Assets) เพื่อวิเคราะห์
นโยบายบริหารจัดการสภาพคล่องของสหกรณ์ประเภทต่างๆ ว่ามีความแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด อัน
นําไปสู่ข้อสรุปความสามารถในการกู้ยืมหรือความเสี่ยงในการกู้ยืม ลักษณะการก่อหนี้ และความสามารถใน
การชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยของสหกรณ์ เม่ือเปรียบเทียบกับความเสี่ยงที่ได้รับว่ามีมากน้อยเพียงใด  
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 2) ตัวชี้วัดสภาพคล่องของการชําระหนี้ ได้แก่ อัตราส่วนเงินสด (Cash Ratio) และ 
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) เพื่อวิเคราะห์สภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์โดยรวม โดย
พิจารณาว่า สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสด และสินทรัพย์ที่เทียบเท่ากับเงินสดนั้น สามารถชําระหนี้ระยะสั้น
หรือการใช้จ่ายในภาวะฉุกเฉินได้มากน้อยเพียงใด 
 การวิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในประเด็นความสามารถ
ในการบริหารสภาพคล่อง และความม่ันคงทางการเงิน มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
 

2.3.1 ความสามารถในการชําระหนี้ 
 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ 
จากการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่ใช้วัดความสามารถในการชําระหนี้ของ

ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ พบว่า โดยรวมแล้วสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยส่วนใหญ่มีแนวโน้มของอัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (Debt to Equity) ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของระบบสหกรณ์ (ตารางที่ 22 และรูปภาพที่ 
4) หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ส่วนใหญ่มีสัดส่วนหนี้ต่อส่วนของเจ้าของต่ํา ในทางกลับกันอัตราส่วน
ดังกล่าวแสดงว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ส่วนใหญ่มีส่วนที่เป็นเจ้าของหรือทุนของสหกรณ์สูงกว่าหนี้สินที่กู้ยืมมา
เป็นทุนของสหกรณ์มากน่ันเอง เม่ือพิจารณาจากแผนภาพ พบว่า สหกรณ์ท่ีมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ
เจ้าของ (Debt to Equity) ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยของระบบสหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจ สหกรณ์ออม
ทรัพย์โรงพยาบาล สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยงานราชการอื่น สหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร และสหกรณ์ออม
ทรัพย์รัฐวิสาหกิจ ในขณะที่สหกรณ์ท่ีมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (Debt to Equity) สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของระบบสหกรณ์ ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย และสหกรณ์
ออมทรัพย์ภาคเอกชน ในขณะที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีค่าเฉลี่ยในระดับใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของระบบ
สหกรณ์ 
 
ตารางที่ 22 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (Debt to Equity) ของแต่ละสหกรณ์และค่าเฉล่ีย

ระบบสหกรณ์ ปี 2549 – 2553 
 

หน่วย: เท่า 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 2549 2550 2551 2552 2553 
อัตราการเปลี่ยนแปลง  

ปี 2549 เปรียบเทียบกับ ปี 
2553 (%) 

ตํารวจ 0.49 0.50 0.52 0.53 0.60 22.36 
หน่วยงานราชการอื่น 0.52 0.48 0.52 0.54 0.62 21.15 
ทหาร 0.65 0.61 0.65 0.67 0.73 12.40 
โรงพยาบาล 0.63 0.55 0.57 0.58 0.69 10.30 
รัฐวิสาหกิจ 0.89 0.69 0.73 0.70 0.83 -6.00 
ครู 0.88 0.86 0.87 0.87 0.90 2.34 
ภาคเอกชน 0.98 0.84 1.00 1.01 0.97 -0.60 
มหาวิทยาลัย 1.88 1.67 1.91 1.87 2.08 10.80 
เฉล่ียระบบสหกรณ์ 0.86 0.77 0.85 0.85 0.93 7.64 
ชุมนุมสหกรณ์ฯ   3.80 4.23 4.53 16.13 
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หน่วย : เท่า 

 
 
รูปภาพที่ 4 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (Debt to Equity) ของแต่ละสหกรณ์และค่าเฉลี่ยระบบ

สหกรณ์ ปี 2549 – 2553 
 
 นอกจากนี้ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (Debt to Equity) ยังสะท้อนความสามารถ
ในการชําระหนี้แก่เจ้าหน้ีของสหกรณ์ โดยพิจารณาจากส่วนของเจ้าของว่ามีความสามารถชําระหนี้ได้มาก
น้อยเพียงใด ซ่ึงโดยลักษณะการดําเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์แล้ว พบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์มีสถานะของ
ส่วนของเจ้าของหรือทุนเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าการดําเนินธุรกิจอื่น เนื่องจากมีส่วนที่ระดมทุนจากสมาชิก
เพิ่มขึ้นในแต่ละปี อย่างไรก็ดี ในกรณีสหกรณ์ออมทรัพย์บางแห่ง เช่น สหกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีสัดส่วน 
Debt to Equity สูงนั้น เนื่องมาจากสหกรณ์มีเงินฝากจากสมาชิกเป็นสัดส่วนที่สูง ซ่ึงถือเป็นส่วนของหนี้สิน
ท่ีมีต้นทุนทางการเงินต่ํา ในขณะที่สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจมีสัดส่วน Debt to Equity ตํ่า เนื่องจากมีส่วน
ของทุนที่เพิ่มจากการท่ีสมาชิกซ้ือหุ้นเพ่ิมในแต่ละปีเป็นมูลค่าท่ีสูงกว่าการระดมเงินทุนโดยการกู้ยืมเงิน
น่ันเอง 
 นอกจากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (Debt to Equity) แล้ว อัตราส่วนที่บ่งบอกถึง
ความสามารถในการชําระหนี้อีกหนึ่งประเภท คือ อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (Debt to Assets) ซ่ึง
พบว่า มีความสอดคล้องกับ Debt to Equity คือ หากสหกรณ์มีสัดส่วน Debt to Equity และมีสัดส่วน 
Debt to Assets สูงด้วยน้ัน แสดงว่าสหกรณ์ดังกล่าวมีการใช้หนี้สินในสัดส่วนที่สูงนั่นเอง ซ่ึงเม่ือพิจารณา 
จากตารางที่ 23 และรูปภาพที่ 5 พบว่า สหกรณ์ท่ีมี Debt to Assets ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยระบบสหกรณ์ ได้แก่ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยงานราชการอื่น สหกรณ์
ออมทรัพย์ทหาร และสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ ในขณะที่สหกรณ์ที่มี Debt to Assets สูงกว่าค่าเฉลี่ย 



 

 
 

1-33 

ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย และสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเอกชน 
ในขณะที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมีค่าเฉลี่ยในระดับใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยของระบบฯ 
 
ตารางที่ 23: อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (Debt to Assets) ของแต่ละสหกรณ์และค่าเฉลี่ยของระบบ

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ปี 2549 – 2553 
 

หน่วย: เท่า 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 2549 2550 2551 2552 2553 
อัตราการเปลี่ยนแปลง  

ปี 2549 เปรียบเทียบกับ 
 ปี 2553 (%) 

โรงพยาบาล 0.39 0.35 0.36 0.37 0.41 6.09 
ครู 0.47 0.46 0.46 0.47 0.47 1.23 
หน่วยงานราชการอื่น 0.34 0.32 0.34 0.35 0.38 13.02 
ทหาร 0.39 0.38 0.39 0.40 0.42 7.17 
ภาคเอกชน 0.49 0.46 0.50 0.50 0.49 -0.30 
ตํารวจ 0.33 0.33 0.34 0.35 0.37 14.00 
รัฐวิสาหกิจ 0.47 0.41 0.42 0.41 0.45 -3.27 
มหาวิทยาลัย 0.65 0.62 0.66 0.65 0.68 3.51 
เฉล่ียระบบสหกรณ์ 0.44 0.42 0.48 0.48 0.50 13.37 
ชุมนุมสหกรณ์ฯ 0.00 0.00 0.79 0.81 0.82 0.03 
 

หน่วย: เท่า 

 
 
รูปภาพที่ 5: อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (Debt to Assets) ของแต่ละสหกรณ์และค่าเฉลี่ยของระบบ

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ปี 2549 – 2553 
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 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
จากการวิเคราะห์อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (Debt to Equity) ของชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของระบบสหกรณ์และสหกรณ์ประเภทอื่นๆ พบว่า ในปี 2553 
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มี Debt to Equity สูงที่สุด (4.53 เท่า ซ่ึงหมายความว่า ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ฯ มีหนี้คิดเป็นร้อยละ 453 ของทุนทั้งหมด) ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของระบบสหกรณ์ไทยมีสัดส่วนหนี้ต่อ
ส่วนของเจ้าของอยู่ท่ีระดับตํ่ากว่า 1 เท่า (รูปภาพที่ 6) และระหว่างปี 2551-2553 ชุมนุมสหกรณ์ออม
ทรัพย์ฯ มีอัตราเพิ่มขึ้นของ Debt to Equity ประมาณร้อยละ 16  

สาเหตุประการสําคัญ คือ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีส่วนของทุนต่ําเม่ือเปรียบเทียบกับ
เงินรับฝากและเงินกู้ยืมระยะสั้น ท่ีเป็นรายการสําคัญของส่วนของหนี้สิน โดยในปี 2553 พบว่า มีส่วนของ
ทุนจํานวนทั้งสิ้น 7,706 ล้านบาท ในขณะที่เงินรับฝากมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 16,351 ล้านบาท และเงินกู้ยืม
ระยะสั้นมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 18,538 ล้านบาท เปรียบเทียบกับสหกรณ์อื่นๆ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจ 
ท่ีในปี 2553 มีสัดส่วนหนี้ต่อทุนต่ําท่ีสุดเพียง 0.6 เท่า หรือสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย ที่มีอัตราส่วน
หนี้สินต่อส่วนของเจ้าของเฉลี่ยประมาณ 2 เท่า หมายถึง สัดส่วนหนี้มีมูลค่าเป็น 2 เท่าของทุนทั้งหมด 
เนื่องจากสหกรณ์ฯ มีส่วนของเงินรับฝากเป็นสัดส่วนที่สูงมากเม่ือเทียบกับทุน รองลงมาเป็นเงินกู้ยืมระยะ
สั้น จึงทาํให้สัดส่วน Debt to Equity สูงกว่าสหกรณ์อื่นๆ เป็นต้น ในขณะที่ สัดส่วนของหนี้สินต่อสินทรัพย์
รวม (Debt to Assets) ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ มีความสอดคล้องกับสัดส่วนหนี้สินต่อส่วนของ
เจ้าของ (Debt to Equity) เช่นกัน (รูปภาพที่ 7) 
 
รูปภาพที่ 6: อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของ (Debt to Equity) ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และ
สหกรณ์อื่นๆ ปี 2549 -2553 

 
 
รูปภาพที่ 7: อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ (Debt to Assets) ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และสหกรณ์

อ่ืนๆ ปี 2549 -2553 



 

 
 

1-35 

 
 
 2.3.2 สภาพคล่องของการชําระหนี้ 

จากการพิจารณา อัตราส่วนเงินสด (Cash Ratio) ของสหกรณ์ออมทรัพย์ท้ัง 8 
ประเภท พบว่า ในปี 2553 อัตราส่วนเงินสดของสหกรณ์ (Cash Ratio) เฉลี่ยอยู่ในระดับเพียง 0.74 เท่า 
(ตารางที่ 24) หมายความว่า ระบบสหกรณ์ไทยมีการเก็บเงินสดในสัดส่วนที่สูง แต่ตํ่ากว่าหนี้สินหมุนเวียน
ของสหกรณ์7 แสดงให้เห็นว่า หากเกิดภาวะฉุกเฉินจนทําให้สหกรณ์ต้องจ่ายเงินกู้ระยะสั้นแก่เจ้าหนี้น้ัน เงิน
สดท่ีสามารถชําระหนี้ได้นั้น ไม่สามารถครอบคลุมเงินกู้ระยะสั้นได้ท้ังหมด ดังนั้น สหกรณ์ท้ัง 8 ประเภทนั้น
จึงมีสภาพคล่องไม่สูงมากนัก 

จากตารางที่ 24 และรูปภาพที่ 8 พบว่า สหกรณ์ท่ีมีอัตราส่วนเงินสด (Cash Ratio) ตํ่า
กว่าค่าเฉลี่ยท้ัง 8 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์ครู  สหกรณ์มหาวิทยาลัย สหกรณ์รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ตํารวจ 
และสหกรณ์ทหาร ซ่ึงสหกรณ์ครูเป็นสหกรณ์ท่ีมีอัตราส่วนเงินสดต่ําท่ีสุด โดยในปี 2553 นั้นมีอัตราส่วนเงิน
สดเพียง 0.27 เท่าของหนี้สินหมุนเวียน ในขณะที่สหกรณ์โรงพยาบาลมีอัตราเงินสดอยู่ระดับเดียวกับ
ค่าเฉลี่ย ในขณะที่สหกรณ์ภาคเอกชนนั้นกับมีความผันผวนของการสํารองเงินสดในแต่ละปี เนื่องจากอัตรา
การสํารองเงินสดมีเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก โดยในปี 2553 มีอัตราส่วนเงินสดเกินกว่าหนี้สินระยะสั้น 
ในขณะที่ ในปี 2552 น้ันมีการสํารองเงินสดไว้เพียง 0.55 เท่า อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ท่ีมีการเก็บเงินสดไว้ใน
สัดส่วนที่สูงมาก คือ สหกรณ์หน่วยงานราชการอื่นๆ ซ่ึงในแต่ละปีอัตราส่วนเงินสดมากกว่า 1 เท่าของ
หนี้สินหมุนเวียน ซ่ึงในแง่หนึ่ง แสดงถึงความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในอีก
แง่หนึ่งนั้น การคงเงินสดไว้ในสหกรณ์มากเกินไป แสดงถึงความไม่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงิน 
เนื่องจากการเก็บเงินไว้ในรูปของเงินสดนั้นมีต้นทุนค่าเสียโอกาส ซ่ึงอย่างน้อยที่สุดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงิน

                                                            
7 ในการคํานวณหนี้สินหมุนเวียนดังกลาว ไดมีการแบงเงินฝากออกเปน 2 ประเภท ไดแก เงินฝากระยะสั้นและเงินฝากระยะยาว ซ่ึงเงิน
ฝากระยะยาวสวนใหญอยูในบัญชีออมทรัพยพิเศษของสหกรณแตละประเภท ซ่ึงคิดเปนสัดสวนรอยละ 80 ของเงินฝากท้ังหมดของ
สหกรณ ดังนั้น เงินฝากที่เปนเงินฝากระยะสั้นจึงมีสัดสวนเพียงรอยละ 20 ของเงินฝากทั้งหมดของสหกรณ 
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ฝากของสหกรณ์ ดังนั้น การคงเงินสดไว้ในสหกรณ์มากจนเกินไป จึงแสดงให้เห็นถึงการขาดประสิทธิภาพใน
การบริหารเงินระยะสั้นของสหกรณ์ 
 
ตารางที่ 24: อัตราส่วนเงินสด (Cash Ratio) ของแต่ละสหกรณ์ และค่าเฉลี่ยของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์

ไทย ปี 2549 – 2553 
 

หน่วย : เท่า 

Cash Ratio 2549 2550 2551 2552 2553 

โรงพยาบาล 0.35 0.42 0.65 0.58 0.76 
ครู 0.10 0.13 0.15 0.14 0.27 
หน่วยงานราชการอื่น 0.96 1.12 1.69 1.35 1.68 
ทหาร 0.53 0.41 0.51 0.54 0.63 
เอกชน 0.52 0.60 0.98 0.55 1.04 
ตํารวจ 0.32 0.27 0.24 0.17 0.27 
รัฐวิสาหกิจ 0.28 0.48 0.41 0.71 0.78 
มหาวิทยาลัย 0.20 0.32 0.37 0.40 0.48 
เฉล่ีย 8 สหกรณ์ 0.41 0.47 0.63 0.56 0.74 
ชุมนุมสหกรณ์ฯ   0.20 0.29 0.06 
 
หน่วย : เท่า 

 
 
รูปภาพที่ 8 อัตราส่วนเงินสด (Cash Ratio) ของแต่ละสหกรณ์ เปรียบเทียบกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ 

และสหกรณ์อื่นๆ ปี 2549 -2553 
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 นอกจากนี้ เม่ือพิจารณาอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ของสหกรณ์ออมทรัพย์
ท้ัง 8 ประเภท พบว่า ในปี 2553 อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนของสหกรณ์ (Current Ratio) เฉลี่ยอยู่ใน
ระดับเพียง 2.15 เท่า (ตารางที่ 25 และรูปภาพที่ 9) แสดงให้เห็นว่า ระบบสหกรณ์ไทยมีสินทรัพย์
หมุนเวียนในสัดส่วนที่สูงมากถึง 2.15 เท่าเม่ือเทียบกับหนี้สินหมุนเวียนของระบบสหกรณ์ กล่าวคือ หาก
เกิดภาวะฉุกเฉินจนทําให้สหกรณ์ต้องจ่ายเงินกู้ระยะสั้นแก่เจ้าหนี้นั้น สินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมดที่สามารถ
เปลี่ยนเป็นเงินสดเพื่อชําระหนี้ได้น้ัน สามารถครอบคลุมเงินกู้ระยะสั้นได้ท้ังหมด โดยสหกรณ์ที่มีอัตราส่วน
เงินทุนหมุนเวียนสูงกว่าระดับค่าเฉลี่ยสหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์หน่วยงานราชการอื่น สหกรณ์ภาคเอกชนและ
สหกรณ์รัฐวิสาหกิจ ในขณะที่สหกรณ์ท่ีมีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนต่ํากว่าค่าเฉลี่ยสหกรณ์ได้แก่ สหกรณ์
ครู สหกรณ์โรงพยาบาล สหกรณ์ทหาร สหกรณ์ตํารวจ และสหกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจะสังเกตุได้ว่า 
สหกรณ์ครูเป็นสหกรณ์เพียงแห่งเดียวที่มีอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนต่ํากว่า 1 แสดงให้เห็นว่า สหกรร์ครู
เป็นสหกรณ์ที่มีสินทัพย์หมุนเวียนเม่ือเทียบเป็นเงินสดแล้วไม่เพียงพอในการชําระหนี้สินระยะสั้นของ
สหกรณ์ได้ท้ังหมด ดังนั้น สหกรณ์ท้ัง 7 ประเภทนั้นมีความสามารถในการชําระคืนหนี้ในระยะสั้น ยกเว้น
สหกรณ์ครูน่ันเอง 
 
ตารางที่ 25: อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ของแต่ละสหกรณ์ และค่าเฉลี่ยของระบบ

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ปี 2549 – 2553 
 

หน่วย : เท่า 

Current Ratio 2549 2550 2551 2552 2553 

โรงพยาบาล 1.76 1.89 2.13 1.94 1.83 
ครู 0.73 0.75 0.78 0.74 0.84 
หน่วยงานราชการอื่น 5.25 5.43 4.83 4.23 4.14 
ทหาร 2.72 2.49 2.15 2.07 2.20 
เอกชน 2.50 2.36 2.47 2.11 3.09 
ตํารวจ 2.43 2.04 1.64 1.36 1.26 
รัฐวิสาหกิจ 1.48 2.39 2.36 2.70 2.34 
มหาวิทยาลัย 1.28 1.59 1.75 1.74 1.53 
เฉล่ีย 8 สหกรณ์ 2.27 2.37 2.26 2.11 2.15 
ชุมนุมสหกรณ์ฯ   1.30 1.26 1.28 
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รูปภาพที่ 9: อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ของแต่ละสหกรณ์ เปรียบเทียบกับชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และสหกรณ์อื่นๆ ปี 2549 -2553 

 
หน่วย : เท่า 

 
 
 ในกรณีของ ชสอ. น้ัน ตารางที่ 24 และตารางที่ 25 แสดงให้เห็นว่า ชสอ. มีอัตราส่วนเงินสด 
(Cash Ratio) ในสัดส่วนที่ตํ่ามากเม่ือเทียบกับค่าเฉลี่ยของระบบสหกรณ์ โดยในปี 2553 พบว่ามีเงินสดเป็น
สัดส่วนเพียง 0.06 เท่าของหนี้สินระยะสั้น ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ชสอ.มีการคงเงินไว้ในรูปเงินสดน้อยมาก ซ่ึง
หากเกิดภาวะฉุกเฉินอาจทําให้ ชสอ.ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องได้ ในขณะที่อัตราส่วนเงินทุน
หมุนเวียน (Current Ratio) นั้น พบว่ากลับมีอัตราส่วนมากกว่า 1 โดยในปี 2553 สินทรัพย์หมุนเวียนของช
สอ.อยู่ที่ระดับ 1.28 เท่าของหนี้สินหมุนเวียน ท้ังนี้มีสัดส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะสั้นสูง จึงทําให้ส่วนของ
สินทรัพย์หมุนเวียนสูงตามไปด้วย โดยเม่ือเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของระบบสหกรณ์พบว่า ชสอ.มีอัตราส่วน
เงินทุนหมุนเวียนตํากว่าค่าเฉลี่ย (2.15 เท่า) อย่างไรก็ตาม อาจกล่าวได้ว่า ชสอ.มีความสามารถในการชําระ
หนี้ระยะสั้นได้ แต่อาจมีประสิทธิภาพน้อยกว่าสหกรณ์โดยเฉลี่ย  
 
 2.4 ความสามารถในการบริหารโครงสร้างทางการเงินและต้นทุนของเงินทุนของระบบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย 

โครงสร้างทางการเงินเป็นตัวสะท้อนที่มาของเงินทุนทั้งหมดของสหกรณ์อันประกอบด้วย
หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียนและส่วนของผู้ถือหุ้น สําหรับแหล่งที่มาของเงินทุนเฉพาะส่วนของ
เงินทุนระยะยาวทั้งหมดของสหกรณ์ ซ่ึงได้แก่ หนี้สินไม่หมุนเวียน และส่วนของผู้ถือหุ้นนั้น อาจเรียกว่า 
โครงสร้างเงินทุน ซ่ึงเป็นเงินทุนหลักท่ีสหกรณ์ใช้เพื่อลงทุน โดยตัวช้ีวัดท่ีสําคัญที่ใช้คิดต้นทุนทางการเงิน
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ของสหกรณ์คือ ต้นทุนเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก (Weighted Average Cost of Capital: WACC) ซ่ึงสะท้อน
ต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยของสหกรณ์ ซ่ึงประกอบไปด้วย ต้นทุนของเงินกู้ยืม (Cost of debt :Kd) และ
ต้นทุนส่วนของผู้ถือหุ้น (Cost of equity : Ke) 

จากการวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ พบว่า โครงสร้างทางการ
เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ ส่วนใหญ่จัดหาเงินทุนของกิจการมาจากส่วนของทุนจากสมาชิกและส่วนของหนี้  
ซ่ึงได้แก่ หนี้ระยะสั้นและหนี้สินระยะยาว โดยหนี้สินระยะสั้นของสหกรณ์ประกอบด้วย เงินรับฝากจาก
สมาชิกและสหกรณ์อื่น ต๋ัวเงินจ่าย ต๋ัวสัญญาใช้เงิน เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร เป็นต้น ส่วนหนี้สินระยะยาว
น้ัน เป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น แต่ละสหกรณ์จึงมีโครงสร้างทางการเงินที่คล้ายคลึงกัน แต่
สัดส่วนของการจัดหาเงินทุนแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสหกรณ์ในการ
ระดมเงินทุนประเภทต่างๆ เข้าสู่สหกรณ์ ซ่ึงแต่ละประเภทมีต้นทุนทางการเงินที่แตกต่างกัน 

ต้นทุนของเงินทุนแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน โดยหากเป็นแหล่งเงินทุนจากส่วน
ของเจ้าของของสหกรณ์ เช่น การการระดมเงินทุนจากสมาชิกนั้น สหกรณ์มีการจ่ายอัตราผลตอบแทน
ดังกล่าวในรูปเงินปันผลให้แก่สมาชิกในแต่ละปี ซ่ึงถือเป็นต้นทุนทางการเงินในการระดมเงินทุนจากแหล่ง
เงินทุนภายใน ในขณะที่การระดมเงินทุนจากเจ้าหนี้น้ัน ส่วนใหญ่อยู่ในรูปเงินรับฝาก เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นๆ 
และเงินกู้ยืมระยะยาว ซ่ึงต้นทุนของเงินทุนจากเจ้าหนี้ดังกล่าว คือ อัตราดอกเบี้ยในอัตราที่แตกต่างกัน ซ่ึง
เงินฝากถือเป็นแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนทางการเงินต่ําท่ีสุด รองลงมาเป็นเงินกู้ระยะสั้นและเงินกู้ระยะยาว
ตามลําดับ ซ่ึงอัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับระยะเวลาของการกู้ยืมและความเสี่ยงของการกู้ยืมเป็นสําคัญ ดังน้ัน 
สหกรณ์แต่ละประเภทจึงมีต้นทุนทางการเงินจากแหล่งเงินทุนในส่วนของเจ้าหนี้ในระดับที่แตกต่างกัน 
ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงในการกู้ยืมต่างๆ เช่น ความเสี่ยงในการชําระหนี้คืน สัดส่วนของหนี้ต่อส่วนของเจ้าของ 
และสัดส่วนการใช้แหล่งที่มาของเงินทุนจากส่วนของเจ้าหนี้ เป็นต้น ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยในระดับที่
แตกต่างกันของสหกรณ์จึงเป็นตัวสะท้อนความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในส่วนของเจ้าหน้ีและ
ความเสี่ยงของสหกรณ์แต่ละประเภทน่ันเอง 
 
วิธีการคํานวณต้นทุนถัวเฉลี่ยของเงินทุน (WACC-Weighted Average Cost of Capital) คือ 
 
 
 
 
 
 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ 
 k d = ต้นทุนของหนี้สิน 
 k s        =      ต้นทุนส่วนของหุ้นส่วนสามัญ  
                                  (มี 2 แหล่ง คือ กําไรสะสม และออกหุ้นสามัญจําหน่าย) 
 Debt     =       หนี้สินทั้งหมด 
 Equity   =      ส่วนของเจ้าของ 
 WACC = ต้นทุนเฉล่ียของเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก 
 

 
WACC (%) = [Debt / (Debt + Equity) * Kd ] + [Equity / (Debt + Equity) * Ke ] 

หรือ WACC (%) = [Wd * Kd ] + [We* Ke ] 
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 เงื่อนไขและข้อสมมติที่สําคัญของการคํานวณหาค่า WACC 
1. การคํานวณหาเงินปันผลของสหกรณ์ในแต่ละปี คิดจากกําไรสุทธิ หักด้วยกําไรสะสมในแต่

ละปี (Retained Earning)  
2. การคํานวณส่วนของเจ้าของ (Equity) คิดจากทุนเรือนหุ้นที่ชําระเต็มมูลค่า ทุนสํารอง 

และทุนสะสมในแต่ละปี 
3. อัตราการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี (Ks) คํานวณจาก เงินปันผลของสหกรณ์ในปีนั้นเทียบ

กับส่วนของเจ้าของ (Equity) ของสหกรณ์ 
4. สัดส่วนของส่วนของเจ้าของเมื่อเทียบกับทุนดําเนินงานของสหกรณ์ทั้งหมด (ส่วนของ

เจ้าของบวกกับส่วนของหนี้) เรียกว่า We และต้นทุนของหุ้นสามัญ เรียกว่า Ke 
5. สัดส่วนของส่วนของหนี้เม่ือเทียบกับทุนดําเนินงานของสหกรณ์ท้ังหมด (ส่วนของเจ้าของ

บวกกับส่วนของหนี้) เรียกว่า Wd และต้นทุนของเงินกู้ยืม เรียกว่า Kd 
6. ในการคํานวณหาส่วนของหนี้ สามารถแบ่งออกเป็น 
1) หนี้ระยะสั้น ประกอบด้วย เงินรับฝากระยะสั้น และเงินกู้ยืมระยะสั้น 
2) หนี้สินระยะยาว ประกอบด้วย เงินรับฝากระยะยาว และเงินกู้ยืมระยะยาว 

 
 ในการคํานวณหาส่วนของหนี้ระยะสั้นและหนี้ระยะยาวนั้น มีข้อสมมติท่ีสําคัญประการหนึ่ง 
น่ันคือ ส่วนของเงินรับฝากสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ เงินฝากระยะสั้น และเงินฝากระยะยาว 
เนื่องจาก บัญชีเงินรับฝากของสหกรณ์ประกอบด้วย บัญชีเงินออมทรัพย์ บัญชีเงินฝากประจําและบัญชีเงิน
ฝากออมทรัพย์พิเศษ ซ่ึงจากการศึกษา พบว่า บัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของสหกรณ์นั้น เป็นบัญชีท่ีมี
อัตราการถอนระหว่างปีน้อย แต่กลับมีอัตราการฝากเพิ่มสูง ดังนั้น เม่ือเทียบสัดส่วนบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์พิเศษกับยอดเงินฝากทั้งหมด พบว่า มีอัตราส่วนร้อยละ 80 ของเงินรับฝากท้ังหมด แสดงให้เห็นว่า 
เงินรับฝากของสหกรณ์จึงมีลักษณะที่เป็นเงินฝากระยะสั้น อายุไม่เกิน 1 ปี สัดส่วนร้อยละ 20 ของยอดเงิน
รับฝากท้ังหมด ในขณะที่เงินรับฝากระยะยาว คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 80 ของยอดเงินฝากทั้งหมด ซ่ึง
ลักษณะดังกล่าวมีผลต่อสัดส่วนหนี้สินระยะสั้นและหนี้สินระยะยาวของสหกรณน่ั์นเอง 
 
 บัญชีเงินออมทรัพย์พิเศษ จะมีการกําหนดเงื่อนไขพิเศษ เช่น 

- เพดานการฝากเงินระดับต่างๆ เช่น 1 ล้าน หรือ 5 ล้านบาท ขึ้นไป เป็นต้น  
- ผู้ฝากเงินจะต้องมีการเบิกเงินในบัญชีดังกล่าวเดือนละ 1 ครั้ง หากมีการเบิกเกินกว่า 1 

คร้ังจะต้องเสียค่าปรับตามที่สหกรณ์กําหนด 
- จะมีการคิดดอกเบ้ียตามจํานวนเงินต้นที่เหลือ เป็นต้น 

 
 เงินออมทรัพย์พิเศษดังกล่าวจึงมีคุณสมบัติเสมือนเป็นเงินฝากระยะยาว ท่ีมีระยะเวลาเกิน 1 
ปี โดยสมาชิกมีการถอนเงินในบัญชีดังกล่าวน้อย และมีอัตราการฝากเพิ่มสูงในแต่ละปี จึงทําให้เงินออม
ทรัพย์พิเศษเปน็เงินฝากประเภทหนึ่งที่มีสัดส่วนสูงที่อยู่ในสหกรณ์ ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า เงินฝากประเภท
ออมทรัพย์พิเศษ ถือเป็นเงินกู้ยืมระยะยาว ซ่ึงส่งผลต่อสัดส่วนหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 
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 ตารางที่ 26 และรูปภาพที่ 10 แสดงค่า WACC ของสหกรณ์แต่ละประเภท รวมถึงค่าเฉลี่ย
ของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ท้ังหมด พบว่า ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์โดยรวมมีแนวโน้มค่าเฉลี่ยของ WACC 
ลดลงในทุกๆปี โดยในระยะเวลา 4 ปีท่ีผ่านมา เม่ือเปรียบเทียบปี 2550 และปี 2553 พบว่า ค่าWACC 
ลดลงโดยเฉลี่ยร้อยละ 10 ในขณะที่ ชสอ.มีค่าลดลงประมาณร้อยละ 31 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าระบบสหกรณ์มี
ต้นทุนทางการเงินในการระดมเงินทุนที่ตํ่าลง จากกการศึกษาสามารถแบ่งสหกรณ์ออมทรัพย์เป็น 3 
ประเภท คือ 
 ประเภทที่ 1: สหกรณ์ที่มีค่า WACC ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกปี โดย
สหกรณ์ท่ีมีแนวโน้มต้นทุนเฉลี่ยตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยในช่วงระยะเวลาตั้งแต่ปี 2550 -2553 ได้แก่ ชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์ฯ (ชสอ.) สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย สหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ สหกรณ์ออมทรัพย์
ภาคเอกชน แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ดังกล่าวมีต้นทุนในการจัดหาเงินทุนจากส่วนของเจ้าของและส่วนของ
เจ้าหนี้ในอัตราที่ตํ่ากว่าโดยเฉลี่ยในสหกรณ์ประเภทเดียวกัน 
 ด้วยโครงสร้างทางการเงินที่ใช้เงินฝากและเงินกู้ระยะสั้นเป็นหลัก ส่งผลให้ชสอ. มีต้นทุนทาง
การเงิน (WACC) ตํ่ากว่าสหกรณ์สมาชิก โดยในปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 1.79 เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยต้นทุน
ทางการเงินของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 5.38 ท้ังนี้ เนื่องจากชสอ. สามารถจัดหา
เงินทุนได้ด้วยต้นทุนที่ตํ่ากว่าสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆ เนื่องจากมีสัดส่วนการใช้ส่วนของทุนน้อย จึงมีการ
จ่ายปันผลน้อย ซ่ึงส่งผลให้ต้นทุนในการจ่ายเงินปันผลแก่สมาชิกน้อยตามไปด้วย ในขณะที่มีเงินกู้ยืมระยะ
สั้นสูง ซ่ึงเป็นส่วนที่มีการจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่ตํ่า ดังนั้นจึงทําให้ชสอ.มีต้นทุนในการจัดหาเงินทุนต่ํา แสดง
ให้เห็นว่า หากชสอ. ต้องการเงินทุนในการดําเนินงานเพิ่ม ก็สามารถจัดหาเงินทุนในอัตราที่ตํ่ากว่าสหกรณ์
อื่นๆ ได้ อย่างไรก็ดี ชสอ.มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ซ่ึงถือเป็นบัญชีที่มีอัตราการถอนในแต่ละปีตํ่า ทํา
ให้ ชสอ.สามารถระดมเงินที่เสมือนเป็นหนี้ระยะยาวในอัตราดอกเบ้ียท่ีตํ่า จึงทําให้โดยรวมแล้วต้นทุน
ทางการเงินโดยการใช้ส่วนของหนี้ของ ชสอ. จึงมีอัตราที่ตํ่า 
 อย่างไรก็ตาม การใช้หนี้สินระยะสั้นและเงินฝากเป็นส่วนประกอบหลักของโครงสร้างทาง
การเงินหมายถึงค่าใช้จ่ายบังคับในดอกเบี้ยในทุกๆ ปี แม้ในกรณีท่ีประสบผลขาดทุน ทําให้ ชสอ. มีความ
เปราะบางต่อสภาวะเศรษฐกิจตกตํ่าหรือการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้เช่นกัน 
 ในขณะที่สหกรณ์อื่นที่มีค่า WACC ตํ่ากว่าระดับค่าเฉลี่ยของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ เช่น 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยที่มีอัตราต้นทุนถัวเฉลี่ยตํ่าที่สุด พบว่า สหกรณ์มีแนวโน้มการใช้สัดส่วน
หนี้สินสูงกว่าการใช้สัดส่วนทุนมาก โดยในปี 2553 พบว่าสหกรณ์ใช้สัดส่วนหน้ีสินต่อทุน เท่ากับ 69:31 ซ่ึง
ส่งผลให้มีต้นทุนของการใช้ทุนเพียงร้อยละ 2.39 และต้นทุนการใช้หนี้สินร้อยละ 1.78 อันเนื่องมาจากมี
ส่วนของเงินรับฝากในสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับหนี้อื่นๆ ทั้งที่เป็นเงินรับฝากระยะสั้น และเงินรับฝากระยะ
ยาว ดังนั้นจึงมีต้นทุนของดอกเบี้ยตํ่ากว่า โดยรวมจึงทําให้สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมีต้นทุนถัวเฉลี่ย
ของการระดมเงินทุนของสหกรณ์ตํ่ากว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ประเภทอื่นๆ 
 ในขณะที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเอกชน และสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ พบว่า มีแนวโน้ม
การใช้สัดส่วนหนี้ต่อทุนในระดับสูงเช่นกัน โดยในปี 2553 มีสัดส่วนการใช้หนี้ใกล้เคียงกับการใช้ส่วนของทุน 
หรือมีสัดส่วนการใช้ทุนร้อยละ 49 และ 51 ตามลําดับ และใช้ส่วนของหนี้ร้อยละ 51 และ 49 ของเงินทุน
ท้ังหมดของสหกรณ์ ตามลําดับ โดยมีต้นทุนในการใช้ส่วนของทุน ในอัตราร้อยละ 3.12 และ 3.5 ซ่ึงเป็น
อัตราเงินปันผลโดยเฉลี่ยของสหกรณ์ ในขณะที่มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของการใช้ส่วนของเจ้าหนี้รวมเป็น
อัตราร้อยละ 1.63 และ 1.46 ตามลําดับ (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ตารางแสดงสัดส่วนการใช้เงินทุน
และค่า WACC ของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์) 
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 ประเภทที่ 2: สหกรณ์ที่มีค่า WACC ต่ํากว่าค่าเฉล่ียของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์เพียงบาง
ปี ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล โดยในช่วงปี 2550 – 2551 มีค่า WACC สูงกว่าค่าเฉลี่ยของระบบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ แต่ต่อมาในช่วงปี 2552 – 2553 กลับมีแนวโน้มดีขึ้น โดยค่า WACC ตํ่ากว่าค่าเฉลี่ย
ของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 ประเภทที่ 3: สหกรณ์ที่มีค่า WACC สูงกว่าค่าเฉล่ียของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้แก่ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจ สหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร สหกรณ์ออมทรัพย์ครู และสหกรณ์ออมทรัพย์
หน่วยงานราชการอื่น แสดงให้เห็นว่าสหกรณ์ดังกล่าวมีต้นทุนเฉลี่ยในการระดมเงินทุนจากส่วนของเจ้าของ
และเจ้าหนี้สูงกว่าสหกรณ์อื่นที่อยู่ในประเภทเดียวกัน 
 เม่ือพิจารณาสหกรณ์ท่ีมีต้นทุนถัวเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ เช่น 
สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจที่มีค่า WACC สูงกว่าสหกรณ์อื่นๆ นั้น พบว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจมีการใช้
ส่วนของทุนสูง คิดเป็นสัดส่วนกว่าร้อยละ 61 ของทุนดําเนินกิจการทั้งหมด ในขณะที่มีการใช้ส่วนของหนี้
เพียงร้อยละ 39 เท่านั้น ท้ังนี้ มีส่วนของเงินรับฝากซ่ึงถือเป็นส่วนของเงินรับฝากระยะสั้นและเงินรับฝาก
ระยะยาว ซ่ึงที่มีต้นทุนทางการเงินที่ตํ่าที่สุดเป็นสัดส่วนน้อย ดังนั้น จึงทําให้สหกรณ์ต้องจ่ายเงินปันผลแก่
สมาชิกในแต่ละปีสูง ทําให้มีต้นทุน (Ke) สูง ซ่ึงส่งให้ต้นทุนถัวเฉลี่ยรวมอยู่ในอัตราที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
สหกรณ์ออมทรัพย์อื่น อย่างไรก็ดี ค่า WACC ดังกล่าวยังเป็นตัวสะท้อนต้นทุนในการระดมเงินทุนก้อนใหม่
ของสหกรณ์ได้ด้วยเช่นกัน ซ่ึงหากสหกรณ์ต้องการระดมเงินทุนกิจการเพิ่ม ก็จะต้องมีต้นทุนทางการเงินที่สูง
กว่าสหกรณ์อื่นเช่นกัน (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ตารางแสดงสัดส่วนการใช้เงินทุนและค่า WACC 
ของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์) 
 
ตารางที่ 26: ต้นทุนเฉลี่ย (WACC) ของสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของระบบสหกรณ์

ออมทรัพย์ ปี 2550-2553 
 

หน่วย : ร้อยละ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 2550 2551 2552 2553 
อัตราที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ของปี 
2550 เทียบ ปี 2553 (%) 

มหาวิทยาลัย 5.00 4.59 4.55 4.17 -          16.49 
ภาคเอกชน 5.06 5.05 4.91 4.75 -           6.09 
รัฐวิสาหกิจ 5.71 5.43 5.36 4.97 -          13.00 
โรงพยาบาล 6.24 6.15 5.75 5.36 -          14.10 
ครู 5.71 6.33 5.93 5.63 -           1.34 
หน่วยราชการอื่น 6.06 6.14 5.91 5.39 -          11.09 
ทหาร 6.45 6.45 6.19 5.94 -           7.94 
ตํารวจ 7.46 7.79 7.50 6.85 -           8.11 
ค่าเฉล่ีย 8 สหกรณ์ 5.96 5.99 5.76 5.38 -            9.69 
ชุมนุมสหกรณ์ฯ  2.58 2.77 1.79 -          30.70 
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รูปภาพที่ 10: แสดงต้นทุนเฉลี่ย (WACC) ของสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของระบบ

สหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ปี 2550-2553 
 
 อย่างไรก็ตาม จากการวิเคราะห์ต้นทุนถัวเฉลี่ยของ ชสอ. เป็นที่น่าสังเกตุว่า ชสอ. มีการใช้
สัดส่วนของหนี้ต่อทุนสูงมาก เท่ากับ 83:17 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ชสอ.มีการใช้ส่วนของทุนต่ํา อันเนื่องมาจาก
ทุนของสมาชิกไม่สามารถเพิ่มขึ้นเหมือนกับสหกรณ์ท่ัวไป ท้ังนี้เพราะไม่สามารถระดมทุนเพิ่มได้ หาก
สหกรณ์สมาชิกไม่ลงทุนเพิ่ม ซ่ึงแตกต่างกับสหกรณ์ท่ีมีการเพ่ิมทุนในทุกเดือนตามข้อระเบียบข้อบังคับ
สหกรณ์ ซ่ึงทําให้เป็นข้อแตกต่างที่สําคัญที่ทําให้ทุนของ ชสอ. มีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับส่วนของหนี้สิน ซ่ึง
การใช้ส่วนของหนี้สินส่วนใหญ่มาจากเงินฝากทั้งที่เป็นเงินฝากระยะสั้น และเงินฝากระยะยาว โดยส่วนใหญ่
แล้วเป็นเงินฝากระยะยาว ซ่ึงมาจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ น่ันเอง อย่างไรก็ตามเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษ ก็ยังถือว่าเป็นหนี้สินระยะยาวที่ไม่มีความแน่นอน เนื่องจาก ชสอ.ไม่อาจคาดเดาระยะเวลาเฉลี่ยของ
เงินได้แน่นอน ท้ังนี้เพราะเงินฝากประเภทนี้สามารถเบิกถอนได้ตามเงื่อนไขที่กําหนด 
 อย่างไรก็ตาม ชสอ.มีการใช้ตราสารทางการเงินเพื่อช่วยในการระดมเงินทุน ได้แก่ 1) ต๋ัวที่มี
ลักษณะคล้ายต๋ัว OD โดยมีการยืดหยุ่นในเรื่องระยะเวลาที่ต้องการ 2) ต๋ัวสัญญาใช้เงินระยะสั้น มีอายุ 1 ปี 
และ 3) ต๋ัวสัญญาใช้เงินระยะเวลา 5 ปี แต่การใช้ตราสารทางการเงินดังกล่าวจําเป็นต้องได้รับความ
น่าเชื่อถือจากสหกรณ์สมาชิกในระดับหนึ่ง จึงจะสามารถระดมเงินทุนด้วยตราสารดังกล่าวได้ 
 
 
 



 

 
 

1-44 

 
 
รูปภาพที่ 11 แสดงต้นทุนเฉลี่ย (WACC) ของสหกรณ์ออมทรัพย์ เปรียบเทียบกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์

ปี 2550-2553 
 
3. แนวทางการพัฒนาตราสารทางการเงินที่เก้ือหนุนการพึ่งพาและร่วมมือกันในระบบสหกรณ ์              

ออมทรพัย์ของประเทศไทย 
 การวิเคราะห์สถานะและประสิทธิภาพการดําเนินงานที่ปรากฏในหัวข้อก่อนหน้า สามารถสรุป
สาระสําคัญ และนัยต่อการกําหนดแนวทางการพัฒนาตราสารทางการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานของระบบสหกรณ์ของประเทศ ปรากฎในตารางที่ 27 และสรุปประเด็นเปรียบเทียบสําคัญของการ
ดําเนินงานระหว่างระบบสหกรณ์ในภาพรวม กับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) ได้ดังนี้  

• โครงสร้างทางการเงินของ ชสอ. แตกต่างจากสหกรณ์ออมทรัพย์ประเภทอื่นๆ เนื่องจาก 
ชสอ. ใช้สินทรัพย์ส่วนใหญ่จากเงินฝากของสหกรณ์ท่ีเป็นสมาชิก โดยมีสัดส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม 
(Debt to Assets) คิดเป็นร้อยละ 82 ในขณะที่สหกรณ์สมาชิกใช้ทุนซ่ึงเป็นเงินที่ได้จากการถือหุ้นของ
สมาชิกของแต่ละสหกรณ์เป็นส่วนใหญ่ เห็นได้จากสัดส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวมคิดเป็นร้อยละ 46 ซ่ึง
ความแตกต่างในโครงสร้างทางการเงินนี้ ส่งผลต่อความม่ันคงทางการเงิน และประสิทธิภาพในการ
ดําเนินการของ ชสอ.  

• ด้วยโครงสร้างทางการเงินที่ใช้เงินฝาก (ท้ังระยะสั้นและระยะยาว) และเงินกู้ระยะสั้นเป็น
หลัก ส่งผลให้ชสอ.มีต้นทุนทางการเงิน (WACC) ตํ่ากว่าสหกรณ์สมาชิก โดยในปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 1.8 
เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยต้นทุนทางการเงินของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 5.38 อย่างไร
ก็ตาม การใช้เงินฝากและหนี้สินระยะสั้นเป็นส่วนประกอบหลักของโครงสร้างทางการเงินหมายถึงค่าใช้จ่าย
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บังคับในดอกเบี้ยในทุกๆ ปี แม้ในกรณีท่ีประสบผลขาดทุน ทําให้ ชสอ. มีความเปราะบางต่อสภาวะ
เศรษฐกิจตกตํ่าหรือการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเช่นกัน 

• ในกรณีของอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนหรือผู้ถือหุ้น (Return of Equity: ROE)  
ท่ีเป็นเครื่องบ่งชี้ประสิทธิภาพของการสร้างผลตอบแทนจากเงินทุนที่ได้รับจากสมาชิก จากการเปรียบเทียบ
ผลการดําเนินงานในปี 2553 ระหว่าง ชสอ. กับสหกรณ์ประเภทอื่นๆ จะสังเกตได้ว่า แม้ ชสอ. จะสร้างผล
กําไรได้พอสมควรในปีดังกล่าว แต่ค่า ROE ของ ชสอ. (ร้อยละ 5.6) ยังตํ่ากว่าค่า ROE ของระบบสหกรณ ์
(ร้อยละ 6.8) ซ่ึงบ่งชี้ประสิทธิภาพในการบริหารเงินทุนของ ชสอ. ท่ีตํ่ากว่าประสิทธิภาพของสหกรณ์อื่นๆ 
ท้ังนี้อาจมีสาเหตุมาจากความแตกต่างในโครงสร้างทางการเงินระหว่าง ชสอ. กับสหกรณ์อื่นๆ 

• ในกรณีของความสามารถในการสร้างผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (Return on Assets: 
ROA) ท่ีเป็นเครื่องบ่งชี้ประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนจากสินทรัพย์ท้ังหมดของชสอ. พบว่า ในปี 
2553 ROA ของ ชสอ. คิดเป็นร้อยละ 1.02 ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของระบบสหกรณ์ฯ คิดเป็นร้อยละ 3.69 และ
อัตราผลตอบแทนอ้างอิงทั้งระยะสั้นและระยะยาว อาทิ พันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ 
1.8 พันธบัตรระยะยาวอายุ 10 ปีท่ีให้ผลตอบแทน 3.6 เม่ือเปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่ได้จากสหกรณ์
ออมทรัพย์อื่นๆ และอัตราผลตอบแทนอ้างอิงแล้วจะเห็นได้ว่า ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ยังขาด
ประสิทธิภาพในการสร้างผลกําไรอยู่มาก ท้ังนี้อาจมีสาเหตุมาจากโครงสร้างทางการเงินที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น 
 
ตารางที่ 27: สรุปผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ และชุมนุม

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) 
 
1. สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล 

ประเด็น สรุป ตัวชี้วัด รายละเอียด 

ความสามารถใน
การทํากําไร 

ดี/มีประสิทธิภาพ • ROA สูงกว่า
ค่าเฉล่ีย 
• ROE สูงกว่า
ค่าเฉล่ีย 

• สหกรณ์โรงพยาบาลสามารถทํา
กําไรได้สูงกว่าสหกรณ์อื่นในประเภท
เดียวกัน 
• สหกรณ์โรงพยาบาลสามารถสร้าง
ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นสูงกว่าสหกรณ์
อ่ืนโดยเฉล่ีย 

ความสามารถใน
การบริหารหนี้สิน 

มีประสิทธิภาพ NPL ต่ําเพียงร้อยละ 
0.08 (ปี 2553) 

ระบบสหกรณ์ ให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก
เป็นส่วนใหญ่ โดยหักยอดการกู้ยืมเงิน
จากสหกรณ์ของสมาชิกผ่านระบบ
บัญชีเงินเดือน จึงทําให้เกิด NPL ต่ํา 

สภาพคล่องและ
ค ว า ม มั่ น ค ง
ทางการเงิน 

มีสัดส่วนหนี้สินสูงกว่าส่วนของ
เจ้าของและสินทรัพย์รวมของ
สหกรณ์ 

• Debt to Equity 
ตํ่ากว่าค่าเฉล่ีย 

• มีการใช้หนี้สินต่อทุนในสัดส่วนที่
ตํ่ากว่าค่าเฉล่ีย เนื่องจากมีส่วนของ
ทุนจากสมาชิกเป็นสัดส่วนท่ีสูง • Debt to Assets 

ตํ่ากว่า 
• มี ส ภ า พ ค ล่ อ ง ร ะ ดั บ
เดียวกับสหกรณ์ส่วนใหญ่  
• มีความสามารถในการ
ชําระหนี้ระยะสั้นต่ํากว่าเมื่อ

• Cash Ratio ระดับ
เดียวกับค่าเฉล่ีย 
• Current Ratio ต่ํา
กว่าค่าเฉล่ีย  
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เทียบกับสหกรณ์อ่ืน แต่มีสภาพ
คล่องค่อนข้างสูงเนื่องจากมี 
CA>CL (หรือม ี> 1) 

โครงสร้างทางการ
เงินและต้นทุนของ
เงินทุน 

ต้นทุนในการระดมเงินทุนของ
สหกรณ์ต่ํากว่าค่าเฉล่ียเล็กน้อย 

WACC ตํ่ากว่าค่าเฉล่ีย 
8 สหกรณ์เล็กน้อย 

มีการใช้สัดส่วนเงินทุนจากส่วนของ
ทุนมากกว่าหนี้สูง (สัดส่วนหนี้ต่อทุน 
เท่ากับ 42:58) จึงทําให้มีต้นทุนทาง
การเงินสูงกว่าค่าเฉลี่ย 

2. สหกรณ์ออมทรัพย์คร ู

ประเด็น สรุป ตัวชี้วัด รายละเอียด 

ความสามารถใน
การทํากําไร 

ด้อยประสิทธิภาพ • ROA ต่ํากว่า
ค่าเฉล่ีย 
• ROE เท่ากับ
ค่าเฉล่ีย (ในปี 2553) 

• สหกรณ์ครูสามารถทํากําไรได้ต่ํา
กว่าสหกรณ์อื่นในประเภทเดียวกัน 
• สหกรณ์สามารถสร้างผลตอบแทน
แก่ผู้ถือหุ้นระดับเดียวกับสหกรณ์อื่น
โดยเฉลี่ย 

ความสามารถใน
การบริหารหนี้สิน 

มีประสิทธิภาพ NPL ต่ําเพียงร้อยละ 
0.17 (ปี 2553) 

ระบบสหกรณ์ ให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก
เป็นส่วนใหญ่ โดยหักยอดการกู้ยืมเงิน
จากสหกรณ์ของสมาชิกผ่านระบบ
บัญชีเงินเดือน จึงทําให้เกิด NPL ต่ํา 

สภาพคล่องและ
ค ว า ม มั่ น ค ง
ทางการเงิน 

มีสัดส่วนหนี้สินสูงกว่าส่วนของ
เจ้าของและสินทรัพย์รวมของ
สหกรณ์ 

• Debt to Equity 
ตํ่ากว่าค่าเฉล่ีย 

- มีการใช้หนี้สินต่อทุนในสัดส่วนที่
ตํ่ากว่าค่าเฉล่ีย เนื่องจากมีส่วนของ
ทุนจากสมาชิกเป็นสัดส่วนท่ีสูง • Debt to Assets 

ตํ่ากว่าค่าเฉล่ีย 

 

• มีสภาพคล่องตํ่ากว่า 8 
สหกรณ์โดยเฉล่ีย 
• มีความเส่ียงในการชําระ
หนี้ระยะสั้นคืน 
• มีความสามารถในการ
ชําระหนี้ระยะสั้นต่ํากว่าเมื่อ
เ ทียบกับสหกรณ์ อ่ืน  และมี
ส ภ า พ ค ล่ อ ง ค่ อ น ข้ า ง ต่ํ า
เนื่องจากมี CA<CL (หรือมี < 
1) 

• Cash Ratio ต่ํา
กว่าค่าเฉล่ีย 
• Current Ratio ต่ํา
กว่าค่าเฉล่ีย  

โครงสร้างทางการ
เงินและต้นทุนของ
เงินทุน 

ต้นทุนในการระดมเงินทุนของ
สหกรณ์สูงกว่าค่าเฉล่ีย 

WACC สูงกว่าค่าเฉล่ีย
8 สหกรณ์ 

มีการใช้สัดส่วนเงินทุนจากส่วนของ
ทุนมากกว่าหนี้ (สัดส่วนหนี้ต่อทุน 
เท่ากับ 49:51) จึงทําให้มีต้นทุนทาง
การเงินสูงกว่าค่าเฉลี่ย 

3. สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยราชการอื่น 

ประเด็น สรุป ตัวชี้วัด รายละเอียด 

ความสามารถใน
การทํากําไร 

มีประสิทธิภาพผลตอบแทนต่อ
สิ น ท รั พ ย์ ร ว ม  แ ต่ ด้ อ ย
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ใ น เ ชิ ง

• ROA สูงกว่า
ค่าเฉล่ีย 

• สหกรณ์ราชการอื่นสามารถทํา
กําไรได้สูงกว่าสหกรณ์อื่นในประเภท
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ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น • ROE ตํ่ากว่า
ค่าเฉล่ีย 

เดียวกัน 
• สหกรณ์สามารถสร้างผลตอบแทน
แก่ผู้ถือหุ้นตํ่ากว่าสหกรณ์อื่นโดยเฉล่ีย 

ความสามารถใน
การบริหารหนี้สิน 

มีประสิทธิภาพ NPL ต่ําเพียงร้อยละ 
0.39 (ปี 2553) 

ระบบสหกรณ์ ให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก
เป็นส่วนใหญ่ โดยหักยอดการกู้ยืมเงิน
จากสหกรณ์ของสมาชิกผ่านระบบ
บัญชีเงินเดือน จึงทําให้เกิด NPL ต่ํา 

สภาพคล่องและ
ค ว า ม มั่ น ค ง
ทางการเงิน 

มีสัดส่วนหนี้สินต่ํากว่าส่วนของ
เจ้าของและสินทรัพย์รวมของ
สหกรณ์ 

• Debt to Equity 
ตํ่ากว่าค่าเฉล่ีย 8 
สหกรณ์ 

• มีการใช้หนี้สินต่อทุนในสัดส่วนที่
ตํ่ากว่าค่าเฉล่ีย เนื่องจากมีส่วนของ
ทุนจากสมาชิกเป็นสัดส่วนท่ีสูง 
 • Debt to Assets 

ตํ่ากว่าค่าเฉล่ีย 8 
สหกรณ์ 

 • มี ส ภ า พ ค ล่ อ ง สู ง ก ว่ า
ค่าเฉล่ียของสหกรณ์โดยรวม 
• มีความสามารถในการ
ชําระหนี้ ร ะยะสั้ น สู งและมี
สภาพคล่องสูงมากเนื่องจากมี 
CA>CL (หรือมี > 1) 
• อ า จ มี ปั ญ ห า ก า ร ใ ช้
ประโยชน์ของเงินทุน เนื่องจาก
เก็บไว้ ในรูปของเงินสดมาก
เกินไป 

• Cash Ratio สูง
กว่าค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
• Current Ratio สูง
กว่าค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

โครงสร้างทางการ
เงินและต้นทุนของ
เงินทุน 

ต้นทุนในการระดมเงินทุนของ
สหกรณ์สูงกว่าค่าเฉล่ีย 

WACC สูงกว่าค่าเฉล่ีย มีการใช้สัดส่วนเงินทุนจากส่วนของ
ทุนมากกว่าหนี้สูง (สัดส่วนหนี้สินต่อ
ทุน เท่ากับ 40:60) จึงทําให้มีต้นทุน
ทางการเงินสูงกว่าค่าเฉล่ีย 

4. สหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร 

ประเด็น สรุป ตัวชี้วัด รายละเอียด 
ความสามารถใน
การทํากําไร 

มีประสิทธิภาพ • ROA สูงกว่า
ค่าเฉล่ีย 
• ROE สูงกว่า
ค่าเฉล่ีย 

• สหกรณ์ทหารสามารถทํากําไรได้
สูงกว่าสหกรณ์อ่ืนในประเภทเดียวกัน 
• สหกรณ์สามารถสร้างผลตอบแทน
แก่ผู้ถือหุ้นสูงกว่าสหกรณ์อ่ืนโดยเฉล่ีย 

ความสามารถใน
การบริหารหนี้สิน 

มีประสิทธิภาพ NPL ต่ําเพียงร้อยละ 
0.18 (ปี 2553) 

ระบบสหกรณ์ ให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก
เป็นส่วนใหญ่ โดยหักยอดการกู้ยืมเงิน
จากสหกรณ์ของสมาชิกผ่านระบบ
บัญชีเงินเดือน จึงทําให้เกิด NPL ต่ํา 

สภาพคล่องและ
ค ว า ม มั่ น ค ง
ทางการเงิน 

มีสัดส่วนหนี้สินต่ํากว่าส่วนของ
เจ้าของและสินทรัพย์รวมของ
สหกรณ์ 

• Debt to Equity 
ตํ่ากว่าค่าเฉล่ีย 

• มีการใช้หนี้สินต่อทุนในสัดส่วนที่
ตํ่ากว่าค่าเฉล่ีย เนื่องจากมีส่วนของ
ทุนจากสมาชิกเป็นสัดส่วนท่ีสูง • Debt to Assets 

ตํ่ากว่า 
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 • มีสภาพคล่องต่ํากว่าโดย
เฉล่ียของระบบสหกรณ์ 
• มีความสามารถในการ
ชําระหนี้ระยะสั้นสูงกว่าเมื่อ
เ ทียบกับสหกรณ์ อ่ืน  และมี
สภาพค ล่อ ง สู ง เนื่ อ ง จ ากมี 
CA>CL (หรือมี > 1) 

• Cash Ratio ต่ํา
กว่าค่าเฉล่ีย 
• Current Ratio สูง
กว่าค่าเฉล่ีย  

โครงสร้างทางการ
เงินและต้นทุนของ
เงินทุน 
 

ต้นทุนในการระดมเงินทุนของ
สหกรณ์สูงกว่าค่าเฉล่ีย 

WACC สูงกว่าค่าเฉล่ีย
ของสหกรณ์ 8 ประเภท 

มีการใช้สัดส่วนเงินทุนจากส่วนของ
ทุนมากกว่าหนี้สูง (สัดส่วนหนี้สินต่อ
ทุน เท่ากับ 44:56) จึงทําให้มีต้นทุน
ทางการเงินสูงกว่าค่าเฉล่ีย 

5. สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเอกชน 
ประเด็น สรุป ตัวชี้วัด รายละเอียด 

ความสามารถใน
การทํากําไร 

ด้อยประสิทธิภาพ • ROA ต่ํากว่า
ค่าเฉล่ีย 
• ROE ตํ่ากว่า
ค่าเฉล่ีย 

• สหกรณ์ทหารสามารถทํากําไรได้
ตํ่ากว่าสหกรณ์อื่นในประเภทเดียวกัน 
• สหกรณ์สามารถสร้างผลตอบแทน
แก่ผู้ถือหุ้นตํ่ากว่าสหกรณ์อื่นโดยเฉล่ีย 

ความสามารถใน
การบริหารหนี้สิน 

มีประสิทธิภาพ NPL ต่ําเพียงร้อยละ 
0.40 (ปี 2553) 

ระบบสหกรณ์ ให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก
เป็นส่วนใหญ่ โดยหักยอดการกู้ยืมเงิน
จากสหกรณ์ของสมาชิกผ่านระบบ
บัญชีเงินเดือน จึงทําให้เกิด NPL ต่ํา 

สภาพคล่องและ
ค ว า ม มั่ น ค ง
ทางการเงิน 

มีสัดส่วนหนี้สินสูงกว่าส่วนของ
เจ้าของและสินทรัพย์รวมของ
สหกรณ์ 

• Debt to Equity 
สูงกว่าค่าเฉล่ีย 

• มีการใช้หนี้สินต่อทุนในสัดส่วนที่
สูงกว่าค่าเฉล่ีย  
•  • Debt to Assets 

สูงกว่าสหกรณ์อ่ืนๆ 
 • มี ส ภ า พ ค ล่ อ ง ตํ่ า ก ว่ า

สหกรณ์อื่นโดยรวมเล็กน้อย 
• มีความสามารถในการ
ชําระหนี้ระยะสั้นระดับเดียวกับ
สหกรณ์อื่น และมีสภาพคล่อง
สูงเนื่องจากมี CA>CL (หรือมี 
> 1) 

• Cash Ratio ต่ํา
กว่าค่าเฉล่ียเล็กน้อย 
• Current Ratio 
เท่ากับค่าเฉล่ีย  

โครงสร้างทางการ
เงินและต้นทุนของ
เงินทุน 

ต้นทุนในการระดมเงินทุนของ
สหกรณ์ต่ํากว่าค่าเฉล่ีย 

WACC ตํ่ากว่าค่าเฉล่ีย มีการใช้สัดส่วนเงินทุนจากส่วนของ
หนี้ใกล้เคียงกับส่วนของทุน (สัดส่วน
หนี้สินต่อทุน เท่ากับ 51:49) จึงทําให้
มีต้นทุนทางการเงินท่ีต่ํากว่าค่าเฉล่ีย 

6. สหกรณ์ออมทรัพย์ตาํรวจ 

ประเด็น สรุป ตัวชี้วัด รายละเอียด 

ความสามารถใน
การทํากําไร 

มีประสิทธิภาพ • ROA สูงกว่า
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
• ROE สูงกว่า

• สหกรณ์ตํารวจสามารถทํากําไรได้
สูงกว่าสหกรณ์อ่ืนในประเภทเดียวกัน
สูงท่ีสุด 
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ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด • สหกรณ์สามารถสร้างผลตอบแทน
แก่ผู้ถือหุ้นสูงกว่าสหกรณ์อ่ืนโดยเฉล่ีย
สูงท่ีสุด 

ความสามารถใน
การบริหารหนี้สิน 

มีประสิทธิภาพ NPL ต่ําเพียงร้อยละ 
0.01 (ปี 2553) 

ระบบสหกรณ์ ให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก
เป็นส่วนใหญ่ โดยหักยอดการกู้ยืมเงิน
จากสหกรณ์ของสมาชิกผ่านระบบ
บัญชีเงินเดือน จึงทําให้เกิด NPL ต่ํา 

สภาพคล่องและ
ค ว า ม มั่ น ค ง
ทางการเงิน 

มีสัดส่วนหนี้สินต่ํากว่าส่วนของ
เจ้าของและสินทรัพย์รวมของ
สหกรณ์ 

• Debt to Equity 
ตํ่ากว่าค่าเฉล่ียมากที่สุด 

• มีการใช้หนี้สินต่อทุนในสัดส่วนที่
ตํ่ากว่าค่าเฉล่ียมาก เนื่องจากมีส่วน
ของเงินทุนสมาชิกสูง 
•  

• Debt to Assets 
ตํ่ากว่าค่าเฉล่ียมากที่สุด 

 • มี ส ภ า พ ค ล่ อ ง ตํ่ า ก ว่ า
สหกรณ์อื่นโดยเปรียบเทียบ 
• มีความสามารถในการ
ชํ า ร ะ ห นี้ ร ะ ย ะ สั้ น ต่ํ า ก ว่ า
สหกรณ์โดยรวม แต่มีสภาพ
คล่องสูงเนื่องจากมี  CA>CL 
(หรือมี > 1) 
 

• Cash Ratio ต่ํา
กว่าค่าเฉล่ีย 8 สหกรณ์ 
• Current Ratio ต่ํา
กว่าค่าเฉล่ีย 8 สหกรณ์ 

โครงสร้างทางการ
เงินและต้นทุนของ
เงินทุน 

ต้นทุนในการระดมเงินทุนของ
สหกรณ์สูงกว่าค่าเฉ ล่ียมาก
ท่ีสุด 

WACC สูงกว่าค่าเฉล่ีย
มากที่สุด 

มีการใช้สัดส่วนเงินทุนจากส่วนของ
ทุนในระดับสูง (สัดส่วนหนี้สินต่อทุน 
เท่ากับ 39:61) จึงทําให้มีต้นทุนทาง
การเงินท่ีสูงกว่าค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 

7. สหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ 

ประเด็น สรุป ตัวชี้วัด รายละเอียด 

ความสามารถใน
การทํากําไร 

มีประสิทธิภาพ • ROA ต่ํากว่า
ค่าเฉล่ีย 
• ROE ตํ่ากว่า
ค่าเฉล่ีย 

• สหกรณ์รัฐวิสาหกิจสามารถทํา
กําไรได้ต่ํากว่าสหกรณ์อื่นในประเภท
เดียวกัน 
• สหกรณ์สามารถสร้างผลตอบแทน
แก่ผู้ถือหุ้นตํ่ากว่าสหกรณ์อื่นโดยเฉล่ีย 

ความสามารถใน
การบริหารหนี้สิน 

มีประสิทธิภาพ NPL ต่ําเพียงร้อยละ 
0.012 (ปี 2553) 

ระบบสหกรณ์ ให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก
เป็นส่วนใหญ่ โดยหักยอดการกู้ยืมเงิน
จากสหกรณ์ของสมาชิกผ่านระบบ
บัญชีเงินเดือน จึงทําให้เกิด NPL ต่ํา 

สภาพคล่องและ
ค ว า ม มั่ น ค ง
ทางการเงิน 

มีสัดส่วนหนี้สินต่ํากว่าส่วนของ
เจ้าของและสินทรัพย์รวมของ
สหกรณ์ 

• Debt to Equity 
ตํ่ากว่าค่าเฉล่ีย 8 
สหกรณ์ 

• มีการใช้หนี้สินต่อทุนในสัดส่วนที่
ตํ่ากว่าค่าเฉล่ียเนื่องจากมีส่วนของ
เงินทุนสมาชิกสูง 

• Debt to Assets 
ตํ่ากว่าค่าเฉล่ีย 8 
สหกรณ์ 
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 • มีสภาพคล่องสูงกว่าเมื่อ
เทียบกับสหกรณ์อื่น 
• มีความสามารถในการ
ชําระหนี้ระยะสั้นสูงกว่าเมื่อ
เ ทียบกับสหกรณ์ อ่ืน  และมี
สภาพค ล่อ ง สู ง เนื่ อ ง จ ากมี 
CA>CL (หรือมี > 1) 

• Cash Ratio สูง
กว่าค่าเฉล่ีย 
• Current Ratio สูง
กว่าค่าเฉล่ีย  

โครงสร้างทางการ
เงินและต้นทุนของ
เงินทุน 

ต้นทุนในการระดมเงินทุนของ
สหกรณ์ต่ํากว่าค่าเฉล่ีย 

WACC ตํ่ากว่าค่าเฉล่ีย
อุตสาหกรรม 

มีการใช้สัดส่วนเงินทุนจากส่วนของ
หนี้ในระดับใกล้เคียงกับส่วนของทุน  
(สัดส่วนหนี้สินต่อทุน เท่ากับ 49:51) 
จึงทําให้มีต้นทุนทางการเงินท่ีต่ํากว่า
ค่าเฉล่ีย 

8. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย 

ประเด็น สรุป ตัวชี้วัด รายละเอียด 
ความสามารถใน
การทํากําไร 

มีประสิทธิภาพในการสร้ าง
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมต่ํา
ก ว่ า  แ ต่ ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง
ผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นสูงกว่า
เมื่อเทียบกับสหกรณ์อื่น 

• ROA ต่ํากว่า
ค่าเฉล่ีย 
• ROE สูงกว่า
ค่าเฉล่ีย 

• สหกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถทํา
กําไรได้ต่ํากว่าสหกรณ์อื่นในประเภท
เดียวกัน 
• สหกรณ์สามารถสร้างผลตอบแทน
แก่ผู้ถือหุ้นสูงกว่าสหกรณ์อ่ืนโดยเฉล่ีย 

ความสามารถใน
การบริหารหนี้สิน 

มีประสิทธิภาพ NPL ต่ําเพียงร้อยละ 
0.09 (ปี 2553) 

ระบบสหกรณ์ ให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก
เป็นส่วนใหญ่ โดยหักยอดการกู้ยืมเงิน
จากสหกรณ์ของสมาชิกผ่านระบบ
บัญชีเงินเดือน จึงทําให้เกิด NPL ต่ํา 

สภาพคล่องและ
ค ว า ม มั่ น ค ง
ทางการเงิน 

มีสัดส่วนหนี้สินสูงกว่าส่วนของ
เจ้าของและสินทรัพย์รวมของ
สหกรณ์ 

• Debt to Equity 
สูงกว่าค่าเฉล่ีย 8 
สหกรณ์มากท่ีสุด 

• มีการใช้หนี้สินต่อทุนในสัดส่วนที่
สูงกว่าค่าเฉล่ีย  

• Debt to Assets 
สูงกว่าค่าเฉล่ีย 8 
สหกรณ์มากท่ีสุด 

 • มีสภาพคล่องตํ่าเมื่อเทียบ
กับสหกรณ์อ่ืน 
• มีความสามารถในการ
ชําระหนี้ระยะสั้นต่ํากว่าเมื่อ
เทียบกับสหกรณ์อ่ืน แต่มีสภาพ
คล่องสูงเนื่องจากมี  CA>CL 
(หรือมี > 1) 
 

• Cash Ratio ต่ํา
กว่าค่าเฉล่ีย 
• Current Ratio ต่ํา
กว่าค่าเฉล่ีย  

โครงสร้างทางการ
เงินและต้นทุนของ
เงินทุน 

ต้นทุนในการระดมเงินทุนของ
สหกรณ์ต่ํากว่าค่าเฉล่ีย 

WACC ตํ่ากว่าค่าเฉล่ีย มีการใช้สัดส่วนเงินทุนจากส่วนของ
หนี้ในระดับสูงกว่าสัดส่วนของทุนมาก 
(สัดส่วนหนี้สินต่อทุน เท่ากับ 69:31)  
จึงทําให้มีต้นทุนทางการเงินท่ีต่ํากว่า
ค่าเฉล่ีย เนื่องจากการใช้ส่วนของหนี้มี
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ต้นทุนทางการเงินท่ีตํ่ากว่า 

9. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) 

ประเด็น สรุป ตัวชี้วัด รายละเอียด 

ความสามารถใน
การทํากําไร 

ด้อยประสิทธิภาพ • ROA ต่ํากว่า
ค่าเฉล่ีย 
• ROE ตํ่ากว่า
ค่าเฉล่ีย 

• ชสอ.สามารถทํากําไรได้ตํ่ากว่า
สหกรณ์อื่นในประเภทเดียวกัน 
• ชสอ. สามารถสร้างผลตอบแทน
แก่ผู้ถือหุ้นตํ่ากว่าสหกรณ์อื่นโดยเฉล่ีย 

ความสามารถใน
การบริหารหนี้สิน 

มีประสิทธิภาพ NPL ต่ําเพียงร้อยละ 
0.0009 (ปี 2553) 

ระบบสหกรณ์ ให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก
เป็นส่วนใหญ่ โดยหักยอดการกู้ยืมเงิน
จากสหกรณ์ของสมาชิกผ่านระบบ
บัญชีเงินเดือน จึงทําให้เกิด NPL ต่ํา 

สภาพคล่องและ
ค ว า ม มั่ น ค ง
ทางการเงิน 

มีสัดส่วนหนี้สินสูงกว่าส่วนของ
เจ้าของและสินทรัพย์รวมของ
สหกรณ์ 

• Debt to Equity 
สูงกว่าค่าเฉล่ียและสูง
ท่ีสุด โดยใช้ส่วนของหนี้
ต่อทุน เท่ากับ 4.5 เท่า 

• มีการใช้หนี้สินต่อทุนในสัดส่วนที่
สูงกว่าค่าเฉล่ีย 

• Debt to Assets 
สูงกว่าค่าเฉล่ีย 

 • มีสภาพคล่องตํ่าเมื่อเทียบ
กับสหกรณ์อ่ืน 
• มีความสามารถในการ
ชําระหนี้ระยะสั้นต่ํากว่าเมื่อ
เทียบกับสหกรณ์อ่ืน แต่มีสภาพ
คล่องสูงเนื่องจากมี  CA>CL 
(หรือมี > 1) 

• Cash Ratio ต่ํา
กว่าค่าเฉล่ีย 8 สหกรณ์ 
• Current Ratio ต่ํา
กว่าค่าเฉล่ีย 8 สหกรณ์ 

โครงสร้างทางการ
เงินและต้นทุนของ
เงินทุน 

ต้นทุนในการระดมเงินทุนของ
สหกรณ์ต่ํากว่าค่าเฉล่ีย 

WACC ตํ่ากว่าค่าเฉล่ีย
มากที่สุด 

มีการใช้สัดส่วนเงินทุนจากส่วนของ
หนี้ในระดับสูง (สัดส่วนหนี้สินต่อทุน 
เท่ากับ 83:17)  จึงทําให้มีต้นทุนทาง
การเงินท่ีต่ํากว่าค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 
เนื่องจากการใช้ส่วนของหนี้มีต้นทุน
ทางการเงินที่ตํ่ากว่าการใช้ส่วนของ
ทุน 

 
 ด้วยเหตุดังกล่าว แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ของประเทศไทย 
ซ่ึงรวมถึงชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) คือ การแสวงหาแนวทางการพัฒนาตราสาร
ทางการเงินท่ีเกื้อหนุนการพึ่งพาและร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกประเภท โดยพิจารณา
ประเภทตราสารทางการเงินที่เหมาะสม และกลไกกํากับดูแลทั้งในเชิงกฎหมาย และหน่วยงานกํากับ ซ่ึง
ปรากฏเป็นข้อเสนอในชั้นนี้สําหรับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และระบบสหกรณ์ออมทรัพย์
ของประเทศไทย ดังนี้ 
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3. ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาตราสารทางการเงินที่เก้ือหนุนการพึ่งพาและร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์

ออมทรัพย์ 
 3.1 แนวทางการระดมเงินทุนของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ 

3.1.1 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) 
ด้วยโครงสร้างทางการเงินในปัจจุบัน ทําให้ชสอ. มีต้นทุนทางการเงินที่ตํ่ากว่า

สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณางบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 
สามารถสรุปได้ว่า การระดมเงินทุนของ ชสอ. ในปัจจุบันนั้น มีลักษณะการใช้เงินทุนน้อย ในขณะที่มีส่วน
ของเงินรับฝากทั้งที่เป็นเงินฝากระยะสั้น และเงินฝากระยะยาวในรูปแบบบัญชีออมทรัพย์พิเศษ และหนี้สิน
ระยะสั้นในสัดส่วนที่สูง ซ่ึงโครงสร้างดังกล่าวส่งผลต่อความมั่นคงทางการเงิน และประสิทธิภาพในการ
บริหารงานของ ชสอ.ดังนั้น ชสอ. ควรพิจารณาปรับโครงสร้างทางการเงินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดําเนินการ โดยการเปลี่ยนหนี้ระยะสั้น และเงินฝากของสหกรณ์สมาชิก ให้เป็นหนี้ระยะยาว หรือทุน ซ่ึงจะ
ส่งผลให้ ชสอ.มีอิสระในการบริหารสินทรัพย์มากขึ้น โดยการเปลี่ยนโครงสร้างทางการเงินอาจทําได้โดยการ
เสนอตราสารทางการเงินในรูปแบบต่างๆ เพื่อเชิญชวนให้สหกรณ์สมาชิกลงทุนผ่าน ชสอ.ในรูปแบบอ่ืน
นอกเหนือจากการฝากเงิน โดยมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินในรูปแบบต่างๆ เช่น 
 - การเพิ่มทุนโดยการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ (Stock Divedend) ให้กับสหกรณ์ท่ี
เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ดังนั้น สหกรณ์อาจมีการดําเนินการเพิ่มส่วนของทุน โดยการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น
สามัญ หรือเรียกว่า Stock Dividend แก่สหกรณ์สมาชิกเพื่อเพิ่มสัดส่วนของทุนของ ชสอ.ให้มากขึ้น และ
อาจมีการปรับเปลี่ยนระเบียบข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์ฯ ในกรณีการลงทุนเพิ่มจากสหกรณ์สมาชิก ให้มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ัวไปที่มีการเพิ่มทุนจากสมาชิกได้เป็นรายเดือน ดังนั้นการ
ดําเนินการจ่ายเงินปันผลในรูปแบบของหุ้นสามัญจึงเป็นทางเลือกที่มีความม่ันคงทางการเงินสูงสุด โดย 
ชสอ.สามารถได้สัดส่วนของทุนเพิ่มขึ้น แต่ไม่ต้องจ่ายเงินปันผลในรูปของตัวเงิน ซ่ึงสามารถลดค่าใช้จ่ายของ 
ชสอ.ได้ และยังสามารถนํากําไรส่วนที่ต้องจ่ายเป็นเงินปันผลไปลงทุนต่อเพื่อสร้างรายได้เพิ่มแก่ ชสอ. 
 - การออกหุ้นบุริมสิทธิ์ซ่ึงเป็นตราสารที่มีลักษณะกึ่งเจ้าของและกึ่งเจ้าหนี้ กล่าวคือ ผู้ถือหุ้น
จะได้ค่าตอบแทนในลักษณะเงินปันผลคงที่ทุกๆ ปี แต่หากในปีท่ี ชสอ. ประสบผลขาดทุน ชสอ. มีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะชะลอการจ่ายหรือยกเลิกการจ่ายเงินปันผลให้กับสหกรณ์สมาชิกได้ อย่างไรก็ตาม  
เงินปันผลของผู้ถือหุ้นบุริมสิทธ์ิจะสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของการหุ้นกู้ 
 เนื่องจากหุ้นบุริมสิทธ์ิเป็นหลักทรัพย์ท่ีมีคุณสมบัติคล้ายกับพันธบัตรและหุ้นสามัญในบาง
ลักษณะ ในการลงบัญชีถือว่าเป็นส่วนของเจ้าของ (Equity)  แต่อย่างไรก็ตามหุ้นบุริมสิทธ์ิมีคุณสมบัติอยู่
ระหว่างหนี้สิน (พันธบัตร) และหุ้นสามัญ น่ันคือหุ้นบุริมสิทธ์ิสามารถได้รับเงินปันผล ซ่ึงถือเป็นรายจ่าย
ประจําของกิจการ จึงถือได้ว่ากิจการมีหนี้สิน (Financial Leverage) แต่ถ้ากิจการไม่จ่ายปันผล ผู้ถือหุ้นบุ
ริมสิทธ์ิก็ไม่สามารถจะฟ้องร้องหรือทําให้กิจการล้มละลายได้ อย่างไรก็ตามหุ้นบุริมสิทธ์ิส่วนใหญ่มีลักษณะ
แบบสะสมเงินปันผล (Cumulative) ซ่ึงเงินปันผลที่ยังไม่จ่ายสามารถสะสมไว้และจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น
บุริมสิทธ์ิท้ังหมด ก่อนที่จะมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่หุ้นสามัญ อย่างไรก็ตามในเชิงกิจการมองว่าหุ้นบุริม
สิทธ์ิมีความเสี่ยงน้อยกว่าพันธบัตร เนื่องจากบริษัทอาจถูกฟ้องล้มละลายได้ หากไม่จ่ายดอกเบี้ยแก่ผู้ถือ
พันธบัตร 
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 หุ้นบุริมสิทธ์ิ บางประเภทมีลักษณะคล้ายกับพันธบัตรที่ไม่มีกําหนดไถ่ถอน แต่ในปัจจุบันมี
ชนิดที่ไถ่ถอนได้ แต่หุ้นบุริมสิทธ์ิส่วนใหญ่สามารถเรียกคืนได้ ดังนั้นจึงเป็นการจํากัดอายุของหุ้นบุริมสิทธิ์
น่ันเอง นอกจากนี้ยังมีหุ้นบุริมสิทธ์ิประเภทใหม่ๆ เช่น หุ้นบุริมสิทธ์ิท่ีมีอัตราผลตอบแทนลอยตัว เป็นต้น 
 
 การจัดหาเงินทุนด้วยหุ้นบุริมสิทธ์ิมีข้อเด่นและข้อด้อย ดังนี้ 
 
 ข้อเด่น :   

 ความรับผิดชอบในการจ่ายเงินปันผลไม่เหมือนกับพันธบัตร โดยหากกิจการไม่จ่ายเงินปัน
ผลก็ไม่สามารถทําให้กจิการล้มละลายได้ 

 การจําหน่ายหุ้นบุริมสิทธ์ิไม่ทําให้กําไรต่อหุ้นลดลงเหมือนกับการจําหน่ายหุ้นสามัญเพิ่ม 
 เนื่องจากบางครั้ง หุ้นบุริมสิทธ์ิไม่มีกําหนดไถ่ถอน แต่หากมีเงินทุนไถ่ถอนก็จะสามารถ

กระจายไปในช่วงเวลายาวนาน จําทําให้ไม่ต้องมีกระแสเงินสดไหลออกมากอย่างการคืนเงินต้นของการ
จําหน่ายพันธบัตร 
 
 ข้อด้อย : 

 เงินปันผลของหุ้นบุริมสิทธ์ิไม่สามารถนํามาเป็นค่าใช้จ่ายได้ จึงทําให้ต้นทุนหลังภาษีของ
หุ้นบุริมสิทธ์ิสูงกว่าต้นทุนหลังภาษีของหนี้สิน (กรณีกิจการเป็นบริษัทที่ต้องจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล) 

 แม้ว่ากิจการจะสามารถไม่จ่ายเงินปันผลในบางปีได้ แต่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธ์ิก็คาดหวังว่าจะมี
การจ่ายเงินปันผลในภายหลัง ดังนั้น จึงทําให้เงินปันผลดังกล่าวเสมือนเป็นรายจ่ายประจําของกิจการ 

 การระดมทุนจากหุ้นบุริมสิทธ์ิ เสมือนระดมเงินทุนจากส่วนของหนี้ โดยเป็นการเพิ่มความ
เสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) ให้แก่กิจการ ทําให้ต้นทุนในส่วนของเจ้าของเพิ่มด้วย 
 
 - การออกหุ้นกู้หรือพันธบัตรให้กับสหกรณ์สมาชิกและบุคคลทั่วไปจะเป็นการเปลี่ยนหนี้สิ้น
ระยะสั้นให้เป็นหนี้สินระยะยาว เพิ่มทางเลือกในการบริหารสินทรัพย์ให้กับชสอ. โดยหุ้นกู้จะมีต้นทุนทาง
การเงินต่ํากว่าหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธ์ิ แต่ ชสอ. มีภาระตามกฎหมายที่จะต้องจ่ายดอกเบ้ียให้กับผู้ถือหุ้น
กู้จนครบกําหนดสัญญา อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ชสอ.สามารถออกตราสารทางการเงินระยะสั้นและระยะ
ยาวได้ตามระเบียบข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์ฯ กล่าวค่อ ชสอ.สามารถออกตราสารทางการเงินได้ 3 
ประเภท ดังนี้ คือ 1) ต๋ัวท่ีมีลักษณะคล้ายต๋ัว OD โดยมีการยืดหยุ่นในเรื่องระยะเวลาที่ต้องการ 2) ต๋ัว
สัญญาใช้เงินระยะสั้น มีอายุ 1 ปี และ 3) ต๋ัวสัญญาใช้เงินระยะเวลา 5 ปี แต่การใช้ตราสารทางการเงิน
ดังกล่าวจําเป็นต้องได้รับความน่าเชื่อถือจากสหกรณ์สมาชิกในระดับหนึ่ง จึงจะสามารถระดมเงินทุนด้วย
ตราสารดังกล่าวได้ ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
 หุ้นกู้ (Corporate Debenture) คือ ตราสารที่ใช้ในการกู้ยืมระยะยาวที่ไม่มีหลักประกัน โดย
ท่ีผู้ออกหุ้นกู้สัญญาว่าจะจ่ายชําระเงินต้นตามที่ระบุไว้ในอนาคต นอกจากนี้จะจ่ายดอกเบ้ียเป็นรายงวด 
อาจเป็นรายปีหรือรายเดือนตลอดอายุของหุ้นกู้ฉบับน้ัน 
 ดังนั้น หุ้นกู้ คือ ตราสารหนี้ระยะยาว ท่ีออกโดยบริษัทจดทะเบียน หรือ บริษัท มหาชน 
จํากัด ตามกฎหมายไม่ได้กําหนดอายุของหุ้นกู้ไว้ แต่โดยท่ัวไปบริษัทผู้ออก มักจะกําหนดอายุของหุ้นกู้
ประมาณ 2 - 20 ปี ลงทุนในหุ้นกู้จึงมีปัจจัยท่ีต้องพิจารณาหลายประการ เช่น ความน่าเชื่อถือทางการเงิน 
(Credit) หรือความสามารถในการชําระหนี้ของผู้ออก ลักษณะหรือเงื่อนไขเฉพาะของหุ้นกู้ อายุหุ้นกู้ อัตรา
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ดอกเบี้ย เป็นต้น บริษัทผู้ออกหุ้นกู้ ได้ออกหุ้นกู้หลายหลายรูปแบบ ตัวอย่างของหุ้นกู้ท่ีมีออกจําหน่ายใน
ปัจจุบัน เช่น 
 

- หุ้นกู้ด้อยสิทธิ (มักออกโดยธนาคาร เพราะตามกฎหมายธนาคารต้องให้คําสําคัญการชําระ
หนี้กับผู้ฝากเงินก่อน หุ้นกู้ท่ีออกมาจึงต้องเป็นหุ้นกู้ด้อยสิทธ์ิ)  

- หุ้นกู้แปลงสภาพ  
- หุ้นกู้ชนิดมีหลักทรัพย์คํ้าประกัน  
- หุ้นกู้ชนิดทยอยจ่ายคืนเงินต้น  
- หุ้นกู้ชนิดที่ให้สิทธิในการไถ่ถอนคืนก่อนกําหนด 

 
 การจัดหาเงินทุนด้วยหุ้นกู้มีข้อเด่นและข้อด้อย ดังนี้ 
 

 ข้อเด่น:   
 บริษัทสามารถระดมเงินทุนด้วยต้นทุนที่ ตํ่ากว่าเม่ือเปรียบเทียบกับหุ้นสามัญหรือ                   

หุ้นบุริมสิทธ์ิ  
 
ข้อด้อย: 
 ความรับผิดชอบในการจ่ายดอกเบ้ียสามารถทําให้กิจการล้มละลายได้ เนื่องจากต้อง

เป็นไปตามข้อกําหนดตามกฎหมาย 
 ความเสี่ยงจากความน่าเชื่อถือของบริษัทผู้ออก (credit risk) ต้องประเมินว่าผู้ออกมี

ความสามารถในการชําระดอกเบี้ยและเงินต้นคืนหรือไม่ โดยหลักการแล้วระดับความเสี่ยงจะสัมพันธ์กับ
ระดับผลตอบแทน (high risk, high expected return) กล่าวคือ หุ้นกู้ท่ีให้ผลตอบแทนสูงมักจะมีความ
เสี่ยงสูง ในทางกลับกัน หุ้นกู้ท่ีให้ผลตอบแทนตํ่ามักมีความเสี่ยงต่ํา  

 ปัจจัยสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อราคาของหุ้นกู้คืออัตราดอกเบี้ยในตลาด ซ่ึงเคลื่อนไหวใน
ทิศทางตรงกันข้ามกับราคาหุ้นกู้ เหตุผลในเรื่องนี้ คือ เม่ืออัตราดอกเบี้ยในตลาดขึ้น หุ้นกู้ที่กําลังจะออกขาย
ในช่วงนั้นจะเสนออัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นด้วย ดังนั้น เม่ืออัตราดอกเบี้ยในตลาดสูงขึ้น ราคาหุ้นกู้จะ
ลดลง และในทางตรงกันข้าม เม่ืออัตราดอกเบี้ยในตลาดลดลง ราคาหุ้นกู้จะเพิ่มขึ้น 
 
 - การระดมทุนในลักษณะของกองทุนรวม (Mutual Fund) โดย ชสอ.ทําการขายหน่วย
ลงทุน และนําเงินที่ได้มาลงทุนตามนโยบายการลงทุนที่กําหนดไว้เช่นตราสารหนี้ ตราสารทุน สัญญา
ล่วงหน้า เป็นต้น โดยแบ่งสินทรัพย์ท่ีจะลงทุนตามผลตอบแทนและความเสี่ยงตามความเหมาะสม 
 การปรับโครงสร้างทางการเงินข้างต้นขึ้นอยู่กับแนวทางการบริหารงานของ ชสอ. กล่าวคือ 
หาก ชสอ. ต้องการที่จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของสหกรณ์สมาชิกในการกระจายความเสี่ยงของการลงทุน 
ชสอ. ควรปรับโครงสร้างโดยเน้นความมั่นคงทางการเงนิเป็นหลัก โดยใช้วิธีการจ่ายเงินปันผลในรูปของหุ้น
สามัญ และหุ้นบุริมสิทธิ์ ซ่ึงจะส่งผลให้ชสอ.มีประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์มากขึ้น ในอีกทางหนึ่ง  
 
แต่การระดมทุนโดยใช้หุ้นบุริมสิทธ์ิอาจมีต้นทุนทางการเงินในรูปแบบของเงินปันผลที่สูงกว่าการระดมทุนใน
รูปแบบหนี้สินระยะยาว ในขณะที่การใช้หนี้สินระยะยาว เช่น หุ้นกู้ พันธบัตร มีต้นทุนทางการเงินตํ่ากว่า 
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แต่จะมีผลบังคับตามกฎหมายที่จะต้องจ่ายผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยตามที่ได้ระบุไว้จนครบอายุสัญญา 
ในขณะที่การระดมทุนในลักษณะของกองทุนรวมมีความม่ันคงทางการเงินสูงกว่า เนื่องจากไม่มีข้อบังคับใน
การจ่ายผลตอบแทนต่อผู้ลงทุน แต่จะมีต้นทุนทางการเงินที่ต้องจ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุน 
เป็นต้น นอกจากนี้ การระดมเงินทุนในรูปแบบกองทุนรวม โดยมีการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมา
ดําเนินการจัดการกองทุนแทน ชสอ.นั้น อาจประสบปัญหาความรู้ความเข้าใจของผู้ท่ีทําหน้าที่ให้คําปรึกษา
ทางการเงินแก่สหกรณ์ เนื่องจากในปัจจุบันผู้ท่ีทําหน้าท่ีดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นสถาบันการเงินในรูปของ
ธนาคาร จึงอาจไม่เข้าใจถึงระบบการทํางานของสหกรณ์ รวมทั้งกฎระเบียบ ข้อบังคับ ตามกฎหมายของ
สหกรณ์ จึงอาจส่งผลต่อรูปแบบและการดําเนินงานในภาพรวมของสหกรณ์ได้ 
 อย่างไรก็ตาม การดําเนินการในรูปแบบต่างๆที่ได้มีการนําเสนอนั้น สหกรณ์และชุมนุม
สหกรณ์ฯ สามารถดําเนินการได้ภายใต้กฎระเบียบภายในสหกรณ์ หรืออาจดําเนินการแก้ไขระเบียบสหกรณ์
เพื่อความคล่องตัวมากย่ิงขึ้น ซ่ึงอาจไม่เก่ียวข้องกับหน่วยงานอื่นในพัฒนาตราสารทางการเงินดังกล่าว 
 
 3.1.2 สหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆ  

ในปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ มีการใช้ส่วนของทุนในสัดส่วนที่สูงกว่าส่วนของหนี้ 
จึงทําให้ต้นทุนทางการเงินสูงกว่าการระดมเงินทุนในส่วนของหนี้ โดยในปัจจุบันสัดส่วนโดยเฉลี่ยของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ท้ัง 8 ประเภทมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุน คิดเป็นร้อยละ 48 และ 52 ของทุนสหกรณ์ทั้งหมด 
(รูปภาพที่ 12) 
 

 
 
รูปภาพที่ 12: สัดส่วนหน้ีและสัดส่วนของทุนที่ใช้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ 8 ประเภท ในปี 2553 
 
 ดังนั้น หากสหกรณ์ออมทรัพย์ต้องการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนระหว่างหน้ีและทุนในอนาคต เพื่อ
ประโยชน์ในการมีต้นทุนทางการเงินที่ตํ่าลง เพื่อให้โครงสร้างทางการเงินมีความเหมาะสม จึงอาจมีข้อเสนอ
ทางเลือกในการดําเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์แบ่งได้เป็น 
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 ทางเลือกที่ 1 : การระดมเงินทุนโดยการเพิ่มส่วนของหนี้โดยการเพิ่มเงินรับฝากระยะยาว 
 เนื่องจากการรับฝากเงินจากสมาชิกระยะยาว มาจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษของ
สหกรณ์ที่มีเงื่อนไขการฝากพิเศษแตกต่างจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ท่ัวไป ในเรื่องจํานวนขั้นต่ําของการ
ฝากเงิน การเบิกถอน และอัตราดอกเบี้ยท่ีสูงกว่าเงินฝากออมทรัพย์ธรรมดาในแต่ละปี โดยเงินรับฝากของ
สมาชิกระยะยาวดังนั้น หากสหกรณ์ต้องการระดมเงินทุนของกิจการเพิ่ม ก็อาจกระทําได้ผ่านการรับฝากเงิน
จากสมาชิกระยะยาวเพิ่ม เพื่อให้สัดส่วนการใช้เงินทุนจากส่วนของหนี้เพิ่มขึ้น ซ่ึงจะช่วยให้ต้นทุนโดยเฉลี่ย
ของการจัดหาเงิน (WACC) ลดตํ่าลงอีกด้วย ซ่ึงทําให้ต้นทุนในการจัดการทางการเงินของสหกรณ์ลดลง จะ
ทําให้เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสหกรณ์ได้อีกทางหน่ึง อย่างไรก็ดี การเพิ่มเงินทุนในฝั่งของเงิน
รับฝากระยะยาวนั้น ก็อาจจะเผชิญความเสี่ยงในเรื่องความไม่แน่นอนของระยะเวลาการคงอยู่ของเงินรับ
ฝากดังกล่าว ดังนั้นจึงอาจต้องมีการศึกษาพฤติกรรมของผู้ฝากเงินว่ามีการฝากเงินในรูปแบบออมทรัพย์
พิเศษโดยมีระยะเวลาเฉลี่ย (Duration) เท่าใด ดังนั้น การรับฝากเงินในรูปแบบเงินออมทรัพย์พิเศษจึงอาจ
เกิดความเสี่ยงกับสหกรณ์ได้ หากสหกรณ์เกิดภาวะไม่ปกติจนทําให้เกิดการไหลออกของเงินฝากดังกล่าวใน
ระบบสหกรณ์ 
 
 ทางเลือกที่ 2 : การระดมเงินทุนโดยการเพิ่มส่วนของหนี้โดยวิธีอื่น 
 สหกรณ์ออมทรัพย์อาจมีการใช้ตราสารทางการเงินเพื่อระดมเงินในส่วนของหนี้เพิ่มขึ้น ซ่ึงตรา
สารทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับส่วนของหนี้อาจมีการพิจารณาตราสารทางการเงินใหม่ๆ เช่น การออกหุ้นกู้ 
เช่นเดียวกับกรณี ชสอ. เป็นต้น 
 
 3.2  แนวทางการใช้ไปของเงินทุนของระบบสหกรณ์ออมทรัพย ์

การศึกษาในหัวข้อก่อนหน้าได้เน้นแนวทางในการระดมเงินทุนที่เหมาะสมของระบบ
สหกรณ์ใหม่ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดโครงสร้างทางการเงินและต้นทุนการเงินที่เหมาะสมของสหกรณ์แต่
ละประเภทต่อไป โดยส่งผลดีต่อผลการดําเนินงานและความสามารถในการสร้างกําไร อันมีจุดประสงค์เพื่อ
ช่วยเหลือและสร้างประโยชน์สมาชิก/สหกรณ์สมาชิกอย่างสูงสุด 

อย่างไรก็ดี แนวทางการใช้ไปของเงินทุนใหม่ๆ ของสหกรณ์ก็สามารถสร้างทางเลือกที่
เหมาะสม อันก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการหารายได้ของสหกรณ์โดยรวม และความสามารถในการทํากําไร
ท่ีเหมาะสมกับความเสี่ยงที่สหกรณ์ยอมรับได้ ซ่ึงนําไปสู่การสร้างความพึงพอใจแก่สมาชิก/สหกรณ์สมาชิก
โดยรวมได้ ดังนั้น แนวทางในการใช้ไปของเงินทุนของระบบสหกรณ์ท่ีมีความเป็นไปได้ ได้แก่ 
 
 ทางเลือกที่ 1: การลงทุนซื้อตราสารหนี้ในตลาดแรก 
 การลงทุนในตราสารหนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็น การลงทุนในตลาดแรก ซ่ึงเป็นการประมูล
หรือซ้ือขายตราสารหนี้ท่ีออกจําหน่ายเป็นครั้งแรก และการลงทนุในตลาดรอง เป็นการซื้อขายตราสารอย่าง
ไม่เป็นทางการผ่านตัวกลางหรือธนาคารพาณิชย์ท่ีทําหน้าท่ีในการรับซ้ือ- ขายให้กับนักลงทุนในตลาด 
 
การลงทุนในตลาดแรกสามารถซื้อขายผ่านธนาคารตัวแทนจําหน่ายหรือการประมูลผ่านระบบ e- Bidding 
ท้ังนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยทําหน้าที่เป็นนายทะเบียนและตัวแทนการจ่ายเงินจากผู้ออกตราสารหนี้ใน
ตลาดแรก และการจําหน่ายตราสารหนี้โดยวิธีการประมูลด้วยระบบ e- Bidding ซ่ึงเป็นการประมูลตราสาร
หนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่นักลงทุนสถาบัน โดยมีวิธีจําหน่าย 2 แบบ คือ การเสนอขายแบบแข่งขันราคา 
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(Competitive Bidding: CB) โดยวงเงินไม่เกินที่กําหนด และการเสนอซื้อแบบไม่แข่งขันราคา (Non-
competitive Bidding: NCB) โดยมีเงื่อนไขวงเงินประมูลไม่เกิน 40 ล้านบาท 
 การลงทุนซ้ือตราสารหนี้ในตลาดแรกนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์แต่ละประเภทรวมทั้ง ชสอ.
สามารถกระทําได้ตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ แต่ในปัจจุบันกลับพบว่า รูปแบบการลงทุนดังกล่าวยัง
ไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพยแต่ละแห่ง รวมทั้ง ชสอ.มีการซ้ือขายในตลาดรอง
เป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้อาจมีข้อจํากัดในด้านต่างๆ อาทิเช่น ความรู้ความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทาง
การเงินการลงทุน การติดตามข้อมูลข่างสารทางการเงินและการลงทุนของสหกรณ์ รวมทั้งจํานวนเงินลงทุน
ท่ีสามารถนําไปลงทุนในตราสารทางเงิน เป็นต้น ดังนั้น จึงมีเพียงสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจเพียงแห่ง
เดียวที่มีการดําเนินการดังกล่าว น่ันคือ สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดย
ดําเนินการซื้อตราสารหนี้ผ่านตัวแทนดําเนินงาน คือ ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ซ่ึงเป็นการลงทุนลักษณะที่
เรียกว่า “การประมูลพันธบัตรแบบไม่แข่งขันราคา”  
 ดังนั้นการลงทุนในตราสารหนี้ในตลาดแรก แบบไม่แข่งขันราคา จึงอาจเป็นทางเลือกที่ดีใน
การเริ่มต้นประมูลตราสารหนี้ในตลาดแรก เนื่องจากไม่มีความเสี่ยงในการประมูล ท้ังนี้ ผู้ย่ืนประมูลแบบไม่
แข่งขันราคาสามารถเสนอจํานวนเงินที่ต้องการในราคาตราผ่าน Outright Primary Dealers เท่านั้น แต่
ต้องไม่เกินที่วงเงินที่กําหนด (ไม่ตํ่ากว่า 4 ล้านและไม่เกิน 40 ล้านบาท) โดยตราสารท่ีเปิดประมูลแบบไม่
แข่งขันราคา ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยอายุเกิน 1 ปี โดยสถาบันที่มีสิทธิ
ประมูลแบบไม่แข่งขันราคา ได้แก่ มูลนิธิ สหกรณ์ หรือนิติบุคคลเพื่อการสาธารณกุศล เป็นต้น ท้ังนี้การ
ลงทุนดังกล่าวเป็นการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนสมํ่าเสมอ มีความเสี่ยงต่ํา โดยตราสารสามารถซ้ือขาย
เปลี่ยนมือได้ อีกทั้งยังใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ําประกันได้และพันธบัตรรัฐบาลสามารถใช้เป็นสินทรัพย์ในการ
ดํารงสภาพคล่องได้ นอกจากนี้การประมูลตราสารหนี้ในตลาดแรกที่เป็นพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ สามารถ
ประมูลตลาดแรกท่ีกระทรวงการคลัง และหุ้นกู้ซ่ึงเป็นตราสารหนี้ของบริษัทเอกชนนั้น สามารถซื้อผ่าน
ผู้ประกันการจําหน่าย (Underwriter) หรือตัวแทนการจัดจําหน่าย (Selling Agent) ได้อีกด้วย 
 
 3.3 แนวทางในการเชื่อมโยงระบบทางการเงินที่เก้ือหนุนการพึ่งพาและความร่วมมือกัน
ระหว่างสหกรณ์  

การสร้างระบบทางการเงินหรือพัฒนาตราสารทางการเงินใหม่ท่ีเกื้อหนุนการพึ่งพาและ
ความร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์นั้น จําเป็นต้องอาศัยระบบ/กลไกการเชื่อมโยงระหว่างระบบสหกรณ์ และ
หน่วยงานที่สามารถทําหน้าท่ีประสานเชื่อมโยงกลไกการทํางานดังกลา่วอย่างมีประสิทธิภาพได้  
 เม่ือพิจาณาสถานะปัจจุบันของระบบสหกรณ์มีเงินลงทุนสูงกว่าปีละ 1.5 แสนล้านบาท ซ่ึงถือ
เป็นเงินลงทุนขนาดใหญ่ ท่ีมีการใช้เงินลงไปในการซื้อตราสารทางการเงินต่างๆ เพื่อสร้างผลตอบแทนจาก
การลงทุนในสินทรัพย์ในระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน เป็นที่น่าสังเกตว่า เงินทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนใน
ระบบสหกรณ์ท่ีไหลมายังตลาดเงินภายนอก อีกนัยหน่ึง อาจถือเป็นเงินทุนที่เป็นส่วนรั่วไหลของระบบ
สหกรณ์ อันไม่สร้างประโยชน์ต่อ สหกรณ์โดยรวม แต่อาจสร้างความม่ังคั่งแก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากเงินดังกล่าว
ไหลไปสู่การลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนสูงตามความต้องการของผู้ถือหุ้น ท้ังนี้ เนื่องจากการปล่อยกู้ให้แก่
สหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์ฯในระบบ อาจมีความเสี่ยงสูงกว่า เนื่องจากสหกรณ์ท่ีมีเงินเหลือคํานึงถึงความ
เสี่ยงในการชําระหนี้ของสหกรณ์ท่ีขาดแคลนเงินทุน 
 ดังนั้น หากต้องการเพิ่มระบบความเชื่อมโยงเพื่อให้เกิดความช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่าง
สหกรณ์และป้องกันการรั่วไหลของเงินทุนในระบบสหกรณ์ จึงอาจจําเป็นต้องดําเนินการและอาศัยอํานาจ
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ของหน่วยงานที่น่าเชื่อถือของประเทศในการเป็นผู้ประสานและเชื่อมโยงระบบการเงินของสหกรณ์ดังกล่าว 
อาทิเช่น กระทรวงการคลัง ถือเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีความน่าเชื่อถือ โดยอาจทําหน้าท่ีเพื่อรับรองการ
กู้ยืมระหว่างสหกรณ์ในระบบ เพื่อเชื่อมโยงสหกรณ์ท่ีมีเงินทุนล้นไปยังสหกรณ์ท่ีอยู่ในฐานะขาดแคลน
เงินทุน ดังนั้น การรับประกันธุรกรรมระหว่างกันดังกล่าว จะช่วยให้เกิดความเชื่อมโยงภายในสหกรณ์ และ
ก่อให้เกิดผลประโยชน์ของสหกรณ์โดยรวม 
 อย่างไรก็ตาม การดําเนินการในลักษณะดังกล่าวนั้น จําเป็นต้องอาศัยการศึกษาในเชิงลึกถึง
ระเบียบและวิธีการดําเนินงานที่เหมาะสม เนื่องจากการดําเนินการดังกล่าวอาจสร้างภาระทางการคลังเพิ่ม
มากขึ้นหากเกิดหนี้สูญหรือสหกรณ์ท่ีมีขาดแคลนเงินทุนไม่สามารถชําระหนี้ได้ ซ่ึงก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่าย
ทางงบประมาณเพิ่มขึ้นได้ ดังนั้น การดําเนินการโดยอาศัยหน่วยงานที่น่าเชื่อถือของรัฐ ในการรับประกัน
การกู้ยืมเงินระหว่างกัน จําเป็นอย่างยิ่งที่จักต้องศึกษาความเป็นไปได้ อาทิเช่น การสร้างระบบข้อมูลเครดิต 
โดยเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลเครดิตท้ังจากสถาบันการเงินอื่นๆ และระบบสหกรณ์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการ
ให้สินเชื่อทั้งระบบ และป้องกันความเสี่ยงในการปล่อยกู้ของสถาบันการเงินและระหว่างสหกรณ์ รวมทั้ง
หน่วยงานของรัฐที่ทําหน้าที่รับประกันการกู้ยืมระหว่างสหกรณ์ ดังนั้น สหกรณ์ต่างๆ รวมทั้งชุมนุมสหกรณ์
อาจเข้าสู่การเป็นสมาชิกของระบบข้อมูลเครดิต ซ่ึงดําเนินการโดยบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด หรือ 
Credit Bureau โดยประกอบธุรกิจภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต พ.ศ. 2545 และ
ท่ีฉบับแก้ไข พ.ศ. 2549 และ พ.ศ.2551 ภายใต้การกํากับดูแลของ คณะกรรมการข้อมูลเครดิต ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ซ่ึงการมีระบบข้อมูลกลางดังกล่าว เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
เก่ียวกับลูกค้าของระบบสถาบันการเงินทั้งระบบ อาทิเชน่ ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ บริษัท
ลีสซ่ิงเช่าซ้ือ บริษัทผู้ออกบัตรเครดิตหรือที่เรียกกันว่า Non-Bank เป็นต้น เพื่อลดความเสี่ยงในการให้กู้ 
และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสถาบันการเงิน  
 ปัจจุบันระบบสหกรณ์ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จํากัด หรือ 
Credit Bureau ซ่ึงหากต้องการเชื่อมโยงระบบการเงินระหว่างสหกรณ์เพื่อเอื้อประโยชน์ในการเกื้อหนุน
ระหว่างกัน จําเป็นอย่างยิ่งในการดําเนินการเข้าร่วมการเป็นสมาชิกของหน่วยงานดังกล่าว เพ่ือประโยชน์ใน
การสร้างระบบความเชื่อมโยงทางการเงินและการพึ่งพาและร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ซ่ึงสามารถช่วยลดความเสี่ยงของภาระทางการคลังแก่หน่วยงานที่ทําหน้าท่ีในการรับรองการกู้ยืม
เงินระหว่างกันได้ในระดับหนึ่ง ซ่ึงความเหมาะสมในการดําเนินงานในการพัฒนาระบบความเชื่อมโยงการ
เก้ือหนุนการพึ่งพาและร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์จําเป็นต้องดําเนินการศึกษาเพิ่มเติมในเชิงลึกต่อไป 
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ภาคผนวก 
ข้อมูลประกอบการวิเคราะห์สถานะการดําเนินงานของระบบสหกรณอ์อมทรพัย์ในภาพรวม 

 
แผนภาพโครงสร้างเงินทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ของไทย ปี 2553 

หน่วย: ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2553 
 
ตารางแสดงฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ของไทย ปี 2553 

หน่วย: ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2553 
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ตารางแหล่งที่มาของเงินทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ของไทย ปี 2553 
 

หน่วย: ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2553 
 
ตารางการใช้ไปของเงินทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ของไทย ปี 2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2553 
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ตารางแสดงสัดส่วนการใช้เงินทุนและค่า WACC ของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 

 2550 2551 2552 2553 

โรงพยาบาล 
Ke (%)               7.26                7.30                7.02                7.01  
We               0.63                0.62                0.62                0.58  
We x Ke               4.58                4.55                4.36                4.05  
Kd รวม (%)               4.50                4.24                3.67                3.10  
Wd รวม               0.37                0.38                0.38                0.42  
Wd x Kd รวม               1.66                1.60                1.39                1.31  
WACC (%)               6.24                6.15                5.75                5.36  
ครู 
Ke (%)               6.17                7.53                7.35                7.26  
We               0.53                0.52                0.52                0.51  
We x Ke               3.25                3.94                3.83                3.73  
Kd รวม (%)               5.20                5.02                4.37                3.91  
Wd รวม               0.47                0.48                0.48                0.49  
Wd x Kd รวม               2.46                2.39                2.09                1.90  
WACC (%)               5.71                6.33                5.93                5.63  
หน่วยราชการอ่ืน 
Ke (%)               7.15                7.46                7.32                7.12  
We               0.67                0.64                0.64                0.60  
We x Ke               4.76                4.81                4.66                4.30  
Kd รวม (%)               3.90                3.73                3.44                2.76  
Wd รวม               0.33                0.36                0.36                0.40  
Wd x Kd รวม               1.30                1.33                1.25                1.09  
WACC (%)               6.06                6.14                5.91                5.39  
ทหาร 
Ke (%)               7.80                7.85                7.76                7.65  
We               0.61                0.59                0.58                0.56  
We x Ke               4.73                4.63                4.53                4.30  
Kd รวม (%)               4.37                4.43                3.99                3.73  
Wd รวม               0.39                0.41                0.42                0.44  
Wd x Kd รวม               1.72                1.81                1.66                1.63  
WACC (%)               6.45                6.45                6.19                5.94  
ภาคเอกชน 
Ke (%)               6.41                6.89                6.54                6.36  
We               0.53                0.48                0.48                0.49  
We x Ke               3.40                3.34                3.16                3.12  
Kd รวม (%)               3.52                3.32                3.38                3.20  
Wd รวม               0.47                0.52                0.52                0.51  
Wd x Kd รวม               1.65                1.71                1.75                1.63  
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 2550 2551 2552 2553 

WACC (%)               5.06                5.05                4.91                4.75  
ตํารวจ 
Ke (%)               8.82                9.26                9.15                8.75  
We               0.65                0.64                0.63                0.61  
We x Ke               5.75                5.91                5.80                5.32  
Kd รวม (%)               4.91                5.20                4.65                3.90  
Wd รวม               0.35                0.36                0.37                0.39  
Wd x Kd รวม               1.71                1.88                1.70                1.53  
WACC (%)               7.46                7.79                7.50                6.85  
รัฐวิสาหกิจ 
Ke (%)               6.68                6.63                6.75                6.81  
We               0.58                0.57                0.57                0.51  
We x Ke               3.88                3.75                3.88                3.50  
Kd รวม (%)               4.36                3.86                3.49                3.01  
Wd รวม               0.42                0.43                0.43                0.49  
Wd x Kd รวม               1.83                1.68                1.49                1.46  
WACC (%)               5.71                5.43                5.36                4.97  
มหาวิทยาลัย 
Ke (%)               7.43                7.54                7.64                7.80  
We               0.36                0.33                0.33                0.31  
We x Ke               2.69                2.48                2.55                2.39  
Kd รวม (%)               3.62                3.15                3.00                2.57  
Wd รวม               0.64                0.67                0.67                0.69  
Wd x Kd รวม               2.30                2.11                1.99                1.78  
WACC (%)               5.00                4.59                4.55                4.17  
สัดส่วนทุนเฉล่ียของระบบสหกรณ์ 57% 55% 55% 52% 
สัดส่วนหนี้เฉล่ียของระบบสหกรณ์ 43% 45% 45% 48% 
ชุมนุมสหกรณ์ฯ 
Ke (%)                4.29                4.02                3.93  
We                0.20                0.20                0.17  
We x Ke                 0.84                0.82                0.66  
Kd รวม (%)                2.16                2.45                1.36  
Wd รวม                0.80                0.80                0.83  
Wd x Kd รวม                 1.74                1.95                1.13  
WACC (%)                 2.58                2.77                1.79  
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบ Cash Ratio และ Current Ratio ของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ฯ ก่อน
และหลังการปรับสมมติฐานเงินฝาก 
 

Cash Ratio  2549 2550 2551 2552 2553 
โรงพยาบาล เดิม 0.13 0.16 0.22 0.20 0.24 
 ใหม่ 0.35 0.42 0.65 0.58 0.76 
ครู เดิม 0.06 0.08 0.09 0.08 0.14 
 ใหม่ 0.10 0.13 0.15 0.14 0.27 
หน่วยงานราชการอื่น เดิม 0.14 0.17 0.30 0.24 0.29 
 ใหม่ 0.96 1.12 1.69 1.35 1.68 
ทหาร เดิม 0.15 0.12 0.16 0.16 0.17 
 ใหม่ 0.53 0.41 0.51 0.54 0.63 
เอกชน เดิม 0.12 0.16 0.27 0.18 0.22 
 ใหม่ 0.52 0.60 0.98 0.55 1.04 
ตํารวจ เดิม 0.15 0.14 0.13 0.10 0.14 
 ใหม่ 0.32 0.27 0.24 0.17 0.27 
รัฐวิสาหกิจ เดิม 0.10 0.12 0.10 0.16 0.18 
 ใหม่ 0.28 0.48 0.41 0.71 0.78 
มหาวิทยาลัย เดิม 0.06 0.08 0.11 0.11 0.13 
 ใหม่ 0.20 0.32 0.37 0.40 0.48 
เฉลี่ย 8 สหกรณ์ เดิม 0.11 0.13 0.17 0.15 0.19 
 ใหม่ 0.41 0.47 0.63 0.56 0.74 
ชุมนุมฯ เดิม   0.12 0.14 0.04 
 ใหม่   0.20 0.29 0.06 
Current Ratio  2549 2550 2551 2552 2553 
โรงพยาบาล เดิม 0.63 0.72 0.73 0.67 0.58 
 ใหม่ 1.76 1.89 2.13 1.94 1.83 
ครู เดิม 0.45 0.47 0.46 0.41 0.42 
 ใหม่ 0.73 0.75 0.78 0.74 0.84 
หน่วยงานราชการอื่น เดิม 0.74 0.81 0.85 0.77 0.71 
 ใหม่ 5.25 5.43 4.83 4.23 4.14 
ทหาร เดิม 0.75 0.73 0.68 0.63 0.58 
 ใหม่ 2.72 2.49 2.15 2.07 2.20 
เอกชน เดิม 0.56 0.62 0.68 0.67 0.65 
 ใหม่ 2.50 2.36 2.47 2.11 3.09 
ตํารวจ เดิม 1.13 1.05 0.87 0.75 0.67 
 ใหม่ 2.43 2.04 1.64 1.36 1.26 
รัฐวิสาหกิจ เดิม 0.52 0.58 0.57 0.60 0.53 
 ใหม่ 1.48 2.39 2.36 2.70 2.34 
มหาวิทยาลัย เดิม 0.37 0.40 0.51 0.49 0.41 
 ใหม่ 1.28 1.59 1.75 1.74 1.53 
เฉลี่ย 8 สหกรณ์ เดิม 0.64 0.67 0.67 0.62 0.57 
 ใหม่ 2.27 2.37 2.26 2.11 2.15 
ชุมนุมฯ เดิม   0.74 0.60 0.80 
 ใหม่   1.30 1.26 1.28 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 2  
 

สรุปเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้นําสหกรณ์ออมทรัพย์ 
สําหรับ “แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เกื้อหนุนการพึ่งพาตนเอง 

และร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์” 
ครั้งที่ 1-4 

 
 เวทีรับฟังความคิดเห็นครัง้ที่ 1  2-1 

 เวทีรับฟังความคิดเห็นครัง้ที่ 2      2-15 

 เวทีรับฟังความคิดเห็นครัง้ที่ 3      2-30 

 เวทีรับฟังความคิดเห็นครัง้ที่ 4      2-53 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เวทีรับฟังความคิดเห็นผูน้ําสหกรณ์ออมทรัพย ์
สําหรับ  “แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เอื้อหนุนการพึง่พาตนเอง 

และเกื้อหนุนการร่วมมือกนัระหว่างสหกรณ์” คร้ังที ่1 
วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2554 เวลา 09.00- 16.00 น. 

ณ ห้องนนทร ี2 ชัน้ 4 อาคารเค.ยู.โฮม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
ผู้มาประชุม 

1.  รศ. จุฑาทิพย์   ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
2.  คุณสุรจิตต์  แก้วชิงดวง ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ 
3.  ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ 
4.  อาจารย์ไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ 
5.  นพ.สมเกียรติ ธาตรีธร  ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ 
6.  คุณเฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการดําเนินการ ชสอ. 
7.  คุณอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. 
8.  คุณอุทัย  ศรีเทพ  กรรมการดําเนินการ ชสอ. 
9.  คุณมะณู  บุญศรีมณีชัย กรรมการดําเนินการ ชสอ. 
10. คุณคํานึง โสตถิอุดม กรรมการดําเนินการ ชสอ. 
11. คุณชวลี  สวัสดิบุตร เลขานุการ ชสอ. 
12. คุณมารุต รุจิศักด์ิ  เจ้าหน้าที่วิจัย ชสอ. 
13. คุณสําราญ ศิริวัตร  รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จก. 
14. คุณสุธาสินี แก้วเกตุ  ผู้ช่วย ผจก. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร 
15. คุณศรีประภา เรืองแก้วมณี กรรมการ ผช.เหรัญญิก สอ.โรงพยาบาลราชวิถี  
16. คุณจรัญ  ภูขาว  รองประธานกรรมการดําเนินการ สอ. กรมชลประทาน 
17. คุณสุชาดา ชวนานนท์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จก. 
18. คุณเกษทอง แวววงศ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมราชทัณฑ์ 
19. คุณฤกษ์ชัย รัตรสาร  รองประธานกรรมการดําเนินการ สอ. กฟผ. จก. 
20. คุณปณาลี อุดมทรัพย์ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร  
21. คุณวิถี  วงศ์เพ็ชร ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จํากัด 
22. คุณชรินทร์ทิพย์ หงส์วานิช ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ทีทีแอนด์ที จํากัด 
23. คุณจินดา กาญจนกีรติ ประธานกรรมการดําเนินการ สอ. ธ.ก.ส. จํากัด 
24. คุณมนตรี สังวราภรณ์ รักษาการผู้จัดการ สอ. ธ.ก.ส. จํากัด 
25. คุณวิเชียร การดี  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ขสมก.  
26. คุณรุ่งโรจน์ โยควงศ์  ผู้ประสานงาน สอ. พนักงาน ขสมก. จก. 
27. คุณสุพจน์ แสงวิริยภาพ ผู้จัดการ สอ. พนักงานการประปานครหลวง  
28. คุณชูวิทย์ บุญญศิลาจารย์ ผู้จัดการ สอ. มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด 
29. คุณสิริพชนันท์ ชิตญาติ  รองผู้จัดการ สนง.วัดเลียบ สอฟ. จก. 
30. คุณพรรัตน์ ลี้นิยม  ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์อมรินทร์ทวีสุข  
31. คุณสายสุดา ศรีอุไร  รองผู้อํานวยการสถาบันฯ ฝ่ายบริหาร 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นางสาวผุสดี กลิ่นเกสร เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ 
2.  นายสนธยา สีแดง  เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ 
3.  นายสุพจน์  สุขสมงาม เจ้าหน้าที่วิจัยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 

 
เร่ิมประชุม เวลา 09.00 น. 
 

 คุณเฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย จํากัด (ชสอ.) เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม 

 รศ. จุฑาทิพย์  ภัทราวาท หัวหน้าโครงการ ชี้แจงกําหนดการเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้นํา
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ดังต่อไปน้ี 

 
กําหนดการ 
 8.00-9.00 น.  ลงทะเบียน 
 9.00-9.05 น.  กล่าวต้อนรับ โดยประธานกรรรมการดําเนินการ ชสอ. 
 9.05-9.30 น.  ช้ีแจงความเป็นมาของโครงการและวัตถุประสงค์การประชุม 
 9.30-12.00 น. อภิปราย “ทิศทางการบริหารเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์...อุปสรรคที่เผชิญ” 
 12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00-15.30 น. เวทีระดมความคิด “มองอนาคตสําหรับการพัฒนาระบบการเงินที่พ่ึงพา

  ตนเองและการร่วมมือกัน”: สิ่งจําเป็น/ เงื่อนไข และปัจจัยความสําเร็จ 
 

 จากน้ันได้เกริ่นนํารายละเอียดข้อเสนอโครงการวิจัยซ่ึงมีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ คือ 
 1.  เพื่อประเมินสถานการณ์ระบบที่เกี่ยวข้องที่ช้ีให้เห็นโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อน

ของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
 2.  เพื่อจัดเวทีตกผลึกความคิดระหว่างผู้นําขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ นักวิชาการ และฝ่าย

กําหนดนโยบายสถาบันการเงิน 
 3.  เพื่อเสนอแนะรูปแบบและแนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการเงินที่เกื้อหนุน

พ่ึงพาและร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ 
 4.  เพื่อวางกรอบทิศทางการดําเนินงานของ ชสอ. ในฐานะองค์กรกลางของขบวนการสหกรณ์

ออมทรัพย์ไทย 
 มีกรอบคิดการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการ ที่จะมีการจัดการความสัมพันธ์ของ 3 

กลุ่มหลักคือ เครือข่ายอุปทาน พันธมิตรธุรกิจ และเครือข่ายอุปสงค์/การลงทุน โดยมีข้อมูลข่าวสาร 
ความรู้/นวัตกรรม/เทคโนโลยี  ผลิตภัณฑ์-บริการทางการเงิน ซ่ึงการดําเนินงานเหล่านี้จะยังมีข้อจํากัดด้าน
ศักยภาพ ข้อมูลข่าวสาร ความสามารถหลัก และทรัพยากรมนุษย์  

 สําหรับธนาคารในปัจจุบันนี้แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทด้วยกัน คือ  
 1.  Universal Bank หรือธนาคารที่เป็นสถาบันการเงินครบวงจร 
 2.  ธนาคารสหกรณ์ (สหกรณ์ลูกผสม) ท่ีให้บริการลูกค้าและสมาชิกไม่แตกต่าง แต่กฎเกณฑ์

ทางเศรษฐกิจทําให้ไม่เหลือพื้นที่ว่างสําหรับคุณค่าเดิมเรื่องการมีส่วนร่วมและการพึ่งพา 
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 3.  ธนาคารกลุ่ม Ethical Bank ท่ีใช้เป้าหมายสูงสุดเป็นเครื่องชี้ทิศทางการดําเนินงาน 
 จากข้อมูลการเข้าถึงบริการทางการเงินในปี 2550 จะเห็นได้ว่าสถาบันการเงินในระบบมี

ความสามารถในการเข้าถึงบริการสูงสุดถึง 83.65% ในขณะที่สถาบันการเงินกึ่งระบบ และนอกระบบ มี
ความสามารถในการเข้าถึงบริการเพียง 3.44 และ 3.30 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ส่วน 9.61% ท่ีเหลือไม่มี
การใช้บริการ ซ่ึงแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 มีนโยบายอยู่ด้วยกัน 4 รูปแบบคือ 

 1.  Mono-line business unit ท่ีเป็นการจัดต้ัง Internal speciallized unit ภายใน
ธนาคารพาณิชย์เพื่อดูแลลูกค้าท่ีเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อย โดยมีระบบงานสินเชื่อครบวงจรอยู่ใน Unit 
เดียวกัน ทําให้ ธนาคารพาณิชย์สามารถกําหนดเป้าหมายธุรกิจได้ชัดเจน มีระบบงานที่คล่องตัวและต้นทุน
ไม่สูง 

 2.  Microfinance Institution (MFI) as outsource agent มีธนาคารพาณิชย์ร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่นๆ ท่ีมีความคุ้นเคยกับลูกค้าในพื้นที่ เช่น สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โดยการดําเนินการในลักษณะ
ให้กู้ยืมแบบ Wholesale แก่ Microfinance operator เพื่อปล่อยกู้ต่อให้กับลูกค้า หรือมอบหมายให้ 
Microfinance operator ดําเนินการตามกระบวนการสินเชื่อโดยได้รับค่าบริการจากธนาคารพาณิชย์ 

 3.  Service company as agent ธนาคารพาณิชย์แต่งตั้ง Service company ท่ีมีจุดแข็งใน
เร่ืองเครือข่ายการเข้าถึงลูกค้าเป็นตัวแทนในการให้บริการ Microfinance โดยการดําเนินการควบคู่กับการ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ระบบโทรศัพท์มือถือ 

 4.  การให้ใบอนุญาตแก่ผู้ให้บริการรายใหม่ (ต้ังแต่ปี 2555) โดยสถาบันการเงินประเภทจํากัด
ขอบเขตธุรกิจ (Restricted license) มีวัตถุประสงค์ในการทําธุรกิจที่ชัดเจนและมีความชํานาญเฉพาะด้าน 

 เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบแหล่งที่มาและทางใช้ไปของเงินทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ระหว่างปี 
2543 กับปี 2552 จะเห็นได้ว่า 10 ปีท่ีผ่านมา แหล่งที่มาประเภททุนเรือนหุ้น เงินรับฝาก และ ทุนสหกรณ์
อื่นๆ นั้น มีเปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพียงเล็กน้อย แต่แหล่งที่มาประเภทเงินกู้ยืมและหนี้สินอื่นๆ น้ัน
เพ่ิมขึ้นเกือบหนึ่งเท่าจากปี 2543 ที่มีอยู่ 7.25% ของแหล่งที่มาท้ังหมด เพิ่มเป็น 13.57% โดยมีสินทรัพย์
รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2543 ท่ีมีจํานวน 353,465.57 ล้านบาท เป็น 932,158.65 ล้านบาท ในปี 2552   

 
 จากข้อมูลน้ีคุณสุรจิตต์ แก้วชิงดวง ได้เพิ่มเติมเรื่องแหล่งที่มาของเงินทุนของ สอ. ว่าเม่ือปี 

2543 มีประมาณสามแสนล้านบาท หลังจากน้ัน 10 ปี เพิ่มขึ้นเกือบ 3 เท่าตัวคือมีประมาณ 9 แสนล้าน
บาท ซ่ึงเป็นจุดที่น่าสังเกต แม้ว่าภาพรวมทุนสหกรณ์จะไม่เปลี่ยนแปลงมากนักใน 10 ปีท่ีผ่านมา แต่ตัวฐาน
ของทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นเท่ากับตัวต้นทุนหนักขึ้นเนื่องจากต้องจ่ายเงินปันผลให้สมาชิกพอใจ นอกจากนี้ในปี 
2542-43 ยังมีวิกฤตต้มยํากุ้ง ส่งผลให้เกิดปัญหาโครงสร้างด้านเงินกู้ยืม เท่ากับว่าสหกรณ์ต้องเป็นหนี้เงิน
กู้ยืมเพิ่มขึ้นตลอด 10 ปีท่ีผ่านมา 

 
 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท อธิบายต่อเรื่องทางใช้ไปของเงินทุนของ สอ. เม่ือดูจากแผนภูมิ

วงกลมจะเห็นได้ว่าจํานวนลูกหนี้เงินให้กู้ในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา มีจํานวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จาก 78.24% 
เป็น 81.67% แต่เงินลงทุน เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวคือจาก 5.79% ในปี 2543 เป็น 12% ในปี 2552 ซ่ึงขอฝาก
ไว้ในเวทีอภิปรายวันนี้ว่า เงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวน้ี เราจะเอาไปลงทุนกับใคร/ อย่างไร  

 
 โดยคุณสุรจิตต์ แก้วชิงดวง ได้อธิบายเพิ่มเติมเรื่องของการประเมินชั้นคุณภาพการควบคุม

ภายใน สอ. ซ่ึงพบว่ามีการประเมิน สอ. ไว้ในระดับดีถึง 80% ซ่ึงจะมีการตรวจสอบจากข้อกําหนดด้าน
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ต่างๆ เช่น การตรวจสอบเรื่อง HR ของสหกรณ์ ความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม หรือการควบคุมภายใน 
เป็นต้น  

 
 รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้กล่าวถึงแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2550-2554) 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ท่ีเกื้อหนุนการพึ่งพาตนเองและการร่วมมือกันระหว่าง
สหกรณ์ ซ่ึงมีแผนงานทั้งหมด 7 แผนงาน คือ 

 1.  รณรงค์ให้สหกรณ์มีกลไกการสะสมทุนจากแหล่งทุนภายใน 
 2.  ส่งเสริมให้สหกรณ์ทุกแห่งมีแผนการรณรงค์ให้สมาชิกออมเงิน 
 3.  พัฒนาระบบสารสนเทศการเงินสหกรณ์ผ่านแม่ข่าย 
 4.  พัฒนาตราสารการเงินเพื่อการระดมทุนและก่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบสหกรณ์ 
 5.  พัฒนากลไกการประกันและลดความเสี่ยงทางการเงิน 
 6.  ส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจการเงินระหว่างสหกรณ์ท่ีจดทะเบียน กลุ่มเกษตรกรและ

สหกรณ์ภาคประชาชน 
 7.  เชื่อมโยงให้เกิดการสนับสนุนด้านการเงินกลุ่มสหกรณ ์
 จากน้ันจึงได้เปิดเวทีท่ีประชุม เพ่ืออภิปรายประเด็นเรื่อง “ทิศทางการบริหารเงินของสหกรณ์

...อุปสรรคที่เผชิญ” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นําสหกรณ์ออมทรัพย์แต่ละแห่งได้แสดงความคิดเห็น ดังต่อไปนี้ 
 
 นพ.สมเกียรติ ธาตรีธร: สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล (ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้าน
สหกรณ์) 
 กล่าวถึงทิศทางการบริหารเงินของสหกรณ์ท่ีมีอุปสรรคต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

 1.  เงินที่สหกรณ์มีไม่ใช่เงินของประธานหรือคณะกรรมการ แต่เป็นเงินของสมาชิกทุกคน 
เพราะฉะนั้นกระบวนการตัดสินใจต่างๆ ต้องใช้ขั้นตอนมากกว่าปกติ จึงส่งผลให้ต้องใช้เวลาในการ
ดําเนินงานต่างๆ มากกว่าปกติ 

 2.  ต้นทุนของเงินสหกรณ์มี Fix Rate อยู่ 1 ตัวคือ เงินปันผลที่ต้องให้แก่สมาชิก 
 3.  ธุรกรรมที่จะทําถูกจํากัดขอบเขตด้วยระเบียบวาระแห่งชาติ จึงไม่สามารถเสี่ยงได้ ส่งผลให้

บางครั้งเสียโอกาสหลายๆ อย่าง เช่น การปล่อยกู้ต่างประเทศ 
 4.  จริยธรรมและคุณธรรม และความประสงค์ท่ีซ่อนเร้น หรือภาพลักษณ์ท่ีจะสร้างความ

เชื่อถือและความไว้วางใจต่อกัน 
 
 คุณเฉลิมพล ดุลสัมพันธ์: ประธานกรรมการดําเนินการ ชสอ. 
 กลา่วถึงอุปสรรคในการดําเนินงานคือ  

     1.  โครงสร้างทางการเงินของสหกรณ์ พบว่าทุนของ สอ. ย่ิงโตมากขึ้นเท่าไหร่ ทุนภายใน
สหกรณ์ย่ิงลดลง โดยเฉพาะทุนสํารอง 

 2.  สหกรณ์มีเป้าหมายคือ มุ่งเน้นเศรษฐกิจและสังคม แต่มักละเลยด้านสังคมไปเน้นด้าน
เศรษฐกิจ (โดยเฉพาะเรื่องเงินปันผล) เท่าน้ัน ควรต้องให้ทุกคนเห็นความสําคัญของ ทุนสํารอง ท่ีตาม
กฎหมายกําหนดให้ต้องไม่น้อยกว่า 10% ซ่ึงส่วนมากก็จะมีเพียง 10% ตามระเบียบเท่าน้ัน ท้ังที่จริงควร
ต้องสร้างความม่ันคงในระยะยาวในการจัดสรรเงินทุนสํารองให้มากขึ้น เพื่อนําไปสู่การจัดสรรสวัสดิการที่ดี
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ให้แก่สมาชิก พยายามเพิ่มความรู้ให้แก่สมาชิก และสรรหาบุคลากรที่มีข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจในงาน
สหกรณ์อย่างแท้จริงเข้ามาทํางานสหกรณ์ให้มากขึ้น 

 3.  เรื่องความเสี่ยง ในอีก 5-10 ปี ข้างหน้า สอ. ต้องตระหนักและให้ความสําคัญกับความ
เสี่ยงในอนาคตให้มากขึ้น ซ่ึงขณะนี้พบว่ามี สอ. เพียง 1-2 แห่งเท่าน้ันจากทั้งหมดพันกว่าแห่ง ท่ีได้จัดทํา
คู่มือการบริหารความเสี่ยงไว้ 

 4.  อนาคตต้องพึ่งพิงเทคโนโลยีมากขึ้น ซ่ึงปัจจุบันยังไม่สามารถบูรณาการเชื่อมโยงกันได้ 
ควรต้องพัฒนาด้านน้ีเพื่อนําไปสู่ศักยภาพการแข่งขันของ สอ. เราเองกับสถาบันอื่นๆ  

 5.  การปฏิรูปโครงสร้างและตัวกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารงานสหกรณ์ เช่น 
การจํากัดสิทธิข้อ 62  

 ซ่ึงเหล่าน้ีต้องมีเครือข่ายพันธมิตร ท่ีจะใช้ความเข้มแข็งของเครือข่ายมาช่วยเสริมกัน โดย
อาศัยความรู้ของภาคีฯ ท่ีมีอยู่ ดีกว่าท่ีจะให้หน่วยงานเหล่าน้ันมาเป็นคู่แข่งกันเอง  

 
คุณวิเชียร การดี: ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ขสมก. จํากัด 
 เป็นตัวแทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ ของ คพช. ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่รัฐบาลจัดต้ังขึ้นเพื่อ

ช่วยเหลือพัฒนางานสหกรณ์ ซ่ึงปัจจุบันรัฐบาลหันมาให้ความสนใจระบบสหกรณ์มากขึ้นแล้ว แต่จะเห็นว่า
การประชุมเรื่องงานสหกรณ์น้ันส่วนมากไม่ได้แก้ปัญหาให้สหกรณ์ได้อย่างแท้จริง สําหรับอุปสรรคที่สหกรณ์
ต้องเผชิญในการบริหารงานนั้น เช่น บางสหกรณ์นําเงินทุนจากต่างชาติเข้ามาแล้วปล่อยให้รายอื่นกู้ ทําให้
เงินที่ได้มาต้องส่งกลับไปยังต่างประเทศ ส่งผลให้ สอ. ไทย จะไม่เหลืออะไรเลย ซ่ึงต้องรณรงค์ให้ความรู้แก่
สหกรณ์เหล่านี้ว่าไม่ควรดําเนินงานแบบนี้ 

 
อาจารย์ไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์: อาจารย์ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มก. 
 แนะนําว่าควรมองภาพรวมของทิศทางเศรษฐกิจที่สหกรณ์ต้องเผชิญ เนื่องจากตั้งแต่วิกฤต

ต้มยํากุ้งเมื่อปี 2542-43 ท่ีผ่านมาเกิดภาวะเงินไหลเข้าสู่สหกรณ์ออมทรัพย์มากข้ึน เพราะธนาคารพาณิชย์
ล้ม ดังนั้นเงินบางส่วนไม่ใช่เงินจากสมาชิกท่ีแท้จริง ทําให้ สอ. เกิดความประมาทในการบริหารเงิน ไป
หาทางขยายการลงทุนต่างๆ ซ่ึงอาจมองข้ามการบริหารความเสี่ยงไป ทําให้ต้องแบกรับความเสี่ยงเพ่ิมมาก
ขึ้น และคาดว่าจากนี้ไป เงินในสหกรณ์อาจลดน้อยลงเนื่องจากน้ํามันแพงขึ้นอาจส่งผลให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ
เพ่ิมขึ้นได้ ดังนั้นเงินฝากที่จะได้จากสมาชิกเริ่มไม่แน่นอน อีกทั้งธนาคารพาณิชย์เริ่มให้ดอกเบี้ยสูง ส่งผลให้
เงินจากเครือญาติของสมาชิก สอ. ที่ฝากไว้จะไหลกลับไปยังธนาคารพาณิชย์หรือไหลออกไปลงทุนทางอื่นๆ 
เพราะฉะนั้นทิศทางการบริหาร สอ. ควรต้องดูการแข่งขันของการระดมเงินฝากว่าควรจะทําอย่างไร ไม่ต้อง
กังวลว่าเงินเหลือมากแล้วต้องหาทางไปลงทุนหรือทําอะไรต่อไป สิ่งสําคัญที่สุดคือสหกรณ์ต้องวางแผน
บริหารเงินต้ังแต่เนิ่นๆ  

 
คุณชูวิทย์ บุญญศิลาจารย์: ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด 
 กล่าวว่าเงินกู้ยืมท่ีเปลี่ยนไปเนื่องจากสหกรณ์ต่างๆ ต้องบริการสมาชิกจึงต้องหาแหล่ง

เงินทุน เพราะฉะนั้นการระดมทุนบางครั้งจึงต้องไปหา สอ. ขนาดใหญ่ เม่ือมีการขยาย สอ. มากประเภทขึ้น 
จึงต้องหาแหล่งทุนมากขึ้น และต้องดึงดูดสมาชิกให้มาฝากเงินมากขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยท่ีสูงกว่า จึงเห็นว่า
ควรมีการคุ้มครองเงินฝากเพื่อความม่ันคง สําหรับการอบรมสัมมนานั้นยังขาดเรื่องการเสริมสร้างวินัย การมี
ส่วนร่วมในสหกรณ์ และความศรัทธาต่อองค์กร 
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คุณวิถี  วงศ์เพ็ชร: ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จํากัด 
 เห็นว่ามีการกล่าวถึงเรื่องโครงสร้างการบริหาร จึงคิดว่าน่าจะนําโครงสร้างที่ดีเข้ามาพูดคุย

กันในเวทีนี้ โดยแบ่งโครงสร้างทั้ง 7 ประเภท ได้เป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มหัวขบวน (ท่ีจะสามารถนํามาเป็นกลุ่ม
ทุน) กลุ่มที่สองคือกลุ่มที่ยังน่าเป็นห่วง เช่น เกษตรกร หรือเรียกว่ากลุ่มผู้ผลิต และกลุ่มที่สามคือ กลุ่มที่มี
การบริหารที่ดีอยู่แล้ว เช่น ชุมนุมสหกรณ์ร้านค้า ซ่ึงถ้านําทั้ง 3 แหล่งมาแบ่งปันกันแล้วนําไปดําเนินการ
น่าจะเป็นประโยชน์ได้ โดยถ้านํากลุ่มทุนหลักๆ มาเป็นตัวต้ังแล้วนํากลุ่มเกษตรกรดีๆ เข้ามากู้ยืมไปต่อยอด
ถ้าทําได้น่าจะเป็นสิ่งดี สิ่งสําคัญคือต้องพัฒนาคน แล้วค่อยพัฒนาโครงสร้างขึ้นมา 

 
คุณอุทัย ศรีเทพ: กรรมการดําเนินการ ชสอ. 
 มีความคิดเห็นว่าเทคโนโลยีของ สอ. ไม่ได้พัฒนาตามธนาคารพาณิชย์อื่น ทําให้สมาชิกไม่

สามารถทําธุรกรรมตลอด 24 ช่ัวโมง เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ได้ สําหรับ สอ. ท่ีมีขนาดใหญ่ มีสมาชิก
จํานวนมากอยู่ในหลายๆ ส่วน จึงจําเป็นต้องพัฒนาเทคโนโลยีเหล่าน้ีเพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับบริการการทํา
ธุรกรรมของสมาชกิได้ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์คู่แข่งได้  

 
คุณจินดา  กาญจนกีรติ: ประธานกรรมการดําเนินการ สอ. ธ.ก.ส. จํากัด 
 เห็นว่าส่วนหนึ่งของอุปสรรคในการดําเนินงาน สอ. คือพนักงานขาดวินัย ท้ังๆ ท่ีมีความรู้

มากแต่ไม่นําไปปฏิบัติ และต้องบริหารงานอย่างสมดุลให้เหมาะกับความสามารถของตัวเอง อีกท้ังยังมีการ
ให้ความสําคัญกับเงินปันผลที่ให้แก่สมาชิกมากเกินไป ทั้งที่จริงแล้วควรเพิ่มทุนสํารองให้มากขึ้นเพื่อลด
ความเสี่ยงในการบริหารการเงิน และควรดูแลสมาชิกให้ดี ต้องไม่ให้เป็นหนี้นอกระบบมากเกินไป เพราะ 
สอ. เองก็จะเกิดภาวะความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน  

 
คุณฤกษ์ชัย  รัตรสาร: รองประธานกรรมการดําเนินการ สอ. กฟผ. จํากัด 
 สอ. กฟผ. เป็นสหกรณ์เดียวที่สมาชิกสามารถถอนหุ้นได้ ซ่ึงคิดว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์

ควรต้องพิจารณาให้สมาชิกถอนหุ้นได้ในกรณีท่ีเป็นสมาชิกมากกว่า 20 ปีขึ้นไป แล้วนําเข้าอีกบัญชีหนึ่งใน
ช่ือบัญชีสะสมสุข ซ่ึงจะได้ดอกเบ้ียมากขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ท่ีเป็นสมาชิกมาอย่างยาวนานอีกทาง
หนึ่งด้วย นอกจากนี้ยังเห็นว่ามูลค่าหุ้นนั้นผิดธรรมชาติ เนื่องจากสมาชิกเก่าแก่จะไม่ได้ค่าหุ้นเพิ่มขึ้น ดังนั้น
สมาชิกปัจจุบันจะได้เปรียบกว่าสมาชิกเก่า ซ่ึงเห็นว่าไม่ยุติธรรมนัก ดังนั้นจึงอยากเน้นเรื่องความยุติธรรม 
(Fairness) สําหรับสมาชิกทุกคนทั้งเก่าและใหม่  

 
คุณสิริพชนันท์  ชิตญาติ: รอง ผจก.สนง.วัดเลียบ สอ.สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้า

นครหลวง 
 แสดงความคิดเห็นในเรื่องทิศทางการบริหารเงินในอนาคต ซ่ึงแหล่งที่มาของเงินคือ เงิน

หุ้น/เงินรับฝาก ซ่ึงเป็นแหล่งเงินภายใน และ เงินกู้/สหกรณ์อื่น ซ่ึงเป็นแหล่งทุนภายนอก โดยเป็นความ
ได้เปรียบด้านภาษีในเรื่องเงินรับฝากเม่ือเปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชย์อื่นๆ และสําหรับแหล่งใช้ไปส่วน
ใหญ่คือการให้สมาชิกกู้ หรือการลงทุนตราสารหนี้ โดย สอ. ส่งเสริมให้สมาชิกกู้ ซ่ึงการกระทําของ สอ. น้ี
เองท่ีเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้สมาชิกเสียวินัยในการใช้เงิน และเห็นว่าเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เหมาะสมอย่าง
ย่ิง แต่ก็มักใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สอ. กันเป็นส่วนมาก 
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 ดังนั้นจึงเห็นว่าควรส่งเสริมเรื่องคุณธรรม และจริยธรรมให้แก่สมาชิกสหกรณ์ พร้อมกับ
เน้นเรื่องการกินดีอยู่ดี โดยนําผลกําไรมาใช้ในด้านการบริการแก่สมาชิกได้รับประโยชน์จะดีกว่า 

 
คุณชรินทร์ทิพย์ หงส์วานิช: ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ทีทีแอนด์ที จํากัด 
 จากประสบการณ์ท่ีผ่านมาที่บริษัทประสบปัญหา สมาชิกทยอยถอนหุ้นและเบิกเงินออก 

ทาง สอ. ต้องหาเงินมาจ่ายคืนแก่สมาชิกที่ต้องการถอนหุ้น ทําให้สุดท้ายต้องกลับมาทบทวนว่า สหกรณ์คือ
อะไร การที่ สอ. บริหารด้วยการเก็บทุนสํารองต่ําท่ีสุดตามท่ีกฎหมายกําหนด และให้ปันผลมากที่สุด เพราะ
อะไร การที่ไม่มีสวัสดิการสําหรับสมาชิก หรือมีน้อยมากน้ัน เนื่องจากคณะกรรมการบริหารไม่คํานึงถึงเร่ือง
การบริหารความเสี่ยงโดยการเก็บทุนสํารอง แต่คํานึงถึงเงินปันผลเป็นหลักใหญ่เท่าน้ัน เม่ือเกิดวิกฤตจึง
ประสบปัญหามาก 

 
คุณสําราญ ศิริวัตร: รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จํากัด 
สําหรับอุปสรรคในการบริหารเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ส่วนหนึ่งเป็นเพราะกรรมการที่เข้ามา

บริหารมักไม่ค่อยรู้วิถีสหกรณ์ จึงเสนอว่าควรมีการกําหนดข้อบังคับให้ผู้ท่ีจะเข้ามาเป็นกรรมการต้องผ่าน
การอบรมหลักสูตรบางอย่างสําหรับการบริหารงาน สอ. ก่อน 

จากประสบการณ์ท่ีผ่านมาในเรื่องการเชื่อมโยงกับชุมนุมร้านสหกรณ์และสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ได้มีการช่วยเหลือเกื้อหนุนกันอยู่บ้าง เนื่องจากปัจจุบันได้เริ่มเข้าไปช่วยเหลือสหกรณ์ต่างประเภท เช่น 
สหกรณ์การเกษตร ท้ังๆ ท่ีรับรู้แล้วว่ามีความเสี่ยงสูง ซ่ึงต้องอาศัยความเชื่อใจในกลุ่มสหกรณ์ด้วยกันเพื่อ
ความก้าวหน้าของการสหกรณ์ นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงเครือข่าย 5 สหกรณ์กับ 1 ชุมนุมสันนิบาตแล้วมี
การซ้ือสินค้าในลักษณะการช่วยเหลือกันอีกด้วย จึงคาดว่าอนาคตกระบวนการสหกรณ์ต้องไปได้ดี ถ้ามีการ
ร่วมมือกันได้จะเกิดความมั่นคงตามมาในท่ีสุด 

ส่วนเรื่องทุนสํารองนั้น สอ.ขนาดใหญ่ทําได้ไม่ยาก แต่สําหรับสหกรณ์ขนาดเล็กน้ันทําได้ยาก
มากที่จะเก็บทุนสาํรองให้ได้มากกว่า 10%  

 
คุณอนันต์ ชาตรูประชีวิน: ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. 
แสดงความคิดเห็นว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือ วินัยในการบริหารเงิน ท่ีมีแนวโน้มบ่ันทอนและ

ทําลายระบบการบริหาร สอ. และทําลายภาพลักษณ์ที่ดีของ สอ. อีกทั้งการบริหารเงินที่ยังน่าเป็นกังวลจาก
วินัยทางการเงินที่แย่ และธนาคารเองไปกระตุ้นให้วินัยทางการเงินของ สอ. เสียไปด้วย ซ่ึงสิ่งสําคัญคือควร
ต้องคํานึงถึงสภาพคล่องเป็นอันดับแรก และคํานึงถึงรายได้เป็นอันดับรอง เนื่องจาก สอ. เราเป็น “สถาบัน
การเงินที่พัฒนาคุณภาพชีวิตแก่สมาชิก” ซ่ึงเป็นจุดแข็งของ สอ. เพราะเราไม่สามารถแข่งขันกับธนาคาร
พาณิชย์ด้วยราคาหรือผลตอบแทนได้ 

 นอกจากนี้ไม่ควรแข่งขันระหว่าง สอ. กันเองด้านเงินปันผล แต่ควรนําเงินที่ได้จากการยกเว้น
ภาษีของรัฐบาลไปทําประโยชน์ให้แก่สมาชิกและชุมชนจึงจะเกิดประโยชน์และสนองต่อวัตถุประสงค์ของระบบ
สหกรณ์ท่ีแท้จริง ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์ควรสร้างอัตลักษณ์ของสหกรณ์ให้โดดเด่น และควรสร้างมาตรฐาน
การดําเนินงานของทุก สอ. ให้เท่าเทียมกัน ควรมี “มาตรฐานการดําเนินงานขั้นต่ํา” แล้วจะนําไปสู่การ
เชื่อมโยงกันได้ทุกสหกรณ์ และเรื่องกรอบธรรมาภิบาลเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญที่ควรมีแนวปฏิบัติท่ีดี 

ควรมีขอบข่ายงาน (Framework) ออกมาเป็น Best Practice มีแนวปฏิบัติสําหรับให้
ผู้ปฏิบัติงานกับสหกรณ์ออมทรัพย์มีความเข้าใจและปฏิบติัตามได้อย่างเป็นมาตรฐานด้วย 
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เวลา 13.00 น. เวทีระดมความคิด “มองอนาคตสําหรับการพัฒนาระบบการเงินที่พึ่งพา
ตนเองและการร่วมมือกัน”: สิ่งจําเป็น/ เงื่อนไข และปัจจัยความสําเร็จ 

  
 รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวถึงโครงการวิจัย “แนวทางการพัฒนาระบบการเงิน

สหกรณ์ท่ีเกื้อหนุนพึ่งพาตนเองและการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์” ท่ีไปพ้องกับแผนพัฒนาการสหกรณ์ 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2550-2554) ในยุทธศาสตร์ท่ี 5: การพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ท่ีเกื้อหนุนการพึ่งพา
ตนเองและการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ ซ่ึงมีแผนงานอยู่ 7 แผนงาน ตามที่ภาคเช้าได้กล่าวถึง
รายละเอียดไปแล้วจึงเปิดเวทีเพื่อระดมความคิดสําหรับสิ่งจําเป็นหรือเงื่อนไข และปัจจัยความสําเร็จในการ
“มองอนาคตสําหรับการพัฒนาระบบการเงินที่พ่ึงพาตนเองและการร่วมมือกัน” ซ่ึงผู้เข้าร่วมเวทีในภาคบ่าย
ได้แสดงข้อคิดเห็นไว้ดังต่อไปนี้ 

 
นพ. สมเกียรติ ธาตรี: ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
กล่าวเชื่อมโยงกับภาคเช้าเรื่องหุ้นของสมาชิกเก่าแก่ท่ีควรมีต้นทุนที่สูงขึ้น เช่นที่ สอ. วชิระ

พยาบาล มีการฝากออมทรัพย์เพื่อคุณภาพชีวิต ซ่ึงได้ดอกเบี้ยมากกว่าการฝากออมทรัพย์ทั่วไปเล็กน้อย แต่
เบิกได้จํากัดเพียงปีละไม่เกิน 3 ครั้ง ทําให้สมาชิกไม่ค่อยเบิกเงินส่วนนี้ออกไปทําให้บัญชีค่อนข้างนิ่งจึงได้
เงินเก็บจากส่วนนี้ ทําให้สามารถพึ่งพาตนเองและลดค่าใช้จ่ายได้ และยืนยันว่าควรให้เพิ่มการเก็บทุนสํารอง 
เพื่อใช้บริหารความเสี่ยงด้วย สําหรับเรื่องเทคโนโลยีระบบสารสนเทศต่างๆ ขณะนี้ได้มีบุคลากรท่านหนึ่งคิด
สร้างซอฟแวร์ (Software) ขึ้นมารองรับการทํางานของ สอ. ซ่ึงมีหลายหน่วยงานนําไปใช้แล้ว 

 
คุณชูวิทย์ บุญญศิลาจารย์: ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จํากัด 
สําหรับแผนงานที่ 1 เรื่องการรณรงค์ให้สหกรณ์มีกลไกการสะสมทุนจากแหล่งทุนภายใน ของ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 นั้น สอ. มหาวิทยาลัยมหิดลมีการจัดเก็บทุนสํารองอยู่ท่ี 23% โดยมีการทําแผนงานระดม
ทุนทุกปี มีการให้จัดทําบัญชีครัวเรือน มีโครงการอบรมให้ผู้ฝากเงินเน้นเรื่องการออมเป็นหลัก ซ่ึงตรงตาม
แผนงานที่ 2 โดยสามารถแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์ได้ตลอด มีการเพิ่มทุนภายในโดยการตัดจ่าย
งบประมาณจากกองทุนต่างๆ ไปเน้นด้านสวัสดิการ เช่น เกษียณอายุ หรือการเกื้อกูลด้านต่างๆ สําหรับ
แผนงานที่ 3 เรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินฯ นั้นบางครั้งยังมีข้อจํากัดในการพัฒนาระบบ
สารสนเทศอยู่บ้าง ส่วนแผนงานที่ 4 ยังเน้นหลักเรื่องการลงทุนในรูปตราสารหนี้ ซ่ึงการรักษาสภาพคล่อง
เป็นสิ่งสําคัญในการรักษาสภาพการเงินเป็นอันดับแรก คิดว่ารัฐบาลควรเข้ามาช่วยประกันความเสี่ยงให้โดย
น่าจะมีกองทุนประกันความเสี่ยงด้วย ซ่ึงสอดคล้องกับแผนงานที่ 5 โดยกองทุนประกันความเสี่ยงควรแสดง
ให้เห็นอย่างชัดเจนว่านําไปทําอะไรบ้าง ท้ังเรื่องเสถียรภาพของการแข่งขันในระบบสหกรณ์ มีระบบเตือน
ภัยด้านสหกรณ์ท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กําลังดําเนินการอยู่ 

 
รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ได้ขอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมในที่ประชุมว่า เราควรมองอนาคตว่าตัว

ละครต่างๆ อันได้แก่ สถาบันการเงิน ชุมนุมต่างๆ ชสอ. สหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีเงินเหลือ สหกรณ์ออมทรัพย์ที่
ขาดเงิน และสหกรณ์ประเภทอ่ืนๆ เช่น สก.การเกษตร ทั้งหมดเหล่าน้ีจะสามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างไรบ้าง  

 
คุณศรีประภา  เรืองแก้วมณ:ี กรรมการผู้ช่วยเหรัญญิกสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี 
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เสนอแนะว่าต้องมีสถาบันเข้ามารับประกันความเสี่ยงให้แก่ สอ. ของเรา เน่ืองจากทาง สอ. 
เองมีความต้องการช่วยเหลือให้ สกก. เข้ามากู้เงิน แต่มีข้อจํากัดอยู่ท่ีว่ายังมีความเสี่ยงสูงจึงต้องการให้มี
หน่วยงานประกันความเสี่ยงเข้ามาดูแล นอกจากนี้เจ้าหน้าท่ี สอ. เองยังมีความรู้ไม่เท่าทันต่อการพัฒนาใน
ปัจจุบัน จึงควรมีองค์กรให้ความรู้แก่กรรมการและเจ้าหนาที่เพื่อลดความเสี่ยงด้วย  

 สําหรับทุนจากภายในนั้นทาง สอ. รพ.ราชวิถี มีปัญหาคล้ายกับ สอ. อื่นๆ เช่นกัน คือ 
กรรมการไม่เห็นความสําคัญของการเก็บทุนสํารอง จึงต้องการเก็บเพียงขั้นต่ําสุดคือ 10% เท่าน้ัน แต่
ปัจจุบันได้มีข้อกําหนดใหม่ว่าจะต้องเก็บไม่ตํ่ากว่า 15% โดยเน้นเรื่องการเพิ่มทุนสวัสดิการเพื่อเพิ่มคุณภาพ
ชีวิตให้แก่สมาชิกแทนการเน้นเรื่องเงินปันผล และชี้แจงให้ความรู้แก่กรรมการและสมาชิกให้เข้าใจว่าเงินทุน
สํารองที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตนั้นเป็นเงินทุนที่ไม่มีต้นทุน เม่ือสมาชิกเกิดความเข้าใจจึงยอมรับการเก็บทุน
สํารองเพิ่มขึ้น นอกจากนี้เห็นว่าควรต้องฟื้นฟูด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เหล่าคณะกรรมการอีกทาง
หนึ่งด้วย 

 
ดร. ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร: ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
เสนอแนะว่าเราอาจใช้ Private Repo เป็นเครื่องมือในการระดมทุนได้ ซ่ึงจะเป็นแหล่งที่มา

ของเงินต้นทุนต่ํา แต่มีระยะเวลาสั้นๆ จึงต้องรู้จักการบริหารเงินให้ดีแล้วจะได้ประโยชน์มาก ปัจจุบันมี
สถาบันการเงินนอกระบบที่กลายพันธุ์อยู่มาก เช่น ธนาคารที่ให้นํารถมากู้เงินได้ หรือไปรษณีย์ไทยที่จะ
ปล่อยสินเชื่อให้แก่ประชาชน เป็นต้น ซ่ึงเหล่าน้ีจะมีผลกระทบต่อสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างแน่นอน ดังนั้น
สหกรณ์ออมทรัพย์ควรมีการรวมตัวกันเพื่อความเข้มแข็ง เช่นปัจจุบันได้มีการรวมตัวของสหกรณ์ขนาดใหญ่ 
5 สหกรณ์ จดทะเบียนเป็นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย โดยเน้นเรื่องการลงทุนเป็นหลัก นอกจากน้ียังมีชุมนุม
สหกรณ์ไอซีที เพื่อสนับสนุนซอฟแวร์มาตรฐานอีกด้วย  

สําหรับคณะกรรมการของ สอ. เองต้องมีองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้นตามสถานการณ์ปัจจุบันด้วย 
ควรแก้ปัญหาให้ตรงจุด เช่น สินเชื่อสมาชิก ควรใช้สินเชื่อให้ตรงวัตถุประสงค์ ซ่ึงเหล่าน้ีควรให้ความสําคัญ
กับระบบการวางแผนให้แก่ผู้ขอสินเชื่อ และต้องมีการตรวจสอบด้วย 

 
คุณอนันต์  ชาตรูประชีวิน: ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. 
สําหรับการสร้างทุนจากภายในนั้นไม่ควรหมายถึงหุ้นเพียงอย่างเดียว อาจหมายถึงเงินฝาก

จากสมาชิกด้วย แต่ไม่นับรวมเงินจากต่างชาติ และอยากให้เห็นว่ามูลค่าหุ้นในแต่ละปีไม่เท่ากัน ควรมี
มูลค่าเพิ่มขึ้นตามจํานวนปีท่ีผ่านไปด้วยจึงจะมีความยุติธรรมกับสมาชิกเก่าแก่อย่างแท้จริง  

ในประเด็น สอ. ท่ีมีเงินเหลือจะทําอะไรบ้างนั้น สหกรณ์ประเภทอื่นควรมองเป็นโอกาส โดย
หาวิธีเข้ามาดึงเงินจาก สอ. เหล่าน้ี และต้องหาวิธีส่งเสริมให้สหกรณ์ประเภทต่างๆ ร่วมมือกัน ซ่ึงผู้บริหารที่
ทําหน้าท่ีกําหนดนโยบาย เช่น คพช. ควรเข้ามาดูแลช่วยเปิดโอกาสหรือช่องทางในการลงทุนของ สอ. 
นอกจากนี้ สอ. เองควรนําเงินที่เหลือไปทําคุณประโยชน์ต่อสังคม เช่น เปิดให้ กทม. กู้ไปใช้บริการ
ประชาชนในโรงรับจํานํา เป็นต้น การช่วยเหลือสังคมควรจะเป็นภาพลักษณ์ที่เป็นจุดเด่นของสหกรณ ์  
ออมทรัพย์ด้วย 

และประเด็นที่ว่า อะไรที่จะเป็นกองทุนรวม หรือประกันเงินฝากน้ัน ขอเสนอความเห็นว่า 
น่าจะเป็นไปได้ท่ีจะมีสถาบันประกันเงินฝากในระบบสหกรณ์ ยกตัวอย่างจากการเดินทางไปดูงานที่ประเทศ
แคนนาดานั้น สอ. มีสถาบันประกันเงินฝาก โดยกรรมการบริหารจะได้จากการคัดเลือกตามคุณสมบัติท่ี
กําหนดไว้ เข้ามาเป็นบริษัทซ่ึงเป็นระบบที่เป็นอิสระดูแลตัวเองได้ แล้วกลไกจะดูแลกันเอง 
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คุณอุทัย  ศรีเทพ: กรรมการดําเนินการ ชสอ. 
มีความเห็นว่า สมาชิกควรจะได้สวัสดิการเพ่ิมขึ้นตามจํานวน/ ระยะเวลา การเป็นสมาชิก น่ี

คือระบบสหกรณ์ท่ีเหนือกว่าความเป็นธนาคารทั่วไป 
 
คุณสุรจิตต์  แก้วชิงดวง: ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
เพิ่มเติมเรื่องแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 เรื่องทุนสํารองนั้นจะสําเร็จได้

ขึ้นอยู่กับผู้นําสหกรณ์ออมทรัพย์ เช่น นพ.สมเกียรติ ธาตรีธร (สอ. วิชรฯ ) ท่ีสามารถเพิ่มต้นทุนสํารองได้
โดยมีการลดเงินปันผลทุกปี นอกจากนี้เรื่องการที่จะให้จัดทําบัญชีครัวเรือนทุกคนนั้นเป็นไปได้ยาก จึงควร
เน้นที่กลุ่มผู้เป็นหนี้ซํ้าซ้อนที่ควรต้องบังคับให้มีการทําบัญชีครัวเรือนควบคุมด้วย สําหรับเรื่องเงินเหลือของ 
สอ. น้ันควรให้ คพช. ออกตราสารการเงิน ซ่ึงเป็นการลงทุนของภาครัฐช่วยให้หน่วยงานเล็กๆ สามารถนํา
เงินจากส่วนนี้ไปใช้ได้ 

 
นพ. สมเกียรติ ธาตรี: ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
กล่าวสรุปประเด็นว่า 
1.  เรื่องเงินเหลือของ สอ. น้ันต้องคํานึงถึงสหกรณ์ประเภทอื่นที่ขาดความมั่นคงของระบบ

บัญชี ควรขอให้รัฐบาลเข้ามาช่วยประกันความเสี่ยง แล้วสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีมีเงินเหลือจะยินดีให้เงินกู้ 
2.  การสาธารณะที่ สอ. ควรเข้าไปมีส่วนร่วม เช่น สอ. วิชรฯ เองได้สอบถามความต้องการ

จากชุมชนที่อยู่แวดล้อมโรงพยาบาล แล้วให้ต้ังงบประมาณทําโครงการที่หมู่บ้านต้องการ จากนั้น สอ. ให้
เงินสนับสนุนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชน เหล่าน้ีคือการดําเนินงานเพ่ือสังคมเพราะ สอ. ได้ลดภาษีจาก
สรรพากรเป็นกรณีพิเศษอยู่แล้วจึงควรนํากลับสู่สังคมบ้าง 

3.  กรณีเรื่องการให้ กทม. กู้เพื่อช่วยเหลือเรื่องโรงรับจํานําของ กทม. น่าจะขับเคลื่อนได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

4.  การที่จะเป็นนักสหกรณ์ช้ันดีได้น้ัน ต้องกล้าทําเรื่องที่ถูกต้อง และต้องไม่กลัวการไม่ถูกเลือก 
  
รศ. จุฑาทิพย์  สรุปเบื้องต้นว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีเงินเหลือควรทํา

อย่างไร แต่การท่ีจะนําไปให้ อบต. หรือ รัฐบาลกู้น้ันเป็นความเสี่ยงมาก เพราะถ้าให้ไปแล้วโอกาสได้คืน
น้อยมาก จึงอยากทราบว่าเราควรทําอย่างไร ถ้าจะให้รัฐกู้ยืมไปให้สาธารณชนแล้วเราจะได้เงินส่วนนี้คืน 
และ สอ. เราจะได้กลับมาใช้ประโยชน์ได้มากน้อยเพียงใด 

 
คุณชรินทร์ทิพย์ หงส์วานิช: ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ทีทีแอนด์ที จํากัด 
ระบบการร่วมมือนั้น เราต้องอาศัยการช่วยเหลือให้ความรู้แก่สมาชิก จากที่พบส่วนมากน้ัน

สมาชิกจะรู้แต่สิทธิของตนเอง แต่ไม่รู้หน้าท่ีหรือระเบียบวินัย ข้อบังคับใดๆ ดังนั้นจะทําอย่างไรให้ทุกคนมี
จิตสํานึกและวินยัในการใช้เงิน  

 
คุณวิถี  วงศ์เพ็ชร: ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จํากัด 
เสนอให้มีการเขียน MOU เป็นข้อตกลงในการรวมตัวกันเป็นกลุ่มของ สอ. เพื่อเพิ่มความ

เข้มแข็งในการดําเนินงานมากขึ้น และการลงทุนควรมีหน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยรองรับความเสี่ยง จะช่วยให้
เกิดความเชื่อม่ันมากขึ้น  
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คุณชวลี  สวัสดิบุตร: เลขานุการ ชสอ. 
เห็นว่าเรื่องกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก สอ. น้ันมักไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่อง

สหกรณ์ จึงควรพิจารณาเรื่องนี้เพื่อตั้งข้อกําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่จะเข้ามาทํางานเพื่อคัดกรองด้วย 
นอกจากนี้ปัจจุบันไม่ค่อยให้ความสําคัญกับอุดมการณ์และหลักการสหกรณ์ ดังนั้นต้องหันมาให้ความสําคัญ
เร่ืองจิตอาสา ซ่ึงกรรมการส่วนมากมักไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องเหล่าน้ี  

 
คุณมะณู  บุญศรีมณีชัย: กรรมการดําเนินงาน ชสอ. 
เห็นด้วยว่าควรมีกฎหมายรองรับเรื่องการสมัครเป็นกรรมการ สอ. เช่น ต้องผ่านหลักสูตรผู้นํา

ก่อนจึงจะลงสมัครได้ เช่น สันนิบาตเริ่มกําหนดระเบียบคุณสมบัติผู้สมัคร และควรให้ความรู้แก่สมาชิกโดย
กําหนดว่าทุก สอ. ต้องให้ความรู้แก่สมาชิกก่อน นอกจากนี้กลุ่มวิชาชีพที่ต้ังเป็นกลุ่มต่างๆ ยังขาดการ
เชื่อมโยง จะทําอย่างไรจึงจะให้กลุ่มเหล่าน้ีสามารถเชื่อมโยงกันได้เพื่อสร้างความเข้มแข็งมากขึ้น และใครจะ
เป็นศูนยก์ลางในการดําเนินงาน 

หลายสหกรณ์มีคู่มือสมาชิก แต่ไม่มีใครสนใจอ่านวัตถุประสงค์และปรัชญาของสหกรณ์ แล้วเรา
จะเริ่มให้ความรู้แก่สมาชิกได้อย่างไร จะมีสื่อใดที่สามารถสอนให้คนมีความรู้ด้านสหกรณ์อย่างแท้จริงได้บ้าง 

 
รศ. จุฑาทิพย์  มีคําถามให้แก่ท่ีประชุมว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะประกาศอัตลักษณ์ของ

สหกรณ์ออมทรัพย์เอง และทิศทางการบริหารเงินของ สอ. เราจะอยู่กลุ่มใด ระหว่างการเป็น Universal 
Bank หรือธนาคารสหกรณ์ (สหกรณ์ลูกผสม) หรือ Ethical Bank  

 
คุณสุธาสินี  แก้วเกตุ: ผู้ช่วย ผจก. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชาการเกษตร จํากัด 
มีความเห็นว่าองค์ความรู้เป็นเรื่องสําคัญ ท้ังต่อสมาชิก เจ้าหน้าที่ กรรมการ หรือ เจ้าหน้าที่

ส่งเสริมฯ ทุกคน ต้องมีวัตถุประสงค์ และจุดหมายปลายทางเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แล้วงานของ สอ. จะ
ดําเนินไปได้ด้วยดี 

 
คุณศรีประภา  เรืองแก้วมณี:กรรมการผู้ช่วยเหรัญญิก สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี 
มีความเห็นว่ากรมส่งเสริมสหกรณ์ไม่ได้เป็นที่พ่ึงพิงของสหกรณ์ได้อย่างจริงจัง และหัวขบวน

เช่น สันนิบาตฯ ยังทําหน้าท่ีน้อยเกินไป นอกจากนี้ถ้า สอ. กับ สกก. ร่วมมือกันได้จริง จะทําให้เกิดการ
พ่ึงพากันในวงการสหกรณ์ท่ีเป็นประโยชน์อย่างมาก 

 
รศ. จุฑาทิพย์  กล่าวสรุปเวทีการประชุม โดยแจ้งว่าจะมีการจัดทําสมุดปกขาวเป็นคู่มือให้

สหกรณ์ออมทรัพย์นําไปใช้เป็นมาตรฐานต่อไป  
 

เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 
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สรุปแบบประเมิน เวทีรับฟังความคิดเห็นผู้นําสหกรณ์ออมทรพัย ์
สําหรับ แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เก้ือหนุนการพึ่งพาตนเอง 

และการร่วมมอืกันระหว่างสหกรณ”์ ครั้งที ่1 
วันที่ 14  มกราคม 2554 

ณ  ห้องนนทร ี2อาคารเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 

  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 
 
ตารางที่ 1  เพศของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 6 40.00 
หญิง 9 60.00 
รวม 15 100.00 

 
 จากตารางที่ 1 ช้ีให้เห็นว่า จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ร้อยละ 40.00 เป็นเพศ
ชาย และร้อยละ 60.00 เป็นเพศหญิง 
 
ตารางที่ 2  ตําแหน่งของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

ตําแหน่ง จํานวน (คน) ร้อยละ 
ประธานกรรมการ 3 20.00 
ผู้จัดการ 5 33.30 
อื่นๆ   

-  กรรมการ 5 33.30 
-  ผู้ช่วยผู้จัดการ 1 6.7 
-  เจ้าหน้าที่ 1 6.7 

รวม 15 100.00 
 
 จากตารางที่ 2 ช้ีให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบประเมิน ร้อยละ 33.3 ดํารงตําแหน่งผู้จัดการ และ
กรรมการ และร้อยละ 20.0 ตําแหน่ง ดํารงประธานกรรมการ และร้อยละ 6.7 มีตําแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ 
และเจ้าหน้าท่ีในสหกรณ์ออมทรัพย์ 
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  ความเห็นของผู้ตอบแบบประเมนิทีม่ีต่อการเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น 
 
ตารางที่ 3  ความเห็นของผู้ตอบแบบประเมินที่มีต่อการเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น 
 

รายการ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ค่าเฉล่ีย 
ระดับ 

ความคิดเห็น 
- รูปแบบการจัดเวทีรับฟัง 
  ความคิดเห็น 

10 
(66.7) 

5 
(33.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.66 มากท่ีสุด 

- เอกสารประกอบการประชุม 
4 

(26.7) 
8 

(53.3) 
3 

(20.0) 
0 
(0) 

0 
(0) 

4.06 มาก 

- สถานที่จัดประชุม 
6 

(40.0) 
6 

(40.0) 
3  

(20.0) 
0 
(0) 

0 
(0) 

4.20 มากท่ีสุด 

- อุปกรณ์ท่ีใช้ในการประชุม 
4 

(26.7) 
8 

(53.3) 
3 

(20.0) 
0 
(0) 

0 
(0) 

4.06 มาก 

- ระยะเวลาที่ใช้ในการประชุม 
7 

(46.7) 
5 

(33.3) 
3 

(20.0) 
0 
(0) 

0 
(0) 

4.26 มากท่ีสุด 

- อาหารและเครื่องดื่ม 
6 

(40.0) 
6 

(40.0) 
3 

(20.0) 
0 
(0) 

0 
(0) 

4.20 มากท่ีสุด 

- การต้อนรับและอํานวย 
  ความสะดวกของผู้จัดประชุม 

8 
(53.3) 

5 
(33.3) 

2 
(13.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.40 มากท่ีสุด 

- ความรู้และความเข้าใจ 
  ท่ีได้รับจากการประชุม 

9 
(60.0) 

6 
(40.0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.60 มากท่ีสุด 

- ความคุ้มค่าท่ีท่านได้ 
  เข้าร่วมประชุม 

10 
(66.7) 

5 
(33.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.66 มากท่ีสุด 

- ความภาคภูมิใจที่ได้ 
  เข้าร่วมประชุม 

9 
(60.0) 

5 
(33.3) 

1 
(6.7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.53 มากท่ีสุด 

- ประโยชน์โดยภาพรวมที่ 
  ได้เข้าร่วมประชุม 

8 
(53.3) 

7 
(46.7) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.53 มากท่ีสุด 

       มากท่ีสุด 
                   ค่าเฉล่ีย                                   4.82                          มากที่สุด 

** หมายเหตุ 
 1.00 – 1.80  น้อยที่สุด 
 1.81 – 2.61  น้อย 
 2.62 – 3.42  ปานกลาง 
 3.43 – 4.23  มาก 
 4.24 – 5.00  มากท่ีสุด 
 
 จากตาราง ท่ี 3 ช้ีให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมเวทีรับฟังความ
คิดเห็น รายละเอียดดังนี้ 
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   รูปแบบการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น : 
  ผู้ตอบแบบประเมินโดยส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับรูปแบบการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นมาก
ที่สุด คิดเป็นรอ้ยละ 66.7 และเห็นด้วยมาก คิดเป็นร้อยละ 33.3 
   เอกสารประกอบการประชุม : 
  ผู้ตอบแบบประเมิน โดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเอกสารประกอบการประชุม มีความ
เหมาะสมมาก คิดเป็นร้อยละ 53.3 และมีความเหมาะสมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.7 และมีความ
เหมาะสมปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 20.0 
   สถานที่จัดประชุม : 
  ผู้ตอบแบบประเมิน โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสถานที่จัดประชุมมีความเหมาะสมมาก
ที่สุด คิดเป็นรอ้ยละ 60.0  
   อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการประชมุ : 
  ผู้ตอบแบบประเมิน มีความเห็นว่าอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประชุม มีความเหมาะสมมาก คิด
เป็นร้อยละ 53.3 
   ระยะเวลที่ใช้ในการประชุม : 
  ผู้ตอบแบบประเมิน โดยส่วนใหญ่เห็นว่าระยะเวลาที่ใช้ในการประชุม 1 วัน มีความ
เหมาะสมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.7 
   อาหารและเครื่องด่ืม : 
  ผู้ตอบแบบประเมิน มีความพึงพอใจต่ออาหารและเครื่องดื่มมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 40.0 
   การต้อนรบัและอํานวยความสะดวกของผู้จัดประชุม : 
  ผู้ตอบแบบประเมิน มีความพึงพอใจในการต้อนรับและอาํนวยความสะดวกของผู้จัด
ประชุมมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.3 
   ความรู้และความเข้าใจที่ได้รับจากการประชุม : 
  ผู้ตอบแบบประเมิน มีความรู้และความเข้าใจที่ได้รับจากการประชมุมากที่สุด คิดเป็น              
ร้อยละ 60 
   ความคุ้มคา่ที่ท่านได้เข้าร่วมประชุม : 
  ผู้ตอบแบบประเมิน มีความเห็นว่า คุ้มค่ามากที่สุดที่ได้เข้าร่วมประชมุ คดิเป็นร้อยละ 66.7 
   ความภาคภูมใิจที่ได้เข้าร่วมประชุม : 
  ผู้ตอบแบบประเมินมีความความภาคภูมิใจมากที่สุดท่ีได้เข้าร่วมประชุมในเวทีรับฟังความ
คิดเห็นผู้นําสหกรณ์ออมทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 60 
   ประโยชน์โดยภาพรวมทีไ่ด้เข้าร่วมประชุม : 
  ผู้ตอบแบบประเมินมีความเห็นว่า ได้รับประโยชน์มากทีสุ่ดท่ีได้เข้าร่วมเวทีรับฟังความ
คิดเห็นผู้นําสหกรณ์ออมทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 53.3 
 

  ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 -  
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เวทีรับฟังความคิดเห็นผูน้ําสหกรณ์ออมทรัพย ์
สําหรับ  “แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เอื้อหนุนการพึ่งพาตนเอง 

และเกื้อหนุนการร่วมมือกนัระหว่างสหกรณ์” คร้ังที ่2 
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพนัธ ์2554 เวลา 09.00- 16.00 น. 

ณ ห้องนนทร ี2 ชัน้ 4 อาคารเค.ยู.โฮม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ผู้มาประชุม 
1.  รศ. จุฑาทิพย์   ภัทราวาท  ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
2.  คุณสุรจิตต์  แก้วชิงดวง  ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ 
3.  อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์  ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ 
4.  อาจารย์ไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ 
5.  ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร  ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ 
6.  คุณสุทัศน์ กองป่า   รองประธาน ชสอ. 
7.  คุณอนันต์ ชาตรูประชีวิน  ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. 
8.  คุณสุนทรี ถาวร   ผู้จัดการฝ่ายวางแผน ชสอ. 
9.  คุณมารุต รุจิศักด์ิ   เจ้าหน้าท่ีวิจัย ชสอ. 
10. คุณเกียรติรัตน์ เล็กอุกากร  ผู้จัดการ สอ. พนักงานธนาคารทหารไทย  
11. เรือเอกเกียรติศักด์ิฉายชูวงศ์  กรรมการ สอ. นาวิกโยธิน จํากัด 
12. คุณเบญจภรณ์ สุขเกิด   กรรมการ สอ. พนักงานธนาคารออมสิน  
13. คุณเผด็จ เฉลิมพักตร์  ผู้จัดการ สอ. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล จํากัด 
14. คุณชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์  นักวิชาการชํานาญพิเศษ สนง. สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 
15. ว่าท่ี รต.ปกรณ์พัฒน์ศุภมีวงศ์  ผู้จัดการ สอ. สหภาพแรงงานพนังงาน ธอส. จํากัด 
16. คุณประภา รัตนไชย   องประธานกรรมการ สอ. โรงพยาบาลหาดใหญ่  
17. คุณปรีชากิจ แสงสังข์   ผู้จัดการ สอ. รวมใจเป็นหนึ่ง จํากัด 
18. คุณพัชรพล  วิชัยประเสริฐ  เลขานุการ สอ. สยามนิสสัน จํากัด 
19. คุณพิมลพักตร์ มหาขันธ์  ผู้จัดการ สอ. โรงพยาบาลชลบุรี จํากัด 
20. คุณมนัส  มาสขาว   ผู้จัดการ สอ. พนักงานฟูจิสึ เจเนอรัล จํากัด 
21. คุณวนิดา เพ็ชรนิล   ผู้จัดการ สอ. องค์การเภสัชกรรม จํากัด 
22. คุณวรวิทย์ สุฉันทบุตร  เลขานุการ สอ. องค์การเภสัชกรรม จํากัด 
23. คุณศิริเพ็ญ รามสม   ผู้จัดการ สอ. โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ จก. 
24. ผศ. ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์  ประธานกรรมการ สอ. ม.ธุรกิจบัณฑิตย์  
25. คุณสมหมาย พิลึก   กรรมการ สอ. รามา ชูส์ อินดัสตรีส์ จํากัด 
26. คุณสุรชัย ติษธยาธิคม  ประธานกรรมการ สอ. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จก. 
27. คุณฉัตรชัย บาไสย   นักวิชาการสํานักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 
28. คุณสุพล มหาวรรณ  ตัวแทน สอ. มิตซูบิชิมอเตอร์ส จํากัด 
29. คุณสายสุดา ศรีอุไร   รองผู้อํานวยการสถาบันฯ ฝ่ายบริหาร 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นางสาวผุสดี กลิ่นเกษร  เจ้าหน้าท่ีศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ 
2.  นายสนธยา สีแดง   เจ้าหน้าท่ีศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ 
3.  นายสุพจน์  สุขสมงาม  เจ้าหน้าท่ีวิจัยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
 

เร่ิมประชุม เวลา  09.00 น. 
 
คุณสุทัศน์ กองป่า รองประธานกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

จํากัด (ชสอ.) เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม 
รศ. จุฑาทิพย์  ภัทราวาท หัวหน้าโครงการ แนะนําผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ และชี้แจง

กําหนดการเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้นําสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ดังต่อไปน้ี 
 
กําหนดการ 
8.00-9.00 น.  ลงทะเบียน 
9.00-9.05 น.  กล่าวต้อนรับ โดยรองประธานกรรรมการดําเนินการ ชสอ. 
9.05-9.30 น.  ช้ีแจงความเป็นมาของโครงการและวัตถุประสงค์การประชุม 
9.30-12.00 น. อภิปราย “ทิศทางการบริหารเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์...อุปสรรคที่เผชิญ” 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-15.30 น. เวทีระดมความคิด “มองอนาคตสําหรับการพัฒนาระบบการเงินที่พ่ึงพา

    ตนเองและการร่วมมือกัน”: สิ่งจําเป็น/ เงื่อนไข และปัจจัยความสําเร็จ 
 

จากน้ันได้กล่าวถึงแรงบันดาลใจในการริเริ่มโครงการ โดยมีกรอบคิดการบริหารจัดการโซ่
อุปทานอย่างบูรณาการ ท่ีจะมีการจัดการความสัมพันธ์ของ 3 กลุ่มหลักคือ เครือข่ายอุปทาน พันธมิตร
ธุรกิจ และเครือข่ายอุปสงค์/การลงทุน โดยมีข้อมูลข่าวสาร ความรู้/นวัตกรรม/เทคโนโลยี  ผลิตภัณฑ์-
บริการทางการเงิน ซ่ึงการดําเนินงานเหล่าน้ีจะยังมีข้อจํากัดด้านศักยภาพ ข้อมูลข่าวสาร ความสามารถ
หลัก และทรัพยากรมนุษย์  

โดยฝากประเด็นไว้ในเวทีนี้ว่าอนาคตพวกเราสหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะเป็นแบบไหนดีใน 3 
กลุ่มต่อไปน้ี 

1.  Universal Bank หรือธนาคารที่เป็นสถาบันการเงินครบวงจร 
2.  ธนาคารสหกรณ์ (สหกรณ์ลูกผสม) ท่ีให้บริการลูกค้าและสมาชิกไม่แตกต่าง แต่กฎเกณฑ์

ทางเศรษฐกิจทําให้ไม่เหลือพื้นที่ว่างสําหรับคุณค่าเดิมเรื่องการมีส่วนร่วมและการพึ่งพา 
3.  ธนาคารกลุ่ม Ethical Bank ท่ีใช้เป้าหมายสูงสุดเป็นเครื่องชี้ทิศทางการดําเนินงาน 
สําหรับแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 มีนโยบายอยู่ด้วยกัน 4 รูปแบบคือ 
1.  Mono-line business unit ที่เป็นการจัดต้ัง Internal speciallized unit ภายในธนาคาร

พาณิชย์เพื่อดูแลลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการขนาดย่อย โดยมีระบบงานสินเชื่อครบวงจรอยู่ใน Unit เดียวกัน ทํา
ให้ ธนาคารพาณิชย์สามารถกําหนดเป้าหมายธุรกิจได้ชัดเจน มีระบบงานที่คล่องตัวและต้นทุนไม่สูง 

2.  Microfinance Institution (MFI) as outsource agent มีธนาคารพาณิชย์ร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่นๆ ท่ีมีความคุ้นเคยกับลูกค้าในพื้นที่ เช่น สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โดยการดําเนินการในลักษณะ
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ให้กู้ยืมแบบ Wholesale แก่ Microfinance operator เพื่อปล่อยกู้ต่อให้กับลูกค้า หรือมอบหมายให้ 
Microfinance operator ดําเนินการตามกระบวนการสินเชื่อโดยได้รับค่าบริการจากธนาคารพาณิชย์ 

3.  Service company as agent ธนาคารพาณิชย์แต่งตั้ง Service company ท่ีมีจุดแข็งใน
เร่ืองเครือข่ายการเข้าถึงลูกค้าเป็นตัวแทนในการให้บริการ Microfinance โดยการดําเนินการควบคู่กับการ
ใช้ประโยชนจ์ากเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ระบบโทรศัพท์มือถือ 

4.  การให้ใบอนุญาตแก่ผู้ให้บริการรายใหม่ (ต้ังแต่ปี 2555) โดยสถาบันการเงินประเภทจํากัด
ขอบเขตธุรกิจ (Restricted license) มีวัตถุประสงค์ในการทําธุรกิจที่ชัดเจนและมีความชํานาญเฉพาะด้าน 

โดยประเด็นเหล่าน้ีนํามาซ่ึงโจทย์วิจัยของสถาบันฯ ท่ีมีวัตถุประสงค์อยู่ 4 ข้อ คือ 
1.  เพื่อประเมินสถานการณ์ระบบที่เกี่ยวข้องที่ช้ีให้เห็นโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อน

ของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ 
2.  เพื่อจัดเวทีตกผลึกความคิดระหว่างผู้นําขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ นักวิชาการ และฝ่าย

กําหนดนโยบายสถาบันการเงิน 
3.  เพื่อเสนอแนะรูปแบบและแนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการเงินที่เกื้อหนุน

พ่ึงพาและร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ 
4.  เพื่อวางกรอบทิศทางการดําเนินงานของ ชสอ. ในฐานะองค์กรกลางของขบวนการสหกรณ์

ออมทรัพย์ไทย 
จากข้อมูลการเข้าถึงบริการทางการเงินในปี 2550 จะเห็นได้ว่าสถาบันการเงินในระบบมี

ความสามารถในการเข้าถึงบริการสูงสุดถึง 83.65% ในขณะที่สถาบันการเงินกึ่งระบบ และนอกระบบ มี
ความสามารถในการเข้าถึงบริการเพียง 3.44 และ 3.30 เปอร์เซ็นต์ ตามลําดับ ส่วน 9.61% ท่ีเหลือไม่มี
การใช้บริการ  

เม่ือพิจารณาการเปรียบเทียบแหล่งที่มาและทางใช้ไปของเงินทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ระหว่างปี 
2543 กับปี 2552 จะเห็นได้ว่า 10 ปีท่ีผ่านมา แหล่งที่มาประเภททุนเรือนหุ้น เงินรับฝาก และ ทุนสหกรณ์
อื่นๆ นั้น มีเปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นหรือลดลงเพียงเล็กน้อย แต่แหล่งที่มาประเภทเงินกู้ยืมและหนี้สินอื่นๆ น้ัน
เพ่ิมขึ้นเกือบหนึ่งเท่าจากปี 2543 ที่มีอยู่ 7.25% ของแหล่งที่มาท้ังหมด เพิ่มเป็น 13.57% โดยมีสินทรัพย์
รวมเพิ่มขึ้นจากปี 2543 ที่มีจํานวน 353,465.57 ล้านบาท เป็น 932,158.65 ล้านบาท ในปี 2552 สําหรับ
เร่ืองทางใช้ไปของเงินทุนของ สอ. เม่ือดูจากแผนภูมิวงกลมจะเห็นได้ว่าจํานวนลูกหนี้เงินให้กู้ในระยะ 10 ปี
ท่ีผ่านมา มีจํานวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จาก 78.24% เป็น 81.67% แต่เงินลงทุน เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวคือจาก 
5.79% ในปี 2543 เป็น 12% ในปี 2552 ซ่ึงขอฝากไว้ในเวทีอภิปรายวันนี้ว่า เงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว
น้ี เราจะเอาไปลงทุนกับใคร/ อย่างไร  

 
โดยคุณสุรจิตต์ แก้วชิงดวง ได้อธิบายขยายความในภาพแหล่งที่มาและทางใช้ไปของเงินทุนซ่ึง

ปัจจุบันมีข้อมูลว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ท่ัวประเทศจํานวนประมาณ 1,200 แห่งนั้น มีเพียง 25 สหกรณ์
เท่าน้ันที่มีเงินลงทุนรวมกันแปดหมื่นล้านบาท ส่วนที่เหลืออีกพันกว่าสหกรณ์น้ันไม่ได้ลงทุนมากเท่าไหร่  

นอกจากนี้ในกระบวนการกลางน้ํา เรามีพันธมิตรธุรกิจหลายหน่วยงาน และกรมตรวจฯ ได้มี
การประเมินชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน สอ. ซ่ึงล่าสุดพบว่ามีการประเมิน สอ. ไว้ในระดับดีถึง 80% 
พอใช้ 6.85% และควรปรับปรุง 12.73% ซ่ึงมีการวิเคราะห์ปัจจัย 4 ด้าน คือ  

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม เช่น ความซ่ือสัตย์ จริยธรรมของกรรมการ  
2.  ประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม 
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3.  ประเมินระบบข้อมูลและสารสนเทศ เช่น สอ. ใช้ข้อมูลในการบริหารหรือไม่/ลึกขนาดไหน 
4.  ประเมินระบบการติดตามและประเมินผล 
จากน้ันจึงได้เปิดเวทีท่ีประชุม เพ่ืออภิปรายประเด็นเรื่อง “ทิศทางการบริหารเงินของสหกรณ์

...อุปสรรคที่เผชิญ” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นําสหกรณ์ออมทรัพย์แต่ละแห่งได้แสดงความคิดเห็น ดังต่อไปนี้ 
 
คุณสุรชัย  ติษยาธิคม:  ประธานกรรมการ สอ. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จก.  
 สําหรับการบริหารงานของ สอ. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์น้ันใช้ระบบการเงินของ

ประเทศที่มีอยู่ ซ่ึงเท่าท่ีผ่านมาสหกรณ์มีเงินเหลือจํานวนมาก เม่ือเทียบกับการให้สมาชิกกู้ ซ่ึงสหกรณ์เองก็
ต้องการให้สหกรณ์เครือข่ายพันธมิตรกู้เช่นกัน แต่ยังขาดความม่ันใจในความน่าเชื่อถือของผู้ท่ีต้องการกู้เงิน 
ท้ังนี้สหกรณ์ควรเป็นเพียงทางเลือกที่ดีให้แก่สมาชิก แต่ถ้าสมาชิกมีทางเลือกที่ดีกว่าก็ต้องยินดีปล่อยให้ไป 
แต่ที่สําคัญต้องทําให้ตัวเองแข็งแรงตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ นอกจากนี้เราไม่จําเป็นต้องง้อธนาคารทั่วไป
มากนัก เพียงแต่เสนอคุณสมบัติของตัวเองให้ธนาคารพิจารณาเท่าน้ัน สําหรับผู้มาขอกู้เงินต้องพิจารณาว่า
ใช้เงินเป็นหรือไม่ ถ้าผู้กู้มีการวางแผนการใช้เงินอย่างมีระบบ ทาง สอ. ยินดีให้กู้ถึงแม้ผู้ขอกู้นั้นจะมีหนี้สิน
อื่นอยู่แล้วก็ตาม 

 
คุณสุพล  มหาวรรณ:  สหกรณ์ออมทรัพย์มิตซูบิชิ มอเตอร์ส จํากัด 
 ปัญหาที่พบในการบริหารงานคือบริษัทต้นสังกัดไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการดําเนินการ

ต่างๆ เช่น กองทุนสํารองเลี้ยงชีพที่รับรองสมาชิกไม่เอื้อในการใช้หนี้ของสมาชิก ทําให้ สอ. เกิดความ
ยากลําบากในการติดตามทวงหนี้จากสมาชิกท่ีลาออกจากบริษัทไป ซ่ึงมักส่งผลให้กลายเป็นหนี้สูญ และที่
สําคัญคือสหกรณ์ออมทรัพย์มักเป็นทางสุดท้ายท่ีจะได้เงินกู้คืนจากสมาชิก อีกท้ังยังส่งผลให้ผู้ค้ําประกันที่
ทํางานในบริษัทเดียวกันต้องได้รับผลกระทบในการชําระหนี้แทนด้วย 

 
คุณพัชรพล  วิชัยประเสริฐ:  เลขานุการ สอ. สยามนิสสัน จํากัด 
 สอ. สยามนิสสันเองก็ได้พบปัญหาเช่นเดียวกับสถานประกอบการทั่วไปท่ีบริษัทไม่เห็น

ความสําคัญ จึงแก้ปัญหาด้วยการเชิญผู้มีอํานาจสูงสุดมาเป็นประธานที่ปรึกษาเพื่อให้เห็นความสําคัญของ สอ. 
ซ่ึงในอดีตมักพบปัญหาพนักงานมีหนี้นอกระบบ สอ. จึงเข้าช่วยเหลือโดยพยายามดึงให้กลับมาเป็นหนี้ใน
ระบบของ สอ. โดยจะเคลียร์หนี้ให้กับเจ้าหน้ีนอกระบบเหล่าน้ันก่อนเพื่อช่วยเหลือพนักงาน ซ่ึงทุกวันนี้ใน
บริษัทสามารถช่วยเหลือพนักงานได้เป็นจํานวนมาก ใครมีปัญหาหนี้นอกระบบก็จะเข้ามาปรึกษากับ สอ. เม่ือ
มีตัวอย่างให้เห็นแล้วเล่ากันปากต่อปากจึงเกิดความศรัทธากับ สอ. แต่การให้พนักงานกู้เงินนั้นจะต้องมีการ
ตรวจสอบประวัติการกู้ก่อนอนุมัติด้วย  นอกจากนี้ สอ. ยังได้จัดต้ัง “กองทุนสงเคราะห์เงินกู้” โดยการหักเงิน
จากสมาชิกเดือนละ 50 บาท จนกระทั่งครบจํานวนสูงสุดที่ 2,000 บาท สําหรับช่วยเหลือผู้ค้ําประกันที่
ประสบปัญหาลูกหนี้ที่ช่วยค้ําประกันไว้หนีไปอีกด้วย  

 สอ. เองขณะนี้มีเงินเหลือเช่นกัน แต่ที่มาเวทีในวันนี้ต้องการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นว่า สอ. มี
วัตถุประสงค์ท่ีแท้จริงอย่างไร มีเป้าหมายเพียงต้องการเงินสูงสุดใช่หรือไม่  

 
คุณปรีชากิจ  แสงสังข์:  ผู้จัดการ สอ. รวมใจเป็นหนึ่ง จํากัด 
 สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งนี้จัดต้ังย่างเข้าปีท่ี 8 มีสมาชิกประมาณ 1,500 ราย จากจํานวน

พนักงานทั้งหมดประมาณ 3,000-4,000 คน ซ่ึงประสบปัญหาที่สถานประกอบการไม่เห็นความสําคัญของ 
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สอ. อย่างเต็มที่โดยเห็นว่าเป็นเพียงสวัสดิการหนึ่งเท่าน้ัน ปัจจุบันใช้ทุนของ สอ. เองท้ังหมด แต่ยังขาดสภาพ
คล่อง ได้ไปกู้เงินจาก ชสอ. มาจํานวนหนึ่งเพื่อปล่อยกู้ทุกประเภทให้แก่สมาชิก แต่สมาชิกเองกู้ยังไม่ถึง 50% 
ท่ีมาในวันนี้ต้องการทราบเช่นกันว่าแนวทางของ สอ. ท่ีแท้จริงคืออะไร ต้องหวังที่กําไรสูงสุดหรือคุณภาพชีวิต
ท่ีดี ซ่ึงตนเองยังไม่เข้าใจแก่นแท้ของ สอ. เช่นกัน และพบปัญหาคือสมาชิกไม่เข้าใจว่า สอ. ดีอย่างไร ให้
ประโยชน์อะไรจากการเป็นสมาชิกบ้าง ส่วนมากพนักงานสมัครสมาชิกเพื่อกู้เงินเท่าน้ัน ท่ีสําคัญ สอ. เอง
ต้องการความช่วยเหลือแต่ไม่รู้จะสามารถพึ่งพาใคร/อย่างไรได้ จึงมีคําถามว่า สอ.ขนาดใหญ่จะช่วยเหลือ สอ. 
ขนาดเล็กๆ ได้อย่างไร แนวทางไหนได้บ้าง ส่วนด้านวิชาการจะสามารถให้ความรู้ด้านการบริหารอย่างไร ท่ีจะ
ช่วยให้ สอ. ขนาดเล็กที่เพิ่งจัดต้ังจะสามารถบริหารเงินได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 

 
ผศ. ศิริพร  พงศ์ศรีโรจน์:  ประธานกรรมการ สอ. ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จํากัด 
 มีข้อคิดเห็นใน 3 ประเด็นคือ 
1.  สอ. ของ ม.ธุรกิจบัณฑิต จะแตกต่างต่างผู้ประกอบการตรงที่ทางมหาวิทยาลัยเห็น

ความสําคัญกับงาน สอ. จึงให้ความร่วมมือในการหักเงินจากเงินเดือนพนักงานให้ สอ. ก่อนรายอื่น ซ่ึงต่างกับ
ผู้ประกอบการที่มักไม่ให้ความร่วมมือ นอกจากนี้ สอ. จะมีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงาน โดย
การติดต่อกับเจ้าหนี้ของพนักงานโดยตรงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตซ่ึงพนักงานจะไม่มีสิทธ์ิถือเงินตรงนี้ แต่ สอ. 
จะเข้าไปชําระหนี้นอกระบบให้ แล้วให้พนักงานเข้ามาเป็นหนี้ในระบบ สอ.  

2.  สําหรับเรื่องจะทําอย่างไรให้รู้เรื่องสหกรณ์นั้น การอบรมแรกสุดคือ การปฐมนิเทศสมาชิก 
สอ. ซ่ึงจําเป็นต้องทําเพื่อองค์กร และให้สมาชิกเห็นความสําคัญของ สอ. 

3.  เรื่องทิศทางนั้น โดยท่ัวไปประธาน และคณะกรรมการ สอ. ต้องการบริหารสหกรณ์เพื่อ
กําไรสูงสุดอยู่แล้ว แต่ต้องทําเพื่อสมาชิกและให้คุณภาพชีวิตที่ดีต่อสมาชิกด้วย อาจต้องยอมมีกําไรน้อยลงถ้า
ต้องนําไปพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีต่อสมาชิก 

 
คุณชัยวุฒิ  มัณฑะนานนท์ : นักวิชาการชํานาญพิเศษ สนง. สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 
 ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเร่ืองการหักเงินให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นอันดับแรกน้ัน ในประเทศไทย

มีอยู่ 1 สหกรณ์ที่กรรมการและสมาชิกต้องการให้หักเงินให้แก่สถานประกอบการก่อน คือ สอ. ธนาคารออม
สิน นอกจากนี้การที่คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าสหกรณ์จะไม่มีวันล้มนั้น เป็นสิ่งที่เข้าใจผิดอย่างมาก เนื่องจากล่าสุด 
สหกรณ์การเกษตรดอกคําใต้ โดนฟ้องล้มละลายไปแล้วเม่ือวันที่ 8 ก.พ. ท่ีผ่านมา เพราะฉะนั้นต้องการให้ทุก
คนเข้าใจว่า สหกรณ์ล้มได้เช่นกัน  

 จากนั้นได้นําตัวเลขจากธนาคารแห่งประเทศไทยแสดงขนาดสินทรัพย์ของหน่วยงานต่างๆ 
รวมถึงสหกรณ์ขนาดใหญ่ เม่ือปี 2551 มาให้ท่ีประชุมช่วยพิจารณา โดยจะเห็นว่า 5 อันดับแรก ได้แก่ 
ธนาคารทิสโก้ ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคารสินเอเชีย ธนาคารแลนแอนด์เฮ้าส์ และสหกรณ์ออมทรัพย์ กฟผ. 
ซ่ึงอยากให้พิจารณาร่วมกันว่าการที่เรามีสินทรัพย์จํานวนมากนั้น เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ของเราอย่างไรบ้าง 

 
ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร:  ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ 
 ขอตอบคําถามที่หลายๆ ท่านถามในเวทีนี้ว่าเป้าหมายท่ีแท้จริงของสหกรณ์คืออะไร ซ่ึง

สหกรณ์เรามีเป้าหมาย 3 ข้อ คือ 
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 1.  สร้างกําไรดุลยภาพ คือไม่ใช่กําไรสูงสุด แต่เกิดจากความเหมาะสม ทําให้องค์กร
เข้มแข็งภายใต้การบริหารจัดการที่เหมาะสม 

 2.  สวัสดิการที่เหมาะสม คือต้องสร้างสวัสดิการท่ีเหมาะสมให้แก่สมาชิก มีสวัสดิการ
ทางเลือกภายใต้กติกาสัญญาระยะยาว ซ่ึงสัญลักษณ์ของสหกรณ์ที่มีรูปต้นสน น่ันหมายถึงความยั่งยืน มี
พัฒนา การไม่หยุดย้ังดังต้นสน ซ่ึงเป็นคําสัญญาระยะยาว 

 3.  คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นของสมาชิก โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ต้องเป็นที่พ่ึงของสมาชิก และ
เป็นพี่เลี้ยงที่ดีแนะนําเส้นทางดีๆ ให้แก่สมาชิก 

 ปัจจุบันมีหลักสูตรการช่วยสอนสมาชิกในการใช้เงิน การบริหารจัดการหนี้ การบริหารจัด
การเงิน ให้แก่สมาชิก 

 แต่เดิมสหกรณ์มีเป้าหมาย 2 ข้อคือแก้ปัญหาเศรษฐกิจ และแก้ปัญหาสังคม ซ่ึงสหกรณ์
ออมทรัพย์ต้องคิดทั้ง 2 ข้อจึงเกิดแนวคิดว่าต้องเป็น ธุรกิจเพื่อสังคม 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ต้องมีบทบาทในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการตามหนี้
พนักงาน ซ่ึงเหล่าน้ีมีกฎหมายหลายๆ อย่างเข้ามาเก่ียวข้อง อีกทั้งยังมีการสร้างกลไกที่เป็นหลักประกันมาก
ขึ้น เช่น มีประกันภัยผู้คํ้า สําหรับบางสหกรณ์มีเรื่องเหล่านี้เพื่อช่วยสมาชิกและช่วย สอ. เองด้วย แต่
สหกรณ์ต้องให้ความรู้แก่สมาชิกโดยการคุยกับสมาชิกอย่างเป็นกันเอง ผู้มีความรู้จะให้คําปรึกษาแก่สมาชิก
เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ซ่ึง สอ. ต้องเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมจริงๆ  

 สําหรับ สอ. ในสถานประกอบการ อาจต้องประสานกับกระทรวงแรงงานให้ช่วยเข้ามา
ดูแล หากไม่ได้รับความร่วมมือจากบริษัทในการหักเงินจากเงินเดือนของพนักงานให้ สอ. ส่วนกรณีที่สถาน
ประกอบการตั้งเป็น สถานประกอบการสีขาว (ซ่ึงกระทรวงแรงงานเห็นว่าจะเป็นหนึ่งทางเลือกในการเป็น
ดัชนีช้ีวัดของสถานประกอบการเอง) แล้วมาขอยกเลิก สอ. นั้นไม่ใช่ประเด็นปกติ ต้องมีสิ่งผิดปกติในสถาน
ประกอบการนั้นๆ ซ่ึงต้องศึกษาต่อไป 

 
คุณมนัส  มาสขาว: ผู้จัดการ สอ. พนักงานฟูจิสึ เจเนอรัล จํากัด 
 ฟูจิสึ เจเนอรัล เป็นสถานประกอบการต่างชาติ 100% มักพบปัญหาเรื่องทุนสํารอง เพราะ

มีการเปลี่ยนถ่ายคนงานบ่อยมาก จึงอยากถามว่าการที่เราจะเก็บเงินสํารองไว้มากๆ จะดีหรือไม่ แล้วสถาน
ประกอบการที่ถูกปิดแล้วมีเงินเหลือ เราจะทําอย่างไรกับเงินตรงนี้ดี 

 
คุณพมิลพักตร์  มหาขันธ์: ผู้จัดการ สอ. โรงพยาบาลชลบุรี จํากัด 
 สอ. โรงพยาบาลชลบุรี มุ่งเน้นอบรมสมาชิกให้รู้จักอุดมการณ์และหลักการของ สอ. 

โดยเฉพาะกรรมการต้องมุ่งเน้นผลประโยชน์สมาชิก ทําให้สมาชิกไว้ใจเมื่อมีปัญหาหนี้นอกระบบจะเข้ามา
ปรึกษา โดยใช้หลักทรัพย์จากสมาชิกแล้วเจ้าหน้าที่ สอ. จะไปดําเนินการปลดหนี้นอกระบบให้โดยที่ตัว
สมาชิกไม่ต้องเข้าไปยุ่งเก่ียวกับเงินตรงนั้น นอกจากนี้การที่สมาชิกกู้เงินนั้นจะมุ่งเน้นว่าต้องกู้เพื่อนําไปเพิ่ม
คุณภาพชีวิตของสมาชิกเอง หากกู้ไปใช้ในทางที่ไม่เหมาะสมจะไม่อนุมัติ 

 
คุณประภา  รัตนไชย: รองประธานกรรมการ สอ. โรงพยาบาลหาดใหญ่ จก. 
 สอ. โรงพยาบาลหาดใหญ่จะเน้นให้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิกโดยมีการปฐมนิเทศ

พนักงานใหม่ให้เข้าใจ สอ. และให้กรรมการพบสมาชิกโดยตรง เปิดโอกาสให้ผู้สนใจซักถามเพื่อความเข้าใจ
ท่ีดี โดยจะมีภาคบังคับให้สมาชิกต้องมีเงินออม 10% ก่อนจึงจะกู้ได้เพื่อส่งเสริมการออม นอกจากนี้ยังมี
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การต้ังเป้าให้สมาชิกมีเงินฝาก 1 ล้านบาทก่อนเกษียณ และแนะนําแก่สมาชิกถึงแนวทางการออมเงินว่าควร
เก็บเงินเท่าไหร่ อย่างไรบ้าง  

 สอ. จะมีการจัดโปรโมชั่น แจกหุ้นให้แก่สมาชิก เช่น เม่ือสมาชิกร่วมบริจาคเลือกกับ สอ. 
จะแจกหุ้นให้ ซ่ึงสมาชิกให้ความนิยมร่วมกิจกรรมต่างๆ ท่ี สอ. จัดขึ้นเพื่อเก็บดาวสําหรับแลกรับหุ้น แต่
กรณีน้ีสมาชิกบางคนไม่ค่อยนิยมเนื่องจากหุ้นนี้จะถอนไม่ได้จนกว่าจะออกจากการเป็นสมาชิก นอกจากนี้
เม่ือสมาชิกเริ่มเข้าเป็นสมาชิก สอ. จะมีเงินสงเคราะห์ผู้เสียชีวิตให้ทันทีเหมือนได้ประกันชีวิตด้วย โดยมีการ
ต้ังงบประมาณเพื่อการนี้ไว้แล้ว ซ่ึงสมาชิกเองจะยอมรับกับเงินปันผลที่น้อยลงแต่มีสวัสดิการที่ดีเพิ่มขึ้น 

 สําหรับโจทย์ยากคือ ขณะนี้ทํา PN กับธนาคารกรุงไทย ซ่ึงจะทําอย่างไรให้กู้ PN ได้ตํ่า
กว่าปัจจุบัน 

 
คุณสมหมาย  พิลึก: กรรมการ สอ. รามา ชูส์ อินดัสตรีส์ จํากัด 
 การทํางาน สอ. ปัจจุบันยังลอกการทํางานกันอยู่ ตัว สอ. ยังอยู่ในระบบธนาคาร จึงยังไม่

มีนวัตกรรมใหม่ๆ สําหรับสมาชิก ส่วนเงินเข้า สอ. ทุกเดือน การหมุนเงินหมุนได้รอบเดียว ดูจากดอกเบี้ย
เงินให้กู้ต่อไป เงินที่เข้ามาตลอดจะสามารถนําไปทําอย่างอ่ืนให้หมุนได้ 2-3 รอบต่อปี อาจสร้างโอกาสได้
มากกว่าปัจจุบันหรือไม่  

 
คุณเกียรติรัตน์  เล็กอุกากร: ผู้จัดการ สอ. พนักงานธนาคารทหารไทย จํากัด 
 การให้การศึกษาเรื่องสหกรณ์เป็นสิ่งสําคัญสําหรับ สอ. ในสถานประกอบการ เราจะทํา

อย่างไรให้สมาชิกมีการศึกษา ซึมซาบอย่างต่อเนื่องในเรื่องของงานสหกรณ์ ซ่ึงสําหรับความสัมพันธ์ของ
สถานประกอบการกับ สอ. จะแบ่งได้ 3 ประเภท คือ 

1.  นายจ้างให้การสนับสนุน โดยฝ่ายบุคคลจะสนับสนุนทุกอย่าง คณะกรรมการได้ผ่านการ
อบรม ทําให้ดําเนินงานค่อนข้างง่าย  

2.  นายจ้างเฉยๆ ไม่สนับสนุน ไม่ขัดขวาง เช่น สอ. ของธนาคารทหารไทย  ซ่ึง สอ. ต้องทํา
โปรแกรมเพื่อหักเงินจากสมาชิกเอง ไม่ส่งเสริมให้ สอ. ได้รับความสะดวกในการตัดเงินจากเงินเดือนของ
สมาชิก ดังนั้น สอ. ต้องรู้สถานภาพของสมาชิกทุกคน ซ่ึงพนักงานมีอยู่ประมาณ 9,000 คน แต่เป็นสมาชิก
เพียงประมาณ 2,700 คน เท่าน้ัน เนื่องจาก ธนาคารมีสวัสดิการเงินกู้ดอกเบี้ยตํ่าร้อยละ 1 เท่านั้น  

3.  นายจ้างไม่สนับสนุน 
สําหรับพนักงานบางคนมีความอายไม่ต้องการให้เพื่อนร่วมงานรู้ว่าตนเองต้องกู้เงิน จึง

แก้ปัญหาด้วยการกู้นอกระบบ จะแก้ปัญหาจุดน้ีอย่างไร  
นายจ้างบางคนที่ไม่เข้าใจเร่ืองงานสหกรณ์ก็ต้องการรู้ว่าทําไมต้องการให้ท่านเป็นสมาชิก สอ. 

ซ่ึงตนเองตอบไปว่าต้องการให้ท่านเป็นตัวอย่างให้แก่พนักงานให้รู้จักการออม เม่ือตอบเช่นนี้นายจ้างที่
เข้าใจก็จะให้ความร่วมมือในการสมัครเป็นสมาชิกทันที 

ปัจจุบันจากการรณรงค์ให้ความรู้แก่พนักงาน สอ. มีสมาชิกเพิ่มขึ้นเกือบ 100% เนื่องจาก 
สอ. จะมีการให้คําแนะนําในการกู้เงินและการบริหารเงินด้วย ต่างจากสวัสดิการเงินกู้ท่ีให้กู้อย่างเดียวไม่มี
คําแนะนําใดๆ แต่ สอ. ประสบปัญหาว่า สมาชิกบางรายไปกู้เงินจากสวัสดิการเงินกู้ท่ีดอกเบี้ยร้อยละ 1 มา
ฝาก สอ. ท่ีได้ดอกเบ้ียร้อยละ 2 จึงเกิดคําถามว่าจะต้องตั้งรับอย่างไร จะเกิดปัญหาอะไรในอนาคตหรือไม่  

กรณีน้ี รศ.จุฑาทิพย์ ให้คําตอบว่าผู้บริหาร สอ. ต้องมีฝีมือในการบริหารเงิน 
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ว่าที่ รต.ปกรณ์พัฒน์  ศุภมีวงศ์: ผู้จัดการ สอ. สหภาพแรงงานพนังงาน ธอส. จํากัด 
 สอ. เริ่มก่อตั้งมาได้ประมาณ 5 ปี จากสหภาพฯ มีสมาชิกประมาณ 1,400 ราย ทุน 93 

ล้านบาท แต่ปล่อยกู้ไป 96 ล้าน โดยให้สมาชิกกู้ร้อยละ 8 และได้เงินปันผลร้อยละ 6  ปัจจุบันพบปัญหาว่า
พนักงานลาออกจากกองทุนสํารองเลี้ยงชีพไปสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนที่ให้ผลตอบแทน
มากกว่า คือให้ร้อยละ 10  จึงกลัวว่า สอ. จะเกิดความไม่ม่ันคง จะทําอย่างไรดี 

 
อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์: ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ 
 ให้ข้อคิดเห็นว่าเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นเป็นรูปแบบแชร์ลูกโซ่ อันตรายมาก เม่ือได้ฟังจาก

คุณปกรณ์พัฒน์ แล้วน่าตกใจที่สมาชิก สอ. มีความคิดท่ีจะลาออกไปสมัครที่นั่น เนื่องจากแห่งนี้มีหนี้
มากมาย จึงขอให้คําแนะนําไว้แล้วให้นําไปพิจารณากันเอง ขอแนะนําให้ไปช้ีแจงแก่สมาชิกตามน้ีแล้วการ
ตัดสินใจขึ้นอยู่กับตัวสมาชิกเหล่าน้ัน แต่เราต้องให้ข้อมูลรอบด้านรวมถึงความเสี่ยงต่างๆ แก่สมาชิกด้วย 

 
คุณสุทัศน์  กองป่า: รองประธานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 กล่าวสรุปส่งท้ายก่อนพักรับประทานอาหารกลางวันความว่า เวทีนี้เป็นการรวบรวมปัญหา

อุปสรรคต่างๆ ท่ี สอ. ได้พบเจอมา เพื่อหาทางแก้ปัญหาต่อไปในภาคบ่าย และได้ฝากปัญหาครู ท่ีเป็น
เหมือนผู้สร้างปัญหาให้แก่ประเทศจากการเป็นหนี้รวมประมาณ 4 แสนล้านบาท ซ่ึงส่งผลกระทบต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ และรัฐบาลได้มอบหมายให้ธนาคารออมสินช่วยหาทางแก้ปัญหาเหล่านี้ จึง
เป็นคู่แข่งที่สําคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยชุมนุมฯ เองพยายามจัดต้ังชมรมสงเคราะห์เพ่ือเป็นนวัตกรรม
ใหม่ในการบริหารความเสี่ยงใหแ้ก่สมาชิกด้วย 

 
เวลา 13.00 น.  เวทีระดมความคิด “มองอนาคตสําหรับการพัฒนาระบบการเงินที่

พึ่งพาตนเองและการร่วมมือกัน”: สิ่งจําเป็น/ เงื่อนไข และปัจจัยความสําเร็จ 
 
รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวถึงโครงการวิจัย “แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ท่ี

เกื้อหนุนพึ่งพาตนเองและการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์” ท่ีไปพ้องกับแผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ. 2550-2554) ในยุทธศาสตร์ท่ี 5: การพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ท่ีเกื้อหนุนการพึ่งพาตนเองและการ
ร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ ซ่ึงมีแผนงานอยู่ 7 แผนงาน ได้แก่ 

1.  รณรงค์ให้สหกรณ์มีกลไกการสะสมทุนจากแหล่งทุนภายใน 
2.  ส่งเสริมให้สหกรณ์ทุกแห่งมีแผนการรณรงค์ให้สมาชิกออมเงิน 
3.  พัฒนาระบบสารสนเทศการเงินสหกรณ์ผ่านแม่ข่าย 
4.  พัฒนาตราสารการเงินเพื่อการระดมทุนและก่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบสหกรณ์ 
5.  พัฒนากลไกการประกันและลดความเสี่ยงทางการเงิน 
6.  ส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจการเงินระหว่างสหกรณ์ท่ีจดทะเบียน กลุ่มเกษตรกรและ

สหกรณ์ภาคประชาชน 
7.  เชื่อมโยงให้เกิดการสนับสนุนด้านการเงินกลุ่มสหกรณ์ 
แล้วจึงเปิดเวทีเพื่อระดมความคิดสําหรับสิ่งจําเป็นหรือเงื่อนไข และปัจจัยความสําเร็จในการ

“มองอนาคตสําหรับการพัฒนาระบบการเงินที่พ่ึงพาตนเองและการร่วมมือกัน” ซ่ึงผู้เข้าร่วมเวทีในภาคบ่าย
ได้แสดงข้อคิดเห็นไว้ดังต่อไปนี้ 
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คุณพิมลพักตร์  มหาขันธ์: ผู้จัดการ สอ. โรงพยาบาลชลบุรี จํากัด 
 อนาคตสหกรณ์ท้ัง 7 ประเภทต้องช่วยเหลือกันทั้งด้านการเงินและด้านวิชาการให้มากขึ้น 

เพื่อความยั่งยืนของสหกรณ์ ท่ีแนวโน้มขณะนี้จะไปทางการเมืองมากขึ้น เช่น มีการใช้เงินซ้ือเสียงในการ
เลือกตั้งกรรมการฯ ซ่ึงเหล่าน้ีต้องร่วมกันรณรงค์แก้ไข 

 
คุณสุพล  มหาวรรณ:  สหกรณ์ออมทรัพย์มิตซูบิชิ มอเตอร์ส จํากัด 
 สหกรณ์น่าจะมีธนาคารเป็นของสหกรณ์เองเลยจะเป็นไปได้หรือไม่ เนื่องจากเรายังไม่

สามารถยืนด้วยตัวเองได้ 
 
คุณสมหมาย  พิลึก: กรรมการ สอ. รามา ชูส์ อินดัสตรีส์ จํากัด 
 เสนอให้พยายามนํารายได้ของแต่ละเดือน เขียนระเบียบการรองรับให้หักเก็บไว้ก่อน

เพื่อให้เหลือกําไรน้อยๆ ได้หรือไม่ ซ่ึงแนวคิดนี้ยังไม่เกิดขึ้น แต่ถ้าเราทําไว้ก่อนจะได้หรือไม่? 
 
คุณปรีชากิจ  แสงสังข์:  ผู้จัดการ สอ. รวมใจเป็นหนึ่ง จํากัด 
 เราจะทําอย่างไรให้กรรมการมีความรู้และเข้าใจในการเข้ามาบริหารงาน สอ. อย่าง

เข้มแข็งไม่แสวงหาผลประโยชน์ ซ่ึงต้องเน้นที่คุณธรรมของกรรมการและสมาชิก สอ. ทุกคน โดยเป้าหมายที่
ต้องการคือ การมีชีวิตที่ดี ไม่ต้องคอยหนี้เจ้าหนี้ 

 
ผศ. ศิริพร  พงศ์ศรีโรจน์:  ประธานกรรมการ สอ. ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จํากัด 
 เร่ืองความรู้ของคณะกรรมการนั้นต้องร่วมมือกับฝ่าย HR ให้ความรู้แก่พนักงานใหม่ และ

อบรมเมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก สอ. อีกครั้ง ให้ใจถึงหลักการและเป้าหมายของงานสหกรณฯ์ 
 
รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ถามในที่ประชุมว่าตกลงแล้วเราควรจะดําเนินงานไปในแนวใด

ระหว่างเป็น Universal Bank หรือธนาคารสหกรณ์ (สหกรณ์ลูกผสม) หรือเป็นธนาคารกลุ่ม Ethical Bank 
ตามแผนภาพ และประเด็นที่เราอยากมีสถาบันการเงินของเราเองจะทําได้หรือไม่ และโครงสร้างทาง
การเงินของ สอ. ขนาดต่างๆ แตกต่างกัน จึงไม่สามารถดําเนินงานบริหารเหมือนกันได้ แต่โจทย์ของเราคือ
จะร่วมมือและพึ่งพากันอย่างไร ควรมีอะไรเป็นโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universal Bank 
ธนาคารที่เปนสถาบัน
ทางการเงินครบวงจร 

ธนาคารสหกรณ 
(สหกรณลูกผสม) 

ธนาคารกลุม 
Ethical Bank 
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คุณสุรชัย  ติษยาธิคม:  ประธานกรรมการ สอ. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จก.  
 ถามว่ามีความจําเป็นหรือที่สหกรณ์ออมทรัพย์ต้องมีธนาคาร? เนื่องจากเห็นว่าเรามี ธ.ก.ส. 

ทําหน้าที่เหมือนเป็นธนาคารอยู่แล้ว พร้อมกับส่วนอื่นๆ เช่น มี ชสอ. ที่ขนาดใหญ่และมีเงินเหลือจํานวน
มาก ดังนั้นจึงมีคําถามว่าจําเป็นหรือที่สถาบันการเงินนั้นจะต้องเรียกว่าธนาคาร นอกจากนี้เห็นว่าหลายๆ 
สอ. ให้สมาชิกเป็นหนี้มากมายได้ง่ายเกินไปซึ่งเป็นการทําลายคุณภาพชีวิตของสมาชิกโดยการส่งเสริมให้กู้  

 
ผศ. ศิริพร  พงศ์ศรีโรจน์:  ประธานกรรมการ สอ. ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จํากัด 
 เสนอว่าปัจจุบัน ชสอ. เหมือนเป็นธนาคารแห่งชาติของสหกรณ์ออมทรัพย์เราอยู่แล้ว จะ

เป็นสถาบันการเงินของเราได้หรือไม่ 
 
คุณเผด็จ  เฉลิมพักตร์: ผู้จัดการ สอ. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล จํากัด 
 สหกรณ์ท่ีรวมกันไม่ได้เพราะทุก สอ. มุ่งแสวงหากําไรเท่าน้ันทั้งที่จริงแล้วควรช่วยเหลือกัน

ได้ แต่ส่วนใหญ่มุ่งที่กําไรและเงินปันผลเท่านั้น ถ้า ชสอ. จะมาเป็นแกนนํากําหนดดอกเบี้ย แล้วให้ สอ. เป็น
ลูกข่ายเข้ามากู้ได้จะเป็นลักษณะที่ดี  

 
อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์: ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ 
 แสดงข้อคิดเห็นประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
1.  สถาบันการเงินในโลกมีการออกแบบมาหลากหลาย ซ่ึงธนาคารการเงินเป็นแบบหนึ่ง

เท่าน้ัน อย่ายึดติดว่าต้องเป็นธนาคารเท่านั้น ท่ีสําคัญต้องเข้าใจว่าสถาบันการเงินแต่ละประเภททําอะไรได้ 
และมีหน้าที่อะไร ซ่ึงหน้าที่ของสหกรณ์กับหน้าที่ของธนาคารนั้นแตกต่างกัน ในวงการเราไม่ serve 
purpose ตรงไหน ... เราไม่มี Law enforcement ? ... ธนาคารพาณิชย์เป็นสถาบันการเงินประเภทหนึ่ง
เท่าน้ัน Finance ก็เป็นแบบหนึ่งที่มีประโยชน์สําหรับคนท่ีมีความเสี่ยงสูง 

2.  เราอย่าคิดว่ามีหลักการว่าสหกรณ์จะไม่ล้ม เนื่องจากสหกรณ์ล้มได้แน่นอน สิ่งสําคัญของ
สหกรณ์คือ 1.) เป็นที่พ่ึงพิงของสมาชิกได้ ซ่ึงสหกรณ์ต้องเข้มแข็ง 2.) ต้องพึ่งพาได้ โดยการพาสมาชิกไปสู่
เจตนารมณ์ที่ต้ังใจได้ 3.) พัฒนา ท้ังด้านความคิด ชีวิต และนวัตกรรมต่างๆ เช่น การศึกษา ปัญญา วิธีการ
ดํารงชีวิตที่ถูกต้อง  

เราต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าจะดําเนินการด้านสหกรณ์เพื่ออะไร ถ้าเพื่อกําไรสูงสุดก็ไม่ต้องต้ัง
สหกรณ์ เนื่องจาก สอ. จะลดดอกเบี้ยเงินกู้ทันทีท่ีทําได้ ต่างจากธนาคารพาณิชย์อื่นๆ ซ่ึงในตําราสหกรณ์จะ
ใช้คําว่า ส่วนเหลื่อม (Equality) จะไม่ใช้คําว่า Profit.... มองสหกรณ์ให้เป็นระบบ ต้องเกาะกลุ่มเอ้ือเฟื้อ 
เม่ือสถาปนาสถาบันการเงินเป็น สอ. แล้วต้องพร้อมให้ความร่วมมือกัน ท่ีสําคัญชุมนุมระดับประเทศต้องมี
แห่งเดียวในแต่ละประเภท 

3.  ต้องพยายามให้ผู้บริหารคิดเสมอว่า การบริหารสหกรณ์ไม่ใช่เพื่อกําไร การต้ังสหกรณ์ออม
ทรัพย์ไม่ใช่เพื่อม่ังคั่ง แต่เพ่ือม่ันคง ไม่ใช่เพื่อกําไร แต่ให้สวัสดิการที่ดีต่อสมาชิก ลดประโยชน์ส่วนตน มุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวม  

ปัจจุบันนี้เราได้ละทิ้งและหลงลืมปรัชญา สอ. ไปมาก กลายเป็นศูนย์กลางความเสี่ยงทุกอย่าง 
ท้ังที่จริงแล้ว สอ. มีหน้าที่ให้สมาชิกมีเงินออมต่างหาก จากการพูดคุยกับ Mr.Ranjith ประธาน ACCU น้ัน
ท่านได้แสดงความเห็นไว้ว่าถ้า สอ. ต้ังธนาคารจะเกิดความหายนะทันที เห็นได้จากหลายๆ ประเทศเป็น
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ตัวอย่าง ซ่ึงในโลกนี้มีธนาคารที่ทําหน้าท่ีเป็นสหกรณ์แท้ๆ เพียง 2 ประเทศคือ อินโดนีเซีย และอินเดีย 
เท่าน้ัน นอนนั้นถูกครอบงําโดยรัฐบาลเกือบหมด จึงเห็นว่าไม่ควรต้ังธนาคารสหกรณ์ 

 
คุณสุรชัย  ติษยาธิคม:  ประธานกรรมการ สอ. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จก.  
 ช้ีแจงว่า สอ. หลายแห่งก็ไม่ได้หวังกําไรสูงสุด แต่การคิดดอกเบี้ยใกล้เคียงกับธนาคาร

พาณิชย์ จะทําให้สมาชิกมีวินัยในการใช้เงิน (จึงไม่ได้ลดให้ตํ่าทั้งๆ ท่ีทําได้) เพื่อคุมวินัยในการใช้เงิน และ
การเป็นหนี้ของสมาชิก 

 
คุณอนันต์ ชาตรูประชีวิน: ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. 
 เร่ืองธนาคารไม่ใช่ประเด็นสําคัญ สิ่งสําคัญคือต้องหาโจทย์ว่าเรามีปัญหาอะไร และที่มีอยู่

มันตอบโจทย์อะไรไม่ได้ และจะพัฒนาอย่างไร หรือต้องรื้อโครงสร้างใหม่ท้ังหมด ซ่ึงต้องดูว่าปัจจัยของ
ประเทศจะทําได้มากน้อยแค่ไหน การต้ังชุมนุมใหม่ไม่น่าเป็นปัญหา แต่ปัญหาคือเมื่อต้ังขึ้นมาแล้วจะเอื้อต่อ
กันแค่ไหน ถ้าต้ังมาแล้วตีกันเองหรือแข่งขันกันเองอย่าทําดีกว่า 

 การสร้างระบบ สอ. ให้เติบโตมันง่าย แต่การให้เติบโตอย่างม่ันคงนั้นทําได้ยาก น่าจะมีใคร
มาทําเกณฑ์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์แล้วมีการปฏิบัติและติดตามให้เป็นกิจจะลักษณะ ซ่ึงใครจะ
เป็นแกนนําเริ่มได้บ้าง เพราะถ้ามีเกณฑ์มาตรฐานก็จะช่วยให้ฝ่ายจัดการสบายใจ ทํางานได้ง่ายขึ้น แต่
ปัจจุบันยังไม่มี Prudential standard นอกจากนี้การมีธรรมาภิบาลก็เป็นอีกส่ิงหนึ่งที่สําคัญ 

 
อาจารย์ไพโรจน์  ลิ้มศรีสกุลวงศ์: ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ 
 จะเห็นว่าสมาชิกส่วนใหญ่เรียกสหกรณ์ออมทรัพย์ว่าธนาคาร (Bank) อยู่แล้ว ดังนั้นจะ

เรียกสหกรณ์ว่าธนาคารก็ได้เพียงแต่เราไม่ได้ทําครบวงจรเหมือนกับธนาคารพาณิชย์ทั้งหมด โดยท่ัวๆ ไป
สหกรณ์ในระดับประถมบางแห่งเงินขาด บางแห่งเงินเหลือ ซ่ึง สอ. เงินเหลือ ก็ต้องการให้ สอ. เงินขาดกู้แต่
ติดปัญหาว่ายังไม่ม่ันใจในความน่าเชื่อถือ  

 นอกจากนี้ถ้าเราเปลี่ยนทัศนคติของสมาชิกจาก รายได้-ค่าใช้จ่าย=เงินออม ให้เป็น 
รายได้-เงินออม=ค่าใช้จ่าย ได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีมาก 

 
 
คุณชัยวุฒิ  มัณฑะนานนท์: นักวิชาการชํานาญพิเศษ สนง. สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 
 ยกตัวอย่างการบริหารงานใน กฟผ. มีหลักการบริหาร 2 อย่าง คือ หลักการธุรกิจ และ

หลักการสหกรณ์ โดย กฟผ. จะมองในลักษณะการบริหารสหกรณ์ก่อน  
 เสนอให้สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ช่วยออกแบบเกณฑ์การวิเคราะห์การเงินแบบสหกรณ์ 

เพื่อไว้ใช้งานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันจะเป็นไปได้หรือไม่  
 
คุณอนันต์ ชาตรูประชีวิน: ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. 
 ถ้ามีใครทําแนวปฏิบัติออกมาให้เป็นเกณฑ์จะเข้าใจง่ายในการใช้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

ได้ มิฉะน้ันคนจะตีความแตกต่างกันไป และเชื่อว่า ชสอ. เดินมาถูกทางแล้ว เพราะมีการพัฒนากระจาย
แนวทางออกไปให้เครือข่ายพ้ืนที่ได้โตขึ้น ไม่ใช่โตแต่ศูนย์กลางอย่างเดียว โดยมีการจัดสรรเงินลงไปใน
เครือข่ายให้มากขึ้น  
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คุณประภา  รัตนไชย: รองประธานกรรมการ สอ. โรงพยาบาลหาดใหญ่ จก. 
 การจะให้ ชสอ. เป็นศูนย์กลางเครือข่ายให้เรา แล้วจะม่ันใจว่า ชสอ. มีธรรมาภิบาลจริง 

อะไรจะเป็นตัวรับประกันได้บ้าง 
 
ผศ. ศิริพร  พงศ์ศรีโรจน์:  ประธานกรรมการ สอ. ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ จํากัด 
 ควรมีข้อมูลว่าถ้าให้ ชสอ. เข้ามาเป็นแกนนําแล้วมีจุดแข็ง-จุดอ่อนอย่างไร ให้ผู้เข้าร่วมเวที

ได้เห็นจะดีมาก 
 
รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท สรุปในเวทีว่ามีแนวทางที่ดีหลายแนวทาง หลายสภาพแวดล้อม 

แล้วเราจะเลือกสิ่งดีๆ มายกร่างเพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกเป็นหลัก เช่นเดียวกับท่ี อ.วรเทพ กล่าวถึง 
Prudential Standard คงเป็นเรื่องที่ต้องทําทุกระดับ ท้ังการบริหารความเสี่ยง บริหารจัดการมีสิทธิภาพ 
มีธรรมาภิบาล ฯลฯ ด้วยเราหวังว่าจะใช้จิตวิญญาณปกป้องดูแลสมาชิกของสหกรณ์ทุกคน ขณะนี้เรารู้ว่าต้น
นํ้าคือ สมาชิกซ่ึงเป็นตัวละครที่สําคัญที่สุด ซ่ึงจะต้องให้ข้อมูลข่าวสารเข้าถึงทุกคนเป็นสําคัญ และสิ่งที่เป็น
ภัยต่อพวกเราเข้ามาใกล้ตัวแล้ว สิ่งที่จะแก้ไขได้คือต้องสร้างจิตสํานึกต่อตัวผู้นํา สอ.คณะกรรมการ และ
สมาชิกทุกคน 

 
เลิกประชุมเวลา   16.00 น. 
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สรุปแบบประเมิน เวทีรับฟังความคิดเห็นผู้นําสหกรณ์ออมทรพัย ์
สําหรับ แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เก้ือหนุนการพึ่งพาตนเอง 

และการร่วมมอืกันระหว่างสหกรณ”์ ครั้งที ่2 
วันที่ 17 กุมภาพันธ ์ 2554 ณ  ห้องนนทร ี2อาคารเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 
  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

 
ตารางที่ 1  เพศของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 12 70.60 
หญิง 5 29.40 
รวม 17 100.00 

 
 จากตารางที่ 1 ช้ีให้เห็นว่า จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ร้อยละ 70.60 เป็น             
เพศชาย และรอ้ยละ 29.40 เป็นเพศหญิง 
 
ตารางที่ 2  ตําแหน่งของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

ตําแหน่ง จํานวน (คน) ร้อยละ 
ประธานกรรมการ 7 41.20 
รองประธานกรรมการ 3 17.60 
ผู้จัดการ 1 5.90 
เลขานุการ 1 5.90 
อื่นๆ (ไม่ระบุ) 5 29.40 

รวม 17 100.00 
 
 จากตารางที่ 2 ช้ีให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบประเมิน ร้อยละ 41.20 ดํารงตําแหน่งประธาน
กรรมการ  ร้อยละ 17.60 ดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการ ร้อยละ 5.90 ดํารงตําแหน่งผู้จัดการและ
เลขานุการ  
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  ความเห็นของผู้ตอบแบบประเมนิทีม่ีต่อการเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น 
 
ตารางที่ 3  ความเห็นของผู้ตอบแบบประเมินที่มีต่อการเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น 
 

รายการ 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 
ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

- รูปแบบการจัดเวทีรับฟัง 
  ความคิดเห็น 

7 
(41.2) 

10 
(58.8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.41 มากท่ีสุด 

- เอกสารประกอบการประชุม 
2 

(11.8) 
11 

(64.7) 
3 

(17.6) 
1 

(5.9) 
0 
(0) 

3.82 มาก 

- สถานที่จัดประชุม 
7 

(41.2) 
6 

(35.3) 
4 

(23.5) 
0 
(0) 

0 
(0) 

4.18 มาก 

- อุปกรณ์ท่ีใช้ในการประชุม 
5 

(29.4) 
7 

(41.2) 
4 

(23.5) 
1 

(5.9) 
0 
(0) 

3.94 มาก 

- ระยะเวลาที่ใช้ในการประชุม 
6 

(35.3) 
9 

(52.9) 
1 

(5.9) 
1 

(5.9) 
0 
(0) 

4.18 มาก 

- อาหารและเครื่องดื่ม 
7 

(41.2) 
9 

(52.9) 
1 

(5.9) 
0 
(0) 

0 
(0) 

4.35 มากท่ีสุด 

- การต้อนรับและอํานวย 
  ความสะดวกของ 
  ผู้จัดประชุม 

6 
(35.3) 

10 
(58.8) 

1 
(5.9) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.29 มากท่ีสุด 

- ความรู้และความเข้าใจ 
  ท่ีได้รับจากการประชุม 

5 
(29.4) 

11 
(64.7) 

1 
(5.9) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.24 มากท่ีสุด 

- ความคุ้มค่าท่ีท่านได้เข้า 
  ร่วมประชุม 

8 
(47.1) 

8 
(47.1) 

1 
(5.9) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.41 มากท่ีสุด 

- ความภาคภูมิใจที่ได้ 
  เข้าร่วมประชุม 

10 
(58.8) 

7 
(41.2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.59 มากท่ีสุด 

- ประโยชน์โดยภาพรวม 
  ท่ีได้เข้าร่วมประชุม 

7 
(41.2) 

8 
(47.1) 

2 
(11.8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.29 มากท่ีสุด 

   ค่าเฉล่ียรวม 4.24 มากที่สุด 
** หมายเหตุ 
 1.00 – 1.80  น้อยที่สุด 
 1.81 – 2.61  น้อย 
 2.62 – 3.42  ปานกลาง 
 3.43 – 4.23  มาก 
 4.24 – 5.00  มากท่ีสุด 
 
 จากตาราง ท่ี 3 ช้ีให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมเวทีรับฟังความ
คิดเห็น รายละเอียดดังนี้ 
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   รูปแบบการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น : 
  ผู้ตอบแบบประเมินโดยส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับรูปแบบการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นมาก 
คิดเป็นร้อยละ 58.8  
   เอกสารประกอบการประชุม : 
  ผู้ตอบแบบประเมิน โดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเอกสารประกอบการประชุม มีความ
เหมาะสมมาก คิดเป็นร้อยละ 64.7  
   สถานที่จัดประชุม : 
  ผู้ตอบแบบประเมิน โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสถานที่จัดประชุมมีความเหมาะสมมาก
ที่สุด คิดเป็นรอ้ยละ 41.2  
   อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการประชมุ : 
  ผู้ตอบแบบประเมิน มีความเห็นว่าอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประชุม มีความเหมาะสมมาก คิด
เป็นร้อยละ 41.2 
   ระยะเวลาที่ใช้ในการประชุม : 
  ผู้ตอบแบบประเมิน โดยส่วนใหญ่เห็นว่าระยะเวลาที่ใช้ในการประชุม 1 วัน มีความ
เหมาะสมมาก คิดเป็นร้อยละ 52.9 
   อาหารและเครื่องด่ืม : 
  ผู้ตอบแบบประเมิน มีความพึงพอใจต่ออาหารและเครื่องดื่มมาก คิดเป็นร้อยละ 52.9 
   การต้อนรบัและอํานวยความสะดวกของผู้จัดประชุม : 
  ผู้ตอบแบบประเมิน มีความพึงพอใจในการต้อนรับและอาํนวยความสะดวกของผู้จัด
ประชุมมาก คิดเป็นร้อยละ 58.8 
   ความรู้และความเข้าใจที่ได้รับจากการประชุม : 
  ผู้ตอบแบบประเมิน มีความรู้และความเข้าใจที่ได้รับจากการประชุมมาก คิดเป็น               
ร้อยละ 64.7 
   ความคุ้มคา่ที่ท่านได้เข้าร่วมประชุม : 
  ผู้ตอบแบบประเมิน มีความเห็นว่า คุ้มค่ามากที่ได้เข้าร่วมประชมุ คิดเป็น                   
ร้อยละ 63.3 
   ความภาคภูมใิจที่ได้เข้าร่วมประชุม : 
  ผู้ตอบแบบประเมินมีความความภาคภูมิใจมากที่สุด ท่ีได้เข้าร่วมประชุมในเวทีรับฟังความ
คิดเห็นผู้นําสหกรณ์ออมทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 58.8 
   ประโยชน์โดยภาพรวมทีไ่ด้เข้าร่วมประชุม : 
  ผู้ตอบแบบประเมินมีความเห็นว่า ได้รับประโยชน์มาก ท่ีได้เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น
ผู้นําสหกรณ์ออมทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 47.1 
 

  ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 - 
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เวทีรับฟังความคิดเห็นผูน้ําสหกรณ์ออมทรัพย ์

สําหรับ  “แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เอื้อหนุนการพึ่งพาตนเอง 
และเกื้อหนุนการร่วมมือกนัระหว่างสหกรณ์” คร้ังที ่3 
วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพนัธ ์2554 เวลา 09.00- 16.00 น. 

ณ ห้องนนทร ี2 ชัน้ 4 อาคารเค.ยู.โฮม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ผู้มาประชุม 
1.  รศ. จุฑาทิพย์   ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
2.  คุณสุรจิตต์  แก้วชิงดวง ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ 
3.  อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ 
4.  อาจารย์ไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ 
5.  ดร.ปรีชา สิทธิกรณ์ไกร ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ 
6.  คุณเฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานกรรมการดําเนินการ ชสอ. 
7.  คุณสุทัศน์ กองป่า  รองประธานฯ ชสอ. 
8.  คุณมะณู  บุญศรีมณีชัย ประธานคณะการรมการวางแผนฯ ชสอ. 
9.  คุณอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. 
10.  คุณสุนทรี ถาวร  ผู้จัดการฝ่ายวางแผน ชสอ. 
11.  คุณมารุต รุจิศักด์ิ  เจ้าหน้าที่วิจัย ชสอ. 
11.  คุณอริสรา จ่ันอยู่  เจ้าหน้าที่วางแผน ชสอ. 
12.  คุณจิราภรณ์ กุมานนท์ เจ้าหน้าธุรการ สอ.กองบิน 46 จํากัด 
13.  ด.ต.ฉลอง อิ่มมาก  รองประธานกรรมการ สอ. ตํารวจสุราษฎร์ธานี จก. 
14.  คุณธนาวุฒิ รักษ์หนู  เหรัญญิก สอ. ครูสุราษฎร์ธานี จํากัด 
15.  คุณธาดาศักด์ิ วชิรปรีชาพงษ์ ประธานกรรมการ สอ. ม.ศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด 
16.  รศ.ดร.นัยทัศน์ ภูศรัณย์  ประธานกรรมการ สอ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จก. 
17.  คุณบัณฑิต สุวรรณศิลป์ ผู้จัดการ สอ.พนักงานเทศบาล จํากัด 
18.  คุณพรรณี คัมภิรานนท์ นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญพิเศษ กรมส่งเสริมฯ 
19.  ผศ.พรศักด์ิ โพธิอุโมงค์ เลขานุการ สอ.แม่โจ้ จํากัด 
20.  คุณรุ่งอรุณ สุวรรณทรัพย์ ผู้จัดการ สอ. ครูปทุมธานี จํากัด 
21.  พ.ต.ท.ฤกษ์ชาย ฤกษ์เลิศรบ ผู้จัดการ สอ. ตํารวจน้ํา จํากัด 
22.  คุณวินัย นิยโมสถ  ท่ีปรึกษา สอ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จก. 
23.  คุณสิริพันธุ์ หงส์สิงห์  รองผู้จัดการ สอ. กรมพัฒนาชุมชน จํากัด 
24.  คุณสนองพร เทียนเพ็ง นักวิชาการสหกรณ์ชํานาญการ กรมส่งเสริมฯ 
25.  พ.ต.ท.สมประสงค์สุทธิวิเศษ กรรมการ สอ. ตํารวจแห่งชาติ จํากัด 
26.  คุณสิตทัต คําวรรณ  รองประธานกรรมการ สอ. ครูเชียงใหม่ จํากัด 
27.  คุณสิริวรรณ รัตนานุบาล ผู้จัดการ สอ. การเคหะแห่งชาติ จํากัด 
28.  คุณสุกัลยา จันดีบุตร ผู้ตรวจสอบกิจการ สอ. สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ จก. 
29. คุณสุรศักด์ิ นาคสวัสด์ิ เลขานุการ สอ. ข้าราชการสหกรณ์ จํากัด 
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30.  คุณอนนท์ ศุภตระกูล ผู้จัดการ สอ. พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากัด 
31. คุณสายสุดา ศรีอุไร  รองผู้อํานวยการสถาบันฯ ฝ่ายบริหาร 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นางสาวผุสดี กลิ่นเกษร เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ 
2.  นายสนธยา สีแดง  เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ 
3.  นายสุพจน์  สุขสมงาม เจ้าหน้าที่วิจัยสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
 

เร่ิมประชุมเวลา  09.00 น. 
 
คุณสุนทรี ถาวร กล่าวรายงานเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้นําสหกรณ์ออมทรัพย์สําหรับแนว

ทางการพัฒนาระบบการเงินที่เกื้อหนุนการพึ่งพาและร่วมมือกัน ครั้งที่ 3 
 
คุณเฉลิมพล ดุลสัมพันธ์ ประธานในพิธีกล่าวเปิดเวทีฯ ความว่า รู้สึกยินดีท่ีได้เข้าร่วมเวทีครั้ง

ท่ี 3 น้ี ซ่ึงจัดขึ้นเพื่อให้ผู้นําสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการหาแนวทางการพัฒนาระบบ
การเงินที่เกื้อหนุนการพึ่งพาและร่วมมือกัน โดยอยู่ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ที่ 5 ของแผนพัฒนาสหกรณ์ฉบับ
ท่ี 2 ซ่ึง ชสอ. เองเห็นความสําคัญและได้มอบหมายให้ทีมวิจัยของสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ดําเนินงาน
โครงการฯ จึงเกิดเวทีน้ีขึ้น หวังว่าเวทีน้ีจะได้องค์ความรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมเวทีและทีมวิจัย ซ่ึงจะนําไปสู่
บทสรุปงานวิจัยท่ีดีท่ีสุดเพื่อประโยชน์ต่อกระบวนการสหกรณ์ของเรา และจะได้ตอบโจทย์ของแผนพัฒนา
สหกรณ์ฉบับท่ี 2 ได้อีกด้วย 

 
รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ช้ีแจงกําหนดการของเวท ีดังต่อไปน้ี 
กําหนดการ 
8.00-9.00 น.  ลงทะเบียน 
9.00-9.05 น.  กล่าวต้อนรับ โดยรองประธานกรรรมการดําเนินการ ชสอ. 
9.05-9.30 น.  ช้ีแจงความเป็นมาของโครงการและวัตถุประสงค์การประชุม 
9.30-12.00 น. อภิปราย “ทิศทางการบริหารเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์...อุปสรรคที่เผชิญ” 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-15.30 น. เวทีระดมความคิด “มองอนาคตสําหรับการพัฒนาระบบการเงินที่พ่ึงพา

    ตนเองและการร่วมมือกัน”: สิ่งจําเป็น/ เงื่อนไข และปัจจัยความสําเร็จ 
 

และขอให้ผู้เข้าร่วมเวทีแนะนําตัว จากน้ันเกริ่นนําความเป็นมาของโครงการวิจัยซ่ึงมีอยู่ 2-3 
ประเด็นที่ได้คุยกับคณะทีมงานว่า สอ. ของเราหลายๆ แห่งมีเงินเหลือแสนล้านขณะเดียวกัน สอ.อีกหลายๆ 
แห่งยังขาดแหล่งทุนจึงต้องขวนขวายหาแหล่งทุน ทีมวิจัยจึงต้องการมองไปในอนาคตข้างหน้าเพื่อหาทางให้ 
สอ. เราร่วมกันสร้างระบบสหกรณ์ท่ีมีคุณค่าเพื่อนําพาสังคมอยู่เย็นเป็นสุข จึงร่วมกับชุมนุมฯ เพื่อจะหา
กลไกท่ีเป็นโครงสร้างพื้นฐานสําหรับการดําเนินงาน สอ. ของพวกเรา  

ประเด็นเหล่านี้นํามาซ่ึงโจทย์วิจัยของสถาบันฯ ร่วมกับ ชสอ. โดยมีวัตถุประสงค์อยู่ 4 ข้อ คือ 
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1.  เพื่อประเมินสถานการณ์ระบบที่เกี่ยวข้องที่ช้ีให้เห็นโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อน
ของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

2.  เพื่อจัดเวทีตกผลึกความคิดระหว่างผู้นําขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ นักวิชาการ และฝ่าย
กําหนดนโยบายสถาบันการเงิน 

3.  เพื่อเสนอแนะรูปแบบและแนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการเงินที่เกื้อหนุน
พ่ึงพาและร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ 

4.  เพื่อวางกรอบทิศทางการดําเนินงานของ ชสอ. ในฐานะองค์กรกลางของขบวนการสหกรณ์
ออมทรัพย์ไทย 

เม่ือพิจารณาข้อมูลการเข้าถึงบริการทางการเงินเมื่อปี 2550 พบว่ามีกลุ่มท่ีไม่มีการใช้บริการ 
9.61% ซ่ึงตรงนี้ทําให้เกิดระบบ Post Bank ขึ้นทําให้ สอ.เรามีคู่แข่งเพิ่มมากขึ้น  

สําหรับแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 มีการพิจารณาผู้ให้บริการรายใหม่ท่ีจะมี
ส่วนช่วยเติมเต็มช่องว่างในการให้บริการทางการเงินและสนับสนุนรูปแบบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ไปสู่
ฐานราก ดังนี้ 

1.  Mono-line business unit ที่เป็นการจัดต้ัง Internal speciallized unit ภายในธนาคาร
พาณิชย์เพื่อดูแลลูกค้าท่ีเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อย โดยมีระบบงานสินเชื่อครบวงจรอยู่ใน Unit เดียวกัน 
ทําให้ ธนาคารพาณิชย์สามารถกําหนดเป้าหมายธุรกิจได้ชัดเจน มีระบบงานที่คล่องตัวและต้นทุนไม่สูง 

2.  Microfinance Institution (MFI) as outsource agent มีธนาคารพาณิชย์ร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่นๆ ท่ีมีความคุ้นเคยกับลูกค้าในพื้นที่ เช่น สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โดยการดําเนินการในลักษณะ
ให้กู้ยืมแบบ Wholesale แก่ Microfinance operator เพื่อปล่อยกู้ต่อให้กับลูกค้า หรือมอบหมายให้ 
Microfinance operator ดําเนินการตามกระบวนการสินเชื่อโดยได้รับค่าบริการจากธนาคารพาณิชย์ 

3.  Service company as agent ธนาคารพาณิชย์แต่งตั้ง Service company ท่ีมีจุดแข็งใน
เร่ืองเครือข่ายการเข้าถึงลูกค้าเป็นตัวแทนในการให้บริการ Microfinance โดยการดําเนินการควบคู่กับการ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น ระบบโทรศัพท์มือถือ 

4.  การให้ใบอนุญาตแก่ผู้ให้บริการรายใหม่ (ต้ังแต่ปี 2555) โดยสถาบันการเงินประเภทจํากัด
ขอบเขตธุรกิจ (Restricted license) มีวัตถุประสงค์ในการทําธุรกิจที่ชัดเจนและมีความชํานาญเฉพาะด้าน 

สําหรับกรอบคิดงานวิจัยครั้งนี้จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีนวัตกรรมเชิงโครงสร้างเกิดขึ้นมาก 
เช่น สมาคม หรือชุมนุมต่างๆ ท่ีเข้ามาทําธุรกรรมที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง แต่โจทย์ของเราคือทําอย่างไรเรา
ต้องการยกระดับการทํางานของขบวนการสหกรณ์ ถ้าเราทําแบบน้ีอีก 5 ปี ข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น/อย่างไร 
เราจึงนํากรอบแนวคิดมาพิจารณาที่จะมีการจัดการความสัมพันธ์ของ 3 กลุ่มหลักคือ เครือข่ายอุปทาน 
พันธมิตรธุรกิจ และเครือข่ายอุปสงค์/การลงทุน โดยมีข้อมูลข่าวสาร ความรู้/นวัตกรรม/เทคโนโลยี  
ผลิตภัณฑ์-บริการทางการเงิน ซ่ึงการดําเนินงานเหล่าน้ีจะยังมีข้อจํากัดด้านศักยภาพ ข้อมูลข่าวสาร 
ความสามารถหลัก และทรัพยากรมนุษย์ ปัญหาคือเราจะทําอย่างไรเพื่อดึงพันธมิตรที่มีปณิธานร่วมกันกับ
เรา จะทําได้ต้องมีโครงสร้างพื้นฐาน มีพันธมิตรที่จะมาร่วมกันกับชุมนุม เพื่อดําเนินงานไปด้วยกัน 

เม่ือพิจารณาภาพรวมบริการเงินฝาก-สินเชื่อ จะเห็นว่ามีการแบ่งได้ 3 กลุ่ม โดยมีกลุ่ม
ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ได้ส่วนแบ่งการตลาดที่ใหญ่ท่ีสุดถึง 95.42% ส่วนพวกเราจะ
อยู่ในกลุ่มกลางๆ ที่มีส่วนแบ่งการตลาดเพียง 4.21% เท่าน้ัน 
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คุณสุรจิตต์ แก้วชิงดวง ได้อธิบายขยายความในภาพแหล่งที่มาและทางใช้ไปของเงินทุน 
เปรียบเทียบระหว่างปี 2543 กับปี 2552 จะเห็นได้ว่า 10 ปีที่ผ่านมาแหล่งที่มาของเงินทุนปี 2543 ถ้า
นับเป็นเม็ดเงินประมาณ 3 แสนล้าน แยกเป็นเปอร์เซ็นต์พบว่ามีเงินทุนเรือนหุ้น 43.01% อื่นๆ 11.35% 
เงินรับฝาก 38.40% ซ่ึงช่วงนั้นประเทศไทยเกิดวิกฤตต้มยํากุ้ง ทําให้ธนาคารไม่ค่อยได้รับความเชื่อถือเงินจึง
ไหลเข้าสหกรณ์จํานาวนมาก ผ่านมา 10 ปี สินทรัพย์โตขึ้น 3 เท่า เป็น 9 แสนล้าน ท่ีน่าสังเกตคือเรื่องทุน
ของสหกรณ์อื่นๆ จากสัดส่วน 11% ลดลงเหลือ 8% ซ่ึงน่าจะมีผลกระทบมาจากเรื่องเงินปันผล ทําให้ทุน
อื่นๆ น้อยลง จึงอยากฝากเป็นประเด็นว่าในระยะยาวน่าจะมีเกณฑ์อ้างอิงของเงินปันผลที่เป็นธรรมว่าควรมี
ตัวเลขเท่าไหร่ เพื่อจะให้คงไว้ซ่ึงความเป็นสหกรณ์  

เรื่องทางใช้ไปขอฝากข้อสังเกตเรื่องลูกหนี้เงินให้กู้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ท่ีเพิ่มมากเป็น 2 เท่าคือ
เงินลงทุน จาก 5.7% เป็น 12% คิดเป็นเงินประมาณ 1 แสนล้าน ซ่ึงถ้าดูตัวเลขของสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ัว
ประเทศที่มีจํานวนประมาณ 1,200 แห่งนั้น มีเพียง 25 สหกรณ์เท่านั้นที่มีเงินลงทุนรวมกันแปดหม่ืนล้าน
บาท ส่วนที่เหลืออีกพันกวา่สหกรณ์น้ันไม่ได้ลงทุนมากเท่าไหร่ จึงขอนําเสนอภาพเหล่านี้ให้ช่วยกันคิดว่าอีก 
10 ปี ข้างหน้าเราจะก้าวเดินไปอย่างไรดี 

จากน้ัน รศ.จุฑาทิพย์  ได้นําเสนอภาพประเด็นการแบ่งกลุ่มสถาบันการเงินได้ 3 กลุ่ม คือกลุ่ม
ธนาคารพาณิชย์ท่ีปัจจุบันเริ่มทํางานคล้ายๆ กับ สอ. เรา คือเริ่มทํางานด้านสังคม CSR มากข้ึน ส่วนกลุ่ม
ธนาคารสหกรณ์หรือที่เรียกว่ากลุ่มสหกรณ์ลูกผสมนั้น เนื่องจากเรายังเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ทํางานด้านน้ีอย่างเต็ม
เวลาจึงทําให้ยังมีปัญหาด้านการบริหารจัดการ และส่งผลให้หลักการสหกรณ์เสียไปด้วย แต่ขณะนี้ยังมีกลุ่ม
ธนาคารอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า ธนาคารกลุ่ม Ethical Bank ท่ีสามารถดําเนินงานโดยใช้เป้าหมายสูงสุดเป็น
เครื่องชี้ทิศทางในการดําเนินงานและสามารถดําเนินงานได้ดี 

  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
                     
จึงขอฝากโจทย์ของเวทีในภาคเช้าโดยให้มองประเด็นในกระบวนการทํางานของแต่ละท่านว่า

พบเจอปัญหาและอุปสรรคอะไรบ้างในการบริหารเงินสหกรณ์ จากน้ันได้เปิดเวทีท่ีประชุม เพื่ออภิปราย
ประเด็นเรื่อง “ทิศทางการบริหารเงินของสหกรณ์...อุปสรรคที่เผชิญ” เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้นําสหกรณ์ออม
ทรัพย์แต่ละแห่งได้แสดงความคิดเห็น ดังต่อไปนี้ 

 
คุณวินัย  นิยโมสถ: ท่ีปรึกษา สอ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทสไทย จํากัด 
 ในภาพรวมของ สอ. กฟผ. ปี 2553 ค่อนข้างบริหารเงินลําบากมาก ในแง่ของ สอ. ที่มีเงิน

เหลือต้องเน้นการลงทุน แต่ปีท่ีผ่านมาการลงทุนได้ผลตอบแทนต่ําเม่ือเทียบกับปี 2552 โดย สอ. ไม่ได้เล่น

Universal Bank 
ธนาคารที่เปนสถาบัน
ทางการเงินครบวงจร 

ธนาคารสหกรณ 
(สหกรณลูกผสม) 

ธนาคารกลุม 
Ethical Bank 
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หุ้นเลย ไม่มีหุ้นสามัญมีแต่หุ้นกู้และตราสารหนี้เท่าน้ัน คาดว่าภาพรวมในปี 2554 น่าจะดีขึ้น เพราะมี
ดอกเบ้ียตราสารหนี้เพิ่มขึ้นจึงน่าจะบริหารง่ายกว่าปีที่ผ่านมา สําหรับปัญหาที่พบคือ คพช. จะมีเงื่อนไข
ผ่อนปรนมากขึ้นได้หรือไม่ เรื่องการลงทุนตราสารหนี้ หุ้นกู้ธนาคารพาณิชย์ท่ีให้หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธ์ิต้องเอลบ
ขึ้นไป คพช. น่าจะให้ สอ. ลงทุนหุ้นกู้ธนาคารพาณิชย์ได้ ซ่ึงมีปัญหาสับสนกันในแต่ละธนาคารและการ
ตีความจาก คพช. ท่ีทําให้ สอ. ลงทุนลําบาก สําหรับหลักการบริหาร สอ. คือต้องรู้จักการบริหารเงินและ
รู้จักรักษาสภาพคล่องไว้ให้มาก 

 ส่วนต้นทุนเงินฝากแบ่งเป็น 2 อย่างคือ หุ้น ที่ สอ. จะปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ และ
ต้นทุนที่เป็นเงินฝากนั้นอยู่ท่ีกลไกของ สอ. แต่ละแห่งที่ต้ังอัตราดอกเบี้ยขึ้นแข่งขันกับธนาคารพาณิชย์ เม่ือ
เรามองว่า สอ. เป็นสวัสดิการหนึ่งที่ให้แก่สมาชิก จึงทําให้ดอกเบ้ียเงินฝากของ สอ.โดยปกติจะสูงกว่า
ธนาคารทั่วไป 1-2 บาทอยู่แล้ว ถึงแม้สิ่งแวดล้อมภายนอกจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นก็ไม่น่าจะมี
ผลกระทบต่อ สอ. เรามากนัก 

 
คณุศิริวรรณ  รัตนานุบาล: ผู้จัดการ สอ. การเคหะแห่งชาติ จํากัด 
 ประสบปัญหาธนาคารพาณิชย์รายย่อยเริ่มเข้าหาลูกค้ากับ สอ. เครือข่ายของพวกเรามาก

ขึ้น โดยใช้อัตราดอกเบี้ยตํ่าเข้ามาแข่งขันกับเรา ทําให้ สอ. ท่ีเคยให้ความช่วยเหลือกันไม่มากู้กับ สอ. เรา 
นอกจากนี้ สอ.เราจะซื้อหุ้นกู้จากบริษัทซ่ึงกรอบของรัฐไม่ได้ปรับปรุงทําให้กรอบการบริหารแคบลง ไม่มีทาง
ลงทุน ทําให้เงินลงทุนเราเพิ่มขึ้น เพราะถูกบีบด้วยอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ สอ. เรามีเงินเหลือไม่
มากจะนําไปลงทุนกับ ชสอ. จึงอยากให้ ชสอ. เป็นศูนย์กลางช่วยสนับสนุนสหกรณ์ท่ีอ่อนแอ เนื่องจาก
สหกรณ์เราไม่กล้าปล่อยกู้แก่สหกรณ์ขนาดเล็กเนื่องจากไม่ม่ันใจในความเสี่ยง 

 
คุณเฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์: ประธานกรรมการดําเนินการ ชสอ. 
 กรณีเรื่องของการลงทุนที่มีข้อจํากัดของ สอ.ท่ีมีเงินเหลือ กับตัวกฎหมายข้อ 62 ท่ีกําหนด

ไว้ว่า สอ. ลงทุนในหุ้นสามัญได้กว้างกว่า แต่เวลาเกิดปัญหาขึ้นมักเกิดกับหุ้นสามัญมากกว่า ท้ังที่จริงแล้ว
ควรให้ลงทุนในหุ้นกู้ได้มากกว่า และหุ้นกู้ของธนาคากรุงไทยกับหุ้นกู้ของเอกชนนั้นยังตีความแตกต่างกัน จึง
มีข้อกําหนดที่แตกต่างกัน จึงเห็นด้วยว่าอนาคตควรจะมีการขยายขอบเขตข้อกําหนดเหล่าน้ีให้ สอ. ได้มี
ช่องทางลงทุนเพิ่มมากข้ึนแต่ยังมีการถกเถียงกันอยู่ว่าควรเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เนื่องจากคนเขียนกฎหมาย
ยังคํานึงถึงรากเหง้าของหลักการสหกรณ์คือต้องคํานึงถึงความเสี่ยงให้มาก 

 เรื่องที่ต้องการให้ชุมนุมฯ เป็นศูนย์กลางทางการเงินของขบวนการสหกรณ์ไทย แต่มี
ข้อจํากัดทางข้อกฎหมายจึงเป็นอุปสรรค และแหล่งที่มาของเงินทุนของชุมนุมฯ กับสหกรณ์ขั้นปฐมมีความ
ต่างกัน โดยต้นทุนของชุมนุมฯ จะสูงกว่าสหกรณ์ขั้นปฐม เม่ือมีการแข่งขันทําให้ชุมนุมฯ มีข้อจํากัดมากกว่า 
และทุนเรือนหุ้นของชุมนุมฯ ยังไม่มีการจํากัดขณะที่สหกรณ์ขั้นปฐมมีการจํากัดจึงได้เปรียบมากกว่า 
สําหรับปัญหาที่มีร่วมกันคือ การจัดสรรเงินปันผล ท้ังชุมนุมฯ และสหกรณ์ขั้นปฐมยังคงเป็นห่วงเรื่องเงินปัน
ผล เนื่องจากบางแห่งให้ปันผลสูงถึง 8-10% จึงทําให้เป็นภาระและมีต้นทุนที่สูงขึ้น เพราะฉะนั้นการจัดสรร
ทุนสํารองจึงเกิดปัญหา จึงเห็นว่าสหกรณ์ขั้นปฐมไม่ควรทําธุรกิจกันเองได้ ควรต้องส่งผ่านไปยังชุมนุมฯ และ
ให้ชุมนุมฯ เป็นศูนย์กลางทางการเงินอย่างแท้จริง เพื่อให้ชุมนุมระดับชาติ เกิดความเข้มแข็งขึ้น และ
สันนิบาตฯ เองจะได้มีบทบาทมากขึ้นด้วย 

 
 



 

 2-35 

คุณบัณฑิต  สุวรรณศิลป์: ผู้จัดการ สอ.พนักงานเทศบาล จํากัด 
 ในแง่ของฝ่ายบริหารสําหรับ สอ. เงินเหลือนั้นต้องบริหารให้ได้ผลตอบแทนหรือเงินปันผล 

หรือดอกเบ้ียเงินฝากให้สูงกว่าธนาคารพาณิชย์ จากประสบการณ์ท่ีเคยบริหารงานใน สอ.เงินเหลือนั้นต้อง
หาทางลงทุนให้เกิดผลตอบแทนให้ได้ เช่น ในระยะสั้นต้องซื้อพันธบัตรธนาคารชาติ หรือปล่อยกู้โดยต้องหา
ลูกค้ารายใหม่ซ่ึงหายาก เพราะต้องแข่งขันเรื่องดอกเบี้ยให้ตํ่ากว่าธนาคารพาณิชย์ เม่ือมีเงินเหลืออีกส่วน
หนึ่งต้องนําไปลงทุนเอง เช่น พันธบัตรรัฐบาล เป็นระยะยาวขึ้น ถ้ามีเงินเหลืออีกต้องนําไปลงทุนหุ้นสามัญ
เฉพาะที่เป็นรัฐวิสาหกิจ เช่น หุ้นสามัญของ ปตท. ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย การบินไทย และกรุงไทย 
จากน้ันถ้ายังมีเงินเหลืออีกต้องไปจ้างบริษัทกองทุนรวมเข้ามาบริหาร โดยต้องต่อรองให้ได้ตํ่าท่ีสุดโดย
กําหนดสัดส่วนเป็นตราสารหนี้ 60% ตราสารทุน 40% ซ่ึงกําหนดไว้เพียง 4-5 ตัว เช่น ของการบินไทย  
การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เป็นต้น เหล่าน้ีคืองานที่ สอ. เงินเหลือต้องเผชิญ ถ้าทําไม่ได้ตามเป้า
แล้วคณะกรรมการต้องพิจารณาในส่วนนี้ 

 ส่วนบทบาทใน สอ. พนักงานเทศบาลนั้น เผชิญปัญหาเงินขาดจึงต้องไปหาแหล่งเงินกู้ถูก
ท่ีสุด จึงเห็นด้วยว่าถ้าให้ชุมนุมฯ เป็นศูนย์กลางทางการเงินก็จะเป็นการง่ายกับการบริหารในการติดต่อขอกู้
เงิน แต่ปัจจุบันยังไม่มีศูนย์กลางตรงน้ี จึงเกิดเป็นภาระที่ผู้จัดการต้องวิ่งหาแหล่งเงินกู้ท่ีตํ่าท่ีสุด 

 
คุณอนนท์  ศุภตระกูล: ผู้จัดการ สอ. พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากัด 
 ขณะนี้ สอ. อยู่ในภาวะขาดเงิน ซ่ึงเราทําอยู่ 2 อย่างคือ 1.) นําพันธบัตรหรือหลักทรัพย์ที่

มีอยู่ไปไว้ท่ีธนาคารแล้วนําเงินออกมาซึ่งดอกเบี้ยสูงประมาณ 2.5% และ 2.) ออกต๋ัวให้ประมาณ 6 เดือน 
ตอบแทน 3.25% เหตุผลเพราะ สอ. เราเคยเผชิญปัญหาในการแย่งลูกค้ากับธนาคารของรัฐ เม่ือลูกค้า
หายไปบางส่วนทําให้การบริหารเงินต่ําลง จึงออกนโยบายดึงสมาชิกโดยการเคลียร์หนี้ให้แก่สมาชิก จึงต้อง
ระดมเงินจํานวนมากทําให้ในระยะเวลา 2 ปีนี้ต้องคืนเงินที่ไปกู้มา จะมีช่วงเวลาเงินเหลือระยะสั้นๆ 1-2 
สัปดาห์ อาจต้องไปซื้อตั๋วจากธนาคารที่ได้ดอกเบ้ียพอสมควรโดยต้องสํารวจว่าธนาคารใดให้ดอกเบี้ยสูงสุด 

 
รศ.ดร.นัยทัศน์  ภูศรัณย:์ ประธานกรรมการ สอ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จก. 
 สอ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น สอ. ท่ีมีเงินเหลือ แต่เราเปลี่ยนนโยบายการบริหาร

เล็กน้อยคือ เปลี่ยนแนวทางการลงทุนโดยจะไม่ลงทุนในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ และพยายามลดกําไรสุทธิให้
ตํ่าลงไปเรื่อยๆ และเรามีเงินฝากมากกว่าหุ้นประมาณ 2 เท่า ซ่ึงดอกเบี้ยเองก็ไม่ค่อยจูงใจเท่าไหร่ ซ่ึง สอ. 
เองก็ประสบปัญหาคล้ายๆ กับสหกรณ์เงินเหลือแห่งอื่นๆ เช่นกัน 

 
ผศ.พรศักดิ์  โพธิอุโมงค์: เลขานุการ สอ.แม่โจ้ จํากัด 
 สอ. แม่โจ้มีภาวะเงินเหลือประมาณร้อยกว่าล้านบาท ซ่ึงเราให้พันธมิตรภายในจังหวัดหรือ

บริเวณจังหวัดใกล้เคียงกู้โดยอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยของ ชสอ. เป็นหลัก แต่ถ้า ชสอ. จะเป็นผู้นําด้านดอกเบ้ีย
เป็นหลัก ต้องมาพิจารณาว่าทําไมพันธมิตรระดับเดียวกันไม่ไปกู้ ชสอ. อาจเกิดจากระเบียบท่ียุ่งยาก ซ่ึงต้อง
หาทางแก้ไขก่อน ส่วนบางครั้ง สอ. เองก็เกิดภาวะเงินขาดเนื่องจากมีการถอนเงินของมหาวิทยาลัยออกไป
ครั้งใหญ่ ก็ต้องหาแหล่งเงินใกล้เคียงที่เป็นพันธมิตรกัน โดยสหกรณ์ใหญ่ๆ ในภาคเหนือได้มีการทํา MOU 
กันรวม 4 แห่งคือ สอ.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอ.สาธารณสุข สอ.ครู และสอ.แม่โจ้ เพื่อให้การช่วยเหลือซ่ึง
กันและกัน 
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คุณบัณฑิต  สุวรรณศิลป์: ผู้จัดการ สอ.พนักงานเทศบาล จํากัด 
 มีความเห็นว่าควรมีกฎหมายห้ามไม่ให้สหกรณ์ทําธุรกิจในแนวราบโดยการทําธุรกิจกันเอง 

ควรให้มีกฎหมายให้ชุมนุมฯ เป็นผู้ปล่อยกู้ เพราะการปล่อยกู้กันเองจะมีความเสี่ยงค่อนข้างมาก อาจเกิด
ปัญหาในรูปแบบสัญญาได้ ซ่ึงต้องมีการวิเคราะห์ต่างๆ มากขึ้น เพราะฉะนั้นเรื่องการปล่อยกู้นั้นควรเป็น
งานของชุมนุมฯ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์สินเชื่อที่ดีกว่าและมีข้อมูลกลางที่พร้อมกว่า
จึงควรให้เป็นศูนย์กลางในการดําเนินงานด้านการเงิน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้แก่ผู้จัดการ สอ. ได้อีก
ทางหนึ่งด้วย 

 
คุณสุรจิตต์  แก้วชิงดวง: ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ 
 ถามเกี่ยวเนื่องกับที่ รศ.ดร.นัยทัศน์  ประธานกรรมการฯ สอ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เล่า

ให้ฟังว่า สอ. พยายามลดกําไรสุทธินั้นทําเพื่ออะไร ใชวิ้ธีใด และผลที่ได้เป็นอย่างไร 
 
รศ.ดร.นัยทัศน์  ภูศรัณย:์ ประธานกรรมการ สอ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จก. 
 ตอบคําถามคือเรื่องกองทุนต่างๆ เดิม สอ. ท่ัวไปหักจากกําไรสุทธิแต่ สอ. มช. เปลี่ยนใหม่

ว่ากองทุนต่างๆ จะไม่ต้ังเป็นรายจ่าย ไม่ต้องโชว์ตัวเลขว่าเรามีกําไรมาก นอกจากนี้เราต้ังข้อบังคับกองทุน
สํารองไว้ท่ี 20%  

 แต่มีข้อสงสัยว่าถ้าให้ชุมนุมฯ เป็นศูนย์กลางให้กู้เพียงแห่งเดียวจะทําให้การดําเนินงานไม่
คล่องตัว และปัญหาที่พบคือพวกปล่อยกู้จะไม่ยอมให้ตัวเลขการปล่อยกู้ จึงไม่เห็นด้วยท่ีจะผูกมัดการปล่อย
กู้อยู่ท่ีชุมนุมฯ เพียงรายเดียว 

 
คุณอนันต์  ชาตรูประชีวิน: ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. 
 เร่ืองที่ถามว่าทําไมสหกรณ์ไม่กู้เงินกับ ชสอ. เพราะว่า สหกรณ์อยู่ใกล้กันมากกว่า มีความ

คุ้น เคยกันและสะดวกมากกว่า และอาจกู้ได้ไม่เต็มที่ในการกู้กับชุมนุมฯ เนื่องจาก ชสอ. จะมีการวิเคราะห์
และแบ่งระดับของ สอ. ตามความเสี่ยงที่แตกต่างกัน จึงวิเคราะห์ว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ควรไม่เท่ากันแต่เม่ือ
ทําไม่ได้ จึงต้องขึ้นกับอัตราความเสี่ยงที่แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นวงเงินของ สอ. ท่ีเข้ามาขอกู้จะได้วงเงินที่
ไม่เท่ากัน อาจทําให้ สอ. ต้องไปพึ่งพาสหกรณ์ในพื้นที่บ้าง เพื่อคงไว้ซ่ึงคุณภาพของชุมนุมฯ นอกจากนี้
ประเด็นปัญหาที่ว่าทําไมดอกเบ้ียจึงไม่สามารถกําหนดดอกเบี้ยของสหกรณ์ให้เท่ากัน ในอดีตเคยตกลงจะ
ทําเครดิตบูโร แต่ไม่ประสบความสําเร็จ เพราะยังมีความเป็นห่วงเรื่องฐานเสียงกันอยู่มาก และมีการ
เรียกร้องให้ ชสอ. เป็นศูนย์กลางแต่การกระทําไม่ใช่ กลับเป็นการแข่งขันและปกปิดข้อมูล มีเพียง ชสอ. ท่ี
ให้ข้อมูลอยู่ฝ่ายเดียว กลายเป็นสหกรณ์แข่งขันกันเอง เหล่านี้เป็นความเห็นเกี่ยวกับเรื่องอัตราดอกเบี้ย ซ่ึง
ถ้าต้องการให้สําเร็จได้ต้องใช้กฎหมาย แต่ถ้าใช้จิตสํานึกจะต้องใช้เวลาระยะยาว 

 มีความเป็นห่วงเรื่องการลงทุน หลายสหกรณ์มีเงินเหลือ ถ้าจะลงทุนควรลงทุนในบริบท
ของสหกรณ์มากกว่าในบริบทของทุนนิยมเสรี เนื่องจากถ้าคิดว่าจะลงทุนในความอิสระแข่งกับสถาบัน
การเงนิทั่วไปจะต้องพบปัญหาภาษีอย่างแน่นอน เพราะสรรพากรยกเว้นภาษีให้สหกรณ์ด้วยหวังว่าสหกรณ์
จะเข้าไปช่วยเหลือสังคม เพราะฉะนั้นควรให้เงินหมุนเวียนในระบบสหกรณ์ด้วยกันเอง สหกรณ์ทั้ง 7 
ประเภทอาจต้องหาวิธีการลงทุนในลักษณะ Social Investment ต้องหาทางทําให้ได้ เพื่อตอบโจทย์รัฐบาล
ได้ เช่น การลงทุนเกี่ยวกับสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ เพื่อแสดงให้สังคมได้เห็นว่าเงินจากสหกรณ์ได้เข้า
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ไปช่วยเหลือสังคมได้อย่างไร อาจเข้าไปช่วยในด้านที่ตํ่ากว่าสหกรณ์ เช่น สถาน ธนานุบาล/สถานธนานุ
เคราะห์ ซ่ึงขอฝาก คพช. ให้สหกรณ์ได้มีโอกาสเข้าไปให้ความช่วยเหลือลงทุนกับหน่วยงานเหล่าน้ีได้บ้าง  

 สหกรณ์ต้ังขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกและครอบครัว เราได้คํานึงถึงการสร้างงาน
ให้แก่สมาชิกและลูกหลานสมาชิกแล้วหรือไม่ ยกตัวอย่างในประเทศแคนาดามีสินเชื่อประเภทเสี่ยงมากนิด
หน่อย เพื่อช่วยเหลือลูกหลานสมาชิกให้สวัสดิการกู้ไปประกอบอาชีพ ซ่ึงการให้สวัสดิการเหล่านี้จะสามารถ
ตอบโจทย์เรื่องการยกเว้นภาษีให้แก่สหกรณ์เราได้ ถ้าดูในวงการสหกรณ์ออมทรัพย์ภูมิภาคเอเชียและแป
ซิฟิค ได้มีตัวช้ีวัดตัวหน่ึงว่าทุนสํารองของสหกรณ์ต้องไม่ตํ่ากว่า 10% ส่วนเรื่องอัตราเงินปันผลที่เหมาะสมก็
จะมีตัว ROE เป็นเกณฑ์อ้างอิงได้ว่าไม่ควรสูงกว่านี้ เพื่อจะดึงสหกรณ์ออมทรัพย์กลับเข้าสู่หลักวิชาการบ้าง 

 
คุณสุทัศน์  กองป่า: รองประธานฯ ชสอ. 
 สําหรับประเด็นปัญหาของการบริหารเงิน ในสถานะประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์

ภาคเหนือที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการต่อรองอัตราดอกเบ้ียกับธนาคารต่างๆ ซ่ึงใช้วิธีการเดียวกับคุณบัณฑิต 
คือการเชื่อมโยงไว้กับหลายๆ ธนาคาร และเปิดวงเงินไว้ในอัตราสูงๆ แต่ท่ีภาคเหนือได้เกิดปัญหาขึ้นเมื่อ
ธนาคารกรุงไทยขึ้นอัตราดอกเบ้ีย จึงใช้การรวมตัวของพันธมิตรทางภาคเหนือที่กู้เงินจากธนาคารกรุงไทย 
ใช้มติชมรมเป็นเครื่องต่อรองว่าถ้าธนาคารขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้ว สอ. ภาคเหนือจะไม่ใช้บริการของ
ธนาคารกรุงไทยอีก แล้วจะเปลี่ยนมาเอาเงินกับชุมนุมฯ แทน  

 เร่ืองที่ สอ. ต่างๆ ไม่นิยมกู้กับชุมนุมฯ เนื่องจากกู้ยากเพราะชุมนุมฯ ต้องรักษาความเสี่ยง
แล้ว ยังมีอัตราดอกเบี้ยท่ีสูงกว่าธนาคารบางแห่งหรือ สอ. ท่ีเป็นพันธมิตรให้อัตราดอกเบ้ียตํ่ากว่า และยังมี
วงเงินที่กําหนดไว้ตํ่ากว่าธนาคารอื่นๆ  

 ประเด็นการช่วยเหลือกันระหว่างสหกรณ์เป็นไปตามหลักการการช่วยเหลือกัน โดยเฉพาะ 
สอ. มช. และ สอ. แม่โจ้ ท่ีให้อัตราดอกเบี้ยท่ีตํ่ากว่าชุมนุมฯ เพื่อให้การช่วยเหลือกับพันธมิตรทางภาคเหนือ
ซ่ึงเป็นเรื่องที่ดีมาก สําหรับเรื่องการให้ ชสอ. เป็นศูนย์กลางทางการเงินตามวิสัยทัศน์ท่ีกําหนดไว้ ต้องแก้
กฎหมายในโอกาสต่อไป เพราะการจะใช้ด้านจิตสํานึกและอุดมการณ์ว่าเราเป็นสมาชิกชุมนุมฯ ต้องใช้
บริการชุมนุมฯ คงทําได้ยากเพราะอัตราดอกเบี้ยต่างกัน ก็จะต้องใช้เวลานาน 

 
คุณสิริพันธุ์  หงส์สิงห์: รองผู้จัดการ สอ. กรมพัฒนาชุมชน จํากัด 
 เวลา 2 ปีท่ีผ่านมาเกิดผลกระทบจากการที่สมาชิกลาออกไปกู้เงินกับธนาคารออมสิน

จํานวนมาก ทําให้ สอ. เงินเหลือมาก แต่กรรมการยังประเมินสถานการณ์ว่าไม่รุนแรง จนเข้าสู่ปีที่ 2 จึงเริ่ม
ปรับตัว โดยขยายเพดานเงินกู้และระยะเวลาเพื่อแข่งกันธนาคารออมสิน แต่มีความเสี่ยงว่าสมาชิกจะเอา
เงินที่ไหนมาส่งคืนเรา จึงต้องขอข้อมูลจากธนาคารออมสินเพื่อป้องกันการกู้ซํ้าซ้อน แต่ในที่สุดต้องให้กู้ได้
แต่ต้องมีเงินให้เราหักได้อันดับแรก แต่ก็เกิดความเสี่ยงที่ผู้กู้โดนฟ้องเนื่องจากไม่มีเงินให้หักเงิน จึงต้อง
แก้ปัญหาโดยการประกันชีวิตเพ่ิมขึ้นแต่อาจเกิดภาวะประกันหนีจะทําอย่างไร จะแก้ปัญหาอย่างไร ซ่ึง
ท้ังหมดนี้มองว่าปัญหาที่ทาง สอ. เผชิญอยู่เม่ือดึงสมาชิกท่ีออกไปกลับเข้ามากยั็งเป็นปัญหากับ สอ. อยู่ 

 
คุณธาดาศักดิ์  วชิรปรีชาพงษ์: ประธานกรรมการ สอ. ม.ศรีนครินทรวิโรฒ จํากัด 
 พบปัญหาจากธนาคารออมสินเช่นกัน มีการปรึกษาคณะกรรมการและต้องการหาวิธี

แก้ปัญหา แต่เราไม่ต้องการแข่งขันกับธนาคาร และไม่ต้องการสนับสนุนให้สมาชิกกู้เงินจํานวนมาก แต่
ม่ันใจว่าอนาคตสมาชิกที่ลาออกไปนั้นจะกลับเข้ามาสู่ สอ. แน่นอน และอีกกรณีหนึ่งอยากถามว่าเราควร
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จํากัดจํานวนหุ้นสมาชิกหรือไม่ เพราะไม่อยากให้กระจุกตัว ต้องการให้หุ้นกระจายสู่สมาชิก อีกเรื่องหนึ่งคือ
ต้องการให้ชุมนุมฯ เป็นศูนย์กลางเงินกู้ของสหกรณ์ระดับปฐม เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลของสหกรณ์แต่ละ
แห่งในการกู้เงิน จะได้ไม่เจอปัญหาการกู้ซํ้าซ้อนหลายแห่ง ขอเพียงให้ชุมนุมฯ สร้างความม่ันใจให้แก่
สหกรณ์ว่าจะเป็นตัวแบบที่ดีของสหกรณ์ท่ัวประเทศ 

 
พ.ต.ท.สมประสงค์  สุทธิวิเศษ: กรรมการ สอ. ตํารวจแห่งชาติ จํากัด 
 สอ.ตํารวจแห่งชาติ มีความเป็นมาจากคําสั่งกรมตํารวจให้กรมตํารวจต่างๆ ของตํารวจ

แห่งชาติต้ังสหกรณ์เพราะตํารวจไม่มีเวลาออมเงิน จึงมีคําสั่งให้ต้ัง สอ. เป็นนโยบาย จึงมีการตั้งสหกรณ์
ขึ้นมา 127 สหกรณ์ เม่ือผ่านไปซักระยะจึงเกิดปัญหาเช่นกันคือบาง สอ.เงินเหลือ บาง สอ. เงินขาด จึงไป
ต้ังชุมนุมฯ สอ. ตํารวจ เม่ือมีการประชุมใหญ่ชุมนุมฯ จะรับฟังปัญหาและหาทางแก้ปัญหา พร้อมจัดหา
วิทยากรมาบรรยายให้ความรู้ ส่วนมากจะเป็นคําสั่ง ให้เป็นไปตามนโยบายจึงมักไม่พบปัญหาใด ดังนั้นการ
จะให้ ชสอ. แห่งเดียวเป็นศูนย์กลางคงทําไม่สําเร็จหรือสําเร็จได้ยาก อาจต้องแยกเป็นภาคส่วนต่างๆ ท่ัว
ประเทศไป เช่น ภาคเหนือ ให้ มช. เป็นศูนย์กลาง ภาคใต้ ให้ มอ. เป็นศูนย์กลาง ฯลฯ ขณะนี้ สอ.จุฬา เป็น
แกนนําไปตั้งชุมนุมใหม่ช่ือ ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทยจํากัด รวมกัน 6 สหกรณ์ใหญ่ๆ ลงทุน สอ. ละ 50 ล้าน 
เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาจะแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมขององค์กร ส่วนเรื่องปัญหากับธนาคารออมสิน
น้ันไม่มีปัญหานี้ เพราะอธิบดีมีคําสั่งห้ามทํา MOU กับธนาคารออมสินและธนาคารต่างๆ เด็ดขาดจึงไม่เกิด
ปัญหาใดๆ 

 
คุณธนาวุฒิ  รักษ์หนู:  เหรัญญิก สอ. ครูสุราษฎร์ธานี จํากัด 
 จากท่ีฟังเวทีจะพบว่ามีปัญหาอยู่ 2 ประเด็นคือ กลุ่มเงินไม่พอ จะเรียกร้องให้กลุ่มเงิน

เหลือให้ความเช่ือถือกลุ่มเงินไม่พอบ้างแต่ปัญหานี้จะหมดไปถ้า สอ. ทําตัวดี น่าเชื่อถือจะไม่มีปัญหา เช่น 
สอ.ครูสุราษฎร์ฯ นี้สามารถกู้ได้ทุกท่ีเพราะเชื่อถือได้ ส่วนกลุ่มเงินเหลือจะมีปัญหามากกว่าคือไม่รู้จะลงทุน
ท่ีไหน บางครั้งเราต้องมองหลักการสหกรณ์บ้างที่ว่า กฎหมายยกเว้นภาษีให้เราเพราะต้องการให้เรา
รวมกลุ่มกันพึ่งพากันเอง และทําเพื่อสังคม ถ้าเราไปแข่งขันกับสถาบันการเงินอื่นได้ แสดงว่ารัฐจะเข้ามา
ตรวจสอบแน่นอน ถ้าเรายึดหลักสหกรณ์ไม่ว่ิงตามการทํางานของสถาบันการเงินอื่น จะเกิดความม่ันคง
เพราะหลักการของเราคือต้องช่วยเหลือกัน 

 
คุณสุรจิตต์  แก้วชิงดวง: ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ 
 ถามตัวแทนจาก สอ. แม่โจ้ ว่าได้รับผลกระทบจากปัญหาธนาคารออมสินบ้างหรือไม่ และ

หาวิธีการแก้ไขอย่างไร 
 
ผศ.พรศักดิ์  โพธิอุโมงค์: เลขานุการ สอ.แม่โจ้ จํากัด 
 พบปัญหาเช่นกัน ซ่ึง สอ.แม่โจ้ มีเงินเหลือจึงแก้ปัญหาโดยการขยายวงเงินกู้ และอภัยโทษ

ให้แก่สมาชิกท่ีลาออกไปไม่ถึง 1 ปี ให้กลับเข้ามา ส่วนเรื่องประกันหนีหนี้นั้นแก้โดยศูนย์ประกันอยู่ในพื้นที่
อยู่แล้วหนีไมได้ ถ้าเราเปลี่ยนการออมโดยเงินฝากจะช่วยลดต้นทุนการบริหารเงินได้อย่างดี 
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คุณสุรศักดิ์  นาคสวัสด์ิ: เลขานุการ สอ. ข้าราชการสหกรณ์ จํากัด 
 ตอบในฐานะนักกฎหมายนั้น จากคําถามว่าจะไม่ให้สมาชิกออมในหุ้นได้หรือไม่ สามารถ

ทําได้โดยการแก้ไขข้อบังคับให้น้อยลงก็สามารถทําได้ และเรื่องการลงทุนซ้ือหุ้นสามัญให้ซ้ือได้ 2 แหล่ง คือ
จากธนาคารที่ให้การสนับสนุนทางการเงินของสหกรณ์ ขณะนี้มีอยู่ธนาคารเดียวคือ ธ.ก.ส. ท่ีจะซ้ือหุ้นใน
ลักษณะนี้ได้ อีกแห่งคือสถานประกอบการที่ส่งเสริมงานของสหกรณ์ ซ่ึง กม. เหล่านี้เขียนขึ้นเพื่อให้มี
ความสัมพันธ์ระหว่างสถานประกอบการกับสหกรณ์ท่ีต้ังอยู่ในสถานประกอบการนั้น ส่วนเรื่องภาษีน้ัน
กฎหมายไม่ได้เขียนเรื่องการยกเว้นภาษีไว้จะเอามาอ้างไม่ได้ กฎหมายเดียวท่ีช่วยเหลือสหกรณ์ คือการจด
ทะเบียนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ได้ประโยชน์ตรงที่ไม่ต้องเสียค่าจํานอง หรือค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่ต้องเสีย 
แต่ถ้าเป็นภาษีอากรนั้นเป็นสิทธิของอธิบดีกรมสรรพากร ถ้าประกาศเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่จะเกิดปัญหาต่อ
สหกรณ์เพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังสรรพากร อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ สํ าหรั บ ในฐานะ
เป็นกรรมการของสหกรณ์น้ันไม่ค่อยพบปัญหาเท่าไหร่ เพราะวิธีคิดของเราจะไม่มองว่าสหกรณ์คือสถาบัน
การเงิน แต่มองว่าคณะกรรมการของ สอ. ทําหน้าท่ีเป็นตัวแทนสมาชิกเข้ามาบริหารจัดการเงินของสมาชิก
โดยให้เกิดความสมดุลระหว่างผู้ท่ีมีเงินกับผู้ท่ีต้องการเงิน จึงพยายามไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเงินภายนอก ถ้า
ต้องการเงินจะใช้การระดมเงินออมภายใน โดยไม่จํากัดกับสมาชิกต้องพยายามหาเงินภายในให้ได้ตามความ
ต้องการของสมาชิก ขณะนี้เราไม่มีเพดานเงินกู้แต่ต้องมีเงินเดือนเหลือ 40% เป็นอย่างตํ่า 
โ ด ย คํ า น ว ณ ว่ า สู ง สุ ด ส่ ง ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น  1 0 0  ง ว ด  ซ่ึ ง บ า ง ร า ย กู้ เ งิ น ไ ด้ เ กื อ บ  2  ล้ า น 
เนื่องจากเชื่อว่าเราแนะนําให้สมาชิกรู้จักบริหารเงินให้เป็น โดยคาดหวังว่าก่อนออกจากงานไป สมาชิกต้อง
หมดหนี้ จึงไม่ค่อยพบอุปสรรคเนื่องจากเงินจะหมุนเวียนได้อย่างสมดุล โดยจะใช้การเปิดปิดตามจังหวะการ
หมุนเงินและการต้องการเงิน 

 แต่ครั้งหนึ่งเคยเกิดปัญหาเม่ือนานมาแล้ว เม่ือต้องการแก้ไขปัญหาสมาชิกคือเมื่อหักเงิน
กับกรมฯ แล้วสมาชิกเงินไม่พอให้หัก จึงต้องหาทางแก้ไขโดยออกนโยบายขอซื้อหนี้ โดย สอ. จะซ้ือหนี้ของ
สมาชิกให้มาเป็นหนี้ สอ. แห่งเดียว โดยจะขยายเวลาให้แต่เงินเดือนต้องเหลือ 40% แต่ขณะนั้นระดมเงิน
ภายในได้ไม่เพียงพอ จึงระดมเงินจากพันธมิตรทําให้ สอ. เราเป็นหนี้กับพันธมิตรอยู่ร้อยกว่าล้านในขณะนี้ 
แต่เราไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเงินปันผลโดยการให้ข้อมูลและทําความเข้าใจกับสมาชิกท้ังหมด 

 ในอนาคตถ้าอัตราดอกเบ้ียขาขึ้น สอ. เราต้องมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าสถาบันการเงินทั่วไป 
และอัตราเงินกู้ต้องต่ํากว่า จะเปิดโอกาสให้สมาชิกกู้ตามความเหมาะสม เช่น กู้ซ้ือบ้าน กู้ค่าเล่าเรียน จะคิด
ดอกเบ้ียตํ่า โดยเงินที่สามารถนํามาใช้ได้คือเงินสํารองซึ่งเป็นเงินที่ไม่มีต้นทุน เราสามารถนําไปจ่ายเงินปัน
ผลได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ  

 ประเด็นสุดท้ายคือกลัวปัญหาในภาวะผันผวน คือ เงินที่ให้กู้จะมาจากเงินรับฝากมากถึง 
30% แล้วเงินที่ให้กู้ไป 81% แสดงว่าเงินให้กู้จํานวนมากมาจากเงินของสมาชิก ถ้าสมาชิกต้องการถอนเงิน
จะแก้ปัญหาอย่างไร เพราะเงินจะกลับมาไม่ทัน จะหาสัดส่วนอย่างไรระหว่างการคืนเงินจากการปล่อยกู้กับ
การถอนเงิน จะหาวิธีการบริหารความเสี่ยงอย่างไรควรมีอัตราเท่าไหร่จึงจะเหมาะสม 

 
ดร.ปรีชา  สิทธิกรณ์ไกร: ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ 
 จากข้อมูลหลายท่านจะมองในลักษณะสภาพของสหกรณ์ที่เป็นไปจริงๆ บางสหกรณ์เรียก

ตัวเองว่ากลุ่มเงินขาด บางสหกรณ์เรียกตัวเองว่ากลุ่มเงินเหลือ แต่ที่จริงแล้วท่านจะต้องทําเงินให้สมดุล เป็น
เร่ืองของการบริหารสภาพสมดุล ท่านต้องมองประเด็นดุลยภาพ เนื่องจากเราเป็นสถาบันการเงินเพื่อสังคม 
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ต้องทําเพื่อสังคมด้วย สหกรณ์มีหุ้นต้องสมดุล เงินออมสมาชิกจะอยู่ในรูปหุ้น เงินฝาก และสวัสดิการสะสม 
ถ้าท่านส่งเสริมการออมต้องสร้างกลไกคุ้มครองเงินออม 

 สินเชื่อที่ สอ. ให้เป็นหลักการสวัสดิการ จึงเป็นเรื่องอัตราดอกเบี้ยอย่างเหมาะสม ใน
ต่างประเทศจะเน้นการสร้างสินเชื่อเพื่อสร้างอาชีพ และสามารถตอบโจทย์ได้ว่าดําเนินงานเพื่อสังคม 
ปัจจุบันสหกรณ์ต้องให้ความสําคัญกับองค์ความรู้ โดยให้ความรู้แก่สมาชิก เช่น วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
การจัดการการเงินส่วนบุคคล ฯลฯ ซ่ึงการแก้ปัญหาหนี้ต้องสอนวิธีแก้ให้ถูกวิธี  

 ชุมนุมฯ ก็ต้องบริหารอย่างประกันความเสี่ยงต้องมีการวิเคราะห์การปล่อยกู้ ดังนั้น ชสอ. 
จะเป็นการทํางานส่วนใหญ่แต่ไม่ใช่ท้ังหมด ต้องกระจายหน้าท่ีบ้างจะให้เป็นศูนย์กลางรวมทั้งหมดไม่ได้ และ
ต้องพิจารณาว่า สอ. ทําหน้าท่ีครบแล้วหรือยัง ไม่ใช่แค่ฝาก-ถอน-กู้ วิธีแก้เม่ือมีเงินเหลือคือ เพิ่มเพดาน เพิ่ม
เวลา เพิ่มให้เงินกู้ แต่ถ้าท่านเพิ่มจนสมาชิกกู้จนเกิดภาวะความเสี่ยงก็ไม่เหมาะสม ดังนั้นต้องเป็นการบริหาร
อย่างสมดุล การกู้ต้องเกิดประโยชน์ ส่วนกรณีเงินขาด ถ้าท่านส่งเสริมการออมภายในหรือคิดถึงชุมนุมฯ ก็จะ
เกิดการสมดุล สอ.ท่ีเพิ่งเริ่มมีเงินเหลือส่วนมากมีปัญหา เนื่องจากขาดองค์ความรู้ ไม่รู้จะบริหารอย่างไรซึ่ง
ต้องตอบโจทย์เรื่องสังคมด้วย การลงทุนเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้แก่สมาชิก เช่น การสร้างอาชีพ การสร้าง
กลไกการออม หลายองค์กรเริ่มมีการลงทุนเพื่อสังคม Social Investment น้ันทําได้แต่ต้องรอบคอบ 
การลงทุนให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศด้วย ถ้า สอ. เข้าใจการลงทุนจะไม่เกิดปัญหา โดยทุกเรื่องที่
ทําต้องรู้และเข้าใจอย่างแท้จริง เรื่องกลไกสวัสดิการถ้าทําได้จะเกี่ยวข้องกับสมาชิกต้ังแต่เกิดจนเสียชีวิต การ
คิดสวัสดิการต้องคิดอย่างรอบคอบ ต้องเป็นไปได้ระยะยาว ทุกเรื่องเป็นการสร้างดุลยภาพในการบริหาร
จัดการ ถ้าตอบโจทย์ได้ว่าคืนให้แก่สังคมได้อย่างไร แสดงว่าเป็นสหกรณ์ท่ีแท้จริง 

 
เวลา 13.00 น.  เวทีระดมความคิด “มองอนาคตสําหรับการพัฒนาระบบการเงินที่

พึ่งพาตนเองและการร่วมมือกัน”: สิ่งจําเป็น/ เงื่อนไข และปัจจัยความสําเร็จ 
 
รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวเปิดประเด็นในภาคบ่ายเพื่อระดมความคิดการมองอนาคต

สําหรับการพัฒนาระบบการเงินที่พ่ึงพาตนเองและการร่วมมือกัน 
 
อาจารย์วรเทพ  ไวทยาวิโรจน์: ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ 
 มีความเป็นห่วงกับสโลแกนของรัฐบาลที่ให้พวกเรา “คิดนอกกฎ บริหารนอกกรอบ” 

เพราะเรื่องการเงินต้องมีกฎเกณฑ์ กติกา อย่าออกไปนอกกฎเกณฑ์ต่างๆ มิฉะนั้นจะควบคุมไม่อยู่และเกิด
ความเสียหาย ซ่ึงวันนี้มีตัวอย่างตั๋วสัญญาใช้เงินของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจั่นมูลค่าใบละ 200 ล้าน
บาท มีขายเร่ตามตลาดท่ัวไปและให้เปอร์เซ็นต์แก่คนขาย นี่คือกติกาว่าการออกต๋ัวสัญญาใช้เงิน ไม่สามารถ
ออกตามใจชอบได้แต่จะต้องมีมูลหนี้ ถ้าไม่มีออกไม่ได้ ปรากฏว่ามีนักธุรกิจซ้ือตั๋ว 10 ล้านเม่ือครบกําหนด
เอาไปขึ้นเงินแล้วทางสหกรณ์ไม่มีเงินให้ และปฏิเสธว่าไม่ใช่ของสหกรณ์ ซ่ึงสหกรณ์น้ีเจตนาไม่ให้มีหลักฐาน
เอกสารใดๆ อยู่ให้ตรวจสอบได ้ถ้าอยากได้เงินให้ไปฟ้องร้องเอาเอง 

ซ่ึงต่อไปข้างหน้าระบบการเงินจะซับซ้อนมากขึ้น ในเดือนสิงหาคม 2555 รัฐบาลจะเลิกค้ํา
ประกันเงินฝากของประชาชนทั่วไปท่ีมากกว่า 1 ล้าน กรณีนี้เงินจํานวนหนึ่งจะไหลกลับเข้าสู่สหกรณ์ 
ขณะเดียวกันดอกเบี้ยในตลาดจะสูงและแข่งขันกัน เนื่องจากเมื่อธนาคารไม่ประกันเงินฝากแล้วจะต้องให้ค่า
ความเสี่ยงแก่ผู้ฝากสูงขึ้น และความต้องการแข่งขันในด้านตลาดเงินจะมีมากขึ้น และลักษณะเครื่องมือจะ
ออกมาหลายชุดหลายลักษณะด้วยกัน เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ออกชุดใหม่คือการรับประกันต้นเงิน ถ้า
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สมมติว่าเราเป็น สอ. ท่ีมีเงินเข้ามาช่วงนั้น เราต้องมีนโยบายในการผ่องถ่ายเงิน จึงต้องคิดนอกขอบเขต
ออกไปดูว่าจะให้สหกรณ์ประเภทอื่นๆ กู้ได้หรือไม่ แต่หลายๆ คนยังกลัวเรื่องความเสี่ยงว่าจะมีอะไร
รับประกันความเสี่ยงให้เรา แนะนําว่าให้ถามสหกรณ์นั้นๆ ว่ามีโอดีกับธนาคารพาณิชย์หรือไม่ ถ้ามีอยู่ให้
สบายใจได้ แต่ถ้าธนาคารยังไม่เล่นด้วยแสดงว่าไว้ใจไม่ได้ นอกจากนี้เราน่าจะใช้เครื่องมือทางการเงินอื่นๆ 
เช่น ทําตลาด Private Repo Market ในสหกรณ์กันเองโดยใช้พันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่เชื่อถือได้มาเป็น
หลักประกัน แล้วทําสัญญากันว่าจะกู้กันระยะเวลาเท่าไหร่ ในอัตราดอกเบ้ียเท่าไหร่ซ่ึงจะช่วยรักษาสภาพ
คล่องให้แก่ สอ. ได้ในระยะเวลาสั้นๆ ตามที่เราต้องการ ส่วนเครื่องมือทางการเงินอีกตัวหนึ่งที่น่านํามาใช้
คือ Securitization การนําเอาทรัพย์สินที่เรามีอยู่ท่ีวางไว้เฉยๆ มาวางเป็นหลักทรัพย์เพื่อขอกู้เงิน หุ้น
สหกรณ์ก็สามารถจํานําได้ อีกทั้งกรณีที่ สอ. ไม่อยากให้สหกรณ์ประเภทอ่ืนๆ กู้เพราะกลัวว่าจะไม่สามารถ
ชําระเงินให้เราได้ แต่เราไม่เคยเรียกหลักประกันที่ม่ันคงที่สหกรณ์เหล่าน้ันมีอยู่ มาใช้เป็นตัวค้ําประกันเงินกู้
สร้างความม่ันใจให้กับตัวเราเอง แล้วด่วนตัดสินใจไม่ให้สหกรณ์เหล่านั้นกู้   

 
การจะดูว่าสหกรณ์นั้นๆ เชื่อถือได้มากแค่ไหนต้องดูหลัก SMART คือ 
S คือ Stability มีความม่ันคงหรือไม่ มีหนี้สินมากกว่าทุนหรือไม่ 
M คือ Management การบริหารงานเป็นอย่างไร กรรมการมีความสามารถแค่ไหน รักษา

กฎเกณฑ์มากน้อยแค่ไหน 
A คือ Asset สินทรัพย์เป็นอย่างไรบ้าง ใช้สินทรัพย์ให้ก่อเกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ีหรือไม่ 
R คือ Risk ความเสี่ยงมีอะไรบ้าง ทั้งด้านบริหารจัดการ ความเสี่ยง 
T คือ Trust ความเชื่อม่ันที่มีต่อตัวสหกรณ์ ดูจากสมาชิกว่ามีความเชื่อม่ันในสหกรณ์ของ

ตัวเองหรือไม่ 
 
รศ. จุฑาทิพย์  ภัทราวาท: ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
 ต้ังโจทย์ว่าอีก 5-10 ปีข้างหน้า ตัวเลขเชิงปริมาณจะเป็นอย่างไร วินัยทางการเงินจะเป็น

อย่างไร ช่วยมองอนาคตและแนะนําทางแก้ไข 
 
พ.ต.ท.สมประสงค์  สุทธิวิเศษ: กรรมการ สอ. ตํารวจแห่งชาติ จํากัด 
 ดูภาพรวมสหกรณ์ท้ัง 7 ประเภท เงินน่าจะไม่เพียงพอ แต่เม่ือมองประเภทสหกรณ์จะให้

แยกกันเด็ดขาดหรือไม่ เช่น ชุมนุมสหกรณ์จะทะเบียนเป็นแบบอเนกประสงค์ได้หรือไม่ ถ้ารวมกรรมการ 7 
ประเภทเป็นนิติบุคคลเดียวกัน และไม่แยกประเภททั้งหมดน่าจะค่อยๆ คืบคลานเข้าหากันรวมกันได้ จึงเห็น
ว่าต้องให้มาร่วมประชุมกันทั้งหมดจึงจะเกิดประโยชน์ เช่น ชุมนุมไม่น่าจะแยกประเภท แต่ปัจจุบันเห็นว่า
หลายๆ จังหวัดแต่ละสหกรณ์ยังช่วยเหลือกันแต่ไม่สามารถจดทะเบียนรวมกันได้ 

 
รศ. จุฑาทิพย์  ภัทราวาท: ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
 เรื่องที่คุณสมประสงค์พูดเป็นประเด็นของการปรับโครงสร้างอย่างยิ่งใหญ่ซ่ึงทําค่อนข้าง

ยาก จากประสบการณ์การทํางานวิจัยเราได้ลองทํางานวิจัยร่วมกัน 45 จังหวัด เกิด 127 เครือข่าย ผ่านไป 
1ปี เหลือเพียง 27% และขณะนี้หายไปเกือบหมดแล้ว ซ่ึงเราถอดบทเรียนว่าทําไมเป็นไปไม่ได้ พบว่าเป็น
เพราะไม่มีเป้าหมายร่วมหรือปณิธานร่วมนั่นเอง 
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คุณรุ่งอรุณ  สุวรรณทรัพย์: ผู้จัดการ สอ. ครูปทุมธานี จํากัด 
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปทุมธานีเริ่มปรับกระบวนการคิดของสมาชิก โดยอธิบายให้สมาชิก

เข้าใจหลักการทั้งหมดของสหกรณ์ เหมือนที่เราห่วงเรื่องธนาคารออมสินเกินกว่าเหตุ ทําให้ สอ. เราสู้ไม่ได้ 
เราต้องไปศึกษาวิธีการของธนาคารออมสินแล้วนํามาปรับใช้ เม่ือ สอ. นําไปปรับกระบวนการคิด อธิบายให้
สมาชิกเข้าใจว่าดอกเบ้ียท่ีเราเสียสูงกว่าธนาคารน้ันจริงๆ เราไม่ได้เสียเต็มตามที่เห็น เพราะเราได้สวัสดิการ 
เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนกลับมามากมาย  

 สอ.ครูปทุมธานี กล้าปล่อยให้สหกรณ์การเกษตรกู้ เพราะเรารู้ว่า สกก. มีสิ่งค้ําประกันได้ 
ซ่ึงตรงนี้ขึ้นอยู่กับองค์ความรู้และความเข้าใจที่จะต้องอธิบายให้สมาชิกเข้าใจอย่างบริบทของงานสหกรณ์
อย่างถ่องแท้ ต้องสร้างระบบและอบรมให้ความรู้ต้ังแต่เริ่มต้นเข้ามาเป็นสมาชิก 

 
คุณวินัย  นิยโมสถ: ท่ีปรึกษา สอ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด 
 สําหรับ สอ. กฟผ. จะมีการจัดอบรมก่อนรับสมาชิกใหม่ ทุกคนต้องเข้ารับการอบรมก่อน 

ถ้าไม่เข้าจะต้องทําข้อสอบให้ผ่านจึงจะเข้าเป็นสมาชิกได้ 
 
คุณธนาวุฒิ  รักษ์หนู:  เหรัญญิก สอ. ครูสุราษฎร์ธานี จํากัด 
 สําหรับ สอ. สุราษฎร์ธานีน้ันมีนโยบายว่าสมาชิกใหม่จะต้องอบรม 1 วัน  สมาชิกเก่าจะ

จัดสรรโควตาให้ 300 คนในแต่ละปี ส่วนสมาชิกอาวุโสจะมีงบประมาณอบรมให้ไปดูงานสหกรณ์ตามที่ต้องการ 
 
คุณศิริวรรณ  รัตนานุบาล: ผู้จัดการ สอ. การเคหะแห่งชาติ จํากัด 
 เห็นว่าควรให้การศึกษารวมโดยให้ สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์เป็นคนจัดอบรม ใครที่จะ

เข้ามาเป็นสมาชิกต้องให้ความรู้ต้ังแต่เริ่มเข้าสมัครเข้ามา แล้วค่อยๆ เพิ่มพูนความรู้ต่อๆ ไป 
 
คุณสิริพันธุ์  หงส์สิงห์: รองผู้จัดการ สอ. กรมพัฒนาชุมชน จํากัด 
 คณะกรรมการ สอ.กรมพัฒนาชุมชน มีอยู่ในพื้นที่ทุกจังหวัด รวมถึงกองทุนหมู่บ้าน จึงจะ

มีแผนให้ผู้แทนสมาชิกจับกลุ่ม แล้วสนับสนุนงบประมาณด้านการอบรมอาชีพเสริม หรือกู้เงินไปสนับสนุน
รายได้แก่สมาชิก เริ่มต้นในการอบรมกลุ่มและจะมีการติดตามผล โดยมีแผนงานแล้วแต่ยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติ 

 
รศ. จุฑาทิพย์  ภัทราวาท: ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
 จากเวทีครั้งที่ 2 มีผู้เข้าร่วมเวทีกล่าวถึงเร่ืององค์ความรู้ จริงๆ แล้วปณิธานของ สอ. ไม่ใช่

เหมือนปัจจุบันนี้ แล้วในอนาคตเราจะทําอย่างไร ให้รัฐเห็นว่าเราสามารถทําประโยชน์ให้สังคมได้ และพวก
เราช่วยเหลือกันเองอยู่แล้ว 

 
คุณสุรศักดิ์  นาคสวัสด์ิ: เลขานุการ สอ. ข้าราชการสหกรณ์ จํากัด 
 การที่บอกว่าเราไม่ได้เสียภาษีน้ันไม่ถูกต้อง ท่ีจริงเราเสียให้กับสันนิบาตอยู่แล้วเพราะคิด

จากฐานกําไรเหมือนกนั และสันนิบาตก็เป็นองค์กรที่รัฐตั้งขึ้น ดังนั้นหน้าท่ีการจัดอบรมงานสหกรณ์ต้องเป็น
หน้าที่ของสันนิบาต เพียงแต่สันนิบาตแห่งประเทศไทยไม่ได้ทําหน้าที่อย่างที่ควรจะเป็นเท่านั้น 

 สําหรับอนาคตระบบการเงิน สอ. จะทําอย่างไรที่จะช่วยเหลือกันได้น้ัน เวลาจะกล่าวถึง
สหกรณ์จะมองเพียงว่าเป็นผู้แทนของสมาชิกมาทําให้สมดุล แต่สหกรณ์โดยเน้ือแท้น่าจะหมายถึงวิธีการ
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สหกรณ์ ซ่ึงออกแบบมาว่าให้ช่วยเหลือกันและกัน ดังนั้นสหกรณ์เงินมากก็ต้องน่าจะช่วยเหลือสหกรณ์เงิน
น้อย โดยรวมกลุ่มสหกรณ์ที่เป็นนิติบุคคลร่วมกัน มาเป็นชุมนุมที่ทําหน้าที่ 2 อย่าง คือ 

 1. ทําหน้าท่ีเป็นสํานักบริหารสภาพคล่องของสหกรณ์ โดยชุมนุมสหกรณ์ 
 2. ทําหน้าที่เป็นนายหน้า (Broker) คอยดูแลเป็นผู้จัดการตลาด สหกรณ์ใดต้องการเงินก็

มาบอกชุมนุมไว้ และชุมนุมมาเป็นผู้จัดการให้คนต้องการเงินมาพบกับคนมีเงิน โดยการรับรองและการชัก
นําของชุมนุม แล้วได้ค่านายหน้าให้ชุมนุม 

 น่ีคือรูปแบบท่ีอาจทําได้ โดยจําลองแบบมาจากธนาคารแห่งประเทศไทย แต่ในอนาคตอัน
ไกลยังมีช่องโหว่ของกฎหมายที่พยายามนึกถึงธนาคารสหกรณ์ แต่ไม่สามารถทําได้จึงให้รัฐมาทําหน้าที่
เหมือนธนาคารตั้งกองทุนส่งเสริมสหกรณ์ โดยเอาเงินรัฐไปวางไว้แต่ดูว่าเป็นไปได้ยาก ถ้าในอนาคตไปแก้
กฎหมายใหม่ว่ากองทุนนี้น่าจะมีการระดมทุนจากสหกรณ์ไปไว้ในกองทุนแล้วจัดการให้ดี ออกแบบให้ดี ให้
เป็นกองทุนที่ใช้สําหรับพัฒนาสหกรณ์น่าจะทําให้เกิดการพัฒนาไปสู่สิ่งดีๆ สําหรับสหกรณ์ต่อไปได้ 

 
รศ. จุฑาทิพย์  ภัทราวาท: ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
 ยังไม่แน่ใจว่าผู้นําสหกรณ์ออมทรัพย์และชุมนุมต่างๆ มองตรงกันหรือไม่ว่าเข้ามาทํางาน

เพื่ออะไร 
 
อาจารย์วรเทพ  ไวทยาวิโรจน์: ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ 
 จากการได้พูดคุยกับ Mr. Ranjith ประธานฯ ACCU บอกว่ารู้สึกตระหนกว่าเม่ือสหกรณ์มี

เงินมากๆ มักจะคิดต้ังธนาคารขึ้นมาในชื่อต่างๆ จากประสบการณ์เม่ือตั้งธนาคารแล้วกลายเป็นว่าไม่ได้ช่วย
สหกรณ์เลยแม้แต่น้อย กลับไปคิดทางธุรกิจอย่างเดียว เช่น Garmin Bank ซ่ึงไม่ใช่ธนาคารสหกรณ์แล้ว 
ส่วน ธ.ก.ส. ของเราเอง ก็ไม่ใช่สหกรณ์แล้วเนื่องจากดูแลโดยรัฐบาล และสหกรณ์ออมทรัพย์เองก็พยายาม
ทําตัวเป็น Universal Bank คือจะทําทุกอย่างให้สมาชิก จึงกลายเป็นศูนย์รวมความเสี่ยงกันมากขึ้นทุกทีซ่ึง
น่าเป็นห่วงมาก ส่วนการประกันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งในการผลักภาระความเสี่ยงให้บุคคลที่ 3  

 ในกรณีของธนาคารแห่งประเทศไทย อดีตธนาคารไม่มีธนาคารแห่งชาติ แต่ต้องมีขึ้นมาเพื่อ 
 1. ทําหน้าท่ีรักษากติกาทางการเงิน 
 2. บริหารปริมาณเงินของรัฐที่มีจํานวนมาก หรือขาดแคลนในระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง 
 3. ต้ังมาตรฐานค่าตอบแทนทางการเงิน (อัตราดอกเบี้ย) 
 โดยธนาคารแห่งชาติจะมีระบบการประกันไว้ 5 ช้ันด้วยกันเพื่อความม่ันใจของสมาชิกและ

ธนาคารคือถ้าธนาคารใดขาดเงินจะมีระบบ :- 
 1. Interbank การกู้ยืมเงินระหว่างกันเอง โดยมีมาตรฐาน BIBO 
 2. Repo Market จัดการกันเองเป็น Private Repo Market 
 3. Loan Window ส่วนของธนาคารพาณิชย์ท่ีหัก 6% ไปวางไว้ท่ีธนาคารชาติ เม่ือ

เดือดร้อนขาดเงินสามารถกู้เงินออกมาได้ทันทีในสัดส่วนที่ตัวเองนํามาวางไว้ 
 4. ILF การอํานวยความสะดวกสภาพคล่องการเงินระหว่างวัน โดยธนาคารชาติอัดฉีดเพื่อ

แก้ปัญหาความเดือดร้อนระหว่างวัน 
 5. FIDF กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
 เม่ือกลับมาดูในส่วนของสหกรณ์เราไม่มีการรับรองความเสี่ยงแบบนี้เลยจึงมีความเส่ียงสูง

กว่าถึง 5 เท่า แต่สหกรณ์เป็นระบบปิดจึงยังมีการควบคุมภายในกันเอง จึงลดความเสี่ยงได้ระดับหน่ึง แต่
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เรามักไม่มีข้อมูลศูนย์กลาง (Credit Center) อดีตเคยมีระบบนายทะเบียนแต่ต้องใช้เวลาตรวจสอบนานจึง
ล้มเลิกไป เม่ือเราไม่มีระบบนายทะเบียนจึงไม่สามารถรู้ประวัติการกู้ของผู้กู้ได้เลยซ่ึงนับเป็นอีกหนึ่งความ
เสี่ยงที่ควรคํานึงถึง  

 สิ่งที่ต้องทําเม่ือทําเรื่องการเงิน คือ 
1.  ต้องมีความรู้เร่ืองเครื่องมือทางการเงิน เพื่อนํามาปรับใช้กับงานสหกรณ์อย่างเหมาะสม 
2.  สร้างระบบ Cooperate System การสร้างความเชื่อมโยง  
เช่นเดียวกันการทําวงจรสหกรณ์ท้ัง 6 ประเภท โดยให้ สหกรณ์การเกษตร ประมง นิคม เป็น

ฝ่ายผลิต และมีสหกรณ์ร้านค้าทําด้านการตลาดขนส่ง และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดูแลด้านการเงิน ซ่ึง
ท้ังหมดจะเกี่ยวเน่ืองกันหมด แต่เราไม่ได้ใช้จุดดีนี้กลับหันไปพึ่งพาสถาบันการเงินภายนอกหมด จึงควรหัน
กลับมาดูวงจรเหล่าน้ีกันใหม่เพื่อให้เกิดเป็นวงจรที่สมบูรณ์ 

 
คุณรุ่งอรุณ สุวรรณทรัพย์: ผู้จัดการ สอ. ครูปทุมธานี จํากัด 
 นายทะเบียนคือหัวใจสําคัญ ต้องออกกฎหมายตามให้ทันกับธุรกิจ โดยใช้เกณฑ์ของ

ธนาคารชาติมากําหนดเป็นข้อบังคับ 
 
พ.ต.ท.สมประสงค์  สุทธิวิเศษ: กรรมการ สอ. ตํารวจแห่งชาติ จํากัด 
 จากท่ี อาจารย์วรเทพกล่าวว่าระบบสหกรณ์แต่ละประเภทมีหน้าท่ีท่ีเชื่อมโยงต่อกันได้น้ัน 

ถ้าสามารถจดทะเบียนร่วมกันระหว่างสหกรณ์ทุกประเภทได้แล้ว การรวมคณะกรรมการน่าจะทําได้ ซ่ึงจะ
ช่วยให้การดําเนินงานต่อไปได้ 

 
คุณธนาวุฒิ  รักษ์หนู:  เหรัญญิก สอ. ครูสุราษฎร์ธานี จํากัด 
 ผู้ จัดการสหกรณ์ทุกประเภทต้องเป็นตัวแทนเข้ามาร่วมพูดคุยกันเพื่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลง จะได้รูปแบบใหม่ๆ ไปเสนอ อีกทั้งเรื่องของการอบรมด้วย กรมส่งเสริมฯไม่เคยให้ความรู้อะไร
แก่เราเลย 

 
รศ. จุฑาทพิย์  ภัทราวาท: ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
 เราเคยลองเรื่องหนึ่งจัดต้ังชุมนุมระดับจังหวัด และชุมนุมระดับประเทศ ว่าด้วยเรื่องการ

จะช่วยเกษตรกร แต่เม่ือจะรวมแล้วเกษตรกรต้องลดราคา เพราะต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งให้ชุมนุมระดับ
จังหวัดและระดับประเทศ ทําให้ปัญหาตกไปสู่เกษตรกร จึงต้องหันมาดูการหาพันธมิตรธุรกิจในแนวราบ 
ประเด็นคือคนต้องมีความรู้เท่ากัน และรู้ว่าทํางานเพื่อใคร เราเคยเจอผู้นําท่ีเลือกมองความสําเร็จระยะสั้น 
และการจะเอาประธานหลายๆ คนมานั่งพูดคุยนั้นทําได้ยาก และรัฐจะเข้ามาช่วยประกันความเส่ียงได้
อย่างไร ท่านเห็นข้อจํากัดอะไร เราจะสร้าง Value Chain ได้อย่างไร และอยากขอรบกวนคุณสุรศักด์ิ เรื่อง
ด้านกฎหมาย ว่าโครงสร้างที่จําเป็นควรมีอะไร 

 
คุณอนนท์  ศุภตระกูล: ผู้จัดการ สอ. พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากัด 
 มีความเห็นว่าการที่จะให้ ชสอ. เป็นที่ยอมรับ ต้องให้สมาชิกมีความเช่ือม่ัน และศรัทธา 

ในตัวผู้นํา และคณะกรรมการทั้ง 15 คน เพราะส่วนมากยังเห็นว่าเข้ามาทําเพ่ือตัวเองและพวกพ้อง ในแง่
ความจริงถ้าเป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่มีทุนมากๆ ดังนั้นการที่จะไปใช้กฎระเบียบเก่าๆ นั้นอาจจะไม่รอดใน
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ปัจจุบัน เพราะการบริหารสหกรณ์ต้องมอง 2 ทาง คือ ทางสหกรณ์ ใช้แนวความคิดของสหกรณ์ร้อย
เปอร์เซ็นต์ และมองในแง่ธุรกิจ คือสมาชิกออกเสียงได้ 1 เสียง รวมทั้งหมดเป็น 50% และอีก 50% เป็น
เสียงตามจํานวนเงิน/หุ้น ท่ีมีอยู่ในสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกม่ันใจว่าสามารถมีส่วนดูแลเงินของตัวเองได้ 
เพราะการเลือกตั้งจะไม่ค่อยมีความยุติธรรม ถ้ายังเป็นลักษณะเก่าๆ หัวขบวนของ สอ. เองก็จะไปไม่รอด
ด้วยเช่นกัน ดังนั้นศรัทธาและความเชื่อม่ันต่อหัวขบวนต้องมีเต็มร้อยจึงจะดําเนินไปได้อย่างดี 

 
พ.ต.ท.สมประสงค์  สุทธิวิเศษ: กรรมการ สอ. ตํารวจแห่งชาติ จํากัด 
 มีสหกรณ์ต้ังใหม่กําหนดกฎเกณฑ์ว่าใครมีเงินออม/หุ้น จะได้สิทธ์ิเพิ่มขึ้นตามสัดส่วน และ

เม่ือจะเลือกตั้งกรรมการจะมีมติจากสหกรณ์ต้นสังกัดว่าจะไปเลือกคนไหน โดยนายทะเบียนรับจดทะเบียน
ให้เรียบร้อยแล้ว 

 
รศ. จุฑาทิพย์  ภัทราวาท: ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
 ในต่างประเทศหลายประเทศมีการดําเนินงานแบบที่คุณสมประสงค์เล่ามา แต่เราต้อง

เตรียมตัวรับนโยบายรัฐที่จะเข้ามา เม่ือเราใช้เงินเป็นตัวต้ังในการดําเนินงาน แล้วเราจะเตรียมตัวอย่างไร จะ
อธิบายให้กับรัฐอย่างไร เราพร้อมจะเสียภาษีหรือไม่ เพราะต่างประเทศที่ใช้ระบบนี้ต้องเสียภาษี  

 
คุณวินัย  นิยโมสถ: ท่ีปรึกษา สอ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด 
 สอ. กฟผ. ใช้ธนาคารพาณิชย์ 7 แห่งทั่วประเทศ เป็นสาขาของ สอ. เรา ดังนั้นเราใช้คน

เพียง 40 กว่าคนในส่วนกลางเท่าน้ัน สามารถทําเรื่องเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็ว จึงต้องการบอกแก่ผู้เข้าร่วม
เวทีว่า เราต้องพึ่งพาตนเอง อย่าหวังพึ่งพารัฐมากนัก สอ. ต้องเป็นสถาบันการเงินเพื่อสังคมและสวัสดิการ
แก่สมาชิก และสหกรณ์จะก้าวหน้าหรือไม่ขึ้นกับผู้นํา วันใดที่สมาชิกไม่เชื่อถือกรรมการเมื่อนั้นท่านจะขาด
สภาพคล่อง ถ้าท่านจะตั้งชุมนุมฯ เป็นศูนย์กลางทางการเงินนั้นท่านจะทําได้อย่างไร รูปแบบใด การประชุม
ใหญ่จะเป็นลักษณะอย่างไร  

 ดังน้ันเรื่องความเชื่อถือของสมาชิก และคุณภาพของกรรมการเป็นเรื่องใหญ่ ต้องเขียนไว้
ในกฎหมาย องค์ประกอบของเงินทุน การออกเสียงต่างๆ ต้องเขียนไว้ในกฎหมาย มีแผนรองรับความเสี่ยง
หรือไม่ ธนาคารสหกรณ์ต้องมีการควบคุมภายใน ซ่ึงข้อมูลต้องเปิดเผยมีความโปร่งใส ชุมนุมต้องเปิดเผย
ข้อมูล การทํางานของกรรมการเข้าประชุมกี่ครั้ง เบ้ียประชุมเท่าไหร่ โบนัสเท่าไหร่ ต้องประกาศให้สมาชิก
ได้รับรู้  ณ วันนี้เป็นเรื่องที่ดีท่ีสถาบันฯ ต้ังคําถามว่าควรจะช่วยอย่างไร อย่างแรกคือ ต้องออกกฎหมาย 
ตามด้วยคุณภาพกรรมการ และโครงสร้างเงินทุน/โครงสร้างสินเชื่อ จะเป็นอย่างไร ถ้าเหล่าน้ีไม่น่าเชื่อถือ 
สอ. เราก็จะไม่สามารถเติบโตได้ 

 
อาจารย์ไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์: ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ 
 เห็นด้วยกับที่คุณสุรศักด์ิกล่าวว่า สหกรณ์คือการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ปัจจุบันเห็นว่ามี

การช่วยเหลือกันและกันส่วนหนึ่งแล้ว ระหว่างสหกรณ์ด้วยกัน แต่อาจยังไม่พอ และน่าสนใจที่คุณสุรศักด์ิ
เสนอให้ชุมนุมทําหน้าท่ี 2 อย่าง คือ ให้เป็นสํานักบริหารสภาพคล่องนั้นเห็นด้วย ส่วนเรื่องการเป็นนายหน้า
น้ันยังไม่ม่ันใจเพราะต้องดูเรื่องกฎระเบียบว่าสหกรณ์จะทําได้หรือไม่ ความรับผิดชอบต้องอยู่ในระดับไหน 
เป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันอีกมาก 
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 ถ้าเราเห็นว่าชุมนุมฯ ทําหน้าท่ีตามปกติทั้งรับฝากเงินและให้กู้แล้วทําไมเราต้องไปเปลี่ยน
รูปแบบ แต่ชุมนุมฯ ต้องสร้างความน่าเชื่อถือคือดูท่ีองค์ประกอบของกรรมการ ซ่ึงปัจจุบันเห็นว่าที่มาของ
กรรมการไม่น่าเชื่อถือ และเรื่องความรับผิดชอบของกรรมการที่เม่ือเกิดปัญหาสหกรณ์เกิดการทุจริตแล้ว ไม่
เห็นว่ากรรมการต้องรับผิดชอบอะไร ต่างจากต่างประเทศที่จะมีการฟ้องร้องดําเนินการทางกฎหมาย แต่
ของประเทศไทยไม่เคยต้องรับผิดชอบอะไร ซ่ึงเห็นว่าความรับผิดชอบของกรรมการยังมีน้อยเกินไป และ
การมีศูนย์กลางนั้นเป็นสิ่งดี แต่ควรมีความน่าเชื่อถือ มีมาตรฐาน และมีหน่วยงานภายนอกที่สามารถเจ้ามา
ตรวจสอบได้ มีมาตรฐาน ISO ท่ีตรวจสอบได้ 

 
คุณสุกัลยา  จันดีบุตร: ผู้ตรวจสอบกิจการ สอ. สหภาพแรงงานไทยอคริลิคไฟเบอร์ จก. 
 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานไทยอคริลิคจัด เป็น สอ. ขนาดเล็ก อยู่ในกลุ่มเงินขาด 

ต้องยืมเงินจากกองทุนผู้ใช้แรงงาน ซ่ึงส่วนมากสมาชิกเข้ามาเพื่อหวังกู้เงินเท่าน้ัน 
 
คณุจิราภรณ์  กุมานนท์: เจ้าหน้าธุรการ สอ.กองบิน 46 จํากัด 
 สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 46 พบปัญหาธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยเช่นเดียวกับ 

สอ. หลายๆ แห่ง  สมาชิกมักจะลาออกไปกู้เงินกับธนาคารมากกว่าเพราะไม่ต้องมีทุนอะไร ต่างกับ สอ. ท่ี
ต้องมีการหักค่าหุ้น ซ่ึง สอ. พยายามรักษาฐานสมาชิกไว้โดยการกู้เงินชุมนุมฯ ไปใช้หนี้ให้กับสมาชิก แต่ก็ยัง
เกิดปัญหาอยู่เสมอ 

 
รศ. จุฑาทิพย์  ภัทราวาท: ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
 ประเด็นเหล่านี้อยากให้ผู้เชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณ์ช่วยแนะนําว่าตกลงเราเป็นสหกรณ์

ออมทรัพย์เพื่ออะไร เราจะช่วยอะไรสมาชิกได้ 
 
คุณอนนท์  ศุภตระกูล: ผู้จัดการ สอ. พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จํากัด 
 เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้มูลเหตุจากธนาคารออมสิน สามารถหักเงินจากเงินเดือนผู้กู้ได้ จึงทํา

ให้ธนาคารเหล่านี้สามารถเจาะเข้ามายังฐานสมาชิกของ สอ. ได้ ณ ปัจจุบันหน่วยงานราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจ มักมีข้อตกลงให้สามารถมาหักจากเงินเดือนได้ ดังนั้น สอ. เราไม่มีทางสู้กับธนาคารเหล่าน้ีได้ 
เพราะลูกเล่นธนาคารมีมากกว่า ขึ้นอยู่กับนโยบายผู้บริหารว่าจะทําอย่างไร จริงๆ แล้วไม่จําเป็นต้องไป
แข่งขันกับธนาคารเหล่าน้ี เพราะถ้าเราแข่งขันจะส่งผลให้สมาชิกเป็นหนี้ท้ังสองทางซ้ําซ้อน ถ้าเปิดให้กู้ก็จะ
กู้จนไม่เหลือเงินให้หักจึงจะพอ 

 
คุณธนาวุฒิ  รักษ์หนู:  เหรัญญิก สอ. ครูสุราษฎร์ธานี จํากัด 
 ต้องอธิบายให้สมาชิกเข้าใจว่าเม่ือสมาชิกกู้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นในภายภาคหน้า เราต้อง

อธิบายส่วนดีท่ีได้จากการเป็นสมาชิก สอ. ที่จะได้สวัสดิการอะไรบ้าง เราไม่ต้องไปแข่งขันกับสถาบันการเงิน
เหล่าน้ัน 

 
คุณสุรจิตต์  แก้วชิงดวง: ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ 
 แนะนําให้กรรมการใจแข็ง ปล่อยกลุ่มคนที่ต้องการกู้กับธนาคารออมสิน โดยไม่ต้องไป

แข่งขันเพื่อดึงฐานสมาชิกไว้ เพราะกลุ่มเหล่านี้จะเข้ามาสร้างปัญหาให้แก่สหกรณ์อย่างไม่สิ้นสุด 
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คุณธนาวุฒิ  รักษ์หนู:  เหรัญญิก สอ. ครูสุราษฎร์ธานี จํากัด 
 ขอฝากผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎหมาย อยากให้กรรมการอยู่บริหารงานได้มากกว่า 2 ปี 

เพื่อให้การทํางานได้อย่างต่อเนื่อง คนดีถ้าไม่มีพรรคพวกจะเข้าไปบริหารได้ยาก  
 
คุณวินัย  นิยโมสถ: ท่ีปรึกษา สอ. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด 
 ในมุมมองของตัวเองเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีท่ีเปลี่ยนผู้บริหารที่ทํางานมา 4 ปี แล้วให้เว้นวรรค 

1 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีมีความสามารถรายอ่ืนได้เข้ามาบริหารงานบ้าง และในมุมมองเรื่องธนาคารออม
สินนั้นสามารถเข้ามาแข่งกับเราได้ แต่ผู้บริหารต้องให้หักเงินหลัง สอ. เพราะต้องมองว่า สอ. เป็นสวัสดิการ
ของหน่วยงาน จึงควรหักเงินได้ก่อน สอ.ก็ปล่อยกู้ไป ถ้าออมสินจะเข้ามาก็สามารถทําได้ แต่ต้องหักเงินหลัง
เรา ทําให้ออมสินต้องยกเลิกโครงการไปเพราะไม่สามารถหักเงินได้ ดังนั้นสหกรณ์ต้องแข่งขันกับคนอื่นด้วย  
และขอถามว่าท่านมีภูมิคุ้มกันหรือยัง มีหลักประกันอะไรบ้างหรือยัง สุดท้ายกรรมการต้องรอบรู้เรื่อง
โครงสร้างต่างๆ เงินเหลือควรจะทําอย่างไร เงินขาดจะต้องทําอย่างไร สินเชื่อมีกี่ประเภท เป็นต้น 
เพราะฉะนั้นสหกรณ์ออมทรัพย์ต้องทํางานเพื่อสังคมและเพื่อสวัสดิการของชีวิตสมาชิก  

 
คุณอนนท์  ศุภตระกูล: ผู้จัดการ สอ. พนักงานการไฟฟ้าส่วนภมิูภาค จํากัด 
 จากท่ีหลายๆ คนต้องการจะแก้ไขกฎหมายเรื่องการบริหารงาน 4 ปี เว้น 1 ปี แต่ตนเอง

เห็นว่าเหมาะสมแล้ว สิ่งที่ควรแก้คือเรื่องเงินสํารอง ควรสํารองไว้เยอะๆ ให้มากกว่า 10% จะได้หรือไม่ 
เพราะทุนสํารองนี้จะช่วยได้มากในการบริหารเงิน 

 
คุณมะณู บุญศรีมณีชัย: ประธานคณะการรมการวางแผนฯ ชสอ. 
 อยากให้เข้าใจความจริงเรื่องที่มาของกรรมการในประเทศไทยนั้น มีอิทธิพลในการเลือกตั้ง 

มีวัฒนธรรมเหมือนกันหมดคือ “เงินไม่มา กาไม่เป็น” ซ่ึงต้องแก้ท่ีนิสัยของคนไทยให้ได้ และกรมส่งเสริมฯ 
ต้องส่งเสริมอย่างแท้จริง และถ้าเรามีการกําหนดว่าคนท่ีจะเข้ามาเป็นกรรมการต้องผ่านการอบรมหลักสูตร
ผู้นําจะช่วยให้มีความรู้และมโนธรรมบ้าง จากประสบการณ์งานขบวนการสหกรณ์ได้เห็นวิวัฒนาการการ
เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ อดีตเลือกตั้งตามกฎหมายอย่างแท้จริงโดยใช้การยกมือในที่ประชุม จนมี
วิวัฒนาการจากอิทธิพลต่างๆ สหกรณ์ต้องเข้าใจว่าต้ังขึ้นมาเพื่อเป็นสวัสดิการของหน่วยงานนั้นๆ แต่ขณะนี้
ทุกคนไม่เข้าใจอุดมการณ์และปรัชญา ท้ังผู้นํา กรรมการ และสมาชิก ซ่ึงจุดอ่อนคือ กรรมการไม่ค่อยมี
ความรู้ ทักษะ การปฏิบัติ (KAP) หน้าท่ีหลักของสหกรณ์คือการให้ความรู้แก่สมาชิกอย่างเหมาะสม  และมี
จุดอ่อนเรื่องของทีม เพราะทุกคนไม่ให้ความเช่ือม่ันกับชุมนุมฯ และสหกรณ์ของตัวเอง ถ้าเรายังปิดหูปิดตา
บริหารแบบเดิมๆ ก็จะไม่รู้ว่าข้างนอกดําเนินงานกันไปอย่างไร  

 
คุณสุรศักดิ์  นาคสวัสด์ิ: เลขานุการ สอ. ข้าราชการสหกรณ์ จํากัด 
 เสริมประเด็นที่ได้นําเสนอไว้ตอนต้นเรื่องการพัฒนาตามที่ได้ต้ังโจทย์ไว้น้ัน ชุมนุมที่

หมายถึงคือชุมนุมที่ต้ังขึ้นใหม่ เพื่อทําหน้าท่ีเพียง 2 อย่างคือ เป็นสํานักบริหารสภาพคล่อง และการทํา
หน้าท่ีเป็นนายหน้านั้นในทางกฎหมายสามารถทําได้อยู่แล้ว เพราะเป็นเรื่องของการที่จะเอื้อประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 
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 สําหรับเรื่องของธนาคารออมสินนั้นในที่สุดแล้วคนเหล่านั้นจะเข้าใจด้วยตัวเอง ว่าภาระที่
ต้องรับผิดชอบจะมากกว่าอยู่ในระบบ สอ. มาก ซ่ึงจะเป็นการเรียนรู้ของสมาชิกเหล่านั้นเอง ย่ิงถ้ามี
มาตรการหักเงินจากเงินเดือนผู้กู้ก่อน ธนาคารออมสินก็จะล่าถอยไปเอง  

 ส่วนเรื่องการเลือกผู้แทนกรรมการนั้น ในกฎหมายเขียนไว้ต้ังแต่ปี 2542 แล้วว่าสามารถ
เลือกวิธีลงแบบไม่ใช่ 1 คน 1 เสียงได้ และเรื่องคุณสมบัติของกรรมการควรเขียนไว้ในข้อบังคับ และนาย
ทะเบียนรับจดทะเบียนด้วย เพราะถ้าเขียนข้อกําหนดให้สหกรณ์แก้ไขข้องบังคับ เช่น กรรมการต้องผ่าน
หลักสูตรผู้บริหารสหกรณ์ สามารถทําได้และสมควรจะทําด้วย ซ่ึงการอบรมจะต้องมี 2 ส่วน คือส่วนที่เป็น
การบริหารธุรกิจสหกรณ์ และธุรกิจสมัยใหม่ โดยต้องมีผู้อบรมต้องทําให้เชื่อมโยงกันได้ท้ังสองส่วน ซ่ึงต้อง
ออกแบบหลักสูตรที่เหมาะสม 

 
รศ. จุฑาทิพย์  ภัทราวาท: ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
 ขอฝากกรมส่งเสริมฯ ว่าเราควรต้องมีกระบวนการถอดบทเรียน แล้วนํามาอบรม 
 
พ.ต.ท.สมประสงค์  สุทธิวิเศษ: กรรมการ สอ. ตํารวจแห่งชาติ จํากัด 
 กรมส่งเสริมฯ กําลังดําเนินการจัดการอบรมเพื่อกรรมการแล้ว แต่ปีหนึ่งๆ อบรมได้จํานวน

น้อย ถ้าสามารถเปิดหลักสูตรได้มากกว่าที่มีอยู่จะเป็นสิ่งที่ดีมาก เพราะคนที่ได้เข้าอบรมจะมีการเปลี่ยนแปลง
ซ่ึงเป็นเรื่องดี โดยกรรมการที่เข้ามาบริหารงาน สอ. หากยังไม่ได้ผ่านการอบรมก็ควรจะส่งไปอบรม  

 
คุณสุรศักดิ์  นาคสวัสด์ิ: เลขานุการ สอ. ข้าราชการสหกรณ์ จํากัด 
 เร่ืองหลักสูตรน้ันเราควรต้องช่วยกันเขียนหลักสูตรและกระจายออกไปให้การอบรม ไม่ว่า

จะก่อนเป็นหรือหลังเป็นกรรมการแล้วภายใน 3 เดือนต้องผ่านการอบรม ถ้าไม่อบรมภายใน 3 เดือนถือว่า
ขาดคุณสมบัติ และหลายๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันเปิดอบรม ก็จะสามารถทําได้ครอบคลุมครบทุก
หน่วย แต่ขอให้เคร่งครัดในหลักสูตร เพื่อให้ได้กรรมการที่มีมาตรฐานเดียวกัน 

 
พ.ต.ท.สมประสงค์  สุทธิวิเศษ: กรรมการ สอ. ตํารวจแห่งชาติ จํากัด 
เรากําลังประสานงานกับกรมส่งเสริมฯ โดยการทํา MOU เรื่องการอบรมแล้วกําลังดําเนินการ

อยู่ได้ประมาณ 50% 
 
คุณรุ่งอรุณ  สุวรรณทรัพย์: ผู้จัดการ สอ. ครูปทุมธานี จํากัด 
 เห็นว่าการอบรมนั้นมีตลอดเวลา ซ่ึงกรรมการเข้ารับการอบรมแล้วได้นําไปใช้หรือไม่ แต่

บริบทท่ีสมาชิกเรียกร้องนั้นแตกต่างจากปรัชญาที่ได้รับการอบรมไป เพราะหัวใจอยู่ท่ีสมาชิกถ้าสมาชิกไม่
เอาด้วย ดังนั้นหัวใจสําคัญคือกฎหมาย จะทําอย่างไรให้กฎหมายศักด์ิสิทธ์ิตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญ 

 
อาจารย์วรเทพ  ไวทยาวิโรจน์: ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ 
 เสริมเรื่อง Prudential Standard ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้กําหนดไว้ว่าถ้าสถาบัน

การเงินที่มี Prudential Standard จะไม่เข้าไปตรวจ ซ่ึงต้องประกอบไปด้วย 
1. Good governance 
2. Risk management 
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3. Management system 
4. Internal control ท่ีเป็นอิสระ 
5. มีระบบการตรวจวัด (Measurement) 
6. มีระบบมาตรฐานในการทํางาน ซ่ึงต้ังออกมา 2 ตัว คือ ระบบ บาร์โซล3 

และ IAS39 
และการที่จะกําหนดเทอมของคณะกรรมการสําหรับสหกรณ์ต้ังใหม่ ถ้ากําหนดระยะเวลาไว้ใน

ช่วงแรกกจะทํางานลําบากมาก ส่วนเร่ืองหลักสูตรน้ันเมื่อไม่ได้แบ่งแยกระดับคนที่เข้าร่วมอบรมจะทําให้ฟัง
ไม่รู้เรื่อง หรือแม้กระทั่งนําสหกรณ์คนละประเภทมาอบรมรวมกันจะไม่เข้าใจเช่นกัน 

 
รศ. จุฑาทิพย์  ภัทราวาท: ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
 โจทย์ของเราคือต้องเปลี่ยนแปลงคน เราได้รับฟังความคิดเห็นจากทุกท่าน แล้วจะนําไป

ตกผลึกความคิด ซ่ึงเหลือเวลาทํางานอีกครึ่งเทอม ขอสัญญาว่าจะตั้งใจทําให้ดีในภาควิชาการ และเมื่อถึง
เวทีประชาศึกษาจะขอรบกวนผู้เข้าร่วมเวทีมาให้แสดงข้อคิดเห็นกันอีกครั้งหนึ่ง ขอกราบขอบพระคุณ 

และเรียนเชิญคุณมะณู บุญศรีมณีชัย กล่าวปิดเวทีการประชุมในวันนี้ 
 
คุณมะณู  บุญศรีมณีชัย กล่าวขอบคุณผู้เข้าร่วมเวทีทุกท่านที่ได้มาร่วมแสดงความคิดเห็นใน

เวทีรับฟังความคิดเห็นผู้นําสหกรณ์ออมทรัพย์สําหรับ  “แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ท่ีเอื้อหนุน
การพ่ึงพาตนเองและเกื้อหนุนการร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์” ครั้งที่ 3 และปิดการประชุม 

 
เลิกประชุมเวลา   16.00 น. 
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สรุปแบบประเมิน เวทีรับฟังความคิดเห็นผู้นําสหกรณ์ออมทรพัย ์
สําหรับ แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เก้ือหนุนการพึ่งพาตนเอง 

และการร่วมมอืกันระหว่างสหกรณ”์ ครั้งที ่3 
วันที่  25 กุมภาพันธ์  2554 ณ  ห้องนนทรี 2อาคารเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 
  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

 
ตารางที่ 1  เพศของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 11 57.90 
หญิง 8 42.10 
รวม 19 100.00 

 
 จากตารางที่ 1 ช้ีให้เห็นว่า จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ร้อยละ 57.90 เป็นเพศ
ชาย และร้อยละ 42.10 เป็นเพศหญิง 
 
ตารางที่ 2  ตําแหน่งของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

ตําแหน่ง จํานวน (คน) ร้อยละ 
รองประธานกรรมการ 3 15.80 
ผู้จัดการ 6 31.60 
เลขานุการ 1 5.30 
อื่นๆ (ไม่ระบุ) 9               47.40 

รวม 19 100.00 
 
 จากตารางที่ 2 ช้ีให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบประเมิน ร้อยละ 15.8 ดํารงตําแหน่งรองประธาน
กรรมการ  ร้อยละ 31.60 ดํารงตําแหน่ง ผูจั้ดการ ร้อยละ 5.30 ดํารงตําแหน่งเลขานุการ และร้อยละ 47.4 
ไม่ระบุตําแหน่ง 
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  ความเห็นของผู้ตอบแบบประเมนิทีม่ีต่อการเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น 
 
ตารางที่ 3  ความเห็นของผู้ตอบแบบประเมินที่มีต่อการเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น 
 

รายการ 
มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ค่าเฉล่ีย 
ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

- รูปแบบการจัดเวทีรับฟังความ 
  คิดเห็น 

7 
(41.2) 

10 
(58.8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.41 มากท่ีสุด 

- เอกสารประกอบการประชุม 
2 

(11.8) 
11 

(64.7) 
3 

(17.6) 
1 

(5.9) 
0 
(0) 

3.82 มาก 

- สถานที่จัดประชุม 
7 

(41.2) 
6 

(35.3) 
4  

(23.5) 
0 
(0) 

0 
(0) 

4.18 มาก 

- อุปกรณ์ท่ีใช้ในการประชุม 
5 

(29.4) 
7 

(41.2) 
4 

(23.5) 
1 

(5.9) 
0 
(0) 

3.94 มาก 

- ระยะเวลาที่ใช้ในการประชุม 
6 

(35.3) 
9 

(52.9) 
1 

(5.9) 
1 

(5.9) 
0 
(0) 

4.18 มาก 

- อาหารและเครื่องดื่ม 
7 

(41.2) 
9 

(52.9) 
1 

(5.9) 
0 
(0) 

0 
(0) 

4.35 มากท่ีสุด 

- การต้อนรับและอํานวยความ 
  สะดวกของผู้จัดประชุม 

6 
(35.3) 

10 
(58.8) 

1 
(5.9) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.29 มากท่ีสุด 

- ความรู้และความเข้าใจที่ได้รับ 
  จากการประชุม 

5 
(29.4) 

11 
(64.7) 

1 
(5.9) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.24 มากท่ีสุด 

- ความคุ้มค่าท่ีท่านได้เข้าร่วม 
  ประชุม 

8 
(47.1) 

8 
(47.1) 

1 
(5.9) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.41 มากท่ีสุด 

- ความภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วม 
  ประชุม 

10 
(58.8) 

7 
(41.2) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.59 มากท่ีสุด 

- ประโยชน์โดยภาพรวมที่ได้เข้า 
  ร่วมประชุม 

7 
(41.2) 

8 
(47.1) 

2 
(11.8) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.29 มากท่ีสุด 

   ค่าเฉล่ียรวม 4.24 มากที่สุด 
** หมายเหตุ 
 1.00 – 1.80  น้อยที่สุด 
 1.81 – 2.61  น้อย 
 2.62 – 3.42  ปานกลาง 
 3.43 – 4.23  มาก 
 4.24 – 5.00  มากท่ีสุด 
 
 จากตาราง ท่ี 3 ช้ีให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมเวทีรับฟังความ
คิดเห็น รายละเอียดดังนี้ 
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   รูปแบบการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น : 
  ผู้ตอบแบบประเมินโดยส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับรูปแบบการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นมาก 
คิดเป็นร้อยละ 58.8  
   เอกสารประกอบการประชุม : 
  ผู้ตอบแบบประเมิน โดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเอกสารประกอบการประชุม มีความ
เหมาะสมมาก คิดเป็นร้อยละ 64.7  
   สถานที่จัดประชุม : 
  ผู้ตอบแบบประเมิน โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสถานที่จัดประชุมมีความเหมาะสมมาก
ที่สุด คิดเป็นรอ้ยละ 41.2  
   อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการประชมุ : 
  ผู้ตอบแบบประเมิน มีความเห็นว่าอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประชุม มีความเหมาะสมมาก คิด
เป็นร้อยละ 41.2 
   ระยะเวลาที่ใช้ในการประชุม : 
  ผู้ตอบแบบประเมิน โดยส่วนใหญ่เห็นว่าระยะเวลาที่ใช้ในการประชุม 1 วัน มีความ
เหมาะสมมาก คิดเป็นร้อยละ 52.9 
   อาหารและเครื่องด่ืม : 
  ผู้ตอบแบบประเมิน มีความพึงพอใจต่ออาหารและเครื่องดื่มมาก คิดเป็นร้อยละ 52.9 
   การต้อนรบัและอํานวยความสะดวกของผู้จัดประชุม : 
  ผู้ตอบแบบประเมิน มีความพึงพอใจในการต้อนรับและอาํนวยความสะดวกของผู้จัด
ประชุมมาก คิดเป็นร้อยละ 58.8 
   ความรู้และความเข้าใจที่ได้รับจากการประชุม : 
  ผู้ตอบแบบประเมิน มีความรู้และความเข้าใจที่ได้รับจากการประชุมมาก คิดเป็น               
ร้อยละ 64.7 
   ความคุ้มคา่ที่ท่านได้เข้าร่วมประชุม : 
  ผู้ตอบแบบประเมิน มีความเห็นว่า คุ้มค่ามากที่ได้เข้าร่วมประชมุ คิดเป็น                   
ร้อยละ 63.3 
   ความภาคภูมใิจที่ได้เข้าร่วมประชุม : 
  ผู้ตอบแบบประเมินมีความความภาคภูมิใจมากที่สุด ท่ีได้เข้าร่วมประชุมในเวทีรับฟังความ
คิดเห็นผู้นําสหกรณ์ออมทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 58.8 
   ประโยชน์โดยภาพรวมทีไ่ด้เข้าร่วมประชุม : 
  ผู้ตอบแบบประเมินมีความเห็นว่า ได้รับประโยชน์มาก ท่ีได้เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น
ผู้นําสหกรณ์ออมทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 47.1 
 

  ความเห็นของผู้ตอบแบบประเมนิทีม่ีต่อการเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น 
 
 - ควรมีการเชิญตัวแทนจากสหกรณ์ออมทรัพย์ในรูปแบบสถานประกอบการภาคเอกชนเข้า
ร่วมด้วย เพื่อได้รับฟังความคิดเห็นร่วมกัน 
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เวทีรับฟังความคิดเห็นผูน้ําสหกรณ์ออมทรัพย ์
สําหรับ  “แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เอื้อหนุนการพึ่งพาตนเอง 

และเกื้อหนุนการร่วมมือกนัระหว่างสหกรณ์” คร้ังที ่4 
วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2554 เวลา 09.00- 16.00 น. 

ณ ห้องนนทร ี2 ชัน้ 4 อาคารเค.ยู.โฮม  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

ผู้มาประชุม 
1.  รศ. จุฑาทิพย์   ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
2.  อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ 
3.  อาจารย์ไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ 
4.  คุณสุรศักด์ิ นาคสวัสด์ิ ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ 
5.  คุณสุทัศน์ กองป่า  รองประธานกรรมการ ชสอ. 
6.  คุณมะณู  บุญศรีมณีชัย ประธานคณะการรมการวางแผนฯ ชสอ. 
7.  คุณอนันต์ ชาตรูประชีวิน ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. 
8.  คุณอุทัย  ศรีเทพ  กรรมการดําเนินการ ชสอ. 
9.  คุณสุนทรี ถาวร  ผู้จัดการฝ่ายวางแผน ชสอ. 
10.  คุณมารุต รุจิศักด์ิ  เจ้าหน้าที่วิจัย ชสอ. 
11. คุณนิชานันท์ สุวรรณยี่ เจ้าหน้าที่วางแผน ชสอ. 
12. คุณเกรียงศักด์ิ อยู่คง  ประธานผู้ตรวจสอบกิจการรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย  
13. คุณกนกพร ปานอุทัย ผู้จัดการ สอ. โรงพยาบาลราชวิถี จํากัด 
14. คุณจิรศักด์ิ บางท่าไม้ กรรมการและเลขานุการ สอ.ม.อุบลราชธานี จํากัด 
15. คุณชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์ นักวิชาการชํานาญพิเศษ สนง.สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี 
16. ผศ. เต็มใจ สุวรรณทัต ท่ีปรึกษา สอ.ม.ธรรมศาสตร์ จํากัด 
17. คุณเติมศักด์ิ จันทะจร ผู้จัดการ สอ. ครูมหาสารคาม จํากัด 
18. คุณประดิษฐ์ พลหงษ์  ผู้จัดการ สอ. ครูอุดรธานี จํากัด 
19. คุณปรีชา  เจริญทรัพย์ รองประธานกรรมการ สอ.ตํารวจศรีสะเกษ จํากัด 
20. คุณวันเพ็ญ วรามิตร  กรรมการ สอ. โรงพยาบาลมหาสารคาม จํากัด 
21. คุณวิระ  รักษามิตร์ ประธานกรรมการ สอ. ครูกาฬสินธุ์ จํากัด  
22. คุณวีระวรรณ จิระไชย  รองประธานกรรมการ สอ.รพ.สรรพสิทธ์ิประสงค์อุบลราชธานี  
23. คุณศิริวรรณ ปัญญาธรรม ผู้จัดการ สอ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด 
24. คุณเสวย  กัณหา  ประธานกรรมการ สอ. ข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นยโสธร  
25. พันเอกสัญญา รอดเพ็ชร ผู้จัดการ สอ. สนง. เลขานุการกองทัพบก จํากัด 
26. คุณสุธี  บุญถือ  ประธานกรรมการ สอ.สามัญศึกษา จ.ชัยภูมิ จก. 
27. คุณสุพจน์ โกสิยะจินดา กรรมการ สอ. พนักงานการบินไทย จํากัด 
28. คุณสุพัฒน์ พรมวัง  ประธานกรรมการ สอ. ครูสกลนคร จํากัด 
29. คุณสายสุดา ศรีอุไร  รองผู้อํานวยการสถาบันฯ ฝ่ายบริหาร 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นางสาวผุสดี กลิ่นเกษร เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ 
2.  นายสนธยา สีแดง  เจ้าหน้าที่ศูนย์สารสนเทศสหกรณ์ 
 

เร่ิมประชุมเวลา  09.00 น. 
 
รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ช้ีแจงกําหนดการเวทีรับ

ฟังความคิดเห็นผู้นําสหกรณ์ออมทรัพย์สําหรับแนวทางการพัฒนาระบบการเงินที่เกื้อหนุนการพึ่งพาและ
ร่วมมือกัน  ครั้งที่ 3 ดังนี้ 

 
กําหนดการ 

8.00-9.00 น.  ลงทะเบียน 
9.00-9.05 น.  กล่าวต้อนรับ โดยรองประธานกรรรมการดําเนินการ ชสอ. 
9.05-9.30 น.  ช้ีแจงความเป็นมาของโครงการและวัตถุประสงค์การประชุม 
9.30-12.00 น. อภิปราย “ทิศทางการบริหารเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์...อุปสรรคที่เผชิญ” 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00-15.30 น. เวทีระดมความคิด “มองอนาคตสําหรับการพัฒนาระบบการเงินที่พ่ึงพา

    ตนเองและการร่วมมือกัน”: สิ่งจําเป็น/ เงื่อนไข และปัจจัยความสําเร็จ 
 

และขอให้ผู้เข้าร่วมเวทีแนะนําตัว จากนั้นเกริ่นนําความเป็นมาของโครงการวิจัยภายใต้
วัตถุประสงค์ 4 ข้อ คือ 

1.  เพื่อประเมินสถานการณ์ระบบที่เกี่ยวข้องที่ช้ีให้เห็นโอกาส อุปสรรค จุดแข็ง และจุดอ่อน
ของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ 

2.  เพื่อจัดเวทีตกผลึกความคิดระหว่างผู้นําขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ นักวิชาการ และฝ่าย
กําหนดนโยบายสถาบันการเงิน 

3.  เพื่อเสนอแนะรูปแบบและแนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการเงินที่เกื้อหนุน
พ่ึงพาและร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ 

4.  เพื่อวางกรอบทิศทางการดําเนินงานของ ชสอ. ในฐานะองค์กรกลางของขบวนการสหกรณ์
ออมทรัพย์ไทย 

ซ่ึงสิ่งที่น่าเป็นห่วงเม่ือดูจากข้อมูลตัวเลขของเม็ดเงินที่ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์เราเหลือ
ประมาณแสนล้าน จึงเป็นที่มาของวัตถุประสงค์งานวิจัย โดยใช้กรอบคิดการวิจัยการบริหารจัดการโซ่
อุปทานอย่างบูรณาการ โจทย์คือสิ่งที่เรามอง ณ ปัจจุบันว่าที่มาของเงินจากเครือข่ายอุปทานโดยมีชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (ชสอ.) เป็นแกนนํา มีเครือข่ายเป็นสหกรณ์ขั้นปฐมและต่อด้วย
เครือข่ายความร่วมมือ ซ่ึงเคยบอกกับ สกว. ว่าผู้นําหลายท่านลืมจิตวิญญาณของสหกรณ์โดยใช้แต่ตํารา
เอกชน จึงทําให้ต้องหันกลับมามองว่า สอ. เราควรจะเป็นอย่างไร ท่ีสําคัญเราจะพาระบบธุรกิจของเรา
ภายใต้โซ่อุปทาน เราต้องการอะไรในอนาคต และเครือข่ายอุปสงค์-ปลายน้ํา ของเราต้องการอะไร 
เพราะฉะนั้นกรอบแนวคิดของเรายืนยันว่าต้องมีข้อมูลเข้าถึงทุกคน แต่มีประเด็นข้อจํากัดคือเราไม่ Mark 
to market แล้วใครจะสามารถเข้ามาทําให้สมาชิกได้เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ ดังนั้นข้อมูลข่าวสารจําเป็นต้องมี
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กลไกในการเข้าถึงสมาชิก มีข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยชี้ให้เห็นว่าคนไทยยังไม่สามารถเข้าถึง
บริการทางการเงินอยู่ถึงเกือบ 10% โดยความเชื่อมโยงของสถาบันการเงินจาก สนง.เศรษฐกิจการคลังได้
แบ่งกลุ่มสถาบันการเงินออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซ่ึงควบคุม
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลัง ซ่ึงมีบริการเงินฝากสูงถึง 95.42% ส่วนกลุ่ม สอ. เรามี
ส่วนแบ่งอยู่ท่ี 4.21% คิดเป็นเม็ดเงินประมาณสี่แสนล้านบาท และกลุ่มพ่ึงพาตนเองหรือกลุ่มรากหญ้า 
0.37% เช่นเดียวกับการประมาณการยอดสินเชื่อที่กลุ่มธนาคารพาณิชย์มีส่วนแบ่งอยู่ท่ี 91.39% และพวก
เราอยู่ท่ี 8.32% ซ่ึงคิดเป็นเม็ดเงินได้ประมาณเก้าแสนกว่าล้านบาท  

เม่ือมาดูข้อมูลการเปรียบเทียบแหล่งที่มาของเงินทุนและทางใช้ไปของเงินทุนในสหกรณ์ออม
ทรัพย์ระหว่างปี 2543 กับปี 2552 พบว่า 10 ปีท่ีผ่านมาแหล่งที่มาของเงินทุนปี 2543 ถ้านับเป็นเม็ดเงิน
ประมาณ 3 แสนล้าน แยกเป็นเปอร์เซ็นต์พบว่ามีเงินทุนเรือนหุ้น 43.01% ทุนอื่นๆ 11.35% เงินรับฝาก 
38.40% ซ่ึงช่วงนั้นประเทศไทยเกิดวิกฤตต้มยํากุ้ง ทําให้ธนาคารไม่ค่อยได้รับความเชื่อถือเงินจึงไหลเข้า
สหกรณ์จํานาวนมาก ผ่านมา 10 ปี สินทรัพย์โตขึ้น 3 เท่า เป็น 9 แสนล้าน ที่น่าสังเกตคือเรื่องทุนของ
สหกรณ์อ่ืนๆ จากสัดส่วน 11% ลดลงเหลือ 8% ซ่ึงน่าจะมีผลกระทบมาจากเรื่องเงินปันผล ทําให้ทุนอื่นๆ 
น้อยลง จึงอยากฝากเป็นประเด็นว่าในระยะยาวน่าจะมีเกณฑ์อ้างอิงของเงินปันผลที่เป็นธรรมว่าควรมี
ตัวเลขเท่าไหร่ เพื่อจะให้คงไว้ซ่ึงความเป็นสหกรณ์ ส่วนเร่ืองทางใช้ไปขอฝากข้อสังเกตเรื่องลูกหนี้เงินให้กู้
เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ท่ีเพิ่มมากเป็น 2 เท่าคือเงินลงทุน จาก 5.7% เป็น 12% คิดเป็นเงินประมาณ 1 แสน
ล้าน จึงขอฝากประเด็นว่าถ้าในอนาคตมีการเติบโตแบบน้ีเราควรจะทําอย่างไร หรือใช้เครื่องมืออะไรเพื่อ
บริหารความเสี่ยง  

จากการประเมินคุณภาพการควบคุมภายในสหกรณ์ออมทรัพย์พบว่ามี สอ. อยู่ในระดับดีถึง 
80% ระดับพอใช้ 6.85% และระดับควรปรับปรุง 12.73% ซ่ึงมีข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญต่างชาติสองท่านได้ให้
ข้อมูลว่าในประเทศเยอรมนีสามารถแบ่งกลุ่มสถาบันการเงินได้ 3 กลุ่มคือ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ท่ีปัจจุบัน
เริ่มทํางานคล้ายๆ กับ สอ. เรา คือเริ่มทํางานด้านสังคม CSR มากขึ้น ส่วนกลุ่มธนาคารสหกรณ์หรือที่
เรียกว่ากลุ่มสหกรณ์ลูกผสมน้ัน เนื่องจากเรายังเป็นกลุ่มท่ีไม่ได้ทํางานด้านน้ีอย่างเต็มเวลาจึงทําให้ยังมี
ปัญหาด้านการบริหารจัดการ นอกจากนี้ยังต้องพัฒนาตามกระแสโลกส่งผลให้ขณะนี้กลุ่มนี้ได้สูญเสีย
หลักการสหกรณ์ไปแล้ว แต่ขณะน้ียังมีกลุ่มธนาคารอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่า ธนาคารกลุ่ม Ethical Bank ท่ี
สามารถดําเนินงานโดยใช้เป้าหมายสูงสุดเป็นเครื่องชี้ทิศทางในการดําเนินงานและสามารถดําเนินงานแทน
เราได้ดี จึงต้องวิเคราะห์กนัว่าเราควรจะทําอย่างไร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Universal Bank 
ธนาคารที่เปนสถาบัน
ทางการเงินครบวงจร 

ธนาคารสหกรณ 
(สหกรณลูกผสม) 

ธนาคารกลุม 
Ethical Bank 
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ทีมวิจัยขอให้ผู้เข้าร่วมเวทีทุกท่านช่วยมองอนาคตว่าท่านต้องการอะไร อยากได้อะไรมาช่วย
ในการดําเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ สําหรับในภาคเช้าขอประเด็นทิศทางการบริหารเงินสหกรณ์ ท่าน
มีอุปสรรคอะไรบ้าง และเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมฯ ได้แสดงข้อคิดเห็น ดังต่อไปน้ี 

 
คุณสุพจน์  โกสิยะจินดา: กรรมการ สอ. พนักงานการบินไทย จํากัด 
 ปัญหาของสหกรณ์ออมทรัพย์นั้นส่วนหนึ่งน่าจะมาจากผู้บริหารมักเป็นพวก part time ท่ี

ไม่ได้ทํางานบริหารอย่างเต็มเวลา สิ่งจําเป็นคือจริยธรรมและคุณธรรม ไม่ใช่ประชานิยม ถ้าผู้นําย่ิงขยาย
วงเงินกู้ให้แก่สมาชิกก็ย่ิงทําให้สมาชิกพยายามกู้มากขึ้น จนไม่เหลือเงินเดือนให้หักหนี้ได้ ส่งผลให้ผู้ค้ํา
ประกันต้องร่วมรับผิดชอบเกิดความลําบากด้วย นอกจากนี้ส่วนหน่ึงคือเจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้ด้านการ
บริหารและการลงทุน ต้องเราเน้นเรื่องธรรมาภิบาล และควรให้บอกคุณสมบัติของกรรมการแต่ละท่านว่ามี
ความเช่ียวชาญด้านใดบ้าง ประชาธิปไตยคือสามารถทําอะไรก็ได้ท่ีไม่ทําให้ใครเดือดร้อน ทุกอย่างต้อง
สมดุล ทําอย่างไรให้เราวางรากฐาน/พ้ืนฐานให้ดี พ้ืนฐานองค์กรต้องดี แล้วการแก้ปัญหาก็จะง่ายขึ้น 

 
ผศ. เต็มใจ  สุวรรณทัต: ท่ีปรึกษา สอ.ม.ธรรมศาสตร์ จํากัด 
 สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสถาบันการเงินคือบริการทางการเงินที่สามารถบริหารได้อย่าง

กว้างขวางทั่วถึง ซ่ึงการจะทําได้ระยะยาวก็ต้องสร้างความเชื่อม่ัน และสหกรณ์ออมทรัพย์ตามความหมาย
สหกรณ์ท่ีแท้จริงคือความเที่ยงธรรม ทางรัฐจึงให้สหกรณ์เป็นเหมือนสวัสดิการของสังคมและหน่วยงาน “ให้
ขยันอย่างฉลาด ช่วยตนเองและช่วยเหลือซ่ึงกันและกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรม” ต้องทําในสิ่งที่
ตนเองถนัด สอ. ต้องรวบรวมเงินออมให้ได้ ท้ังทุนเรือนหุ้นและเงินฝาก ถ้าเราดูโครงสร้างของ สอ. เราจะ
ใกล้เคียงกับสถาบันการเงินอื่นด้านสินทรัพย์เท่ากับเงินให้กู้ประมาณ 75% ท่ีเหลือเป็นเงินลงทุนและเตรียม
ไว้บริหารสภาพคล่องประมาณ 20% ซ่ึง สอ.ต้องรักษาสภาพคล่องเพื่อสร้างความเชื่อม่ัน แต่ สอ.เรามีการ
เก็บทุนสํารองส่วนนี้เพียงประมาณ 12% ซ่ึงน้อยกว่าสถาบันการเงินอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่ง 

 นอกจากนี้ทุนเรือนหุ้นต้องไม่บังคับมากเกินไป ควรเพิ่มเงินฝากให้เป็นเงินออม และทุน
สํารองเป็นเรื่องสําคัญ ในโครงสร้างของ สอ. ควรเพิ่มส่วนทุนสํารองนี้ให้มากข้ึนแต่สมาชิกมักไม่เห็น
ความสําคัญจึงหวังแต่จะได้เงินปันผลสูงๆ เพียงอย่างเดียว ดังนั้นเราต้องหากลยุทธ์ในการดึงให้สมาชิกเข้าใจ
ความสําคัญของทุนสํารองส่วนนี้  

 การช่วยเหลือซ่ึงกันและกันเป็นสิ่งสําคัญมาก ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความมั่นคงและ
เป็นธรรม  และต้องคํานึงถึงว่าเรานําเงินสมาชิกไปลงทุนแล้วต้องไม่ได้รับความเสียหาย มีความเห็นว่าชุมนุม
ฯ ควรตั้ง Credit Rating ในการช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน การทําให้ สอ. สู้กับตลาดได้เป็นส่ิงที่ยาก แค่เรา
ต้องไม่เอาเปรียบสังคมมากนัก ไม่ควรขออะไรยกเว้นจากรัฐบาลเพ่ิมเติมอีกเพราะเราได้มามากแล้ว ดังน้ัน
เราต้องสร้างตัวเองให้เกิดความเชื่อม่ัน แก้ไขที่ตัวสมาชิกที่ชอบสิ่งฉาบฉวย เจ้าหน้าท่ีต้องได้รับการส่งเสริม
อย่างเป็นรูปธรรม ผู้ตรวจสอบกิจการเป็นผู้เตรียมการเป็นกรรมการ ต้องมีความเข้าใจในการวิเคราะห์ สอ. 
ในโลกความเป็นจริงและการแข่งขัน 

 
อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์: ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
 โลกความเป็นจริงในแวดวงสหกรณ์ออมทรัพย์ของเราเป็นเหมือนมูลนิธิ จึงมักถูกเบ้ียวหน้ี

มากกว่าธนาคารเอกชน สําหรับ สอ.ท่ีชอบโฆษณาว่ามีกําไรมากๆ น้ันยิ่งกําไรมาก สมาชิกก็ยิ่งโดยขูด
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ดอกเบ้ียมาก ปัจจุบันไม่ค่อยเห็นว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ใดตั้งประเด็นรณรงค์ให้สมาชิกลดการกู้ลงเป็นลําดับ 
ย่ิงไปกว่านั้นยังขยายวงเงินกู้มากขึ้นพร้อมกับมีเงินกู้หลายระดับซ่ึงเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมาก  

 กรณีการจัด Credit Rating หรือสถานะของสถาบันการเงินแต่ละแห่งที่ ผศ.เต็มใจ
กล่าวถึงนั้น ขณะนี้มีหน่วยงาน Tris ได้ดําเนินการจัด Rating อยู่แล้ว ส่วนเรื่องเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ของเรา
ขาดความม่ันคงในการงานเนื่องจากไม่มีสถาบันอะไรมาคุ้มครองเจ้าหน้าท่ีเหล่านี้ จึงควรต้องมีหลักประกัน
ความม่ันคงให้ด้วย สําหรับเรื่องการสร้างเสถียรภาพคือ ต้องสร้างความม่ันคงของตัวเอง ควรมี Prudential 
Standard เพื่อให้มีหลักประกันความเชื่อม่ัน เพราะถ้าสถาบันใดมีพ้ืนฐาน Prudential Standard น้ีแล้ว
รัฐบาลจะไม่เข้ามาตรวจสอบ โดยต้องมีการจัดการภายในที่ดี เช่น มีผู้ตรวจสอบบัญชีท่ีเชื่อถือได้ หรือใช้
ผู้สอบบัญชีของบริษัทเอกชน หรือใช้ผู้สอบบัญชีรายย่อยทั่วไป  

นอกจากนี้การจะดูว่าสหกรณ์น้ันๆ เชื่อถือได้มากแค่ไหนต้องดูหลัก SMART คือ 
S คือ Stability มีความม่ันคงหรือไม่ มีหนี้สินมากกว่าทุนหรือไม่ 
M คือ Management การบริหารงานเป็นอย่างไร กรรมการมีความสามารถแค่ไหน รักษา

กฎเกณฑ์มากน้อยแค่ไหน 
A คือ Asset สินทรัพย์เป็นอย่างไรบ้าง ใช้สินทรัพย์ให้ก่อเกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ีหรือไม่ 
R คือ Risk ความเสี่ยงมีอะไรบ้าง ทั้งด้านบริหารจัดการ ความเสี่ยง 
T คือ Trust ความเชื่อม่ันที่มีต่อตัวสหกรณ์ ดูจากสมาชิกว่ามีความเชื่อม่ันในสหกรณ์ของ

ตัวเองหรือไม่ 
เพราะฉะนั้นขอให้ สอ.เรา อย่ากลายไปจนห่างเหินจากปรัชญาเดิม ต้องเชื่อม่ันในหลักปรัชญา 

3 ข้อ คือ เสียสละ ซ่ือตรง และพึ่งพาอาศัยกัน 
 
คุ ณ วิ ร ะ   รั ก ษ า มิ ต ร์ : ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร  ส อ .  ค รู ก า ฬ สิ น ธ์ุ  จํ า กั ด 

 การแข่งขันในปัจจุบันของทุก สอ. ต้องเพิ่มวงเงินกู้เนื่องจากได้รับผลกระทบจากธนาคารของรัฐ 
เช่น ธนาคารออมสิน ท่ีเพิ่มวงเงินกู้ทําให้ สอ. เราได้รับผลกระทบต้องดิ้นรนแข่งขัน แต่นโยบายรัฐทําให้
สมาชิกมีหนี้เพิ่มขึ้น ทําลายระบบสหกรณ์ของเรา ซ่ึงธนาคารออมสินปล่อยกู้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ใน
ขณะที่ สอ.เราต้องมีหุ้นก่อนจึงจะปล่อยกู้ได้ จึงควรมีนโยบายให้ธนาคารปล่อยกู้ผ่าน สอ. มากกว่า 

 
คุณสุพจน์  โกสิยะจินดา: กรรมการ สอ. พนักงานการบินไทย จํากัด 
 ต้องชี้แจงให้สมาชิกเข้าใจว่าการกู้กับธนาคารออมสินนั้นจะไม่มีความเมตตา เม่ือถึง

กําหนดจะต้องใช้หนี้เท่านั้นไม่มีการผ่อนผัน แต่ขณะนี้รัฐได้เข้ามาดูแลแล้วโดยกําหนดให้หักเงินให้แก่ สอ. 
ก่อนเป็นอันดับหนึ่ง แล้วจึงจะสามารถหักให้กับเจ้าหนี้รายอื่นๆ ได้ ทําให้ออมสินต้องยอมถอย และคิดว่า
กรรมการบริหาร สอ. ไม่จําเป็นต้องตามใจสมาชิกมากเกินไป 

 
คุณสุพัฒน์  พรมวัง: ประธานกรรมการ สอ. ครูสกลนคร จํากัด 
 สําหรับ สอ. เราต้ังเป้าว่าต้องมีทุนสํารองเพ่ือประกันความเส่ียงของ สอ. เช่น กู้ 6 แสน 

เราหักไว้ 4 หม่ืน เพื่อนําเข้ากองทุนสํารองก่อน เพื่อความมั่นคงของ สอ. ถ้าทุนสํารองของเราขึ้นถึงพันล้าน
จะสามารถอยู่ได้เอง สอ. เราพยายามทําทุกอย่างเอง ไม่ต้องเอาประกันมาเกี่ยวข้อง ส่วนเรื่องแนวทางการ
พัฒนาระบบการเงินนั้น อุดมการณ์เปลี่ยน สถานการณ์เปลี่ยน มีความผันผวน ตัวเองมีปรัชญาว่า เงินครูอยู่
สหกรณ์ ครูอยู่ โรงเรียน สอ . เราพยายามให้ดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคารพาณิชย์ เพื่อดึงเงินครูจาก
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ธนาคารกรุงไทย เข้ามาไว้ใน สอ. ให้ได้ โดยเพิ่มการดําเนินงานให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบธนาคาร ใช้
เอทีเอ็มได้เพื่อความสะดวกของสมาชิก จึงต้องการเน้นที่ว่าจะทําอย่างไรให้กฎหมายจะสามารถบังคับให้นํา
เงินเดือนครูเข้ามาไว้ใน สอ. ได้บ้าง 

 
คุณวีระวรรณ  จิระไชย: รองประธานกรรมการ สอ. รพ.สรรพสิทธ์ิประสงค์อุบลราชธานี จํากัด 
 เสียงส่วนมากใน สอ. เรานั้นสมาชิกส่วนใหญ่เป็นลูกจ้าง เม่ือได้กรรมการเข้ามาส่วนมาก

เป็นลูกจ้างที่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องระบบบริหารการเงิน ทําให้ความน่าเชื่อถือลดลง และเกิดปัญหาในการ
บริหารเงิน สอ.เรามีปัญหาเรื่องเงินเหลือ ซ่ึงแก้ไขโดยให้ สอ.ครู หรือสหกรณ์ภาคการเกษตรกู้ การบริหาร
เงินพบปัญหาว่ามีกติกาหลายๆ ข้อที่ไม่สามารถทําได้ เช่น การฌาปนกิจสงเคราะห์ ซ่ึง สอ.เคยหักเงินไว้ให้
สมาชิก แต่มีคนทักท้วงว่าผิดระเบียบ จึงอยากให้แก้ไขระเบียบข้อบังคับเหล่าน้ีเพื่อการช่วยเหลือสมาชิกได้
สะดวกขึ้น 

 
คุณปรีชา  เจริญทรัพย์: รองประธานกรรมการ สอ.ตํารวจศรีสะเกษ จํากัด 

 สําหรับ สอ. ตํารวจศรีสะเกษไม่ค่อยมีปัญหาในการบริหารงาน สอ. เรามีชมรมฌาปนกิจ มีกองทุน
ประกันความเสี่ยง กรณีสมาชิกถูกให้ออกจากราชการจะมีเงินช่วยเหลือในส่วนนี้ให ้ 

 
คุณสุพจน์  โกสิยะจินดา: กรรมการ สอ. พนักงานการบินไทย จํากัด 
 กล่าวว่าการตั้งชมรมฌาปนกิจสงเคราะห์น้ันสามารถทําได้ให้ศึกษากับกระทรวงมหาดไทย 

ไม่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด 
 
คุณประดิษฐ์  พลหงส์: ผู้จัดการ สอ. ครูอุดรธานี จํากัด 
 คิดว่านโยบายมักทําให้เราเกิดปัญหา เช่น กระทรวงฯ ให้ธนาคารออมสินปล่อยเงินกู้

เหมือนให้แข่งขันกับ สอ. นั้นไม่ถูกต้อง การสนับสนุนจากราชการกลายเป็นการควบคุมกํากับ สอ. มากกว่า
การส่งเสริม โดยเฉพาะการจัดสวัสดิการของสหกรณ์ เรารับบริจาคเงินจากสมาชิก สอ. เพื่อจัดสวัสดิการ 
แต่ผู้ควบคุมบอกว่าผิดกฎหมายเกี่ยวกับการประกันชีวิต ท้ังๆ ท่ีเราไม่ได้หวังผลกําไร แต่จัดสวัสดิการเพื่อ
สมาชิก อีกเรื่องหนี่งที่เป็นปัญหาสําหรับสหกรณ์คือ คุณภาพของคน ท่ีเข้ามาบริหารงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้
ตรวจสอบฯ หรือกรรมการ จะมีส่วนหนึ่งที่มาจากประชานิยมซ่ึงเข้ามาบริหารแบบเอาใจสมาชิกบางกลุ่ม 
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อ สอ. จึงเห็นด้วยที่ควรมีการปรับวิธีการสรรหา และมีการกําหนดให้เข้ารับการอบรม 
เพิ่มพูนความรู้ และอุดมการณ์ในหลักการสหกรณ์ให้มากขึ้น 

 
รศ. จุฑาทิพย์  ภัทราวาท: ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
 ฝากคําถามว่าการเว้นวรรคการบริหารงานของกรรมการเป็นข้อดีหรือข้อจํากัด อย่างไร 
 
คุณประดิษฐ์  พลหงส์: ผู้จัดการ สอ. ครูอุดรธานี จํากัด 
 เห็นว่าการมีข้อกําหนดให้กรรมการต้องเว้นวรรคนั้นมีท้ังข้อดีและข้อเสีย คือ ดีตรงที่ถ้าได้

กรรมการที่เข้ามาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือหวังปล่อยเงินกู้เพียงอย่างเดียวก็จะสามารถควบคุมวาระ
ไม่ให้อยู่ได้นานมากเกินไป แต่เป็นข้อเสียคือถ้าได้กรรมการที่ดีท่ีเข้ามาบริหารงานสหกรณ์อย่างจริงจังก็จะ
ไม่สามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 



 

 2-59 

คุณศิริวรรณ  ปัญญาธรรม: ผู้จัดการ สอ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด 
 เห็นว่าถ้าตามหลักการแล้วไม่ควรบังคับให้เว้นวรรคการทํางานเพราะกรรมการบริหารมา

จากการเลือกสรรของสมาชิก แต่ถ้าพบปัญหากรรมการที่เข้ามาหวังเพียงปล่อยเงินกู้ก็น่าเป็นห่วง แต่
ส่วนตัวแล้วชอบแบบไม่กําหนดกรอบเวลา เนื่องจากจะเป็นประชาธิปไตยมากกว่า และให้สมาชิกมีสิทธ์ิ
เลือกตัวแทนที่ต้องการได้  

 
คุณกนกพร  ปานอุทัย:  ผู้จัดการ สอ. โรงพยาบาลราชวิถี จํากัด 
 ในส่วนของ สอ. รพ.ราชวิถีน้ัน คิดว่ามีคณะกรรมการที่ดีเป็นนักสหกรณ์อย่างแท้จริงมาก

ถึง 90% และส่วนมากมีอุดมการณ์สหกรณ์ สําหรับสถานะกรรมการที่กฎหมายบังคับให้ต้องเว้นวรรคการ
บริหารงานนั้น เคยเขียนข้อคิดเห็นส่งกรรมาธิการไปว่าไม่อยากให้มีกฎข้อนี้ เนื่องจากเมื่อกรรมการเปลี่ยน
ชุด ก็ต้องมีการทบทวนนโยบายใหม่ซ่ึงเป็นอุปสรรคในการทํางานมาก แต่ส่วนมากท่ีพบนั้นกรรมการที่เข้า
มาบริการมักใฝ่หาความรู้และเข้ารับการอบรมเพื่อพฒันาตนเองอยู่เสมอ 

 
อาจารย์ไพโรจน์  ลิ้มศรีสกุลวงศ์: ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ 
 มีความเห็นว่าสิ่งที่สําคัญของงานสหกรณ์คือคน คําว่าธรรมาภิบาลในสหกรณ์เป็นสิ่งดี ถ้า

เราต้องการให้กรรมการใน สอ. มีธรรมาภิบาล ต้องมีการคัดเลือกและกําหนดคุณสมบัติของกรรมการ ควรมี
วิธีการสรรหาที่เป็นธรรม การเว้นวรรคไม่ใช่ปัญหาเพราะกรรมการที่เว้นวรรคสามารถไปเป็นที่ปรึกษาเพื่อ
รอเวลากลับมาทํางานต่อได้ แต่ที่สําคัญคือจะมีวิธีการอย่างไรให้การคัดเลือกมีความบริสุทธ์ิยุติธรรม สกัด
กั้นปัญหาการเล่นพวกพ้อง  

 สิ่งที่ อ. เต็มใจกล่าวถึงการตรวจสอบกิจการ สอ. ซ่ึงเป็นสิ่งสําคัญใน สอ. น้ันวิธีการจะทํา
อย่างไรในการคัดเลือกผู้ตรวจสอบฯ เม่ือต้องเดินหาเสียงเลือกต้ังเช่นเดียวกับกรรมการฯ ดังนั้นเราจะมีวิธี
อย่างไรให้มีความบริสุทธ์ิยุติธรรม และต้องมาจากสมาชิกสรรหาเพื่อให้ได้คนดีเข้ามาบริหารงาน สิ่งสําคัญ
คือต้องมีธรรมาภิบาลและ สอ.ต้องไว้ใจซ่ึงกันและกัน 

 องค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งคือสมาชิก ต้องมั่นใจใน สอ. เราต้องมีกติกาให้สมาชิกร่วมมือกับ
สหกรณ์ไม่ออกนอก สอ. ไปก่อหนี้สินสร้างปัญหาให้กับสหกรณ์เรา ส่วนเรื่องการใช้ประโยชน์จากเครดิตบูโร
น้ัน เราไม่จําเป็นต้องเป็นสมาชิกก็ได้ แต่ถ้าสมาชิกของเราไปเป็นหนี้สถาบันการเงินอื่นๆ จะมีข้อมูลอยู่ใน
เครดิตบูโรทั้งหมด สมาชิกสามารถขอดูข้อมูลได้ เพราะฉะนั้นถ้าจะให้สมาชิกกู้ก็ขอดูข้อมูลส่วนนี้จากสมาชิก
เองก่อนเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา จะทําให้ สอ. ไม่ต้องเสียเงินกับการเป็นสมาชิกเครดิตบูโรอีกขั้นหนึ่ง 

 
คุณจิรศักด์ิ  บางท่าไม้: กรรมการและเลขานุการ สอ.ม.อุบลราชธานี จํากัด 
 ปัจจุบันใช้นโยบายคนรวยช่วยคนจนอยู่แบบระบบพี่น้อง หาคนเป็นกรรมการยาก และ

ทางมหาวิทยาลัยหวังให้เราจัดสวัสดิการแต่เราไม่มีข้าราชการตั้งแต่ปี 2542 ทุกอย่างเป็นระบบสัญญาจ้าง 
และเป็นกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ จึงมีคําถามอยู่หลายขอ้ด้วยกัน คือ 1.) ไม่ทราบว่า สอ. จะทําอะไรกับส่วนนี้
ได้มากน้อยแค่ไหน ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยใช้บริษัทเอกชนเข้ามาจัดการ สอ. เราจะทําอะไรได้หรือไม่ 2.) เร่ือง
การบังคับคดีของเรา ใครจะได้สิทธ์ิเหนือกว่าใครเมื่อถามนักกฎหมายมักได้คําตอบที่ไม่เหมือนกัน 3.) 
สํานักงานงบประมาณตัดงบหมด ยังไม่มีท่ีไหนให้คําตอบได้ชัดเจนว่าเราจะจัดการได้มากน้อยแค่ไหน เร่ือง
พันธกิจต่างๆ นั้นเจ้าหน้าท่ีส่งเสริมมักควบคุมไม่ให้เราทําอะไรได้มากนัก 4.) เรื่องการกําหนดวาระการ
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บริหารนั้นเห็นว่าควรมีการกําหนดระยะเวลาเพิ่มจาก 2 ปี เป็น 4 ปี และอยู่ได้ไม่เกิน 2 วาระ ส่วนวิธีการ
ออกเสียงนั้นอาจจะพิจารณาสัดส่วนตามกลุ่ม ซ่ึงอาจช่วยตอบโจทย์ให้แก่บางที่ได้ 

 
อาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์: ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
กฎหมายนั้นยังไม่เอื้อให้เงินเราไปอยู่ในระบบสหกรณ์ ไม่เฉพาะแต่สหกรณ์ออมทรัพย์ ซ่ึงสิ่งที่

ทางรัฐบาลเป็นห่วงคือเรื่องของสภาพคล่อง ถ้ามีปัญหาจะทําอย่างไร ซ่ึงทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองจะ
มีระบบการประกันสภาพคล่องระหว่างวันไว้ 5 ช้ันด้วยกันเพื่อความมั่นใจของสมาชิกและธนาคารคือ 

 1. Interbank การกู้ยืมเงินระหว่างกันเอง โดยมีมาตรฐาน BIBO 
 2. Repo Market จัดการกันเองเป็น Private Repo Market 
 3. Loan Window ส่วนของธนาคารพาณิชย์จะหัก 6% ไปวางไว้ท่ีธนาคารชาติ เม่ือ

เดือดร้อนขาดเงินสามารถกู้ออกมาได้ทันทีในสัดส่วนที่ตัวเองนํามาวางไว้ 
 4. ILF การอํานวยความสะดวกสภาพคล่องการเงินระหว่างวัน โดยธนาคารชาติอัดฉีดเพื่อ

แก้ปัญหาความเดือดร้อนระหว่างวัน 
 5. FIDF กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
 เม่ือกลับมาดูในส่วนของสหกรณ์เราไม่มีการรับรองความเสี่ยงแบบน้ีเลยจึงมีความเสี่ยงสูง

กว่าถึง 5 เท่า แต่สหกรณ์เป็นระบบปิดจึงยังมีการควบคุมภายในกันเอง จึงลดความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง 
เพราะฉะนั้นเราต้องหาหลักประกันเอาเองที่จะมีกองทุนเพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงอย่างหนึ่ง  

 เรื่องของธนาคารออมสินนั้นที่จริงแล้วรัฐต้องการให้เข้ามาช่วยลูกหนี้รายย่อยที่ไม่มี
หลักประกัน เช่น พ่อค้าหาบเร่ ที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ แต่ธนาคารออมสินได้แปรเจตนาผิดไป ที่
จริงแล้วทางกระทรวงการคลังนั้นไม่ได้ต้องการให้มาแข่งกับสหกรณ์ออมทรัพย์ของเราแต่อย่างใด 

 
คุณอนันต์  ชาตรูประชีวิน: ผู้จัดการใหญ่ ชสอ. 
 เรื่องกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจัดต้ังขึ้นในสหกรณ์น้ันสามารถทําได้ ปัจจุบันมีกองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพสหกรณ์ ซ่ึงมีสหกรณ์เข้าร่วมประมาณ 50 แห่งแล้ว ลูกจ้างตกลงกับนายจ้างว่าจะสมทบเท่าไหร่ 
ขึ้นอยู่กับการตกลงกันเองในสหกรณ์แล้วจ้างกองทุนมาบริหารให้นั้นสามารถทําได้ แต่ถ้าต้ังกองทุนแล้ว
บริหารเองยังไม่สามารถทําได้ ส่วนเงินกองทุนที่รวมมาแล้วไม่สามารถนํามาลงทุนใน สอ.ได้นั้นกําลังอยู่
ระหว่างการศึกษาว่าจะสามารถนํามาทําอะไรได้หรือไม่ แต่ก็มีคําถามว่าจะทราบได้อย่างไรว่า สอ. ใดม่ันคง
ถ้าจะไปลงทุนจะดูจากอะไรยังไม่สามารถตอบได้ จึงอยู่ระหว่างการกําหนดเกณฑ์ว่าจะใช้อะไรกําหนด แต่
กรรมการต้องมีมติว่าผู้จัดการกองทุนนั้นไม่รับผิดชอบความผิดพลาดหรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

 
ผศ. เต็มใจ  สุวรรณทัต: ท่ีปรึกษา สอ.ม.ธรรมศาสตร์ จํากัด 
 มีความคิดเห็นต่างๆ ดังนี้ 
1.  ขอแนะนําว่าเร่ืองกองทุนสํารองเลี้ยงชีพนั้นทําได้ มีตัวอย่างจาก สอ. กฟน.ได้รับเงินฝาก

จากกองทุนฯ ของ กฟน. เนื่องจากมีการเลือกต้ังคณะกรรมการไปชี้แจงในที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ 
จึงมีมติให้นําเงินเข้า สอ. ได้  

2.  เรื่องเงินเหลือนั้นแนะนําว่าให้เข้าตราสารหนี้ หรือให้สหกรณ์อื่นกู้ เพราะตราสารหนี้เป็น
การเอื้ออาทรต่อสังคม  
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 3.  เรื่องการลงทุนกับมหาวิทยาลัยมีมติท่ีประชุมใหญ่ว่าจะร่วมลงทุนกับมหาวิทยาลัย
อย่างไร เช่น แนะนําให้มหาวิทยาลัยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน แต่ถ้าออกไม่ได้ต้องขอมติ ครม. ซ่ึงอาจจะยุ่งยาก
มากขึ้น  

4.  เรื่องการเลือกตั้ง ให้มีการกําหนดคุณสมบัติไม่น่าจะมีปัญหาเนื่องจาก การเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีอเมริกา หรือวุฒิสมาชิก ก็ยังมีการกําหนดคุณสมบัติ และวาระไว้ได้ 

5.  มหาวิทยาลัยนเรศวรทําอย่างไรเรื่อง 2% เนื่องจากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง
จะให้อํานาจสภามหาวิทยาลัยกําหนดระเบียบการเงินของตนเองได้ เงินที่เก็บค่าเล่าเรียนต่างๆ สามารถ
กําหนดระเบียบ ได้เพราะฉะนั้น ม.นเรศวรใช้ระเบียบน้ีกําหนดเงินรายได้มหาวิทยาลัยให้แก่ผู้ท่ีมาฝากไว้ 
2% ให้อีก 2% ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง สามารถทําตามได้ 

 
คุณสุรศักดิ์  นาคสวัสด์ิ: ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันฯ 
 ในพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเป็นข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 

เพราะฉะนั้นข้าราชการในมหาวิทยาลัยไม่เข้ากติกา ถ้าทําจะหม่ินเหม่มาก 
 ส่วนเรื่องสหกรณ์ต้องมีธรรมาภิบาลคือต้องเที่ยงตรง อยู่ในกฎระเบียบ เช่นเรื่องสงเคราะห์ 

กรมส่งเสริมติงมานั้นการเก็บเงินสมาชิกแล้วสัญญาว่าจะให้เงิน เรียกว่าเข้าข่ายประกันวินาศภัยห้ามทํา  
ยกตัวอย่าง สอ. ข้าราชการสหกรณ์จะช่วยเหลือสมาชิกยามเสียชีวิต เราประกันชีวิตกลุ่มสมาชิกท้ังหมด โดย
อายุไม่เกิน 90 ปี แล้ว สอ. จ่ายเบี้ยประกันให้แก่สมาชิก เม่ือเสียชีวิตแต่ละคนก็จะได้เงินตรงนี้ โดย สอ. จ่าย
เบ้ียประกันให้ ส่วนคนที่อายุเกิน 90 ปี ท่ีบริษัทไม่รับทําประกัน สอ. ได้จัดสรรเงินไว้ให้ทดแทนเช่นเดียวกับ
การฌาปนกิจสงเคราะห์ อย่าคิดทําในลักษณะเลี่ยงกฎหมาย อาจถูกฟ้องร้องและติดคุกได้  

 นอกจากนี้กฎหมายเขียนไว้ให้สหกรณ์ช่วยเหลือกัน เช่นสามารถฝากเงินระหว่างสหกรณ์
ได้ กู้ระหว่างสหกรณ์ได้ แต่ปัญหาคือความไว้ใจและเชื่อใจกัน ซ่ึง รศ.จุฑาทิพย์อาจคิดถึงว่าควรมีองค์กร
หนึ่งเข้ามาช่วยดูแลประสานระหว่างสหกรณ์ประเภทต่างๆ ซ่ึงองค์กรนี้ พวกเราต้องช่วยกันคิดว่าใครจะเข้า
มาเป็นคนทํา และทําอย่างไร เนื่องจากเราไม่อยากได้ธนาคารสหกรณ์เพราะจะกลายเป็นเรื่องของธุรกิจไป  

การนําเงินของสมาชิกท่ีนํามาฝากไว้กับสหกรณ์ไปลงทุนนั้นเราต้องม่ันใจว่าจะต้องนําเงิน
มาคืนให้แก่สมาชิกได้ท้ังหมดเมื่อสมาชิกต้องการ โดยสหกรณ์เราต้องคาดหวังว่าสมาชิกจะต้องอยู่ได้ด้วยเงิน
สหกรณ์หลังจากเกษียณอายุไป  

เงินที่จะนํามาลงทุนตามกฎหมายมาตรา 62 สิ่งสําคัญคือเงินของสหกรณ์คือเงินอะไร เงิน
เหล่าน้ีคือเงินสํารอง แต่ปัจจุบันกลับนําไปให้กู้หมด เม่ือต้องการใช้จะไม่สามารถนํากลับคืนมาได้อย่างทันที 
ดังนั้นเงินสํารองจึงไม่ค่อยเหลือ ท้ังที่จริงเราต้องนําเงินเหล่าน้ีไปลงทุนในตราสารหนี้น่าจะเป็นประโยชน์
มากกว่า และควรใช้เงินภายในที่มี โดยมีเท่าไหร่ให้กู้เท่านั้น และต้องให้กู้เพื่อความมั่นคงในชีวิต 

 
คุณชัยวุฒิ  มัณฑะนานนท์: นักวิชาการชํานาญพิเศษ สนง.สหกรณ์จังหวัดนนทบุร ี
 สําหรับปัญหาที่เผชิญคือความร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ มีกรณีตัวอย่างว่าสหกรณ์

การเกษตรนําเงินไปฝากไว้ท่ี สอ.อ่างทอง ไปช่วยสหกรณ์ออมทรัพย์น้ัน แต่เกิดปัญหาถอนเงินไม่ได้เลย และ
บางสหกรณ์ก็มีการช่วยเหลือกันระหว่างสหกรณ์ เช่นเมื่อเกิดการทุจริตใน สอ. มีการรวบรวมเงินไปฝากไว้ที่
จังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้เกิดสภาพคล่อง นี่คือการช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในระหว่างสหกรณ์  

 กรณีท่ีว่าการปล่อยกู้เยอะๆ จะเกิดอันตรายนั้น ตนเองเคยฟังจากผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่ง
กล่าวไว้ว่าการกู้คือการออม แต่ สอ.ครู น้ันมีการออมเกินตัว ปัญหาคือ สมาชิกออมโดยการกู้มากเกินไป
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แล้ว อุปสรรคที่เกิดขึ้นขณะนี้คือเงินฝากที่ฝากไว้แล้วถอนไม่ได้ จะแก้ปัญหาอย่างไร ซ่ึงจะเสนอการ
แก้ปัญหานี้ในภาคบ่ายอีกครั้งหนึ่ง 

 
เวลา 13.00 น.  เวทีระดมความคิด “มองอนาคตสําหรับการพัฒนาระบบการเงินที่

พึ่งพาตนเองและการร่วมมือกัน”: สิ่งจําเป็น/ เงื่อนไข และปัจจัยความสําเร็จ 
 
รศ. จุฑาทิพย์ ภัทราวาท กล่าวเปิดประเด็นในภาคบ่ายเพื่อระดมความคิดการมองอนาคต

สําหรับการพัฒนาระบบการเงินที่พ่ึงพาตนเองและการร่วมมือกัน โดยขอเชิญผู้เข้าร่วมเวทีดูแผนพัฒนา
สหกรณ์ฉบับท่ี 2 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ท้ัง 7 แผนงาน คือ 

1.  รณรงค์ให้สหกรณ์มีกลไกการสะสมทุนจากแหล่งทุนภายใน 
2.  ส่งเสริมให้สหกรณ์ทุกแห่งมีแผนการรณรงค์ให้สมาชิกออมเงิน 
3.  พัฒนาระบบสารสนเทศการเงินสหกรณ์ผ่านแม่ข่าย 
4.  พัฒนาตราสารการเงินเพื่อการระดมทุนและก่อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบสหกรณ์ 
5.  พัฒนากลไกการประกันและลดความเสี่ยงทางการเงิน 
6.  ส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจการเงินระหว่างสหกรณ์ท่ีจดทะเบียน กลุ่มเกษตรกรและ

สหกรณ์ภาคประชาชน 
7.  เชื่อมโยงให้เกิดการสนับสนุนด้านการเงินกลุ่มสหกรณ์ 
โจทย์คือเม่ือธนาคารแห่งประเทศไทยไปจ้างเอกชนทําวิจัยได้ความว่าคนเข้าไม่ถึงบริการอีก

ประมาณ 10% จึงมีการพิจารณาผู้ให้บริการรายใหม่ท่ีจะมีส่วนช่วยเติมเต็มช่องว่างในการให้บริการทาง
การเงินและสนับสนุนรูปแบบธุรกิจของธนาคารพาณิชย์ไปสู่ฐานราก ดังนี้ 

1.  Mono-line business unit ท่ีเป็นการจัดต้ัง Internal speciallized unit ภายใน
ธนาคารพาณิชย์เพื่อดูแลลูกค้าท่ีเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อย โดยมีระบบงานสินเชื่อครบวงจรอยู่ใน Unit 
เดียวกัน ทําให้ ธนาคารพาณิชย์สามารถกําหนดเป้าหมายธุรกิจได้ชัดเจน มีระบบงานที่คล่องตัวและต้นทุน
ไม่สูง 

2.  Microfinance Institution (MFI) as outsource agent มีธนาคารพาณิชย์ร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่นๆ ท่ีมีความคุ้นเคยกับลูกค้าในพ้ืนที่ เช่น สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โดยการดําเนินการในลักษณะ
ให้กู้ยืมแบบ Wholesale แก่ Microfinance operator เพื่อปล่อยกู้ต่อให้กับลูกค้า หรือมอบหมายให้ 
Microfinance operator ดําเนินการตามกระบวนการสินเชื่อโดยได้รับค่าบริการจากธนาคารพาณิชย์ 

3.  Service company as agent ธนาคารพาณิชย์แต่งตั้ง Service company ท่ีมีจุดแข็งใน
เร่ืองเครือข่ายการเข้าถึงลูกค้าเป็นตัวแทนในการให้บริการ Microfinance โดยการดําเนินการควบคู่กับการ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ระบบโทรศัพท์มือถือ และเราจะทําอย่างไรเมื่อมี Post Bank 
เข้ามาเล่นด้วย 

4.  การให้ใบอนุญาตแก่ผู้ให้บริการรายใหม่ (ต้ังแต่ปี 2555) โดยสถาบันการเงินประเภทจํากัด
ขอบเขตธุรกิจ (Restricted license) มีวัตถุประสงค์ในการทําธุรกิจที่ชัดเจนและมีความชํานาญเฉพาะด้าน 

ท้ังหมดนี้คือ Master Plan ของระบบการเงิน แต่เรามีข้อจํากัดในการแข่งขันกับสถาบัน
การเงินอื่นๆ ดังนั้นเราจะช่วยกันมองเร่ืองของการวางกลไก มาตรการ โครงสร้าง หรือการออกแบบ
สถาปัตย กรรมทางการเงิน จึงขอเปิดเวทีในภาคบ่ายหัวข้อ “มองอนาคตสําหรับการพัฒนาระบบการเงินที่
พ่ึงพาตนเองและการร่วมมือกัน”: สิ่งจําเป็น/ เงื่อนไข และปัจจัยความสําเร็จ ควรจะเป็นอย่างไร 
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ผศ. เต็มใจ  สุวรรณทัต: ท่ีปรึกษา สอ.ม.ธรรมศาสตร์ จํากัด 
 ขอกล่าวถึงทิศทางที่ควรจะเป็นของสหกรณ์ออมทรัพย์และการวางสถาปัตฯ ของสหกรณ์ 

โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์ของเรา สําหรับองค์กรตั้งใหม่นั้นต้องอาศัยศรัทธาเป็นสําคัญ ยกตัวอย่างการ
ทํางานของตนเองตั้งแต่เริ่มต้น ใช้หลักการดําเนินงานคือ มหาวิทยาลัยต้องให้การสนับสนุน เนื่องจาก 
Demand ของสมาชิกมีจํานวนมาก มหาวิทยาลัยจึงต้องให้การช่วยเหลือ จึงมีแนวคิดเริ่มต้น โดยการศึกษา
จาก ม.จุฬา หรือ ม.เกษตรศาสตร์ ซ่ึงขณะนั้นเงินกู้ 12 เงินปันผล 8 เอามาจากดอกเบี้ยเงินกู้ท่ีตํ่าท่ีสุด 12 
ดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาล 8 จึงยึดถือหลักนี้มาโดยตลอด และได้ต้ังคําถามขึ้นว่า  

 1.  ดอกเบี้ยเงินกู้ลดได้หรือไม่ ตอบคือได้ ขึ้นกับเศรษฐกิจในขณะนั้น 
 2.  เงินปันผลลดได้หรือไม่ ตอบว่าได้แต่ยากท่ีสุด  
 3.  สหกรณ์ควรเป็นที่พ่ึงให้แก่ลูกจ้างเมื่อออกจากงานด้วย จึงคิดว่าทําอย่างไรให้ลูกจ้างมี

เงินตอบแทนจากที่ได้สะสมมาโดยตลอด 
 ซ่ึงผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับสหกรณ์มีอยู่ 5 พวก คือ ผู้ถือหุ้น ผู้ฝากเงิน ผู้กู้เงิน กรรมการ และ

เจ้าหน้าที่  
ดังนั้นข้อเสียของผู้ถือหุ้นคือจะต้องถือหุ้นระยะยาว ซ่ึงอาจได้ปันผลน้อย และต้องอดทนใน

การไม่ได้ใช้เงินในระยะยาว ดังนั้นจึงต้องให้เงินปันผลให้คุ้มกับความเสี่ยงที่เค้าต้องแบกรับ และดอกเบ้ียเงินกู้
ต้องแข่งขันกับธนาคารได้ เพราะเงินกู้ท่ีก่อให้เกิดเงินออมก็คือเงินกู้พิเศษ เช่น การมีบ้าน รถยนต์ ที่ดิน ดังนั้น
ถ้าเรากู้ดอกเบี้ยท่ีแข่งขันได้คือการได้ทรัพย์สินขึ้นมา นอกจากนี้ถ้ากู้แล้วรู้จักบริหารเงินนั้นจะเป็นสิ่งที่ดีมาก 

 ต้องสร้างทุนสํารอง และทุนสะสมให้เยอะๆ เช่นที่ธรรมศาสตร์ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
แต่ถ้าตัดท้ัง 2 อย่างมากเกินไป สมาชิกจะไม่พอใจที่ได้เงินเฉลี่ยคืนน้อย ซ่ึงการเพิ่มเงินเฉลี่ยคืนหรือ
ดอกเบี้ยเงินกู้ถูกเกินไปจะทําให้คนเสียวินัยในการใช้เงิน นอกจากนี้ต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายทําให้กําไร
ลดลง เพื่อควบคุมกําไร จะทําให้เกิดค่าประสิทธิภาพที่สูงขึ้น เงินกู้ธรรมศาสตร์ร้อยละ 80 จะเป็นเงินกู้
พิเศษซ่ึงดีมากจะทําให้สมาชิกไม่ไป ธ.อ.ส. และพยายามทําให้เกิดความเที่ยงธรรม ตามหลักการสหกรณ์ 

 นอกจากนี้เห็นว่าสหกรณ์ขั้นปฐมเกิดขึ้นมาก่อนชุมนุมฯ ดังนั้นการที่จะนําไปอยู่ใต้บังคับ
ของชุมนุมฯ ทุกประการจึงไม่เหมาะสม เพราะเค้ามีกฎเกณฑ์กติกาต่างๆ มาอยู่แล้ว  

 
รศ. จุฑาทิพย์  ภัทราวาท: ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
 สรุปว่าต้องทําความเข้าใจกับสมาชิก เราต้องให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของ

สมาชิก ต้องยึดหลักเรื่องของความเป็นธรรม ต้องยึดเรื่อง Demand-Supply ซ่ึงดอกเบี้ยห้ามฝืนธรรมชาติ
มิฉะน้ันจะบริหารยาก ขอฝากเวทีว่าเราจะมองอนาคตอย่างไรจากภาพความเชื่อมโยงระหว่าง สอ.เงิน
เหลือ-สอ.เงินขาด-ชสอ. และสหกรณ์ต่างๆ ควรมีการเชื่อมโยงอย่างไรดี  

 
ผศ. เต็มใจ  สุวรรณทัต: ท่ีปรึกษา สอ.ม.ธรรมศาสตร์ จํากัด 
 เสนอว่าแผนภาพนี้ขาดหน่วยงานต้นสังกัด ท่ีเก่ียวข้องกับหน่วยงานขั้นปฐม  
 
คุณศิริวรรณ  ปัญญาธรรม: ผู้จัดการ สอ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด 
 เรื่องตําแหน่งงานบริหารของ สอ. จุฬาฯ น้ันจะเลือกเป็นตําแหน่งๆ ไป ต่างจาก สอ. ม.

เกษตรศาสตร์ท่ีจะเลือกแบบแบ่งตามสายงานด้วย แต่ที่จุฬาฯ ไม่ได้แบ่งสายจึงทําให้เกิดปัญหาบ้าง คือ
บางครั้งสายอาจารย์จะไม่ได้รับการเลือกเนื่องจากอีกสายหนึ่งมีคนมากกว่า  
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 ส่วนเรื่องการบริหารเงินทุน ถ้าไม่ให้ปล่อยกู้ระนาบเดียวกันคงยาก เพราะชุมนุมฯ มาที
หลังสหกรณ์ขั้นปฐม กรณี สอ. เงินเหลือแต่ยังต้องไปกู้เพิ่มอีกนั้น เนื่องจากสหกรณ์ให้สมาชิกกู้ เม่ือมีเงิน
เหลือก็ให้สหกรณ์พันธมิตรกู้ ยามที่ดอกเบี้ยถูกมีธนาคารพาณิชย์เข้ามาแข่งขัน เม่ือเงินเหลือเราเอาไปลงทุน
ตราสารหนี้ เม่ือเพื่อนหันมากู้เราก็เข้าวงจร เราก็ต้องไปกู้ธนาคารมาให้เพื่อนกู้ เป็นวงจรหมุนเวียนให้เรา
ต้องไปกู้มาให้เพื่อนทําให้สินทรัพย์โตเร็ว ถ้าสภาพคล่องเกินหรือดอกเบ้ียแพงเราก็นําไปคืนธนาคาร ถ้า
ดอกเบ้ียถูกเราก็ไปกู้ธนาคาร ซ่ึงสิ่งที่ทําไปท้ังหมดทําให้เกิดความรู้สึกว่าเราอาจจะห่างจากหลักการสหกรณ์
ไปมากเหมือนกัน แต่เม่ือคิดว่าจะทําอย่างไรให้เงินหมุนเวียนในระบบสหกรณ์เรานั้น ไม่ทราบว่ามันเลยจุด
น้ันไปหรือยังเพราะคิดว่าจะต้องหันมาร่วมกันคิด ว่าเราควรจะทําอย่างไร ส่วนหนึ่งอาจเกิดจากความอุ้ย
อ้ายของระบบสหกรณ์ท่ีต้องรอมติที่ประชุมทําให้การดําเนินงานได้ล่าช้ากว่าธนาคารพาณิชย์หรือสถาบัน
การเงินอื่นๆ หรือไม่ 

 
รศ. จุฑาทิพย์  ภัทราวาท: ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
 สมมุติว่าหากเรามีฐานข้อมูลความต้องการใช้เงินของสมาชิก ไม่ทราบว่าเรามีข้อมูลเหล่านี้

หรือไม่ จะสามารถทําระบบการบริหารการเงินได้ดีขึ้นหรือไม่ 
 
คุณศิริวรรณ  ปัญญาธรรม: ผู้จัดการ สอ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด 
 สหกรณ์ออมทรัพย์สามารถคาดคะเนได้ว่าสมาชิกจะใช้เงินมากในช่วงเปิดเทอม สหกรณ์

จะใช้เงินมากในช่วงที่สมาชิกกู้เปิดเทอม ช่วงจ่ายปันผล แต่ในช่วงนั้นๆ ดอกเบ้ียกําลังขึ้นหรือลง หาก
ดอกเบี้ยกําลังขึ้นสามารถไปกู้กับธนาคารแวดล้อมได้ แต่ถ้าดอกเบี้ยแพงก็ให้มากู้สหกรณ์ อยู่ท่ีความ
ต้องการใช้เงินว่าอยู่ในช่วงไหน เราต้องคาดการณ์ให้ สอ. อยู่รอดในภาวการณ์แข่งขันสูง โดยส่วนตัวเห็นว่า
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนั้นเป็นสหกรณ์ท่ีแท้จริง  มีอุดมการณ์ทางสหกรณ์อย่างแท้จริง แล้ว สอ.เรากลายเป็น
สถาบันการเงินทั่วไปที่ห่างเหินจากหลักการสหกรณ์เข้าไปทุกขณะ 

 
รศ. จุฑาทิพย์  ภัทราวาท: ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
 อยากถามเวทีนี้ว่าการเคลื่อนตัวในอนาคต เราควรให้ สอ. เป็นอย่างไร ทําอะไรกับสมาชิก 

บทบาทของคณะกรรมการควรเป็นอย่างไร และระบบน่าจะเป็นอย่างไร สิ่งที่ สว.สก. เราห่วงคือ เรากลัวเรา
จะไม่เหลืออะไร จากการเปิดนโยบายเสรี  

 
คุณสุพจน์  โกสิยะจินดา: กรรมการ สอ. พนักงานการบินไทย จํากัด 
 เดิมคาดหวังว่า ชสอ. จะมาเป็นศูนย์กลางให้เรา แต่กลายเป็นว่า ชสอ. เข้ามาแข่งกับเรา 

จึงน่าจะมีหน่วยงานกลางเข้ามาปรับให้ สอ. เข้ารูปเข้ารอย เข้ามาดูแล สอ. ทั้งหมด ซ่ึงต้องเป็นองค์กร
อิสระคอย ควบคุมไม่ให้ใครทําอะไรก็ได้ คนส่วนมากเข้ามาหวังกู้สหกรณ์อย่างเดียว ไม่มีการออมซึ่งผิด
วัตถุประสงค์ของหลักการสหกรณ์อย่างมาก แต่ละสหกรณ์มีวิธีการของตัวเอง ขึ้นอยู่กับว่ากรรมการจะ
นําพาไปทางไหน จึงคิดว่าน่าจะมีองค์กรกลางเข้ามาดูแล ไม่ควรให้สมาชิกกู้มากเกินไป ควรติดตามว่า
หลังจากสมาชิกู้ไปแล้วได้นําไปใช้ตามวัตถุประสงค์ท่ีแจ้งจริงหรือไม่ ซ่ึง สอ. เราน่าจะให้กู้เท่าท่ีจําเป็น  
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ผศ. เต็มใจ  สุวรรณทัต: ท่ีปรึกษา สอ.ม.ธรรมศาสตร์ จํากัด 
 ขอให้ดูแผนภาพแหล่งที่มาของเงินทุนจะเห็นว่าเงินทุนทั้งหมดหลายๆ ประเภทรวมกันได้

มากถึง 86%  ในขณะที่ลูกหนี้เงินให้กู้มีเพียง 81% เท่าน้ันจึงยังไม่อยากให้มองโลกในแง่ร้ายเกินไปนัก 
อยากให้ ชสอ. เป็นศูนย์รวมทางด้านการเงิน และเป็นระบบธนาคารกลาง มีบอร์ดควบคุม

ท้ังหมด และชุมนุมฯ ต้องพัฒนาตัวเองให้เป็นธนาคารกลาง ซ่ึงปัจจุบันเห็นว่า ชสอ. มีพัฒนาการที่ดีขึ้นใน
หลายๆ ด้าน เช่น มีการขยายขอบข่ายเป็นศูนย์กลางด้านการเงินอย่างแท้จริง มีการให้การอบรมกว้างขวาง
ขึ้น สมาชิกเพิ่มมากขึ้น สนับสนุนการค้นคว้าวิจัย สร้างระบบความมั่นคงทางการเงิน จัดให้มีฌาปนกิจ
สงเคราะห์ ให้ความสําคัญในกระบวนการสหกรณ์มากขึ้น มีกองทุนรักษาสภาพคล่อง สนับสนุนให้จัดต้ัง 
สอ. ใหม่ ซ่ึงมีฝ่ายให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มท่ี และชุมนุมต้องพยายามดูแล microfinance และปัจจุบัน 
CSR เป็นสําคัญ ซ่ึงสิ่งที่ชุมนุมฯ ต้องทําต่อไปเพื่อระบบที่ดีในสภาพแวด ล้อมความเป็นไทย และชุมนุมฯ 
ต้องรับบทบาทเป็น Last Resource Finance แหล่งเงินกู้สุดท้ายแทนหน้าท่ีธนาคารชาติ การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านการเงินที่จะให้ธนาคารชาติทําคนเดียวน้ันลําบาก ดังนั้น ชสอ. ต้องช่วยทําหน้าที่ โดยมีวิธีคือ 

1.  ต้องออกกติกาว่าสหกรณ์ขั้นปฐมที่มีเงินฝากต้องฝากที่ ชสอ. โดยรับดอกเบ้ียเงินฝาก
ออมทรัพย์ 1-3% ได้หรือไม่ 

2.  ธนาคารกลางในฐานะชุมนุมฯ ต้องเป็นศูนย์กลาง OMO (Open Market Operation) 
ซ้ือขายหลักทรัพย์ตามมาตรการของบอร์ด เพื่อควบคุมปริมาณเงินในระบบ และสามารถให้สหกรณ์ต่างๆ 
ใช้เป็นเครื่องมือหมุนเวยีน 

3.  ให้สินเชื่อโดยเงินตราสารหนี้ค้ําประกัน และเป็นไปตามกลไกตลาด 
4.  สามารถให้กู้ระยะสั้นโดยใช้เงินฝากที่ 1-3% ค้ําประกันเช่นเดียวกับธนาคารชาติ 
5.  เป็นศูนย์กลาง RP (Repurchase) เพื่อรักษาสภาพคล่อง 
6.  เป็นศูนย์กลางการศึกษาอบรมฝึกวิชาชีพ 
7.  แนะนําแนวโน้มให้สหกรณ์ทุกแห่งเป็นศูนย์ฝึกอบรมของสหกรณ์ต่างๆ ได้ร่วมกับ

สถาบันวิชาการต่างๆ ท้ังกรมวิชาการ กรมส่งเสริม กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ 
8.  กําหนดอัตราดอกเบ้ียช้ีนําตามภาวะเศรษฐกิจและสังคม  
9.  สนับสนุนและเป็นศูนย์กลาง Microfinance เพราะปัจจุบันเค้าไม่คิดถึง  Maximize 

Profit คิดถึงแต่ Normal Profit  
10. ควรให้บริการทางการเงินได้ ดังเช่นธนาคารพาณิชย์ที่มีให้บริการ 
นอกจากนี้จะทําอย่างไรที่จะกําหนด Credit Rating ได้เพื่อที่ว่าถ ้าใครมี Rating 

ดีก็จะได้ดอกเบ้ียตํ่า  
 
พันเอกสัญญา  รอดเพ็ชร: ผู้จัดการ สอ. สนง. เลขานุการกองทัพบก จํากัด 

จากประสบการณ์ท่ีผ่านมา เห็นว่าโครงสร้างที่มีอยู่เดิมถูกกําหนดไว้โดยกฎหมาย องค์กรที่
เป็นองค์กรทางกฎหมายที่รัฐกําหนดมาจะมีสันนิบาตฯ และ คพช. เป็นตัวควบคุม ถ้าดูจากพ้ืนฐานปัจจุบัน
จะเห็นว่าสหกรณ์ขั้นปฐมอยู่ในระดับเดียวกับชุมนุมฯ เห็นได้ว่ามีการปล่อยกู้ในระนาบเดียวกัน ยังให้ความ
เอื้ออาทรกันอยู่ สหกรณ์ขั้นปฐมจะบริหารกับตัวสมาชิก แต่ชุมนุมฯ จะบริหารในตัวสหกรณ์ซ่ึงเป็นการ
บริหารในรูปปิระมิดขึ้นไป ซ่ึงถ้าสื่อทั้ง 2 ทาง จะได้ท้ังพื้นฐานและเอกภาพ เช่น เครดิตยูเนี่ยนฯ ก่อนจะรับ
สมาชิกจะมีการฝึกอบรมสมาชิก่อน แต่สหกรณ์ท่ัวไปจะไม่มีพ้ืนฐานตรงนี้ ซ่ึงเป็นส่วนสําคัญในขับเคลื่อน
และพัฒนาสหกรณ์ให้ม่ันคงต่อไป 
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รศ. จุฑาทิพย์  ภัทราวาท: ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
 ถามว่าถ้าให้ชุมนุมสหกรณ์ฯ ทําหน้าท่ีเป็นองค์กรกลางแล้ว ชุมนุมในระดับอาชีพแต่ละ

อาชีพควรจะทําอย่างไร ท่ีน่าจะเอื้อต่อระบบ และมีความย่ังยืน 
 
พันเอกสัญญา  รอดเพ็ชร: ผู้จัดการ สอ. สนง. เลขานุการกองทัพบก จํากัด 
 ชุมนุมสหกรณ์ทหารเป็นส่วนหนึ่งของชุมนุมสหกรณ์ฯ เพียงแต่ยังมองภาพไม่ออกว่าจะ

เป็นอย่างไรต่อไป จะต้องไปผลักดันเรื่องกฎหมายให้เป็นระบบปิระมิด ขึ้นไปเป็นระดับๆ ไป แต่
ประสิทธิภาพขึ้นอยู่ท่ีคน ถ้าผู้บริหารมีหลักการสหกรณ์ และมีคุณธรรม จริยธรรม ก็จะสามารถบริหารงาน
อย่างมีประสิทธิภาพได้ 

 
รศ. จุฑาทิพย์  ภัทราวาท: ผู้อํานวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ 
 หลังจากเราตามงานสหกรณ์ในพื้นที่ท้ัง 7 ประเภท ตลอด 10 ปีท่ีผ่านมา เราตกผลึกได้ว่า 

ผู้ นําจะต้องมีคุณสมบัติท้ัง 4 มิติ คือ อุดมการณ์ กระบวนทัศน์ หลักการ และแนวปฏิบัติท่ีดี แต่
กระบวนการของเราไม่สามารถต่อให้ครบท้ัง 4 มิติได้ จึงอยากทราบว่าเราจะทําอย่างไรต่อไป แต่ตอนนี้
โครงสร้างปิระมิดเราจะทําอย่างไร เช่นเรื่องไอที เราจะจัดการความสัมพันธ์เอาข้อมูลข่าวสารมาให้ จะเริ่ม
อย่างไรดี 

สิ่งที่ทําให้เราไปด้วยกันไม่รอด เพราะเรามีเป้าหมายต่างกัน เป้าหมายร่วมไม่ตรงกัน เรา
จึงเห็นว่างานคราวนี้เราต้องเอาปณิธานในแต่ละเรื่องและ เป้าหมายร่วมมาเป็นตัวต้ัง  

 
คุณจิรศักด์ิ  บางท่าไม้: กรรมการและเลขานุการ สอ.ม.อุบลราชธานี จํากัด 
 สอ. ขนาดเล็กจะมีจุดแข็งเรื่องคุณธรรมจริยธรรม แต่เราขาดเรื่องการบริหาร เราอาจ

ออกแบบกรอบออกมา แล้วให้หน่วยงานเล็กๆ เอาไปบริหารให้เหมาะสมกับตัวเอง แต่ตอนนี้ตัวแม่ไม่ได้ทํา
ตรงนั้น  ควรกําหนดกติกาไว้เป็นตัวแบบและแบ่งระดับไว้ สําหรับสหกรณ์ท่ีมีธรรมาภิบาลจะดําเนินการได้ 
ซ่ึงส่วนมากจะไม่มีตรงจุดน้ี เราพยายามหาต้นแบบแต่ไม่ค่อยมี หรือมีก็แค่ครึ่งๆ กลางๆ ถ้าเรามี Fix Rate 
เป็นค่ามาตรฐานจะเป็นเรื่องที่ดีมาก ซ่ึงตรงนี้เราอยากขอความรู้ และอาจใช้การขอยืมปากพูดคือบางทีเรา
พูดกันเองแต่ไม่มีคนฟัง ต้องให้มีหน่วยงานอื่นเข้ามาช่วยพูด และต้องช่วยเร่ืองของวัฒนธรรมองค์กร เรา
ต้องมีต้นแบบที่ดี ต้องมีต้นแบบนําร่องที่เรายังขาดการสอนและการพัฒนาอย่างจริงจัง 

 
คุณชัยวุฒิ  มัณฑะนานนท์: นักวิชาการชํานาญพิเศษ สนง.สหกรณ์จังหวัดนนทบุร ี
 เสนอเรื่องการพัฒนาระบบการเงินที่พ่ึงพาตนเอง ชุมนุมฯ เหมือนเป็นแกนแต่ขณะนี้ยังไม่

ออกกฎกระทรวง เรื่องการคุ้มครองเงินฝากที่ในอนาคตปี 2555 จะเลิกคุ้มครองเงินฝากนั้น เห็นว่าควรมี
การคุ้มครองเงินฝากสหกรณ์บ้าง อีกเรื่องคือการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน เราวิเคราะห์ในลักษณะทุน
นิยมคือ กําไรสูงสุด สหกรณ์เราควรเปลี่ยนเป็นอัตราส่วนทางการเงินด้านสหกรณ์บางส่วนด้วย  

 
คุณเกรียงศักดิ์  อยู่คง: ประธานผู้ตรวจสอบกิจการรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จํากัด 
 สอ. ของเรามีทั้งขาดเงินและเงินเหลือ เห็นควรให้ ชสอ. เป็นศูนย์กลางทางการเงิน โดย

เปรียบเหมือนเป็น สอ. และให้ สอ. สมาชิกเปรียบเป็นบุคคล แล้วใช้แนวคิดแบบของธรรมศาสตร์เป็นตัวต้ัง 
ถ้า ชสอ. ปล่อยกู้ให้สมาชิกอาจต้องมีระดับขั้นของดอกเบี้ย ซ่ึงจะต้องไม่เท่ากันในแต่ละ สอ. เพื่อช่วยเหลือ 
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สอ. ท่ีเพิ่งก่อตั้ง นอกจากนี้ขอเน้นเรื่องการให้การศึกษาแก่กรรมการใหม่ๆ เพื่อลดการเกิดช่องว่างระหว่าง
กรรมการใหม่กับกรรมการเก่า 

 
คุณสุพจน์  โกสิยะจินดา: กรรมการ สอ. พนักงานการบินไทย จํากัด 
 แนะนําว่าเราไม่เรียกกําไร แต่เรียกว่าส่วนเหลื่อม และเรื่องกรรมการควรต้องให้สอบผ่าน

ใบอนุญาตก่อน เอาใบรับประกันมาก่อนจึงจะเข้าเป็นกรรมการได้ 
 
คุณอุทัย  ศรีเทพ:  กรรมการดําเนินการ ชสอ. 
 กรณีธนาคารออมสินที่เข้ามาเป็นคู่แข่งและส่วนแบ่งการตลาดที่สําคัญนั้นไม่น่าจะเป็น

ปัญหามาก เนื่องจากข้อกฎหมายได้กําหนดให้ สอ. เราสามารถหักเงินจากสมาชิกได้ก่อนเป็นอันดับแรก น่ี
คือข้อได้เปรียบทางกฎหมายของ สอ. เรา และเห็นว่าเรื่องมนุษย์เงินเดือนนั้นอนาคตจะมีเงินเหลือเพราะรัฐ
เร่ิมเลี้ยงพนักงานดีขึ้นซ่ึงจะส่งผลให้ สอ. เรามีเงินเหลือเพิ่มขึ้น หรือการกู้จาก สอ. จะเป็นการกู้เพื่อเอาไป
ลงทุน ซ่ึงการกู้เงินนั้น มีอยู่ 2 ทางคือ การกู้แล้วได้เงินเพิ่ม คือการนําไปลงทุน กับกู้แล้วเงินลดคือกู้แล้ว
นําไปใช้ เพราะฉะนั้นต้องสอนสมาชิกให้มีวินัยทางการใช้เงิน ซ่ึงชุมนุมฯ เองไม่สามารถสอนหรือให้องค์
ความรู้ได้ท้ังหมด แต่ สอ. แต่ละแห่งต้องให้ความรู้แก่สมาชิกของตนเอง และเห็นว่าต่อไปในอนาคตชุมนุมฯ 
จะต้องบริหารเงินเหลือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ 

 
คุณวิระ  รักษามิตร์: ประธานกรรมการ สอ. ครูกาฬสินธ์ุ จํากัด  
 เห็นว่าขณะนี้ สอ. ทางภาคอีสานส่วนมากยังต้องการเงิน และส่วนมากเงินจะไปอยู่ใน

ธนาคารพาณิชย์ แต่ สอ. กาฬสินธ์ุ น้ันเคยกู้จาก สอ. ด้วยกันเอง เพราะเรามีสัมพันธภาพที่ดีกับเครือข่าย
สหกรณ์ด้วยกัน แต่ระยะหลังธนาคารพาณิชย์เริ่มแข่งขันด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ตํ่ากว่าสหกรณ์ด้วยกัน 
เพราะเราขาดเจ้าภาพหลักที่จะช่วยในการประสานให้สหกรณ์ดําเนินการให้เราอย่างรวดเร็ว เม่ือเราต้องการ
เงินอย่างเร่งด่วน ถ้าเรามีตัวประสานกลางจะสามารถเชื่อมสหกรณ์ให้พวกเรา จนพวกเราตั้งชมรมครูภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากธนาคารเอาเปรียบเราอย่างมาก ถ้าเราสามารถดึงเงินเดือนครูเข้ามาไว้ท่ี สอ. 
ได้จะเป็นเร่ืองที่ดีมาก แต่เราขาดกลไกตัวเชื่อมหลายๆ อย่างที่ยังไปไม่ถึงพวกเรา  

 
คุณกนกพร  ปานอุทัย:  ผู้จัดการ สอ. โรงพยาบาลราชวิถี จํากัด 
 สอ. รพ.ราชวิถี มีเงินทุนจากเงินฝากและหุ้นอย่างละครึ่ง มีนโยบายการออมของเราเป็นการ

นําไปลงทุนที่ต่างๆ และให้ สอ. อื่นๆ กู้ไม่มาก เนื่องจากแต่ละสหกรณ์สามารถบริหารเงินได้อย่างเข้มแข็งขึ้น 
เราจึงไม่ต้องรอให้พันธมิตรเข้ามากู้เราแล้ว พวกเราชาวสหกรณ์ท้ังหมดสามารถแบ่งปันความรู้และให้
คําแนะนําแก่กันได้เสมอ เช่น ผู้จัดการ สอ.ครู ต่างๆ เคยถามว่าไม่มีเงินจะทําอย่างไรได้บ้าง เม่ือเข้ามาขอ
ความรู้ เราได้แนะนําไป รพ.ราชวิถีใช้เงินทุนภายในมาตลอดแต่ก็ได้นําไปลงทุนหมด เม่ือถึงเวลาที่สมาชิกราย
ใหญ่ต้องการเงินก้อนโต เราก็ต้องวิ่งหาเงินมาให้ ซ่ึงขณะนี้ สอ. มีเงินเหลือได้นําไปลงทุนตราสารหนี้  

 สําหรับการให้ความรู้ต้ังแต่ปี 2540 เริ่มให้การอบรม ให้ความรู้แก่คณะกรรมการสมาชิก 
ทําให้ลดปัญหาต่างๆ ได้อย่างมาก ให้ความรู้พ้ืนฐานต่างๆ ท่ีจําเป็น มีการถามนอกรอบ ในรอบ ประเมิน
ความพึงพอใจ ใครไม่เคยเข้าร่วมอบรมต้องเข้าร่วม เราพยายามตั้งวิสัยทัศน์ พันธกิจให้สอดคล้องกับองค์กร  
เราต้องพัฒนาการรับฝาก การออม ให้พยายามอิงในหลักการมาโดยตลอด เรามอง ชสอ. เป็นองค์กรกลาง
อยู่แล้ว และปัจจุบัน สอ. เราได้เข้าร่วมชุมนุม สอ.สาธารณสุขไทยด้วย สําหรับการลงทุนเราไม่จ้างใครมา
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ลงทุนให้ เราต้องดูความเสี่ยง และเห็นว่า สหกรณ์ทุกสหกรณ์ไม่ควรมีคําว่าแข่งขัน ทุกสหกรณ์ควรเป็น
เพื่อนร่วมกระบวนการ ควรช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทุกวันนี้สหกรณ์บางประเภทถูกริดรอนและรุกราน
อย่างหนัก เพราะฉะนั้นเราต้องดูว่า สอ. เราจะสามารถรับเทคโนโลยีหรืออะไรได้มากน้อยเพียงใด  

สําหรับ สอ. รพ.ราชวิถี อนาคตอาจต้องให้สวัสดิการมากกว่าท่ีเป็นอยู่  เรื่องเงินปันผลให้ตาม
สมควร และปัจจุบันเราได้เพิ่มทุนสํารองจาก 10 ขึ้นเป็น 15%  

 
คุณสุพจน์  โกสิยะจินดา: กรรมการ สอ. พนักงานการบินไทย จํากัด 
 หน้าที่ชุมนุมฯ ต้องเปลี่ยนตัวเองให้เหมือนธนาคารหลัก แล้วถ้าแต่ละชุมนุมหรือ สอ. มี

การแยกตัวแบบน้ีต่อไป สอ. เราต้องล่มแน่ ส่วนเรื่องเงินปันผลนั้นต้องให้เข้าใจว่าจะได้มากน้อยขึ้นอยู่กับ
กําไรท่ีได้ ดังนั้นไม่สามารถกําหนดได้ว่าจะต้องได้เท่าเดิมในแต่ละปี 

 
พันเอกสัญญา  รอดเพ็ชร: ผู้จัดการ สอ. สนง. เลขานุการกองทัพบก จํากัด 
 ถ้ามองภาพทั้งขบวนการ สหกรณ์เราต้องต่อสู้กับคู่แข่งภายนอก เพราะฉะนั้นจะทํา

อย่างไรให้สหกรณ์อยู่คู่ประเทศ ซ่ึงตรงนี้คือสิ่งที่สหกรณ์ต้องร่วมคิดร่วมทําเพื่อช่วยกันขับเคลื่อนให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ท่ีเราต้องการ 

 
อาจารย์วรเทพ  ไวทยาวิโรจน์: ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบนัฯ 
 ตอบคําถามของคุณจิรศักด์ิ  
1.  เม่ือพูดถึงมาตรฐานส่วนต่าง ท่ีสถาบันการเงินที่วางไว้เรียกว่า NIM (Net Interest 

Margin) ว่าอยู่ในช่วงไม่เกิน 1-3% ซ่ึงเป็นหลักท่ัวไปอยู่กับว่าเราจะบริหารจัดการอย่างไร  
2.  เงินสํารองควรมีเท่าไหร่ เงินฝากจึงจะมีเสถียรภาพ นั้นต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
มีศัพท์ภาษาอังกฤษคําหนึ่ง เช่น คําว่ากําไร ต้องใช้ว่า Earning ไม่ใช่ Profit ส่วนองค์การ 

Non-Profit Organization จะใช้คําว่า  Fund Management ไม่ใช้คําว่า Investment 
คือการบริหารเงินไม่ใช่การ ลงทุน และอันตรายของตั๋วสัญญาใช้เงินซ่ึงเป็นเงินระยะสั้นที่ธนาคารมักจะให้
น้ันขัดกับหลัก Matching Fund เพราะฉะนั้นการเอาใจออกห่างสหกรณ์เป็นการคิดที่ผิดเป็นอย่างยิ่ง  

ส่วนเรื่อง Association กับ Federation น้ันแตกต่างกันตรงที่ Association จะไม่ทําเร่ือง
การเงิน แต่จะทําเรื่องข้อมูล ข่าวสาร วิชาการ  

ในอนาคตนักวิชาการหลายท่านบอกว่าต้องผลักดันให้สหกรณ์  
1.  เป็นระบบ Self Help อย่างแท้จริง ต้องมีการส่งเสริมอาชีพ 
2.  สหกรณ์ต้องทําเรื่อง Welfare จัดสวัสดิการให้มาก 
3.  ต้องเป็น Subsidiary Organization คือ ต้องช่วยสมาชิก 3 ด้าน คือ ด้านการเงิน 

การบริการที่หลากหลาย และช่วยให้ความรู้ ให้การอบรม 
4.  ต้องสร้างความภาคภูมิใจของความเป็นมนุษย์ คือต้องมีอนาคตที่ดี เม่ือออกจากสหกรณ์

แล้วมีชีวิตบ้ันปลายที่ดีพอสมควรโดยไม่เดือดร้อน 
เหล่าน้ีจะเป็นงานที่สหกรณ์ต้องปูทางให้แก่สมาชิกในอนาคต 
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คุณมะณู บุญศรีมณีชัย: ประธานคณะการรมการวางแผนฯ ชสอ. 
 มีความรู้สึกยินดีที่ได้เข้าร่วมเวทีท่ีประกอบไปด้วยคนที่รักในงานสหกรณ์อย่างแท้จริง 

ชสอ. ได้เพิ่มงบประมาณให้แก่ทีมงานวิจัยและตั้งงบประมาณเพื่อต่อยอดงานนี้ในปีท่ี 2 ต่อไปแล้ว และคิด
ว่างานนี้ได้ผลเกินคุ้ม จากการได้เข้ารว่มเวทีวิจัยตลอดทุกครั้งที่ผ่านมา พอสรุปได้ว่า 

1. กลไกพ้ืนฐานที่จะทําให้วงจรที่อาจารย์วรเทพได้กล่าวถึงซ่ึงจะเกิดขึ้นได้จากความ
ร่วมมือนั้น เชื่อว่าสหกรณ์ออมทรัพย์จะเป็นสหกรณ์นําร่องต่อทุกชุมนุม หรือเป็นขบวนการต้นแบบ โจทย์
คือทําอย่างไรให้ความร่วมมือนั้นเกิดขึ้นจริง อยากให้ใช้ความเช่ือม่ันหรือความจงรักภักดีต่อองค์กรที่เข้ามา
เป็นสมาชิก แล้วจะเกิดความร่วมมือที่เป็นผลทันที  

2.  ภาครัฐ ทั้งกรมส่งเสริมฯ และกรมตรวจฯ มีบทบาทอะไรที่จะทําให้เกิดความร่วมมือ 
โดยกรมส่งเสริมฯ มีหน้าท่ีส่งเสริมสหกรณ์ในทุกชุมนุม และมีบทบาทในการบังคับทางกฎหมาย โดยเฉพาะ
การกําหนดระเบียบ ข้อบังคับ การให้ความรู้แก่ขบวนการสหกรณ์นั้น ขออนุมานว่าเม่ือท่านเข้ามาสวม
บทบาทน้ีแล้ว ท่านต้องรู้จริงได้ทันที เวทีในครั้งก่อนกล่าวถึงกรรมการไว้อย่างรุนแรงมาก เจ้าหน้าท่ี ชสอ. 
ท่านหนึ่งได้พูดไว้ว่า ถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนกระบวนการซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกได้ เราจะต้องอยู่กับตรงนั้น
ให้ได้  เม่ือเข้ามาแล้วเราเปลี่ยนไม่ได้แต่จะพัฒนาอย่างไรนั่นคือสิ่งสําคัญ 

3.  บทบาทของชุมนุมฯ จะต้องมีการเปลี่ยนบทบาทในเรื่องของการเป็นศูนย์กลาง จึงเกิด
การศึกษาโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้พวกเรามีเข็มทิศในการเดินไปข้างหน้า  

ซ่ึงผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่ได้เข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นต่างๆ ตลอดทั้ง 4 เวทีน้ันจะเป็นกลไกสําคัญ
ในการร่วมกันพัฒนาขบวนการสหกรณ์ของเรา การให้แค่ความรู้คงไม่เพียงพอ จะต้องเปลี่ยนทัศนคติด้วย 
เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นมนุษย์เม่ือเดินออกจากขบวนการสหกรณ์ไป 

ในนามของชุมนุมฯ พวกเราพร้อมที่จะรับข้อมูลที่เป็นเหตุเป็นผลเพื่อนําไปสู่การพัฒนา
ขบวนการสหกรณ์ของพวกเรา ขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้ามาให้ข้อคิดเห็น
อันเป็นประโยชน์ต่อวงการสหกรณ์ออมทรัพย์ของพวกเราในวันนี้ ขอกราบขอบพระคุณ  

 
เลิกประชุมเวลา  16.00 น. 
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สรุปแบบประเมิน เวทีรับฟังความคิดเห็นผู้นําสหกรณ์ออมทรพัย ์
สําหรับ แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เก้ือหนุนการพึ่งพาตนเอง 

และการร่วมมอืกันระหว่างสหกรณ”์ ครั้งที ่4 
วันที่  4 มีนาคม  2554  ณ  ห้องนนทรี 2อาคารเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 
  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน 

 
ตารางที่ 1  เพศของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

เพศ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 10 71.40 
หญิง 4 28.60 
รวม 14 100.00 

 
 จากตารางที่ 1 ช้ีให้เห็นว่า จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น ร้อยละ 71.40 เป็นเพศ
ชาย และร้อยละ 28.60 เป็นเพศหญิง 
 
ตารางที่ 2  ตําแหน่งของผู้ตอบแบบประเมิน 
 

ตําแหน่ง จํานวน (คน) ร้อยละ 
ประธานกรรมการ 5 35.70 
รองประธานกรรมการ 2 14.30 
ผู้จัดการ 1 7.10 
เลขานุการ 1 7.10 
อื่นๆ (ไม่ระบุ) 5 35.70 

รวม 14 100.00 
 
 จากตารางที่ 2 ช้ีให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบประเมิน ร้อยละ 35.70 ดํารงตําแหน่งประธาน
กรรมการ  ร้อยละ 14.30 ดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการ ร้อยละ 7.10 ดํารงตําแหน่งผู้จัดการและ
เลขานุการ  
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  ความเห็นของผู้ตอบแบบประเมนิทีม่ีต่อการเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น 
 
ตารางที่ 3  ความเห็นของผู้ตอบแบบประเมินที่มีต่อการเข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็น 
 

รายการ มากที่สุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ค่าเฉล่ีย 
ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

- รูปแบบการจัดเวทีรับฟัง 
  ความคิดเห็น 

8 
(57.1) 

6 
(42.9) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.43 มากท่ีสุด 

- เอกสารประกอบการประชุม 
1 

(7.1) 
9 

(64.3) 
3 

(21.4) 
1 

(7.1) 
0 
(0) 

3.71 มาก 

- สถานที่จัดประชุม 
6 

(42.9) 
6 

(42.9) 
2  

(14.3) 
0 
(0) 

0 
(0) 

4.29 มากท่ีสุด 

- อุปกรณ์ท่ีใช้ในการประชุม 
4 

(28.6) 
6 

(42.9) 
3 

(21.4) 
1 

(7.1) 
0 
(0) 

3.93 มาก 

- ระยะเวลาที่ใช้ในการประชุม 
4 

(28.6) 
8 

(57.1) 
1 

(7.1) 
1 

(7.1) 
0 
(0) 

4.07 มาก 

- อาหารและเครื่องดื่ม 
5 

(35.7) 
8 

(57.1) 
1 

(7.1) 
0 
(0) 

0 
(0) 

4.29 มาก 

- การต้อนรับและอํานวย 
   ความสะดวกของ 
   ผู้จัดประชุม 

3 
(21.4) 

10 
(71.4) 

1 
(7.1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.14 มาก 

- ความรู้และความเข้าใจ 
  ท่ีได้รับจากการประชุม 

4 
(28.6) 

8 
(57.1) 

1 
(7.1) 

1 
(7.1) 

0 
(0) 

4.07 มาก 

- ความคุ้มค่าท่ีท่านได้เข้าร่วม 
  ประชุม 

7 
(50.0) 

6 
(42.9) 

1 
(7.1) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.43 มากท่ีสุด 

- ความภาคภูมิใจที่ได้เข้าร่วม 
  ประชุม 

8 
(57.1) 

6 
(42.9) 

0 
(0) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.57 มากท่ีสุด 

- ประโยชน์โดยภาพรวมที่ได้ 
  เข้าร่วมประชุม 

6 
(42.9) 

6 
(42.9) 

2 
(14.3) 

0 
(0) 

0 
(0) 

4.29 มาก 

   ค่าเฉลี่ยรวม 4.20 มาก 
** หมายเหตุ 
 1.00 – 1.80  น้อยที่สุด 
 1.81 – 2.61  น้อย 
 2.62 – 3.42  ปานกลาง 
 3.43 – 4.23  มาก 
 4.24 – 5.00  มากท่ีสุด 
 
 จากตาราง ท่ี 3 ช้ีให้เห็นว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมเวทีรับฟังความ
คิดเห็น รายละเอียดดังนี้ 
   รูปแบบการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น : 
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  ผู้ตอบแบบประเมินโดยส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับรูปแบบการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นมาก 
คิดเป็นร้อยละ 57.1  
   เอกสารประกอบการประชุม : 
  ผู้ตอบแบบประเมิน โดยส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเอกสารประกอบการประชุม มีความ
เหมาะสมมาก คิดเป็นร้อยละ 64.3  
   สถานที่จัดประชุม : 
  ผู้ตอบแบบประเมิน โดยส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสถานที่จัดประชุมมีความเหมาะสมมาก
ที่สุด คิดเป็นรอ้ยละ 42.9  
   อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการประชมุ : 
  ผู้ตอบแบบประเมิน มีความเห็นว่าอุปกรณ์ท่ีใช้ในการประชุม มีความเหมาะสมมาก คิด
เป็นร้อยละ 42.9 
   ระยะเวลาที่ใช้ในการประชุม : 
  ผู้ตอบแบบประเมิน โดยส่วนใหญ่เห็นว่าระยะเวลาที่ใช้ในการประชุม 1 วัน มีความ
เหมาะสมมาก คิดเป็นร้อยละ 57.1 
   อาหารและเครื่องด่ืม : 
  ผู้ตอบแบบประเมิน มีความพึงพอใจต่ออาหารและเครื่องดื่มมาก คิดเป็นร้อยละ 57.1 
   การต้อนรบัและอํานวยความสะดวกของผู้จัดประชมุ : 
  ผู้ตอบแบบประเมิน มีความพึงพอใจในการต้อนรับและอาํนวยความสะดวกของผู้จัด
ประชุมมาก คิดเป็นร้อยละ 74.1 
   ความรู้และความเข้าใจที่ได้รับจากการประชุม : 
  ผู้ตอบแบบประเมิน มีความรู้และความเข้าใจที่ได้รับจากการประชุมมาก คิดเป็น               
ร้อยละ 57.1 
   ความคุ้มคา่ที่ท่านได้เข้าร่วมประชุม : 
  ผู้ตอบแบบประเมิน มีความเห็นว่า คุ้มค่ามาที่สุดที่ได้เข้าร่วมประชุม คิดเป็น                   
ร้อยละ 50 
   ความภาคภูมใิจที่ได้เข้าร่วมประชุม : 
  ผู้ตอบแบบประเมินมีความความภาคภูมิใจมากที่สุดท่ีได้เข้าร่วมประชุมในเวทีรับฟังความ
คิดเห็นผู้นําสหกรณ์ออมทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 57.1 
   ประโยชน์โดยภาพรวมทีไ่ด้เข้าร่วมประชุม : 
  ผู้ตอบแบบประเมินมีความเห็นว่า ได้รับประโยชน์มากทีสุ่ด ท่ีได้เข้าร่วมเวทีรับฟังความ
คิดเห็นผู้นําสหกรณ์ออมทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 42.9 
 

  ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 
 - ควรจัดประชุมคร้ังละ 2 วัน เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่มากกว่าน้ี 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 3 
 

สถาปตัยกรรมการเงนิของ “ชสอ.” 
เพ่ือความร่วมมือ การหมุนเวียนเงิน ความมั่นคง เป็นท่ีพ่ึงพา ความยั่งยืน 

 
 
 
 
 
 

โดย 
 

อาจารย์วรเทพ   ไวทยาวิโรจน์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

สถาปัตยกรรมการเงินของ “ชสอ.” 
เพื่อความร่วมมือ การหมนุเวียนเงิน ความมั่นคง เป็นที่พึง่พา ความยั่งยืน 

 
หลักการ  
 
  “ชสอ.” ต้องดํารงตนในฐานะที่เป็นองค์กรกลางอันเป็นศูนย์กลางหรือศูนย์รวมของสหกรณ์
ออมทรัพย์ทั้งมวล  
  ในฐานะที่เป็นศูนย์รวมของมวลสหกรณ์ออมทรัพย์ “ชสอ.” จึงจะต้องวางตนให้อยู่ใน
คุณลักษณะ ดังนี้  
  1. เป็นจุดกลางของการที่สหกรณ์ต่างๆ จะมารวมตัวกัน  
  2. เป็นแหล่งสนับสนุนทางการเงิน 
  3. เป็นผู้นําในการป้องกันสิทธ์ิ หรือ การรอนสิทธ์ิ  
  4. เป็นสถาบันทางวิชาการ 
  5. เป็นต้นแบบของการปฏิบัติท่ีเหมาะสม  
  6. เป็นที่ปรึกษาของขบวนการสหกรณ์ 
  7. เป็นศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร ของเหล่าสหกรณ์ออมทรัพย์  
  8. เป็นตัวแทนของมวลสหกรณ์ออมทรัพย์  
 
สถานภาพของชสอ.  
  1. เป็นสถาบันการเงิน “ปิด” มิได้ประกอบธุรกิจกับประชาชนหรือภาคธุรกิจทั่วไป  
  2. เป็นประหนึ่งสมาคมของสหกรณ์ออมทรัพย์  
  3. ไม่ดําเนินธุรกิจเชิงพาณิชย ์
  4. เป็นนิติบุคคลท่ีอยู่ในกํากับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  5. มิได้อาศัยงบประมาณจากทางราชการ 
  6. บริหารโดยคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก 
  7. รับสมาชิกเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์  
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ROAD MAP 
 

  
 

ชสอ. 
 

  

  
 

ศูนย์กลาง 
 

  

สถาบันมาตรฐาน
การเงิน 

 
 

ม่ันคง 
 

 พึ่งพา 

 
 

ร่วมมือ 
 

 ยั่งยืน  

 
 
 

 นวัตกรรม   

 THINK TANK  
 

TECHNOLOGY 
 

 

 
คิดนอก 

กรอบงาน 
 

คิดในแนวใหม่ 
กล้าหาญต่อการ

ตัดสินใจ 
FINANCIAL 

TECHNOLOGY 
INFORMATION 
TECHNOLOGY 

  
กําหนดบุคลากร
ผู้รับผิดชอบ 

  

 ติดตาม 
 
 

 
 

ประเมินผล 
 
 

 

 
ปรับปรุง ต่อเนื่อง 
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ยั่งยืน 

มาตรฐาน 

รวมมือ 
หมุนเวียน 
ทางการเงิน หรือ
การเงินวัฎจักร 

หน้าที่ของ “ชสอ.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเป็นสถาบันการเงินที่มีมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ม่ันคง 
พึ่งพา 
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  การที่ “ชสอ.” จะสามารถธํารงตนให้อยู่ในฐานะที่เป็นองค์กรกลาง ในการประสานความ
ร่วมมือและทําหน้าท่ีเป็นศูนย์รวมของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ชสอ.จะต้อง
ปฏิบัติตนให้เป็นต้นแบบของสถาบันการเงินที่มีมาตรฐานดี ซ่ึงการเป็นสถาบันการเงินที่มีมาตรฐานดีน้ัน ก็
จะต้องธํารงไว้ซ่ึงวินัยภายใต้กรอบของหลักการ 
 
  “SMART I” 

   S   =   SECURITY      
   M   =   MANAGEMENT     
   A   =  AUSTERITY    
   R   =   RISK       
   T   =   TRUST                             
   I  =  INNOVATION  
 

 หลักการ SMARTI จะประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ :- 
 
SECURITY  
  ความม่ันคงหรือเสถียรภาพของ ชสอ. จะสามารถเป็นไปได้ คณะกรรมการดําเนินการจะต้อง
บริหารงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ “PACSEL” กล่าวคือ  
 
  P  =  PRINCIPLE  ยึดม่ันในหลักการและปรัชญาสหกรณ์ 
  A  =  ASSET ต้องสร้างสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ในครอบครองพอสมควร 
  C  =  CAPITAL  ต้องสามารถระดมเงินทุนมาเป็นฐานในการดําเนินงานทั้งนี้หมายรวมถึง

เงินสํารอง และเงินสะสมต่างๆ ด้วย  
  S  =  SERVICE  ต้องมีการบริการที่ดี เป็นที่พึงพอใจของสมาชิก  
  E  =  EQUITY  ต้องมีการสร้างความเชื่อม่ันแก่สมาชิกจนมาระดมการถือหุ้นให้มาก การ

เติบโตของปริมาณหุ้นจะเป็นเคร่ืองประกันความมั่นคง ความเช่ือม่ันและ
ความย่ังยืนของ ชสอ. ในฐานะองค์กรกลางของมวลสหกรณ์ออมทรัพย์  

  L  =  LIQUIDITY  ต้องมีการสํารองสภาพคล่องในการดําเนินงาน รวมทั้งการช่วยสภาพ
คล่อง (อย่างจํากัดและมีเงื่อนไข) ให้แก่มวลสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีเป็น
สมาชิก 

 
PRINCIPLE  
 การยึดม่ันในหลักการสหกรณ์และปรัชญาสหกรณ์ต้องถือเป็นหลักยึดท่ีสําคัญของ ชสอ. โดย
ควรจะดําเนินการดังนี้  
  1. การไม่เน้นกําไรเป็นสรณะ เน้นความม่ันคง ไม่ใช่ความม่ังคั่ง  
  2. ชสอ. แม้เป็นสถาบันการเงินประเภทหนึ่ง แต่ก็มิใช่ธนาคารพาณิชย์ จึงไม่ทําธุรกิจและ 
    ไม่เดินงานเยี่ยงธนาคารพาณิชย์ท่ัวไป  
  3. มุ่งช่วยเหลือสมาชิกและขบวนการสหกรณ์เป็นสําคัญ 
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  4. ไม่สนับสนุนในด้านการดําเนินงาน ที่ออกนอกแนวทางสหกรณ์ 
  5. มุ่งเน้นและสร้างสมาชิกท่ีมีคุณค่า-มีคุณภาพ  
  6. วางกรอบแนวทางการลดหนี้ของสมาชิกให้น้อยลงตามลําดับ 
  7. แนะนําการขยายวงเงินกู้ ประเภทเงินกู้ ระยะเวลาในการผ่อนชําระเงินกู้ของสมาชิก 
    อย่างระมัดระวัง และสร้างสรรค์ โดยเฉพาะการอนุวัตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
 
ASSET 
  ชสอ. จะต้องมี Growth Rate ทางด้านสินทรัพย์หรือหลักทรัพย์ในครอบครองที่มีสภาพคล่อง
สูง ม่ันคง ยึดถือไว้ ขณะเดียวกัน ก็จะต้องเตือนตนอยู่เสมอว่าหลักการของสหกรณ์นั้นจะต้องมุ่ง Security 
มิใช่ Wealthy  
 
CAPITAL  
  1. ชสอ. จะต้องเป็นแหล่งสะสมทุน จากสมาชิกท่ีมีสภาพคล่องส่วนเกิน 
  2. ชสอ. จะช่วยนําเงินจากสมาชิกไปให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกท่ีต้องการใช้เงินใน 
    อัตราดอกเบี้ยท่ีเป็นธรรม  
  3. จะต้องมีการสํารองสินทรัพย์สภาพคล่อง เกินกว่าท่ีทางการกาํหนด 
  4. ต้องเข้าใจว่าเงินทุนรักษาระดับเงินปันผลไม่สามารถถอนออกมาเพิ่มเพื่อทดแทนอัตรา 
    ผลกําไรให้เท่าเทียมกับปีก่อน ๆ  
  5. ชสอ. อาจใช้กองทุนเงินสะสมตั้งขึ้นเพ่ือเป็นกลยุทธ์ในการเพิ่มเงินสํารองทางอ้อม 
    โดยเฉพาะในกรณีท่ีจะเพิ่มอัตราเงินสํารองให้มีจํานวนสูงขึ้นกว่าเกณฑ์กฎหมาย 
    ไม่สะดวก 
 
SERVICE  
  1. เป็นศูนย์กลางการติดต่อเพื่อการกู้เงินระหว่างสหกรณ์ (PRIVATE REPO MARKET) 
  2. เป็นตลาดกลางทางการเงินให้กู้ยืมเงินแก่สหกรณ์ สมาชิกทั้งในระยะสั้น–ปานกลาง–ยาว  
  3. เป็นศูนย์กลางการออม 
  4. เป็นศูนย์กลางทางวิชาการ 
  5. เป็นศูนย์ข้อมูลการเงินและการสนับสนุนทางการเงิน โดยติดต่อกับสหกรณ์ท่ีพร้อมจะ 
    ช่วยสมาชิกที่เดือดร้อน  
  6. เป็นศูนย์กลางทางการฝึกอบรม 
  7. เป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์ในประเด็นปัญหา-ข้อจํากัดต่างๆ  
 
EQUITY 
  1. ผลตอบแทนของสมาชิกจะต้องได้รับอย่างเป็นธรรมและเหมาะควร 
  2. ผลตอบแทนต้องสมํ่าเสมอ 
  3. ผลตอบแทนต้องได้มาจากการดําเนินงานที่ถูกต้องตามหลักการของสหกรณ์ 
  4. ต้องคํานึงว่า ทุนเรือนหุ้นมิใช่เงินทุนที่ย่ังยืนเสมอไป อาจลดลงได้อย่างรวดเร็วใน 
    ปริมาณมากก็ได้ เนื่องจากสถานการณ์ต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้น 
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  5. เงินปันผลไม่จําเป็นต้องเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งนี้เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพ หรือข้อจํากัดใน 
    การบริหารงานสหกรณ์  
 
LIQUIDITY 
  1. ชสอ. จะต้องเป็นแหล่งสภาพคล่องของสหกรณ์อย่างมีเงื่อนไข มีข้อจํากัด  
  2. เป็นตัวกลางผูกสัมพันธ์ทางการเงินกับสหกรณ์ประเภทอื่นเพื่อสร้างสภาพคล่อง 
    ระหว่างกัน  
  3. มีหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินพร้อมในการเสริมสภาพคล่อง  
  4. เป็นศูนย์กลางระบายสภาพคล่องส่วนเกินให้แก่สมาชิก  
 
MANAGEMENT  
  การบริหารเงินของ ชสอ.  
  1. ระมัดระวัง 
  2. รอบคอบ 
  3. ประหยัด 
  4. ได้ประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม 
  5. มีการตัดสินใจที่ทันการณ์ 
  6. มี RESPONSIBILITY และ ACCOUNTABILITY 
  7. สร้างองค์กรที่ COZY  
  8. รวดเร็วในการทํางาน งานกระชับไม่มี Red Tape หรือ Bottle Neck  
  9. มีเครื่องมือการบริหารมาใช้งาน  
  10. มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ  
 
AUSTERITY 
  1. ใช้เงินมีเหตุผล 
  2. เป็นตัวอย่างในการบริหารการเงิน 
  3. มีงบประมาณที่แสดงออกถึงการประหยัด  
  4. มีระเบียบ กฎเกณฑ์การประหยัดในที่ทํางาน  
  5. ระมัดระวังในสิ่ง (ของ-งาน-เงิน) ต่อไปน้ี  

- ค้างนานเกินไป 
- ซ้ือมากเกินไป 
- ราคาสูงเกินไป 
- ดีเกินไป  

RISK      
  1. งดการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง  
  2. ไม่เข้าไปในตลาดทุน 
  3. ไม่ทําตัวเป็นกิจการธนาคารพาณิชย์ 
  4. ไม่ทําให้กิจการมีความเสี่ยง อาทิ 
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- ทํา OD 
- ลดดอกเบี้ย-เพิ่มดอกเบ้ีย โดยปราศจากกฎเกณฑ์ทางวิชาการสนับสนุน 
- ให้กู้แก่สหกรณ์ท่ีขาดวินัยการเงิน 
- ไม่คํานึงถึงสถานภาพของสหกรณ์ 
- ดอกเบี้ยเงินกู้ไม่สะท้อนฐานะของสมาชิกผู้กู้  

 
TRUST     
  เป็นการเน้นความน่าเชื่อถือ ความเช่ือม่ัน สร้างความม่ันใจให้แก่สมาชิกที่มีต่อ “ชสอ.”  การ
สร้างความน่าเชื่อถือหรือเชื่อม่ันดังกล่าว ชอบที่ ชสอ. จะต้องสถาปนาตัวเองให้มีคุณสมบัติดังนี้  
  1. เอกภาพในการบริหารและการดําเนินงาน  
  2. ธํารงหลักการสหกรณ์ ปรัชญา ระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ มติ กฎหมาย ตลอดจน 

  ครรลองประเพณีปฏิบัติต่างๆ อย่างม่ันคง  
  3. สามารถให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน หรือให้คําปรึกษาแก่สหกรณ์ในด้านต่างๆ อย่าง 

  รวดเร็ว 
   4. เป็นเสาหลัก เป็นผู้นําในการพิทักษ์หลกัสหกรณ์ ธุรกรรมต่างๆ ของสหกรณ์ ศักด์ิและสิทธ์ิ

  ของสหกรณ์ตลอดจนผลประโยชน์ในด้านต่างๆ ของขบวนการสหกรณ์  
   5. ดําเนินการให้ภาครัฐยอมรับ เชื่อถือ และนําหลักสหกรณ์ไปปฏิบัติในทุกภาคส่วนของ 

  สังคม และเศรษฐกิจ 
   6. การดําเนินงานตั้งอยู่ในหลักธรรมาภิบาล  
  7. ดํารงตนเป็นแบบฉบับ แบบอย่างที่ขบวนการสหกรณ์สามารถนําไปอ้างอิงเป็นแบบพิมพ์ได้  
  8. สถานที่ประกอบการชัดเจน เป็นกิจลักษณะ  
 
INNOVATION 
  คําว่า “นวัตกรรม”  ย่อมแตกต่างจากคําว่า “พัฒนาการ”  เพราะพัฒนาการนั้นหมายถึง          
การทําสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ได้รับการปรับปรุง แก้ไขให้เหมาะสมขึ้น สะดวกขึ้น รวดเร็วขึ้น ประหยัดขึ้น แต่
นวัตกรรม น้ันหมายถึง การนวรังสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นมาในการทํางาน เพ่ือประสาน          ธุรกรรมให้
มีความก้าวหน้าย่ิงขึ้น มีวิธีการใหม่มีแนวทางใหม่ มีเครื่องมือใหม่ มีวิธีคิดใหม่ ท้ังนี้ยังจะต้องมีการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการเปิดประตูไปสู่สิ่งใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องด้วย (KAIZEN)  
  สําหรับ ชสอ. แล้วการสถาปนาให้มีนวัตกรรมเกิดขึ้นได้น้ัน จะต้องอิงอาศัยเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพและสําคัญอยู่ 2 ชนิด เป็นตัวนํา กล่าวคือ  
 
  1. THINK TANK  

- คิดนอกกรอบการทํางานแบบเดิม ๆ 
- ไม่ยึดติดวิธีการ แนวทางเดิมๆ 
- กล้าออกทะเลใหญ่ (White Ocean ; Blue Ocean)  
- เป็นตัวของตัวเอง ไม่ถูกช้ีนํา ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลครอบงํา  
- ระดมความคิดจากทุกภาคส่วน 
- เปรียบเทียบแนวคิด – เลือกแนวทาง – ตัดสินใจ  
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- มีการทบทวนปรับปรุงแนวคิด แนวทางอยู่เสมอ 
- ยึดม่ันในกรอบแห่งครรลองของหลักการ – ปรัชญาสหกรณ์  

  
  2. TECHNOLOGY 
    การใช้ Technology จะต้องจําแนกออกมาเป็น 2 ด้าน  
   
    1. Financial Technology  
     เป็นการใช้Technology ทางด้านการบริหารการเงิน เพื่อให้ ชสอ. ท่ีได้วางตัวไว้
เป็นศูนย์กลางทางการเงินสามารถนําเสนอแนวทางในการบริหารการเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทาง
อยู่ 3 ด้าน กล่าวคือ  
     -  การมีเครื่องมือทางการเงิน (Financial Instruments)  
     -  การมีผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (Financial Products) 
     -  การมีกลยุทธ์ทางการเงิน  (Financial Strategies) 
   
    2. Information Technology  
     หมายถึง การที่ ชสอ. จะต้องเป็นศูนย์กลางทางด้านข่าวสารข้อมูลต่างๆ ท้ังใน
ด้านวิชาการและข้อมูลอื่นๆ เพื่อตอบสนองความกว้างขวางทางด้านโลกทรรศน์ทางการสื่อสารแก่สหกรณ์
สมาชิกอย่างทั่วถึง รวดเร็ว มีปริมาณมากพอต่อการใช้งาน และข้อมูลน้ันทันสมัย โดยใช้อุปกรณ์การสื่อสาร
ต่างๆ เป็นสื่อกลาง (Media) ในการเชื่อมโยงกับสหกรณ์สมาชิก  
 
   ก. FINANCIAL TECHNOLOGY  
 
INSTRUMENTS  PRODUCTS  STRATEGIES 
CF. SAWS. 
SWOT 
FUNDING   ARCADE 
PRIVATE REPOMARKET 
RISK MANAGEMENT 
BALANCED  SCORE  CARD 
INTERNAL  CONTROL 
GRC. (GOVERNANCE RISK 
COMPLIANT) 

 STN. (SHORT TERM NOTE) 
MTN. (MEDIUM) 
LTN. (LONG) 
NCD. (NEGOTIABLE) 
TCD. (TRANSFERABLE) 
DEBENTURE 
PN. (PROMISORY  NOTE) 
CD. (CERTIFICATE OF DEPOSIT)   
FLOATING RATE  NOTE 

 SECURITIZATION 
SYNDICATED LOAN 
SYNDICATED WELFAIR 
MATCHING FUND 
MUTUAL FUND 
INSURANCE 
CO-OPERATIVE CO-
ORDINATION 
REVOLVING FUND 

 
  ข. INFORMATION TECHNOLOGY 
 

- MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM  
- INTER NET 
- INTRA NET 
- TELE-CONFERENCE 
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- FAX 
- SMS 
- E-MAIL 
- FACE BOOK 
- NEWS NET-WORK 
- TELEPHONE 
- DOCUMENTS etc. 

 
การสร้างความยั่งยืน 
  1. สร้างความเชื่อม่ัน 
  2. สมาชิกให้ความร่วมมือ 
  3. เป็นสถาบันที่ม่ันคง 
  4. มีมาตรฐานที่ดี 
  5. เป็นต้นแบบที่ดี 
  6. มีธรรมาภิบาล 
  7. ให้บริการแก่สมาชิกโดยสามารถสนองตอบตามความประสงค์ 
  8. มีเกียรติภูมิ – ภาพลักษณ์ท่ีดี 
  9. ประสานสวัสดิการร่วม 
  10. สามารถเป็นที่พ่ึง เป็นที่ปรึกษา ที่ทรงประสิทธิภาพ  
 
การเงินวัฎจักร  

- Created Revolving Fund  
- มีเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย 
- มีการกระจายเงินสู่สมาชิกท่ัวถึงและทันการณ์ 
- เป็นตลาดกลางการกู้ยืมเงินระหว่างสมาชิก 
- เป็นผู้แทนหรือตัวแทนในการประสานงานการเงินในระหว่างสหกรณ์ โดยเฉพาะในด้าน 
  เงินกู้และสภาพคล่อง 
- Roll over condition  
- Refinance Suggestion  
- เป็นศูนย์กลางการจัดการทางการเงิน ระหว่างขบวนการสหกรณ์ รวมทั้งกลุ่มเกษตรกร  
  และกลุ่มออมทรัพย์ในรูปต่างๆ  

 
การเป็นที่พึ่งพา 
  หมายถึง การที่ชสอ. สามารถบ่มเพาะสหกรณ์สมาชิกให้มีขีดความสามารถในการพึ่งตนเองได้
จนสามารถพาตัวเองและสมาชิกพ้นจากความยุ่งยากทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันก็ยังหมายรวมถึงการที่ช
สอ. ต้องทําตัวเป็นแกนหลักในการที่จะเป็นที่พ่ึงของสหกรณ์สมาชิกได้ด้วยการให้คําปรึกษา หรือความ
ช่วยเหลือ แนะนํา สนับสนุนในด้านต่างๆ อีกท้ังยังเป็นผู้นําในการพาสหกรณ์สมาชิกบรรลุเป้าหมายในการ
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เป็นสถาบันการเงินที่มุ่งสู่ความอยู่ดีกินดี มีความม่ันคงก้าวหน้าท้ังทางด้านวิชาการ บริหาร การจัดการ ด้วย
พ้ืนฐานของธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน  
  1. ต้องผลักดันให้ สหกรณ์สมาชิกหล่อหลอมให้สหกรณ์ของตนมีความภูมิใจและอุ่นใจในการ

  ท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ โดยเฉพาะการสามารถดํารงตนอยู่ได้อย่างสมเกียรติภูมิแห่งศักด์ิศรี
  ความเป็นมนุษย์ (Human Dignity)  

  2. ต้องมีกลยุทธ์ในการที่จะให้สหกรณ์สมาชิกตระหนักหรือให้นึกถึง “ชสอ.” ก่อน  
  3. รับคําปรึกษาได้ทุกกรณี  
  4. ให้ความเสมอภาค 
  5. สร้างความเชื่อม่ันแก่สมาชิก 
  6. สามารถให้ความช่วยเหลือได้จริง  
  7. มีการติดตามเรื่องและผลงานด้วยความสมํ่าเสมอต่อเนื่อง  
  8. เอาใจใส่ในงานทุกด้าน ทุกขั้นตอน  
  9. มีการวิจัย-ติดตาม-สํารวจ เม่ือมีแผนงานใหม่ๆ เกิดขึ้น  
  10. มีการประชาสัมพันธ์ดี  
  11. มีข้อมูลทันการณ์ และทันสมัยพร้อมมูลในการบริการสมาชิก  
  12. มีข้อมูลมากเพียงพอต่อการใช้งานเพื่อการพิจารณา – ตัดสินใจแก่สหกรณ์สมาชิก   
 
การเงินวัฎจักร  
  คือการสร้างวงจรการหมุนเวียนทางการเงินในระหว่างสหกรณ์และแผ่ขยายไปสู่ตลาดภายใน
ของกลุ่มคนผู้ท่ียังไม่อาจรวมตัวกันจัดต้ังเป็นสหกรณ์ เช่น กลุ่มเกษตรกร : กองทุนออมทรัพย์ต่างๆ เป็นต้น  
  1. สร้างสภาพคล่องให้เพียงพอ 
  2. สะสมทุนพอเพียง 
  3. มีการประสานงานดีระหว่างกัน 
  4. ใช้เคร่ืองมือการเงินที่พรั่งพร้อมเหมาะสม 
  5. หลากหลายด้วย Technology 
  6. มีเครือข่ายสัมพันธ์  
  7. สร้างกลุ่มเข้มแข็ง 
  8. มีข้อมูลทางการเงินให้บริการสมํ่าเสมอ  
  9. มีหลักประกันความม่ันคงแก่สมาชิก 
  10. มี ROI เหมาะสม  
  11. ให้ผู้กู้ได้ประโยชน์เชิงสร้างสรรค์ 
  12. มีการรายงานกลับในเงื่อนเวลาที่กําหนด เช่น ปีละครั้ง หรือ 2 ครั้ง  
  13. มีการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนผู้กู้หลังการกู้เงินในด้านต่างๆ ท่ีผู้กู้มีจุดอ่อน  
    (Full Support Package)  
  14. ติดตามประเมินผลงานของสหกรณ์สมาชิก  
  15. ปรับปรุงระบบต่างๆ อย่างสมํ่าเสมอต่อเนื่อง  
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คุณภาพของสถาบันความมั่นคง  
  1. ระบบบัญชีชัดเจนเป็นปัจจุบันและโปร่งใส  
  2. มีหนี้สินน้อยกว่าทุน 
  3. ผ่านการกลั่นกรองโดยตัวช้ีวัดทางการเงิน 
  4. มีการควบคุมภายในดี 
  5. มีผู้สอบบัญชีเชื่อถือได้ 
  6. มีสภาพคล่องดี 
  7. มีทุนดําเนินงานภายในเป็นหลัก 
  8. มีทุนดําเนินงานเพียงพอ 
  9. หากมีหนี้ก็สามารถควบคุมได้ 
  10. มีการเจริญเติบโตของกิจการสมํ่าเสมอ  อย่างพอเหมาะ พอควร  
 
การสร้างคุณค่าเป็นสถาบันที่ยั่งยืน  
  1. มีภาพลักษณ์ท่ีดี 
  2. ไม่มีเรื่องเสื่อมเสียม (Moral Hazard ) 
  3. มีคุณภาพของบุคลากร- กรรมการในเกณฑ์สูง 
  4. การได้รับการยอมรับสนับสนุนจากสมาชิก 
  5. มีผลงานดีต่อเนื่อง 
  6. มีระบบการเงินที่ม่ันคง ปลอดภัย 
  7. มีสถานที่ประกอบการชัดเจนเป็นกิจลักษณะ 
 
คุณธรรมของการเป็นที่พึ่งพา 
  1. มีความสุจริตใจ 
  2. มีความซ่ือตรง-เสียสละ  
  3. ยึดหลักธรรมาภิบาล 
  4. ยึดหลักปรัชญาสหกรณ์ 
  5. ยึดม่ันในแนวทางของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
  6. มีแผนงาน นโยบายชัดเจน 
  7. ธํารงตนเป็นแบบอย่างที่อ้างอิงได้ 
  8. ให้ความช่วยเหลือที่รวดเร็ว เสมอภาค ท่ัวถึงหลากหลาย 
  9. มีความเป็นกลาง 
  10. รักษาความลับของสหกรณ์-สมาชิก  
 
ความร่วมมือ 
  ในยุคโลกาภิวัตน์ยากท่ีองค์กรหนึ่งใดจะสามารถยืนอยู่ได้อย่างโดดเดี่ยว โดยไม่ต้องสมาคมกับ
บุคคลหรือองค์กรอื่นใด ชสอ.ก็เช่นกัน เพื่อนําทางสมาชิกก้าวไปสู่ความสําเร็จและความเจริญก้าวหน้า ชสอ.
จึงชอบที่จะต้องประสานงานในด้านต่างๆ โดยทําควบคู่กับสถาบันหรือสถานประกอบการอื่นๆ กล่าวคือ  
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  1. ความร่วมมือในระหว่างขบวนการสหกรณ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  -  ความร่วมมือในด้านการเงิน 
  -  ความร่วมมือในด้านสวัสดิการ 
  -  ความร่วมมือในด้านข่าวสาร-ข้อมูล 
  -  ความร่วมมือในด้านวิชาการ 
  -  ความร่วมมือในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
 
 
 
 
 
 
 
 

ตางประเทศ 

ตางประเทศ 

เกษตร 

ชสอ. 

รานคา 

นิคม ประม

บริการ เครดิต
ยูเนียน 

ตางประเทศ 

ตางประเทศ 
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 2.  ความร่วมมือภายนอกขบวนการสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   -  คุ้มครองชีวิต 
   -  คุ้มครองทรัพย์สิน 
   -  คุ้มครองอาชีพ 
   -  คุ้มครองวัยเกษียณอายุ 
   -  คุ้มครองตามปลอดภัยด้านการเงิน 
 
 3.  ความร่วมมือกับทางราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรอิสระ มูลนิธิ หน่วยงานอื่นๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   -  กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ  
   -  พิธีปฏิบัติ 
   -  ข้อมูล – สารสนเทศ 
   -  วิชาการ 
   -  กิจกรรม 
   -  ความช่วยเหลือ อุปถัมภ์ ร่วมงาน  

ชสอ. 

กลุม
กองทุน 

 

ธนาคาร 

ประกัน 

ราชการ รัฐวิสาหกิจ 

มูลนิธิ องคกร
อิสระ 

ชสอ. 
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การกําหนดผู้รับผิดชอบ 
  การดําเนินงานส่วนใหญ่ท่ีได้ปรากฏในการประกอบการทั่วไปน้ัน สิ่งที่ก่อให้เกิดความชะงักงัน
จนนําไปสู่การปราศจากผลสัมฤทธิ์ในการทํางานนั่นก็คือ เม่ือได้รับการกําหนดนโยบายหรือจัดทําโครงการ
และวางแผนงานไว้แล้วต่างก็คือว่าตนได้บรรลุภารกิจไปเรียบร้อยแล้ว จึงละเลยหลงลืมที่จะแต่งตั้ง
หน่วยงานหรือบุคลากรเป็นผุ้สานต่องานที่ได้ต้ังใจให้เดินหน้าไว้แล้วน้ันอย่างชัดเจนเป็นทางการ ดังน้ัน จึง
ปรากฏอยู่เสมอว่างานต่างๆ ท่ีวางไว้แล้วมักไม่คืบหน้าเท่าท่ีควร หรือจนแม้กระทั่งหยุดชะงักไปเลยก็มี  
ฉะน้ัน  การที่จะให้การสถาปนา ชสอ. เป็นศูนย์กลางทางการเงินของขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์จึงมี
ความสําคัญในอันที่จะไม่ถือว่าโดยรูปแบบนั้น ชสอ. ได้รับการออกแบบให้เป็นศูนย์กลางต่างๆ ของงานใน
ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์อยู่แล้ว แต่การที่จะมีการแต่งตั้งหน่วยงานหรือบุคลากรอันเหมาะสมที่จะเป็น
ผู้ดูแลรับผิดชอบโดยตรงต่องานชิ้นสําคัญนี้ด้วย เพื่อประโยชน์ในการสานต่องานดังกล่าวขณะเดียวกัน ชสอ. 
ก็ควรจะให้คําแนะนําแก่สหกรณ์สมาชิกในการที่จะต้องแต่งตั้งบุคลากรหรือหน่วยงานของสหกรณ์มาดูแล
งานการประสานงานกับ  ชสอ. ด้วย ดุจกัน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูลให้สามารถเดิน
ไปได้อย่างรวดเร็วท่ัวถึงและทรงประสิทธิภาพ ทุกวันนี้การณ์ปรากฏอยู่เสมอว่าข้อมูล ข่าวสาร เรื่องราว
ต่างๆ ของสหกรณ์สมาชิกกับ ชสอ. มักไปสะดุดหยุดลงแค่เฉพาะบุคคล หรือกลุ่มบุคคลท่ีสหกรณ์ติดต่อกับ 
ชสอ. เท่าน้ัน  คนอื่นๆ ในสหกรณ์หาได้ทราบไม่ หรือแม้แต่ได้ทราบก็เป็นการได้ทราบอย่างไม่เป็นทางการ 
ไม่มีรายละเอียด ไม่มีข้อมูลอันสมบูรณ์ทําให้ความเข้าใจในข้อมูลต่างๆ ด้อยคุณค่าลงไปเป็นอันมาก   
  อนึ่ง  การแต่งตั้งหน่วยงาน หรือบุคลากรท่ีจะรับผิดชอบงานนี้ชอบที่จะต้องสรรหาจาก
บุคลากรที่มีคุณสมบัติตรงกับงานมีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ มีเวลาเสียสละมากเพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน เพราะงานนี้นอกจากจะมีความละเอียดอ่อนสูงแล้ว ยังมีการกําหนดขอบเขตของงานที่ค่อนข้าง
จะกว้างขวาง อีกทั้งยังจะต้องมีความสัมพันธ์อันดีต่อผู้เกี่ยวข้องต่างๆ (Stake Holders) อย่างรอบด้าน อีก
ด้วย  
 
การติดตามงาน 
  การเดินงานให้ชสอ. เป็นศูนย์กลางทางการเงินตาม Road Map ท่ีได้วางไว้เป็นแนวทางกล
ยุทธ์นี้น้ัน ชอบที่จะต้องมีการติดตามผลการทํางานเป็นระยะอย่างสมํ่าเสมอเพื่อวัดผลการดําเนินงาน และ
ทราบความคืบหน้า อุปสรรค ปัญหา อันจะพึงมีจะได้มีการปรับปรุง แก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ทันการณ์ มี
ประสิทธิผล การติดตามผลการปฏิบัติงานนี้อาจพิจารณาแยกส่วนออกเป็นพันธกิจ 2 ประการ กล่าวคือ 
  
   ก. บุคคลผู้ติดตามผล  
    การมอบหน้าท่ีนี้ให้แก่ผู้ควบคุมงานภายใน (Internal Controller) เป็นผู้ดําเนินงานด้านน้ี
โดยตรงจะเหมาะสมที่สุด อย่างไรก็ดีในชั้นนี้แน่ใจว่า ทุกสหกรณ์อาจยังมิได้มีบุคลากรรับผิดชอบงานด้าน
การควบคุมภายในอย่างชัดเจนโดยตรงก็อาจขอให้ผู้ตรวจสอบกิจการ (Internal Auditor) เป็นผู้รับผิดชอบ
ดูแลงานไปพลางก่อน แต่อย่างไรก็ดี สหกรณ์ควรจะเร่งสรรหาและสร้างบุคลากรของตนเองในการที่จะให้มี
ผู้มาปฏิบัติงานด้านการควบคุมภายในโดยเร็ว ท้ังนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายในด้านปฏิบัติการ 
(Operation) ได้มีการกํากับดูแลอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันก็จะเกิดความสมบูรณ์ในงานควบคุมและ
ตรวจสอบงานในสหกรณ์ขึ้น เพราะมี 3 แรงประสานมาช่วยดูแลการปฏิบัติงานคือ ผู้ควบคุมภายใน  ผู้
ตรวจสอบกิจการ และผู้สอบบัญชี  
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   ข. เครื่องมือในการติดตามงาน  
    สหกรณ์จะต้องกําหนดให้ใช้เครื่องมือในการติดตามการทํางานอย่างพร้อมมูลโดยอาศัย
เครื่องมือที่เอื้อประโยชน์ต่อการชี้แนะถึงผลการดําเนินงาน เช่น  
    - แผนกลยุทธ์ที่ประกอบด้วยตัวช้ีวัดการทํางาน K.P.I. (Key Performance Indicators) 

 โดยมีเงื่อนเวลาเป็นเครื่องกํากับไว้ด้วย  
    - C.P.M. Chart หรือ P.E.R.T. Chart เพื่อใช้ตรวจดูเส้นทางในการเดินงานตามระยะเวลาที่

 กําหนดไว้ในแผนงาน  
    - S.W.O.T. เพื่อชี้ประเด็นให้ชัดเจนถึงปัญหา อุปสรรค จุดเด่น จุดด้อย ข้อควรระวัง ข้อควร

 แก้ไขในการทํางาน  
 
การประเมินผล  
  ในแต่ละคาบเวลา (Duration) ชสอ. ควรจะต้องมีการประเมินผลการทํางานเป็นระยะเวลาตาม
ความเหมาะสมโดยขึ้นอยู่กับการกําหนดของฝ่ายบริหารว่าต้องการจะประเมินผลในระยะเวลาใด เช่น ระยะ
ไตรมาส  ทุกครึ่งปี  หรือปีละครั้ง การประเมินผลนี้จะต้องแสดงออกเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการทุก
คาบเวลาที่ได้กําหนดไว้แล้วน้ัน การประเมินผลนี้จะต้องสามารถแสดงผลออกมาให้เห็นชัดเจน กล่าวคือ  
 
  ก. จะต้องจัดชั้นการวัดค่าประสิทธิผลสัมฤทธิ์  
    การจัดช้ันอาจกําหนดออกมาเป็นระดับ A-B-C-D โดยผู้ประเมินอาจเป็นบุคคล เช่น               
ผู้ควบคุมภายใน  ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี ก็ได้ ขณะเดียวกัน ก็จะต้องแสดงให้เห็นถึง ความสามารถ
ในการพัฒนาการในการที่จะปรับปรุงงานให้ก้าวหน้าดีย่ิงขึ้นได้อย่างไร  ข้อสําคัญก็คือ ต้องไม่พึงพอใจต่อ
การที่งานสามารถเดินหน้าไปตามเป้าหมายตรงตามเงื่อนเวลาเท่าน้ัน แต่ต้องสามารถที่จะพัฒนาให้งานมีขีด
ความสามารถดีขึ้นจนอาจลุล่วงได้ก่อนเงื่อนเวลาที่วางไว้ด้วย  
 
  ข. เคร่ืองมือในการประเมินผล  
    ผู้ประเมินผลจะต้องใช้เครื่องมือที่สําคัญในการวัดผลการดําเนินงานทางด้านการเงิน ดังนี้  
    -  C.F. SAWS เป็นเครื่องมือที่พัฒนาขึ้นมาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เพื่อชี้ให้สหกรณ์

ตระหนักถึงสภาพการณ์ทางการเงินของสหกรณ์ ในเวลาใดเวลาหนึ่งตามที่
นําค่าตัวเลขของสหกรณ์จากงบการเงินไปคํานวณ และวิเคราะห์ 

 
    -  B.S.C. หรือ Balanced Score Card เป็นการประเมินผลงานด้านการเงินโดย

พิจารณาจากมิติต่างๆ รอบด้านใน 4 ทิศทางคือ ด้านการเงิน ด้านการ
บริหารงาน  ด้านผู้เกี่ยวข้อง  และด้านนวัตกรรม  

 
หมายเหตุสําคัญ  
 การเดินงานของ ชสอ. ในการที่จะเป็นศูนย์กลางทางการเงินนั้น จะต้องเป็นงานที่เกี่ยวข้องต่อเนื่อง
อย่างยั่งยืน ในปฏิภาคกลับกันเราจะพบว่า คณะกรรมการดําเนินการของ ชสอ. มีการปรับเปลี่ยนอยู่เสมอ 
จึงอาจเป็นไปได้ว่า การเดินงานของแผนการเป็นศูนย์กลางการเงินอาจไม่ต่อเนื่องเพราะคณะกรรมการ
ดําเนินการแต่ละชุดอาจให้ความสําคัญในประเด็นหลักและรายละเอียดแตกต่างกัน ฉะนั้น การวางแผนกล
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ยุทธ์ทางการเงินจึงควรวางไว้เป็นระยะปานกลาง 3-4 ปี แต่ท่ีสําคัญก็คือ จะต้องสามารถตัดทอนแบ่งแยก
แผนการดําเนินงานออกมาเป็นช่วงๆ โดยเว้นช่วงไว้แต่ละปีเป็นขั้นๆ ได้  
  
ข้อเสนอแนะ 
 1.  ชสอ. ไม่ใช่เป็นแหล่งระดมทุนของสหกรณ์ แต่จะเป็นสถาบันที่ช่วยสมาชิกในการผ่อน
คลายสภาพคล่องในการนี้ ชสอ.จึงมิใช่เป็นสถาบันที่จะช่วยสมาชิกให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุน 
 2.  ชสอ. ต้องไม่ใช้ตลาดทุนเป็นทางเลือกแรกในการลงทุน 
 3. ชสอ. ต้องไม่ลงทุนในตลาดอนุพันธ์ 
 4. ทองคําอาจเป็นสินทรัพย์ท่ีจะถือครองไว้เป็นหลักประกันความม่ันคงได้ แต่ต้องในรูปวัสดุ 
(ทองคําแท่ง)  
 5. ชสอ. ไม่มีหน้าท่ีในการทําตัวเป็นแหล่งระดมเงินจากสมาชิกไปลงทุนในตลาดทุนหรือ
ตลาดอนุพันธ์ 
 6. ชสอ. ต้องคํานึงอยู่เสมอว่ามิใช่เป็นสถาบันการเงินเพื่อสร้างผลกําไรทางธุรกิจแก่สมาชิก 
ดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องพะวงว่าจะต้องปฏิบัติดังนี้ :- 

 6.1 อัตราเงินปันผลต้องเพิ่มสูงขึ้นเสมอไปหรือเท่ากับปีก่อน  
 6.2 พยายามสร้างผลกําไรเพื่อมาจ่ายเงินปันผล 

  6.3 ถอนเงินทุนรักษาระดับเงินปันผลมาจ่าย ชดเชยอัตราเงินปันผลในปีท่ีความสามารถ
ในการจ่ายเงินปันผลตํ่า เพราะเท่ากับเป็นพฤติกรรมของการบิดเบือนผลการดําเนินงานอันไม่อาจสะท้อน
ผลการบริหารงานประจําปี และที่สําคัญก็คือ เป็นการใช้เงินทุนรักษาระดับเงินปันผลที่ผิดวัตถุประสงค์  
  7. ชสอ. เป็นแต่เพียงสถาบันที่จะช่วยระบายสภาพคล่องส่วนเกินให้แก่สมาชิกที่อาจไม่มี
ลู่ทางการลงทุนที่เหมาะสม ดังนั้น ชสอ. จึงมิใช่จะต้องรับรองให้สมาชิกได้รับผลตอบแทนดีที่สุด แต่จะให้
สมาชิกมีแหล่งการระบายสภาพคล่องที่ปลอดภัยมากท่ีสุด และมีผลประโยชน์ตอบแทนที่ไม่น้อยกว่าอัตรา
ตํ่าท่ีกําหนดโดยเกณฑ์เฉลี่ยทางตลาดเงิน  
  8. ชสอ. ต้องมแีนวทางที่กําหนดให้สมาชิกมีหนี้ลดลงต่อเนื่องตามลําดับ 
  9. ชสอ. ต้องให้สมาชิกเข้าใจในหลักเศรษฐกิจ “พอเพียง”  โดยชีใ้ห้เห็นถึงความ “พอดี”  ใน
การดําเนินชี้วัดที่สหกรณ์สมาชิกพึงทําความเข้าใจกับสมาชิกของตน  
  10. ชสอ. ต้องเป็นต้นแบบของระบบ REVOLVING FUND  
  11. ชสอ .  ต้องยึด ม่ันในหลักเกณฑ์  ข้อปฏิบั ติ  เงื่ อนไข  กติกา  ระเบียบ  ข้อบั ง คับ                   
อย่างเคร่งครัด และเป็นแบบฉบับอันดีแก่สมาชิก ท้ังในด้านโครงสร้างองค์การสัมพันธภาพในงาน การ
บริหาร และการจัดการ  
  12. ชสอ. ต้องเป็นต้นแบบของการเป็นองค์การท่ีปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน(Conflict of 
Interest) ในทุกระดับ – ขั้นตอน  
  13. ชสอ. ควรแนะนําให้สหกรณ์สมาชิกนําเงินสํารองส่วนหน่ึงมารวม (POOL) ไว้ท่ีชสอ. เพื่อ
เป็นหลักประกันความม่ันคง และเป็นสินทรัพย์สํารองสภาพคล่องที่ต้ังอยู่บนหลักการสหกรณ์ (MUTUAL 
FUND)  
  14. ชสอ. ควรเสนอแนะให้ทางราชการอนุญาตให้นําเงินทุนสํารองเลี้ยงชีพของหน่วยงานที่
สหกรณ์ต้ังอยู่มาลงทุนกับสหกรณ์ได้เพราะเงินของสมาชิกสหกรณ์ควรให้สหกรณ์เป็นผู้ดูแล  
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  15. ชสอ. ควรเสนอแนะให้ทางราชการเห็นชอบให้มีเงินเฉลี่ยคืนจ่ายคืนให้กับเงินฝาก (เงิน
ออม) ของสมาชิก เช่นเดียวกันกับเงินกู้  
  16. ชสอ. ควรจะแนะนําให้สหกรณ์สมาชิกสํารองเงินตามกฎหมายให้สูงกว่าร้อยละ 10 ของ
ผลกําไรเป็นประจําทุกปี  
  17. ชสอ. ควรเป็นศูนย์กลางการจัดการเรื่อง “ฌาปนกิจสงเคราะห์” หรือประสานกับ 
“ชสค.” ในด้านสวัสดิการ  
  18. ชสอ. ต้องเป็นแบบอย่าง ขณะเดียวกันก็ต้องเตือนสมาชิกถึงการประกอบการด้านอื่นๆ 
อันขัดกับหลักการสหกรณ์ เช่น DERIVATIVES ; LOTTERY ; BROKER (INSURANCE) ; LEASING ; 
FACTORING  เป็นต้น  
  19. ควรท่ี ชสอ. จะเป็นสถาบันสร้างแบบ (MODEL) ของ การให้สหกรณ์ใช้ทุนภายในให้มาก 
(ฝากมากกว่ากู้ – หุ้นมากกว่าฝาก)  
  20. ชสอ. ควรแนะนําให้สหกรณ์ต่างๆ มีการปรับปรุงค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบกิจการให้
ใกล้เคียงกับผู้สอบบัญชีเพราะภารกิจของผู้ตรวจสอบกิจการตลอดจนความรับผิดชอบมิได้น้อยกว่ากันมาก
นัก  
  21. ชสอ. ต้องเปลี่ยนแนวคิดในการออกตั๋วสัญญาใช้เงินโดยปราศจากมูลหน้ีที่แท้จริงรออยู่แต่
กลับกลายเป็นการระดมทุนไปเสี่ยงแทนสมาชิกด้วยการลงทุนในตลาดทุน  
  22. การจ้าง FUND MANAGER ในการลงทุนไม่จําเป็นและไม่เป็นผลดีต่อ “ชสอ.” เอง  
  23. สหกรณ์ท่ีต้ังใหม่ให้แนะนําการวางเกณฑ์การกู้เงินประเภทสามัญก่อน เพื่อให้มีวงเงินมาก
พอควร (เช่น เริ่มจาก 30,000 -50,000 บาท) และสามารถผ่อนชําระได้นานกว่าการให้กู้ฉุกเฉิน  
  24. การควบคุมภายในเป็นปฐมฐานของการป้องกันการทําการอันมิชอบนานัปการ ชสอ.จึง
ควรผลักดันให้สมาชิกเร่งศึกษาแนวทางนี้อย่างจริงจังและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ท้ังนี้ก็โดยอนุวัตรตาม
แผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติฉบับที่ 2 (2550-2554)  
  25. ชสอ. เป็นสถาบันการเงินอยู่แล้วโดยธรรมชาติและโดยนิตินัย บทบาทหน้าท่ีก็ดํารงตน
เป็นศูนย์กลางการเงินของสมาชิกอยู่แล้ว จึงมิบังควรนําตนไปสู่ RED OCEAN ด้วยการจัดต้ังธนาคาร ซ่ึงจะ
นําปัญหามาสู้ตนเองอเนกประการ  
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ดรรชนีแนะนําศัพท์ 
 
ACCOUNT.ABILITY = ความรับผิดต่อเรื่องหรือภารกิจหรือโครงการที่ตนนําเสนอแล้วไม่ประสบผลสําเร็จท้ังๆ ท่ี

ตนเองยืนยัน รับรองและที่ประชุมหรือองค์การให้ความเชื่อถือตามท่ีตนนําเสนอโดยมีเงื่อนไข
ให้รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือแม้ไม่มีคํารับรองว่าจะรับผิดต่อการไม่สัมฤทธ์ิผลของงาน
หรือโครงการก็ตาม  

BALANCED SCORE 
CARD 

= เป็นวิธีการวัดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานโดยมองใน 4 มิติคือ  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
ผู้บริหารจะต้องสามารถผสานมิติท้ัง 4 นี้ให้กลมกลืนกันจนสามารถก้าวไปสู่เป้าหมายโดยมี
พัฒนาการอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านวิชาการและนวัตกรรม  

BANKER’S 
ACCEPTANCE 

= เป็นเอกสารการเงินท่ีมีลักษณะคล้าย P.N. ชนิดหนึ่งท่ีธนาคารรับรองว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบเงิน
ในจํานวนท่ีตกลงกันให้แก่เจ้าหนี้ตามที่ระบุไว้ในเอกสารที่ธนาคารออกใบรับรองนี้ในเวลาและ
จํานวนที่กําหนดไว้เอกสารการเงินชนิดนี้สามารถเปล่ียนมือได้ด้วย อย่างไรก็ดี ส่วนมาก 
Banker’s Acceptance มักใช้กับธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  

BANK GUARANTEE = หมายถึงการที่ผู้กู้ขอให้ธนาคารพาณิชย์เป็นผู้ออกหนังสือรับรองค้ําประกันผู้กู้โดยผู้กู้เป็นผู้จ่าย
ค่าธรรมเนียม การคํ้าประกันในเงื่อนไขนี้หมายความว่าถ้าผู้กู้ผิดนัดชําระหนี้ ทั้งจํานวน หรือ
บางส่วนธนาคารพาณิชย์จะเป็นผู้ชําระหนี้ที่ค้างอยู่ท้ังหมดให้เอง  

Blue Ocean = การคิดหาแนวทางใหม่ในการดําเนินงาน โดยการมองผ่านวงจรการประกอบการปัจจุบันท่ีเต็ม
ไปด้วยการแข่งขันกันอย่างสูงและหลากหลายสถาบันด้วยการมุ่งสู่ทิศทางหรือกลุ่มการ
ประกอบการที่ยังไม่มีผู้เข้าไปตอบสนองวัตถุประสงค์ แต่ชสอ. มีProducts ท่ีจะช่วยตอบโจทย์
ได้ หรือแม้แต่เข้าไปในกลุ่มธุรกรรมที่มีการแข่งขันต่ําหรือน้อย โดยเข้าไปเสริมให้สมบูรณ์ขึ้น  

CF. SAWS  
(Co-operative 
Financial 
Surveillance And 
Warning System) 

= เป็นเครื่องมือทางการเงินท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์พัฒนาขึ้นมาจากการใช้หลัก Capital; 
Asset; Management; Equity; Liquidity เพื่อใช้เป็นมาตรฐานการเงินสําหรับสหกรณ์ในการ
นําไปเป็นเครื่องเตือนภัยทางการบริหารงานด้านการเงิน โดยเน้นหนักในเบื้องต้น 3 ด้านคือ 1. 
ทุนสํารองต่อสินทรัพย์  2. ค่าใช้จ่ายการดําเนินงานต่อกําไร  3. ลูกหนี้ท่ีชําระหนี้ได้ตาม
กําหนด  

C.D. = หมายถึง Certificate of Deposit หรือ บัตรเงินฝากท่ีสหกรณ์อาจออกให้แก่สมาชิกผู้ฝากเงิน 
โดยกําหนดระยะเวลาฝากและอัตราดอกเบี้ยท่ีชัดเจน   

C.P.M.  Chart = มาจากคําว่า Critical Path Method เป็นผังแสดงเส้นทางเดินงานในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่การ
เริ่มต้นงานจนนําไปสู่การสิ้นสุดของงานแต่ละชิ้น ใช้ประโยชน์ในการแสดงวิธีการดําเนินงานให้
เห็นชัดเจนตามลําดับขั้นตอนงาน และการทํางานพร้อมกันได้ ณ จุดใด อีกท้ังยังใช้ประโยชน์
ในแง่ของการสามารถติดตามงานได้อย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอนที่เดินงานด้วย  

CLOSED LOOP 
SYSTEM 

= หมายถึงระบบทํางานที่มิได้เปิดกว้างท่ัวไป สําหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ หมายถึง เป็นสถาบัน
การเงินระบบปิด ท่ีมีเงื่อนไขกล่าวคือ เป็นสถาบันท่ีจํากัดการทําธุรกรรมกับสมาชิกเท่านั้น 
และสมาชิกก็จํากัดโดยมีเง่ือนไขระบุไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์มิได้เปิดกว้างสําหรับประชาชน

Vision 
& 

Strategy 

(การเงิน) 
Finance 

(ลูกคา) 
Customer 

(กระบวนการ
บริหารงานภายใน) 
Internal Business 

Process 

(นวัตกรรมและเรียนรูตอเน่ือง) 
Innovation & Learning  
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ท่ัวไป  
CO-OPERATIVE           
CO-ORDINIATION  

= หมายถึง การสร้างวงสัมพันธ์ในหมู่สหกรณ์ท้ัง 7 ประเภทให้สามารถทําธุรกรรมเอื้อต่อกัน 
ช่วยเหลือกัน เป็นผลดีต่อกันอย่างครบวงจร จะเห็นว่าการออกแบบให้สหกรณ์การเกษตร  
ประมง นิคม เป็นหน่วยผลิต สหกรณ์บริการเป็นผู้ขนส่งสินค้าจากหน่วยผลิตออกมาสู่ตลาด 
สหกรณ์ร้านค้าทําหน้าท่ีการตลาด และสหกรณ์ออมทรัพย์กับเครดิตยูเนียน เป็นแหล่งการเงิน  

DEBENTURE = หมายถึงหุ้นกู้ท่ีบริษัทเอกชน สถาบันการเงินทั่วไป บรรษัทกึ่งรัฐ (คล้ายรัฐวิสาหกิจ) ตรา
ออกมาเป็นตราสารหนี้ ท่ีขอกู้เงินจากบุคคลหรือนิติบุคคล โดยกําหนดสถานะของหุ้นกู้ 
ค่าตอบแทนและเงื่อนเวลาชัดเจน  

FUNDING ARCADE  = หมายถึงการจัดให้มีสถานที่หรือสนามการประชุม หรือรวบรวมทุนจากแหล่งต่างๆ เพื่อมา
สนับสนุนงานสหกรณ์  

FULL SUPPORT 
PACKAGE  

= คือการใช้การช่วยเหลือ สนับสนุนผู้กู้เงินในด้านต่างๆ หลังจากผู้กู้ได้รับเงินกู้ไปแล้วเพื่อทราบ
ถึงปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานว่ายังมีจุดด้อยท่ีใดจะได้ให้คําปรึกษา ช่วยเหลือ 
เพราะแต่เดิมผู้ให้กู้เมื่ออนุมัติและจ่ายเงินกู้แล้วก็ไม่ได้ใส่ใจในผู้กู้เงินอีก กว่าจะทราบปัญหาก็
สายเกินกว่าจะแก้ไข  

FLOATING RATE 
NOTE  
(F.R.N.) 

= เป็นตราสารหนี้ท่ีผู้ออกตราสารมิได้กําหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ แต่ตกลงกับผู้ทรงตราสารหนี้ไว้ว่า
หากถึงกําหนดเวลาชําระคืนตามเง่ือนเวลาที่กําหนดไว้ท่ีหน้าต๋ัวแล้ว จะใช้เกณฑ์อัตราดอกเบี้ย 
ณ สถาบันใดเป็นหลักในการจ่ายดอกเบี้ย เช่น กําหนดว่าถึงกําหนดเวลาชําระให้อัตราดอกเบี้ย
เท่ากับ MLR ของ 5 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ + 1 เป็นอัตราดอกเบี้ย หรือใช้อัตราดอกเบี้ย
ของพันธบัตรระยะเวลากี่ปีท่ีตกลงกันเป็นเกณฑ์กําหนด เป็นต้น  

GROWTH  RATE  = ได้แก่ การวัดค่าการเจริญเติบโตหรือความก้าวหน้าของสหกรณ์ ซ่ึงมักจะมองความ
เจริญก้าวหน้าในด้าน 1. การมีหุ้นเพ่ิมมากขึ้น  2. การมีเงินฝากเพิ่มข้ึน  3. การมีหนี้สินท่ี
ลดลง 4. การมีกําไรตามความเหมาะสม  ตามลําดับ  

GRC. (Governance 
Risk Compliant or 
Control)  

= เป็นหลักการท่ีบริษัท Price Water-house & Coopers นําเสนอในเดือนกรกฎาคม 2553 
ภายใต้หลักการนี้สถานประกอบการจะต้องวางหลักให้คณะกรรมการบริหาร (BOARD) มี
หน้าท่ีและภารกิจท่ีจะต้องเข้าไปศึกษา ทําความเข้าใจ ตลอดจนเรียกหาข้อมูลท่ีสมบูรณ์มา
ประกอบการตัดสินใจ BOARD จะมิใช่กลุ่มบุคคลท่ีเพียงแต่รับทราบ และเป็น “ตรายาง” ดุจ
สมัยก่อน  

INTERNAL CONTROL  = การควบคุมงานภายในที่สหกรณ์ควรจะมีบุคลากรดําเนินการในด้านนี้เป็นการเฉพาะเพื่อช่วย
ดูแลให้งานสหกรณ์มีการดําเนินไปท่ีสอดคล้องกับระเบียบ กฎ กติกา มีธรรมาภิบาล ตลอดจน
มีการปฏิบัติหน้าท่ีรัดกุมรอบคอบ และประหยัด  

INSURANCE  = หมายถึง การท่ีสหกรณ์จะสละความเส่ียงให้แก่บุคคลท่ี 3 คือบริษัทประกัน มาช่วยรับผิดชอบ
ไป เพื่อให้สหกรณ์มีความเส่ียงลดลง ผู้คํ้ามีภาระลดลง รวมทั้งยังสามารถประกันความมั่นคง
ทางด้านสินทรัพย์ได้ด้วย  

K.P.I. = Key Performance Indicators เป็นการกําหนดตัวช้ีวัดท่ีสามารถแสดงออกเป็นรูปธรรมเพื่อ
การประเมินได้โดยจะต้องให้มีตัวเลขชี้วัด (Indicator) และสามารถพิสูจน์ค่าตัวเลขที่กําหนด
ไว้ด้วย (Verification)  

K.S.F. (Key Success 
Factors) 

= เป็นเครื่องชี้วัดความสําเร็จของงานโดยให้ดูจากวัตถุประสงค์ (objective) ของงานนั้นๆ  

LTN. = มาจากคําว่า “LONG TERM NOTE”  หมายถึง ตราสารหนี้ท่ีสหกรณ์ออกมาให้แก่สมาชิกโดย
กําหนดเงื่อนไขการชําระเงินต้นคืนในระยะยาว ส่วนมากจะมีเงื่อนเวลาตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป 
ขณะเดียวกันก็กําหนดเงื่อนไขของการจ่ายดอกเบี้ย และอัตราดอกเบี้ยท่ีแน่ชัด 

MTN. = มาจากคําว่า “MIDDLE TERM NOTE” คือตราสารหนี้ระยะปานกลาง ลักษณะเหมือน LTN. 
แต่ระยะเวลาสั้นกว่าโดยมากจะมีกําหนดเวลา 3-6 ปี  
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MATCHING FUND = คือการจัดให้การบริหารเงินมีความกลมกลืน รองรับสนับสนุนเงินทุนซ่ึงกันและกัน เพื่อไม่ให้
สหกรณ์ขาดสภาพคล่อง หลักการพื้นฐานก็คือ เงินที่มีเง่ือนเวลาระยะสั้นให้ปล่อยกู้ระยะสั้น 
เงินระยะปานกลาง หรือระยะยาวก็นําไปปล่อยกู้ระยะยาว เป็นต้น  ข้อสําคัญท่ีต้องระวังก็คือ 
การประเมินมูลค่าทรัพย์สินท่ีมีจํานวนและมูลค่าไม่คงท่ีและอาจผันแปรมูลค่าได้เร็ว เช่น หุ้น
สามัญ ท่ีดิน สินค้าโภคภัณฑ์ หุ้นของสหกรณ์ เป็นต้น ถือเป็นสินทรัพย์เส่ียงต่อการ Matching 
Fund  

MUTUAL FUND  = เป็นแนวคิดในการที่จะให้มีการรวบรวมเงินทุนจากสหกรณ์ต่างๆ เข้ารวมเป็นกองทุนเดียวกัน 
เพื่อให้มีความมั่นคง แข็งแรง และมีปริมาณมากพอต่อการสนับสนุนความเข้มแข็งทางการเงิน
ให้แก่สหกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขสภาพคล่อง หรือ การเกิดวิกฤตทางการเงินใดๆ ขึ้น
โดยมิได้คาดคิด  

NCD. = เป็นบัตรเงินฝากชนิดหนึ่ง มาจากคําว่า Negotiable Certificate of Deposit บัตรเงินฝาก
ชนิดนี้สามารถมีข้อตกลงระหว่างผู้ฝากกับผู้รับฝากระหว่างกัน ในด้านการไถ่ถอน และส่วนลด 
(Discount)ต่างๆ ตามแต่ตกลงกัน  

PRIVATE REPO 
MARKET  

= เป็นตลาดการเงินท่ีเอกชนจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นตลาดการกู้ยืมเงินระยะสั้น โดยมีตราสารหนี้ท่ี
มั่นคง เช่น พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง เป็นหลักประกัน หลักการก็คือ เมื่อมีการตกลงให้กู้แก่กันแล้ว 
ผู้ขอกู้จะนําพันธบัตรไปฝากไว้เป็นการจํานํากับคนกลางโดยมีการโอนสละสิทธิ์การครอบครอง
ไว้ เมื่อถึงกําหนดชําระถ้าผู้กู้ชําระเงินตามกําหนด คนกลางจะคืนพันธบัตรหรือตั๋วเงินคลัง 
ให้แก่ผู้กู้ แต่ถ้าผู้กู้ผิดนัด ผิดสัญญาคนกลางจะโอนกรรมสิทธิ์พันธบัตร หรือต๋ัวเงินคลังให้แก่
ผู้ให้กู้เป็นการชําระหนี้ตามข้อตกลง 

P.N. (PROMISORY 
NOTE)  

= คือ ต๋ัวสัญญาใช้เงินท่ีเป็นต๋ัวเงินท่ีผู้กู้ออกให้ แก่ผู้ให้กู้ยึดถือไว้เป็นหลักฐานในการกู้เงินโดยมี
ข้อตกลงว่าเมื่อถึงเวลาที่ระบุในต๋ัวแล้ว ผู้กู้จะชําระต้นเงิน พร้อมอัตราดอกเบี้ยตามท่ีกําหนด
ในต๋ัวให้แก่ผู้ให้กู้ ตั๋วเงินชนิดนี้มักจะมีกําหนดเงื่อนเวลาในการชําระหนี้คืนในระยะสั้น  

P.E.R.T.  Chart. = มาจากคําว่า Program Evaluation Review Technique ลักษณะเช่นเดียวกันกับ C.P.M. (ดู
คําอธิบายท่ี C.P.M.)  

RESPONSIBILITY  = หมายถึง ขอบเขตความรับผิดชอบในงานที่พึงมีโดยมากกําหนดชัดเจนใน Job Description 
หรือ ระเบียบ หรือ ข้อบังคับของสหกรณ์ 

RISK MANAGEMENT = คือการจัดการกับความเส่ียงท่ีสหกรณ์อาจต้องเผชิญ ความเส่ียงมีหลายประเภท มีความรุนแรง
และความเสียหายหลายระดับแตกต่างกัน จึงชอบที่จะต้องมีการวางกลยุทธ์ในการจัดการกับ
ความเส่ียงอย่างมีหลักการ  

REFINANCE  = เป็นการวางหลักเกณฑ์ในการที่อนุญาตให้ผู้กู้ท่ียังค้างหนี้เงินกู้อยู่เดิมสามารถทําข้อตกลงกับ
สหกรณ์ในการสร้างมูลหนี้ใหม่แทนหนี้เดิม โดยจะเปล่ียนเงื่อนไขให้ดีขึ้นกว่าเดิม เช่น วงเงิน
ลดลง ระยะเวลาผ่อนชําระนานขึ้น ดอกเบี้ยตํ่ากว่าเดิมเปล่ียนแปลงการคํ้าประกัน เป็นต้น  

ROLL OVER  = คือการที่ผู้กู้ที่ยังไม่ได้ชําระหนี้เงินกู้ หมดทั้งจํานวน ย่ืนความจํานงขอกู้เงินกับสหกรณ์ใหม่ โดย
ขอกู้ในเงื่อนไข และวงเงินเดิมทุกประการ  

REVOLVING FUND  = เป็นเงินทุนดําเนินงานของสหกรณ์ท่ีได้จากการท่ีขอให้สมาชิก นําเงินปันผลท้ังหมดหรือ
บางส่วน กลับเข้ามาซ้ือหุ้นของสหกรณ์เพิ่มข้ึน ถ้าสมาชิกทําเช่นนี้ จะช่วยให้สหกรณ์สามารถมี
ทุนดําเนินการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นจํานวนมากโดยไม่ต้องไปขอกู้เงินจากท่ีอื่น  

SECURITIZATION  = เป็นการออกตราสารหนี้โดยใช้ทรัพย์สินท่ีตนครอบครองอยู่ เป็นหลักทรัพย์หนุนหลังตราสารท่ี
ตนออกไปขอกู้เงิน เพื่อให้ผู้ให้กู้มีความเชื่อมั่นมากข้ึน และเพื่อให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลง 
เช่น สหกรณ์ ก. ออก Securitization โดยใช้ท่ีดิน หุ้น แม้กระทั่งสิทธิครอบครองต่างๆ เช่น 
สิทธิการเช่าของตนเป็นหลักทรัพย์หนุนหลังตราสารหนี้ ท่ีออกให้แก่สหกรณ์ เพื่อเป็น
หลักประกันการชําระหนี้  เป็นต้น  
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S.W.O.T = เป็นเครื่องมือการบริหารชนิดหนึ่ง ซ่ึงมักใช้ในการวิเคราะห์ความเหมาะควรในการดําเนินงาน 
ซ่ึงพิจารณาจากจุดเด่น (Strength) จุดด้อย (Weakness) แนวโน้มความน่าจะเป็นหรือลู่ทางที่
อาจเป็นไปได้หรืออาจเกิดขึ้นได้ (Opportunity) และ อุปสรรค (Tread)  

STN. = เหมือนกับ LTN แต่ระยะเวลาสั้นกว่ามาก อาจเป็นเพียงระยะเวลาที่ให้กู้เงินแก่กัน 1-2 ปี  
SYNDICATED LOAN  = คือ การท่ีเจ้าหนี้ผู้ใหกู้้หลายคนรวมเงินให้กู้แก่ผู้กู้ท่ีต้องใช้วงเงินสูง หากเจ้าหนี้แต่ละคนจะให้กู้

ก็ยังไม่มีกําลังเพียงพอ จึงผนึกกําลังกันหลายๆ ฝ่ายรวมเงินเข้าเป็นหนึ่งก้อนใหญ่ให้แก่ผู้กุ้ขอ
เพื่อจะได้มีวงเงินมากพอกับความต้องการ โดยมากมักใช้กับโครงการใหญ่ๆ ท่ีมีความมั่นคง  

SYNDICATED 
WELFARE  

= คือการจัดให้สหกรณ์ต่างๆ มาร่วมมือในการจัดสวัสดิการร่วมกัน เพื่อจะได้มีความมั่นคง มี
วงเงินสูงสามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิกได้อย่างเต็มท่ี เช่น การผนึกกําลังกันของ
สหกรณ์ต่างๆ ในการจัดระบบฌาปนกิจร่วมกัน การท่ีสหกรณ์ต่างๆ ร่วมมือกับสหกรณ์เครดิต
ยูเนียนในการจัดสวัสดิการในรูปต่างๆ เป็นต้น  

White Ocean = คือการทําตัวให้เป็นแบบอย่างของการประกอบการที่เป็นธรรม ขาวสะอาดปราศจากกโลบาย
ในการเอารัดเอาเปรียบต่อกัน ขณะเดียวกันก็พยายามจูงการประกอบการที่เต็มไปด้วยการ
ประชันขันแข่งท่ีรุนแรง หรือร้อนแรง หรือร้ายแรงให้ลดระดับความดุดันมาสู่การประกอบการ
ท่ีอยู่ในครรลองของการเกื้อกูลกันมุ่งช่วยเหลือกันอันเป็นปฐมสดมภ์แห่งปรัชญาสหกรณ์  
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ตัวอย่างนวัตกรรมทางการเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CPM. CHART FOR FINANCIAL STRATEGIES 

ชสอ. 

ขอคิด 

คําเตือน 

สิงหาคม ป 2555 
เงินฝากไดรับการคุมครอง
เพียงบัญชีละ 1 ลานบาท 

เงินฝากจากธนาคารสวนหนึ่ง 
ซึ่งจะเปนจํานวนมากจะไหล

มาฝากกับสหกรณ 

ขอเสนอแนะ กลยุทธ 
เครื่องมือทาง

การเงิน 

เงินฝากออม
ทรัพยพิเศษ 

เงินฝากออมทรัพย
กับสหกรณ 

งด 

จํากัด 

ลด 

ตราสาร 

ดอกเบี้ย 

ดอกเบี้ยต่ํา 

มีเงินเฉลี่ยคืน 
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คําอธิบายผังงาน 
 
ข้อคิด  สถานการณ์ทางการเงินได้แปรเปลี่ยนไปเนื่องจากนโยบายภาครัฐในการให้ความคุ้มครองเงิน

ฝากจากประชาชนจะถูกลดเงื่อนไขการคุ้มครองไปกล่าวคือ ในเดือนสิงหาคม 2555 สถาบัน
คุ้มครองเงินฝากจะรับประกันความเสียหายจากการรับฝากเงินของสถาบันการเงินเหลือเพียง
บัญชีละ 1 ล้านบาทเท่าน้ัน  

 
คําเตือน “ชสอ.” จะต้องเตือนสมาชิกให้ตระหนักว่าจะมีเงินฝากธนาคารพาณิชย์จํานวนหนึ่งไหลมา

ฝากกับสหกรณ์ ดังนั้น สหกรณ์จึงต้องมีการวางแผนต้ังรับไว้ให้แยบยล  
 
ข้อเสนอแนะ สหกรณ์ต่างๆ ต้องใช้กลยุทธ์ในการจัดการกับปริมาณเงินที่ไหลเข้ามาด้วยการใช้แนวทางกาi

จัดการดังนี้  
 
 ก. จากรูปแบบการบริหารเดิมท่ีมีเงินรับฝากประเภทออมทรัพย์พิเศษ สหกรณ์จะต้อง งด 

การรับฝากเงินประเภทนี้เพราะยากแก่การบริหารสภาพคล่องโดยเฉพาะในปริมาณเงิน
จํานวนมาก หากงดไม่ได้ให้มีมาตรการ จํากัด วิธีการฝาก-ถอนเงินและปริมาณเงินที่จะ
นํามาฝากหากยังไม่อาจกระทําได้ให้ใช้วิธีการลด เงื่อนไขในการให้บริการ การรับฝากและ
การถอนเงินรวมทั้งผลประโยชน์อ่ืนๆ ด้วย เพื่อไม่เป็นการจูงใจให้นําเงินมาฝากหรือมาฝาก
น้อยลง  

 ข. เงินฝากออมทรัพย์ท่ัวไปให้ลดอัตราดอกเบี้ยลงให้จนไม่แตกต่างจากธนาคารพาณิชย์ หรือ
ตํ่ากว่าก็ได้ แล้วให้ตอบแทนกลับในรูปของเฉลี่ยคืนเงินฝากซ่ึงสหกรณ์ทําได้ ภายใต้
หลักการของการใช้สิทธิท่ีทําธุรกรรมกับสหกรณ์ (ไม่ว่ากู้เงินหรือฝากเงิน) ก็ควรได้รับเงิน
เฉลี่ยคืนเพราะถ้าคิดว่าเฉลี่ยคืนเงินกู้เนื่องจากสหกรณ์อาจคิดดอกเบี้ยสูงเกินไปก็อาจคิด
อีกมุมหนึ่งว่าดอกเบี้ยเงินฝากอาจให้ตํ่าเกินไปจึงควรชดเชย  

 ค. ใช้เครื่องมือทางการเงินในการลดความแรงของกระแสเงินด้วยการออกตราสารทาง
การเงินที่มีช่วงเวลาในการจ่ายดอกเบ้ียและเงินต้นคืนในระยะเวลาปานกลาง (3-5 ปี) ไป
จนถึงระยะยาว ส่วนการกําหนดอัตราผลตอบแทนในรูปดอกเบ้ียก็ไม่ควรจะสูงจนจูงใจ
มากเกินไป เพราะสหกรณ์เองมีความม่ันคงในด้านเสถียรภาพทางการเงินอยู่แล้ว   
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ตัวอย่างนวัตกรรมการให้เงินกู้สามัญของสมาชิก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CPM. CHART FOR LOAN ALTERNATIVES

สหกรณ 
สมาชิก 

ปญหา 

ขอจํากัด 

1. วงเงินกูสูง 
2. กูทั้งจํานวนเต็มตามสิทธิ์ 

ไมอาจลด 
วงเงินกูได 

ปรึกษา ชสอ. คงวงเงินกู 

พิธีการ, ศาสนา 

ความจําเปน 

จําแนก 
ประเภท 
การกู 

ดับความเดือดรอน 

ยกระดับ 
การครองชีพ 

พัฒนา
สถานภาพ 
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คําอธิบายผังงาน 
 
 สหกรณ์สมาชิกของ “ชสอ.” ท่ีมาขอกู้เงินมักเผชิญกับแรงกดดันจากสมาชิกของตน 
 
ปัญหา  
 1. สหกรณ์ต้องสรรหาเงินมาบริการเงินกู้แก่สมาชิกของสหกรณ์ตนในวงเงินสูงขึ้นเป็นลําดับ 
 2. สมาชิกสหกรณ์แต่ละแห่งมักกู้เงินเต็มวงเงินตามสิทธ์ิ   
 
ข้อจํากัด สหกรณ์ไม่อาจปรับลดวงเงินกู้ลงได้ 
 
ปรึกษา ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของขบวนการสหกรณ์ “ชสอ.” ก็ต้องให้คําปรึกษาและก็จะต้องมี

คําแนะนําท่ีเป็นรูปธรรม สามารถนําไปปฏิบัติได้โดยไม่กระทบกับสิทธิการขอกู้เงิน (เดิม) ของ
สมาชิก  

 
กลยุทธ์  
 1. ให้สหกรณ์คงวงเงินกู้ไว้เดิม เช่น เดิมให้กู้สามัญได้ในวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือจะเป็น

เท่าไรก็ตามก็ยังคงสิทธิการขอกู้เงินไว้ในวงเงินเดิม เช่นนี้ก็จะไม่กระทบกับความรู้สึกของ
สมาชิก  

 2. จําแนก ประเภทของการให้เงินกู้ เพราะแต่เดิมสหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกโดยมิได้จําแนก
เหตุผล กล่าวคือ แล้วแต่สมาชิกจะยกเหตุผลมาขอกู้ ถ้าอยู่ในสิทธ์ิก็อนุมัติเงินกู้ไป กรณี
ใหม่ให้จําแนกเงินกู้ออกเป็นประเภทต่างๆ ตามความต้องการหรือวัตถุประสงค์การกู้ เช่น 
กู้เพื่อพิธีการ ศาสนา งานมงคล  ความจําเป็น กับความเดือดร้อน ฯลฯ ก็ให้กู้ได้ในวงเงิน
แต่ละประเภทตามแต่สหกรณ์จะกําหนดวงเงินไว้ในแต่ละความจําเป็นของประเภทการกู้
เงิน แต่เม่ือรวมกันทุกวัตถุประสงค์แล้วก็จะไม่เกินวงเงินกู้ท่ีกําหนดไว้แต่เดิมท้ังจํานวน 
เช่นนี้ก็จะชะลอ ลด จํากัด  แบ่งเบาภาระการกู้และการค้ําประกันของสมาชิกไปได้ ความ
ซับซ้อน ความรุนแรง ปัญหา NPLS ก็จะเบาบางลงไป ข้อสําคัญ “ชสอ.” ต้องเตือน
สมาชิกของตนมิให้มีการตามใจสมาชิกมากจนเกินไปโดยการขยายวงเงินกู้และระยะเวลา
ในการผ่อนชําระโดยปราศจากหลักการและความจําเป็นที่แท้จริง อีกประเภทหนึ่งควรให้
ทุกสหกรณ์คอยติดตามการใช้เงินกู้ของสมาชิกที่มีวงเงินกู้สูงว่าไปใช้ตรงตามวัตถุประสงค์
หรือไม่  ถ้าไม่จริงตามที่ขอกู้มาก็จะได้ระงับยับย้ังการใช้วงเงินได้ทัน ดีกว่าปล่อยปละ
ละเลยไปจนเกิดเป็น NPLS  
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ตัวอย่างนวัตกรรมทางการเงิน  
การขอกู้เงินจากชสอ.  
ระบบเดิม  
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบใหม่  
 
 
 
 
 
 
 
CPM. CHART FOR FINANCIAL FACILITIES 

สหกรณ
สมาชิกขอกู 

สงขอมูล 

สงเอกสาร
ตางๆ 

ชสอ.       
รับเอกสาร ตรวจสอบ 

YES 

NO 

วิเคราะห
เบื้องตน 

เสนอ
พิจารณา 

ทบทวน 

อนุมัติ 

ไมอนุมัติ 

สหกรณ 
ที่ขอกู 

โอนเงิน 

BA 

BG 

OD 

ชสอ. 

 

ธนาคาร 

KEY 
B.A. =  Banker’s Acceptance 
 
B.G. =  Bank Guarantee 
 
O.D. =  Over Draft  
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คําอธิบายผังงานการขอกู้เงินจาก “ชสอ.” 
 
ระบบเดิม  
 ตามระบบ ระเบียบวิธีการขอกู้เงินจาก “ชสอ.” น้ัน สมาชิกจะต้องจัดทําเอกสารรวบรวมส่ง
เอกสารต่างๆ ทางการเงินมาให้ “ชสอ.” วิเคราะห์ พิจารณา เป็นอันมากและต้องใช้ระยะเวลาในการ
วินิจฉัยเพราะจะต้องให้เจ้าหน้าท่ีดําเนินการด้านข้อมูลและนําเสนอความเห็นก่อนที่จะนํามาสู่การพิจารณา
ตัดสินใจของคณะกรรมการ  
 
ระบบใหม่  
 ปกติวิสัยสหกรณ์สมาชิกมีบัญชีผูกพันกับธนาคารพาณิชย์อยู่แล้ว และก็เป็นลูกค้าของธนาคาร
จะเป็นหนึ่งแห่ง หรือหลายแห่งก็ตาม ธนาคารก็ย่อมจะรู้ลึก เข้าใจ ประเมินสถานะของสหกรณ์ลูกค้าของ
ธนาคารได้ ด้วยเหตุน้ีจึงควรผลักภาระในการพิจารณาความควรไม่ควร เหมาะไม่เหมาะ ให้ไม่ให้ในการกู้เงิน
ของสหกรณ์สมาชิกให้แก่ธนาคารที่เป็นมืออาชีพ โดยให้ธนาคารเป็นคนรับรอง ค้ําประกัน สหกรณ์ท่ีขอกู้
เงินกับ “ชสอ.” เองด้วยการให้ธนาคารออก BG หรือ B.A. หรือใช้วงเงิน O.D. ท่ีอนุมัติแก่สหกรณ์ลูกค้าน้ัน
อยู่แล้วเป็นเงื่อนไข ถ้าหากธนาคารไม่ยอมค้ําประกัน “ชสอ.” เองก็ไม่ควรเสี่ยงให้กู้ แต่เม่ือธนาคารยินยอม
รับรองหรือค้ําประกันสหกรณ์น้ันแล้วก็ออกเอกสารมาที่ “ชสอ.”  ในวันเดียวกันนั้น “ชสอ.”  ก็สามารถที่
จะโอนเงินตามวงเงินที่ขอกู้ และที่ได้รับการคํ้าประกันจากธนาคารไปสู่สหกรณ์สมาชิกผู้กู้ได้  
 การดําเนินการตามระบบใหม่นี้จะสะดวก รวดเร็ว มีความม่ันคง และประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย
ของทุกฝ่าย ข้อสําคัญก็คือ “ชสอ.”  ต้องประชาสัมพันธ์ แนวทางดังกล่าวน้ีให้แก่สหกรณ์สมาชิกได้รับทราบ
เงื่อนไข ขั้นตอนตามที่ปรับปรุงใหม่นี้ เพื่อให้สหกรณ์สมาชิกท่ีเป็นลูกค้าของธนาคารจะได้แจ้งหรือทําความ
ตกลงกับธนาคารที่ตนเป็นลูกค้าอยู่ให้กระจ่างและสามารถที่จะให้ธนาคารดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้
โดยเร็ว  
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(ตัวอย่าง) 
การขอกู้เงินฉุกเฉินตามวงเงินที่ตกลงกัน 
ระหว่าง ชสอ. กับสหกรณ์สมาชิก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CPM. CHART FOR  
URGENT LOAN-WINDO

โอนเงิน ชสอ. 

CHEQUE 

P.N. 

AVAL 
ธนาคาร สหกรณที่ขอกูเงิน  
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คําอธิบายผังงาน  
 
 สหกรณ์สมาชิกอาจมีข้อตกลงในการใช้วงเงินกู้ท่ีฉุกเฉินจําเป็นกับ “ชสอ.”  เช่น กรณีจะ
จ่ายเงินปันผล หรือความจําเป็นใดเป็นการชั่วคราวในระยะเวลาสั้น กรณีเช่นนี้ สหกรณ์สมาชิกจะต้องมี
เงื่อนไขข้อตกลงกับธนาคารพาณิชย์ท่ีตนเป็นลูกค้าอยู่ให้รับรอง (AUAL) ตราสารการเงินที่ตนออก ซ่ึง
ธนาคารมักจะยอม AUAL ในจํานวนเท่ากับเงื่อนไขในวงเงินเบิกเกินบัญชีท่ีตกลงกันไว้ (OVER DRAFT) 
เม่ือใดก็ตามท่ีสหกรณ์สมาชิกเกิดความจําเป็นต้องใช้เงินกู้ฉุกเฉินก็อาจใช้เช็คหรือออกตั๋วสัญญาใช้เงินที่มี 
AUAL น้ันมาที่ “ชสอ.” และ “ชสอ.” ก็จะโอนเงินกลับไปให้ในทันที  
 อนึ่ง การออก P.N. ของสหกรณ์อาจออก P.N. ในรูปของการทํา SECURITIZATION โดย
จํานําหุ้น (ทุนเรือนหุ้น) ของตนให้ไว้กับ “ชสอ.” แทนที่จะให้ธนาคาร AUAL ก็ได้  
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ผังการวัดสวัสดิการร่วม 
SYNDICATED WEL-FAIR CHART  
 

ชสอ. 

ชสค. 

สวัสดิการ 

สวัสดิการ 

สหกรณ
บริการเพื่อ
สวัสดิการ
ของสหกรณ 

เงินกู 

ฌาปนกิจ 

สาธารณภัย 

บํานาญ 

รักษาพยาบาล 

ชสอ. 

 

สหกรณ 

 

สหกรณ ชสค. 

 

สหกรณ 
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คําอธิบายผังงาน  
 
 การจัดสวัสดิการถือเป็นพันธะประเด็นหลักท่ีสําคัญของสหกรณ์ แต่ปัจจุบันนี้ การจัด
สวัสดิการของสหกรณ์ในการบริการสมาชิกยังไม่อาจครอบคลุมได้หลายด้าน และวงเงินก็ยังไม่อาจ
สนองตอบตามความต้องการของสมาชิกได้มากนัก เพราะสหกรณ์ต่างก็จัดสวัสดิการกันเองแตกต่างกันไป
ตามความจําเป็นและตามขีดความสามารถของตนที่จะให้ได้ แม้ในระดับชุมนุมสหกรณ์เองการจัดสวัสดิการ
ก็แตกต่างกัน ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกในรูปแบบท่ีไม่เหมือนกัน เพราะต่างคนต่างทําดุจเดียวกัน  
 
แนวความคิดใหม่  
 ให้ “ชสอ.” ผนึกกําลังกับ “ชสค.” โดยร่วมกันตั้งสหกรณ์บริการขึ้นเป็นองค์กรกลางของทั้ง
สองชุมนุม แล้วจัดรูปแบบสวัสดิการต่างๆ อาทิ  ฌาปนกิจ  คุ้มครอง เงินกู้ คุ้มครองสาธารณภัย ฯลฯ ตาม
ความจําเป็น โดยกําหนดเงื่อนไข วงเงิน ของการคุ้มครองไว้ชัดเจน เช่นนี้แล้วจะทําให้เงินสวัสดิการมี
กองทุนก็จะต้องมีสภาพคล่องในการที่จะจ่ายให้แก่ สหกรณ์สมาชิกโดยผ่านชุมนุมท้ังสองในกรณีที่สหกรณ์
สมาชิกจะต้องจ่ายเงินสวัสดิการประเภทใด ประเภทหนึ่งให้แก่สมาชิกของตน  
 
หลักการ (เงื่อนไข)  
  1. สหกรณ์บริการที่จัดต้ังขึ้น แม้เป็นนิติบุคคลแต่ก็ต้องอยู่ภายในนโยบายการบริหารของ 

  ชุมนุมสหกรณ์ท้ังสอง  
  2. สหกรณ์บริการนี้จะไม่ปล่อยเงินกู้กับสหกรณ์ใดๆ 
  3. เงินทุนดําเนินงานของสหกรณ์บริการจะต้องลงทุนในสัดส่วนดังนี้ 
     3.1 สํารองสภาพคล่องตามนโยบายของชุมนุมสหกรณ์ท้ังสองและตามระเบียบราชการ  
     3.2 ลงทุนในสินทรัพย์ท่ีมีความเสี่ยงตํ่า 60% เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ 

      ท่ีกระทรวงการคลังค้ําประกัน  
     3.3 ลงทุนในสินทรัพย์ท่ีมีความเสี่ยงปานกลาง 25-30% เช่น หุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ  กองทุน 
                        รวมที่มีกรรมสิทธ์ิในอสังหาริมทรัพย์ตราสารหนี้ท่ีคุ้มครองเงินต้น  
     3.4 ลงทนุในสินทรัพย์ท่ีมีความเสี่ยงสูง 10-15% เช่น หุ้นกู้ระดับ A ขึ้นไป หรือหุ้นที่มีการ 
                        จ่ายปันผลต่อเนื่อง 3-5 ปี ติดต่อกัน หุ้นกู้มีหลักประกันของบริษัทเอกชนขนาดใหญ่  
                        หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธ์ิของบริษัทที่มีความม่ันคงมีกิจการดี  
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                                          CO-OPERATIVE MUTUALFUND  CHART

 

นโยบายภาครฐั 

 
กระทรวงการคลั้ง 

 
BOT 

ธกส. ออมสิน  

ชุมนุมสหกรณ 

สหกรณออมทรัพย Credit Union 

SYNDICATED 
LOAN 

กองทุนหมูบาน กลุมออมทรัพย  

คุณประโยชน 
1.  ปฏิบัติตามปณิธานรัฐธรรมนูญ 
2.  อนุวัตรตามหลักการสหกรณ และ 
 ปรัชญาสหกรณ  
3.  สรางวินัย และความรับผิดชอบ 
4. สรางระบบใหเกิดขึ้น 
5. รักษาตนเงิน 
6. สรางความมั่นคงและยั่งยืน  
* ดูมติสหประชาชาติ (18 ธ.ค.52) 
กําหนดใหป 2555 เปนปสากลแหง
สหกรณ DRIVING GLOBAL 
RECOVERY THROUTH CO-
OPERATIVE (พลิกฟนเศรษฐกิจโลก
ผานวิธีการสหกรณ)  
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คําอธิบายผังการเดินงาน  
 
 รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคมโดย
หวังจะลดช่องว่างในสังคมให้แคบลง แต่เท่าท่ีผ่านมา การดําเนินงานยังไม่ราบรื่นเท่าที่ควร เพราะการ
กระจัดกระจายของพันธกิจท่ีมอบให้แก่หลายหน่วยงานประการหนึ่ง และการบริหารเงินที่ยังไม่มีเอกภาพ
อีกประการหนึ่ง ดังนั้น “ชสอ.” จึงควรเสนอตัวให้ภาครัฐพิจารณาในแง่ของการที่จะเป็นองค์กรหน่ึงในการ
ช่วยกระจายทุนไปสู่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพในฐานะที่ “ชสอ.” เป็นศูนย์รวมของสหกรณ์ออมทรัพย์ 
ซ่ึงมีสมาชิกท่ีเป็นปัจเจกชนสังกัดอยู่เป็นอันมาก ทําให้การควบคุม ดูแล และจัดสรรเงินสามารถทําได้
รวดเร็ว แน่นอนมีประสิทธิผล 
 
วิธีการ  
 ภาครัฐอาจผ่านเงินมายังกระทรวงการคลัง หรือธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT) โดยมี
ปริมาณเงินตามที่กําหนดและมีเงื่อนไขตามที่รัฐบาลเห็นเหมาะ-ควร  
 
การปฏิบัติ  
  1. เงินนั้นผ่านมาที่ธนาคารธกส. หรือ ธนาคารออมสิน หรือ ชสอ. โดยตรง 
  2. ในกรณีผ่านธนาคารรัฐทั้งสองก็ให้ส่งเงินหรือผ่านเงินสู่ชุมนุมสหกรณ์ (ชสอ. – ชสค.)  
  3. ชุมนุมสหกรณ์จะจัดสรรเงินกระจายไปสู่ กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน กลุ่มสะสม 

  สัจจะ   กลุ่มออมวันละบาท ฯลฯ การดําเนินการเช่นนี้เป็นการจัดคนให้เข้าสู่ระบบ มีวินัย 
  ไม่กระจัดกระจาย เป็นรายย่อยปัจเจกบุคคลไร้ระเบียบ ควบคุมดูแลยากดุจกาลก่อน  
  (Micro Financial Distribution)  

  4. ชุมนุมสหกรณ์จะเข้าไปเป็นพี่เลี้ยงให้กลุ่มการเงิน (ย่อยๆ) ดังกล่าวในข้อ 3 พัฒนา 
  ศักยภาพตนเองเป็นลําดับโดยมีเป้าหมายในการจัดต้ังเป็นรูปสหกรณ์ที่สมบูรณ์ต่อไป  

  5. วงเงินที่อนุมัติให้แต่ละกองทุนจะต้องไม่สูงมากเกินสมควร โดยพิเคราะห์จากสมาชิกใน 
  ชุมชนว่ามีอาชีพอะไร จะนําเงินไปทําอะไร เป็นต้น  

  6. การกําหนดเงื่อนเวลาในการชําระคืนเงินต้นต้องไม่ยาวนาน (ประมาณ 1-2 ปี)  
  7. โดยท่ีเป็นเงินจากภาครัฐอัตราดอกเบี้ยจะต้องต่ําเป็นพิเศษ  
  8. ชอบที่จะต้องมีระบบการทบทวนการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ 
  9. มีระบบการควบคุมและตรวจสอบการดําเนินงานในกลุ่มผู้ได้รับเงินกู้โดยกําหนด  

  ผู้รบัผิดชอบชัดเจน  
  10. มีการทบทวนติดตามประเมินผลโครงการเป็นประจําทุกปี   
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกที่ 4 
 

ภาพกิจกรรมโครงการวิจัย 
“แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เกื้อหนุนการพึ่งพาตนเอง 

และร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์” 
 



ภาพกิจกรรม 
โครงการวิจยั“แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เก้ือหนุนการพึง่พาตนเอง 

และร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์” 
  

  
  

การประชุมหารือระหว่างสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด  
วันที่ 6 ตุลาคม 2552 ณ สํานักงานชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด 

  

  
  

การประชุมหารือเพ่ือวางแผนการดําเนินงานโครงการวิจัย ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์  
วันท่ี 28 กันยายน 2553 ณ ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  

  
  

ศึกษาดูงานร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด 
ระหว่างวันที่ 10-17 ตุลาคม 2553 ณ ประเทศเยอรมนี ประเทศเนเธอแลนด์ ประเทศเบลเยี่ยม และประเทศฝรั่งเศส 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการวิจยั“แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เก้ือหนุนการพึง่พาตนเอง 

และร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์” 
 

  

  
  

การประชุมหารือแผนการดําเนินงานร่วมกับตัวแทนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด  
วันท่ี 26 ตุลาคม 2552 ณ ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  

  
  

การประชุมหารือร่วมกับนักวิจัยในโครงการ  
วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  

  
  

การประชุมหารือร่วมกับทีมวิจัย เพ่ือจัดเตรียมการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นผู้นําสหกรณ์ออมทรัพย์ 
วันท่ี 3 ธันวาคม 2554 ณ ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการวิจยั“แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เก้ือหนุนการพึง่พาตนเอง 

และร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์” 
  

  
  

การประชุมหารือการดําเนินงานโครงการวิจัยการเงินฯ ร่วมกับผู้บริหารสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 
วันท่ี 15 ธันวาคม 2553 ณ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 

  

  
  

การประชุมหารือร่วมกับนักวิจัยในโครงการ 
วันท่ี 28 กันยายน 2553 ณ ห้อง 214 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  

  
  

เวทีรับฟังความคิดเห็นผู้นําสหกรณ์ออมทรัพย์ สําหรับแนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ท่ีเกื้อหนุน 
การพึ่งพาตนเองและร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ คร้ังท่ี 1 

วันท่ี 14 มกราคม 2554 ณ ห้องนนทรี 2 อาคารเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  

 
 



  4-4 

ภาพกิจกรรม 
โครงการวิจยั“แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เก้ือหนุนการพึง่พาตนเอง 

และร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์” 
  

  
  

การประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง 
วันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง 

  

  
  

เวทีรับฟังความคิดเห็นผู้นําสหกรณ์ออมทรัพย์ สําหรับแนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ท่ีเกื้อหนุน 
การพึ่งพาตนเองและร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ คร้ังท่ี 2 

วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องนนทรี 2 อาคารเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  

  
  

เวทีรับฟังความคิดเห็นผู้นําสหกรณ์ออมทรัพย์ สําหรับแนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ท่ีเกื้อหนุน 
การพึ่งพาตนเองและร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ คร้ังท่ี 3 

วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องนนทรี 2 อาคารเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการวิจยั“แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เก้ือหนุนการพึง่พาตนเอง 

และร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์” 
  

  
  

เวทีรับฟังความคิดเห็นผู้นําสหกรณ์ออมทรัพย์ สําหรับแนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ท่ีเกื้อหนุน 
การพึ่งพาตนเองและร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ คร้ังท่ี 4 

วันท่ี 4 มีนาคม 2554 ณ ห้องนนทรี 2 อาคารเคยูโฮม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  

  
  

เวทีตกผลึกความคิดสําหรับการวิเคราะห์สถานการณ์และแนวทางการพัฒนาะระบบการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ 
วันที่ 2 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมช้ัน 34 อาคารทิบโก้  สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง 

 

  
  

เวทีนําเสนอ(ร่าง)รายงานฉบับสมบูรณ์ 
โครงการวิจัย “แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ท่ีเก้ือหนุนการพึ่งพาตนเอง และร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ 

วันท่ี 21 พฤษภาคม 2554 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด 
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ภาพกิจกรรม 
โครงการวิจยั“แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ที่เก้ือหนุนการพึง่พาตนเอง 

และร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์” 
 
 

  

  
  
ประชุมหารือร่วมกับทีมวิจัยเพื่อปรับแก้ไขรายงานฉบับสมบูรณ์ 

โครงการวิจัย “แนวทางการพัฒนาระบบการเงินสหกรณ์ท่ีเก้ือหนุนการพึ่งพาตนเอง และร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ 
วันท่ี 27 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุม 214 ช้ัน 2 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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