
ส�ำนักงำนวัดเลียบ

วันจันทร์ นายสุวรรณ  กาเซ็ม 08 1638 0875

วันอังคาร นายประจวบ  คงเป็นสุข 08 1916 7933

วันพุธ ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์ 08 1432 5791

วันพฤหัสบดี นายบุญ  เถื่อนค� 08 6572 2237

วันศุกร์ นายเสนอ  วิสุทธนะ 08 9215 4449

ส�ำนักงำนเพลินจิต

วันจันทร์ นายไพบูลย์  แก้วเพทาย 08 1694 7108

วันอังคาร นายสมศักดิ์  ศรีทองวัฒน์ 08 1170 0087

วันพุธ นายไพบูลย์  แก้วเพทาย 08 1694 7108

วันพฤหัสบดี นายประจวบ  คงเป็นสุข 08 1916  7933

วันศุกร์ นายไพบูลย์  แก้วเพทาย 08 1694 7108

ไม่ได้รับความสะดวก 
มีปัญหา เชิญปรึกษากรรมการ
0 2225 7713, 0 2225 7714

พ.702 5845-7 ต่อ 105 หรือ 130

คณะผู้จัดท�
นายด�ารงค์ ปั้นสมพงษ์ นายสุวรรณ กาเซ็ม ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
นางสาวณทัภาดา โตมานติย์ นางสาวจารุณี วงศ์ประยูร นายพรชยั พพิฒัน์ด�ารงกุล 
นายนิพัทธ์ เหลืองด�ารงค์ นายวินัย มาลาวงษ์ นายศราวุฒิ อรรถพงศ์ธร 
นายบัญชา เนาว์อยู่คุ้ม นายสิทธิชาติ รุ่งเรืองมา นายมนต์ชัย พ่วงลา 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สอฟ.



2 มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ

สัมมนาสมาชิก รุ่น 89 - 90  ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2560 
ณ ภูแก้ว & แอดเวนเจอร์ พาร์ค รีสอร์ท จ. เพชรบูรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง 
และสหภาพแรงงานฯ จัดโครงการ สภฟ. ปันน�้าใจ มอบลานกีฬา 

เพื่อเด็กไทยบนดอยสูง และจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 4 - 7 มกราคม 2561 

ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ “ดอยแม่จอนหลวง” ต�าบลแม่นาจร อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่



สารจาก
นายสมศักดิ์ ศรีทองวัฒน์ 
ประธานกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด ก�าหนดจัดการประชุมใหญ่สามัญ

ประจ�าปี พ.ศ.2561 ในวันพฤหัสบดีท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณลานจอดรถหน้าห้องเวรแก้ไฟฟ้าขัดข้อง  

การไฟฟ้านครหลวง เขตวัดเลียบ ในวันนั้นจะมีการประชุมเพื่อรายงานกิจการประจ�าปี 2560 และเลือกตั้งประธาน

กรรมการด�าเนนิการ กรรมการด�าเนนิการแทนกรรมการทีค่รบวาระ จ�านวน 8 ท่าน และเลือกต้ังผู้ตรวจสอบกจิการ

จ�านวน 5 ท่าน สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด ได้มีประกาศรับสมัคร 

ผู้สมัครรับเลือกต้ังในวันท่ี 8 – 12 มกราคม 2561 มีผู้มาสมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการด�าเนินการ จ�านวน  

2 ท่าน กรรมการด�าเนินการ จ�านวน 16 ท่าน และผู้ตรวจสอบกิจการ จ�านวน 5 ท่าน จึงใคร่ขอให้ท่านสมาชิก 

ไปลงคะแนนเลือกตั้งตามวันเวลาดังกล่าว โดยพิจารณาเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ที่จะเข้ามาบริหารกิจการ

ของสหกรณ์เพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด

ในปี 2560 ที่ผ่านมา มีปัญหาอุปสรรคหลายประการที่เกิดขึ้นกับขบวนการสหกรณ์ ภาครัฐเข้ามาก�ากับดูแล 

มากขึ้น ดังนั้นทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันเพื่อก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปให้ได้ เพื่อให้สหกรณ์ยังเป็นที่พึ่งทางด้าน 

การเงินของสมาชิกได้

ในโอกาสที่ผมจะหมดวาระการเป็นประธานกรรมการด�าเนินการ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน คณะกรรมการ

ด�าเนนิการ ทีป่รกึษา ผูต้รวจสอบกจิการ ฝ่ายจดัการ และเจ้าหน้าท่ีสหกรณ์ฯ ทุกท่านทีใ่ห้การสนบัสนนุในการปฏบิตัิ

หน้าที่ด้วยดีตลอดมา และขออวยพรให้ทุกท่านมีความเจริญก้าวหน้าตลอดไป

(นายสมศักดิ์ ศรีทองวัฒน์)

ประธานกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

การไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด

1มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ



ระเบียบวาระที่ 13  พิจารณาอนุมัติการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ พ.ศ.2558

         เรื่อง ข้อก�าหนดการฝาก หรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์  

2 มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ



ก�าหนดการ การประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด

ครั้งที่ 40

วันพฤหัสบดีที่  22  กุมภาพันธ์  2561

ณ ลานจอดรถ หน้าอาคารห้องเวรแก้ไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้านครหลวง วัดเลียบ

----------------------------------------------------------------------------------
เวลา     08.00 - 15.00 น. เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561  ลงทะเบียนเลือกตั้ง

 ประธานกรรมการด�าเนินการ  และกรรมการด�าเนินการ  

เวลา 08.20 - 08.30 น. พิธีเปิดโดยประธานกรรมการด�าเนินการสหกรณ์

เวลา 08.30 - 09.30 น. พิธีมอบทุนการศึกษาสมาชิก, บุตรสมาชิก และมอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์  

เวลา 09.30 - 09.40 น. ประธานกรรมการด�าเนินการสหกรณ์กล่าวค�าปราศรัย

เวลา 09.40 - 09.50 น. เรียนเชิญผู้ว่าการฯ  กล่าวค�าปราศรัย

เวลา 09.50 - 10.15 น. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2560

เวลา 10.15 - 11.00 น. รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2560

เวลา 11.00 - 11.10 น. พิจารณาอนุมัติแสดงฐานะทางการเงิน  งบก�าไรขาดทุน  และงบกระแสเงินสด ประจ�าปี 2560

เวลา 11.10 - 11.20 น. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปี 2560

เวลา 11.20 - 11.25 น. พิจารณาเพื่อตัดจ�าหน่ายหนี้สูญ (ถ้ามี)

เวลา 11.25 - 11.30 น. รับทราบจ�านวนสมาชิกเข้าและออกระหว่างปี 2560

เวลา 11.30 - 11.40 น. ขออนุมัติวงเงินกู้ยืมของสหกรณ์ ประจ�าปี 2561

เวลา 11.40 - 11.50 น. รับทราบแผนงานและประมาณการรายรับ-รายจ่ายประจ�าปี 2561

เวลา 11.50 - 12.00 น. รายงานการตรวจสอบกิจการ 

เวลา 12.00 - 12.10 น. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ�าปี 2561  และก�าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

เวลา 12.10 - 12.20 น. พิจารณาอนุมัติการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ พ.ศ.2558

                               เรื่อง ข้อก�าหนดการฝาก หรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์  

เวลา 12.20 - 12.30  น. พิจารณาจัดจ้าง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนส่วนบุคคล  (PRIVATE  FUND)  

   เพื่อบริหารเงินลงทุนสหกรณ์ (ถ้ามี)

เวลา 12.30 - 12.40 น. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เวลา 12.40 - 15.00 น. จ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่ท�าการสหกรณ์ (เฉพาะรับเงินสด)

เวลา 15.00 น. ปิดการลงคะแนนเลือกตั้งและเริ่มนับคะแนน

เวลา 18.00 น. ปิดลงทะเบียนการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี  2561

----------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :  สมาชิก, บุตรสมาชิกผู้มีรายชื่อรับทุนการศึกษา  สหกรณ์ฯ ด�าเนินการโอนเข้าบัญชีสหกรณ์ตามที่สมาชิกแจ้งความจ�านงไว้  

โดยสามารถเบิกได้ในวันถัดไป  

3มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ



4 มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ



รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการด�าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ 

รายชื่อผู้สมัครประธานกรรมการ

   

 หมายเลข   ชื่อ นามสกุล สังกัด

 1 นายนิพัทธ์ เหลืองด�ารงค์ ฟขล.

 2 นายยุทธพงษ์ สอาดบัว ฝคฟ.

   

รายชื่อผู้สมัครกรรมการด�าเนินการ

 1 นายวรยุทธ ปั้นสุข ฝอจ.

 2 นายนิรันดร์ วงษ์สนธิ ฟขก.

 3 นายธนิต วิวัจนสิรินทร์ ฝบก.

 4 นายอุทัย คงจ�าเนียร ฝอบ.

 5 นายสุพจน์ เชียงทึก ฟขง.

 6 นายมารุต พิไลวงศ์ ฟขม.

 7 พ.จ.อ.บุญมี นุชสมบัติ ฝบช.

 8 นายเรวัตร ขาวส�าอางค์ ฝอร.

 9 นายบุญ เถื่อนค�า ฟขส.

 10 นายณรงค์ ข�าประดิษฐ์ ฝกส.

 11 นางทัศนีย์ ใหลสกุล คงสภาพ

 12 นายพณวัฒน์ พินิตพิพัฒน์พงศ์ ฝบร.

 13 นายมานัต บุญเขียว ฝอร.

 14 นายพรชัย พิพัฒน์ด�ารงกุล ฝกง.

 15 ว่าที่ ร.ต.อุดม เถาลัดดา ฝบร.

 16 นายสวัสดิ์ พุกไพบูลย์ ฟขธ.

   

รายชื่อผู้สมัครผู้ตรวจสอบกิจการ

 1 น.ส.นันทภัค กลับเจริญดี ฝตส.

 2 นายอดุลย์ คุณาอัครวุฒิ ฝตพ.

 3 นางวรรณวัฒน์ เจริญศิริมณี ฝตส.

 4 นายอัชรันต์ ขจรเกียรติพิสิฐ ฝบช.

 5 น.ส.วนารี สินสกุล ฟขส.

(บัตรสีชมพู)

(บัตรสีฟ้า)

5มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ



NPL ปัญหาที่ สอฟ. ต้องรีบแก้ไข

สวัสดีปีใหม่ 2561 สมาชิก สอฟ. ที่รักและเคารพทุกท่าน ผมขออวยพรให้สมาชิกทุกท่านพร้อม

ครอบครัวประสบแต่ความสุข สุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บ ไม่จน และสมหวังในสิ่งท่ีปรารถนาทุกประการ 

ตลอดปี 2561 และตลอดไป 

ทุก ๆ ปีพอขึ้นปีใหม่...เจอสมาชิกที่ไหน จะถามเรื่องเงินปันผล...เงินเฉลี่ยคืน ว่า ปีนี้...สอฟ.จะ

จ่ายเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน กี่เปอร์เซ็นต์?  บางรายก็โทรถาม โดยเฉพาะผู้เกษียณ เพราะเงินปันผล เงิน

เฉลี่ยคืนคือความหวังของสมาชิกทุกคน 

ขอเรียนให้ท่านสมาชิกทราบว่า ปี  2560 สอฟ. มีก�าไรสุทธิ (ก่อนหักหนี้ NPL) ประมาณ 556.น  

0 ล้านบาท แต่มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณ 110 ล้านบาท ท�าให้ สอฟ. มีก�าไรสุทธิหลังหักค่าเผื่อ

หนี้สงสัยจะสูญประมาณ 446.16 ล้านบาท (556.16 – 110)

สหกรณ์ฯ ประกาศจ่ายเงินปันผล วันที่ 22 ก.พ. 2561 ในอัตรา 4.30% (ปีที่แล้ว 4.64%) 

เงินเฉลี่ยคืนอัตรา 4.90% (ปีท่ีแล้ว 7.20%) เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนลดลงเน่ืองจากสหกรณ์ฯ 

มี NPL เพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้ว

ลูกหน้ีท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) เกิดข้ึนในประเทศไทยช่วงวิกฤตฟองสบู่หรือต้มย�ากุ้ง  

(ปี 2540) ธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่มปัีญหาลูกหน้ีค้างช�าระกันมาก ธปท. จงึก�าหนดให้ธนาคารพาณิชย์

ต้องตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญตามระระยะเวลาลูกหน้ีที่ค้างช�าระเพ่ือป้องกันความเสี่ยงและเพ่ือให ้

ผู้ฝากเงินและผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจว่าเงินที่เขาลงทุนหรือฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ว่าจะไม่สูญ 

ต่อมา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้น�าหลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมาใช้โดยก�าหนด

เป็น “ระเบียบว่าด้วยการจดัชัน้คณุภาพลกูหน้ีเงนิกู้และการเผือ่หนีส้งสยัจะสญู พ.ศ.2544” ใช้ในสหกรณ์

เหมือนกับธนาคารพาณิชย์

ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชี จะท�าให้ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นและจะส่งผลท�าให้ 

ก�าไรสุทธิของลดลงถ้าหาก สอฟ. ตามเก็บเงินได้ในภายหลังก็จะเป็นรายได้ของ สอฟ. ต่อไป

สอฟ. เริ่มมีปัญหา NPL ประมาณ 10 กว่าปีแล้ว เนื่องจากสหกรณ์ให้สมาชิกกู้เงินมาก   หลาย

โครงการ   บางยุคยอมให้สมาชิกน�าเงินค่าล่วงเวลามาค�านวณเพื่อให้สมาชิกกู้เงินได้มากขึ้น (เดิมไม่ให้ 

น�าค่าล่วงเวลามารวม) ท�าให้สมาชิกมีเงินได้เหลือน้อยหรือติดลบ (ใบเสร็จคืน) 

NPL เพิม่มากขึน้ช่วง 2 - 3 ปีท่ีผ่านมา เนือ่งจากสหภาพฯ ไปร้อง ผวก. ขอให้ กฟน. หักเงนิพนักงาน

ที่เป็นสมาชิก สอฟ. ได้ไม่เกิน 70% เพื่อจะได้มีเงินเหลือ 30% และให้ พนง. สามารถลาออกจากกองทุน

ส�ารองเล้ียงชพีได้ด้วยจงึท�าให้ใบเสรจ็ของ สอฟ. ส่งไปหักเงินจาก กฟน. คนืเพ่ิมขึน้มาก ใบเสร็จท่ีคนืเหล่าน้ี  

ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
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ต้องตั้งเป็นค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก�าหนด บางรายตั้ง 20% บางราย

ตั้ง 50% บางรายต้องตั้งเต็ม 100% ที่ส�าคัญปีนี้กรมตรวจบัญชีเข้มงวดให้ผู้สอบบัญชีตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย

จะสูญมากกว่าทุกปี

ลูกหน้ี NPL อีกกรณีหน่ึงเกิดข้ึนกรณีท่ีสมาชิกค้างช�าระหน้ีนานและ สอฟ.ฟ้องร้องสมาชิก (ผู้กู ้

และผู้ค�้าประกัน) กระท่ังศาลพิพากษาแล้ว สหกรณ์ต้องไปด�าเนินการบังคับคดี สืบทรัพย์ น�าทรัพย ์

ขายทอดตลาด ซึ่งลูกหนี้เหล่านี้สหกรณ์จะต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญด้วยเช่นกัน

เกณฑ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก�าหนดว่าลูกหนี้ NPL สหกรณ์ฯจะต้องตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 

ดังนี้

  - ลกูหน้ีท่ีค้างช�าระไม่เกิน 3 เดอืน ถือเป็นลกูหน้ี “ปกต”ิ  ไม่ต้องตัง้ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญู

  - ลกูหนีท่ี้ค้างช�าระ 3 - 6 เดอืน เป็นลกูหนี ้“จดัชัน้ต�า่กว่ามาตรฐาน” ตัง้ค่าเผือ่หน้ีสงสยั 

จะสญู 20 %

  - ลูกหนี้ที่ค้างช�าระ 6 - 12 เดือน เป็นลูกหนี้ “สงสัย” ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 50% 

  - ลกูหนีท่ี้ค้างช�าระเกินกว่า 12 เดอืนขึน้ไป จดัชัน้ “สงสยัจะสญู” ให้ตัง้ค่าเผือ่หน้ีสญู 100%

  - ลูกหนี้ที่ตาย - ฟ้องคดี จัดชั้น “สูญ” ให้ตั้งค่าเผื่อหนี้สูญ 100%

หน้ีค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของ สอฟ. นับวันจะเพ่ิมขึ้นและจะกลายเป็นภาระและกระทบต่อ

ความมั่นคง ความเชื่อมั่น และความศรัทธาต่อสหกรณ์ ท�าให้ก�าไรสุทธิลดลง และจะท�าให้เงินปันผลและ 

เงินเฉลี่ยคืนลดลงเรื่อย ๆ

ปัญหา NPL เป็นปัญหาใหญ่และจ�าเป็นต้องแจ้งให้สมาชิกทุกท่านทราบ ทั้ง ผู้ถือหุ้น ผู้ฝากเงิน  

และผู้กู้ และต้องรีบแก้ไขโดยด่วนต้องแก้ไขตั้งแต่ต้นน�้า (การปล่อยกู้ เช่น วงเงินกู้ หลักเกณฑ์  

หลักประกัน เงินได้คงเหลือ) กลางน�้า (การติดตามการช�าระหน้ีการควบคุมหน้ี) ปลายน�้า  

(การฟ้องร้อง บังคับคดี) และต้องเจรจากับ ผวก.กฟน. เรื่องการหักพนักงานคงเหลือ 30% เพื่อลด

ปัญหาใบเสร็จคืน สอฟ. 

สหกรณ์อาจจ�าเป็นต้อง “ตดัอวยัวะ เพือ่รกัษาชวีติ” เพ่ือไม่ให้หน้ี  NPL ใหม่เพ่ิมขึน้ และหน้ี NPL  

เดิมจะต้องลดลงอย่างต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน สหกรณ์อาจจ�าเป็นต้องทบทวน ปรับปรุง  

หลักเกณฑ์การให้เงินกู้แก่สมาชิกให้เหมาะสมกว่าเดิม กล่าวคือ สมาชิกยังสามารถกู้เงินกับ สอฟ.  

ได้ แต่ต้องอยู่ในจ�านวนเงนิทีเ่หมาะสม สามารถช�าระหนีไ้ด้ (ไม่มใีบเสรจ็คนื) และหนีห้มดภายในอายุงาน   

มีเงินได้คงเหลือเพียงพอกับการด�ารงชีพ เพื่อไม่ให้ NPL เป็นปัญหาลุกลามต่อไป

หวังว่าจะได้รบัความร่วมมือสมาชกิทกุฝ่าย เช่น ผู้กูโ้ปรดกูเ้งนิเท่าท่ีจ�าเป็น สอฟ. หักช�าระ

หนี้ได้ทุกเดือน ไม่มีใบเสร็จคืน ส�าหรับผู้ฝากเงินโปรดอย่าวิตกกังวลเกินไป 

ปัญหา NPL สามารถแก้ไขได้ ขอให้ทกุฝ่ายร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ อย่างจรงิจงัและจรงิใจ 

โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวมและสหกรณ์เป็นส�าคัญ
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บทเรียนราคาแพงส�าหรับ สอฟ.

โดย ไพบูลย์ แก้วเพทาย

ผมไม่อยากเชื่อว่า สอฟ. ของเรา จะมาถึงวันนี้ได้

วนัทีเ่รามีสนิทรพัย์รวมเกอืบสามหมืน่ล้านบาท แต่กม็วีกิฤตเกดิขึน้ ด้วยปัญหาหนีท้ีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ ซึง่ยังไม่ยอมจบ แม้

จะพยายามฟื้นฟูสะสางมาแล้วหลายปี

ผมพูดอย่างนี ้กไ็ม่ต้องตกอกตกใจไปจนเกนิเหตุ เพราะผมยงัมัน่ใจว่า สอฟ. ของเรายงัมัน่คงไม่ล้มละลายไปอย่างง่ายๆ 

เพราะวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากคนบางคนและคนบางกลุ่มที่ไม่มีความรักต่อองค์กรและขาดวินัยทางการเงิน 

มิใช่เพราะเรามี “ผู้น�าประเภทสามานย์” ในอดีตหรอกหรือที่ท�าให้ต้องเกิดวิกฤตการณ์ขึ้น ตนเองมีหนี้สินล้นพ้นตัว  

แล้วพยายามแอบอ้างว่าต้องการช่วยเหลือสมาชิก พอได้เข้าบริหารก็ใช้วิชามารขยายวงเงินกู้สารพัด เพื่อตัวเองจะได้อาศัยกู ้

จนมหีนีส้นิ 7 - 8 ล้านบาท เกษยีณอายแุล้วชกัดาบหนหีนี ้ให้ผูค้�า้ประกนัต้องเดอืดร้อน นีแ่หละผูน้�าทีส่ามานย์ สมควรถกูสมาชิก 

ก่นด่าสาปแช่งทุกวันทั้งเช้าและเย็น 

มีหนี้แล้วไม่ชดใช้ พระพุทธศาสนาสอนไว้ว่า  ท�ากรรมชั่วไว้ก็ต้องรับกรรมชั่วที่ก่อ  เวรกรรมมีจริงอยู่แล้ว กู้เงินคนอื่นไป

ใช้แล้วไม่ใช้หนี้ ก็มีแต่คนก่นด่าสาปแช่ง  ชีวิตมีแต่ตกต�่าทั้งชาตินี้และชาติหน้า รวมทั้งลูกหลานครอบครัวก็ต้องรับกรรมที่

ตัวเองได้ก่อขึ้น เป็นสัจธรรมอยู่แล้ว เมื่อตัวเองชั่ว ลูกหลานจะดีได้อย่างไร เรียกว่า เชื้อไม่ทิ้งแถว หรือลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น 

เราลองมาจาระไนดูว่า มีอะไรบ้างที่ได้กระท�าไว้ต่อองค์กร สอฟ. ของเรา

1. มีการใช้ความสามานย์คดิค้นวธิกีารแบบ “ซือ้ทีไ่ด้เงนิ”  มทีัง้โครงการบ้านไม้งาม  โครงการวดัเทยีนดดั  สวนส้มท่ีปทุมธานี  

และอื่นๆ  ด้วยการเอาที่เน่าๆ ราคาถูกมาจัดสรรแล้วตีราคาแพงๆ โดยไม่ก�าหนดเพดาน อ้างว่า ตีประเมินราคาตามตลาด ซึ่งไม่รู้

กี่เท่า เป็นสิบเท่ายังมี จากนั้น ก็ตีราคาบ้านสิ่งปลูกสร้างเข้าไป แต่ไม่สร้างจริง  โดยไปถ่ายบ้านคนอื่น ของใครไม่รู้  มาแอบอ้าง

หลอกลวงว่า เป็นสิ่งปลูกสร้างของสมาชิกผู้กู้  จากนั้น ก็เอาเงินมาแบ่งกัน ผู้ประเมินราคาได้เงินจากการตีราคาแพงๆ  แต่สมาชิก

เป็นคนกู้เงินและต้องชดใช้ช�าระหนี้หัวโต อย่างนี้เรียกว่า ผู้น�าสามานย์ขี้โกง  ใช้วิธีหลอกลวงฉ้อฉลให้ สอฟ. เสียหาย เพราะ

ได้หลักทรัพย์ที่ด้อยค่ามาจ�านอง และสมาชิกต้องเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวจนทุกวันนี้

2. ปี 2553 ได้ออกโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ วงเงิน 1,000,000 บาท เพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์ คือ ได้กู้เงินด้วยการอ้าง

ความเดอืดร้อนของสมาชกิ นีค่อื โครงการทีก่่อความเสียหายอย่างมาก เพราะโครงการนีใ้ครๆ ก็กูไ้ด้ มอีายงุานคงเหลือ 1 ปี ก็กู้ได้ 

1 ล้านบาท  แทนที่จะลดลงตามส่วนของอายุงานที่เหลือ  ได้วงเงินเท่าไรก็อนุมัติเท่านั้น  แต่กลับใช้วิธีสามานย์หรือวิชามารโดย 

ให้ผ่อนช�าระงวดเดือนละ 5,000 บาท เฉพาะดอกเบีย้ 4,583.33 บาทต่อเดอืน จงึเหลอืเงนิต้นเพยีง 416.67 บาท อายงุานเหลอื 

หนึ่งปี เมื่อเกษียณอายุจึงเหลือหนี้คงค้างจ�านวนมาก ส่งช�าระเงินต้นไม่ถึง 500 บาทต่อเดือน  จะส่งกันถึงชาติหน้าหรืออย่างไร 
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เรียกว่า “กู้ชาตินี้  ไปใช้หนี้ชาติหน้า”  ผมเคยทักท้วงว่า เป็นการวางหลักเกณฑ์กติกา ซึ่งรู้อยู่แล้วว่า ต้องเกิดหนี้เสียใน

อนาคต  เพราะผู้กู้ไม่สามารถช�าระหนี้ได้หมดภายในเกษียณอายุอย่างแน่นอน  แต่ก็ถูกสวนกลับมาว่า ไม่ต้องห่วงว่าสมาชิกจะ

ช�าระได้ไม่ได้ ให้เขาไปตายดาบหน้า จึงเรียกกันว่า  “โครงการตายดาบหน้า” 

3. ปี 2558 ก็มีการเรียกร้องกดดันฝ่ายบริหารการไฟฟ้านครหลวง ให้แก้ไขกฎในข้อบังคับเปิดช่องให้ “พนักงานลาออก

จากสมาชิกกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพได้”  พอเกษียณอายุจึงไม่มีอะไรเหลือให้หักหนี้ บางคนน�าเงินที่ได้ไปเล่นการพนัน แต่ก็มี 

บางส่วนน�าเงินมาใช้หนี้ภายนอกบ้างและหนี้สหกรณ์บ้าง  แต่สุดท้ายแล้ว พอเกษียณอายุก็ชักดาบหนีหนี้  แต่ก็ไม่ใช่สมาชิก

ทั้งหมด สมาชิกเกษียณอายุในแต่ละรุ่น แต่ละปี ส่วนใหญ่ก็ช�าระกันดี อาจจะมี 10 - 20 คน ที่เบี้ยวหนี้ชักดาบปล่อยให้ 

ผู้ค�้าประกันต้องเดือดร้อนอย่างแสนสาหัส  

4. ปี 2558 ปลายปี  มกีารเรียกร้องฝ่ายบริหารการไฟฟ้านครหลวง  ให้ก�าหนดพนกังานมีเงินได้คงเหลอืไม่น้อยกว่า 30% 

จึงท�าให้มีการช�าระหนี้ไม่เสร็จสิ้น   ติดลบหักหนี้ส่งสหกรณ์ฯ  มีหนี้ติดค้างการช�าระจ�านวนมากบ้างน้อยบ้าง สมาชิกที่ติดลบ

ช�าระหนี้เดือนละประมาณ 500 - 600 คน ในปี 2559 เกิดเป็นหนี้ติดค้างช�าระ  ปีที่แล้วผู้ตรวจสอบยังไม่ตั้งส�ารองหนี้สูญ แต่มา 

ปีนี ้กรมตรวจสอบบญัชสีหกรณ์ ได้เข้มงวดตามระเบยีบนายทะเบยีน  จงึก�าหนดให้ต้องตัง้ส�ารองหนีส้ญู  ทัง้ในส่วนของผู้ท่ีเกษยีณ

อายุแล้วหนีหนี้ กับส่วนที่ติดค้างช�าระหนี้กรณีหักเงินไม่ได้ เนื่องจากติดลบการช�าระหนี้กรณี 30% 

ผมมิอาจรู้ได้ว่า เป็นเพราะ สอฟ. มีเวรกรรมหรือวิบากกรรมอะไรหนักหนา จึงต้องเจอะเจอกับ “ผู้น�าสามานย์” ซึ่ง

จ้องท�าลายล้างผลาญเพียงเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง ถงึขนาดมคี�ากล่าวว่า “ปล่อยกู้ให้หมด เพราะไม่ใช่เงนิเรา”  

และ “สหกรณ์เจ๊งก็ดี จะได้ไม่ต้องใช้หนี้”

สอฟ. ประสบกับปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL มาหลายปี   ซึ่งก็ยังพอรับมือได้ โดยปัญหาจะค่อยๆ คลี่คลาย 

ลงไป แต่ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่ง  การสร้างความเสียหายนั้น ใช้เวลาเพียงหนึ่งปี แต่การช�าระสะสางเพื่อแก้ไขหนี้ NPL ต้อง

ใช้เวลาถึง 5 – 10 ปี บางทีใช้ระยะเวลามากกว่านั้นอีก  

แต่พอเกิดกรณีลาออกจากกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพและกรณีเงินได้คงเหลือ 30% ช่วงปลายปี 2558 ท�าให้มีการติดค้าง

ช�าระหนี้ จึงเป็นการซ�้าเติมสถานการณ์ที่เราก�าลังประคับประคองปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL ให้ดีขึ้น กลับเพิ่ม

ปัญหาให้หนักขึ้นอีก

ในปีน้ี เราต้องตัง้ส�ารองหนีส้ญูหรอืค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูถงึ 109.656 ล้านบาท ซึง่ถอืว่าสงูกว่าทีผ่่านมาอกีกว่าเท่าตวั  โดย

หลักการของการตั้งส�ารองหนี้สูญ จะต้องตั้งจากยอดหนี้ตามสัญญา ไม่ใช่ตั้งจากหนี้ค้างที่หักไม่ได้ 

ตามหลักเกณฑ์ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์เทียบกับธนาคารพาณิชย์

กิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์

การจัดชั้นลูกหนี้ ค้างช�าระงวด ตั้งค่าเผื่อหนี้ฯ ค้างช�าระงวด ตั้งค่าเผื่อหนี้ฯ

1.จัดชั้นปกติ ไม่เกิน 3 เดือน ไม่ตั้งค่าเผื่อ ไม่เกิน 1 เดือน ตั้งค่าเผื่อ 1%

2.จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ - ไม่เกิน 3 เดือน ตั้งค่าเผื่อ 2%

3.จัดชั้นต�่ากว่ามาตรฐาน ไม่เกิน 6 เดือน ตั้งค่าเผื่อ 20% ไม่เกิน 6 เดือน ตั้งค่าเผื่อ 100%

4.จัดชั้นสงสัย ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งค่าเผื่อ 50% ไม่เกิน 12 เดือน ตั้งค่าเผื่อ 100%

5.จัดชั้นสงสัยจะสูญ เกินกว่า 12 เดือน ตั้งค่าเผื่อ 100% เกินกว่า 12 เดือน ตั้งค่าเผื่อ 100%

6.จัดชั้นสูญ ตาย-ฟ้องคดี ตั้งค่าเผื่อ 100% ตาย-ฟ้องคดี ให้ตัดออกจากบัญชีทั้งหมด
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กรณสีหกรณ์ออมทรพัย์ ก่อนตัง้ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสญูให้น�าหลกัประกนัหรอืหลกัทรพัย์มาหกัออก 50% แล้วจงึตัง้ค่าเผือ่หนี ้

สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์  เมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารแล้ว  ธนาคารต้ังส�ารองหนี้สูญเข้มข้นยิ่งกว่าเรามาก ซึ่งในอนาคต 

ข้างหน้า กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยจะผลักดันให้นายทะเบียนสหกรณ์เข้มงวดเหมือนกับหลักเกณฑ์ 

ของธนาคารพาณิชย์ด้วย

เมือ่มกีารตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูแล้ว กถ็อืว่าสหกรณ์ได้ยอมรบัความเสีย่งหรอืความเสยีหายไปแล้ว จะมเีพยีงผลกระทบต่อ

การจ่ายเงนิปันผลและเงนิเฉลีย่คนื  หนีท้ีม่กีารตัง้ส�ารองไว้จงึถือเป็นความมัน่คงท่ีได้มกีารรบัรูค้วามเสีย่งไว้แล้ว  จงึขอให้ทกุท่าน 

อย่าได้ตกใจหรือแตกตื่น เพราะ สอฟ. ยังมั่นคงอย่างแน่นอน แม้แต่ธนาคารก็มีการตั้งส�ารองหนี้สูญเป็นประจ�าทุกปีอยู่แล้ว  

เพราะนี่เป็นความเสียหายเพียงบางส่วน  ส่วนใหญ่ยังดีอยู่  ทั้งนี้ ในช่วงต่อไปนี้ สหกรณ์จะต้องเข้มงวดมากขึ้น และปรับ

หลักเกณฑ์ตั้งแต่เริ่มให้เงินกู้ รวมทั้งวางระบบจัดการให้เกิดความชัดเจนกว่าที่ผ่านมา 

ถึงเวลาท่ีเราทุกคนต้องยอมรับสภาพและกลับคืนสู่สามัญ จะมากู้มากๆ ผ่อนน้อยๆ และน�าเงินไปแบบสบายๆ  

อกีไม่ได้ ทกุคนต้องยอมรับร่วมกนัว่า ต่อไปนีเ้ม่ือหกัช�าระหนีแ้ล้วจะต้องมเีงินได้คงเหลือทัง้เงนิเดอืนและเงนิล่วงเวลาประมาณ 

20 - 30% ไม่ใช่ยอมให้หักจนหมดเกลี้ยง เวลากู้ก็ยอมทุกอย่าง พอถูกหักจนหมดก็ไปร้องเรียน “กรมส่งเสริมสหกรณ์”  

ว่า สหกรณ์โหดร้าย ถูกหักจนไม่มีจะกิน

เราพร้อมที่ช่วยเหลือทุกคนท่ีต้องการปรับปรุงตนเองเพื่อชีวิตที่ดีกว่า และต้องให้ความร่วมมือกับสหกรณ์ในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ขวนขวายวิธีการหารายได้เพิ่มและลดรายจ่ายที่ไม่จ�าเป็นลง ต้องมุ่งมั่นตั้งใจที่จะท�าตัวเองให้ดีขึ้น มิใช ่

ช่วยเหลือไปแล้วยังท�าตวัแบบเดมิ ไม่ปรับปรุงตวัเอง สดุท้ายแล้วกเ็หมอืนกบั “ถมไม่รูจ้กัเตม็”  สญูเสยีทัง้ตนเองและครอบครวั 

รวมทั้งสร้างความเสียหายทั้งต่อสมาชิกและสหกรณ์ 

ถ้าเราทุกคนร่วมกัน ผมเชือ่มัน่ว่าเราสามารถฟ้ืนฟใูห้กลบัมาดีและมัน่คงเหมอืนเดิมได้  เพราะวกิฤตครัง้น้ียงัไม่รนุแรง

ถึงกับบริหารจัดการไม่ได้ เพียงแต่ต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง

วิกฤตครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนราคาแพง และต้องใช้วิกฤตนี้เป็นโอกาสต่อไป 
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ออมผ่านกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพให้เต็มสิทธิ
แบบที่วัยรุ่นสมัยนี้เรียกว่า “จัดเต็ม”  กล่าวง่ายๆ คือ ปัจจุบันกองทุนฯ ให้สิทธิสมาชิกสามารถออมได้สูงสุด 15% ขณะ

เดียวกัน นายจ้าง ก็จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ตามอายุงานของสมาชิก ตั้งแต่ 9- 11% ดังนั้น สมาชิกเลือกส่งเงินสะสมเข้า 

กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเลือกออมเต็มสิทธิที่ 15% ซึ่งก็จะท�าให้จ�านวนเงินที่ออมต่อเดือนเพิ่มขึ้นไปอีก รวมถึงผลตอบแทนที่จะได้

จากการลงทุนตามสัดส่วนการลงทุนของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพท่ีสมาชิกเลือก ซึ่งจ�านวนเงินออมที่มากกว่า ย่อมท�าให้สมาชิกมี

โอกาสได้รับผลตอบแทนเป็นจ�านวนเงินที่มากกว่าด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ เงินสะสมดังกล่าว สมาชิกสามารถน�าไปลดหย่อนภาษี

เงินได้ของสมาชิก ท�าให้เสียภาษีลดลงด้วย

เลือกนโยบายการลงทุนของกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพที่เหมาะสม
การที่จะให้เงินที่ออมไว้ในกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพของคุณงอกเงยได้ตามที่วางแผนไว้นั้น การรู้จักเลือกนโยบายลงทุน หรือ 

Employee’s Choice นับว่าเป็นปัจจัยส�าคัญ เพราะหากคุณต้องการให้เงินออมของคุณโตมากๆ คาดหวังอัตราผลตอบแทนถึง 

ตัวเลขสองหลัก แต่เลือกนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ 100% ก็คงเป็นแค่ฝันลมๆ แล้งๆ เพราะไม่มีทางท่ีนโยบายการลงทุน 

ในตราสารหนี้เพียงอย่างเดียว จะท�าให้คุณได้รับอัตราผลตอบแทนเป็นตัวเลขสองหลักแน่นอน

ดังนั้น หากคาดหวังผลตอบแทนท่ีสูงข้ึน คุณก็ควรเลือกนโยบายการลงทุนที่แบ่งเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้อัตรา 

ผลตอบแทนสงูอย่าง “ตราสารทนุ” หรอื “หุน้” ด้วย ค�าถามทีต่ามมา คอื แล้วควรจะแบ่งไปลงทนุในหุน้กีเ่ปอร์เซ็นต์ด ี10% 20% 

30% 50% หรือ 70% ค�าตอบว่าควรจะแบ่งสัดส่วนไปลงทุนในหุ้นเท่าไหร่นั้น ขึ้นอยู่กับอัตราผลตอบแทนที่คุณคาดหวังว่าจะได้

จากเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายวัยเกษียณ นอกจากนี้ ก็ยังขึ้นอยู่กับความสามารถในการยอมรับความเสี่ยง

ของตัวคุณเอง ซึ่งปัจจุบัน กองทุนฯ ให้สมาชิกสามารถเลือกสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนได้ 100% แล้ว

อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก “หุ้น” ให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยที่สูงกว่าเงินฝากและตราสารหนี้ จึงท�าให้หุ้นมีความเสี่ยงที่สูงกว่า

ด้วยเช่นกัน หลายคนจึงกังวลว่าถ้าแบ่งสัดส่วนไปลงทุนในหุ้นสามัญแล้วจะท�าให้ขาดทุน หรือเงินต้นจะสูญ อย่าลืมว่า... การออม

ผ่านกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพเป็นการลงทุนที่มีระยะเวลายาวนาน 20 - 40 ปี ซึ่งท�าให้ความเสี่ยงโดยรวมของการลงทุนในหุ้นนั้น

ลดลง แต่ขณะเดียวกันเงินออมของคุณก็จะได้รับอัตราผลตอบแทนโดยเฉลี่ยจากการลงทุนที่สูงขึ้น ซึ่งหมายความว่า คุณจะมีเงิน

ไว้ใช้ในยามเกษียณที่เพิ่มมากขึ้น

นอกจากน้ี ตลอดระยะเวลาการออมผ่านกองทนุส�ารองเลีย้งชพีนัน้ คณุควรทบทวนนโยบายและสัดส่วนการลงทุนท่ีเหมาะสม 

กับตัวคุณเองในแต่ละช่วงเวลา ทั้งนี้ เพื่อเลือก Choice ให้เหมาะกับตนเองอยู่เสมอ ตัวอย่างเช่น คุณอาจจะปรับลดสัดส่วน 

การลงทุนในหุ้นสามัญลงเมื่ออายุมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนและปกป้องเงินต้น เป็นต้น

การมเีงนิเพือ่ใช้ชวิีตในวยัเกษยีณอย่างมคีวามสขุไม่ได้ยากอย่างทีค่ดิ เพยีงแค่คณุเริม่ต้นทีจ่ะวางแผนและลงมอืออม รู้แบบนี ้

แล้ว จะรอช้าอยู่ท�าไม... มาเริ่มต้นสร้างสุขวัยเกษียณในแบบที่คุณสามารถออกแบบได้ด้วยตนเองกันตั้งแต่วันนี้ดีกว่าครับ

โดย นายพรชัย พิพัฒน์ดำารงกุล

เกษียณสุขใจผ่านกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพฯ

สวัสดีปีใหม่ 2561 ครับเพื่อนๆ สมาชิก สอฟ. ทุกท่าน เริ่มต้นดี ๆ ในปีใหม่นี้ และผม 

ขอแสดงความยินดีกับพี่ ๆ เพื่อน ๆ ที่ได้รับต�าแหน่งใหม่ด้วยครับ

เพือ่น ๆ  สมาชกิเคยวางแผนในวยัเกษยีณไว้บ้างหรอืไม่ ว่าอยากจะใช้ชวีติอย่างไร... ต้องการ

มีเงินใช้โดยไม่ต้องท�างานอีกต่อไป แท้ท่ีจริงแล้วเพื่อน ๆ สามารถสร้างกองมรดกให้ตนเองไว้ใช้

ในยามเกษียณได้ด้วย “กองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ” เพราะถ้าเพื่อน ๆ มีการเก็บออมเงินผ่านกองทุน

ส�ารองเลี้ยงชีพมาอย่างต่อเนื่องตลอดอายุการท�างาน เพ่ือน ๆ ก็จะสามารถมีเงินก้อนโตไว้ใช้ได้

อย่างไม่ขัดสน ลองมาดูเทคนิคง่ายๆ ในการสะสมเงินออมผ่านกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพกัน
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ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท), สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

หรือ สส.ชสอ.และสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย หรือ สสอค.

ปัจจุบัน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) ได้แยกออกมาเป็นเฉพาะ 

กลุ่มรัฐวิสาหกิจอีกครั้ง จากมติที่ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 (ช่วงเช้า) เพื่อให้การ

บริหารจัดการมีความคล่องตัว และการก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานของสมาคมเป็นไปเพ่ือประโยชน์ของสมาชิกของกลุ่ม

อาชพีตนเอง โดยเริม่ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561  และในวันพุธที ่6 ธนัวาคม 2560 สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชกิสหกรณ์

ออมทรัพย์ รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.)  ก็ได้ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2560  ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 (ช่วงหลังจาก สสอ.

รรท. มีมติให้แยกราชการ รัฐวิสาหกิจไทย ออกจากกันแล้ว) เพื่อแนะน�ากรรมการศูนย์ประสานงาน และพิจารณาบัญชีรายได้  

รายจ่าย งบแสดงฐานะทางการเงนิ  และพจิารณาข้อบงัคบัสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ รฐัวสิาหกจิไทย  

(สสอร.)  พ.ศ.2560 รวมถึงระเบียบต่างๆ ด้วย  อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับผูรั้บประโยชน์ คงไว้ไม่น้อย  600,000 

บาท เช่นเดิม เนื่องจากราชการไทยและรัฐวิสาหกิจเกี่ยวจ�านวนสมาชิกเข้าด้วยกันอยู่

ในช่วงนี้สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ทั้ง 3 กอง คงจะได้รับหนังสือแจ้งเตือนจากศูนย์ประสานงานสหกรณ์ 

ออมทรพัย์สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากดั ทีเ่รยีกเกบ็เงนิสงเคราะห์ล่วงหน้า ส�าหรบัสมาชกิคงสภาพปี 2561 แล้ว  

สมาชิกที่ท�าหนังสือแจ้งความประสงค์หักเงินฝาก  ศูนย์ประสานงานฯ จะแจ้งหักจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของตัวสมาชิก 

และหรือที่สมาชิกยินยอมให้หักส�าหรับคู่สมรส หรือบุตรด้วย สมาชิกต้องน�าเงินมาเข้าบัญชีออมทรัพย์สหกรณ์ภายในวันท่ี 15  

มกราคม 2561 ตามหนงัสือท่ีแจ้งไปแล้ว  ซึง่ศูนย์ประสานงานฯ จะแจ้งสหกรณ์ฯ หกัเงนิฝากออมทรพัย์ ในวันที ่30 มกราคม 2561  

ส�าหรับสมาชิกที่ท�าหนังสือยินยอมให้หักเงินปันผล ศูนย์ประสานงานฯ จะแจ้งสหกรณ์ฯ ให้หักเงินปันผล ช�าระเงินสงเคราะห์ 

ล่วงหน้าปี 2561 ในวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2561 สมาชกิทีช่�าระด้วยเงนิสด กข็อให้มาช�าระทีฝ่่ายสวสัดกิารและงานฌาปนกจิสงเคราะห์  

ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชั้น 2 ด้านใน ได้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2561

ส�าหรบัยอดเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าทีเ่รยีกเกบ็กบัสมาชกินัน้ บางท่านอาจเรียกเก็บไม่เท่ากนั เนือ่งจากการเป็นสมาชกิสมาคม

ฌาปนกิจฯ แต่ละท่านเป็นรอบสมัครคนละรอบกัน  การเรียกเก็บเงินสงเคราะห์คงสภาพปี 2561 แต่ละรอบสมัครจึงไม่เท่ากัน 

ขึ้นอยู่กับสมาชิกในรอบของท่านมีการเสียชีวิต หรือลาออกด้วย 

ส�าหรับหนังสอืทีแ่จ้งไปยังสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหฯ์ ทกุทา่น ศูนย์ประสานงานฯส่งหนงัสอืแจ้งเตือนครัง้แรกตั้งแต่วันที่  

1 ธันวาคม 2560 จึงขอให้สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ทุกท่านได้ด�าเนินการตามหนังสือที่แจ้งไปด้วยนะคะ ส�าหรับ 

ท่านใดไม่มาด�าเนินการ ศูนย์ประสานงานฯ ได้ออกหนังสือแจ้งเตือนคร้ังท่ี 2 ต้ังแต่วันท่ี 16 มกราคม 2561 แล้ว นอกจากนี้  

ในการรบัสมาชกิสมทบของแต่ละสมาคมฯ ยงัมกีารรบัสมคัร แต่ท้ังนีต้้องเป็นไปตามประกาศของแต่ละสมาคมฯ ด้วย โดยสหกรณ์ฯ 

ในฐานะศูนย์ประสานงานฯจะออกประกาศให้สมาชิกรับทราบด้วย

นางสาววรวรรณ ส่องพลาย
ผู้จัดการทั่วไป สอฟ.

สวัสดีค่ะ สมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะ  ในเรื่อง

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ที่ได้จัดตั้งมาจากกลุ่มอาชีพ 7 กลุ่มอาชีพ มีการจดทะเบียน

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจ

สงเคราะห์ พ.ศ.2545 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 นับถึงปัจจุบันนี้จะครบ 7 ปีแล้ว

นั้น ฌาปนกิจสงเคราะห์เป็นสวัสดิการสหกรณ์  เพื่อสมาชิก ซึ่งศูนย์ประสานงานสหกรณ์

ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด เป็นศูนย์ประสานงานของ

สมาคมฌาปนกิจฯ 3 สมาคม คือ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์

12 มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ



สัมมนาสมาชิก รุ่น 89 - 90  ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2560 
ณ ภูแก้ว & แอดเวนเจอร์ พาร์ค รีสอร์ท จ. เพชรบูรณ์

13มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ



รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด

14 มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ



1. บัตรประจ�าตัวพนักงาน    2. บัตรสมาชิกสหกรณ์ฯ    

3. บัตรสมาชิกสหภาพแรงงานฯ    4. บัตรประจ�าตัวประชาชน   

5. บัตรประจ�าตัว รพ.กฟน. (เฉพาะที่มีรูปถ่าย)

15มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ



ขออภัยในความไม่สะดวก เนื่องจากในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ กฟน. ขอใช้พื้นที่บริเวณหน้าห้องเวรแก้ไฟฟ้าขัดข้อง เป็นที่จัดงาน

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561..ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 15.00 น.

16 มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ



สวัสดกิารสมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ ถอืเป็นสวัสดกิารทีด่อีกีสวสัดกิารหนึง่ในขบวนการสหกรณ์ของเรา  แล้วในอีกไม่นาน

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 7 กลุ่มอาชีพจะมีตึกส�านักงานที่สวยสง่าตามที่ได้เคยเขียนบทความไปแล้วเมื่อฉบับก่อนหน้านี้  ซึ่งได้

ด�าเนนิการสร้างมาตัง้แต่กลางปี 2560 คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมถุินายน 2561 สร้างบริเวณ ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบรุี 

ใกล้กับอาคารชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด แสดงให้เห็นว่าต่อไปสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ จะมีความ 

เขม็แขง็ มัน่คง และยัง่ยืน และสร้างความเช่ือมัน่ในการด�าเนนิงานของสมาคมฯ ให้กบัสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์และครอบครัวสมาชกิ   

และการลดอัตราเสี่ยงการให้กู้เป็นหลักประกันส่วนที่ผู้ค�้าประกันอาจต้องรับผิดชอบในอนาคตได้ 

สรุปข้อมูลสมาชิก ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2560

สสอ.รรท สส.ชสอ. สสอค.

สมาชิกเสียชีวิต 31   คน 165   คน 200   คน

สมาชิกลาออก 54   คน 82   คน      42   คน

ให้ออกจากสมาชิก 9   คน

สมาชิกเข้าใหม่ 132   คน 1,372   คน 2,312   คน

คืนสภาพสมาชิก 5   คน

รวมจ�านวนสมาชิก 51,310   คน 266,806   คน 275,678   คน   

อัตราค่าสงเคราะห์ต่อศพ 11.72  บาท 2.249  บาท 2.18  บาท

เงินสงเคราะห์ 600,000  บาท 600,046  บาท 600,000  บาท

ศนูย์ประสานงานฯสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จึงขอเชญิชวนให้สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ฯ เข้าสมคัรสมาชกิสมาคมฌาปนกจิ

สงเคราะห์ฯ เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นส�าหรับสมาชิกและครอบครัวในอนาคต เป็นการป้องกันความเสี่ยงให้กับตัวสมาชิก 

ทายาท และผู้ค�้าประกัน อีกทั้งเป็นความเอื้ออาทรระหว่างมวลหมู่สมาชิกด้วยกัน ที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการ

สหกรณ์ด้วย 

วรวรรณ  ส่องพลาย

ผู้จัดการทั่วไป

17มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ



ตารางรายงานการเสียชีวิตของสมาชิกและการจ่ายเงินสงเคราะห์ ปี 2560
ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด

ที่ ชื่อ - สกุล

ทะเบียน ทะเบียน รอบสมัคร

สาเหตุการเสียชีวิต
เสียชีวิต

 ค่าสงเคราะห์ สมาชิก สมาชิก สมาชิก

สอฟ. สสอร. สสอร. ว.ด.ป. อายุ

 สมาคม สสอร.        

1 นายพิทักษ์ วงษ์สุดินทร์ 000116 272648 2/2554 ปอดอักเสบ 29 ม.ค. 60 70 ปี 600,000.00 

2 นายอ่อนสา อาโน 000342 272992 2/2554 เบาหวาน 7 ก.ค. 60 83 ปี 600,367.32 

3 นายวิทยา แย้มพวง 5465 291459 1/2555 ภาวะไตวาย 7 ส.ค. 60 61 ปี 600,275.91 

4 นายสุชาติ ดวงดุษดี 6400 273007 2/2554 มะเร็งล�าไส้ใหญ่ชนิดแพร่กระจาย 1 ส.ค. 60 71 ปี 600,275.91 

5 นายบุญชู ยี่ภู่ 13862 515677 2/2556 โรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจแข็งและตีบ 1 ส.ค. 60 61 ปี 600,275.91 

6 นายเกรียงไกร ศิริเขต 536 272511 2/2554 โรคท่อน�้าดีอักเสบ 26 ส.ค. 60 71 ปี 600,275.91 

7 นายศุภชัย โพธิ์ประสิทธิ์ 8203 291267 1/2555 เลือดออกในสมอง 22 ก.ย. 60 54 ปี 600,489.28 

8 นายพินิจ ทนสระน้อย 956 273079 2/2554 มะเร็งตับ 6 ต.ค. 60 74 ปี 600,000.00 

9 นายสวัสดิ์ ภู่มณี 8308 272919 2/2554 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 24 ก.ย. 60 74 ปี 600,489.28 

10 นายสะหัส ทวีผล 5138 449591 2/2555 โรคมะเร็งกระเพาะปัสสาวะระยะแพร่กรจาย 13 ต.ค. 60 58 ปี  

11 นายเชษฐ์ กัณหานนท์ 20430 272694 2/2554 โรคชรา เป็นลมล้มเสียชีวิต 17 ต.ค. 60 73 ปี  

     รวมถึงแก่กรรมปี 2560 จ�านวน 11 ราย 5,402,449.52 

 สมาคม สส.ชสอ.        

1 นายพิทักษ์ วงษ์สุดินทร์ 000116 111622 2/2554 ปอดอักเสบ 29 ม.ค. 60 70 ปี 600,000.00 

2 นายอ่อนสา อาโน 000342 111899 2/2554 เบาหวาน 7 ก.ค. 60 83 ปี 600,186.00 

3 นายบุญชู ยี่ภู่ 13862 211889 3/2556 โรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจแข็งและตีบ 1 ส.ค. 60 61 ปี 600,135.00 

4 นายเกรียงไกร ศิริเขต 536 111513 2/2554 โรคท่อน�้าดีอักเสบ 26 ส.ค. 60 71 ปี  600,255.00 

   รวมถึงแก่กรรมปี 2560 จ�านวน 4 ราย 2,400,576.00 

 สมาคม สสอค.      

1 นายอ่อนสา อาโน 000342 539590 1/2556 เบาหวาน 7 ก.ค. 60 83 ปี  600,488.00 

2 นายวิทยา แย้มพวง 5465 539674 1/2556 ภาวะไตวาย 7 ส.ค. 60 61 ปี 600,054.90 

3 นายเกรียงไกร ศิริเขต 536 539455 1/2556 โรคท่อน�้าดีอักเสบ 26 ส.ค. 60 71 ปี  600,000.00 

4 นายพินิจ ทนสระน้อย 956 539612 1/2556 มะเร็งตับ 6 ต.ค. 60 74 ปี  600,000.00 

     รวมถึงแก่กรรมปี 2560 จ�านวน 4 ราย  2,400,542.90 

ข้อมูลฝ่ายสวัสดิการและงานฌาปนกิจฯ

18 มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ



รายงานผลการด�าเนินงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด

ประจ�าเดือน  ธันวาคม 2560

แหล่งที่มาของทุนด�าเนินงาน  31 ธันวาคม 2560  30 พฤศจิกายน 2560    
1. เงินรับฝาก 18,849,061,849.43 18,787,992,956.93    
2. หนี้สินอื่น ๆ 415,075,257.55 412,822,893.12    
3. ทุนเรือนหุ้น 8,158,766,220.00 8,137,959,220.00    
4. ทุนส�ารอง 962,831,621.02 962,397,789.52    
5. ทุนสะสมอื่น ๆ 407,327,736.39  186,253,343.30   
6. ก�าไรที่ยังไม่ได้จัดสรร 446,161,155.19  458,739,310.51    
 รวมทั้งสิ้น  29,239,223,839.58  28,946,165,513.38    
แหล่งที่ใช้ไปของทุนด�าเนินงาน        
1. เงินสดในมือ, เงินฝากธนาคาร (305,825,144.89)  307,315,544.89  112,360,739.41    
2. ตั๋วสัญญาใช้เงิน-ตราสารอื่น ๆ  8,447,896,468.24  8,227,429,952.39    
3. เงินฝากสหกรณ์อื่น, ชุมนุมสหกรณ์  1,576,896,346.64  1,607,099,963.80    
4. เงินกู้ฉุกเฉิน/ATM(21)  29,616,556.82  29,951,731.63    
5. เงินกู้ฉุกเฉินวงเงินหมุนเวียน(22)  154,992,007.35  156,873,912.15    
6. เงินกู้ฉุกเฉิน/ATM(23)  263,376,842.27  263,711,583.45    
7. เงินกู้ฉุกเฉินวงเงินหมุนเวียน(24)  1,146,488,253.57  1,140,725,848.41    
8. เงินกู้สามัญ  4,224,126,291.46  4,236,591,920.23    
9. เงินกู้สามัญโครงการถนนสีขาว  1,826,705,045.74  1,880,034,167.96    
10. เงินกู้โครงการเพื่อปลดหนี้  413,939,018.65  421,228,942.14    
11. เงินกู้โครงการสินเชื่อเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ  1,874,744,099.47  1,914,147,614.93    
12. เงินกู้พิเศษ  5,340,149,865.41  5,407,443,999.66    
13. เงินกู้พิเศษโครงการถนนสีขาว  115,503,632.37  117,462,460.75    
14. เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต/1  159,107.47  175,849.86    
15. เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต/2  88,259.28  90,776.31    
16. เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต/3  7,179,050.48  7,686,959.44    
17. เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต/4  1,418,237,817.83  1,442,611,985.29   
18. เงินกู้โครงการช่วยเหลือน�้าท่วม  111,965,576.11  115,020,940.72    
19. เงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ค�้าประกัน/06 487,578,239.44  482,225,573.19    
20. ลูกหนี้หน่วย (เงินที่ยังไม่เข้า)  235,420,435.31  235,678,233.08    
21. หุ้นชุมนุมสหกรณ์ฯ  570,000,000.00  570,000,000.00    
22. สินทรัพย์อื่น ๆ   79,120,663.68  25,161,091.08    
23. ลูกหนี้พ้นจากสมาชิกภาพ  89,086,891.56  83,337,957.79    
24. ลูกหนี้อื่น ๆ  518,637,825.54  469,113,309.71    
 รวมทั้งสิ้น  29,239,223,839.58  28,946,165,513.38    
        
รายได้ - ค่าใช้จ่าย        
1. รายได้  1,345,821,387.88  1,179,945,865.15    
2. ค่าใช้จ่าย  899,660,232.69  721,206,554.64    
 รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย  446,161,155.19  458,739,310.51    
   ชาย  หญิง รวม   
ยอดสมาชิก ณ เดือนธันวาคม 2560   8,802    3,179   11,981    
ยอดสมาชิก ณ เดือนพฤศจิกายน 2560   8,779    3,155   11,934 

19มั่นคง  ช่วยเหลือ  บริการ



เรยีนพีน้่องสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์สหภาพแรงงานรฐัวสิาหกจิการไฟฟ้านครหลวง จ�ากดั 

ท่ีเคารพข่าว สอฟ. ฉบับน้ี ขอเสนอข้อมูลเก่ียวกับวิธีการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้, การเผื่อหนี ้

สงสัยจะสูญ และการแก้ไขปัญหา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ กล่าวคือ เมื่อผู้กู้ผิดนัดช�าระหนี้เงินกู้ และ

ผู้ค�้าประกันผิดนัดช�าระหน้ีในส่วนภาระแทนด้วย การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจะต้องเกิดขึ้นโดย 

ไม่มีทางหลีกเลี่ยงเป็นอย่างอื่น เมื่อมีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในปีใด เป็นจ�านวนเงินเท่าใด 

จะต้องน�าจ�านวนเงินค่าเผื่อนี้ไปหักจากผลก�าไรในปีนั้น ดังนั้นในปีใดหากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมี

จ�านวนเงนิมาก เมือ่น�าไปหกัจากผลก�าไร จะท�าให้ถูกหกัผลก�าไรเป็นจ�านวนเงินทีม่ากเช่นกนั ท�าให้ 

ผลก�าไรสุทธิที่ได้รับน้อยลงไป อันเป็นผลท�าให้การจ่ายเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนน้อยลงไปด้วย

เกณฑ์การจัดช้ันคุณภาพลูกหนี้เงินกู้ และการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนี้เป็นระเบียบ 

นายทะเบียนสหกรณ์ อันเป็นอ�านาจตามพระราชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ.2542 และผูต้รวจสอบบัญชี 

ประจ�าปีของสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นผู้ด�าเนินการตามระเบียบนี้ ซึ่งมีหลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญในแต่ละปีมีดังนี้

ลูกหนี้ที่ค้างช�าระต้นเงินและ/หรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 3 เดือน แต ่

ไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ครบก�าหนดช�าระในปีใด สหกรณ์ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ร้อยละ 

20 จากต้นเงินหนี้คงเหลือของลูกหนี้รายนั้นในปีนั้น

ลูกหนี้ที่ค้างช�าระต้นเงินและ/หรือดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 6 เดือน แต ่

ไม่เกิน 12 เดอืน นบัแต่วนัทีค่รบก�าหนดช�าระในปีใด สหกรณ์ต้องตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญู ร้อยละ  

50 จากต้นเงินหนี้คงเหลือของลูกหนี้รายนั้นในปีนั้น

ลกูหน้ีท่ีค้างช�าระต้นเงนิและ/หรอืดอกเบีย้เป็นระยะเวลาติดต่อกนัเกินกว่า 12 เดือน นบัแต่ 

วันที่ครบก�าหนดช�าระ ในปีใดสหกรณ์ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ร้อยละ 100 จากต้นเงินหนี้ 

คงเหลือของลูกหนี้รายนั้นในปีนั้น

เมือ่ปีพ.ศ. 2559 ทีผ่่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ ต้ังค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญจ�านวนเงิน 28 ล้านบาท  

และนับแต่ปี พ.ศ.2554มาจนถึง ณ 31 ตุลาคม 2559 สหกรณ์ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  

รวมเป็นเงิน จ�านวน 178, 893,929.29 บาท

นายสุดตา นรสาร

การเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเหตุปัจจัย
ที่ท�าให้ต้องตั้งค่าเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญและมาตรการแก้ปํญหา
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2 ส ่วนป ีนี้  (2560) สหกรณ์ออมทรัพย ์ของเราต้ังค ่าเ ผ่ือหนี้สงสัยจะสูญจาก 

ลูกหน้ีผิดนัดตามเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น จ�านวน 59 ล้านบาท และต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะ

สูญจากลูกหนี้ หักเก็บ ณ ที่จ ่ายไม่ได้ (ไม่มีเงินเหลือให้หักเก็บ และ/หรือถูกหักเก็บไว้  

30%) หรือหักเก็บได้ไม่ครบจ�านวน (ใบเสร็จรับเงินคืน) จ�านวน 51 ล้านบาท รวมเป็น

เงิน จ�านวน 110 ล้านบาท การตั้งค่าเผื่อหนี้ในส่วน 51 ล้านบาทหลังนี้ เป็นการตั้งค่าเผื่อ

หนี้ตามค�าสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ที่ก�าหนดให้เริ่มด�าเนินการเป็นปีแรก และปีต่อๆ ไป 

เหตปัุจจัยทีท่�าให้ต้องต้ังค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูในอัตราทีส่งูของสหกรณ์ออมทรพัย์ของเราในแต่ละ 

ปีนั้น ก็เพราะเหตุว่าที่ผ่านมาได้มีการปล่อยเงินกู้ในจ�านวนเงินท่ีมากเกินกว่าก�าลังการผ่อนช�าระ 

ของผู้กู้ และก�าหนดระยะเวลาการผ่อนช�าระหนี้ไม่หมดหนี้ภายในปีเกษียน การปล่อยเงินกู้ใน 

ระหว่างปี พ.ศ.2552 ถงึ ปี 2555 สหกรณ์ออมทรัพย์ได้ก�าหนดออกสินเช่ือหรือปล่อยเงินกูเ้ฉพาะกจิ  

จ�านวนถึง 5 โครงการ กล่าวคือ 

1) การกู้เงินประเภทสามัญ (โครงการถนนสีขาว) วงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท 

2) โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกวงเงินกู้ไม่เกิน 3 แสนบาท 

3) โครงการเงินกู้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจวงเงินกู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท 

4) โครงการเงินกู้เพื่อปลดหนี้ให้แก่สมาชิก วงเงินกู้ไม่เกิน 9 แสนบาท 

5) โครงการเงินกู้ฟื ้นฟู เยียวยาแก้ปัญหาวิกฤตน�้าท่วม วงเงินกู ้ไม่เกิน 1 แสนบาท  

โครงการเงินกู้ทั้ง 5 โครงการนี้ ใช้บุคคล คือ สมาชิกด้วยกันเป็นผู้ค�้าประกัน นอกจากนั้น 

ยงัมเีงนิกูป้ระเภทสามญั วงเงนิกูไ้ม่เกนิ 2 ล้านบาท, เงินกู้ประเภทฉกุเฉนิ วงเงนิกูไ้ม่เกนิ 5 แสนบาท  

และเงินกู้ประเภทพิเศษที่น�าหลักทรัพย์ค�้าประกันด้วยการจ�านอง วงเงินกู้ไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึ่ง 

เงินกู้ 3 ประเภทหลังนี้ยังคงมีอยู่ และสมาชิกสามารถกู้ได้ตามปรกติ ในปัจจุบันสินเชื่อหรือเงิน

กู้ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น หากสมาชิกผู้กู้มีก�าลังผ่อนช�าระหนี้ได้ และมีความประสงค์จะกู้เงิน 

เตม็วงเงนิกู ้ทกุโครงการ กจ็ะสามารถกูไ้ด้เป็นเงนิจ�านวนถงึ 10 ล้าน 6 แสนบาทต่อคนซ่ึงเป็นวงเงินกู้ 

ที่เกินความจ�าเป็นส�าหรับสมาชิกออมทรัพย์ อันจะก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี แก่ สหกรณ์ และ

สมาชิกผู้กู้, ผู้ค�้าประกัน และสมาชิกโดยรวม

การปล่อยเงินกู ้เป็นจ�านวนเงินที่มาก และไม่ได้ก�าหนดระยะเวลาการผ่อนช�าระ

หนี้ให้หมดภายในปีเกษียณ เช่นนี้ ท�าให้สหกรณ์หักเก็บช�าระหนี้จากเงินได้ ณ ที่จ ่าย

ของผู ้กู ้ ไม ่ครบตามจ�านวนเงินท่ีก�าหนดผ่อนประจ�าเดือนไว ้ ซ่ึงเมื่อถึงปีเกษียณ จึงยัง 

มีหนี้ค ้างช�าระอยู ่เป็นจ�านวนหลายราย และมีจ�านวนเงินมากน้อยแตกต่างกันไป ท�าให้

เ กิดการผิดนัดช�าระหนี้  เมื่ อ มีการผิดนัดช�าระหนี้ที่ เข ้ า เกณฑ ์ก�าหนดและมีจ� านวน 

หลายราย ก็จะท�าให้ต ้องตั้งค ่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเป็นจ�านวนเงินท่ีมากเป็นเงาตามตัว 

จากข้อมลู ณ วนัที ่20 ตลุาคม 2560 เป็นข้อมลูของสมาชกิเกษยีณ ปี 2560 จ�านวน 116 ราย มดีงันี้ 

มีหุ้น ไม่มีหนี้ จ�านวน 143 ราย จ�านวนหุ้น 236,0009,630.00 บาท  
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3 มีหุ้นมากกว่าหนี้ จ�านวน 15 ราย จ�านวนหุ้น 13,627,220.00 บาท จ�านวนหนี้ 

5,378,774.77 บาท ส่วนต่าง 8,248,475.23 บาท มีหนี้มากกว่าหุ้น จ�านวน 58 ราย จ�านวนหุ้น  

22,706,420.00 บาท จ�านวนหนี้ 141,925,310.40 บาท ส่วนต่าง 119,218,890.40 บาท 

หนี้จ�านวน 119,218,890.40 บาทที่ค ้างช�าระนี้ ในส่วนของสัญญาเงินกู ้ที่มีสมาชิกเป็น 

ผู้ค�้าประกันและหักเก็บภาระแทนจากบัญชีเงินเดือนของผู้ค�้าประกันได้ จ�านวนเงินต้ังค่าเผื่อจะ 

ลดจ�านวนน้อยลง หรืออาจไม่ต้องตั้งค่าเผื่อ แต่สุดท้ายแล้ว หนี้ค้างช�าระคงเหลือจ�านวนเท่าไหร่ 

สหกรณ์ออมทรพัย์ โดยผูส้อบบญัชจีะต้องน�าไปตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูตามเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้ตาม

ที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น และจะตั้งค่าเผื่อในปีใด จ�านวนเท่าใด ก็มีเกณฑ์ก�าหนดก�ากับไว้เช่นกัน

การตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูน้ี จะส่งผลท�าให้สมาชกิผูกู้ท้ีม่คีวามรบัผดิชอบไม่ผดินดัช�าระหนี้ 

หรอืสมาชท่ีิมไิด้กู้เงนิจากสหกรณ์ไม่ได้รบัความเป็นธรรมสญูเสยีประโยชน์ และได้รบัความเสยีหาย 

อันมาจากเหตุที่ตนเองมิได้ก่อ หรือร่วมก่อขึ้น

การทีจ่ะให้มกีารตัง้ค่าเผือ่หนีส้งสยัจะสญูลดน้อยลงจนอยูใ่นระดบัทีพ่งึพอใจ และยอมรบัได้ 

ให้การปล่อยเงนิกูเ้ป็นมาตรฐานตามเกณฑ์ท่ีนายทะเบยีนผูม้อี�านาจก�าหนด และให้เกดิความมัน่คง 

ทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ และสมาชิกโดยส่วนรวมนั้นคณะกรรมการด�าเนินการ  

และ/หรือสมาชิกผู้กู้เงิน จะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจัง และก�าหนด มาตรการในการแก้ปัญหานี้  

อย่างเป็นรูปธรรม และน�าไปปฏิบัติได้จริง การแก้ปัญหาใดๆ จะต้องแก้ท่ีต้นเหตุ การแก้ปัญหา 

ในกรณนีีก้เ็ช่นเดยีวกนั ต้นเหตอูยูท่ี่ไหนไปแก้ท่ีนัน่ แล้วปัญหานัน้จะลดน้อยถอยลง และจะหมดไป  

ในที่สุด ในท่ีน้ีจึงขอน�าเสนอมาตรการ หรือวิธีการที่จะท�าให้จ�านวนเงินต้ังค่าเผื่อหนี้สงสัย 

จะสูญลดน้อยถอยลง ดังนี้

 กรรมการด�าเนินการ และสมาชิกผู้กู้ จะต้องตกลงกันเป็นที่ยุติ และเคารพข้อตกลงนั้น 

โดยไม่ละเมิด ว่า

 1)  การกู้เงนิทกุสญัญา จะกูไ้ด้วงเงนิจ�านวนเท่าใด จะต้องขึน้กับว่าเมือ่ค�านวณจ�านวนเงนิ 

การผ่อนช�าระหนี้ประจ�าเดือนแล้ว สมาชิกผู้กู้จะต้องมีเงินคงเหลือไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของ 

เงินได้ของผู้กู้รายนั้น

 2) สมาชิกผู ้ กู ้จะต ้องไม ่น�าเงินค ่าล ่วงเวลา หรือค ่าท�างานในวันหยุดมารวม 

ค�านวณเป็นฐานรายได้ เพื่อค�านวณก�าหนดวงเงินกู ้  และคณะกรรมการด�าเนินการจะ

ต้องไม่ยินยอมให้กระท�าเช่นนั้นอย่างเด็ดขาด ส่วนที่ยังมีการน�าเงินล่วงเวลามาค�านวณ 

เป ็นฐานรายได้ในการกู ้ เงินที่ยังคงมีอยู ่  คณะกรรมการด�าเนินการจะต้องก�าหนดเป็น 

แผนงาน เพื่อการลดให้น้อยลงและหมดไปในที่สุด ซึ่งไม่มีเหตุผลใดๆ ที่จะกระท�าการแบบ

เลือกปฏิบัติ หรือ ปฏิบัติแบบลูบหน้าปะจมูก อันจะท�าให้การน�าเงินล่วง 4 เวลา มาค�านวณ 

เป็นฐานรายได้ในกู้เงินยังคงอยู่ 
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 3) การประเมนิราคาท่ีดนิท่ีผูกู้้น�ามาจ�านองไว้กบัสหกรณ์ จะต้องประเมนิตามเกณฑ์ดังนี้

  3.1)  ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย มีเลขที่บ้าน ที่อ�าเภอ หรือเขต กทม. 

อนุญาต ที่รถยนต์เข้าถึง ก�าหนดการประเมินราคาที่ดินต้องไม่เกิน 1 เท่า หรือไม่เกิน 100% ของ

ราคาประเมินของกรมธนารักษ์ (กรมที่ดิน)

  3.2)  ที่ดินเปล่า หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้าน ที่รถยนต์เข้าถึง 

ก�าหนดการประเมินราคาต้องไม่เกิน 80% ของราคาประเมินของกรมธนารักษ์ (กรมที่ดิน)

  3.3)  ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่อยู่อาศัย มีเลขที่บ้าน ที่อ�าเภอ หรือเขต กทม. 

อนุญาต ที่รถยนต์เข้าไม่ถึง แต่จักรยานยนต์หรือบุคคลเข้าถึง ก�าหนดการประเมินราคาต้องไม่เกิน 

70 % ของราคาประเมิน ของ กรมธนารักษ์ (กรมที่ดิน)

  3.4)  ที่ดินเปล่า หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้าน ที่รถยนต์เข้าไม่ถึง แต่ 

จักรยานยนต์หรือบุคคลเข้าถึง ก�าหนดการประเมินราคาต้องไม่เกิน 60% ของราคาประเมินของ 

กรมธนารักษ์ (กรมที่ดิน)  

  3.5)  เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเหมือนเช่นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นน�า และเพื่อป้องกัน

การกระท�าแบบลูบหน้าปะจมูกในการปฏิบัติงาน ซ่ึงสร้างความล�าบากใจให้ผู้ประเมิน จึงควรให ้

บุคลากรผู้รับอนุญาตภายนอกเป็นผู้ประเมินราคาที่ดินที่ผู้กู้น�ามาจ�านองกับสหกรณ์

  3.6)  และทีส่�าคญัไม่ยิง่หย่อนไปกว่ากนั คอื การผ่อนช�าระหนีข้องผู้กู้ โดยต้องก�าหนด

ให้การผ่อนช�าระหนี้ให้ครบถ้วนภายในปีที่ผู้กู้เกษียณ

ด้วยหลักการ เหตุผลดังที่ได้กล่าวมา หากได้น�ามาตรการตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นไปปฏิบัติ

อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม ขอยืนยันได้ว่าจะส่งผลให้จ�านวนเงินตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

ในแต่ละปีลดลง ผูค้�า้ประกนัไม่เดอืดร้อนในการรบัภาระแทนผูกู้ ้และจะลดค่าใช้จ่ายในการติดตาม

หนี้ทางศาลได้อย่างแน่นอน

จึงขอน�าเสนอมาเพื่อให้คณะกรรมการด�าเนินการผู้มีอ�านาจได้โปรดพิจารณาต่อไป

ในท้ายที่สุดนี้ ขออวยพรให้สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์และครอบครัวทุกท่าน ทุกคน  

จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ในชีวิตการงาน และครอบครัวตลอดไป     

สวัสดีครับ
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สัมมนาสมาชิก รุ่น 89 - 90  ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2560 
ณ ภูแก้ว & แอดเวนเจอร์ พาร์ค รีสอร์ท จ. เพชรบูรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง 
และสหภาพแรงงานฯ จัดโครงการ สภฟ. ปันน�้าใจ มอบลานกีฬา 

เพื่อเด็กไทยบนดอยสูง และจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
วันที่ 4 - 7 มกราคม 2561 

ณ ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ “ดอยแม่จอนหลวง” ต�าบลแม่นาจร อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่



ส�ำนักงำนวัดเลียบ

วันจันทร์ นายสุวรรณ  กาเซ็ม 08 1638 0875

วันอังคาร นายประจวบ  คงเป็นสุข 08 1916 7933

วันพุธ ดร.เฉลิมพล  ดุลสัมพันธ์ 08 1432 5791

วันพฤหัสบดี นายบุญ  เถื่อนค� 08 6572 2237

วันศุกร์ นายเสนอ  วิสุทธนะ 08 9215 4449

ส�ำนักงำนเพลินจิต

วันจันทร์ นายไพบูลย์  แก้วเพทาย 08 1694 7108

วันอังคาร นายสมศักดิ์  ศรีทองวัฒน์ 08 1170 0087

วันพุธ นายไพบูลย์  แก้วเพทาย 08 1694 7108

วันพฤหัสบดี นายประจวบ  คงเป็นสุข 08 1916  7933

วันศุกร์ นายไพบูลย์  แก้วเพทาย 08 1694 7108

ไม่ได้รับความสะดวก 
มีปัญหา เชิญปรึกษากรรมการ
0 2225 7713, 0 2225 7714

พ.702 5845-7 ต่อ 105 หรือ 130

คณะผู้จัดท�
นายด�ารงค์ ปั้นสมพงษ์ นายสุวรรณ กาเซ็ม ดร.เฉลิมพล ดุลสัมพันธ์
นางสาวณทัภาดา โตมานติย์ นางสาวจารุณี วงศ์ประยูร นายพรชัย พพิฒัน์ด�ารงกลุ 
นายนิพัทธ์ เหลืองด�ารงค์ นายวินัย มาลาวงษ์ นายศราวุฒิ อรรถพงศ์ธร 
นายบัญชา เนาว์อยู่คุ้ม นายสิทธิชาติ รุ่งเรืองมา นายมนต์ชัย พ่วงลา 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สอฟ.


