
www.clt.or.th

ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 ประจำ�เดือนกรกฎ�คม - กันย�ยน 2564

สสท.สืบสานประเพณีี สสท.สืบสานประเพณีี 
            กฐินิสหกรณ์ีสามััคคี            กฐินิสหกรณ์ีสามััคคี







President Talk

ประธานแถลง

ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม 
ประธานคณะกรรมการดำาเนินการ 
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

สำาหรับการก้าวผ่าน ไวรัสโควิด-19 ในช่วงเวลาน้ีเราจะผ่านมันไปได้ 
อย่างดี ผมขอส่งกำาลังใจให้กับทุกคน ทุกสหกรณ์ ท่ีได้รับความเดือดร้อน 
ไม่ว่าจะสูญเสียบุคคลอันเป็นท่ีรัก หรือกำาลังประสบปัญหาในการดำาเนินกิจการ
และกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมประจำาเดือน หรือแม้แต่การ
จัดประชุมใหญ่ การดำาเนินการจำาหน่ายสินค้า การทำาการตลาด หรือแม้แต่
ภาคการเกษตร หรือออมทรัพย์ สหกรณ์ทุกประเภท ได้ประสบปัญหาจาก
เร่ืองดังกล่าว ไม่ได้ย่ิงหย่อนไปกว่ากัน ซ่ึงแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ัน จะต้อง
ใช้เวลา เพ่ือให้ไวรัสโคโรนา โควิด-19 ได้รับการแก้ไข เราก็จะกลับมาใช้ชีวิตได้
เป็นปกติสุข ตอนน้ีไม่ใช่แค่ภาคสหกรณ์แต่ภาคเอกชน ก็ได้รับความเดือดร้อน   
ตอนน้ีแทบจะไม่มีใครไม่ได้รับผลกระทบ เราทุกคนต้องปรับตัวเพ่ือให้อยู่รอด
ในสถานการณ์อันยากลำาบากน้ี

สันนิบาตสหกรณ์จึงได้ขอแก้ระเบียบเพ่ิมเติมของสันนิบาตสกรณ์  
ว่าด้วยสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด พ.ศ.2562 ในประเด็นดังต่อไปน้ี  1. สันนิบาต
สหกรณ์จังหวัด สามารถสะสมเงินรายได้ฯ ซ่ึงได้รับการจัดสรรหรือสนับสนุน 
ในแต่ละปีงบประมาณไว้เพ่ือดำาเนินงานอย่างใดอย่างหน่ึงของ สสจ. 
ในปีงบประมาณต่อไปก็ได้ 2. สสจ.สามารถนำาเงินรายได้ท่ีรับจากสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยในปี 64 ไปใช้สนับสนุนการดำาเนินงานของบุคลากร
ทางการแพทย์ หรือช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากโรคระบาด 
เช้ือไวรัสโควิด-19 จังหวัดละไม่เกิน 30,000 บาท 3. สสจ.ประสงค์จะขอรับ
เงินอุดหนุนตามข้อท่ี 2 โดยทำาหนังสือถึงสันนิบาตสหกรณ์ฯ พร้อมหลักการ
และเหตุผล มายัง สสท. และจะต้องดำาเนินการสนับสนุนฯ หรือช่วยเหลือ 
ให้แล้วเสร็จ ภายในวันส้ินปีงบประมาณ 2564 ของสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย  ซ่ึงหากได้รับการตอบรับท่ีดีจากสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดก็จะ
ทำาให้การช่วยเหลือกระจายลงไปสู่ทุกพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึน



 • บรรณาธิการ ผู้พิมพ์/ผู้โฆษณา   
  นางสาวอรนุช กันภัย
 • หัวหน้ากองบรรณาธิการ  
  นางสาวกุญช์ญาณ์ บุญทรัพย์เลิศดี
 • กองบรรณาธิการ 
  นายวีระวัฒน์ วิถีแมน นายเวริกา คำาถาถิรกุล   
  นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์

 • บรรณาธิการฝ่ายศิลป์ นายกมลศักดิ์ นันตา
 • ฝ่ายจัดส่ง นางสาวสุพัตรา กันภัย
 • ฝ่ายโฆษณา ติดต่อ โทร. 0-2669-3254-60 
  ต่อ 1007
 • ส่งข่าวประชาสัมพันธ์, บทความถึง บ.ก. 
  Fax 0-2241-1789   
  E-Mail: coopnews2016@gmail.com
 • พิมพ์ที่ : บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จำากัด

กองบรรณาธิการ จุลสารสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย : ที่ปรึกษา 
นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม  พลตำารวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล  นางมณีพรรณ โคตรบุตร  นายนพดล วรมานะกุล  
ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล

Editor Talk

บ.ก.แถลงบ.ก.แถลงสวัสดีครับ จุลสารสันนิบาตสหกรณ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 ประจำา
เดือนกรกฎาคม - กันยายน  2564 เล่มน้ี เรายังมีความห่วงใยและ 
ใส่ใจกับสหกรณ์สมาชิกอย่างสมำ่าเสมอ แม้ว่าช่วงนี้เกือบทุกหน่วยงาน
จะได้มีมาตรการ Work from home ทำางานที่บ้านมาแล้วในช่วงเวลา
หนึ่ง และเราต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแนวใหม่ เพ่ือให้สามารถรับมือ
กับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา โควิด-19 ในส่วนของสันนิบาต 
สหกรณ์ฯ แม้ว่าจะจัดให้มีมาตรการ Work from home แต่เราก็ไม่ลืมท่ี
จะติดอาวุธทางปัญญาให้กับสหกรณ์สมาชิก โดยเราได้ปรับเปลี่ยนการ
ฝึกอบรมให้เป็นการจัดฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ Zoom meeting 
เพื่อนำาเสนอเนื้อหาการเรียนรู้ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยใช้เครือข่าย  
โซเช่ียลเน็ตเวิร์ค มีความทันสมัยในการจัดอบรมเพ่ิมมากข้ึน ถ้ามองในแง่ดี 
โควิด-19 ทำาให้เราได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือสื่อสาร ทำาให้มีความรู้ความ
เข้าใจผ่านโลกออนไลน์มากขึ้น  ซึ่งมีหลายสหกรณ์สนใจฝึกอบรมแต่ยัง
ไม่มีความมั่นใจในการใช้เครื่องมือ ผ่านระบบ Zoom meeting ผมขอ 
นำาเรยีนวา่ ขอใหท้า่นสบายใจได ้การจดัอบรมของเรา เพยีงทา่นตดัสนิใจ 
ลงทะเบยีนเรยีนเราจะมีสือ่การเรยีนการสอนสง่ไปใหท้า่น ไดเ้ตรียมการเรียน 
รู้และมีการแนะนำาวิธีการใช้งานในระบบ Zoom meeting ซึ่งไม่ใช่เรื่อง
ยากกับสหกรณ์อีกต่อไป ขอเพียงท่านเปิดใจเรียนรู้ สันนิบาตสหกรณ ์
จะเป็นองค์กรที่จะนำาพาประสบการณ์และเนื้อหาสาระท่ีน่าสนใจ เพื่อ 
ให้ผูเ้รยีนไดเ้กดิความรู้ความเข้าใจและนำาไปใชพ้ฒันาหรอืบรหิารสหกรณ์
ในระยะยาวต่อไป แม้จะมีโควิด-19 สสท.ก็มิอาจหยุดการจัดอบรม  
สนใจติดต่อ ได้ที่ WWW.CLT.OR.TH และเพจ Facebook สถาบัน 
พทิยาลงกรณ์  หรือ โทร. 0-2669-3254-63 ตอ่ 1033, 1008, 1090, 1016

ด้วยความเคารพยิ่ง
ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล
ผู้อำานวยการสันนิบาตสหกรณ์

แห่งประเทศไทย
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ด้วยคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ได้มีมติใน
การประชุมคร้ังท่ี ๒/๒๕๖๔ เม่ือวัน
ท่ี ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เห็นชอบให้
สหกรณ์ออมทรัพย์สามารถคืนเงินค่า
หุ้นให้แก่สมาชิกในขณะท่ีสมาชิกยัง
ไม่หมดสมาชิกภาพ โดยมอบหมายให้
นายทะเบียนสหกรณ์ไปดำาเนินการจัด
ทำาระเบียบเพ่ือให้สหกรณ์ปฏิบัติต่อไป 
น้ัน นับเป็นข่าวดีแก่สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์และสหกรณ์ออมทรัพย์หลายแห่ง 
และเม่ือวันท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔  
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรม 
ส่งเสริมสหกรณ์ (นายทะเบียนสหกรณ์) 
ได้แจ้งให้กับประธานสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศ ท่ีจังหวัดอุทัยธานี ในงาน
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มอบ
อุปกรณ์ทางการแพทย์และถุงยังชีพแก่ 
ผู้ประสบภัยในจังหวัดอุทัยธานีแก่  
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ตามโครงการสหกรณ์ไทยสู้ภัยโควิด 
เพ่ือส่งต่อให้นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุทัยธานี ซ่ึงนายวิศิษฐ์ฯ ได้แจ้ง 
ให้ทราบว่า ระเบียบการคืนค่าหุ้น 
ดังกล่าว น่าจะออกประกาศในราวเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๔ เพ่ือเป็นของขวัญปีใหม่ 
แก่สหกรณ์ออมทรัพย์นำาไปใช้เป็น
แนวทางในการแก้ไขข้อบังคับเสียก่อน 
ซ่ึงโดยหลักการสหกรณ์ต้องกำาหนด

ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม 

วงเงินค่าหุ้นเป็นรายปีท่ีจะคืนแก่สมาชิก 
ซ่ึงไม่กระทบกระเทือนต่อการบริหาร
กิจการสหกรณ์ และกำาหนดจำานวน
เงินท่ีสมาชิกแต่คนจะขอรับคืนได้เท่าไร 
เม่ือใดให้ชัดเจน นอกจากน้ีแนวคิดท่ี
คืนเงินค่าหุ้นบางส่วนดังกล่าวท่ีประชุม 
อนุพิจารณาเร่ืองน้ีเห็นว่า สมาชิกท่ีมีสิทธิ
จะขอคืนเงินค่าหุ้นบางส่วนดังกล่าว
ควรเป็นสมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการ
หรือพ้นจากการทำางาน แต่ยังคงเป็น
สมาชิกสหกรณ์อยู่เพ่ือนำาเงินไปใช้จ่าย
ได้ตามจำาเป็น ท้ังน้ีสมาชิกสหกรณ์ส่วน
ใหญ่ท่ีเกษียณอายุราชการหรือพ้นจาก
การทำางานแล้วมักไม่อยากลาออกจาก
การเป็นสมาชิก เพราะสมาชิกได้รับ
สวัสดิการท่ีดีจากสหกรณ์ ดอกเบ้ียเงิน
ฝากท่ีมากกว่าธนาคาร และผลตอบแทน
ในเงินปันผลท่ีค่อนข้างแน่นอน  ดังน้ัน
สหกรณ์ออมทรัพย์ท้ังหลายคงต้องรอดู
ระเบียนท่ีนายทะเบียนกำาหนดไป 

แต่อย่างไรก็ตาม สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยจะได้เสนอ
หลักเกณฑ์แนวทางการคืนหุ้นเพ่ิมเติม
ตามคำาเรียกร้องของสหกรณ์ออมทรัพย์
เพ่ิมเติมดังน้ี  

๑. ในกรณีท่ีสมาชิกเกษียณอายุ
ราชการหรือพ้นจากการทำางานไปแล้ว 
ยังมีหน้ีกับสหกรณ์อยู่ ค่าหุ้นท่ีเหลือ
หลังจากท่ีคืนบางส่วนต้องเพียงพอต่อ
การชำาระหน้ีคงค้าง

๒. ในกรณีท่ีสมาชิกยังไม่เกษียณ
อายุราชการหรือยังไม่พ้นจากการทำางาน 
หากจะขอถอนคืนค่าหุ้นบางส่วน อาจ
ทำาได้เฉพาะเพ่ือการชำาระหน้ีแก่สหกรณ์
เท่าน้ัน ซ่ึงจะทำาให้หน้ีของสมาชิกลดลง 
อันเป็นผลให้สมาชิกมีเงินใช้จ่ายมากข้ึน
และจะหมดหน้ีได้เร็วข้ึน ท้ังสหกรณ์จะ
รับชำาระหน้ีมากข้ึน หุ้นสหกรณ์ลดลง 
เงินปันผลก็จะเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ันจะ
ทำาให้สหกรณ์ไม่ต้องแบกภาระการหา
รายได้มาจ่ายเงินปันผลมากเกินควร 

ท้ังหมดน้ีเป็นแนวทางท่ีจะนำา
เรียนนายทะเบียนสหกรณ์อย่างเป็น
ทางการต่อไป เพราะอย่างไรเสียก่อน
ท่ีนายทะเบียนจะออกระเบียนเร่ืองน้ี 
ท่านรับปากแล้วว่าจะทำาประชาพิจารณ์
ก่อน ในโอกาสน้ี ในนามของขบวนการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ขอขอบคุณ  
“นายทะเบียนสหกรณ์” ท่านวิศิษฐ์  
ศรีสุวรรณ ท่ีช่วยผลักดันเร่ืองน้ี ซ่ึงถือได้
ว่าเป็นเป็นการส่งเสริมกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์ อันเน่ืองมาจากสหกรณ์ออม
ทรัพย์ขณะน้ีมีเงินล้นอยู่หลายแห่ง จะไป
ลงทุนในรัฐวิสาหกิจก็เร่ิมจะมีปัญหา พอ
เกิดความผิดพลาด เช่นหุ้นกู้การบินไทย 
“กรมตรวจบัญชี” ก็จัดให้เป็นหน้ีสงสัย
จะสูญอยู่เร่ือย นอกจากไม่ส่งเสริมแล้ว
ยังไม่คิดจะช่วยเหลือสหกรณ์กันเลย 

การคืนค่าหุ้นบางส่วน
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โดย ไพบูลย์ แก้วเพทาย 
ประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ

การแสดงรายละเอียดผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการ

พฤติกรรมที่เกินกว่าเหตุ
ของภาครัฐ

1. ความเป็นมา
จากการที่ภาครัฐได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายสหกรณ์ คือ พระราชบัญญัติ

สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ซึ่งให้ไว้ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2562 โดยมีผลให้
ใช้บงัคับเมื่อพน้กำาหนดหกสบิวันนับแต่วันประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้น
ไป หรือนับจากวันที่ 20 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป 

ดังนั้น เมื่อครบกำาหนด 60 วัน คือ วันที่ 19 พฤษภาคม 2562  พระราช
บัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 
2562 เป็นต้นไป

ภาครฐั โดยกรมสง่เสรมิสหกรณ ์ภายใตก้ารปรึกษาหารอืรว่มกับกระทรวง
การคลงั และธนาคารแหง่ประเทศไทยตามมาตรา 89/2 รวมทัง้การใหค้ำาปรกึษา
แนะนำาภายใต้ “คณะกรรมการที่ปรึกษาการกำากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน” ตามมาตรา 89/4  มีหน้าที่ในการออกกฎกระทรวง อัน
เกีย่วกบัหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และเงือ่นไขในการดำาเนินงาน และกำากบัดแูลกจิการ
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตจำานวน 12 ฉบับตามมาตรา 89/2 และ
มาตราอื่นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับนี้

ขณะน้ีมีกฎกระทรวงจำานวน 
7 ฉบับ ที่ถือใช้บังคับแล้ว และในกฎ
กระทรวงดังกล่าว มีข้อกำาหนดในการ
กำากบัทางด้านธรรมาภบิาลอยูด้่วย โดย
เฉพาะการกำาหนดใหส้หกรณ์ออมทรพัย ์
แสดงรายละเอียดผลประโยชน์และ 
ค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลตาม 
รายชือ่แตล่ะคน ซึง่เป็นเรือ่งทีมี่ความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผลหรือไม่? 
เพยีงใด? เมือ่เทียบกบับรษิทัมหาชน 
จำากัด ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์   
จะถือว่า เป็นการกระทำาที่เกินกว่า
เหตุหรือไม่?

2. ข้อกำาหนดในกฎกระทรวง
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 

(ฉบบัที ่3) พ.ศ.2562 ภาครฐั โดยกรม
ส่งเสริมสหกรณ์และกระทรวงเกษตร
และสหกรณไ์ดอ้อกกฎกระทรวงจำานวน 
7 ฉบับ ซึ่งได้รวมเข้าเป็นฉบับเดียวคือ 
กฎกระทรวง วา่ดว้ย “การดำาเนนิงาน
และการกำากบัดแูลสหกรณอ์อมทรพัย์
และสหกรณเ์ครดติยูเนีย่น พ.ศ.2564” 
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มกราคม 2564 และ
มีผลบงัคบัใช้วนัที ่10 กมุภาพันธ ์2564 
(วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)

ในกฎกระทรวงดังกล่าว ตาม
หมวด 4 ข้อ 14(1)  เป็นข้อกำาหนด
เก่ียวกับ “การกำากับดูแลด้าน 
ธรรมาภบิาลของสหกรณ”์ ซึง่กำาหนด
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แตท่ีไ่มเ่หมาะสมอย่างยิง่และ
เกนิกวา่เหต ุคอื การกำาหนดให้รายงาน
เปน็รายบคุคลโดยระบุรายชือ่กรรมการ
ท่ีดำารงตำาแหนง่ ซึง่แม้แต่บริษทัมหาชน
จำากดัในตลาดหลักทรพัย ์ยงัรายงาน
เปน็รายตำาแหนง่แบบภาพรวม ไมไ่ดม้ ี
การรายงานเปน็รายบคุคล หรือ ระบุ
เปน็รายชือ่กรรมการแต่ละคน ตามที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์กำาหนด 

4. หลกัการในการแสดงผลประโยชน์
ตอบแทนของบริษัทมหาชนจำากัด

จากการท่ีกฎกระทรวงกำาหนด
ใหแ้สดงรายละเอยีดผลประโยชนแ์ละ
คา่ตอบแทนไวใ้นรายงานกจิการประจำา
ปี ซึ่งเป็นข้อกำาหนดที่ให้รายงานเป็น
รายชือ่บคุคลหรอืรายชือ่กรรมการตาม 
ตำาแหน่ง  ถอืเป็นการแสดงรายละเอยีด
ที่ค่อนข้างมากเกินไป

โดยหลักการทั่วไป บริษัท
มหาชนจำากัด หรือ Public Com-
pany Limited  ซึ่งเป็นกิจการที่
ประชาชนโดยทั่วไปถือหุ้นสามัญและ
สามารถเข้าไปซื้อขายหุ้นสามัญของ
บรษิทัมหาชนจำากัด จะถกูกำาหนดใหน้ำา
เสนอผลประโยชนต์อบแทนกรรมการ
บริษทัต่อทีป่ระชุมใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ 
เพื่อพิจารณา อันเป็นไปตามหลัก 
ธรรมาภิบาล ในการเปิดเผยใหผู้ถื้อหุน้
ได้รับทราบและพิจารณา

เนือ่งจาก บรษิทัมหาชนจำากัด 
เหล่าน้ี แม้จะใช้คำาว่า “มหาชน”  
แต่ก็ยังคงยึดถือสัดส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส่วนใหญ่เป็นเกณฑ์ ประชาชนที่
สามารถซื้อขายหุ้นและถือหุ้น ก็เป็น
เพียงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยโดยกลุ่มผู้ถือ
หุ้นส่วนใหญ่สามารถเข้าควบคุมหรือ
ครอบกิจการบริษัทได้ หากรวมหุ้น
สามัญเข้าด้วยกันแล้ว มากกว่า 50% 
ขึ้นไป  ส่วนประชาชนที่เข้าไปซื้อขาย
หุ้นสามัญนั้น ไม่สามารถเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการบริหารกิจการ หรือ มีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการดำาเนินงาน
ได ้นอกจากเขา้รว่มประชมุใหญส่ามญั 

ให้สหกรณ์ต้องแจ้งที่ประชุมใหญ่ทราบในเรื่อง “ผลประโยชน์และค่าตอบแทน
ที่กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำานาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์  
ไดร้บัจากสหกรณน์ัน้ ในรอบปบีญัชท่ีีผา่นมา โดยใหส้หกรณ์แสดงรายละเอยีด
ดังกล่าวเป็นรายบุคคลในรายงานประจำาปี”

ตามกฎกระทรวงข้อ 14(1) นี้  สรุปเป็นข้อกำาหนดได้ดังนี้
2.1 ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่ได้รับในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
2.2 ผู้ที่ต้องได้รับการแจ้ง คือ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำานาจในการ

จัดการ และที่ปรึกษาสหกรณ์
2.3 ให้แสดงรายละเอียดเป็นรายบุคคล
2.4 แจ้งไว้ในรายงานประจำาปีของสหกรณ์

3. แนวทางปฏิบัติของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ตามกฎกระทรวง ข้อ14 (1) ดงักลา่ว  กรมสง่เสรมิสหกรณไ์ดอ้อกหนงัสอื

ที่ กษ 1109/859 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เรื่อง แนะนำาแนวทางปฏิบัติเกี่ยว
กับการแสดงรายละเอียดผลประโยชน์และค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้จัดการ 
ผู้มีอำานาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์ ตามที่ได้ส่งถึงสหกรณ์ 
ออมทรัพย์ต่างๆ ทั่วประเทศนั้น

หนงัสอืทีส่ง่ถงึสหกรณอ์อมทรพัยต์า่งๆ ดงักลา่ว มีขอ้แนะนำาเปน็แนวทาง
ปฏิบัติ 2 ประการดังนี้

3.1 ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง 
เงินประจำาตำาแหน่ง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่ารักษา
พยาบาล เงินโบนัส ค่าโทรศัพท์ ค่านำ้ามันเชื้อเพลิงรถ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่ได้รับ
จากการทำาหน้าที่นั้น 

3.2 ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินและสวัสดิการหรือ
การให้บริการต่างๆ เช่น รถรับส่ง เครื่องแบบกรรมการ รถประจำาตำาแหน่ง  
ค่าศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา การได้รับ 
การประกันภัย เป็นต้น

โดยหนังสอืดังกล่าว ได้จัดสง่แบบตัวอยา่งการเปิดเผยผลประโยชน์และ 
คา่ตอบแทนกรรมการและผูจ้ดัการมาใหส้หกรณอ์อมทรพัย์ต่างๆ ซึง่แบบตัวอยา่ง
นั้น มีการกำาหนดให้รายงานการแสดงผลประโยชน์และค่าตอบแทนทั้งที่เป็น 
ตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งถือเป็นหลักเกณฑ์ปกติ 
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ผู้ถือหุ้นประจำาปีของทุกปี ซึ่งมีส่วนร่วมเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น 
การบริหารโดยคณะกรรมการบริษัท ก็อาจมีการใช้อำานาจเพื่อสิทธิ 

ผลประโยชนต์อบแทนของตนเองอยา่งไมเ่ปน็ธรรม ซึง่ถอืเปน็เรือ่ง “การขดัแย้ง
กันทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)” หรือการใช้อำานาจในลักษณะ 
“ชงเองกนิเอง” เนือ่งจากคณะกรรมการบริษัทมีอำานาจหนา้ทีใ่นการบรหิารและ
มีอำานาจพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งเกี่ยวกับสิทธิผลประโยชน์
ของคณะกรรมการบริษัท โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไม่มีส่วนร่วมพิจารณาในคณะ
กรรมการบริษัท

ดังนั้นโดยหลักธรรมาภิบาล กิจการบริษัทมหาชนจำากัดที่อยู่ใน 
ตลาดหลักทรัพย์จึงถูกกำาหนดเป็นหลักเกณฑ์ให้เปิดเผยรายละเอียดการแสดง
รายการผลประโยชนต์อบแทน ทัง้ทีเ่ปน็ตวัเงนิและไมเ่ปน็ตวัเงินของคณะกรรมการ
บรษิทั เสนอวาระตอ่ทีป่ระชมุใหญ่สามัญผูถื้อหุน้ เพือ่พจิารณาอนมุตังิบประมาณ
กำาหนดผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเป็นการเฉพาะ

วตัถปุระสงค ์เพือ่เปน็การเปดิเผยขอ้มลู ให้เปน็ไปตามหลกัธรรมาภบิาล 
รวมทั้งการนำาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประะจำาปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ส่วนน้อยมีส่วนร่วมรับรู้และพิจารณาสิทธิผลประโยชน์ตอบแทนของคณะ
กรรมการบริษัท แม้ว่าผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจะไม่สามารถสู้เสียงของผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ได้ เพราะกุมเสียงส่วนใหญ่ไว้แล้วก็ตาม

รายการต่อไปนี้ คือ กรณีตัวอย่างของบริษัทมหาชน(จำากัด)ที่อยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์จำานวน 3 บริษัท ซึ่งมีวาระแสดงรายการสิทธิผลประโยชน์

และค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัท เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ
ผูถ้อืหุน้ประจำาป ี2564 เพือ่พจิารณา
อนมุตัคิา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษิทั

4.1 บรษิทั A จำากดั(มหาชน) 
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำา
ปี 2564

บรษิทั A จำากดั (มหาชน) เปน็ 
บรษิทัดา้นธรุกจิสือ่สารแหง่หนึง่ ประชุม
เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564  

โดยวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติ
กำาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำา
ปี 2564 ได้นำาเสนองบประมาณค่า
ตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท
ประจำาปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 
42,500,000.00 บาท เท่ากับปี 2563 
และยังคงนโยบายค่าตอบแทนไว้เช่น
เดียวกับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด
แสดงในตาราง ดังนี้

3 
 

บทความนี ้จัดทาํขึน้เพ่ือสะทอ้นถึงทศันคตเิชิงลบในขอ้กาํหนดการแสดงผลประโยชนต์อบแทนของกรรมการตามกฎกระทรวง : เดือนสิงหาคม 2564 

 

 

            รายการ 

        คณะกรรมการ 

                ป 2564 

               (ปท่ีเสนอ) 

            ป 2563 

 วงเงินท่ีอนุมัติ     จายจริง 

คาตอบแทนกรรมการ                42,500,000    42,500,000   37,309,500 

การแสดงรายละเอียด 

                 รายการ    คาตอบแทน     เบี้ยประชุม    คาตอบแทน     เบี้ยเลี้ยง 

                  (บาท)     รายเดือน        ตอคร้ัง   ประจำป-โบนัส    ปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการบริษัท     

   ประธาน     300,000           -                      

   กรรมการ       75,000       25,000                       

คณะกรรมการตรวจสอบและความเส่ียง     

   ประธาน       25,000       25,000                       

   กรรมการ           -       25,000                       

คณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ     

   ประธาน       10,000       25,000                       

   กรรมการ           -       25,000                       

4.2 บริษัท B จำกัด(มหาชน) ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564 

บริษัท B จำกัด(มหาชน) เปนบริษัทดานธุรกิจพลังงานแหงหนึ่ง ประชุมเมื่อวันศุกรท่ี 9 เมษายน 2564  

โดยวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดคาตอบแทนคณะกรรมการประจำป 2564 โดยการนำเสนอตอท่ีประชุมใหญสามัญผู

ถือหุนประจำป 2564 ดังนี้ 

4.2.1 คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย 

                                 รายละเอียด      ป2564(ปท่ีเสนอ)    ป2563(ปท่ีผานมา) 

ก. คณะกรรมการบริษัท   

   ประธานกรรมการ           100,000           100,000 

   กรรมการ             65,000            65,000 

ข. คณะกรรมการตรวจสอบ    

   ประธานกรรมการตรวจสอบ             30,000            30,000 

   กรรมการตรวสอบ             20,000            20,000 

ค. คณะกรรมการดานความยั่งยืนและบริหารความเส่ียง     

   ประธานกรรมการ             20,000            20,000 

   กรรมการ             15,000            15,000 

จากตารางเปนการจายผลประโยชนและคาตอบแทนเปนรายเดือนตามตำแหนง โดยไมมีคาเบ้ียประชุม 
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จากตารางเป็นการจ่ายผลประโยชน์และค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตาม
ตำาแหน่ง โดยไม่มีค่าเบี้ยประชุม

4.2.2 โบนัสสำาหรับผลการดำาเนินงานปี 2563 

4.3.2 ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตัวเงิน
        การประกันสุขภาพกลุ่ม 

และการตรวจสุขภาพประจำาปี 
จากข้อมูลและข้อเท็จจริงดัง

กล่าว เป็นการแสดงรายการสิทธิผล
ประโยชน์และค่าตอบแทนต่างๆของ
คณะกรรมการบริษทัมหาชนจำากดั ซึง่
เปน็บรษิทัทีอ่ยูใ่นตลาดหลกัทรพัย ์อนั
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกกำาหนดให้
นำาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือ
หุ้นประจำาปีเพ่ือพิจารณาในภาพรวม 
โดยระบุเป็นรายตำาแหน่ง

จะเห็นว่า ทั้งสามบริษัท
ดังกล่าว เป็นการแสดงรายการผล
ประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการ 
ทัง้ทีเ่ปน็ตวัเงนิและไมเ่ปน็ตวัเงนิ บาง
รายการกเ็ปน็เพยีงเสนอวา่ มหีรือไมม่ ี
โดยกำาหนดเปน็วงเงนิเทา่น้ัน ไมม่กีาร
แสดงเป็นจำานวนเงินรายตำาแหน่ง   
ส่วนท่ีแสดงรายการเปน็จำานวนเงนิ ก็
มกีารแสดงรายการเปน็รายตำาแหนง่
ว่า ได้รับตำาแหน่งละเท่าไร และรวม
ทุกคนเป็นเงินเท่าไร มิใช่เป็นราย
บุคคลหรือระบุเป็นรายช่ือกรรมการ
แตล่ะคน แบบทีก่รมสง่เสริมสหกรณ์
กำาหนดให้ถือปฏิบัติ   

อ่านต่อฉบับหน้า
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4.2.2 โบนัสสำหรับผลการดำเนินงานป 2563  

                         รายละเอียด       ผลการดำเนินงาน     ผลการดำเนินงาน 

                          เงินโบนัส    ป 2563(ปท่ีเสนอ-ปนี้)     ป 2562(ปท่ีแลว) 

ประธานกรรมการ         1,500,000           1,500,000 

กรรมการ         1,200,000           1,200,000 

 

 

บริษัทและคณะกรรมการชุดยอยตางๆ สำหรับป 2564 เปนจำนวนเงินท้ังส้ิน 6,210,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้                         

       คาตอบแทนตามตำแหนง-รายเดือน     คาตอบแทนป 2563    คาตอบแทนป 2564 

ประธานกรรมการบริษัท             60,000           60,000 

รองประธานกรรมการบริษัท             30,000           30,000 

กรรมการบริษัท             25,000           25,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ             45,000           45,000 

กรรมการตรวจสอบ             35,000           35,000 

ประธานกรรมการสรรหา คาตอบแทนและธรรมาภิบาล               7,500             7,500 

กรรมการสรรหา คาตอบแทนและธรรมาภิบาล               5,000             5,000 

     รวมจำนวน 12 คน เปนเงินท้ังส้ิน         6,210,000       6,210,000 
 

                  เงินโบนัสประจำป   ปดำเนินงาน 2562   ปดำเนินงาน 2563 

เงินโบนัสประจำป         6,811,564.67         4,541,043.11 

       จายปท่ีแลว-2563         จายปนี-้2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2 คาตอบแทนท่ีไมเปนตัวเงิน 

        การประกันสุขภาพกลุม และ การตรวจสุขภาพประจำป  

จากขอมูลและขอเท็จจริงดังกลาว เปนการแสดงรายการสิทธิผลประโยชนและคาตอบแทนตางๆของคณะกรรมการบริษัท

มหาชนจำกัด ซึ่งเปนบริษัทท่ีอยูในตลาดหลักทรัพย อันเปนไปตามหลักเกณฑท่ีถูกกำหนดใหนำเสนอตอท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุน

ประจำปเพื่อพิจารณาในภาพรวม โดยระบุเปนรายตำแหนง 

จะเห็นวา ท้ังสามบริษัทดังกลาว เปนการแสดงรายการผลประโยชนตอบแทนคณะกรรมการ ท้ังท่ีเปนตัวเงินและไม

เปนตัวเงนิ บางรายการก็เปนเพียงเสนอวา มีหรือไมมี โดยกำหนดเปนวงเงินเทานั้น ไมมีการแสดงเปนจำนวนเงินรายตำแหนง   
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4.3.2 คาตอบแทนท่ีไมเปนตัวเงิน 

        การประกันสุขภาพกลุม และ การตรวจสุขภาพประจำป  

จากขอมูลและขอเท็จจริงดังกลาว เปนการแสดงรายการสิทธิผลประโยชนและคาตอบแทนตางๆของคณะกรรมการบริษัท

มหาชนจำกัด ซึ่งเปนบริษัทท่ีอยูในตลาดหลักทรัพย อันเปนไปตามหลักเกณฑท่ีถูกกำหนดใหนำเสนอตอท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุน

ประจำปเพื่อพิจารณาในภาพรวม โดยระบุเปนรายตำแหนง 

จะเห็นวา ท้ังสามบริษัทดังกลาว เปนการแสดงรายการผลประโยชนตอบแทนคณะกรรมการ ท้ังท่ีเปนตัวเงินและไม

เปนตัวเงนิ บางรายการก็เปนเพียงเสนอวา มีหรือไมมี โดยกำหนดเปนวงเงินเทานั้น ไมมีการแสดงเปนจำนวนเงินรายตำแหนง   

4.2.3 สิทธิประโยชน์อื่น
        ไม่มี        
4.3 บรษิทั C จำากดั (มหาชน) ประชมุใหญส่ามญัผู้ถอืหุน้ประจำาปี 2564
บรษัิท C จำากดั (มหาชน) เปน็บรษิทัดา้นธุรกิจอสงัหารมิทรพัยแ์หง่หนึง่
ประชุมเมื่อวันพฤหัสที่ 25 มีนาคม 2564
โดยวาระที่ 6 พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ

คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ  โดยนำาเสนอรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้
4.3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
       (1) บำาเหน็จกรรมการ
  พิจารณาบำาเหน็จกรรมการ สำาหรับผลการปฏิบัติงาน 

ปี 2563  รวมเป็นเงิน 4,541,043.11 บาท  โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็น 
ผู้พิจารณากำาหนดจำานวนที่เหมาะสมและให้พิจารณาจัดสรรกันเอง

       (2) ค่าตอบแทนรายเดือน  
      พิจารณาคา่ตอบแทนคณะกรรมการบรษิทัและคณะกรรมการ

ชุดย่อยต่างๆ สำาหรับปี 2564 เป็นจำานวนเงินทั้งสิ้น 6,210,000 บาท โดยม ี
รายละเอียด ดังนี้    
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เงินสงเคราะหศพ

จายอัตราเงินสงเคราะหศพ

ไมเกินศพละ 600,000  บาท

ขึ้นอยูกับจำนวนสมาชิก

อัตราการเสียชีวิต และเงินสงเคราะหลวงหนา

ไมเกินศพละ 20 บาท (ตามกฎกระทรวง)

1.สำเนาบัตรประชาชนองผูสมัคร

  และผูที่ระบุใหรับเงินสงเคราะห

2.สำเนาทะเบียนบานของผูสมัคร

  และผูที่ระบุใหรับเงินสงเคราะห

3.ใบรับรองแพทยโรงพยาบาลรัฐฉบับจริง 

  (ไมเกิน 30 วัน)

3.สำเนาการจดทะเบียนสมรส  

  (กรณีสมทบคูสมรส)

4.เอกสารแสดงวาเปนสมาชิกสหกรณ 

  (กลุมวิชาชีพอ�น)

เอกสารประกอบการสมัคร

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห

สมาชิกสหกรณออมทรัพยไทย (สส.สท.)

ประเภทสามัญ 

เปดรับสมัครสมาชิก

คาใชจายในการสมัครสมาชิก

เงินสงเคราะหลวงหนา        12,000  บาท

คาสมัคร                          100  บาท

คาบำรุงรายป                       50  บาท

รวมเปนเงิน                    12,150  บาท

อายุ 20 – 70 ป

(ปตอไปชำระตามจำนวนสมาชิกเสียชีวิต)

***สมัครสมาชิกดวยตนเองเทานั้น***

สมัครไดตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564 

(สมัครไดที่ ศูนยประสานงาน สสอค. สหกรณออมทรัพยตนสังกัด หรือ สมาชิกรับตรง ที่ทำการ สำนักงานใหญ สสอค.  โทร 02-496-1337)

ประเภทสมทบ 

สมาชิกสหกรณออมทรัพยครู  ตำรวจ  ทหาร

ราชการ รัฐวิสาหกิจ สาธารณสุข 

สถานประกอบการ

สมาชิกสมทบสหกรณ  คูสมรส  บิดา  มารดา 

บุตร  บุตรบุญธรรม

***สมาชิกที่เปนสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณเทานั้น!!

ที่สามารถนำคูสมรส บิดา มารดา บุตร บุตรบุญธรรม มาสมัครเปนสมาชิกสมทบได***
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บนฟา้มเีมฆลอย  บนดอยมเีมฆบงั  มสีาวงามชือ่ดัง  อยูห่ลงัแดนดงปา่ 
ทา่ทางนา่จะไปไกล  ต้องกลบัมากอ่นเนอะ  เพราะไปถึงดอยแลว้ เมฆ (Cloud) 
คอือนัใดร ึ ไปทำาสิง่ใดไวก้ระไรหรอืจงึตอ้งมาแฉ เพราะแคก่ลุม่ความชืน้ทีร่วม
ตวัในอากาศ เมือ่รวมตวัมากเขา้กป็วดทอ้ง ไมใ่ชต่อ้งปวดใจเลยรอ้งไหอ้อกมา
เป็นเมด็ฝน  ฟงัดนู่าจะตามท่ีผู้ใหญลี่แหง่รัฐอาคนัซอบอกวา่  It is so simple  
แต่มันจะไม่ธรรมดาตรงที่มันเป็นระบบคอมพิวเตอร์ท่ีมาวนเวียนอยู่ในชีวิต
ประจำาวันเราอีกแล้ว  บทความก่อนหน้านั้น  IoT  ก็มาล้อมเราเป็นทัพหน้า  
Cloud Computing ก็เหมือนทัพหลังที่ช่วยสนับสนุน  IoT อีกทีหนึ่ง  สรุป
แลว้เราคงไมร่อด  เพราะโดนซะขนาดนี ้ ดงันัน้แมจ้ะเหลือทางรอดอันนอ้ยนดิ 
ก็ต้องรู้จักมันซะหน่อย  เผื่อจะมีช่องเอาตัวรอดจากมันบ้าง  เมื่อเป็นเยี่ยงนี้ 
เราไปดูกันเลยว่า  มันเป็นเช่นใดฤา

ศรายุทธ เพ็ญเจริญ ที่ปรึกษา สสท.

Cloud Cloud 
       Computing       Computing
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 Cloud Computing  แปล
ยงัไงก็ไมอ่าจหนไีปจากภาวะอาการ
ไมม่โีอกาสเขา้ใจไปได ้ แปลเปน็ไทย
ตรง ๆ  การประมวลผลบนกลุม่เมฆ  
ยิ่งอ่านยิ่งงง  เพราะฉะนั้นเลยต้อง
แปลแบบวิชาการนิดนึงส์ว่า มัน
เปน็การทีเ่ราใช ้ละมนุภณัฑ,์ ระบบ
และกระด้างภัณฑ์ของผู้ให้บริการ
ผา่นอนิเทอรเ์นต็ โดยเราสามารถที ่
จะเลือกกำาหนดประสิทธิภาพการ
ใช้งาน เช่น ความเร็วในการเข้า
ถึงข้อมูล, ขนาดของพื้นที่การเก็บ
ขอ้มลู  เปน็ตน้  ซึง่จะตอ้งทำาใหเ้รา
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้ ไม่ว่า
จะทีไ่หนกต็าม  ถา้เขา้ไมถ่งึนอกจาก
จะไม่เรียก cloud แล้วยังต้องบอก
ว่า ได่ไม่ใช้ หรือ ใช้ไม่ได้ นั่นเอง 
ปัจจบัุนท่ีเรามใีชกั้นโดยอาจจะไม่รู้
ตัว ก็พวกอีเมลต่าง ๆ เช่น Gmail, 
Hotmail หรอืการดูคอนเทนต์ต่าง ๆ  
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ สรุปแล้ว  
ปัจจุบันก็ใช้อยู่แล้วละ แต่ไม่รู้ว่า
มันเรียกว่าอะไร  ซะงั้น

Cloud Computing มี
วัตถุประสงค์ในการให้บริการการ
ทำางานผ่านเครือข่ายไม่ว่าผู้ใช้งาน
จะอยูท่ี่ไหนก็ตาม ซึง่องคก์รอาจจะ
ลงทนุเครอืขา่ยเองหรอืเชา่ทรพัยากร
ระบบคอมพวิเตอร ์ทัง้ hardware, 
software และ network ในปจัจบุนั
เราเห็นมีการให้บริการ cloud 
computing หสายรูปแบบ  แต่จะ
ขออธิบายหลักๆ ซัก 3 แบบ พอให้
เข้าใจง่ายๆ แบบมีโอกาสหลุดจาก 
ไม่มีโอกาสเข้าใจ (ทำาให้งงเข้าไว้ 
เดี๋ยวก็เข้าใจไปเอง)

1. Software as a Service 
(SaaS)  เปน็การใชห้รือเชา่ใชบ้รกิาร
หรอืแอปพลเิคชัน ผา่นอินเทอร์เน็ต 
โดยจะประมวลผลบนระบบของ 
ผู้ใช้งาน ทำาให้ไม่ต้องลงทุนในการ
สร้างระบบคอมพิวเตอร์เอง ไม่
ตอ้งพะวงเร่ืองค่าใขจ่้ายในการดูแล
ระบบ เพราะการใช้งานซอฟต์แวร์
จะถูกเรียกใช้งานผ่าน cloud จาก 
ทีไ่หนก็ได ้ เชน่  การทีเ่ราใช ้E-mail 
ผ่าน Gmail, Hotmail เป็นต้น

2. Platform as a Service 
(PaaS) ส่วนมากนิยมสำาหรับการ
พฒันาแอปพลิเคชนั เพราะไมใ่ชแ่ค่
ตอ้งการเช่าใช้ hardware, software 
เทา่นัน้  แต่ต้องการใชส้ภาพแวดลอ้ม 
อื่นเพื่อต่อยอดการพัฒนาแอปพลิ 
เคชัน เช่น  library, frameworks,  
coding engine ตา่ง ๆ  ซึง่เราเรยีก
ว่า platform  โดยสามารถทำาให้ผู้
พฒันาแอปพลิเคชันสามารถทำางาน
ไดง้า่ยและสะดวกขึน้  ซึง่แนน่นอน
ว่าค่าบริการจะแพงมากขึ้น

3. Infrastructure as 
a Service (IaaS) เป็นการให้ 
บริการให้ใช้โครงสร้างพื้นฐานทาง
คอมพิวเตอร์ อย่างหน่วยประมวล
ผล ระบบจดัเกบ็ขอ้มลู ระบบเครอื
ขา่ย ในระบบเสมอืน  ทำาใหอ้งค์กรที่
ตอ้งการขยาย  ไมต้่องลงทุนในเร่ือง
ขา้งตน้ แตก่ต็อ้งเสียคา่บรกิารตาม
ความต้องการของโครงสร้าง

รู้จัก Cloud Computing 
มาระดับหนึ่งแล้ว เราก็มาดูข้อดี 
ขอ้เสยีเพ่ือพจิารณาความเหมาะสม
หากเราจะนำามาใช้  โดยสรุปง่ายๆ 

เพื่อให้งงน้อยหน่อยดังนี้
ข้อดี 

1. ลดตน้ทนุค่าดแูลทรพัยากร
คอมพิวเตอร์

2. สามารถสร้างระบบใหม่
ขึ้นมาใช้ได้ในระยะเวลารวดเร็ว

3. สามารถยืดหยุ่นในการ
ปรับระบบ

4. ไดท้รพัยากรคอมพวิเตอร์
ที่มีประสิทธิภาพ

ข้อเสีย 
1. อาจจะมีปัญหาในการ

ใช้ทรัพยากร  เนื่องจากใช้งานจาก
หลายแหล่ง

2. อาจจะยังไม่มีมาตรฐาน
ของ platform ที่ชัดเจน

3. ยังไม่มีการรับประกันใน
การทำางานต่อเน่ืองของระบบและ
ความปลอดภัยของ

ข้อมูล
จากทีแ่ฉมาข้างตน้  ดเูหมอืน

ว่า  Cloud Computing ก็ได้แอบ
เข้ามาในชีวิตประจำาวันเราโดยไม่รู้
ตัวอีกแล้ว  ทั้งผ่านการใช้ E-mail 
การดูคอนเทนต์ผ่านโทรศัพท์
เคลื่อนที่ ส่วนทางด้านองค์กรก็คง
ตอ้งพิจารณาความเหมาะสมในการ 
ใช้งานขององค์กรนั้นๆ เพราะจะ 
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดใน
การเขา้ใชง้าน  ทัง้เรือ่งระบบรกัษา 
ความปลอดภัยทั้งของบุคลากร 
ผู้ใช้งานและองค์กร การทำางานท่ี 
any time any where และการใช้
ชีวิตประจำาวันของบุคลากร ต่อไป
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4.  วิสัยทัศน์ขบวนการสหกรณ์ไทย
กว่าหน่ึงศตวรรษท่ีขบวนการสหกรณ์ไทยได้ถือกำาเนิดข้ึนมา  มีการพัฒนาและเปล่ียนแปลงมาหลายยุคสมัย  แล้วแต่เหตุและ 

ปัจจัยของผู้มีอำานาจจะคิดและหยิบย่ืนให้  กว่า 80% ของการเปล่ียนแปลง ล้วนเป็นบทบาทท่ีกำาหนดโดยภาครัฐ ความเป็นไปของขบวนการ
สหกรณ์ไทย จึงอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์และการช้ีนำาของหน่วยงาน เป็นหลักการและวิธีการท่ีผิดรูปผิดแบบมาต้ังแต่แรกเร่ิมจนถึงปัจจุบัน  
ท่ียึดถือการพ่ึงพิงการช่วยเหลือจากภาครัฐ เม่ือโครงสร้างต้นแบบ (Model) ไม่ได้เป็นไปตามหลักอุดมการณ์สหกรณ์อย่างแท้จริง    ขบวนการ
สหกรณ์ไทยจึงอ่อนแอและขาดความเข้มแข็งมาตลอด  ระบบอุปถัมภ์ของภาครัฐ ทำาให้ขบวนการสหกรณ์ไทยไม่สามารถสร้างความเข้มแข็ง
ด้วยการพ่ึงตนเองได้น้ัน  อาจมาจากหลายเหตุหลายปัจจัย  และได้ก่อให้เกิดผลแห่งปัญหามากมายท่ีวิเคราะห์ วิจัยและวิพากษ์วิจารณ์ 
กันอย่างไม่รู้จบ  มาถึงวันน้ี  ขบวนการสหกรณ์ไทยจึงต้องกำาหนด “วิสัยทัศน์” ให้ชัดเจนโดยมองให้ทะลุกรอบเดิม ๆ เพ่ือแสวงหากรอบ
คิดใหม่ท่ีสามารถแก้ปัญหาของขบวนการสหกรณ์ไทยได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเสียที  เราไม่ควรเสียเวลายำา่เท้าอยู่กับท่ีอีกต่อไป หมดเวลา
แล้วสำาหรับการพรำา่พูดแต่ปัญหาอันซำา้ซาก  “วันน้ีเราควรร่วมกันปฏิรูปอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม” การจะแก้ปัญหาเชิงระบบได้จึงต้อง
มีการกำาหนด  วิสัยทัศน์ขบวนการสหกรณ์ไทยท่ีต้องชัดเจนและเป็นรูปธรรมให้สามารถเป็นทิศทางหลัก อันนำาไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เบ็ดเสร็จ ผู้เขียนจึงขอเสนอวิสัยทัศน์เพ่ือแก้ไขปัญหาสหกรณ์ไทยเชิงระบบ : ถึงเวลาสู่ความเป็นอิสระและปกครองตนเอง
5.  ยุทธศาสตร์เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์

(5.1)  จัดต้ัง “สำานักงานกำากับการสหกรณ์แห่งชาติ” 
  5.1.1 วัตถุประสงค์
(ก) เพ่ือแยกหน่วยงาน “ด้านสหกรณ์” ออกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพราะงาน “ด้านสหกรณ์” เป็นงานเก่ียวกับ คน 

ชุมชน สังคม โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในขบวนการท่ีมีหลักคิดอุดมการณ์เป็นแนวทาง จำาเป็นต้องมีเป้าหมายและนโยบาย
ท่ีถูกต้อง ชัดเจน  และเป็นเอกภาพ 

(ข) เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐเปล่ียนเป็นหน่วยงานอิสระหรือองค์กรมหาชน ภายใต้การกำากับดูแลของรัฐ โดยโอนกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาอยู่ใน  “สำานักงานกำากับการสหกรณ์แห่งชาติ” (องค์กรมหาชน)  พร้อมท้ังหน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจ
ชุมชน หรือองค์กรชุมชนท้ังหลาย  ท้ังน้ีเพ่ือให้มีการบริหารท่ีมีความอิสระคล่องตัว

(ค) เพ่ือการพัฒนาแนวคิดและแนวทางของบุคคลในหน่วยงานให้เข้าใจหลักปรัชญา และจิตสำานึกด้านสหกรณ์ไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีศักยภาพ

(ง) เพ่ือให้มีคณะกรรมการจากผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ โดยกำาหนดทิศทางนโยบาย ในการพัฒนาระบบสหกรณ์ไทยให้เจริญก้าวหน้า
ด้วยการ “ยึดหลักการบริหารเชิงสังคมกับการบริหารเชิงธุรกิจ” ให้สอดคล้องกัน    

  5.1.2 ภารกิจของหน่วยงาน
(ก) กำากับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย
(ข) เป็นนายทะเบียนสหกรณ์ตามกฎหมาย “จดทะเบียน/ส่ัง/ยกเลิก/ชำาระบัญชี”
(ค) ลงโทษสหกรณ์ท่ีทำาผิดกฎหมาย
(ง) แทรกแซงสหกรณ์ท่ีมีปัญหาเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
(จ) พิจารณาข้ออุทธรณ์และการวินิจฉัยปัญหากรณีมีข้อพิพาท
(ฉ) ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรชุมชนด้านเศรษฐกิจทุกประเภท
(ช) กำากับดูแลกองทุนพัฒนาสหกรณ์และงบประมาณแผ่นดินท่ีได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ
(5.2)  จัดต้ัง “สภาสหกรณ์แห่งชาติ”
  5.2.1  วัตถุประสงค์
(ก)  เพ่ือให้เป็นองค์กรข้ันสูงสุดของขบวนการสหกรณ์ไทย (แทนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย) 
(ข)  เพ่ือรับโอนอำานาจการกำากับดูแลบางส่วนจากภาครัฐอย่างเป็นข้ันตอน ส่วนไหนพร้อมให้รับโอนส่วนน้ันก่อน
(ค)   เพ่ือให้มีการพัฒนาสู่การพ่ึงตนเองและการปกครองตนเอง

และปกครองตนเอง
ของขบวนการสหกรณ์ไทย”

“ถึงเวลา : สู่ความเป็นอิสระ

ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำ�นวยก�รสันนิบ�ตสหกรณ์แห่งประเทศไทย(ตอนจบ)
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  5.2.2 ภารกิจขององค์กร
(ก)   การกำาหนดมาตรฐานการบริหารงาน
(ข)   การจัดวางระบบงาน
(ค)   การกำาหนดจรรยาบรรณ
(ง)   การกำากับควบคุมการดำาเนินงาน
(จ)   การตรวจสอบ
(ฉ)   การเป็นศูนย์กลางการศึกษา วิจัย  และพัฒนา
(ช)   พิทักษ์ปกป้องผลประโยชน์ของขบวนการสหกรณ์ไทย
(ซ)   การเช่ือมโยงเครือข่ายทางธุรกิจทุกระดับจากท้องถ่ินถึงระดับชาติ
  5.2.3 โครงสร้างองค์กร
(ก)  องค์กรสมาชิกของสภาสหกรณ์แห่งชาติ คือ นิติบุคคลประเภทสหกรณ์  

(ทุกประเภท)  
(ข) องค์กรสมาชิกในแต่ละจังหวัดเลือกต้ังคณะกรรมการระดับจังหวัด  และเลือกต้ัง 

ประธานสภาสหกรณ์ระดับจังหวัด 
(ค) ประธานสภาสหกรณ์ระดับจังหวัดเป็นคณะกรรมการสภาสหกรณ์ระดับเขตโดย

ตำาแหน่ง และให้คณะกรรมการสหกรณ์สภาระดับเขตเลือกต้ังประธานสภาสหกรณ์ระดับเขต  
มีจำานวน 10 เขต (โดยรวมเขตพิเศษ  คือ  กรุงเทพมหานคร)

(ง)   ประธานสภาสหกรณ์ระดับเขต เป็นกรรมการสภาสหกรณ์แห่งชาติโดยตำาแหน่ง
(จ)  ประธานชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติทุกประเภท เป็นกรรมการสภาสหกรณ์ 

แห่งชาติโดยตำาแหน่ง
(ฉ) ประธานสภาสหกรณ์แห่งชาติ  มาจากการเลือกต้ังของคณะกรรมการสภา

สหกรณ์แห่งชาติ 
(ซ) ให้มีสำานักงานและเจ้าหน้าท่ีของสภาสหกรณ์ฯ ประจำาจังหวัดทุกจังหวัด 

โดยทำางานร่วมกับเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ (สำานักงานสหกรณ์จังหวัด)
  5.2.4  ท่ีมาของเงินทุน
(ก)  ค่าบำารุงสำาหรับสมาชิกสภาสหกรณ์ฯ ร้อยละ 1 ของกำาไรสุทธิ
(ข)  เงินอุดหนุนจากภาครัฐ ปีละ 200 ล้านบาท
(ค)  ประมาณการเงินทุน หรือรายได้ของสภาสหกรณ์แห่งชาติ รวมแล้วจาก  

ก + ข  ต้องไม่น้อยกว่าปีละ 300 ล้านบาท
(5.3)  จัดต้ังระบบเครือข่ายทางธุรกิจ
  5.3.1 วัตถุประสงค์
(ก) เพ่ือเช่ือมเครือข่ายสหกรณ์ทุกประเภทระดับจังหวัดของทุกจังหวัด   โดยอยู่ใน

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสภาสหกรณ์ฯ ระดับจังหวัด
(ข)   เพ่ือให้มีศูนย์เครือข่ายทางธุรกิจระดับชาติ โดยอยู่ในความรับผิดชอบของ 

คณะกรรมการสภาสหกรณ์แห่งชาติ
(ค)   เพ่ือให้มีสถาบันการเงินกลาง (ธนาคารสหกรณ์)
(ง)   เพ่ือให้มีศูนย์กลางข้อมูลการตลาดและธุรกิจ
  5.3.2 ภารกิจ
(ก) ดำาเนินการวางแผนและเช่ือมเครือข่ายระบบธุรกิจร่วมกันในระดับจังหวัด เช่น 

การเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูป การขนส่ง การก่อสร้าง การประกันภัย  และการเงิน เป็นต้น
(ข) จัดระบบเครือข่ายระดับชาติอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบเทคโนโลยี      

สารสนเทศและการส่ือสาร (Information and Communication Technology) 
(ค)  ดำาเนินการวางแผน วิจัย  และพัฒนาเชิงธุรกิจ  ท้ังด้านการเงิน การผลิต   

และการตลาด  ตลอดจนการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลเพ่ือการจัดการเชิงธุรกิจ
(ง)  จัดต้ังสถาบันการเงินกลาง (ธนาคารสหกรณ์) เพ่ือเป็นศูนย์กลางทางการเงิน

ของขบวนการสหกรณ์ไทย
   

6.  บทสรุป
ปัญหาท่ีวนเวียนซำา้ซากจนกลาย

เป็น “วงจรอุบาทว์” สหกรณ์อ่อนแอพ่ึง
ตนเองไม่ได้และทุจริตหน่วยงานรัฐจึงต้อง
เพ่ิมอัตรากำาลัง และเพ่ิมงบประมาณ ซ่ึง
นำาไปสู่การทุจริตอ่อนแอของสหกรณ์ จึง
ต้องมีการควบคุมและกำากับตรวจสอบมาก
ข้ึน ต้องเพ่ิมคนและเพ่ิมเงิน กลายเป็นการ
แก้ปัญหาวนเวียนอย่างไม่รู้จบ  เพราะไม่ได้
แก้ท่ีรากเหง้าของปัญหา  หากคาดหวังท่ีจะ
แก้ปัญหาให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด ต้องกล้าท่ีจะ
ช้ีให้ชัดถึงปัญหาเชิงยุทธศาสตร์ท่ีสามารถ
แก้ปัญหาเพ่ือบรรลุหลักการสหกรณ์สากล
ข้อท่ี 4 ขององค์การสัมพันธภาพสหกรณ์
ระหว่างประเทศ คือ “การปกครองตนเอง
และความเป็นอิสระ (Autonomy and 
Independence)” ได้ การท่ีจะบรรลุ 
หลักการดังกล่าว สหกรณ์ต้องมีเป้าหมาย 
ในการพ่ึงตนเองให้ได้  และสามารถสร้าง
ความเข้มแข็งโดยยึดหลักความช่วยเหลือ
ซ่ึงกันและกันระหว่างสหกรณ์ประเภทต่างๆ 
โดยสลัดให้พ้นการอุปถัมภ์จากภาครัฐ  คง
ไม่มีเวลาท่ีจะพรำา่พูดอย่างไร้สาระและการ 
กระทำาท่ีไร้จุดหมายอีกต่อไป เพ่ือความเข้มแข็ง
ของขบวนการสหกรณ์ไทย “ต้องกล้าท่ีจะ
กำาหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน” 
ด้วยหลักคิดและอุดมการณ์สหกรณ์ท่ีเราเช่ือ
ม่ันว่า จะนำาความผาสุกและการอยู่ดีกินดี
อย่างมีมาตรฐานและคุณภาพชีวิตท่ีดีมาสู่
ประชาชนและประเทศชาติ   เราจึงควรนำา
หลักคิดและอุดมการณ์สหกรณ์น้ีมากำาหนด
แนวทางการปฏิรูปโครงสร้างระบบสหกรณ์  
โดยยึดหลักการสหกรณ์ 7 ประการเป็น 
เข็มทิศช้ีนำาแนวทางพ้ืนฐานท่ีสำาคัญ 2 ประการ   
จะต้องดำาเนินการให้สำาเร็จให้ได้ ไม่ว่าจะใช้
เวลาหรือความยุ่งยากลำาบากเพียงใดก็ตาม 
เพราะหากขบวนการสหกรณ์ไทย ยังไม่
สามารถดำาเนินการให้บรรลุหลักการพ้ืนฐาน
ดังกล่าวได้ ความเข้มแข็งท่ีจะไปสู่ผลสำาเร็จ
ตามจุดมุ่งหมายท่ีคาดหวังคงยากท่ีจะเป็นไปได้   
ถึงเวลาต้องกล้าเปล่ียนแปลงปฏิรูประบบ
สหกรณ์ด้วยกรอบคิดใหม่ ก้าวเดินพร้อมกัน
สู่อนาคตอย่างเป็นเอกภาพ  ประกาศปฏิรูป
ระบบสหกรณ์อย่างเป็นรูปธรรมกำาหนดเข็ม
มุ่ง “ถึงเวลา : สู่ความเป็นอิสระและปกครอง
ตนเอง” ด้วยการจัดต้ัง “สำานักงานกำากับ
การสหกรณ์แห่งชาติ” ผลักดันการมี “สภา
สหกรณ์แห่งชาติ” และ ”ส่งเสริมความเข้ม
แข็งระบบเครือข่ายทางธุรกิจ”
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ผมว่า...รัฐควรใช้สหกรณ์
เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาประเทศ (ตอนที่ 2) :

สหกรณ์คืออะไรกันแน่

เกริ่นกันก่อน
ผมได้เสนอไว้ในตอนที่แล้วว่าเครื่องมืออย่างหนึ่งที่เหมาะสมสำาหรับ

การพฒันาประชาชนใหม้คีวามเขม้แข็งสามารถพึง่พาตนเองไดใ้นระยะยาว คอื  
“สหกรณ์” หลายคนคงมีคำาถามในใจว่า “สหกรณ์คืออะไรกันแน่? และจะมี
ศักยภาพในการพัฒนาประชาชนจริงหรือ?” ในระยะที่ผ่านมามีแต่ข่าวไม่ค่อย
ดีให้ได้ยินบ่อยมาก จนบางคนแอบ “ยี้” กับข้อเสนอของผม อย่างไรก็ตามขอ
ใหใ้จเยน็ๆ และลองเปิดใจรบัรูกั้นหนอ่ยวา่สหกรณค์อือะไร มรีะบบการบรหิาร
จดัการอยา่งไร มวีธิใีนการดำาเนนิการอยา่งไร และผลท่ีเกดิจากการทำางานแบบ
สหกรณ์เป็นอย่างไร... แล้วค่อยบอกว่าเห็นด้วยกับผมหรือไม่?
สหกรณ์คืออะไร 

กอ่นอืน่ต้องเรียนทา่นผูอ่้านวา่บทความนีไ้ม่ไดเ้นน้ทีก่ารอธบิายถึงหลกั
การสหกรณ์ 7 ข้อ ที่ประกอบด้วยการเปิดรับสมาชิกโดยทั่วไปและด้วยความ
สมัครใจ การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทาง
เศรษฐกจิโดยสมาชกิ การปกครองตนเองและความเปน็อสิระ การใหก้ารศกึษา 
อบรม การร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ และความเอื้ออาทรต่อชุมชน แต่จะ 
เนน้ทีก่ารเลา่เรือ่งเพือ่ใหผู้อ้า่นไดเ้ขา้ใจความเปน็สหกรณ ์โดยจะเร่ิมจากนยิาม 
ระบบการบริหาร สินค้าและบริการ และประโยชน์ของสหกรณ์
นิยามของสหกรณ์

มีคนให้ความหมายเกี่ยวกับสหกรณ์ไว้หลากหลาย แต่สรุปง่ายๆ ว่า 
เป็น “องค์กรธุรกิจรูปพิเศษ ตั้งขึ้นโดยกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาหรือความต้องการ
อย่างเดียวกัน ดำาเนินการโดยยึดหลักการพึ่งตนเอง  การร่วมมือและช่วยเหลือ
กัน ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และความสมัครใจ โดยสหกรณ์จะทำาหน้าที่

จัดหาสินค้าและหรือบริการที่ดีกว่า 
(คุณภาพดีกว่า ถูกกว่า หรือได้รับ
ประโยชนม์ากกวา่) มาใหบ้รกิาร เพือ่
ยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มบุคคล
ดังกล่าว (สมาชิก) ให้ดีขึ้น” 
ระบบการบริหารสหกรณ์

เนือ่งจากสมาชิก (เจ้าของ) ของ
แตล่ะสหกรณม์จีำานวนมาก ถา้ทกุคนเขา้
มาบรหิารงานเองโดยตรงคงเกดิความ
สบัสนวุน่วายและไมม่ปีระสทิธิภาพ จงึ
กำาหนดใหม้กีารเลอืกต้ังตัวแทนจำานวน
ไม่เกิน 15 คน เรียกว่าคณะกรรมการ
เข้ามาบริหารงานแทน อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากกรรมการเองก็มีภาระงาน
หรืออาชีพของตนเองไม่สามารถทำา
หน้าที่ให้บริการแก่สมาชิก (ลูกค้า) 
หรือทำางานประจำาวันของสหกรณ์ได้ 
จึงต้องจ้างบุคคลอื่น (ฝ่ายจัดการ) 
เข้ามาทำาหน้าที่แทน ทั้งนี้ฝ่ายจัดการ
ตอ้งรายงานผลการดำาเนนิงานใหค้ณะ
กรรมการทราบอยา่งสมำา่เสมอ ในขณะ
เดียวกันหากสมาชิกได้รับบริการไม่ดี 
ก็จะสื่อสารถึงกรรมการผ่านช่องทาง
ต่างๆ ซึ่งจะถูกนำามาใช้เป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงการบริการต่อไป 
สินค้าและบริการของสหกรณ์

สนิคา้และบรกิารของสหกรณ์
มีอะไรบ้าง ข้ึนอยู่กับความต้องการ
ของสมาชิก และประเภทของสหกรณ ์
ปัจจุบันสหกรณ์ในเมืองไทยถูกแบ่ง
อย่างชัดเจนเป็น 7 ประเภท ได้แก่ 
สหกรณ์การเกษตร นิคม ประมง ร้านค้า 
ออมทรัพย์ บริการ และเครดิตยูเน่ียน 
อย่างไรก็ตามก็เปิดโอกาสให้มีการตั้ง

โดย... รังสรรค์ ปิติปัญญ� 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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สหกรณ์ประเภทใหม่ๆ  เอาไวด้ว้ยโดย
ระบไุวเ้ปน็ประเภทที ่8 คอือืน่ๆ สำาหรบั
ใน 3 ประเภทแรก รวมถึงสหกรณ์
บริการ และเครดิตยูเน่ียน เป็นกลุ่ม
ทีท่ำาธรุกจิไดห้ลายอยา่ง ทัง้ธรุกจิดา้น
การเงิน (รับฝากและให้กู้ยืม) และ 
ด้านอื่นที่ไม่ใช่การเงิน (จัดหาของมา
จำาหนา่ย รวบรวมผลผลิตจากสมาชกิ 
และใหบ้รกิารอืน่ๆ ท่ีสมาชิกต้องการ) 
ส่วนสหกรณ์ร้านค้า และออมทรัพย์ 
เป็นกลุ่มท่ีเน้นการทำาธุรกิจเฉพาะด้าน 
สหกรณ์ร้านค้าเน้นการจัดหาสินค้า
อปุโภคบรโิภคมาจำาหนา่ยใหก้บัสมาชกิ 
สว่นสหกรณ์ออมทรพัยเ์นน้หนักไปที่
การทำาธุรกิจการเงินโดยเฉพาะการ
ส่งเสริมการออม และการให้สินเชื่อ 
ประโยชน์ที่แท้จริงของสหกรณ์

คุณประโยชน์ที่แท้จริงของ
สหกรณ์คือ “ทำาให้อำานาจการต่อ
รองเพิ่มขึ้น” โดยธรรมชาติ ทุกคน
มีอำานาจต่อรองอยู่ในตัวอยู่แล้ว แต่
ระดบัทีม่อียูน่ัน้แตกตา่งกนัตามฐานะ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และขนาดของ
กจิกรรมทีด่ำาเนนิการอยู ่(ระดับความ
น่าเช่ือถือ) ตัวอย่างเช่น แรงงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมจะมีระดับความ
น่าเช่ือถือและอำานาจต่อรองตำ่ากว่า
เจ้าของกจิการทีส่ว่นใหญม่ฐีานะดกีวา่

เม่ือคนท่ีมอีำานาจการตอ่รองตำา่
มารวมตัวและร่วมมือกันอย่างจริงจัง
ผา่นสหกรณ ์มผีลทำาใหอ้ำานาจการตอ่
รองเพ่ิมขึ้น และการเพ่ิมของอำานาจ
ต่อรองนั้นไม่ได้เพิ่มเป็นสัดส่วนแบบ
เลขคณิต หรือ แบบ 1 + 1 = 2 แต่จะ
เพิม่ในอตัราทีเ่รว็กวา่ เมือ่มีคนเข้ามา
รว่มกบัสหกรณม์ากขึน้อำานาจตอ่รอง
ของสหกรณซ่ึ์งเปน็ตวัแทนของสมาชิก
ทกุคนจะเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว ทัง้ในด้าน
เศรษฐกจิ และสงัคม (รวมถงึการเมอืง
ดว้ย) ทำาใหส้หกรณส์ามารถตอ่รองให้

เกิดความเป็นธรรมและประโยชน์ต่อ
สมาชิกได้มากขึ้น 
วธิดีำาเนินกจิการของสหกรณแ์ละผล
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อสมาชิก

การทำางานของสหกรณเ์ริม่จาก
คนท่ีมปีญัหาและหรอืมีความออ่นแอ
ทางเศรษฐกิจมาลงทุนร่วมกันคนละ
เล็กละน้อย ค่อยๆ สะสมทุนให้มาก
ขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีทุนมากพอหรือได้รับ
ความเช่ือถอืมากขึน้ก็จะเริม่ดำาเนนิธรุกิจ
โดยอาศยัอำานาจการตอ่รองทีเ่พิม่ข้ึน 
ทำาใหส้ามารถซือ้สินค้า (รวมถงึสินเชือ่) 
มาจำาหนา่ยไดใ้นราคาทีต่ำา่ลง สามารถ
หาตลาดจำาหน่ายสินค้าได้ง่ายและมี
เงื่อนไขการจำาหน่ายที่ดีขึ้นได้ รวมถึง
มีโอกาสตอ่รองขอความชว่ยเหลอืจาก
ส่วนราชการต่างๆ ได้ง่ายขึ้น 

อยา่งไรกต็าม ในการทำาธุรกจิ
ยอ่มมีตน้ทุนในการดำาเนนิงาน ซึง่หลาย
รายการไม่สามารถกำาหนดได้ชัดเจน
ในขณะที่ทำาธุรกิจ ดังนั้นสหกรณ์จึง
กำาหนดราคาขายไว้สงูกว่าตน้ทนุสนิคา้
และบริการ เผื่อไว้เป็นค่าใช้จ่ายใน
การดำาเนินงาน แต่โดยหลักการแล้ว
ราคาที่กำาหนดนี้ต้องไม่สูงกว่าราคา
สนิคา้และบรกิารอยา่งเดยีวกันทีข่าย
ในท้องตลาด

เมือ่ส้ินปทีางบญัช ีกจ็ะปดิบญัชี
สรุปรายได้ รายจ่าย หากมีกำาไร ก็จะ
ถกูจดัสรรให้กบัฝา่ยตา่งๆ ตามมตขิอง
ทีป่ระชมุใหญส่มาชกิ (ในฐานะเจา้ของ) 
ซึ่งทุกคนมีสิทธิ์ออกเสียงเท่ากัน โดย
จดัสรรเปน็ทนุสำารองของสหกรณ ์(เพือ่
ความมัน่คงกา้วหนา้ของกจิการ) เปน็
เงินปันผล (ตอบแทนแก่หุ้น) เป็นเงิน
โบนสักรรมการและเจา้หนา้ที ่(ตอบแทน
แก่ผู้ทำางาน) เป็นทุนสวัสดิการต่างๆ 
(เพื่อส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก) 
เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมและทุน
สาธารณประโยชน ์(เพือ่สง่เสรมิความ

เข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์และ
สังคม) และเป็นทุนอื่นๆ ที่ที่ประชุม
ใหญเ่หน็ความจำาเปน็ จากนัน้ หากยงั
มกีำาไรเหลอือยูอ่กี ใหค้นืให้แกส่มาชกิ 
(ในฐานะลูกค้า) อย่างยุติธรรม ตาม
สดัสว่นแหง่การทำาธรุกจิหรอืการจา่ย
เกิน สุดท้ายจึงไม่มีกำาไรสุทธิเหลืออยู่
ท่ีสหกรณ ์หรือกลา่วได ้“สหกรณเ์ปน็
องค์กรไม่แสวงหากำาไร (non-profit 
organization)” ยิ่งกว่านั้น ถ้ามอง
ว่าเงินเฉลี่ยคืนคือส่วนลดการค้าก็
มีความหมายว่าราคาสินค้า/บริการ
สุทธิที่สมาชิกจ่ายนั้นจะลดลงไปอีก 
(ราคาสุทธิ คือ ราคาที่จ่าย-เงินเฉลี่ย
คนื) ทัง้นีก้ฎหมายไดก้ำาหนดแนวทาง
การจัดสรรกำาไรท่ีกล่าวถึงข้างต้นไว้
อย่างชัดเจน

เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่ง
ขึ้น ขอยกตัวอย่างกรณีของสหกรณ์
ออมทรพัยใ์นสถานประกอบการ (เปน็
สหกรณ์ของพนักงานบริษัท) เมื่อยัง
ไม่มีการรวมตัวกันตั้งสหกรณ์ คนที่มี
รายได้ไม่พอใช้ส่วนใหญ่จะเข้าไม่ถึง
แหล่งเงินกู้ในระบบเนื่องจากเครดิต
ไม่ดี จำาเป็นต้องกู้เงินจากแหล่งนอก
ระบบ ที่คิดดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่า
แหล่งในระบบมาก เทา่ทีรู่ค้อืประมาณ
ร้อยละ 20 ต่อเดือน หรือ 240 ต่อปี 
(เคยมีข่าวว่าบางคนต้องเสียดอกเบี้ย
สูงถึงร้อยละ 60 ต่อเดือน) ในขณะที่
คนทีม่เีงนิเหลอื เอาเงนิไปฝากธนาคาร
จะไดร้บัดอกเบีย้ในอตัราทีต่ำา่มาก เชน่ 
น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ต่อปี และไม่รู้ว่า
ธนาคารเอาเงนิออมของตนไปใหใ้ครกู้
ตอ่ (น่าจะไม่ใช่คนยากจน) สถานการณ์
เช่นนี้ไม่เป็นผลดีทั้งต่อคนที่ต้องการ 
กู้เงินและคนที่ต้องการฝากเงิน 

สมมุตวิา่คนในสถานประกอบ
การรวมตัวกนัตัง้สหกรณออมทรัพยข์ึน้
มา โดยทกุคนออมเงินกับสหกรณอ์ย่าง

สหกรณ์แต่ละประเภทมีวิธีการสะสมทุนที่อาจเหมือนหรือต่างกันก็ได้ เช่นสหกรณ์การเกษตรที่เร่ิมต้นโดยสมาชิกถือหุ้นแรกเข้า หลังจากนั้นกำาหนด
ให้มีการเพ่ิมหุ้นตามการใช้บริการเงินกู้ ส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน กำาหนดให้มีการเพิ่มหุ้นเป็นประจำาทุกเดือนตามที่มีการตกลงกันไว้ 
ส่วนการเพิ่มหุ้นนอกเหนือจากนั้นก็สามารถทำาได้ตามกติกาของแต่ละสหกรณ์ นอกจากนั้นทุกครั้งที่สหกรณ์มีกำาไร ส่วนหนึ่งจะถูกจัดสรรเป็นทุนของ
สหกรณ์ด้วย (ทุนสำารองและทุนอื่น)



กรกฎาคม - กันยายน 256419

สมำา่เสมอทกุเดือนในรปูของหุน้ (การ
ออมภาคบงัคับและไมส่ามารถถอนได้
จนกว่าจะออกจากการเป็นสมาชิก) 
และหากสมาชกิคนใดมเีงนิเหลอือยูอี่ก
กส็ามารถออมเพ่ิมไดท้ัง้ในรปูของหุน้
หรือในรูปของเงินฝาก (สามารถถอน
คนืไดต้ามเงือ่นไขทีร่ะบไุว้) ดว้ยระบบ
การออมทีส่มำา่เสมอ ทำาใหเ้งนิทนุของ
สหกรณ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เงินที่
ได้จากการออมนี้สหกรณ์จะนำามาให้
สมาชกิทีม่คีวามเดอืดรอ้นทางการเงิน
กูย้มืไปใชป้ระโยชน ์โดยคิดดอกเบีย้ใน
อตัราทีต่ำา่กวา่แหลง่นอกระบบมาก เช่น 
รอ้ยละ 1 ต่อเดือน (หลายสหกรณค์ดิ
ดอกเบี้ยตำ่ากว่านี้มาก) 

อย่างไรก็ตามเป็นธรรมดาที่
ในระยะแรกๆ ของการดำาเนินกิจการ 
สหกรณย์งัไมเ่ขม้แขง็ เงนิท่ีไดจ้ากการ
ออมมกัไมเ่พยีงพอกบัการใหเ้งนิกูแ้ก่
สมาชกิ จำาเปน็ตอ้งกูเ้งนิจากภายนอก
เพิ่มเติม (เป็นเรื่องปกติของการทำา
ธรุกิจ) ซึง่การกูย้มืในนามของสหกรณ์
ทำาใหม้โีอกาสไดร้บัเงินกูม้ากขึน้ และ
เสยีดอกเบีย้ในอตัราทีต่ำา่กวา่การกูโ้ดย
แตล่ะคน และเมือ่ดำาเนนิการครบรอบ 
ปีทางบัญชีจะมีการปิดบัญชีสรุป 
รายได้ รายจ่าย และกำาไร (ขาดทุน) 
หากมีกำาไรกจ็ะจดัสรรไปยงัฝา่ยตา่งๆ
ตามที่ได้กล่าวถึงแล้ว

ตัวอย่างข้างต้นช้ีว่า “ความ
เป็นสหกรณ์” ทำาให้มีอำานาจต่อรอง
มากข้ึน สามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่มี
เงื่อนไขการให้กู้ดีกว่าเดิม สมาชิกใน
ฐานะผู้กู้เสียดอกเบี้ยลดลง (และยัง
ไดเ้ฉลีย่คนืเมือ่สหกรณม์กีำาไรดว้ย) ใน
ขณะทีส่มาชิกในฐานะผูอ้อม (ออมหุน้
และเงินฝาก) ได้รับผลตอบแทนมาก
ขึ้น ไปพร้อมๆ กับเงินออมของแต่ละ
คนทีเ่พ่ิมขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง ซ่ึงเงนิออม
นีจ้ะเปน็แหล่งทุนสำาคญัสำาหรบัการพึง่
ตนเองของสมาชิกในอนาคต   
ประโยชน์อื่นที่เกิดจากการดำาเนิน
กิจการแบบสหกรณ์

นอกจากประโยชนท์างเศรษฐกจิ
แล้ว สหกรณ์ยังสร้างประโยชน์ด้าน
อืน่ๆ ใหก้บัสมาชกิและสงัคมโดยรวม
อีกด้วย ที่สำาคัญ ได้แก่  

จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก: 
สหกรณห์ลายแหง่สรา้งระบบสวสัดกิาร
ใหค้วามชว่ยเหลอืแกส่มาชกิตัง้แตเ่กดิ
จนตาย เช่น ให้ทุนการศึกษาสมาชิก
และบุตร ช่วยค่ารักษาพยาบาล จ่าย
เงินสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ เป็นต้น 
และที่น่าสนใจคือบางสหกรณ์กำาลัง
คิดพัฒนาระบบบำานาญสมาชิกด้วย 
ซึ่งเชื่อว่าอีกไม่นานเราคงได้เห็นเรื่อง
นี้เกิดขึ้นจริง 

พัฒนาคุณภาพของคน: 
แนวคิดที่สำาคัญของสหกรณ์คือการ
พึง่พาตวัเอง การรว่มมอื และการชว่ย
เหลอืกนั ซึง่วิธีการทำางานตามแนวคดิ
นี้ช่วยพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนสู้งาน
สู้ชีวิต และพยายามพึ่งตนเองก่อน 
ที่จะไปพึ่งคนอื่น ขณะเดียวกันก็ให้
ความสำาคญักบัการทำางานร่วมกบัคน
อื่น และพร้อม (มีนำ้าใจ) ที่จะให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้อื่น

ในสว่นของการบริหารจดัการ
ซึง่ยดึหลกัการมสีว่นร่วม และความเป็น
ประชาธปิไตย ทำาใหส้มาชกิมคีวามเขา้ใจ
ในการปกครองระบอบประชาธปิไตย 
กลา้แสดงความคดิเหน็อย่างมเีหตผุล 
มคีวามอดทนในการรบัฟงัความคดิเหน็
ที่แตกต่าง และพร้อมยอมรับมติของ
ท่ีประชมุ ซึง่เปน็คณุสมบติัสำาคญัของ
คนในระบอบประชาธิปไตย 

นอกจากนั้นสหกรณ์ยังสอน
และเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เรียนรู้
วิธีการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อสังคม
อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งน้ีโดยทั่วไป ผู้
มาเป็นสมาชิกของสหกรณ์เป็นผู้ที่
ยากจน ขาดโอกาสในการเรียนรู้ โดย
เฉพาะการทำาธุรกิจอย่างเป็นระบบ 
ซึง่สหกรณเ์ปดิโอกาสให้คนเหล่านีไ้ด้ 
เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง  

เอื้ออาทรต่อสังคม: สหกรณ์

มหีลกัการสำาคญัประการหนึง่เกีย่วกบั
การพัฒนาสังคมส่วนรวม คือ “เอื้อ
อาทรต่อชุมชน” และเพื่อให้สหกรณ์
สามารถดำาเนินการตามหลักการนี้ได้
อยา่งเปน็รปูธรรมสหกรณเ์กอืบทัง้หมด
จะตั้ง “ทุนสาธารณประโยชน์” เพื่อ
เตรียมไว้ทำากิจกรรมสาธารณะและ
ประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม 

จากการติดตามการดำาเนิน
งานของขบวนการสหกรณ์มาอย่าง
ต่อเนื่อง พบว่าแม้จะมีปัญหาเกิดขึ้น
บา้งในชว่งเวลาทีผ่า่นมา แตข่บวนการ
สหกรณก์ย็งัมีการเจริญเตบิโตอยา่งตอ่
เนือ่ง และมสีว่นทำาใหส้มาชกิ (ในฐานะ
ประชาชนของประเทศ) จำานวนมาก
ลมืตาอ้าปากได ้หลดุพน้จากปญัหาหน้ี
สิน (หน้ีสินท่ีเกนิกว่าความสามารถใน
การชำาระ) และ หลุดพ้นจากการเป็น
หนีส้นิ (ไมม่หีนีส้นิ) รวมถงึมบีา้นและ
ทรัพย์สินอื่นๆ เป็นของตนเอง หรือ
อาจกล่าวได้ว่า “สามารถพึ่งตัวเอง
ได”้ รวมถงึยงัช่วยปลกูฝงัความคดิใน
เรือ่งของการพ่ึงตนเอง ชว่ยเหลอืสว่น
รวม และความมีระเบียบวินัย ให้เกิด
ขึน้แกส่มาชกิ ซึง่เปน็คณุสมบตัพิืน้ฐาน
ที่สำาคัญของการพัฒนาประเทศชาติ

ส่งท้ายก่อนจาก
ที่เล่ามา คงทำาให้ท่านผู้อ่าน

เข้าใจถึงความเป็นสหกรณ์ได้บ้าง 
ไม่มากก็น้อย และเห็นถึงศักยภาพท่ีจะ
เปน็เครือ่งมอืพฒันาประเทศ อยา่งไร
ก็ดี มีคำาถามตามมาว่า “เม่ือเป็น
ของดีแล้วทำาไมภาครัฐถึงไม่ค่อย
จะเห็นคุณค่ามากนัก?” นอกจากไม่
ใช้ประโยชน์อย่างที่ควรจะเป็นแล้ว
หลายครัง้ยงัแสดงออกผา่นมาตรการ
ต่างๆ เหมือนกับจะไม่สนับสนุนให้
ขบวนการสหกรณเ์จรญิเตบิโตและเข้ม
แขง็มากไปกวา่ทีเ่ปน็อยูใ่นปจัจบุนัอกี
ดว้ย สำาหรับประเดน็น้ีจะไดพ้ดูคยุกัน
ในตอนต่อไป... สวัสดีครับ
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