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สำ�หรับการก้าวผ่าน ไวรัสโควิด-19 ในช่วงเวลานีเ้ ราจะผ่านมันไปได้
อย่างดี ผมขอส่งกำ�ลังใจให้กบั ทุกคน ทุกสหกรณ์ ทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อน
ไม่วา่ จะสูญเสียบุคคลอันเป็นทีร่ กั หรือกำ�ลังประสบปัญหาในการดำ�เนินกิจการ
และกิจกรรมต่างๆ ซึง่ ไม่วา่ จะเป็นการจัดประชุมประจำ�เดือน หรือแม้แต่การ
จัดประชุมใหญ่ การดำ�เนินการจำ�หน่ายสินค้า การทำ�การตลาด หรือแม้แต่
ภาคการเกษตร หรือออมทรัพย์ สหกรณ์ทกุ ประเภท ได้ประสบปัญหาจาก
เรือ่ งดังกล่าว ไม่ได้ยง่ิ หย่อนไปกว่ากัน ซึง่ แนวทางการแก้ไขปัญหานัน้ จะต้อง
ใช้เวลา เพือ่ ให้ไวรัสโคโรนา โควิด-19 ได้รบั การแก้ไข เราก็จะกลับมาใช้ชวี ติ ได้
เป็นปกติสขุ ตอนนีไ้ ม่ใช่แค่ภาคสหกรณ์แต่ภาคเอกชน ก็ได้รบั ความเดือดร้อน
ตอนนีแ้ ทบจะไม่มใี ครไม่ได้รบั ผลกระทบ เราทุกคนต้องปรับตัวเพือ่ ให้อยูร่ อด
ในสถานการณ์อนั ยากลำ�บากนี้
สันนิบาตสหกรณ์จงึ ได้ขอแก้ระเบียบเพิม่ เติมของสันนิบาตสกรณ์
ว่าด้วยสันนิบาตสหกรณ์จงั หวัด พ.ศ.2562 ในประเด็นดังต่อไปนี้ 1. สันนิบาต
สหกรณ์จงั หวัด สามารถสะสมเงินรายได้ฯ ซึง่ ได้รบั การจัดสรรหรือสนับสนุน
ในแต่ละปีงบประมาณไว้เพื่อดำ�เนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งของ สสจ.
ในปีงบประมาณต่อไปก็ได้ 2. สสจ.สามารถนำ�เงินรายได้ทร่ี บั จากสันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยในปี 64 ไปใช้สนับสนุนการดำ�เนินงานของบุคลากร
ทางการแพทย์ หรือช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนจากโรคระบาด
เชือ้ ไวรัสโควิด-19 จังหวัดละไม่เกิน 30,000 บาท 3. สสจ.ประสงค์จะขอรับ
เงินอุดหนุนตามข้อที่ 2 โดยทำ�หนังสือถึงสันนิบาตสหกรณ์ฯ พร้อมหลักการ
และเหตุผล มายัง สสท. และจะต้องดำ�เนินการสนับสนุนฯ หรือช่วยเหลือ
ให้แล้วเสร็จ ภายในวันสิน้ ปีงบประมาณ 2564 ของสันนิบาตสหกรณ์แห่ง
ประเทศไทย ซึง่ หากได้รบั การตอบรับทีด่ จี ากสันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดก็จะ
ทำ�ให้การช่วยเหลือกระจายลงไปสูท่ กุ พืน้ ทีเ่ พิม่ มากขึน้
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สวัสดีครับ จุลสารสันนิบาตสหกรณ์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 ประจำ�
เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 เล่มนี้ เรายังมีความห่วงใยและ
ใส่ใจกับสหกรณ์สมาชิกอย่างสมํ่าเสมอ แม้ว่าช่วงนี้เกือบทุกหน่วยงาน
จะได้มีมาตรการ Work from home ทำ�งานที่บ้านมาแล้วในช่วงเวลา
หนึ่ง และเราต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตแนวใหม่ เพื่อให้สามารถรับมือ
กับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา โควิด-19 ในส่วนของสันนิบาต
สหกรณ์ฯ แม้วา่ จะจัดให้มมี าตรการ Work from home แต่เราก็ไม่ลมื ที่
จะติดอาวุธทางปัญญาให้กับสหกรณ์สมาชิก โดยเราได้ปรับเปลี่ยนการ
ฝึกอบรมให้เป็นการจัดฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์ Zoom meeting
เพื่อนำ�เสนอเนื้อหาการเรียนรู้ผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ โดยใช้เครือข่าย
โซเชีย่ ลเน็ตเวิรค์ มีความทันสมัยในการจัดอบรมเพิม่ มากขึน้ ถ้ามองในแง่ดี
โควิด-19 ทำ�ให้เราได้เรียนรู้การใช้เครื่องมือสื่อสาร ทำ�ให้มีความรู้ความ
เข้าใจผ่านโลกออนไลน์มากขึ้น ซึ่งมีหลายสหกรณ์สนใจฝึกอบรมแต่ยัง
ไม่มีความมั่นใจในการใช้เครื่องมือ ผ่านระบบ Zoom meeting ผมขอ
นำ�เรียนว่า ขอให้ทา่ นสบายใจได้ การจัดอบรมของเรา เพียงท่านตัดสินใจ
ลงทะเบียนเรียนเราจะมีสอื่ การเรียนการสอนส่งไปให้ทา่ น ได้เตรียมการเรียน
รู้และมีการแนะนำ�วิธีการใช้งานในระบบ Zoom meeting ซึ่งไม่ใช่เรื่อง
ยากกับสหกรณ์อีกต่อไป ขอเพียงท่านเปิดใจเรียนรู้ สันนิบาตสหกรณ์
จะเป็นองค์กรที่จะนำ�พาประสบการณ์และเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ เพื่อ
ให้ผเู้ รียนได้เกิดความรูค้ วามเข้าใจและนำ�ไปใช้พฒ
ั นาหรือบริหารสหกรณ์
ในระยะยาวต่อไป แม้จะมีโควิด-19 สสท.ก็มิอาจหยุดการจัดอบรม
สนใจติดต่อ ได้ที่ WWW.CLT.OR.TH และเพจ Facebook สถาบัน
พิทยาลงกรณ์ หรือ โทร. 0-2669-3254-63 ต่อ 1033, 1008, 1090, 1016
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การคืนค่าหุ้นบางส่วน

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ได้มีมติใน
การประชุมครัง้ ที่ ๒/๒๕๖๔ เมือ่ วัน
ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เห็นชอบให้
สหกรณ์ออมทรัพย์สามารถคืนเงินค่า
หุ้นให้แก่สมาชิกในขณะที่สมาชิกยัง
ไม่หมดสมาชิกภาพ โดยมอบหมายให้
นายทะเบียนสหกรณ์ไปดำ�เนินการจัด
ทำ�ระเบียบเพือ่ ให้สหกรณ์ปฏิบตั ติ อ่ ไป
นัน้ นับเป็นข่าวดีแก่สมาชิกสหกรณ์ออม
ทรัพย์และสหกรณ์ออมทรัพย์หลายแห่ง
และเมือ่ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๔
นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ (นายทะเบียนสหกรณ์)
ได้แจ้งให้กบั ประธานสันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศ ทีจ่ งั หวัดอุทยั ธานี ในงาน
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มอบ
อุปกรณ์ทางการแพทย์และถุงยังชีพแก่
ผู้ประสบภัยในจังหวัดอุทัยธานีแก่
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตามโครงการสหกรณ์ไทยสู้ภัยโควิด
เพือ่ ส่งต่อให้นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดอุทยั ธานี ซึง่ นายวิศษิ ฐ์ฯ ได้แจ้ง
ให้ทราบว่า ระเบียบการคืนค่าหุ้น
ดังกล่าว น่าจะออกประกาศในราวเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๔ เพือ่ เป็นของขวัญปีใหม่
แก่สหกรณ์ออมทรัพย์นำ�ไปใช้เป็น
แนวทางในการแก้ไขข้อบังคับเสียก่อน
ซึ่งโดยหลักการสหกรณ์ต้องกำ�หนด
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วงเงินค่าหุน้ เป็นรายปีทจ่ี ะคืนแก่สมาชิก
ซึง่ ไม่กระทบกระเทือนต่อการบริหาร
กิจการสหกรณ์ และกำ�หนดจำ�นวน
เงินทีส่ มาชิกแต่คนจะขอรับคืนได้เท่าไร
เมือ่ ใดให้ชดั เจน นอกจากนีแ้ นวคิดที่
คืนเงินค่าหุน้ บางส่วนดังกล่าวทีป่ ระชุม
อนุพจิ ารณาเรือ่ งนีเ้ ห็นว่า สมาชิกทีม่ สี ทิ ธิ
จะขอคืนเงินค่าหุ้นบางส่วนดังกล่าว
ควรเป็นสมาชิกทีเ่ กษียณอายุราชการ
หรือพ้นจากการทำ�งาน แต่ยงั คงเป็น
สมาชิกสหกรณ์อยูเ่ พือ่ นำ�เงินไปใช้จา่ ย
ได้ตามจำ�เป็น ทัง้ นีส้ มาชิกสหกรณ์สว่ น
ใหญ่ทเ่ี กษียณอายุราชการหรือพ้นจาก
การทำ�งานแล้วมักไม่อยากลาออกจาก
การเป็นสมาชิก เพราะสมาชิกได้รับ
สวัสดิการทีด่ จี ากสหกรณ์ ดอกเบีย้ เงิน
ฝากทีม่ ากกว่าธนาคาร และผลตอบแทน
ในเงินปันผลทีค่ อ่ นข้างแน่นอน ดังนัน้
สหกรณ์ออมทรัพย์ทง้ั หลายคงต้องรอดู
ระเบียนทีน่ ายทะเบียนกำ�หนดไป
แต่อย่างไรก็ตาม สันนิบาต
สหกรณ์แห่งประเทศไทยจะได้เสนอ
หลักเกณฑ์แนวทางการคืนหุน้ เพิม่ เติม
ตามคำ�เรียกร้องของสหกรณ์ออมทรัพย์
เพิม่ เติมดังนี้
๑. ในกรณีทส่ี มาชิกเกษียณอายุ
ราชการหรือพ้นจากการทำ�งานไปแล้ว
ยังมีหนีก้ บั สหกรณ์อยู่ ค่าหุน้ ทีเ่ หลือ
หลังจากทีค่ นื บางส่วนต้องเพียงพอต่อ
การชำ�ระหนีค้ งค้าง
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๒. ในกรณีทส่ี มาชิกยังไม่เกษียณ
อายุราชการหรือยังไม่พน้ จากการทำ�งาน
หากจะขอถอนคืนค่าหุน้ บางส่วน อาจ
ทำ�ได้เฉพาะเพือ่ การชำ�ระหนีแ้ ก่สหกรณ์
เท่านัน้ ซึง่ จะทำ�ให้หนีข้ องสมาชิกลดลง
อันเป็นผลให้สมาชิกมีเงินใช้จา่ ยมากขึน้
และจะหมดหนีไ้ ด้เร็วขึน้ ทัง้ สหกรณ์จะ
รับชำ�ระหนีม้ ากขึน้ หุน้ สหกรณ์ลดลง
เงินปันผลก็จะเพิม่ ขึน้ นอกจากนัน้ จะ
ทำ�ให้สหกรณ์ไม่ตอ้ งแบกภาระการหา
รายได้มาจ่ายเงินปันผลมากเกินควร
ทัง้ หมดนีเ้ ป็นแนวทางทีจ่ ะนำ�
เรียนนายทะเบียนสหกรณ์อย่างเป็น
ทางการต่อไป เพราะอย่างไรเสียก่อน
ทีน่ ายทะเบียนจะออกระเบียนเรือ่ งนี้
ท่านรับปากแล้วว่าจะทำ�ประชาพิจารณ์
ก่อน ในโอกาสนี้ ในนามของขบวนการ
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ข อขอบคุ ณ
“นายทะเบียนสหกรณ์” ท่านวิศิษฐ์
ศรีสวุ รรณ ทีช่ ว่ ยผลักดันเรือ่ งนี้ ซึง่ ถือได้
ว่าเป็นเป็นการส่งเสริมกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์ อันเนือ่ งมาจากสหกรณ์ออม
ทรัพย์ขณะนีม้ เี งินล้นอยูห่ ลายแห่ง จะไป
ลงทุนในรัฐวิสาหกิจก็เริม่ จะมีปญั หา พอ
เกิดความผิดพลาด เช่นหุน้ กูก้ ารบินไทย
“กรมตรวจบัญชี” ก็จดั ให้เป็นหนีส้ งสัย
จะสูญอยูเ่ รือ่ ย นอกจากไม่สง่ เสริมแล้ว
ยังไม่คดิ จะช่วยเหลือสหกรณ์กนั เลย

การแสดงรายละเอียดผลประโยชน์และค่าตอบแทนกรรมการ

พฤติกรรมที่เกินกว่าเหตุ
ของภาครัฐ
โดย ไพบูลย์ แก้วเพทาย
ประธานชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ

ขณะนี้มีกฎกระทรวงจำ�นวน
7 ฉบับ ที่ถือใช้บังคับแล้ว และในกฎ
กระทรวงดังกล่าว มีข้อกำ�หนดในการ
กำ�กับทางด้านธรรมาภิบาลอยูด่ ว้ ย โดย
เฉพาะการกำ�หนดให้สหกรณ์ออมทรัพย์
แสดงรายละเอียดผลประโยชน์และ
ค่ า ตอบแทนเป็ น รายบุ ค คลตาม
รายชือ่ แต่ละคน ซึง่ เป็นเรือ่ งทีม่ คี วาม
เหมาะสมและสมเหตุสมผลหรือไม่?
เพียงใด? เมือ่ เทียบกับบริษทั มหาชน
จำ � กั ด ที่ อ ยู่ ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย์
จะถือว่า เป็นการกระทำ�ที่เกินกว่า
เหตุหรือไม่?
1. ความเป็นมา
จากการที่ภาครัฐได้แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายสหกรณ์ คือ พระราชบัญญัติ
สหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ซึ่งให้ไว้ ณ วันที่ 17 มีนาคม 2562 โดยมีผลให้
ใช้บงั คับเมื่อพ้นกำ�หนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น
ไป หรือนับจากวันที่ 20 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
ดังนั้น เมื่อครบกำ�หนด 60 วัน คือ วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 พระราช
บัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 จึงมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม
2562 เป็นต้นไป
ภาครัฐ โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ภายใต้การปรึกษาหารือร่วมกับกระทรวง
การคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทยตามมาตรา 89/2 รวมทัง้ การให้ค�ำ ปรึกษา
แนะนำ�ภายใต้ “คณะกรรมการที่ปรึกษาการกำ�กับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน” ตามมาตรา 89/4 มีหน้าที่ในการออกกฎกระทรวง อัน
เกีย่ วกับหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขในการดำ�เนินงาน และกำ�กับดูแลกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตจำ�นวน 12 ฉบับตามมาตรา 89/2 และ
มาตราอื่นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับนี้

2. ข้อกำ�หนดในกฎกระทรวง
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ภาครัฐ โดยกรม
ส่งเสริมสหกรณ์และกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ได้ออกกฎกระทรวงจำ�นวน
7 ฉบับ ซึ่งได้รวมเข้าเป็นฉบับเดียวคือ
กฎกระทรวง ว่าด้วย “การดำ�เนินงาน
และการกำ�กับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนีย่ น พ.ศ.2564”
ให้ไว้ ณ วันที่ 26 มกราคม 2564 และ
มีผลบังคับใช้วนั ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
(วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา)
ในกฎกระทรวงดังกล่าว ตาม
หมวด 4 ข้อ 14(1) เป็นข้อกำ�หนด
เกี่ ย วกั บ “การกำ � กั บ ดู แ ลด้ า น
ธรรมาภิบาลของสหกรณ์” ซึง่ กำ�หนด
กรกฎาคม - กัันยายน 2564
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แต่ทไี่ ม่เหมาะสมอย่างยิง่ และ
เกินกว่าเหตุ คือ การกำ�หนดให้รายงาน
เป็นรายบุคคลโดยระบุรายชือ่ กรรมการ
ทีด่ �ำ รงตำ�แหน่ง ซึง่ แม้แต่บริษทั มหาชน
จำ�กัดในตลาดหลักทรัพย์ ยังรายงาน
เป็นรายตำ�แหน่งแบบภาพรวม ไม่ได้มี
การรายงานเป็นรายบุคคล หรือ ระบุ
เป็นรายชือ่ กรรมการแต่ละคน ตามที่
กรมส่งเสริมสหกรณ์กำ�หนด

ให้สหกรณ์ต้องแจ้งที่ประชุมใหญ่ทราบในเรื่อง “ผลประโยชน์และค่าตอบแทน
ที่กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำ�นาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์
ได้รบั จากสหกรณ์นนั้ ในรอบปีบญ
ั ชีทผี่ า่ นมา โดยให้สหกรณ์แสดงรายละเอียด
ดังกล่าวเป็นรายบุคคลในรายงานประจำ�ปี”
ตามกฎกระทรวงข้อ 14(1) นี้ สรุปเป็นข้อกำ�หนดได้ดังนี้
2.1 ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่ได้รับในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
2.2 ผู้ที่ต้องได้รับการแจ้ง คือ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำ�นาจในการ
จัดการ และที่ปรึกษาสหกรณ์
2.3 ให้แสดงรายละเอียดเป็นรายบุคคล
2.4 แจ้งไว้ในรายงานประจำ�ปีของสหกรณ์
3. แนวทางปฏิบัติของกรมส่งเสริมสหกรณ์
ตามกฎกระทรวง ข้อ14 (1) ดังกล่าว กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ออกหนังสือ
ที่ กษ 1109/859 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2564 เรื่อง แนะนำ�แนวทางปฏิบัติเกี่ยว
กับการแสดงรายละเอียดผลประโยชน์และค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้จัดการ
ผู้มีอำ�นาจในการจัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์ ตามที่ได้ส่งถึงสหกรณ์
ออมทรัพย์ต่างๆ ทั่วประเทศนั้น
หนังสือทีส่ ง่ ถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ตา่ งๆ ดังกล่าว มีขอ้ แนะนำ�เป็นแนวทาง
ปฏิบัติ 2 ประการดังนี้
3.1 ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน เช่น เงินเดือน ค่าจ้าง
เงินประจำ�ตำ�แหน่ง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเบี้ยประชุม ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่ารักษา
พยาบาล เงินโบนัส ค่าโทรศัพท์ ค่านํ้ามันเชื้อเพลิงรถ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่ได้รับ
จากการทำ�หน้าที่นั้น
3.2 ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินและสวัสดิการหรือ
การให้บริการต่างๆ เช่น รถรับส่ง เครื่องแบบกรรมการ รถประจำ�ตำ�แหน่ง
ค่าศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ ค่าลงทะเบียนอบรมสัมมนา การได้รับ
การประกันภัย เป็นต้น
โดยหนังสือดังกล่าว ได้จัดส่งแบบตัวอย่างการเปิดเผยผลประโยชน์และ
ค่าตอบแทนกรรมการและผูจ้ ดั การมาให้สหกรณ์ออมทรัพย์ตา่ งๆ ซึง่ แบบตัวอย่าง
นั้น มีการกำ�หนดให้รายงานการแสดงผลประโยชน์และค่าตอบแทนทั้งที่เป็น
ตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งถือเป็นหลักเกณฑ์ปกติ
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จุลสารสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

4. หลักการในการแสดงผลประโยชน์
ตอบแทนของบริษัทมหาชนจำ�กัด
จากการทีก่ ฎกระทรวงกำ�หนด
ให้แสดงรายละเอียดผลประโยชน์และ
ค่าตอบแทนไว้ในรายงานกิจการประจำ�
ปี ซึ่งเป็นข้อกำ�หนดที่ให้รายงานเป็น
รายชือ่ บุคคลหรือรายชือ่ กรรมการตาม
ตำ�แหน่ง ถือเป็นการแสดงรายละเอียด
ที่ค่อนข้างมากเกินไป
โดยหลักการทั่วไป บริษัท
มหาชนจำ�กัด หรือ Public Company Limited ซึ่งเป็นกิจการที่
ประชาชนโดยทั่วไปถือหุ้นสามัญและ
สามารถเข้าไปซื้อขายหุ้นสามัญของ
บริษทั มหาชนจำ�กัด จะถูกกำ�หนดให้น�ำ
เสนอผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการ
บริษทั ต่อทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้
เพื่อพิจารณา อันเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล ในการเปิดเผยให้ผถู้ อื หุน้
ได้รับทราบและพิจารณา
เนือ่ งจาก บริษทั มหาชนจำ�กัด
เหล่านี้ แม้จะใช้คำ�ว่า “มหาชน”
แต่ก็ยังคงยึดถือสัดส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เกณฑ์ ประชาชนที่
สามารถซื้อขายหุ้นและถือหุ้น ก็เป็น
เพียงผู้ถือหุ้นส่วนน้อยโดยกลุ่มผู้ถือ
หุ้นส่วนใหญ่สามารถเข้าควบคุมหรือ
ครอบกิจการบริษัทได้ หากรวมหุ้น
สามัญเข้าด้วยกันแล้ว มากกว่า 50%
ขึ้นไป ส่วนประชาชนที่เข้าไปซื้อขาย
หุ้นสามัญนั้น ไม่สามารถเข้าไปมีส่วน
ร่วมในการบริหารกิจการ หรือ มีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการดำ�เนินงาน
ได้ นอกจากเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ

ผู้ถือหุ้นประจำ�ปีของทุกปี ซึ่งมีส่วนร่วมเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น
การบริหารโดยคณะกรรมการบริษัท ก็อาจมีการใช้อำ�นาจเพื่อสิทธิ
ผลประโยชน์ตอบแทนของตนเองอย่างไม่เป็นธรรม ซึง่ ถือเป็นเรือ่ ง “การขัดแย้ง
กันทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)” หรือการใช้อ�ำ นาจในลักษณะ
“ชงเองกินเอง” เนือ่ งจากคณะกรรมการบริษทั มีอ�ำ นาจหน้าทีใ่ นการบริหารและ
มีอำ�นาจพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งเกี่ยวกับสิทธิผลประโยชน์
ของคณะกรรมการบริษัท โดยผู้ถือหุ้นส่วนน้อยไม่มีส่วนร่วมพิจารณาในคณะ
กรรมการบริษัท
ดังนั้นโดยหลักธรรมาภิบาล กิจการบริษัทมหาชนจำ�กัดที่อยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์จึงถูกกำ�หนดเป็นหลักเกณฑ์ให้เปิดเผยรายละเอียดการแสดง
รายการผลประโยชน์ตอบแทน ทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินของคณะกรรมการ
บริษทั เสนอวาระต่อทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั งิ บประมาณ
กำ�หนดผลประโยชน์ตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเป็นการเฉพาะ
วัตถุประสงค์ เพือ่ เป็นการเปิดเผยข้อมูล ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
รวมทั้งการนำ�เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประะจำ�ปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
ส่วนน้อยมีส่วนร่วมรับรู้และพิจารณาสิทธิผลประโยชน์ตอบแทนของคณะ
กรรมการบริษัท แม้ว่าผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจะไม่สามารถสู้เสียงของผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ได้ เพราะกุมเสียงส่วนใหญ่ไว้แล้วก็ตาม
รายการต่อไปนี้ คือ กรณีตัวอย่างของบริษัทมหาชน(จำ�กัด)ที่อยู่ใน
ตลาดหลักทรัพย์จำ�นวน 3 บริษัท ซึ่งมีวาระแสดงรายการสิทธิผลประโยชน์
รายการ
คณะกรรมการ
คาตอบแทนกรรมการ

ป 2564
(ปที่เสนอ)
42,500,000
การแสดงรายละเอี
ยด
ป 2564
คาตอบแทน
(ปที่เสนอ) เบี้ยประชุม
รายเดือน42,500,000 ตอครั้ง

และค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
บริษัท เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี 2564 เพือ่ พิจารณา
อนุมตั คิ า่ ตอบแทนคณะกรรมการบริษทั
4.1 บริษทั A จำ�กัด(มหาชน)
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำ�
ปี 2564
บริษทั A จำ�กัด (มหาชน) เป็น
บริษทั ด้านธุรกิจสือ่ สารแห่งหนึง่ ประชุม
เมื่อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564
โดยวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติ
กำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการประจำ�
ปี 2564 ได้นำ�เสนองบประมาณค่า
ตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัท
ประจำ�ปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน
42,500,000.00 บาท เท่ากับปี 2563
และยังคงนโยบายค่าตอบแทนไว้เช่น
เดียวกับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียด
แสดงในตาราง ดังนี้

ป 2563
วงเงินที่อนุมัติ
42,500,000
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จายจริง3
37,309,500

รายการ
ป 2563
รายการ
คาตอบแทน
เลี้ยงง
คณะกรรมการ
วงเงิ
นที่อนุมัติ
จเบีา้ยยจริ
(บาท)
ประจำป
-โบนัส
ปฏิบัติงาน
คาตอบแทนกรรมการ
42,500,000
37,309,500
คณะกรรมการบริษัท
การแสดงรายละเอียด

ประธาน รายการ
- ม
ค300,000
าตอบแทน
เบี้ยประชุ
คาตอบแทน
เบี้ย
เลี้ยง

กรรมการ (บาท)
75,000
25,000
รายเดือน
ตอครั้ง
ประจำป-โบนัส
ปฏิบัต
ิงาน
คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี
่ยง
คณะกรรมการบริษัท


ประธาน
25,000
25,000


ประธาน
300,000


กรรมการ
25,000


กรรมการ
75,000
25,000
คณะกรรมการชุ
ด
ย
อ
ยอื
น
่
ๆ
คณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง


ประธาน
10,000
25,000


ประธาน
25,000
25,000


กรรมการ
-25,000


กรรมการ
25,000
4.2
บริ
ษ
ท
ั
B
จำกั
ด
(มหาชน)
ประชุ
ม
ใหญ
ส
ามั
ญ
ผู
ถ

อ
ื
หุ
น

ประจำป
2564
คณะกรรมการชุดยอยอื่นๆ
รกิจพลังงานแหงหนึ25,000
่ง ประชุมเมื่อวันศุกรที่ 9เมษายน 2564 
ประธานบริษัท B จำกัด(มหาชน) เปนบริษัทดานธุ
10,000
โดยวาระที
่
5
พิ
จ
ารณาอนุ
ม
ต
ั
ก
ิ
ำหนดค
า
ตอบแทนคณะกรรมการประจำป
อที่ประชุม
ใหญสามัญผู

กรรมการ
25,000 2564 โดยการนำเสนอต
ถือหุนประจำป 2564 ดังนี้
4.2 บริษัท B จำกัด(มหาชน) ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจำป 2564
4.2.1 คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย
บริษัท B จำกัด(มหาชน) เปนบริษัทดานธุรกิจพลังงานแหงหนึ่ง ประชุมเมื่อวันศุกรที่ 9 เมษายน 2564
รายละเอีมยัตดิกำหนดคาตอบแทนคณะกรรมการประจำป
ป2564(ป2564
ที่เสนอ)
ป2563(ป
ที่ผามนมา)
โดยวาระที่ 5 พิจารณาอนุ
โดยการนำเสนอต
อที่ประชุ
ใหญสามัญผู
ก.
คณะกรรมการบริ
ษ
ท
ั
ถือหุนประจำป 2564 ดังนี้
ประธานกรรมการ
100,000
4.2.1 คาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอย100,000
กรรมการ
65,000
65,000
รายละเอียด
ป2564(ป
ที่เสนอ)
ป2563(ป
ที่ผานมา)
ข.
คณะกรรมการตรวจสอบ
ก. คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
30,000
30,000
ประธานกรรมการ
100,000
100,000
กรรมการตรวสอบ
20,000
20,000
กรรมการ
65,000
65,000
ค.
คณะกรรมการดานความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
ข. คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
20,000
20,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ
30,000
30,000
กรรมการ
15,000
15,000
กรรมการตรวสอบ
20,000
20,000
จากตารางเป
นการจ่งยืานยผลประโยชน
และคา่ยตอบแทนเป
นรายเดือนตามตำแหนง โดยไมมีคาเบี้ยประชุม
ค. คณะกรรมการด
านความยั
และบริหารความเสี
ง

4.2 บริษัท B จำ�กัด (มหาชน) ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564
บริษัท B จำ�กัด (มหาชน) เป็นบริษัทด้านธุรกิจพลังงานแห่งหนึ่ง ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564
โดยวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำ�หนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำ�ปี 2564 โดยการนำ�เสนอต่อที่ประชุม
ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564 ดังนี้
4.2.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย

ประธานกรรมการ
20,000
20,000
กรรมการ
15,000
15,000
จากตารางเปนการจายผลประโยชนและคาตอบแทนเปนรายเดือนตามตำแหนง โดยไมมีคาเบี้ยประชุม
บทความนี ้ จัดทําขึน้ เพื่อสะท้อนถึงทัศนคติเชิงลบในข้อกําหนดการแสดงผลประโยชน์ตอบแทนของกรรมการตามกฎกระทรวง : เดือนสิงหาคม 2564

บทความนี ้ จัดทําขึน้ เพื่อสะท้อนถึงทัศนคติเชิงลบในข้อกําหนดการแสดงผลประโยชน์ตอบแทนของกรรมการตามกฎกระทรวง : เดือนสิงหาคม 2564

กรกฎาคม - กัันยายน 2564
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4.3.2 ค่าตอบแทนทีไ่ ม่เป็นตัวเงิน
จากตารางเป็นการจ่ายผลประโยชน์และค่าตอบแทนเป็นรายเดือนตาม
การประกันสุขภาพกลุ่ม
ตำ�แหน่ง โดยไม่มีค่าเบี้ยประชุม
และการตรวจสุขภาพประจำ�ปี
4.2.2 โบนัสสำ�หรับผลการดำ�เนินงานปี 2563
4.2.2 โบนัสสำหรับผลการดำเนินงานป 2563
จากข้อมูลและข้อเท็จจริงดัง
รายละเอียด
ผลการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
เงินโบนัส
ป 2563(ปที่เสนอ-ปนี้)
ป 2562(ปที่แลว)
กล่าว เป็นการแสดงรายการสิทธิผล
ประธานกรรมการ
1,500,000
1,500,000
ประโยชน์และค่าตอบแทนต่างๆของ
กรรมการ
1,200,000
1,200,000
คณะกรรมการบริษทั มหาชนจำ�กัด ซึง่
เป็นบริษทั ทีอ่ ยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ อัน
4.2.3 สิทธิประโยชน์อื่น
บริษัทและคณะกรรมการชุดยอยตางๆ สำหรับป 2564 เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 6,210,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ถูกกำ�หนดให้
คาตอบแทนตามตำแหน
คาตอบแทนป 2563
คาตอบแทนป 2564
ไม่มี ง-รายเดือน
ประธานกรรมการบริษัท
60,000
60,000
4.3 บริษทั C จำ�กัด (มหาชน) ประชุมใหญ่
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ
�ปี 2564 นำ�เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือ
รองประธานกรรมการบริษัท
30,000
30,000
ั C จำ�กัด (มหาชน) เป็นบริษทั ด้า25,000
นธุรกิจอสังหาริมทรั
พย์แห่งหนึง่ หุ้นประจำ�ปีเพื่อพิจารณาในภาพรวม
กรรมการบริบริ
ษัท ษท
25,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ
45,000
45,000
โดยระบุเป็นรายตำ�แหน่ง
ประชุมเมื่อวันพฤหัสที่ 25 มีนาคม 2564
กรรมการตรวจสอบ
35,000
35,000
จะเห็ น ว่ า ทั้ ง สามบริ ษั ท
โดยวาระที
่ 6 พิจารณากำ
ประธานกรรมการสรรหา
คาตอบแทนและธรรมาภิ
บาล�หนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ
7,500
7,500 ษัท และ
กรรมการสรรหา
ค
า
ตอบแทนและธรรมาภิ
บ
าล
5,000
5,000
ดังกล่าว เป็นการแสดงรายการผล
คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ โดยนำ�เสนอรายละเอียดค่าตอบแทน ดังนี้
รวมจำนวน 12 คน เปนเงินทั้งสิ้น
6,210,000
6,210,000
ประโยชน์ตอบแทนคณะกรรมการ
4.3.1
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ปดำเนินงาน 2562
เงินโบนัสประจำป
ปดำเนินงาน 2563
ทัง้ ทีเ่ ป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน บาง
เงินโบนัสประจำป (1) บำ�เหน็จกรรมการ
6,811,564.67
4,541,043.11
จายปที่แลว-2563
จายปนี้-2564
		
พิจารณาบำ�เหน็จกรรมการ สำ�หรับผลการปฏิบัติงาน รายการก็เป็นเพียงเสนอว่า มีหรือไม่มี
ปี 2563 รวมเป็นเงิน 4,541,043.11 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็น โดยกำ�หนดเป็นวงเงินเท่านัน้ ไม่มกี าร
4.2.2 โบนัสสำหรับผลการดำเนินงานป 2563
แสดงเป็นจำ�นวนเงินรายตำ�แหน่ง
ผู้พิจารณากำ
�หนดจำ
�นวนที่เหมาะสมและให้พิจผลการดำเนิ
ารณาจันงาน
ดสรรกันผลการดำเนิ
เอง นงาน
รายละเอียด
ส่วนทีแ่ สดงรายการเป็นจำ�นวนเงิน ก็
(2)
ค่สาตอบแทนรายเดือน ป 2563(ปที่เสนอ-ปนี้) ป 2562(ปที่แลว)
เงินโบนั
ประธานกรรมการ
1,500,000
1,500,000
มีการแสดงรายการเป็นรายตำ�แหน่ง
พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ
ษทั และคณะกรรมการ
กรรมการ
1,200,000
1,200,000
ชุดย่อยต่างๆ สำ�หรับปี 2564 เป็นจำ�นวนเงินทั้งสิ้น 6,210,000 บาท โดยมี ว่า ได้รับตำ�แหน่งละเท่าไร และรวม
าดัตอบแทนที
มเปนตัวเงิน
ทุกคนเป็นเงินเท่าไร มิใช่เป็นราย
รายละเอี4.3.2
ยดคการประกั
งนี้ นสุข่ไภาพกลุ
ม และบปการตรวจสุ
ภาพประจำป
บริษัทและคณะกรรมการชุ
ดยอยตางๆ สำหรั
2564 เปนขจำนวนเงิ
นทั้งสิ้น 6,210,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
บุคคลหรือระบุเป็นรายชื่อกรรมการ
จากขอมูลและขอเท็จงจริ
งดังกล
ละคาตอบแทนตคาางๆของคณะกรรมการบริ
คาตอบแทนตามตำแหน
-รายเดื
อนาว เปนการแสดงรายการสิทธิคผาลประโยชน
ตอบแทนปแ2563
ตอบแทนป 2564 ษัท
มหาชนจำกั
ด
ซึ
ง
่
เป
น
บริ
ษ
ท
ั
ที
อ
่
ยู
ใ

นตลาดหลั
ก
ทรั
พ
ย
อั
น
เป
น
ไปตามหลั
ก
เกณฑ
ท
่
ี
ถ
ก
ู
กำหนดให
น
ำเสนอต
อ
ที
ป
่
ระชุ
ม
ใหญ
ส
ามั
ญ
ผู
ถ

อ
ื
หุ
น

ประธานกรรมการบริษัท
60,000
60,000
แต่ละคน แบบทีก่ รมส่งเสริมสหกรณ์
ประจำป
เพื่อพิจารณาในภาพรวม
รองประธานกรรมการบริ
ษัท โดยระบุเปนรายตำแหนง
30,000
30,000
กำ�หนดให้ถือปฏิบัติ
ตอบแทนคณะกรรมการ25,000
ทั้งที่เปนตัวเงินและไม
กรรมการบริจะเห็
ษัท นวา ทั้งสามบริษัทดังกลาว เปนการแสดงรายการผลประโยชน
25,000
4

4

เป
นตัวเงิน บางรายการก็เปนเพียงเสนอวา มีหรือไมมี โดยกำหนดเปนวงเงิ45,000
นเทานั้น ไมมีการแสดงเปนจำนวนเงิ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
45,000 นรายตำแหนง
กรรมการตรวจสอบ
35,000
35,000
บทความนี ้ จัดทําขึน้ เพื่อสะท้อนถึงทัศนคติเชิงลบในข้อกําหนดการแสดงผลประโยชน์ตอบแทนของกรรมการตามกฎกระทรวง : เดือนสิงหาคม 2564
ประธานกรรมการสรรหา คาตอบแทนและธรรมาภิบาล
7,500
7,500
กรรมการสรรหา คาตอบแทนและธรรมาภิบาล
5,000
5,000
รวมจำนวน 12 คน เปนเงินทั้งสิ้น
6,210,000
6,210,000
เงินโบนัสประจำป
เงินโบนัสประจำป
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จุลสารสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ปดำเนินงาน 2562
6,811,564.67
จายปที่แลว-2563

ปดำเนินงาน 2563
4,541,043.11
จายปนี้-2564

อ่านต่อฉบับหน้า

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห
สมาชิกสหกรณออมทรัพย ไทย (สส.สท.)
เปดรับสมัครสมาชิก

อายุ 20 – 70 ป
***สมัครสมาชิกดวยตนเองเทานั้น***

เอกสารประกอบการสมัคร
1.สำเนาบัตรประชาชนองผูสมัคร
และผูที่ระบุใหรับเงินสงเคราะห
2.สำเนาทะเบียนบานของผูสมัคร
และผูที่ระบุใหรับเงินสงเคราะห
3.ใบรับรองแพทย โรงพยาบาลรัฐฉบับจริง
(ไมเกิน 30 วัน)
3.สำเนาการจดทะเบียนสมรส
(กรณีสมทบคูสมรส)
4.เอกสารแสดงวาเปนสมาชิกสหกรณ
(กลุมวิชาชีพอ�น)

ประเภทสามัญ
สมาชิกสหกรณออมทรัพยครู ตำรวจ ทหาร
ราชการ รัฐวิสาหกิจ สาธารณสุข
สถานประกอบการ
ประเภทสมทบ
สมาชิกสมทบสหกรณ คูสมรส บิดา มารดา
บุตร บุตรบุญธรรม
***สมาชิกที่เปนสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณเทานั้น!!
ที่สามารถนำคูสมรส บิดา มารดา บุตร บุตรบุญธรรม มาสมัครเปนสมาชิกสมทบได***

คาใชจายในการสมัครสมาชิก

เงินสงเคราะหลวงหนา
12,000 บาท
คาสมัคร
100 บาท
คาบำรุงรายป
50 บาท
12,150 บาท
รวมเปนเงิน
(ปตอไปชำระตามจำนวนสมาชิกเสียชีวิต)

จายอัตราเงินสงเคราะหศพ

ไมเกินศพละ 20 บาท (ตามกฎกระทรวง)
เงินสงเคราะหศพ
ไมเกินศพละ 600,000 บาท
ขึ้นอยูกับจำนวนสมาชิก
อัตราการเสียชีวิต และเงินสงเคราะหลวงหนา

12

สมัครไดตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564
จุลสารสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

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

Cloud
Computing
ศรายุทธ เพ็ญเจริญ ที่ปรึกษา สสท.

บนฟ้ามีเมฆลอย บนดอยมีเมฆบัง มีสาวงามชือ่ ดัง อยูห่ ลังแดนดงป่า
ท่าทางน่าจะไปไกล ต้องกลับมาก่อนเนอะ เพราะไปถึงดอยแล้ว เมฆ (Cloud)
คืออันใดรึ ไปทำ�สิง่ ใดไว้กระไรหรือจึงต้องมาแฉ เพราะแค่กลุม่ ความชืน้ ทีร่ วม
ตัวในอากาศ เมือ่ รวมตัวมากเข้าก็ปวดท้อง ไม่ใช่ตอ้ งปวดใจเลยร้องไห้ออกมา
เป็นเม็ดฝน ฟังดูนา่ จะตามทีผ่ ใู้ หญ่ลแี ห่งรัฐอาคันซอบอกว่า It is so simple
แต่มันจะไม่ธรรมดาตรงที่มันเป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่มาวนเวียนอยู่ในชีวิต
ประจำ�วันเราอีกแล้ว บทความก่อนหน้านั้น IoT ก็มาล้อมเราเป็นทัพหน้า
Cloud Computing ก็เหมือนทัพหลังที่ช่วยสนับสนุน IoT อีกทีหนึ่ง สรุป
แล้วเราคงไม่รอด เพราะโดนซะขนาดนี้ ดังนัน้ แม้จะเหลือทางรอดอันน้อยนิด
ก็ต้องรู้จักมันซะหน่อย เผื่อจะมีช่องเอาตัวรอดจากมันบ้าง เมื่อเป็นเยี่ยงนี้
เราไปดูกันเลยว่า มันเป็นเช่นใดฤา
กรกฎาคม - กัันยายน 2564
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Cloud Computing แปล
ยังไงก็ไม่อาจหนีไปจากภาวะอาการ
ไม่มโี อกาสเข้าใจไปได้ แปลเป็นไทย
ตรง ๆ การประมวลผลบนกลุม่ เมฆ
ยิ่งอ่านยิ่งงง เพราะฉะนั้นเลยต้อง
แปลแบบวิชาการนิดนึงส์ว่า มัน
เป็นการทีเ่ ราใช้ ละมุนภัณฑ์, ระบบ
และกระด้างภัณฑ์ของผู้ให้บริการ
ผ่านอินเทอร์เน็ต โดยเราสามารถที่
จะเลือกกำ�หนดประสิทธิภาพการ
ใช้งาน เช่น ความเร็วในการเข้า
ถึงข้อมูล, ขนาดของพื้นที่การเก็บ
ข้อมูล เป็นต้น ซึง่ จะต้องทำ�ให้เรา
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เก็บไว้ ไม่ว่า
จะทีไ่ หนก็ตาม ถ้าเข้าไม่ถงึ นอกจาก
จะไม่เรียก cloud แล้วยังต้องบอก
ว่า ได่ไม่ใช้ หรือ ใช้ไม่ได้ นั่นเอง
ปัจจุบนั ทีเ่ รามีใช้กนั โดยอาจจะไม่รู้
ตัว ก็พวกอีเมลต่าง ๆ เช่น Gmail,
Hotmail หรือการดูคอนเทนต์ตา่ ง ๆ
ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ สรุปแล้ว
ปัจจุบันก็ใช้อยู่แล้วละ แต่ไม่รู้ว่า
มันเรียกว่าอะไร ซะงั้น
Cloud Computing มี
วัตถุประสงค์ในการให้บริการการ
ทำ�งานผ่านเครือข่ายไม่ว่าผู้ใช้งาน
จะอยูท่ ไี่ หนก็ตาม ซึง่ องค์กรอาจจะ
ลงทุนเครือข่ายเองหรือเช่าทรัพยากร
ระบบคอมพิวเตอร์ ทัง้ hardware,
software และ network ในปัจจุบนั
เราเห็นมีการให้บริการ cloud
computing หสายรูปแบบ แต่จะ
ขออธิบายหลักๆ ซัก 3 แบบ พอให้
เข้าใจง่ายๆ แบบมีโอกาสหลุดจาก
ไม่มีโอกาสเข้าใจ (ทำ�ให้งงเข้าไว้
เดี๋ยวก็เข้าใจไปเอง)
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จุลสารสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

1. Software as a Service
(SaaS) เป็นการใช้หรือเช่าใช้บริการ
หรือแอปพลิเคชัน ผ่านอินเทอร์เน็ต
โดยจะประมวลผลบนระบบของ
ผู้ใช้งาน ทำ�ให้ไม่ต้องลงทุนในการ
สร้างระบบคอมพิวเตอร์เอง ไม่
ต้องพะวงเรือ่ งค่าใข้จา่ ยในการดูแล
ระบบ เพราะการใช้งานซอฟต์แวร์
จะถูกเรียกใช้งานผ่าน cloud จาก
ทีไ่ หนก็ได้ เช่น การทีเ่ ราใช้ E-mail
ผ่าน Gmail, Hotmail เป็นต้น
2. Platform as a Service
(PaaS) ส่วนมากนิยมสำ�หรับการ
พัฒนาแอปพลิเคชัน เพราะไม่ใช่แค่
ต้องการเช่าใช้ hardware, software
เท่านัน้ แต่ตอ้ งการใช้สภาพแวดล้อม
อื่นเพื่อต่อยอดการพัฒนาแอปพลิ
เคชัน เช่น library, frameworks,
coding engine ต่าง ๆ ซึง่ เราเรียก
ว่า platform โดยสามารถทำ�ให้ผู้
พัฒนาแอปพลิเคชันสามารถทำ�งาน
ได้งา่ ยและสะดวกขึน้ ซึง่ แน่นนอน
ว่าค่าบริการจะแพงมากขึ้น
3. Infrastructure as
a Service (IaaS) เป็นการให้
บริการให้ใช้โครงสร้างพื้นฐานทาง
คอมพิวเตอร์ อย่างหน่วยประมวล
ผล ระบบจัดเก็บข้อมูล ระบบเครือ
ข่าย ในระบบเสมือน ทำ�ให้องค์กรที่
ต้องการขยาย ไม่ตอ้ งลงทุนในเรือ่ ง
ข้างต้น แต่กต็ อ้ งเสียค่าบริการตาม
ความต้องการของโครงสร้าง
รู้จัก Cloud Computing
มาระดับหนึ่งแล้ว เราก็มาดูข้อดี
ข้อเสียเพือ่ พิจารณาความเหมาะสม
หากเราจะนำ�มาใช้ โดยสรุปง่ายๆ

เพื่อให้งงน้อยหน่อยดังนี้
ข้อดี
1. ลดต้นทุนค่าดูแลทรัพยากร
คอมพิวเตอร์
2. สามารถสร้างระบบใหม่
ขึ้นมาใช้ได้ในระยะเวลารวดเร็ว
3. สามารถยืดหยุ่นในการ
ปรับระบบ
4. ได้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์
ที่มีประสิทธิภาพ
ข้อเสีย

1. อาจจะมีปัญหาในการ
ใช้ทรัพยากร เนื่องจากใช้งานจาก
หลายแหล่ง
2. อาจจะยังไม่มีมาตรฐาน
ของ platform ที่ชัดเจน
3. ยังไม่มีการรับประกันใน
การทำ�งานต่อเนื่องของระบบและ
ความปลอดภัยของ
ข้อมูล

จากทีแ่ ฉมาข้างต้น ดูเหมือน
ว่า Cloud Computing ก็ได้แอบ
เข้ามาในชีวิตประจำ�วันเราโดยไม่รู้
ตัวอีกแล้ว ทั้งผ่านการใช้ E-mail
การดู ค อนเทนต์ ผ่ า นโทรศั พ ท์
เคลื่อนที่ ส่วนทางด้านองค์กรก็คง
ต้องพิจารณาความเหมาะสมในการ
ใช้งานขององค์กรนั้นๆ เพราะจะ
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแนวคิดใน
การเข้าใช้งาน ทัง้ เรือ่ งระบบรักษา
ความปลอดภัยทั้งของบุคลากร
ผู้ใช้งานและองค์กร การทำ�งานที่
any time any where และการใช้
ชีวิตประจำ�วันของบุคลากร ต่อไป

“ถึงเวลา : สูค่ วามเป็นอิสระ
และปกครองตนเอง
ของขบวนการสหกรณ์ ไทย”

(ตอนจบ)

ปัณฐวิชญ์ มุง่ สมัครศรีกลุ ผูอ้ �ำ นวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

4. วิสยั ทัศน์ขบวนการสหกรณ์ไทย
กว่าหนึง่ ศตวรรษทีข่ บวนการสหกรณ์ไทยได้ถอื กำ�เนิดขึน้ มา มีการพัฒนาและเปลีย่ นแปลงมาหลายยุคสมัย แล้วแต่เหตุและ
ปัจจัยของผูม้ อี �ำ นาจจะคิดและหยิบยืน่ ให้ กว่า 80% ของการเปลีย่ นแปลง ล้วนเป็นบทบาททีก่ �ำ หนดโดยภาครัฐ ความเป็นไปของขบวนการ
สหกรณ์ไทย จึงอยูภ่ ายใต้การอุปถัมภ์และการชีน้ �ำ ของหน่วยงาน เป็นหลักการและวิธกี ารทีผ่ ดิ รูปผิดแบบมาตัง้ แต่แรกเริม่ จนถึงปัจจุบนั
ทีย่ ดึ ถือการพึง่ พิงการช่วยเหลือจากภาครัฐ เมือ่ โครงสร้างต้นแบบ (Model) ไม่ได้เป็นไปตามหลักอุดมการณ์สหกรณ์อย่างแท้จริง ขบวนการ
สหกรณ์ไทยจึงอ่อนแอและขาดความเข้มแข็งมาตลอด ระบบอุปถัมภ์ของภาครัฐ ทำ�ให้ขบวนการสหกรณ์ไทยไม่สามารถสร้างความเข้มแข็ง
ด้วยการพึง่ ตนเองได้นน้ั อาจมาจากหลายเหตุหลายปัจจัย และได้กอ่ ให้เกิดผลแห่งปัญหามากมายทีว่ เิ คราะห์ วิจยั และวิพากษ์วจิ ารณ์
กันอย่างไม่รจู้ บ มาถึงวันนี้ ขบวนการสหกรณ์ไทยจึงต้องกำ�หนด “วิสยั ทัศน์” ให้ชดั เจนโดยมองให้ทะลุกรอบเดิม ๆ เพือ่ แสวงหากรอบ
คิดใหม่ทส่ี ามารถแก้ปญั หาของขบวนการสหกรณ์ไทยได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเสียที เราไม่ควรเสียเวลายา่ํ เท้าอยูก่ บั ทีอ่ กี ต่อไป หมดเวลา
แล้วสำ�หรับการพรา่ํ พูดแต่ปญั หาอันซา้ํ ซาก “วันนีเ้ ราควรร่วมกันปฏิรปู อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม” การจะแก้ปญั หาเชิงระบบได้จงึ ต้อง
มีการกำ�หนด วิสยั ทัศน์ขบวนการสหกรณ์ไทยทีต่ อ้ งชัดเจนและเป็นรูปธรรมให้สามารถเป็นทิศทางหลัก อันนำ�ไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เบ็ดเสร็จ ผูเ้ ขียนจึงขอเสนอวิสยั ทัศน์เพือ่ แก้ไขปัญหาสหกรณ์ไทยเชิงระบบ : ถึงเวลาสูค่ วามเป็นอิสระและปกครองตนเอง
5. ยุทธศาสตร์เพือ่ บรรลุวสิ ยั ทัศน์
(5.1) จัดตัง้ “สำ�นักงานกำ�กับการสหกรณ์แห่งชาติ”
		
5.1.1 วัตถุประสงค์
(ก) เพือ่ แยกหน่วยงาน “ด้านสหกรณ์” ออกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพราะงาน “ด้านสหกรณ์” เป็นงานเกีย่ วกับ คน
ชุมชน สังคม โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนในขบวนการทีม่ หี ลักคิดอุดมการณ์เป็นแนวทาง จำ�เป็นต้องมีเป้าหมายและนโยบาย
ทีถ่ กู ต้อง ชัดเจน และเป็นเอกภาพ
(ข) เพือ่ ให้หน่วยงานภาครัฐเปลีย่ นเป็นหน่วยงานอิสระหรือองค์กรมหาชน ภายใต้การกำ�กับดูแลของรัฐ โดยโอนกรมส่งเสริมสหกรณ์
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาอยูใ่ น “สำ�นักงานกำ�กับการสหกรณ์แห่งชาติ” (องค์กรมหาชน) พร้อมทัง้ หน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจ
ชุมชน หรือองค์กรชุมชนทัง้ หลาย ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มกี ารบริหารทีม่ คี วามอิสระคล่องตัว
(ค) เพือ่ การพัฒนาแนวคิดและแนวทางของบุคคลในหน่วยงานให้เข้าใจหลักปรัชญา และจิตสำ�นึกด้านสหกรณ์ไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างมีศกั ยภาพ
(ง) เพือ่ ให้มคี ณะกรรมการจากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านต่างๆ โดยกำ�หนดทิศทางนโยบาย ในการพัฒนาระบบสหกรณ์ไทยให้เจริญก้าวหน้า
ด้วยการ “ยึดหลักการบริหารเชิงสังคมกับการบริหารเชิงธุรกิจ” ให้สอดคล้องกัน
		
5.1.2 ภารกิจของหน่วยงาน
(ก) กำ�กับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย
(ข) เป็นนายทะเบียนสหกรณ์ตามกฎหมาย “จดทะเบียน/สัง่ /ยกเลิก/ชำ�ระบัญชี”
(ค) ลงโทษสหกรณ์ทท่ี �ำ ผิดกฎหมาย
(ง) แทรกแซงสหกรณ์ทม่ี ปี ญั หาเพือ่ ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
(จ) พิจารณาข้ออุทธรณ์และการวินจิ ฉัยปัญหากรณีมขี อ้ พิพาท
(ฉ) ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรชุมชนด้านเศรษฐกิจทุกประเภท
(ช) กำ�กับดูแลกองทุนพัฒนาสหกรณ์และงบประมาณแผ่นดินทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนจากภาครัฐ
(5.2) จัดตัง้ “สภาสหกรณ์แห่งชาติ”
		
5.2.1 วัตถุประสงค์
(ก) เพือ่ ให้เป็นองค์กรขัน้ สูงสุดของขบวนการสหกรณ์ไทย (แทนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย)
(ข) เพือ่ รับโอนอำ�นาจการกำ�กับดูแลบางส่วนจากภาครัฐอย่างเป็นขัน้ ตอน ส่วนไหนพร้อมให้รบั โอนส่วนนัน้ ก่อน
(ค) เพือ่ ให้มกี ารพัฒนาสูก่ ารพึง่ ตนเองและการปกครองตนเอง
กรกฎาคม - กัันยายน 2564
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5.2.2 ภารกิจขององค์กร
(ก) การกำ�หนดมาตรฐานการบริหารงาน
(ข) การจัดวางระบบงาน
(ค) การกำ�หนดจรรยาบรรณ
(ง) การกำ�กับควบคุมการดำ�เนินงาน
(จ) การตรวจสอบ
(ฉ) การเป็นศูนย์กลางการศึกษา วิจยั และพัฒนา
(ช) พิทกั ษ์ปกป้องผลประโยชน์ของขบวนการสหกรณ์ไทย
(ซ) การเชือ่ มโยงเครือข่ายทางธุรกิจทุกระดับจากท้องถิน่ ถึงระดับชาติ
		
5.2.3 โครงสร้างองค์กร
(ก) องค์กรสมาชิกของสภาสหกรณ์แห่งชาติ คือ นิติบุคคลประเภทสหกรณ์
(ทุกประเภท)
(ข) องค์กรสมาชิกในแต่ละจังหวัดเลือกตัง้ คณะกรรมการระดับจังหวัด และเลือกตัง้
ประธานสภาสหกรณ์ระดับจังหวัด
(ค) ประธานสภาสหกรณ์ระดับจังหวัดเป็นคณะกรรมการสภาสหกรณ์ระดับเขตโดย
ตำ�แหน่ง และให้คณะกรรมการสหกรณ์สภาระดับเขตเลือกตัง้ ประธานสภาสหกรณ์ระดับเขต
มีจ�ำ นวน 10 เขต (โดยรวมเขตพิเศษ คือ กรุงเทพมหานคร)
(ง) ประธานสภาสหกรณ์ระดับเขต เป็นกรรมการสภาสหกรณ์แห่งชาติโดยตำ�แหน่ง
(จ) ประธานชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติทกุ ประเภท เป็นกรรมการสภาสหกรณ์
แห่งชาติโดยตำ�แหน่ง
(ฉ) ประธานสภาสหกรณ์แห่งชาติ มาจากการเลือกตัง้ ของคณะกรรมการสภา
สหกรณ์แห่งชาติ
(ซ) ให้มีสำ�นักงานและเจ้าหน้าที่ของสภาสหกรณ์ฯ ประจำ�จังหวัดทุกจังหวัด
โดยทำ�งานร่วมกับเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ (สำ�นักงานสหกรณ์จงั หวัด)
		
5.2.4 ทีม่ าของเงินทุน
(ก) ค่าบำ�รุงสำ�หรับสมาชิกสภาสหกรณ์ฯ ร้อยละ 1 ของกำ�ไรสุทธิ
(ข) เงินอุดหนุนจากภาครัฐ ปีละ 200 ล้านบาท
(ค) ประมาณการเงินทุน หรือรายได้ของสภาสหกรณ์แห่งชาติ รวมแล้วจาก
ก + ข ต้องไม่นอ้ ยกว่าปีละ 300 ล้านบาท
(5.3) จัดตัง้ ระบบเครือข่ายทางธุรกิจ
		
5.3.1 วัตถุประสงค์
(ก) เพือ่ เชือ่ มเครือข่ายสหกรณ์ทกุ ประเภทระดับจังหวัดของทุกจังหวัด โดยอยูใ่ น
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสภาสหกรณ์ฯ ระดับจังหวัด
(ข) เพือ่ ให้มศี นู ย์เครือข่ายทางธุรกิจระดับชาติ โดยอยูใ่ นความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการสภาสหกรณ์แห่งชาติ
(ค) เพือ่ ให้มสี ถาบันการเงินกลาง (ธนาคารสหกรณ์)
(ง) เพือ่ ให้มศี นู ย์กลางข้อมูลการตลาดและธุรกิจ
		
5.3.2 ภารกิจ
(ก) ดำ�เนินการวางแผนและเชือ่ มเครือข่ายระบบธุรกิจร่วมกันในระดับจังหวัด เช่น
การเกษตร อุตสาหกรรมแปรรูป การขนส่ง การก่อสร้าง การประกันภัย และการเงิน เป็นต้น
(ข) จัดระบบเครือข่ายระดับชาติอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร (Information and Communication Technology)
(ค) ดำ�เนินการวางแผน วิจยั และพัฒนาเชิงธุรกิจ ทัง้ ด้านการเงิน การผลิต
และการตลาด ตลอดจนการจัดตัง้ ศูนย์ขอ้ มูลเพือ่ การจัดการเชิงธุรกิจ
(ง) จัดตัง้ สถาบันการเงินกลาง (ธนาคารสหกรณ์) เพือ่ เป็นศูนย์กลางทางการเงิน
ของขบวนการสหกรณ์ไทย
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จุลสารสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

6. บทสรุป
ปัญหาทีว่ นเวียนซา้ํ ซากจนกลาย
เป็น “วงจรอุบาทว์” สหกรณ์ออ่ นแอพึง่
ตนเองไม่ได้และทุจริตหน่วยงานรัฐจึงต้อง
เพิม่ อัตรากำ�ลัง และเพิม่ งบประมาณ ซึง่
นำ�ไปสู่การทุจริตอ่อนแอของสหกรณ์ จึง
ต้องมีการควบคุมและกำ�กับตรวจสอบมาก
ขึน้ ต้องเพิม่ คนและเพิม่ เงิน กลายเป็นการ
แก้ปญั หาวนเวียนอย่างไม่รจู้ บ เพราะไม่ได้
แก้ทร่ี ากเหง้าของปัญหา หากคาดหวังทีจ่ ะ
แก้ปญั หาให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด ต้องกล้าทีจ่ ะ
ชีใ้ ห้ชดั ถึงปัญหาเชิงยุทธศาสตร์ทส่ี ามารถ
แก้ปญั หาเพือ่ บรรลุหลักการสหกรณ์สากล
ข้อที่ 4 ขององค์การสัมพันธภาพสหกรณ์
ระหว่างประเทศ คือ “การปกครองตนเอง
และความเป็นอิสระ (Autonomy and
Independence)” ได้ การที่จะบรรลุ
หลักการดังกล่าว สหกรณ์ตอ้ งมีเป้าหมาย
ในการพึง่ ตนเองให้ได้ และสามารถสร้าง
ความเข้มแข็งโดยยึดหลักความช่วยเหลือ
ซึง่ กันและกันระหว่างสหกรณ์ประเภทต่างๆ
โดยสลัดให้พน้ การอุปถัมภ์จากภาครัฐ คง
ไม่มเี วลาทีจ่ ะพรา่ํ พูดอย่างไร้สาระและการ
กระทำ�ทีไ่ ร้จดุ หมายอีกต่อไป เพือ่ ความเข้มแข็ง
ของขบวนการสหกรณ์ไทย “ต้องกล้าทีจ่ ะ
กำ�หนดวิสยั ทัศน์และยุทธศาสตร์ให้ชดั เจน”
ด้วยหลักคิดและอุดมการณ์สหกรณ์ทเ่ี ราเชือ่
มัน่ ว่า จะนำ�ความผาสุกและการอยูด่ กี นิ ดี
อย่างมีมาตรฐานและคุณภาพชีวติ ทีด่ มี าสู่
ประชาชนและประเทศชาติ เราจึงควรนำ�
หลักคิดและอุดมการณ์สหกรณ์นม้ี ากำ�หนด
แนวทางการปฏิรปู โครงสร้างระบบสหกรณ์
โดยยึดหลักการสหกรณ์ 7 ประการเป็น
เข็มทิศชีน้ �ำ แนวทางพืน้ ฐานทีส่ �ำ คัญ 2 ประการ
จะต้องดำ�เนินการให้ส�ำ เร็จให้ได้ ไม่วา่ จะใช้
เวลาหรือความยุง่ ยากลำ�บากเพียงใดก็ตาม
เพราะหากขบวนการสหกรณ์ไทย ยังไม่
สามารถดำ�เนินการให้บรรลุหลักการพืน้ ฐาน
ดังกล่าวได้ ความเข้มแข็งทีจ่ ะไปสูผ่ ลสำ�เร็จ
ตามจุดมุง่ หมายทีค่ าดหวังคงยากทีจ่ ะเป็นไปได้
ถึงเวลาต้องกล้าเปลีย่ นแปลงปฏิรปู ระบบ
สหกรณ์ดว้ ยกรอบคิดใหม่ ก้าวเดินพร้อมกัน
สูอ่ นาคตอย่างเป็นเอกภาพ ประกาศปฏิรปู
ระบบสหกรณ์อย่างเป็นรูปธรรมกำ�หนดเข็ม
มุง่ “ถึงเวลา : สูค่ วามเป็นอิสระและปกครอง
ตนเอง” ด้วยการจัดตัง้ “สำ�นักงานกำ�กับ
การสหกรณ์แห่งชาติ” ผลักดันการมี “สภา
สหกรณ์แห่งชาติ” และ ”ส่งเสริมความเข้ม
แข็งระบบเครือข่ายทางธุรกิจ”

ผมว่า...รัฐควรใช้สหกรณ์
เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนาประเทศ (ตอนที่ 2) :

สหกรณ์คอื อะไรกันแน่

เกริ่นกันก่อน
ผมได้เสนอไว้ในตอนที่แล้วว่าเครื่องมืออย่างหนึ่งที่เหมาะสมสำ�หรับ
การพัฒนาประชาชนให้มคี วามเข้มแข็งสามารถพึง่ พาตนเองได้ในระยะยาว คือ
“สหกรณ์” หลายคนคงมีค�ำ ถามในใจว่า “สหกรณ์คืออะไรกันแน่? และจะมี
ศักยภาพในการพัฒนาประชาชนจริงหรือ?” ในระยะที่ผ่านมามีแต่ข่าวไม่ค่อย
ดีให้ได้ยินบ่อยมาก จนบางคนแอบ “ยี้” กับข้อเสนอของผม อย่างไรก็ตามขอ
ให้ใจเย็นๆ และลองเปิดใจรับรูก้ นั หน่อยว่าสหกรณ์คอื อะไร มีระบบการบริหาร
จัดการอย่างไร มีวธิ ใี นการดำ�เนินการอย่างไร และผลทีเ่ กิดจากการทำ�งานแบบ
สหกรณ์เป็นอย่างไร... แล้วค่อยบอกว่าเห็นด้วยกับผมหรือไม่?
สหกรณ์คืออะไร
ก่อนอืน่ ต้องเรียนท่านผูอ้ า่ นว่าบทความนีไ้ ม่ได้เน้นทีก่ ารอธิบายถึงหลัก
การสหกรณ์ 7 ข้อ ที่ประกอบด้วยการเปิดรับสมาชิกโดยทั่วไปและด้วยความ
สมัครใจ การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมทาง
เศรษฐกิจโดยสมาชิก การปกครองตนเองและความเป็นอิสระ การให้การศึกษา
อบรม การร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ และความเอื้ออาทรต่อชุมชน แต่จะ
เน้นทีก่ ารเล่าเรือ่ งเพือ่ ให้ผอู้ า่ นได้เข้าใจความเป็นสหกรณ์ โดยจะเริม่ จากนิยาม
ระบบการบริหาร สินค้าและบริการ และประโยชน์ของสหกรณ์
นิยามของสหกรณ์
มีคนให้ความหมายเกี่ยวกับสหกรณ์ไว้หลากหลาย แต่สรุปง่ายๆ ว่า
เป็น “องค์กรธุรกิจรูปพิเศษ ตั้งขึ้นโดยกลุ่มบุคคลที่มีปัญหาหรือความต้องการ
อย่างเดียวกัน ดำ�เนินการโดยยึดหลักการพึ่งตนเอง การร่วมมือและช่วยเหลือ
กัน ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และความสมัครใจ โดยสหกรณ์จะทำ�หน้าที่
ผู้ทรงคุณวุฒิ ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดย... รังสรรค์ ปิตปิ ญ
ั ญา

จัดหาสินค้าและหรือบริการที่ดีกว่า
(คุณภาพดีกว่า ถูกกว่า หรือได้รับ
ประโยชน์มากกว่า) มาให้บริการ เพือ่
ยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มบุคคล
ดังกล่าว (สมาชิก) ให้ดีขึ้น”
ระบบการบริหารสหกรณ์
เนือ่ งจากสมาชิก (เจ้าของ) ของ
แต่ละสหกรณ์มจี �ำ นวนมาก ถ้าทุกคนเข้า
มาบริหารงานเองโดยตรงคงเกิดความ
สับสนวุน่ วายและไม่มปี ระสิทธิภาพ จึง
กำ�หนดให้มกี ารเลือกตัง้ ตัวแทนจำ�นวน
ไม่เกิน 15 คน เรียกว่าคณะกรรมการ
เข้ามาบริหารงานแทน อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากกรรมการเองก็มีภาระงาน
หรืออาชีพของตนเองไม่สามารถทำ�
หน้าที่ให้บริการแก่สมาชิก (ลูกค้า)
หรือทำ�งานประจำ�วันของสหกรณ์ได้
จึงต้องจ้างบุคคลอื่น (ฝ่ายจัดการ)
เข้ามาทำ�หน้าที่แทน ทั้งนี้ฝ่ายจัดการ
ต้องรายงานผลการดำ�เนินงานให้คณะ
กรรมการทราบอย่างสมํา่ เสมอ ในขณะ
เดียวกันหากสมาชิกได้รับบริการไม่ดี
ก็จะสื่อสารถึงกรรมการผ่านช่องทาง
ต่างๆ ซึ่งจะถูกนำ�มาใช้เป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงการบริการต่อไป
สินค้าและบริการของสหกรณ์
สินค้าและบริการของสหกรณ์
มีอะไรบ้าง ขึ้นอยู่กับความต้องการ
ของสมาชิก และประเภทของสหกรณ์
ปัจจุบันสหกรณ์ในเมืองไทยถูกแบ่ง
อย่างชัดเจนเป็น 7 ประเภท ได้แก่
สหกรณ์การเกษตร นิคม ประมง ร้านค้า
ออมทรัพย์ บริการ และเครดิตยูเนีย่ น
อย่างไรก็ตามก็เปิดโอกาสให้มีการตั้ง
กรกฎาคม - กัันยายน 2564
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สหกรณ์ประเภทใหม่ๆ เอาไว้ดว้ ยโดย
ระบุไว้เป็นประเภทที่ 8 คืออืน่ ๆ สำ�หรับ
ใน 3 ประเภทแรก รวมถึงสหกรณ์
บริการ และเครดิตยูเนี่ยน เป็นกลุ่ม
ทีท่ �ำ ธุรกิจได้หลายอย่าง ทัง้ ธุรกิจด้าน
การเงิน (รับฝากและให้กู้ยืม) และ
ด้านอื่นที่ไม่ใช่การเงิน (จัดหาของมา
จำ�หน่าย รวบรวมผลผลิตจากสมาชิก
และให้บริการอืน่ ๆ ทีส่ มาชิกต้องการ)
ส่วนสหกรณ์ร้านค้า และออมทรัพย์
เป็นกลุม่ ทีเ่ น้นการทำ�ธุรกิจเฉพาะด้าน
สหกรณ์ร้านค้าเน้นการจัดหาสินค้า
อุปโภคบริโภคมาจำ�หน่ายให้กบั สมาชิก
ส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์เน้นหนักไปที่
การทำ�ธุรกิจการเงินโดยเฉพาะการ
ส่งเสริมการออม และการให้สินเชื่อ
ประโยชน์ที่แท้จริงของสหกรณ์
คุณประโยชน์ที่แท้จริงของ
สหกรณ์คือ “ทำ�ให้อำ�นาจการต่อ
รองเพิ่มขึ้น” โดยธรรมชาติ ทุกคน
มีอำ�นาจต่อรองอยู่ในตัวอยู่แล้ว แต่
ระดับทีม่ อี ยูน่ นั้ แตกต่างกันตามฐานะ
ทางเศรษฐกิจ สังคม และขนาดของ
กิจกรรมทีด่ �ำ เนินการอยู่ (ระดับความ
น่าเชื่อถือ) ตัวอย่างเช่น แรงงานใน
โรงงานอุตสาหกรรมจะมีระดับความ
น่าเชื่อถือและอำ�นาจต่อรองตํ่ากว่า
เจ้าของกิจการทีส่ ว่ นใหญ่มฐี านะดีกว่า
เมือ่ คนทีม่ อี �ำ นาจการต่อรองตํา่
มารวมตัวและร่วมมือกันอย่างจริงจัง
ผ่านสหกรณ์ มีผลทำ�ให้อ�ำ นาจการต่อ
รองเพิ่มขึ้น และการเพิ่มของอำ�นาจ
ต่อรองนั้นไม่ได้เพิ่มเป็นสัดส่วนแบบ
เลขคณิต หรือ แบบ 1 + 1 = 2 แต่จะ
เพิม่ ในอัตราทีเ่ ร็วกว่า เมือ่ มีคนเข้ามา
ร่วมกับสหกรณ์มากขึน้ อำ�นาจต่อรอง
ของสหกรณ์ซงึ่ เป็นตัวแทนของสมาชิก
ทุกคนจะเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว ทัง้ ในด้าน
เศรษฐกิจ และสังคม (รวมถึงการเมือง
ด้วย) ทำ�ให้สหกรณ์สามารถต่อรองให้

เกิดความเป็นธรรมและประโยชน์ต่อ
สมาชิกได้มากขึ้น
วิธดี �ำ เนินกิจการของสหกรณ์และผล
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อสมาชิก
การทำ�งานของสหกรณ์เริม่ จาก
คนทีม่ ปี ญ
ั หาและหรือมีความอ่อนแอ
ทางเศรษฐกิจมาลงทุนร่วมกันคนละ
เล็กละน้อย ค่อยๆ สะสมทุนให้มาก
ขึ้นเรื่อยๆ เมื่อมีทุนมากพอหรือได้รับ
ความเชือ่ ถือมากขึน้ ก็จะเริม่ ดำ�เนินธุรกิจ
โดยอาศัยอำ�นาจการต่อรองทีเ่ พิม่ ขึน้
ทำ�ให้สามารถซือ้ สินค้า (รวมถึงสินเชือ่ )
มาจำ�หน่ายได้ในราคาทีต่ าํ่ ลง สามารถ
หาตลาดจำ�หน่ายสินค้าได้ง่ายและมี
เงื่อนไขการจำ�หน่ายที่ดีขึ้นได้ รวมถึง
มีโอกาสต่อรองขอความช่วยเหลือจาก
ส่วนราชการต่างๆ ได้ง่ายขึ้น
อย่างไรก็ตาม ในการทำ�ธุรกิจ
ย่อมมีตน้ ทุนในการดำ�เนินงาน ซึง่ หลาย
รายการไม่สามารถกำ�หนดได้ชัดเจน
ในขณะที่ทำ�ธุรกิจ ดังนั้นสหกรณ์จึง
กำ�หนดราคาขายไว้สงู กว่าต้นทุนสินค้า
และบริการ เผื่อไว้เป็นค่าใช้จ่ายใน
การดำ�เนินงาน แต่โดยหลักการแล้ว
ราคาที่กำ�หนดนี้ต้องไม่สูงกว่าราคา
สินค้าและบริการอย่างเดียวกันทีข่ าย
ในท้องตลาด
เมือ่ สิน้ ปีทางบัญชี ก็จะปิดบัญชี
สรุปรายได้ รายจ่าย หากมีกำ�ไร ก็จะ
ถูกจัดสรรให้กบั ฝ่ายต่างๆ ตามมติของ
ทีป่ ระชุมใหญ่สมาชิก (ในฐานะเจ้าของ)
ซึ่งทุกคนมีสิทธิ์ออกเสียงเท่ากัน โดย
จัดสรรเป็นทุนสำ�รองของสหกรณ์ (เพือ่
ความมัน่ คงก้าวหน้าของกิจการ) เป็น
เงินปันผล (ตอบแทนแก่หุ้น) เป็นเงิน
โบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ (ตอบแทน
แก่ผู้ทำ�งาน) เป็นทุนสวัสดิการต่างๆ
(เพื่อส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก)
เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมและทุน
สาธารณประโยชน์ (เพือ่ ส่งเสริมความ

เข้มแข็งของขบวนการสหกรณ์และ
สังคม) และเป็นทุนอื่นๆ ที่ที่ประชุม
ใหญ่เห็นความจำ�เป็น จากนัน้ หากยัง
มีก�ำ ไรเหลืออยูอ่ กี ให้คนื ให้แก่สมาชิก
(ในฐานะลูกค้า) อย่างยุติธรรม ตาม
สัดส่วนแห่งการทำ�ธุรกิจหรือการจ่าย
เกิน สุดท้ายจึงไม่มีกำ�ไรสุทธิเหลืออยู่
ทีส่ หกรณ์ หรือกล่าวได้ “สหกรณ์เป็น
องค์กรไม่แสวงหากำ�ไร (non-profit
organization)” ยิ่งกว่านั้น ถ้ามอง
ว่าเงินเฉลี่ยคืนคือส่วนลดการค้าก็
มีความหมายว่าราคาสินค้า/บริการ
สุทธิที่สมาชิกจ่ายนั้นจะลดลงไปอีก
(ราคาสุทธิ คือ ราคาที่จ่าย-เงินเฉลี่ย
คืน) ทัง้ นีก้ ฎหมายได้ก�ำ หนดแนวทาง
การจัดสรรกำ�ไรที่กล่าวถึงข้างต้นไว้
อย่างชัดเจน
เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่ง
ขึ้น ขอยกตัวอย่างกรณีของสหกรณ์
ออมทรัพย์ในสถานประกอบการ (เป็น
สหกรณ์ของพนักงานบริษัท) เมื่อยัง
ไม่มีการรวมตัวกันตั้งสหกรณ์ คนที่มี
รายได้ไม่พอใช้ส่วนใหญ่จะเข้าไม่ถึง
แหล่งเงินกู้ในระบบเนื่องจากเครดิต
ไม่ดี จำ�เป็นต้องกู้เงินจากแหล่งนอก
ระบบ ที่คิดดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่า
แหล่งในระบบมาก เท่าทีร่ คู้ อื ประมาณ
ร้อยละ 20 ต่อเดือน หรือ 240 ต่อปี
(เคยมีข่าวว่าบางคนต้องเสียดอกเบี้ย
สูงถึงร้อยละ 60 ต่อเดือน) ในขณะที่
คนทีม่ เี งินเหลือ เอาเงินไปฝากธนาคาร
จะได้รบั ดอกเบีย้ ในอัตราทีต่ าํ่ มาก เช่น
น้อยกว่าร้อยละ 0.5 ต่อปี และไม่รู้ว่า
ธนาคารเอาเงินออมของตนไปให้ใครกู้
ต่อ (น่าจะไม่ใช่คนยากจน) สถานการณ์
เช่นนี้ไม่เป็นผลดีทั้งต่อคนที่ต้องการ
กู้เงินและคนที่ต้องการฝากเงิน
สมมุตวิ า่ คนในสถานประกอบ
การรวมตัวกันตัง้ สหกรณออมทรัพย์ขนึ้
มา โดยทุกคนออมเงินกับสหกรณ์อย่าง

สหกรณ์แต่ละประเภทมีวิธีการสะสมทุนที่อาจเหมือนหรือต่างกันก็ได้ เช่นสหกรณ์การเกษตรที่เริ่มต้นโดยสมาชิกถือหุ้นแรกเข้า หลังจากนั้นกำ�หนด
ให้มีการเพิ่มหุ้นตามการใช้บริการเงินกู้ ส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน กำ�หนดให้มีการเพิ่มหุ้นเป็นประจำ�ทุกเดือนตามที่มีการตกลงกันไว้
ส่วนการเพิ่มหุ้นนอกเหนือจากนั้นก็สามารถทำ�ได้ตามกติกาของแต่ละสหกรณ์ นอกจากนั้นทุกครั้งที่สหกรณ์มีกำ�ไร ส่วนหนึ่งจะถูกจัดสรรเป็นทุนของ
สหกรณ์ด้วย (ทุนสำ�รองและทุนอื่น)
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สมํา่ เสมอทุกเดือนในรูปของหุน้ (การ
ออมภาคบังคับและไม่สามารถถอนได้
จนกว่าจะออกจากการเป็นสมาชิก)
และหากสมาชิกคนใดมีเงินเหลืออยูอ่ กี
ก็สามารถออมเพิม่ ได้ทงั้ ในรูปของหุน้
หรือในรูปของเงินฝาก (สามารถถอน
คืนได้ตามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้) ด้วยระบบ
การออมทีส่ มาํ่ เสมอ ทำ�ให้เงินทุนของ
สหกรณ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เงินที่
ได้จากการออมนี้สหกรณ์จะนำ�มาให้
สมาชิกทีม่ คี วามเดือดร้อนทางการเงิน
กูย้ มื ไปใช้ประโยชน์ โดยคิดดอกเบีย้ ใน
อัตราทีต่ าํ่ กว่าแหล่งนอกระบบมาก เช่น
ร้อยละ 1 ต่อเดือน (หลายสหกรณ์คดิ
ดอกเบี้ยตํ่ากว่านี้มาก)
อย่างไรก็ตามเป็นธรรมดาที่
ในระยะแรกๆ ของการดำ�เนินกิจการ
สหกรณ์ยงั ไม่เข้มแข็ง เงินทีไ่ ด้จากการ
ออมมักไม่เพียงพอกับการให้เงินกูแ้ ก่
สมาชิก จำ�เป็นต้องกูเ้ งินจากภายนอก
เพิ่มเติม (เป็นเรื่องปกติของการทำ�
ธุรกิจ) ซึง่ การกูย้ มื ในนามของสหกรณ์
ทำ�ให้มโี อกาสได้รบั เงินกูม้ ากขึน้ และ
เสียดอกเบีย้ ในอัตราทีต่ าํ่ กว่าการกูโ้ ดย
แต่ละคน และเมือ่ ดำ�เนินการครบรอบ
ปีทางบัญชีจะมีการปิดบัญชีสรุป
รายได้ รายจ่าย และกำ�ไร (ขาดทุน)
หากมีก�ำ ไรก็จะจัดสรรไปยังฝ่ายต่างๆ
ตามที่ได้กล่าวถึงแล้ว
ตัวอย่างข้างต้นชี้ว่า “ความ
เป็นสหกรณ์” ทำ�ให้มีอำ�นาจต่อรอง
มากขึ้น สามารถเข้าถึงแหล่งทุนที่มี
เงื่อนไขการให้กู้ดีกว่าเดิม สมาชิกใน
ฐานะผู้กู้เสียดอกเบี้ยลดลง (และยัง
ได้เฉลีย่ คืนเมือ่ สหกรณ์มกี �ำ ไรด้วย) ใน
ขณะทีส่ มาชิกในฐานะผูอ้ อม (ออมหุน้
และเงินฝาก) ได้รับผลตอบแทนมาก
ขึ้น ไปพร้อมๆ กับเงินออมของแต่ละ
คนทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ เงินออม
นีจ้ ะเป็นแหล่งทุนสำ�คัญสำ�หรับการพึง่
ตนเองของสมาชิกในอนาคต
ประโยชน์อื่นที่เกิดจากการดำ�เนิน
กิจการแบบสหกรณ์

นอกจากประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
แล้ว สหกรณ์ยังสร้างประโยชน์ด้าน
อืน่ ๆ ให้กบั สมาชิกและสังคมโดยรวม
อีกด้วย ที่สำ�คัญ ได้แก่
จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก:
สหกรณ์หลายแห่งสร้างระบบสวัสดิการ
ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกตัง้ แต่เกิด
จนตาย เช่น ให้ทุนการศึกษาสมาชิก
และบุตร ช่วยค่ารักษาพยาบาล จ่าย
เงินสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ เป็นต้น
และที่น่าสนใจคือบางสหกรณ์กำ�ลัง
คิดพัฒนาระบบบำ�นาญสมาชิกด้วย
ซึ่งเชื่อว่าอีกไม่นานเราคงได้เห็นเรื่อง
นี้เกิดขึ้นจริง
พั ฒ นาคุ ณ ภาพของคน:
แนวคิดที่สำ�คัญของสหกรณ์คือการ
พึง่ พาตัวเอง การร่วมมือ และการช่วย
เหลือกัน ซึง่ วิธกี ารทำ�งานตามแนวคิด
นี้ช่วยพัฒนาสมาชิกให้เป็นคนสู้งาน
สู้ชีวิต และพยายามพึ่งตนเองก่อน
ที่จะไปพึ่งคนอื่น ขณะเดียวกันก็ให้
ความสำ�คัญกับการทำ�งานร่วมกับคน
อื่น และพร้อม (มีนํ้าใจ) ที่จะให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผู้อื่น
ในส่วนของการบริหารจัดการ
ซึง่ ยึดหลักการมีสว่ นร่วม และความเป็น
ประชาธิปไตย ทำ�ให้สมาชิกมีความเข้าใจ
ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
กล้าแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล
มีความอดทนในการรับฟังความคิดเห็น
ที่แตกต่าง และพร้อมยอมรับมติของ
ทีป่ ระชุม ซึง่ เป็นคุณสมบัตสิ �ำ คัญของ
คนในระบอบประชาธิปไตย
นอกจากนั้นสหกรณ์ยังสอน
และเปิดโอกาสให้สมาชิกได้เรียนรู้
วิธีการบริหารจัดการธุรกิจเพื่อสังคม
อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้โดยทั่วไป ผู้
มาเป็นสมาชิกของสหกรณ์เป็นผู้ที่
ยากจน ขาดโอกาสในการเรียนรู้ โดย
เฉพาะการทำ�ธุรกิจอย่างเป็นระบบ
ซึง่ สหกรณ์เปิดโอกาสให้คนเหล่านีไ้ ด้
เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง
เอื้ออาทรต่อสังคม: สหกรณ์

มีหลักการสำ�คัญประการหนึง่ เกีย่ วกับ
การพัฒนาสังคมส่วนรวม คือ “เอื้อ
อาทรต่อชุมชน” และเพื่อให้สหกรณ์
สามารถดำ�เนินการตามหลักการนี้ได้
อย่างเป็นรูปธรรมสหกรณ์เกือบทัง้ หมด
จะตั้ง “ทุนสาธารณประโยชน์” เพื่อ
เตรียมไว้ทำ�กิจกรรมสาธารณะและ
ประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม
จากการติดตามการดำ�เนิน
งานของขบวนการสหกรณ์มาอย่าง
ต่อเนื่อง พบว่าแม้จะมีปัญหาเกิดขึ้น
บ้างในช่วงเวลาทีผ่ า่ นมา แต่ขบวนการ
สหกรณ์กย็ งั มีการเจริญเติบโตอย่างต่อ
เนือ่ ง และมีสว่ นทำ�ให้สมาชิก (ในฐานะ
ประชาชนของประเทศ) จำ�นวนมาก
ลืมตาอ้าปากได้ หลุดพ้นจากปัญหาหนี้
สิน (หนีส้ นิ ทีเ่ กินกว่าความสามารถใน
การชำ�ระ) และ หลุดพ้นจากการเป็น
หนีส้ นิ (ไม่มหี นีส้ นิ ) รวมถึงมีบา้ นและ
ทรัพย์สินอื่นๆ เป็นของตนเอง หรือ
อาจกล่าวได้ว่า “สามารถพึ่งตัวเอง
ได้” รวมถึงยังช่วยปลูกฝังความคิดใน
เรือ่ งของการพึง่ ตนเอง ช่วยเหลือส่วน
รวม และความมีระเบียบวินัย ให้เกิด
ขึน้ แก่สมาชิก ซึง่ เป็นคุณสมบัตพิ นื้ ฐาน
ที่สำ�คัญของการพัฒนาประเทศชาติ
ส่งท้ายก่อนจาก
ที่เล่ามา คงทำ�ให้ท่านผู้อ่าน
เข้าใจถึงความเป็นสหกรณ์ได้บ้าง
ไม่มากก็นอ้ ย และเห็นถึงศักยภาพทีจ่ ะ
เป็นเครือ่ งมือพัฒนาประเทศ อย่างไร
ก็ดี มีคำ�ถามตามมาว่า “เมื่อเป็น
ของดีแล้วทำ�ไมภาครัฐถึงไม่ค่อย
จะเห็นคุณค่ามากนัก?” นอกจากไม่
ใช้ประโยชน์อย่างที่ควรจะเป็นแล้ว
หลายครัง้ ยังแสดงออกผ่านมาตรการ
ต่างๆ เหมือนกับจะไม่สนับสนุนให้
ขบวนการสหกรณ์เจริญเติบโตและเข้ม
แข็งมากไปกว่าทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั อีก
ด้วย สำ�หรับประเด็นนีจ้ ะได้พดู คุยกัน
ในตอนต่อไป... สวัสดีครับ
กรกฎาคม - กัันยายน 2564
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จุลสารสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

