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ใครคือผู้คว้ารางวัล เงินฝากจำนวน 1 หมื่น ร่วมลุ้นเงินฝาก  

ออมทรัพย์ชีวิตพอเพียงได้ในวันที่ 28 ก.ย. 51 

วนัที ่28 กนัยายน เปน็วนัครบรอบการกอ่ตัง้สหกรณอ์อมทรพัย์

กรมป่าไม้ จำกัด มาลุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคว้ารางวัลต่อไปนี้ 

ติดตามรายชื่อผู้โชคดีได้ในวารสารฉบับหน้า 

รางวัลที่ 1 เงินฝากจำนวน  10,000 บ. 1 รางวัล 

รางวัลที่ 2 เงินฝากจำนวน 5,000 บ. 2  รางวัล 

รางวัลที่ 3 เงินฝากจำนวน   1,000 บ. 30 รางวัล 

 

สมาชกิสามารถสง่แบบฟอรม์ “หนงัสอืตัง้ผูร้บัโอนประโยชน”์ 
ฉบับปัจจุบัน เพื่อสหกรณ์จะได้ปรับปรุงทะเบียนให้ตรงกับความ
ประสงค์ที่แท้จริงของสมาชิก 

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ เป็นหนังสือเพื่อกำหนด
สิทธิให้แก่บุคคล ได้แก่ คู่สมรส บุตร บิดามารดา ญาติพี่น้อง
หรือบุคคลอื่น ๆ ให้เป็นผู้รับโอนประโยชน์ ซึ่งจะมีสิทธิได้รับ 
ค่าหุ้น  เงินฝากและดอกเบี้ย เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน เงิน
สวัสดิการที่จะได้รับตามระเบียบสหกรณ์ เงินสินไหมทดแทน 
หรือเงินอื่นๆ ที่สหกรณ์จ่ายให้แก่สมาชิก เมื่อเสียชีวิต 

ดังนั้น สมาชิกท่านใดที่ไม่มั่นใจว่า หนังสือผู้รับโอน
ประโยชนฉ์บบัปจัจบุนั ถกูตอ้งตรงความประสงคข์องตนหรอืไม ่
โปรดทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับใหม่แทนฉบับเดิม 
ตามแบบฟอร์มของสหกรณ์  (อ่านต่อหน้า 7 ) 

พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ทำไมส่งผลกระทบด้านบวกกับสหกรณ์ 

(ติดตามได้ในหน้า 4)

ครบรอบ 30 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
(อ่านต่อหน้า 2-3)

วันเกิดสมาชิก ทางสหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการเพื่อ 

วันเกิดสมาชิก จากเดิมปีละ 100 บาท  พิเศษเพิ่มให้อีก 

100 บาท  โดยจ่ายให้เนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้ง 

สหกรณ์วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี 

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ 
อัพเดทใหม่กันหรือยัง?

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก www.5798899.com 
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ปลาบปลื้มใจกันถ้วนหน้ากับงานเลี้ยงครบรอบ   
30 ปี สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 
28 กันยายน 2551 ช่วงเช้าร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระ และ
แจกทุนนักเรียนโรงเรียนรอบข้าง ตกเย็นสังสรรค์กันตาม
ประสาคนคุ้นเคย ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรม K.U.HOME 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีทั้งอดีตกรรมการเก่า - 
กรรมการปจัจบุนั และเจา้หนา้ทีส่หกรณอ์อมทรพัยก์รมปา่ไม,้ 
สหกรณ์ภาคีบางเขน รวมถึงผู้บริหารหน่วยงานต้นสังกัด 
ต่างก็มาร่วมแสดงความยินดี และบุคคลสำคัญที่ขาดไม่ได้  
ก็คือ ท่านถนอม เปรมรัศมี ผู้ก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์  
กรมป่าไม้  จำกัด ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีในงาน   

 

28 กันยายน 2551 ครบรอบ 30 ปี 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
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พ.ร.บ. 
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

4

ทำไมส่งผลกระทบด้านบวกกับสหกรณ์ ? 

วิชิต สนธิวณิช 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 ที่ผ่านมา เป็นวันสำคัญวันหนึ่ง

ในประวตัศิาสตรก์ารเงนิการธนาคารของเมอืงไทย นัน่คอื พ.ร.บ. สถาบนั

คุม้ครองเงนิฝาก เริม่มผีลบงัคบัใชเ้ปน็วนัแรกและจะมผีลลดการคุม้ครอง  

ของประชาชนที่ฝากไว้กับธนาคารลงไปเรื่อย ๆ ในระยะเวลา 5 ปี 

เมื่อกฎหมายสถาบันคุ้มครองเงินฝากเป็นข่าวตามหน้า

หนังสือพิมพ์และมีผลบังคับใช้ ผมได้รับการสอบถามจากสมาชิกและ  

ผูแ้ทนสมาชกิหลายทา่นดว้ยความเปน็หว่งวา่ กฎหมายดงักลา่วจะสง่ผล

กระทบตอ่สหกรณอ์อมทรพัยห์รอืไมอ่ยา่งไร ? ผมจงึไดแ้ตเ่รยีนเบือ้งตน้

ว่า “โดยภาพรวมถือว่าเป็นผลดีต่อสหกรณ์ด้วยซ้ำ” ส่วนจะเป็นผลดี 

ผลเสียอย่างไร หากมีโอกาสก็จะชี้แจงในวารสารสหกรณ์ต่อไป 

 

ทำไมต้องมี พ.ร.บ.สถาบันคุ้มครองเงินฝาก  
การตั้งสถาบันประกันเงินฝากริเริ่มเมื่อปี 2540 ซึ่งไทย

ประสบวิกฤติเศรษฐกิจครั้งร้ายแรง สถาบันการเงินหลายแห่งต้องปิด

กิจการลง ประชาชนแห่ถอนเงินจากธนาคาร ในครั้งนั้นรัฐบาลได้จัดตั้ง 

“กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน” นำเงินของ

ประชาชนทั้งประเทศไปอุดหนุนความเสียหายเพื่อคุ้มครองเงินฝาก

ทั้งหมดของสถาบันการเงินต่าง ๆ กว่า 1.4 ล้านล้านบาท หลายฝ่าย

มองว่าไม่เป็นธรรมต่อประชาชนทั้งประเทศ เพราะรัฐนำภาษีอากรของ

คนทั้งประเทศนับล้านล้านไปช่วยสถาบันการเงิน และช่วยคนฝากเงิน

มาก ๆ เพียงหยิบมือเดียว 

แนวคิดดังกล่าวจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นในเมืองไทยว่าต่อไปนี้

รัฐบาลไม่ควรนำเงินภาษีอากรของประชาชนตาดำๆ ทั้งประเทศ ไป

คุ้มครองเงินฝากให้แก่สถาบันการเงินหรือธนาคารอีกต่อไป ควรจัดตั้ง

สถาบันกลางขึ้นมาเก็บเงินเข้ากองทุนตามปริมาณเงินฝากของแต่ละ

ธนาคาร  สาระสำคัญคือให้สถาบันการเงินดูแลรับผิดชอบกันเอง จึง

เป็นที่มาของ พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก 

 
ทำไมต้องคุ้มครองเพียง 1 ล้านบาท 

จากการศึกษาจำนวนผู้มีบัญชีเงินฝากในสถาบันการเงินไทย

ทั้งระบบพบว่ามีประมาณ 82.6 ล้านบัญชี คิดเป็นยอดเงินรวมประมาณ 

6.97 ล้านล้านบาท  

ในจำนวนนี้เป็นบัญชีเงินฝากที่มีวงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท มี

ประมาณ 73.7 ลา้นบญัช ีคดิเปน็ 98.81% ผูฝ้ากกลุม่นีซ้ึง่เปน็คนสว่นใหญ่

ของประเทศมีเงินฝากรวมกันเพียง 1.87 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 

27% ของปริมาณเงินฝากทั้งหมด 

สำหรับบัญชีเงินฝากที่เกินกว่า 1 ล้านบาท มีเพียงประมาณ 

8.9 แสนบัญชีหรือคิดเป็น 1.2% ของจำนวนบัญชีเงินฝากทั้งหมด

เท่านั้น  ซึ่งผู้ฝากกลุ่มนี้มีเงินฝากรวมกันถึง 5.1 ล้านล้านบาท คิดเป็น

ส่วนแบ่งเงินฝากถึง  73% ของปริมาณเงินฝากทั้งหมด 

จากข้อมูลดังกล่าว สรุปว่ามีเพียง 1.2% ของบัญชีเงินฝาก

ทัง้หมดเทา่นัน้ทีม่เีงนิฝากเกนิกวา่ 1 ลา้นบาท รฐับาลจงึกำหนดเปา้หมาย  

มุ่งความคุ้มครองไปที่บัญชีเงินฝากส่วนใหญ่ซึ่งฝากไม่เกิน   

1 ล้านบาท มี 98.81% ซึ่งเป็นเงินฝากของประชาชนส่วนใหญ่  

ของประเทศ และเป็นเงินฝากรวมกันเพียง 1.87 ล้านล้านบาท  และวิธี

การคุ้มครองให้เก็บค่าธรรมเนียมจากสถาบันการเงินไม่เกินร้อยละหนึ่ง

ของจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครอง  

 

สาระสำคัญคือลดความคุ้มครองเงินฝาก 
เหลือ 1 ล้านบาทต่อธนาคารภายใน 5 ปี 

ก่อนหน้านี้ ใครฝากเงินกับธนาคาร จะได้รับความคุ้มครอง

เงินฝาก เต็มจำนวน แต่ต่อไปนี้ นับจากวันที่ 11 สิงหาคม 2551 

เป็นต้นไป  หากเกิดวิกฤติการเงินหรือธนาคารเจ๊งเหมือนวิกฤติปี 2540 

อีกรอบ  รัฐบาลจะไม่คุ้มครองเงินฝากอีกแล้ว  แต่จะให้สถาบันคุ้มครอง

เงินฝากซึ่งตั้งขึ้นตามกฎหมายใหม่นี้ให้การคุ้มครองแทน   สาระสำคัญ

ของ พ.ร.บ. สถาบันคุ้มครองเงินฝาก คือการคุ้มครองจะค่อย ๆ ลด

ระดับลงแบบค่อยเป็นค่อยไป จนเหลือ 1 ล้านบาทต่อธนาคาร ตาม

ลำดับ ดังนี้ 

11 ส.ค. 51 - 10 ส.ค. 52 : คุม้ครองเตม็จำนวน 

11 ส.ค. 52 - 10 ส.ค. 53 : คุม้ครองสงูสดุไมเ่กนิ 100 ลา้นบาท  

11 ส.ค. 53 - 10 ส.ค. 54 : คุม้ครองสงูสดุไมเ่กนิ  50  ลา้นบาท  

11  ส.ค. 54 - 10 ส.ค. 55 : คุม้ครองสงูสดุไมเ่กนิ  10  ลา้นบาท  

11  ส.ค. 55  เป็นต้นไป  : คุ้มครองสูงสุดไม่เกิน  1 ล้านบาท 
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จำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองนั้น นับรวมทุกบัญชีเข้า

ด้วยกันภายในธนาคารเดียวกันนะครับ ไม่ใช่นับต่อบัญชี หรือ

คุ้มครอง 1 ล้านบาทต่อธนาคารนั่นเอง 

ดังนั้น การฝากเงินในอนาคต จะคิดแต่เพียงว่าธนาคารไหน

ให้ดอกเบี้ยสูงก็แห่ไปฝากคงจะไม่ได้แล้ว  แต่ต้องคำนึงถึงความมั่นคง

ของแต่ละธนาคารด้วย 

 
ความมั่นคงของสหกรณ์กับธนาคารหรือสถาบัน
การเงินอื่น 

กอ่นหนา้เกดิวกิฤตเิศรษฐกจิ ป ี2540 หลายทา่นไมค่อ่ยเชือ่มัน่

สหกรณ์ออมทรัพย์เท่าใดนัก เพราะกลัวว่าสหกรณ์จะเจ๊งหรือคณะ

กรรมการบรหิารแบบทจุรติ แตห่ลงัจากป ี2540 เปน็ตน้มาเราไดเ้หน็ภาพ

คนแห่ถอนเงินธนาคาร หลายธนาคารเจ๊ง บางธนาคารเปลี่ยนผู้ถือหุ้น

กันใหม่ บางธนาคารต้องดูฮวงจุ้ยเปลี่ยนโลโก้กันใหม่หมด  

แต่สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ นับตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา

ถือว่า “วิกฤติคือโอกาส” สหกรณ์ออมทรัพย์เติบโตขึ้นทั้งระบบ  

ตัวเลขปี 2540 สหกรณ์ออมทรัพย์ของไทยมีทรัพย์สินรวมกัน  239,953 

ล้านบาท ปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งระบบมี 1,276 สหกรณ์

สินทรัพย์รวมกันกว่า 855,092 ล้านบาท  เติบโตขึ้นจากเดิมกว่า 3.5 

เท่าตัว ในช่วงระยะเวลาเพียง 10 ปี 

สำหรบัสหกรณอ์อมทรพัยก์รมปา่ไม ้จำกดั ของเรากอ่ตัง้เมือ่ป ี

2521 ด้วยทุนเพียง 15,570 บาท ปี 2540 ครบ 20 ปีสหกรณ์เป็นปีซึ่ง

เกิดวิกฤติเศรษฐกิจเรามีสินทรัพย์รวม 776  ล้านบาท  ผ่านมาอีก 10 ปี 

ปีที่ 30 ของสหกรณ์ ปัจจุบันเรามีสินทรัพย์รวมกว่า 5,700 ล้านบาท  

หรือเติบโตขึ้นจากเดิมกว่า 7 เท่าตัวเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2540 

มีบางท่านถามผมว่า...ตั้งแต่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 เป็น

ต้นมาบางธนาคารเจ๊ง หลายธนาคารมีปัญหา แต่สหกรณ์ออมทรัพย์

ทั้งหมดกลับเติบโตขึ้นสวนกระแส    

“เป็นเพราะว่าผู้บริหารสหกรณ์เก่งกว่าผู้บริหารธนาคาร

ใช่หรือไม่”

คำถามนี้ขอตอบว่า “ไม่ใช่ครับ” ผมคิดว่าโดยเฉลี่ยแล้ว  

ผู้บริหารสหกรณ์คงเก่งสู้ผู้บริหารธนาคารไม่ได้หรอกครับ ธนาคารมี

บุคลากรเก่ง ๆ มากมาย 

แต่ที่สหกรณ์โตขึ้นมาในช่วงวิกฤติเพราะอยู่ที่ระบบและ

แนวคิดอุดมการณ์ของสหกรณ์แตกต่างจากธนาคารครับ 

“ความเก่ง” มิได้เป็นตัวกำหนดความมั่นคงหรือการพัฒนา

อย่างยั่งยืน แนวคิดและอุดมการณ์และระบบพื้นฐานในการบริหาร

จัดการองค์กรต่างหากที่เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งหากลงรายละเอียดเฉพาะ

ประเด็นนี้ คงต้องอ่านกันหลายหน้ากระดาษ 

อย่างไรก็ตาม ผมขอยกตัวอย่างระบบการดำเนินงานพื้นฐาน

ทีท่ำใหพ้จิารณาไดถ้งึความแตกตา่งระบบ สหกรณ ์– ธนาคาร ดงันี ้ครบั 

1. หุ้น สหกรณ์สมาชิกเพิ่มหุ้นทุกเดือน เป็นเงินออมเพื่อ

ความมั่นคงในระยะยาว ทำให้ทุนดำเนินงานเพิ่มขึ้นสร้างความมั่นคง

แข็งแกร่งให้สหกรณ์เพิ่มขึ้นทุกเดือน และราคาหุ้น 10 บาทคงที่ไม่เพิ่ม

ไม่ลด ในขณะที่สถาบันการเงินอื่น การเพิ่มหุ้นหรือเพิ่มทุนทำได้ยาก 

เพราะจะกระทบผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นเดิมและอำนาจในการบริหารของ

เจ้าของเดิม และราคาหุ้นมีเพิ่มมีลดตามฐานะผลประกอบการ หุ้น

ธนาคารบางแห่งเคยลดเหลือหุ้นละ 1 สตางค์ก็เคยมีให้เห็นมาแล้ว 

2. การชำระเงินกู้ สมาชิกสหกรณ์ชำระเงินกู้ โดยการหัก ณ 

ที่จ่าย ซึ่งหักเงินเข้าสหกรณ์ทุกสิ้นเดือน ไม่ต้องรอให้สมาชิกเบิกเงิน

เดือนก่อนแล้วค่อยนำมาชำระสหกรณ์ ทำให้ไม่มีหนี้เสีย  ในขณะที่

ธนาคารลูกหนี้รับเงินเดือนก่อน เดือนไหนเงินไม่พอใช้ลูกหนี้อาจไม่จ่าย

ก็ได้โดยให้ธนาคารไปฟ้องศาลเอง 

3. ความเสี่ยงการปล่อยเงินกู้ สหกรณ์มีความเสี่ยงในการให้

สินเชื่อน้อยกว่าธนาคารสมาชิกทุกคนจะได้สิทธิกู้เท่ากันตามเงินเดือน

และตามระเบียบ โดยมีทุนเรือนหุ้น และสมาชิกที่เงินเดือนระดับใกล้

เคียงกันเป็นผู้ค้ำประกัน ทั้งผู้กู้ผู้ค้ำประกันต้องทำประกันชีวิตที่สหกรณ์

จัดให้ เพื่อลดความเสี่ยง และการปล่อยเงินกู้ของสหกรณ์จะกระจายไปสู่

สมาชิกจำนวนมาก แต่ละรายจำนวนเงินไม่สูงเกินไป ไม่กระจุกตัวอยู่ที่

กลุม่ใดกลุม่หนึง่ ในขณะทีธ่นาคารมกีารใหส้นิเชือ่กระจกุตวัมากกวา่ บางครัง้

ใหกู้แ้กธ่รุกจิใหญร่ายเดยีวนบัพนัลา้นหรอืหมืน่ลา้นบาท หากธรุกจินัน้ ๆ 

ล้มเหลวก็อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงขององค์กรได้ทันที 

4. หนีเ้สยี NPL (Non Performing Load) จากระบบเบือ้งตน้  

ทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์โดยทั่วไปไม่มีหนี้เสีย เนื่องจากสมาชิกมีเงิน

เดือนประจำ สถาบันการเงินอื่นมีหนี้เสียจำนวนมากกว่าระบบสหกรณ์

ออมทรัพย์และความสามารถในการชำระหนี้คืนขึ้นอยู่กับสภาวะทาง

เศรษฐกิจ หากมีหนี้เสียมากกว่าทำให้รายได้ลดเรียกเก็บดอกเบี้ยค้าง

ชำระไม่ได้  แต่รายจ่ายเพิ่มดอกเบี้ยเงินฝากยังต้องจ่ายสม่ำเสมอ 

ดังนั้น จะเห็นว่าวิธีการดำเนินการในเบื้องต้นมีส่วนสำคัญ

อย่างยิ่งที่ช่วยให้สหกรณ์มีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และหากคณะกรรมการ

ดำเนินการกำหนดนโยบาย โดยมุ่งไปสู่อุดมการณ์สหกรณ์แล้วก็จะยิ่ง

สร้างความมั่นคงแข็งแกร่งให้แก่สหกรณ์นั้น ๆ ยิ่งขึ้นไปอีก 

 

ข้อแตกต่างก่อนและหลัง มี พ.ร.บ.สถาบัน
ประกันเงินฝาก วิกฤติหรือโอกาสของสหกรณ์ 

จะเห็นว่าเมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจปี 2540 ทั้ง ๆ ที่ในขณะนั้น

รัฐบาลคุ้มครองเงินฝากธนาคาร “เต็มจำนวน” ด้วยซ้ำ  ในวิกฤตินั้น

กลับเป็นโอกาสทำให้สหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งระบบเติบโตขึ้นอย่างก้าว

กระโดด  ทั้งนี้เป็นเพราะระบบและแนวทางการดำเนินงานของสหกรณ์

แตกต่างจากธนาคาร ตามที่กล่าวมานั่นเอง  
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ปัจจุบัน เมื่อ พ.ร.บ.สถาบันประกันเงินฝากมีผลบังคับใช้เมื่อ

วันที่ 11 สิงหาคม 2551  สาระสำคัญ คือการลดการคุ้มครองเงินฝาก

สถาบันการเงินหรือธนาคารให้เหลือน้อยลงภายใน 5 ปี โดยในทีส่ดุแลว้

จะเหลอืคุม้ครองเงนิฝาก 1 ลา้นบาทตอ่ธนาคาร   

ดังนั้น สำหรับผมแล้วคิดว่าพ.ร.บ.สถาบันประกันเงินฝาก จะ

ไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อสหกรณ์ออมทรัพย์แต่อย่างใด ตรงกันข้ามกลับ

เป็นผลดีต่อสหกรณ์ด้วยซ้ำ เพราะเงินฝากธนาคารลดการคุ้มครอง

ลงเรื่อยๆ และหากมีวิกฤติเกิดขึ้น ในวิกฤตินี้กลับเป็นโอกาสของ

สหกรณ์อีกครั้ง   

แตโ่อกาสนัน้ มใิชว่า่จะไดม้างา่ย ๆ สว่นหนึง่เราจะตอ้งปรบัตวั 

เตรียมใจเพื่อรองรับวิกฤติเสียแต่เนิ่น ๆ เช่นกัน 

 
เงินสหกรณ์ที่ฝากไว้กับธนาคารเสี่ยงหรือไม่ 

แม้ว่าสมาชิกจะเข้าใจดีแล้วว่า วิธีคิดและการดำเนินงานของ

สหกรณ์เสี่ยงน้อยกว่าธนาคาร โดยเฉพาะการให้สินเชื่อที่ไม่กระจุกตัว

แต่กระจายไปสู่รายย่อย และระบบการหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย ซึ่งทำให้

พอจะเข้าใจได้ว่าสหกรณ์มีความมั่นคงแข็งแรงมีภูมิคุ้มกัน 

แต่ยังสมาชิกหลายท่านตั้งคำถามต่อมาด้วยความเป็นห่วง

สหกรณ์ว่า  

“เงินที่สหกรณ์นำไปฝากสหกรณ์ถือว่าเสี่ยงไหม ถ้า

สหกรณ์นำเงินไปฝากไว้กับธนาคารมากๆหากธนาคารล้มขึ้นมา

สหกรณ์จะทำอย่างไรเพราะธนาคารจะคืนให้สหกรณ์เพียง1ล้าน

บาทต่อธนาคารแล้วสหกรณ์จะเอาเงินที่ไหนมาคืนสมาชิกที่ฝาก

เงินไว้กับสหกรณ์”

ผมได้ฟังคำถามนี้ ก็ได้แต่อึ้งกิมกี่อยู่พักหนึ่ง  แล้วค่อย ๆ 

ไล่เลียงบัญชีฐานะการเงินของสหกรณ์เ เพื่อสรุปให้สมาชิกทราบว่า 

แมว้า่ธนาคารทีส่หกรณไ์ปฝากเงนิจะลม้ไปกจ็ะไมก่ระทบ

ต่อฐานะการเงินสหกรณ์หรือถ้าจะกระทบก็กระทบน้อยมาก

เพราะว่าจากทุนดำเนินงานของสหกรณ์ทั้งหมดกว่า

5,700ล้านบาทสหกรณ์นำเงินไปฝากไว้กับธนาคารเพียงเล็กน้อย

เท่านั้นโดยปกติสหกรณ์จะฝากเงินไว้กับธนาคารต่อวันประมาณ

20ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ0.35หรือสูงสุดช่วงปลายเดือนที่

สหกรณ์หักเงินเดือนสมาชิกเข้าบัญชีธนาคารประมาณ100ล้าน

บาทหรือร้อยละ1.7ของเงินสหกรณ์ทั้งหมดเท่านั้นซึ่งเงิน100

ล้านนี้สหกรณ์ฝากไว้ที่ธนาคารช่วงต้นเดือนเพียง2-3วันเท่านั้น

สหกรณ์ฝากไว้กับธนาคาร เฉพาะที่มีความจำเป็นสำหรับการ

ใช้จ่ายประจำวันคือวันละประมาณ 20 ล้านบาทเท่านั้น เงินนี้ไว้เพื่อเป็น

เงนิสำรอง สำหรบัใหส้มาชกิถอน ATM ถอนเปน็เงนิสดหรอืเชค็ประจำวนั 

การจา่ยเงนิกูป้ระจำวนั ซึง่โดยเฉลีย่รวมทัง้หมดประมาณวนัละ 10 - 20 

ล้านบาท  แต่หากเป็นวันหยุดยาวหรือวันต้นเดือนอาจเพิ่มสูงสุด

ประมาณ 20 ล้านบาท เงินจำนวนนี้จะฝากไว้ที่ธนาคารเพื่อรอการ  

ตัดบัญชีจากระบบ ATM และเช็คสั่งจ่าย 

ส่วนเงินอีก 5,600 ล้านบาท สหกรณ์เอาไปทำอะไรบ้าง 

1. ให้สมาชิกกู้รวมกันทุกประเภทประมาณ 4,600 ล้านบาท 

ซึ่งในแต่ละเดือนสหกรณ์หักเงิน ณ ที่จ่ายเป็นเงินหมุนเข้าสหกรณ์

ประมาณเดือนละ 100 ล้านบาท หรือปีละ 1,200 ล้านบาท 

2. เป็นเงินทุนระยะยาวประมาณ 900 ล้านบาท ลงทุน

ประเภทตราสารหนี้ที่มีความมั่นคง เช่น หุ้นกู้รัฐวิสาหกิจ พันธบัตร

รัฐบาล หรือตั๋วเงินคลัง ซึ่งรัฐบาลเป็นประกัน 

3. เป็นเงินลงทุนระยะสั้นประมาณ 100 ล้านบาท เช่น 

พนัธบตัรรฐับาล หรอืตัว๋เงนิคลงั ประเภท 60 วนั 30 วนั 14 วนั หรอื 7 วนั 

เงนิลงทนุระยะสัน้นีเ้มือ่ครบกำหนดและเมือ่สหกรณจ์ำเปน็ตอ้งใชก้จ็ะถกู

โอนเข้าบัญชีธนาคารเป็นรายวัน หากไม่จำเป็นต้องใช้สหกรณ์ก็  

อาจลงทุนต่อ 7 วันหรือ 14 วัน หรือ 30 วันแล้วแต่กรณี 

เงินทั้ง 3 กลุ่มที่สหกรณ์ให้สมาชิกกู้ การลงทุนระยะยาวและ

ระยะสั้น ให้ผลตอบแทนสูงกว่าฝากธนาคารซึ่งให้ดอกเบี้ยเพียง 0.75% 

เทา่นัน้ 

จะเห็นว่าเงินสหกรณ์ส่วนใหญ่อยู่ในมือสมาชิก  ซึ่งตราบใด  

ที่สหกรณ์ยังหัก ณ ที่จ่ายผ่านกรมบัญชีกลางได้ และรัฐบาลยังจ่าย  

เงินเดือนให้ข้าราชการทุก ๆ เดือนก็ไม่น่าเป็นห่วงอะไร  ความมั่นคง

ของสหกรณ์ในปัจจุบันจึงขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลยังจ่ายเงินเดือนให้กับ

ข้าราชการทุกเดือนหรือไม่  และหากรัฐบาลหยุดจ่ายเงินเดือนให้

ข้าราชการอย่าว่าแต่สหกรณ์เลยครับที่จะลำบาก  ธนาคารไหน ๆ ก็คง

ไม่รอดเหมือนกัน 

ดังนั้น ที่ท่านสมาชิกเป็นห่วงว่า เมื่อใช้ พ.ร.บ. สถาบัน

คุ้มครองเงินฝากแล้ว  เกรงว่าเงินที่สหกรณ์ฝากไว้ที่ธนาคารจะหายไป

ด้วยหากธนาคารล้มนั้น ประเด็นนี้ไม่ต้องเป็นห่วงครับ เพราะสหกรณ์

ฝากเงินกับไว้ธนาคารน้อยมาก  และเป็นไปไม่ได้ครับที่จะให้สหกรณ์

ฝากเงินไว้กับธนาคารให้มาก ๆ เพราะสหกรณ์ต้องจ่ายเงินปันผลสูงถึง 

5.75% และดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 4.25% หากไปฝาก

ธนาคารจำนวนมาก ๆ รบัดอกเบีย้เพยีง 75 สตางคต์อ่ป ีผลการดำเนนิงาน

กค็งจะขาดทนุ แลว้จะเอาเงนิทีไ่หนมาจา่ยเงนิปนัผลและดอกเบีย้เงนิฝาก  

ให้สมาชิก 

 

สรุป 
สรปุวา่ พ.ร.บ. สถาบนัคุม้ครองเงนิฝาก ในภาพรวมแลว้สง่ผล  

กระทบในด้านบวก ซึ่ งล้วนแล้วแต่ เอื้อประโยชน์ให้กับสหกรณ์ 

เนื่องจากสาระสำคัญของกฎหมายดังกล่าวเป็นการลดความคุ้มครอง

เงินที่ฝากไว้กับธนาคาร จากเดิมที่คุ้มครองเต็มจำนวน  ค่อย ๆ ลดลง

จนเหลือเพียง 1 ล้านบาทต่อธนาคาร  เท่ากับเอื้อประโยชน์สหกรณ์ให้

สามารถแข่งขันกับธนาคารได้มากขึ้น  เมื่อคราวเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ  

ป ี2540 ขณะนัน้เงนิฝากธนาคารไดร้บัการคุม้ครองเตม็จำนวน ระยะเวลา 

10 ปี ที่ผ่านมากลับทำให้สหกรณ์เติบโตมากยิ่งขึ้น เพราะความมั่นคง

แข็งแกร่งของสหกรณ์ขึ้นอยู่กับระบบสหกรณ์ ทุนเรือนหุ้นที่เพิ่มขึ้น  

ทกุเดอืน ระบบการหกั ณ ทีจ่า่ย และขึน้อยูก่บัวา่รฐับาลยงัจา่ยเงนิเดอืน

ใหก้บัขา้ราชการหรอืไม ่ในขณะสภาวะความผนัผวนทางเศรษฐกจิสง่ผล  

กระทบต่อสถาบันการเงินอื่น ๆ มากกว่าสหกรณ์  ในอนาคตเมื่อเงิน

ฝากธนาคารค่อย ๆ ลดการคุ้มครองลงจึงเป็นโอกาสให้กับสหกรณ์  

ออมทรพัยต์า่งๆ อกีครัง้ แตท่ัง้นีส้หกรณจ์ะตอ้งปรบัตวัเองโดยยดึหลกัการ

แนวทางตามอุดมการณ์สหกรณ์เป็นหลัก และพร้อมพัฒนาองค์กรและ

การบริหารจัดการเพื่อรองรับวิกฤติเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
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❤ ❤ ❤❤
❤

 BY:ไผ่ลู่ลม 

เวลาชา่งผา่นไปอยา่งรวดเรว็ยิง่นกั ไมท่นัไร บางคนกบ็น่วา่มอีะไรอกีตัง้หลายอยา่งทีว่างแผนไวต้ัง้แต ่ 
ต้นปีว่าจะทำแต่ยังไม่ได้ลงมือทำสักที ตอนนี้ก็น่าจะได้เวลาเริ่มต้นกันใหม่อีกทีแล้วนะคะ หากจะทำอะไร   
อย่ามีคำว่าเดี๋ยว แล้วความสำเร็จก็จะตามมาเอง ขอเพียงเราไม่ท้อไปซะก่อน 

❤  เพื่อนสมาชิกคงได้เห็นวารสารสหกรณ์ป่าไม้ ในรูปแบบใหม่ที่มีสีสันสวยงาม แต่ก็ยังเต็มอิ่มด้วย
สาระที่คัดสรรมาเพื่อคุณผู้อ่านทุกท่าน อย่าลืมส่งข้อคิดเห็นหรือคำแนะนำของท่านมาได้นะคะ เพราะเราอยาก
ให้สมาชิกทุกท่านได้มีส่วนร่วมกับการก้าวไปแห่งความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ตลอดไป 

❤  ครบรอบการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ วันที่ 28 กันยายน ของทุกปี ความสำเร็จของ
วันนี้ คือรางวัลสำหรับความมุ่งมั่น เหนื่อยยากของกลุ่มคนเล็ก ๆ จนได้ขยายวงกว้างมาเป็นสมาชิกทุกท่าน  
สหกรณ์ก้าวไกลมาได้จนถึงทุกวันนี้ ก็เพราะความเอื้ออาทรของพวกเราชาวสหกรณ์ และทางสหกรณ์มีของ  
ที่ระลึกมาแจกสมาชิกทุกท่าน ถ้ามีโอกาสแวะเวียนมาที่สหกรณ์ สามารถแจ้งเลขที่สมาชิกได้ที่เคานเตอร์  
เพื่อรับปากกาสวยหรู 

❤  สุขสันต์วันเกิดคะ สำหรับผู้ที่เกิดในเดือนกันยายนนี้ ถือว่าได้โชค 2 ชั้น เพราะทางสหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการเพื่อวันเกิดสมาชิกจากเดิม  
ปีละ 100 บาท  พิเศษเพิ่มให้อีกคนละ 100 บาท  โดยจ่ายให้เนื่องในวันครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์ ซึ่งตรงกับวันที่ 28 กันยายนของทุกปี 

❤  ชีวิตในสังคมบริโภค เราวิ่งหาเงินเพื่อสนองปัจจัยส่วนเกินในชีวิตประจำวัน เราจึงมีเวลาให้กับตัวเองน้อยลง ลองหันไปมองรอบกายของ
คุณดูว่าคุณได้ให้ความรักกับครอบครัวดีพอแล้วหรือไม่? แม้จะไม่ได้บอกรักด้วยคำพูด แต่การดูแลเอาใจใส่กันและกันก็เป็นภาษารักอีกภาษาหนึ่งที่จะสื่อ
ถึงกันได้คะ 

❤  ขึ้นชื่อว่าคนชอบเที่ยวธรรมชาติ พอลองได้มีเวลาสักนิดสักหน่อย เป็นต้องคว้าเป้ใบโปรดขึ้นหลัง ก้าวขา
ออกเดินทางตะลอนๆทันที ครั้งนี้อย่าลืมนะคะ สำหรับสมาชิกที่สมัครค่ายเยาวชนสัมพันธ์ไปสัมผัสธรรมชาติ และ
ประสบการณ์ดี ๆ ที่น้ำตกเอราวัณ จ.กาญจนบุรี เจอกันได้ในวันที่ 18 ตุลาคม 2551 รถออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์  
กรมป่าไม้ เวลา 08.00 น. 

❤  ปิดท้ายฉบับกันด้วยข้อคิดดี ๆ เพื่อให้ทุกวันของคุณผ่านไปอย่างมีความสุขบางครั้งการเปิดใจให้
ยอมรับและเรียนรู้ในความแตกต่างที่ไม่คุ้นเคยอาจทำให้เราได้รับสิ่งดีๆคืนกลับมาอย่างคาดไม่ถึง พบกันใหม่
ฉบับหน้าคะ  

 

มุมนี้มีรางวัล 
กลับมาเจอกันอีกครั้ง กับมุมแห่งความ

สุขของเพื่อนสมาชิกทุกคน คำถามประจำ

ฉบับนี้ 

หากสมาชิกท่านใด รู้จักโรงเรียนป่าไม้

อุทิศ 10 (บ้านท่ากะบาก) อ.สระแก้ว 

จ.ปราจีนบุรี 

โปรดแจ้งข้อมูลที่อยู่ หรือเบอร์ติดต่อ 

มายังสหกรณ์ด่วน!!!ทางสหกรณ์จะมีรางวัล

เสื้อยืดสวย ๆ มอบให้  จำนวน 3 รางวัล 

โทร:0-2579-7070 แฟกซ์: 0-2579-9774   

e-mail:forestcoop@gmail.com 

 

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ อัพเดทใหม่กันหรือยัง ?  
(ต่อจากหน้า1) 

วันเวลาหมุนเวลาเปลี่ยนไป ท่านสมาชิกรู้หรือไม่ว่า ท่านมีสิทธิเพิกถอน หรือ 

เปลี่ยนแปลงบุคคล หรือสัดส่วนของผู้รับผลประโยชน์ได้  เนื่องจากวันเวลาเปลี่ยนแปลงไป 

อาจมีบุคคลผู้รับผลประโยชน์ถึงแก่กรรม  การเปลี่ยนแปลงหนังสือผู้รับโอนประโยชน์ จะต้อง

ทำเป็นหนังสือผู้รับโอนประโยชน์ฉบับใหม่ ระบุวันเดือนปีให้ที่ทำให้ชัดเจนแทนฉบับเดิมยื่น

ต่อสหกรณ์ 

ปัจจุบัน  มีสมาชิกส่วนหนึ่งได้แจ้งเปลี่ยนแปลง โดยทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์

ฉบับใหม่แทนฉบับเดิม ซึ่งสหกรณ์ก็จะดำเนินการให้ตามความประสงค์ของสมาชิก  

แต่มีสมาชิกจำนวนหนึ่ง ไม่เคยเปลี่ยนแปลงหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์เลย ซึ่งบาง

ท่านจัดทำไว้ตั้งแต่บรรจุข้าราชการและเป็นสมาชิกสหกรณ์ใหม่ ๆ  โดยส่วนใหญ่ยังไม่มี

ครอบครัว จึงมักมอบให้บิดา มารดา เป็นผู้รับโอนประโยชน์ เมื่อเวลาผ่านไปสมาชิกหลาย

ท่านมีครอบครัว และบุตร เติบโตจนจบการศึกษา และบิดาหรือมารดาอาจถึงแก่กรรมไปบ้าง

แลว้ แตย่งัไมเ่คยเปลีย่นแปลงหนงัสอืผูร้บัโอนประโยชนเ์ลย เมือ่เกดิเหตฉุกุเฉนิโดยไมค่าดคดิ 

สมาชกิถงึแกก่รรม ทำใหม้ผีลกระทบตอ่ครอบครวั คูส่มรส และบตุรอาจไดร้บัความเดอืดรอ้นได้ 

ดังนั้นหากสมาชิกท่านใด มีความประสงค์จะเปลี่ยนหนังสือผู้รับโอนประโยชน ์

หรอืไมม่ัน่ใจวา่ หนงัสอืผูร้บัโอนประโยชนฉ์บบัปจัจบุนัถกูตอ้งตรงความประสงคข์องตน

หรือไม ่โปรดทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ฉบับใหม่แทนฉบับเดิม ตามแบบฟอร์ม

ของสหกรณ ์โดยระบุวันที่ปัจจุบันให้ชัดเจนเพื่อให้มีผลเพิกถอนฉบับเดิม (สามารถ

ดาวนโ์หลดแบบฟอรม์หนงัสอืผูร้บัโอนประโยชนไ์ดจ้าก www.025798899.com) 
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พอพูดถึงคำว่า “เกษียณ” หลายคนคงคิดถึงคนทำงานที่อายุ
ไม่น้อยกว่า 55 ปีขึ้นไป และคนในวัยหนุ่มสาวรู้สึกว่าคำๆนี้ ยังห่างไกล
จากชีวิตตัวเองมาก ก็เลยไม่ค่อยให้ความสำคัญมากนัก จนอายุใกล้ๆ  
หกสิบแล้วค่อยคิดถึงชีวิตหลังเกษียณ แท้จริงแล้วเราไม่สามารถหยุดยั้ง
การเปลีย่นแปลงของอายไุด ้แตเ่ราสามารถรกัษาความคงอยูอ่ยา่งสบายใจ  
ด้วยการทำให้ตนเองมีสุขภาพชีวิตที่ดีทั้งกายและใจ    

ชีวิตหลังการทำงานประจำ เป็นชีวิตแห่งการพักผ่อน เป็นช่วง
ชีวิตแห่งอิสระที่อยากจะทำอะไรตามที่ใจคิดได้ อยากไปเที่ยวก็ไปได้ 
อยากจะหยดุอยูบ่า้นเฉยๆกท็ำได ้และสามารถนำเอาผลพวงแหง่ความสขุ  
นั้นไปช่วยเหลือสังคมบ้าง เหมือนคำกล่าวที่ว่า “เกษียณแต่ตัว แต่
สายใยยังคงอยู่นิจนิรันดร” 

หลังจากเกษียณ วันพักของคุณ สหกรณ์ไม่ลืมสมาชิกวัย
เกษียณอยู่แล้ว มีสิทธิประโยชน์มากมาย ที่พร้อมจะมอบให้ไม่ว่าจะเป็น 
ประกันชีวิต 1 แสน ,ทุนเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส ,ทุนบำเหน็จสมาชิก 
ถ้าต้องการเงินไปสร้างฝัน ก็สามารถหยุดส่งหุ้นได้ทันที  ทั้งนี้
สมาชิกต้องไม่มีหนี้สิน หรือมีหนี้สินไม่เกินค่าหุ้นที่ตนมีอยู่ใน
สหกรณ์  

สำหรับทุนสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโสและทุนสวัสดิการ

เพื่อบำเหน็จสมาชิก ทางสหกรณ์ได้ทำการโอนเงินให้แล้วเมื่อวันที่   

1 ตุลาคม 2551 

ท้ายเล่ม  By : รุ้งตะวัน

สิทธิประโยชน์หลังเกษียณ หยุดส่งหุ้นได้ 
สวัสดิการมากมาย ความอุ่นใจที่สหกรณ์มีให้คุณ 

ที่ปรึกษา    นายพิณ  เกื้อกูล    นายสิทธิชัย  อึ๊งภาภรณ์    นายธนโรจน์  โพธิสาโร  
บรรณาธิการ    นายวิชิต  สนธิวณิช
กองบรรณาธิการ นายประสิทธิ์  นิ่มนวลฉวี    นางณัฐณิชา  แก้วเกตุ    นางสาวขนิษฐา  จิตต์ประเสริฐศรี
ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำกัด  โทร. 0-2903-8257-9

ขอรับทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก 
ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบวาตภัย 

ปัจจุบันนี้  สิ่งที่ไม่คาดคิดก็อาจเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว อย่างเช่น 

ข่าวน้ำท่วม ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนคนไทย แต่สิ่งหนึ่งที่

น่ายินดี ก็คือ พวกเราไม่เคยทอดทิ้งกัน ด้วยสายใยรักแห่งป่าไม้ 

สมาชิกท่านใดที่ประสบปัญหาอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย 

สามารถกรอกแบบฟอร์มแล้วส่งมาที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด 

(ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.025798899.com) 

สำหรับเอกสารประกอบการพิจารณามีดังต่อไปนี้ 

1. สำเนาบัตรประชาชน/บัตรข้าราชการ 

2. สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกที่ประสบภัย (สมาชิกที่ขอ

ทุนสวัสดิการฯต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านนี้) 

3. รายละเอียด ประเมินมูลค่าความเสียหายพร้อมลงนาม

รับรองโดยประธานกลุ่มผู้แทนสมาชิกหรือผู้บังคับบัญชา 

4. ภาพถ่ายความเสียหายของที่อยู่อาศัยที่ประสบภัย 


