


ทักทาย
บทบรรณาธิการ

สวัสดีครับพ่ีน้องสมาชิกสหกรณ์ของ

คนงานรถไฟ วารสารฉบับนี้เป็นฉบับแรกใน

การกลับเข้ามาท�าหน้าที่ เป็นบรรณาธิการ

วารสารอุดมการณ์สหกรณ์อีกครั้ง ขอขอบคุณท่านประธาน สอ.สร.

รฟท. ท่ีไว ้วางใจให้ท�าหน้าท่ีน้ี                                        

                                                                                                                                                                                                                                 

 ผ ่านไปได ้ด ้วยดี กับการประชุมใหญ ่สามัญประจ�าป ี 

2562 ของสหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ

แห่งประเทศไทย จ�ากัด (สอ.สร.รฟท.) ปีน้ีทางสหกรณ์มีของท่ี

ระลึกให้กับสมาชิกท่ีมาลงทะเบียนเป็นกระเป๋าเป้อย่างดีพร้อม

ข้าวสารอีก  1 กิโลกรัม ผลปรากฏว่ามีสมาชิกเข้ามาลงทะเบียน

มากกว่าประมาณการท่ีวางไว้ จึงท�าให้สมาชิกบางท่านไม่ได้รับ

ของท่ีระลึกกลับไป แต่ท้ังน้ีทางสหกรณ์ได้ให้ลงชื่อท้ิงไว้เพ่ือท่ีจะ

จัดท�าของท่ีระลึกเพ่ือรับรองว่าสมาชิกท่ีลงชื่อไว้ จะได้รับของท่ี

ระลึกทุกคน สรุปเงินปันผลปีน้ีท่ีทางมติท่ีประชุมสหกรณ์รับรอง

คือ 4.75% เงินเฉล่ียคืน 10.25% ก็คงพอได้บรรเทาหน้ีสินท่ีมี

หรือบางท่านอาจไม่มี

  และวันที่ 20 - 21 มีนาคม 2563 นี้ทางสหกรณ์ได้มีการ

จัดสัมมนาวิชาการให้กับกรรมการและเจ้าหน้าท่ีในเร่ือง”แผน

กลยุทธ์  หลักธรรมาภิบาลตามอุดมการณ์สหกรณ์” โดยมี อ.สมศักดิ์ 

โกศัยสุข ประธานที่ปรึกษา   สอ.สร.รฟท. เป็นวิทยากร การให้ความรู้

นั้นเป็นสิ่งที่สหกรณ์ สอ.สร.รฟท.ท�ามาตลอดเพราะถือว่ามีความ

ส�าคัญเป็นอย่างมากในการท่ีจะให้ความรู้และคัดกรองคนเข้ามาเป็น

กรรมการและเจ้าหน้าที่ สอ.สร.รฟท.สิ่งที่สามารถตอบได้ชัดเจนคือ

การได้รับการประกาศให้เป็นสหกรณ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน จาก

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย สิ่งเหล่านี้คือความภาค

ภูมิใจของคณะกรรมการเจ้าหน้าที่และสมาชิก สอ.สร.รฟท ที่สหกรณ์

แห่งนี้บริหารงานโดยคนงานรถไฟ

  ฉบับน้ีคงมีเพียงเท่าน้ีครับ ส่วนโครงการซื้ออาวุธปืน

หมดเขตส้ินเดือนเมษายน สมาชิกท่านใดสนใจติดต่อสอบถามมา

ได้ที่สหกรณ์นะครับ 

พบกันใหม่ฉบับหน้า

สวัสดีครับ

ทักทาย

เรื่องจากปก

โดย : ฐากูร  เพชรมาตย์

โดย : ผู้จัดการ
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คุยกับประธาน

โดย : ภิญโญ  เรือนเพ็ชร

4

รายงานผลการด�าเนินงาน
โดย : โชติกา  บุญรังศรี

6

8

10

26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ

น้อมกราบร�าลึก “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”

12

ฌาปนกิจสงเคราะห์14
โดย : ประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม15
โดย : เบญจวรรณ ล้อเส็ง

       คณะผู้จัดท�า
       ที่ปรึกษา  : สมศักดิ์ โกศัยสุข  สาวิทย์ แก้วหวาน  ภิญโญ เรือนเพ็ชร

       บรรณาธิการ  : ฐากูร  เพชรมาตย์

       ผู้ช่วยบรรณาธิการ  : โชติกา  บุญรังศรี

       กองบรรณาธิการ  : สุภวัฒน์  รัตนคชา ศุภชัย ใบบาง  

       ว่าที่ ร.ต.เจษฎาภรณ์ หมั่นคิด สมชาย  นาคแสนพญา ปิยพันธ์ ช�านาญภักดี

       ออกแบบรูปเล่ม  : เบญจวรรณ   ล้อเส็ง

สารบัญ

เส้นทางคนสหกรณ์

บนความเคลื่อนไหว

โดย : ประชาสัมพันธ์

ฟโดย : สมศักดิ์  โกศัยสุข

เรื่อง : หยุดฟุ่มเฟือยทุกชนิด เพราะเศรษฐกิจทรุดยาว

รอบรู้เรื่องสหกรณ์

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562

โดย : ผู้จัดการ

- โครงสร้างคณะกรรมการ สอ.สร.รฟท. ชุดที่ 27/2563

ฐากูร  เพชรมาตย์
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เรื่องจากปก โดย ผู้จัดการ

 วันที่  26 

กุมภาพันธ ์ ของทุก

ป ี เป ็นวัน “สหกรณ์

แห่งชาติ” . . . และใน

ป ี น้ี ส ห ก ร ณ ์ อ อ ม

ทรัพย์สหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง

ประเทศ ไทย  จ� ากั ด        

(สอ.สร.รฟท.) โดยประธานกรรมการ นายภิญโญ เรือนเพ็ชร 

น.ส.สุมาลี สุดแก้ว กรรมการ นางโชติกา  บุญรังศรี ผู้จัดการ และ

น.ส.เบญจวรรณ ล้อเส็ง ได้เข้าร่วมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ เพื่อ 

“วางพานพุ่ม” น้อมกราบร�าลึก ในพระมหากรุณาธิคุณต่อ “พระบิดา

แห่งการสหกรณ์ไทย. .  .พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนี               

แจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ จัดโดย สันนิบาตสหกรณ์แห่ง

ประเทศไทย ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กทม. มี รมต.

ว่าการกระทรวงการเกษตรฯและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีและ 

ข้าราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์สมาชิก

ในส่วนกลางเข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

     ที่มาของ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”
 มหาอ�ามาตย์โท พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลง

กรณ์มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส เป็นองค์ต้น

ราชสกุล “รัชนี” 

 พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่น

พิทยาลงกรณ์ เมื่อครั้งทรงเป็นอธิบดีกรมพาณิชยและสถิติพยากรณ์

ทรงพิจารณาเลือกแบบอย่างสหกรณ์เครดิตท่ีจัดกันอยู ่ในต่าง

ประเทศหลายรูปแบบ ในที่สุดทรงเลือกสหกรณ์แบบไรฟ์ไฟเซนและ

ทรงยืนยันไว้ในรายงานสหกรณ์ฉบับแรกว ่า  “ เมื่ อ ได ้พิจารณา

ละเอียดแล้วได้ตกลงเลือกสหกรณ์ชนิดที่เรียกว่าไรฟ์ไฟเซน ซึ่งเกิด

ขึ้นในเยอรมนีโดยมีจุดมุ่งหมายที่ จ ะอุ ปถั มภ ์ คนจน ผู้ประกอบ             

กสิกรรมย่อยๆ เห็นว่าเป็นสหกรณ์ชนิดที่เหมาะสมที่สุดส�าหรับ

ประเทศไทย”

 จากการท่ีพระองค์ท ่านทรงเป ็นผู ้ บุกเบิกริเ ร่ิมงาน

สหกรณ์ขึ้นในประเทศไทย บุคคลทั้งหลายในขบวนการสหกรณ์จึง

ถือว่าพระองค์ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”

 ส�าหรับรูปแบบของไรฟ์ไฟเซน ก็คือ สหกรณ์เพื่อการกู้ยืม

เงินที่มีขนาดเล็ก สมาชิกจะได้รับความรับผิดชอบร่วมกัน ท�าให้

สะดวกแก่การควบคุม ท้องที่ที่ได้รับการพิจารณาให้จัดตั้งสหกรณ์

คือ จังหวัดพิษณุโลกเนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีผู้คนไม่หนาแน่นและ

เป็นราษฎรท่ีเพ่ิงอพยพมาจากทางใต้จึงต้องการช่วยเหลือผู้อพยพ

ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรให้ตั้งตัวได้ ต่อมากรมพาณิชย์และสถิติ

พยากรณ์จึงไ ด ้ ท ดลองจัดตั้งสหกรณ์หาทุนขึ้นท่ีอ�าเภอเมือง

พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เป็นแห่งแรก ใช้ชื่อว่า “สหกรณ์วัน

จันทร์ ไม่จ�ากัดสินใช้” ณ ต�าบลวัดจันทร์ อ�าเภอเมืองพิษณุโลก โดย

จดทะเบียนเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2549 มีพระราชวรวงศ์เธอ 

กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เป็นนายทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรก 

นับเป็นการเร่ิมต้นแห่งการสหกรณ์ในประเทศไทยอย่างสมบูรณ์

ตามรูปแบบสหกรณ์เครดิตแบบไรฟ์ไฟเซน

 จนเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2527 ที่ประชุมคณะ

รัฐมนตรีซึ่งมีพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี และ

นายณรงค์ วงศ์สุวรรณ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ ได้มี ม ติ ก� า ห น ด ใหว้ันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี                   

“วันสหกรณ์แห่งชาติ”

บทความ : วสิษฐ์พล พุทธพงษ์ นักวิชาการสหกรณ์ช�านาญการพิเศษ 

26 กุมภาพันธ์. .วันสหกรณ์แห่งชาติ
น้อมกราบร�าลึก “พระบิดาการสหกรณ์ไทย”
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คุยกับประธาน

คุณภิญโญ เรือนเพ็ชร
: ประธานกรรมการ สอ.สร.รฟท.

 สวัสดีครับสมาชิก สอ.สร.รฟท. ทุกท่าน 

พบกันในอุดมการณ์สหกรณ์ฉบับเดือนมีนาคม 

2563 นับเป ็นเดือนแรกของคณะกรรมการ 

สอ.สร.รฟท. ชุดท่ี 27/2563 ได้เข้ามาด�าเนิน

งานสหกรณ์ ก่อนอื่นผมในฐานะตัวแทนของคณะ

กรรมการด�าเนินงาน ขอขอบคุณสมาชิก ผู้แทน

สมาชิกท่ีให้ความไว้วางใจ คณะกรรมการด�าเนิน

งานชุดน้ี ผมขอยืนยันว่าจะท�าให้สหกรณ์เป็นท่ีพ่ึง

ทางการเงิน จะมุ่งม่ันท่ีจะให้สมาชิกมีความม่ันคง

ทางการเงิน มีการออมเงินเพ่ือให้ชีวิตในช่วงสูง

วัยสามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างไม่ล�าบาก จะยึดม่ัน

อุดมการณ์และหลักการท้ัง 7 ประการของสหกรณ์

และหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด เน้นการ

ท�างานเป ็นทีมของคณะกรรมการทุกคนต้องมี

ความมุ่งม่ัน เสียสละ มีความสามัคคี รับฟังความ

คิดเห็นของผู้อื่น รวมท้ังต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต 

โปร่งใส มุ่งเน้นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นส�าคัญ

 ส�าหรับนโยบายการบริหาร สอ.สร.รฟท. 

คือ สานประโยชน์ของสมาชิก 3 กลุ่มหลัก คือ 

สมาชิกผู ้ ถือหุ ้น สมาชิกท่ีฝากเงิน และสมาชิกท่ีกู้

เงินให้มีความเหมาะสมเป็นธรรม สอดคล้องกับ

ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน กล่าวคือสมาชิกผู้ถือหุ้นก็

จะได้รับเงินปันผลในสัดส่วนท่ีเป็นธรรม สมาชิกท่ี

ฝากเงินควรได ้ รับอั ตราดอกเบี้ ย เงินฝากใน

อัตราส่วนท่ีเป็นธรรม สูงกว่าของธนาคารพาณิชย์

ท่ัวไป ซึ่งในปัจจุบันสมาชิกของเรายังมีการฝากเงิน

ในปริมาณท่ีถือว่าน้อยมาก ท้ังๆท่ีสหกรณ์ให้อัตรา

ดอกเบี้ยท่ีสูงกว่าธนาคารพาณิชย์และไม่เสียภาษี

ดอกเบี้ยเงินฝาก จึงอยากเชิญชวนสมาชิกทุกท่าน

ให้ชวนกันมาฝากเงินไว้กับสหกรณ์ ม่ันคง ปลอดภัย 

สหกรณ์ของเราได้รางวัลระดับดีเลิศมาทุกปี และใน

ปี 2560 ได้รางวัลสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล 

ส�าหรับสมาชิกท่ีกู้เงินซึ่งถือว่าเป็นผู้ท่ีก่อให้เกิดราย

ได้ส่วนใหญ่ของสหกรณ์ ควรจะต้องได้รับการดูแล

“

“

 ปัจจุบันสมาชิกของเรายังมีการฝาก

เงินในปริมาณที่ ถื อว ่ า น ้ อ ยม ากทั้ ง ๆที่

ส ห ก ร ณ ์ ใ ห ้ อั ต ร า ด อ ก เ บี้ ย ที่ สู ง ก ว ่ า

ธนาคารพาณิชย ์และไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงิน

ฝาก จึงอยากเชิญชวนสมาชิกทุกท่านให้ชวน

กันมาฝากเงินไว้กับสหกรณ์ มั่นคง ปลอดภัย
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โดย ประธานกรรมการ

เอาใจใส่อย่างเป็นธรรมเช่นกัน เพ่ือให้สมาชิกท่ีใช้

บริการเงินกู้จากสหกรณ์ไปแล้ว กู้ไปในสัดส่วนที่

เหมาะสมกับความสามารถในการช�าระหน้ีได ้              

อย่างมีรปะสิทธิภาพ อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ต้องถูก

กว่าธนาคารพาณิชย ์ ท่ัวไป ส้ินป ีเฉล่ียคืนให้กับ

สมาชิกผู้กู้ในสัดส่วนที่เป็นธรรมเช่นกัน

 พระราชด�ารัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อ

วันที่ 26 มีนาคม 2557 “สหกรณ์น้ี แปลว่า การ

ท�าด้วยกัน หมายถึง ผนึกก�าลังผู้ท�างานเก่ียวข้อง

กัน การท�างานท่ีเก่ียวข้องกันน้ันให้พรักพร้อมกัน

ทุกด้าน และต้องกระท�างานน้ันด้วยความรู้ความ

สามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยความเมตตา

หวังดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและกันจึงเป็นสหกรณ์แท้ 

ซึ่งมีแต่ความเจริญก้าวหน้า และอ�านวยประโยชน์

อันพึงประสงค์”  คณะกรรมการ ด�าเนินการสหกรณ์

จะยึดมั่นเป็นแนวทางในการบรหิาร สอ.สร.รฟท. ชุดที่ 

27/2563 เป็นส�าคัญ

พบกันใหม่ฉบับหน้า

สวัสดีครับ
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รายงานผลการด�าเนินงาน
โดย ผู้จัดการ

คุณโชติกา  บุญรังศรี
: ผู้จัดการ สอ.สร.รฟท.

รายงานผลการด�าเนินงาน
เดือนมกราคม 2563. . .

 คอลัมน์รายงานผลการด�าเนินงาน สหกรณ์ออมทรัพย์

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ�ากัด ฉบับ

เดือนมีนาคม 2563 เป็นการรายงานผลการด�าเนินงานของ

เดือนมกราคม 2563 ท่ีผ่านมา นะคะ

 ก่อนเข้าเรื่อง!! ช่วงน้ีในกทม. และท่ัวไทย ครึกโครมไป

ด้วยข่าวโรคระบาด “โคโรนา” หรือ “โควิด-19” ท่ีค่อนข้าง

สะเทือนขวัญและน่ากลัว เล่นเอามากลบข่าวช่วงอภิปรายไม่ไว้

วางใจรัฐบาล “พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา” ได้เป็นอย่างดีทีเดียว

ค ่ะ  เพราะฉะน้ันด ้วยความห่วงใยต่อสมาชิกทุกท่านค่ะ กรุณา

อย่าประมาทในชีวิตประจ�าวันนะคะ ในประเทศไทยเม่ือวานเสีย

ชีวิตไปแล้ว 1 ราย ในขณะท่ีประเทศจีน “ต้นเหตุท่ีมาของเชื้อ

ไวรัสโคโรน่าบอกว่าเอาอยู่แล้ว. . . ไม่จ�าเป็นจริงๆอย่าออกจาก

บ้านไปไหนมาไหนนะคะ เพราะ “โคโรนา” เป็นโรคระบาดท่ี

รุนแรง!!

 ส�าหรับ สอ.สร.รฟท. ของเราต้องชูมือไชโย หลังการ

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2563 เมื่อวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 

2563 ท่ีผ่านมาลุล่วงไปด้วยดี ราบร่ืนทุกวาระการประชุม ผู้

แทนสมาชิกท้ังส่วนกลางและ 9 สาขา ท�าหน้าท่ีอย่างแข็งขันค่ะ 

ยอมรับและเห็นชอบในการด�าเนินงานของสหกรณ์ปี 2562 

อย่างเป็นเอกฉันท์ ด้วยผลก�าไร 140 ล้านบาท ปันผลให้สมาชิก 

4.75% และเฉล่ียคืน 10.25% หากวิเคราะห์จากตัวเลขผลการ

ด�าเนินงาน สหกรณ์ฯของเราเข้มแข็ง ม่ันคง เชื่อถือได้ค่ะ

 และในเดือนมกราคม 2563 ที่ผ่านมา ผลการด�าเนิน

งานสรุปได้ ดังนี้

สรุปรายจ่ายทุนสาธารณประโยชน์

ประจ�าเดือนมกราคม 2563

 และ สรุปการให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกท้ัง 3 ประเภท 

ในเดือนมกราคม 2563 รวมท้ังส้ิน 618 สัญญา วงเงินอนุมัติ 

195,729,500 บาท จ่ายจริงหลังหักช�าระหน้ีเก่าในสัญญา

เดิม 61,303,942 บาทค่ะ. . .

สหกรณม์สีมาชกิทัง้หมด 7,673 คน 

ฝากเงนิไวก้บัสหกรณอ์ืน่  150,500,000 บาท 

มหีุน้อยูก่บัชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยฯ์ 260,000,000 บาท 

มหีุน้อยูก่บัชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยไอซทีฯี                500,000 บาท 

จา่ยเงนิเพือ่สวสัดกิารสมาชกิ  

(ทนุสาธารณปูโภค) รวมทัง้สิน้ 

177,075 บาท 

มทีนุด  าเนนิงาน ณ เดอืนมกราคม 2563 2,939,640,143 บาท 

มรีายไดใ้นเดอืนแรกของป ี2563 13,144,328 บาท 

คา่ใชจ้า่ย เดอืนมกราคม 2563  1,962,499 บาท 

ก  าไรทีย่งัไมจ่ดัสรร 11,181,829 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการ จ านวน (ราย) จ านวน (บาท) 

1. สวัสดิการเกี่ยวกับการจัดการศพของ

สมาชิก 
1   12,075.00 

2. สวัสดิการเงินตอบแทนการเป็นสมาชิก 5 41,000.00 

3. สวสัดิการค่ารักษาพยาบาลและทุพพล

ภาพของสมาชิก 
12 31,500.00 

4. สวัสดิการเพ่ือเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส 51 53,500.00 

5. สวัสดิการช่วยเหลือค่าคลอดบุตร 5 10,000.00 

6. สวสัดิการชว่ยเหลือค่าจัดการศพบุคคล 

ในครอบครัวของสมาชกิ  
2 6,500.00 

7. สวัสดิการมงคลสมรส  1      2,000.00 

8. สวัสดิการเพ่ืออุปสมบทหรือประกอบพิธี

ฮัจญ ์
1 1,000.00 

9. เงินบริจาคอื่นๆ 

- เงินบริจาคเพ่ือการกุศลสาธาณะ 
8 19,500.00 

รวมทัง้สิ้น 177,075.00 

 

สหกรณม์สีมาชกิทัง้หมด 7,673 คน 

ฝากเงนิไวก้บัสหกรณอ์ืน่  150,500,000 บาท 

มหีุน้อยูก่บัชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยฯ์ 260,000,000 บาท 

มหีุน้อยูก่บัชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยไ์ทยไอซทีฯี                500,000 บาท 

จา่ยเงนิเพือ่สวสัดกิารสมาชกิ  

(ทนุสาธารณปูโภค) รวมทัง้สิน้ 

177,075 บาท 

มทีนุด  าเนนิงาน ณ เดอืนมกราคม 2563 2,939,640,143 บาท 

มรีายไดใ้นเดอืนแรกของป ี2563 13,144,328 บาท 

คา่ใชจ้า่ย เดอืนมกราคม 2563  1,962,499 บาท 

ก  าไรทีย่งัไมจ่ดัสรร 11,181,829 บาท 
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REPORT OPERATUVE RESULT OF SRUSCT

ผลการด�าเนินงาน สอ.สร.รฟท.
ประจ�าเดือน มกราคม 2563

มกราคม 2563January,2020) ธนัวาคม 2562(December,2019)

จ  านวนสมาชิก (ราย) (Membership) 7,673                        7,691                          
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (Cash and cash at bank) 72,154,796.02          78,475,222.34             
เงินฝากสหกรณอ่ื์น (Other cooperative deposits) 150,500,000.00        236,500,000.00           
เงินลงทุน (Investment) 360,000,000.00        260,000,000.00           
ลูกหน้ีเงินใหส้มาชกิกู ้(Loan receivable members) 2,350,427,063.00     2,329,811,027.00        
ลูกหน้ีอ่ืน (Other receivables) 3,820,275.00            3,911,639.00               
โปรแกรมคอมพวิเตอร ์(Computer program) 683,730.00               683,730.00                  
สินทรพัยอ่ื์น ๆ (Other assets) 2,054,279.85            2,820,594.04               

รวมสินทรพัย ์(Total assets) 2,939,640,143.87    2,912,202,212.38      
เงินรบัฝาก (Deposit) 594,220,374.59        591,539,682.44           
หน้ีสินอ่ืน (Other liability) 26,159,113.77          19,931,425.63             

รวมหน้ีสิน (Total liability) 620,379,488.36       611,471,108.07         
ทุนเรือนหุน้ (Share capital) 1,904,556,120.00     1,897,041,480.00        
ทุนส ารองและทุนอ่ืนๆ (Compulsory reserves and 414,704,535.51        403,689,624.31           
other capital)

รวมทุน (Total capital) 2,319,260,655.51    2,300,731,104.31      
รวมหน้ีสินและทุน (Total liability and capital) 2,939,640,143.87    2,912,202,212.38      

ดอกเบ้ียรบั (Interest received) 13,002,257.00          155,284,864.00           
ดอกเบ้ียเงินรบัฝาก (Deposit interest) 65,156.57                 2,363,382.85               
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน (Return on investment ) 40,753.43                 11,622,041.07             
รายไดอ่ื้น ๆ (Other income) 36,161.27                 446,806.67                  

รวมรายได ้(Total income) 13,144,328.27         169,717,094.59         
ค่าใชจ้า่ยดอกเบ้ีย (Interest expenses) 1,124,730.62            18,027,668.79             
ค่าใชจ้า่ยบริหาร (Administrative expenses) 637,768.45               11,488,255.23             

รวมค่าใชจ้า่ย (Total expenses) 1,962,499.07           29,715,924.02           
ก าไรสุทธิ (Net profit) 11,181,829.20         140,001,170.57         

สหกรณอ์อมทรพัยส์หภาพแรงงานรฐัวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จ  ากดั
รายงานผลการด าเนินงาน

ประจ  าเดือน  มกราคม  2563

รายการทางบญัชี (Accounting transaction)
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เส้นทางคนสหกรณ์

คณะกรรมการด�าเนินการ
 ชุดที่ 27 ประจ�าปี 2563

นายภิญโญ เรือเพ็ชร
ประธานกรรมการด�าเนินการ

นายกมล  ศิริจันทร์
รองประธานกรรมการด�าเนินการ

นางสาวสุมาลี  สุดแก้ว
เหรัญญิก

นายสุพิเชฐ  สุวรรณชาตรี
เลขานุการ

นายฐากูร  เพชรมาตย์
กรรมการ

นายปิยพันธ์  ช�านาญภักดี
กรรมการ

นายสุภวัฒน์  รัตนคชา
กรรมการ

นายเฉลิมศักดิ์  สรโยธิน
กรรมการ

นายบรรจง  บุญเนตร์
กรรมการ

นายสมชาย  นาคแสนพญา
กรรมการ

ว่าที่ ร.ต.เจษฎาภรณ์  หมั่นคิด
กรรมการ

นายศุภชัย  ใบบาง
กรรมการ

นายเศกสิทธิ์  นาคสัมฤทธิ์
กรรมการ
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โดย ประชาสัมพันธ์

ที่ปรึกษา สอ.สร.รฟท. ประจ�าปี 2563

ผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2563

นายสมศักดิ์  โกศัยสุข
ที่ปรึกษา

นายสาวิทย์  แก้วหวาน
ที่ปรึกษา

นายประทีป  โสภโณวงศ์
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

นางสาวศรันยา  สุวรรณพฤกษ์
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย

นายเกรียงศักดิ์  อยู่คง
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

นายสุนทร  เย็นครามครัน
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายสง่า  โกมารชุน
ผู้ตรวจสอบกิจการ

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ประจ�าปี 2563

นายสมศักดิ์  โกศัยสุข
ที่ปรึกษา

นายส�าเริง  นากระโทก
กรรมการตรวจสอบภายใน

นายสุชาติ  สอาด
กรรมการตรวจสอบภายใน
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รอบรู้เรื่องสหกรณ์

คนท่ีทันเหตุการณ ์  ค ้นคว ้าศึกษา เกาะติด

สถานการณ์โลกสถานการณ์ประเทศ โดยน�า

โลกทัศน์วิทยาศาสตร์เป็นหลักวิเคราะห์ การเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมท่ีเปล่ียนแปลง และ

ผลกระทบต่อวิถีชีวิตของครอบครัวและตนเองอย่าง

เป็นระบบ จะเป็นบุคคลผู้รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง

ล่วงหน้าเสมอและสามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลง

ตนเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีจะมาถึง และ

ปรับปรุงพฤติกรรมการด�าเนินชีวิตให้สามารถด�ารง

ตนอยู่รอดในสังคม ฝ่าฟันผ่านพ้นแม้วิกฤตอย่าง

รุนแรงไปได้โดยไม่ล�าบากยากเย็นได้ แตกต่างจาก

คนท่ีขาดองค์ประกอบต่างๆข้างต้น จะต้องตกอยู่

ในภาวะสุ่มเส่ียง ตกใจกลัว ลนลานไปสู่การตัดสินใจ

ท่ีผิดพลาด อาจน�าพาชีวิตสู่ความล่มสลายได้ ดังท่ี

เป็นข่าวปรากฏอยู่ไม่เว้นแต่ละวัน

 ขอบอกกล่าวต่อมิตรสหายท้ังหลายว่า ในปี 

พ.ศ. 2563 น้ีเป็นปีท่ีเข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจท่ีรุนแรง

ท่ีสุดในรอบ 100 ปี ของการวิกฤตเศรษฐกิจโลก 

ระหว่างปี 1920-1939 ปี 2563 (2020) จะเร่ิม

วิกฤตอย่างน้อยยาวนานไปไม่ต�่ากว่า 3-5 ปี น่ีเป็น

เศรษฐกิจวิกฤตของระบบทุนนิยมท่ัวโลกท่ีค่อนข้าง

จะรุนแรง ประเทศไทยมีรัฐบาลตั้งแต่ พ.ศ. 2536 

ถึงปัจจุบัน 2563 เป็นเวลาติดต่อกันมา 27 ปี ได้

เปิดประเทศเอื้อให้ทุนข้ามชาติเข้ามาแสวงหาก�าไร 

(ส่งเสริมการลงทุนต่างชาติ) อย่างเต็มท่ีเปิดการค้า

ไร้พรมแดน ประเทศจึงเปรียบเหมือนเรือน้อยลอย

อยู่ในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาล เมื่อคล่ืนลม

พายุใหญ่พัดกระหน�่ามีหรือท่ีเรือน้อยจะไม่เจอคล่ืน

ลมรุนแรง ต่อให้มีนายท้ายหรือกัปตันมือเยี่ยม

ขนาดไหน ก็ไม่มีทางจะฟันฝ่าวิกฤตไปได้ ดังน้ัน

ประเทศไทยจึงตกอยู ่ ในท่ามกลางเศรษฐกิจโลก

วิกฤต และกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างรุนแรง

แน ่ นอน  เพร า ะ เ ศ รษฐกิจไทยถูกควบคุมโดย

เศรษฐกิจโลก เพราะรัฐไทยพัฒนาเศรษฐกิจแบบ

เดินทางตามค�าสอนของทุนเสรีครอบโลกอย่าง

เชื่องๆ รายได้ 70% ของประเทศมาจากการส่งออก 

ราคาน�้ามันภายในประเทศขายเทียบราคาน�้ามัน

สิงคโปร ์จึงแพงมากกว ่าทุกประเทศในอาเซียน             

ผลท�าให ้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคหมวดอาหาร 

ปัจจัยส่ีแพงตาม ผู้ใช้แรงงานคนยากจนเดือดร้อน 

เพราะข้าวของแพง แต่ค่าจ้างเพ่ิมขึ้นไม่ทัน เพราะ

รัฐไทยส่งเสริมต่าง

ช าติ ม า ล ง ทุน ใน

ไทย เพราะคนงาน

ค่าแรงต�่า ขบวน

แรงงาน ถูกบ ่ อน

เซาะให้อ่อนแอท้ัง

วิ ธีคิดและการจัด

หยุดฟุ่มเฟือยทุกชนิด

เพราะเศรษฐกิจทรุดยาว...
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โดย สมศักดิ์ โกศัยสุข

คุณสมศักดิ์ โกศัยสุข
: ที่ปรึกษา สอ.สร.รฟท.

ตั้งสหภาพแบบ House unions   ล้าหลังไร้อ�านาจ

ต่อรอง ขณะท่ีระบอบการผลิตการจ้างเปล่ียนเป็น 

Out Sours / Subcontract (และปัจจุบันก�าลัง

ท�าหุ่นยนต์เข้าแทนคนงาน) น่ีคือท่ีมาของการเกิด

รวยกระจุกจนกระจ่ายสูงสุดเป็นอันดับหน่ึงของโลก

 สถานการณ์ต่อไปนี้คือการปิดงาน เลิกจ้าง

จะแพร่กระจายเป็นโรค โควิด-19  ในภาครัฐจะไม่

ปรับเงินเดือนค่าจ้าง เพราะต้องท�างบประมาณขาด

ดุลเพ่ิมขึ้น (กู้เงนิ) ท�างบประมาณขาดดลุหน้ีสาธารณะ

เพ่ิมขึ้น รัฐก็ลงทุนกระตุ ้นเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ

วิกฤตรอบด้าน ปัญหาคมจะตามมา โจรบุกปล้นจี้ 

เป็นหนี้ ฉ้อโกง จะขยายวงยิ่งขึ้น

 ท่ีบอกกล่าวข้อมูลท้ังหลายมาให้มวลชน

สมาชิกทราบ ก็เพ่ือเตือนสติทุกท่านให้ทราบว่าเม่ือ

วิกฤตเช่นน้ีทางเลือกทางรอดของเราผู ้มีรายได้

น้อย แต ่ยังดี ท่ี มีรายได ้ประจ�าทุกเดือน ต้องรัด

เข็มขัดให้มากที่สุด หยุดใช ้จ ่ายฟุ ่มเฟือยทุกชนิด 

ลดละเลิกการใช ้จ ่ายท่ีไม ่จ�าเป ็นลงอย่างส้ินเชิง 

ประหยัดการใช้จ่าย น�้าไฟ หยุดอบายมุขหรือลดละ

เลิกให้มากท่ี สุด ฝ ึกฝนเก็บออมไว ้ เ พ่ือฟ ันฝ ่า

พายุร ้ ายไปให ้พ ้น หากพอเก็บไว ้ได ้บ ้างให้น�า

มาฝากออมทรัพย์ไว้กับสหกรณ์เพ่ือเป็นหลักประกัน 

เม่ือล�าบากมาถอนใช้ได้โดยไม่ต้องกู้ โชคดีนะท่ีเรามี

สหกรณ์ (สอ.สร.รฟท.) ท่ีมีความมั่นคง สภาพคล่อง

สูงสุด มีเงินน�ามาฝาก ล�าบากมาถอน เดือดร้อน

มาก้ ถอนได้ทันควัน กู้ได้ทันที มีสวัสดิการครบครัน 

การฝึกฝนปฏิบัติตนให้เป็นจริงเท่าน้ันชีวิตของตน

จะดีขึ้นได ้  ไม ่ ใช ่ โชคช ่วยอย ่างแน่นอน

สวัสดีครับ

สมศักดิ์  โกศัยสุข
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บนความเคลื่อนไหว

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา สหกรณ์

ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง

ประเทศไทย จ�ากัด (สอ.สร.รฟท.) จัดประชุมใหญ่

สามัญ ประจ�าปี 2562 ให้กับสมาชิกเพื่อรายงานผล

การด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก

แขกรับเชิญ ผู้แทนสมาชิกและสมาชิกสหกรณ์ฯ มา

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 1,837 คน แจกรายงาน

กิจการพร้อมระเบียบวาระการประชุม 17 วาระฯ ที่

ประชุมผ่านฉลุย!!!  ทั้ง17 วาระ

สหกรณ ์ฯ ได ้รับเ กียรติ  จากท ่านปรเมศวร์               

อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์ ท่านนลทวัช 

สมาธิ รองผจก.ใหญ่ ชสอ. คุณจีระพันธ์ จันทร

พิทักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ ์  พื้ นที่ 2  และ

เ ค รือข ่ ายสหกรณ์

สหภาพจากไทยคูรา

โบ ท่านสุรัตน์ จันทร์

วันเพ็ญ และ สหกรณ์

ออมทรัพย ์ ไทย เร

ยอน ท่านวิรัตน์ ชูจิตต์ ท่าน

เฉลย ชมบุหรั่น ให้เกีรยติเข้า

ร่วมประชุม

ท่านปรเมศวร์ฯ ชื่นชมใน

พัฒนาการและการเจ ริญ

เติบโตของสหกรณ์และความ

มุ่งมั่นของคณะกรรมการ จนท.และสมาชิก ในวันนี้

ขอให้การประชุมใหญ่ราบรื่น และเป็นสหกรณ์ที่

มั่นคงสืบไป

ส่วนท่านรองผจก.ใหญ่ 

จาก ชสอ. กล่าวเน้นต่อที่

ประชุมให้สมาชิก มีพลังใน

การร่วมกันขับเคลื่อนต่อไป

ว่าสอ.สร.รฟท.เป็นสหกรณ์ 

ที่ ชสอฺ. เลือกแล้ว ว่าเป็น 

ประชุมใหญ่สามัญ 
ประจ�าปี 2562 
“...ผลก�าไร (ส่วนต่าง) 140 ล้านบาทเศษ
ทุนด�าเนินงานเพิ่มขึ้นเป็น 2,912,202,212บาท...”
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โดย เบญจวรรณ ล้อเส็ง

“สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน” เป็นแบบ

อย่างท่ีดีในการบริหารจัดการ ขอให้สมาชิกในท่ี

ประชุม ปรบมือให้ “ท่านสมศักด์ิ โกศัยสุข” ที่ถือว่า

เป็นต้นแบบที่ดี น�าพาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็ง มา

จนถึงทุกวันนี้

 ในขณะที่ ท่านที่ปรึกษาสหกรณ์ ท่านสม

ศักด์ิ โกศัยสุข และ ท่านสาวิทย์ แก้วหวาน ร่วมกัน

ตอกย�้าถึงอุดมการณ์ หลักการ ของสหกรณ์ให้กับผู้

แทนสมาชิกและสมาชิก โดยเฉพาะการ ให้สมาชิก

ได้เข้าถึงจิตวิญญาณ ของสหกรณ์ และรากเหง้า 

ของสหกรณ์ของสหภาพแรงงาน ขอให้ทุกคนยืน

หยัดและยึดมั่นในอุดมการณ์สหกรณ์ ให้สหกรณ์

เป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหา ศก.ในครอบครัวต่อ

ไปอย่างยั่งยืน ไม่ตกเป็นเครื่องมือของนายทุน!!!

 ขอขอบพระคุณทุกท่านท่ีสละเวลาเข้าร่วม

ประชุมใหญ่ในวันนี้ และขอให้สมาชิกทุกท่านจงมี

ความมั่นใจในคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจ

สอบกิจการ ในการน�าพาขับเคลื่อนสหกรณ์ของเรา

ให้ก้าวหน้าต่อไป ในทุกๆวัน.



Cooperative ideology วารสารอุดมการณ์สหกรณ์ 14

ข้อมูล : สรุปยอด ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

สมาชิกทั้งหมด

สมาชิกลาออกทั้งหมด

สมาชิกเสียชีวิตทั้งหมด

สมาชิกคงเหลือ

สมาชิกทั้งหมด

สมาชิกลาออกทั้งหมด

สมาชิกเสียชีวิตทั้งหมด

สมาชิกคงเหลือ

2,190 ราย

126 ราย

87 ราย

1,977 ราย

759 ราย

47 ราย

25 ราย

 687 ราย

สรุปยอดสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของ

สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ 
รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) กองที่ 1 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

(สส.ชสอ.) กองที่ 2

ฌาปนกิจสงเคราะห์ โดย เบญจวรรณ ล้อเส็ง
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ประมวลภาพกิจกรรม
โดย ประชาสัมพันธ์

มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจ 
(สสอร.)

สอ.สร.รฟท. มอบสวัสดิการให้แก่สมาชิก

สวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส สวัสดิการเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส

สวัสดิการค่าคลอดบุตร สวัสดิการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

นายภิญโญ  เรือนเพ็ชร ประธานกรรมการ
มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ให้กับทายาท ของ นายสมพงษ์  หวังบุญเกิด

จ�านวน 600,000 บาท
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