


ทักทาย
บทบรรณาธิการ

       คณะผู้จัดท�ำ
       ที่ปรึกษำ  : สมศักดิ์ โกศัยสุข  สาวิทย์ แก้วหวาน  ภิญโญ เรือนเพ็ชร

       บรรณำธิกำร  : ฐากูร  เพชรมาตย์

       ผู้ช่วยบรรณำธิกำร  : โชติกา  บุญรังศรี

       กองบรรณำธิกำร  : สุภวัฒน์  รัตนคชา ศุภชัย ใบบาง  

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

       ออกแบบรูปเล่ม  : เบญจวรรณ   ล้อเส็ง

สารบัญ

ฐำกูร  เพชรมำตย์

	 สวัสดีครับพ่ีน้องสมาชิกสหกรณ์ของคน

งานรถไฟเดือนสิงหาคมเป็นอีกเดือนท่ีมีวัน

ส�าคัญ	 12	 สิงหาคม	 2563	 เนื่องในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางสิริกิติ	์

พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 (วันแม่แห่งชาติ)	 ขอให้

พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน	

	 ผ่านเลยมาคร่ึงปีแล้วส�าหรับสหกรณ์	 สอ.สร.รฟท.ยังคง

ท�าหน้าท่ีเป็นแหล่งช่วยเหลือดูแลสมาชิกด้านการเงิน	 โดยยังคง

ด�าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	ถึงแม้จะมีเหตุการณ์จากเชื้อ

ไวรัสโควิด	 19	 เกิดขึ้นมา	 ซึ่งมีบางสหกรณ์ในประเทศได้รับผลกระทบ

เป็นอย่างมาก	 แต่ทั้งนี้สหกรณ์ของพวกเราคนรถไฟ	 ไม่ได้รับผลกระทบ

มากนักเพราะการน�าเงินไปลงทุนนั้น	 ทางคณะกรรมการได้วิเคราะห์ถึง

แหล่งลงทุนจากสถาบันการเงิน	 ท่ีมีความน่าเชื่อถือความม่ันคงและมี

ความเส่ียงน้อยท่ีสุด	 ท่ีส�าคัญสหกรณ์ได้ยึดม่ันในการบริหารงานตาม

หลักการอุดมการณ์สหกรณ์อย่างเข้มข้น	 และปฏิบัติการตามกฎระเบียบ	

ข้อบังคับที่วางไว้อย่างเคร่งครัด	 สิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือสมาชิกส่วนมากมี

ความรู้ความเข้าใจมีวินัยในเรื่องสหกรณ์ที่เพิ่มมากขึ้น	 จึงท�าให้การ

บริหารงานสหกรณ์เป็นไปด้วยดี	

	 เรื่องดีๆของสหกรณ์	 สอ.สร.รฟท.	 กับผู้ตรวจสอบบัญชีของ

สหกรณ์	 ในที่ประชุมประจ�าเดือนกรกฎาคม	กับค�าชื่นชมจากปากผู้ตรวจ

สอบบัญชี	ที่รายงานผลการตรวจบัญชีส�าหรับงวด	6	เดือนแรกประจ�าปี	

2563	 ว่าสหกรณ์ของพวกเรานั้นมีความมั่นคงเข้มแข็งเป็นอย่างมาก	

สิ่งนี้ส่วนหนึ่งก็ต้องยกให้กับ	 อ.สมศักดิ์	 โกศัยสุข	 ประธานที่ปรึกษา	

สอ.สร.รฟท.ท่ีคอยดูแลให้ค�าปรึกษากับคณะกรรมการบริหารสหกรณ์ได้

เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งหลายครั้งไปตรวจบัญชีให้กับสหกรณ์

อื่น	 ทางผู ้ตรวจสอบบัญชีก็จะพูดถึงสหกรณ์สหภาพรถไฟ	 ยกขึ้นมา

เป็นตัวอย่างที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงาน	 การยึดมั่นในการบริหารงาน

ตามหลักการอุดมการณ์สหกรณ์	 พอได้ฟังแล้วก็รู้สึกภูมิใจ	 ที่ได้เป็นส่วน

หนึ่งของสหกรณ์แห่งนี้จริงๆ

	 สุดท้ายนี้	ช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนแล้ว	ขอให้สมาชิกที่ต้องใช้รถเดิน

ทางบนท้องถนน	 โปรดระมัดระวังเรื่องความปลอดภัย	 ให้มีสติไม่

ประมาทในการขับขี่รถทุกชนิด	 และขอให้รักษาสุขภาพให้แข็งแรงด้วย

นะครับ

พบกันใหม่ฉบับหน้า	สวัสดีครับ	

ฐากูร		เพชรมาตย์

บรรณาธิการ

ทักทาย

เรื่องจากปก

โดย : ฐากูร  เพชรมาตย์

โดย : ผู้จัดการ

2

3

คุยกับประธาน

โดย : ภิญโญ  เรือนเพ็ชร

4

8

10

รำยงำนกำรสอบบัญชี สอ.สร.รฟท.

ครึ่งปีแรก 2563 ผ่ำนฉลุย!!

มั่นคง โปร่งใส ทุกด้ำน

12

ฌาปนกิจสงเคราะห์14
โดย : ประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม15
โดย : เบญจวรรณ ล้อเส็ง

เส้นทางคนสหกรณ์

บนความเคลื่อนไหว

โดย : ประชาสัมพันธ์

โดย : สมศักดิ์  โกศัยสุข

ปรับตัวอย่ำงไรให้อยู่รอดในภำวะวิกฤติเศรษฐกิจ

ด้วยหลัก 6 ประกำร

รอบรู้เรื่องสหกรณ์

โดย : ผู้จัดการ

ส�ำเริง  นำกระโทก 

สังกัดบริกำรโดยสำร : ทะเบียนสมำชิก 09535

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
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เรื่องจากปก
โดย ผู้จัดการ

รายงานการสอบบัญชี สอ.สร.รฟท.
ส�าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2563

(เดือนมกราคม-มิถุนายน 2563

 ตามท่ีท่ีประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2562	

เม่ือวันท่ี	19	กุมภาพันธ์	2563	ได้มีมติเลือกตั้งให้

ข ้ าพ เจ ้ าผู ้ สอบบัญชี ของสหกรณ ์ออมทรัพย ์

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย	

จ�ากัด	 ส�าหรับปีทางบัญชีส้ินสุดวันท่ี	 31	 ธันวาคม	

2563	 น้ัน	 ข้าพเจ้าขอเสนอผลการสอบบัญญชี

ส�าหรับงวด	 6	 เดือนแรกของปี	 2563	 (เดือน

มกราคม-มิถุนายน	2563)	โดยสรุปได้ดังน้ี

1. วัตถุประสงค์และขอบเขตการสอบบัญชี
   1.1	เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของการ

จัดท�าบัญชีและเอกสารประกอบรายการบัญชีให้ถูก

	 ครึ่งปีแรก	2563	(มกราคม	-	มิถุนายน	2563)	ผ่านไปส�าหรับการด�าเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 (สอ.สร.รฟท.)	 ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ทุกองค์กรทุกหน่วยงานทุก

สาขาวิชาชีพ	 ต่างเผชิญกับภาระวิกฤตจาก “โควิด-19” อย่างที่เห็น	 หลายคนตกงาน	 หลายคนถูกลดเงินเดือน	

หลายองค์กรปิดตัว.	 .	 .แต่	 “สหกรณ์ทุกประเภทยังอยู่”	 ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละประเภทจะมีผลกระทบต่อการบริหาร

กิจการมากน้อยแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นทางด้านรายรับรายจ่าย	 และศักยภาพในการให้บริการสมาชิกทางด้านเงินรับ

ฝากและเงินให้กู้ในไตรมาสที่	2	(เมษายน-มิถุนายน	2563)	ส�าหรับ	สอ.สร.รฟท.	เอง	ขอเรียนให้สมาชิกทุกท่าน

ทราบว่า	 สหกรณ์ฯของเรายังคงก้าวเดินไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 ให้บริการสมาชิกตามคุณสมบัติ	 เงื่อนไขในทุก

ประการไม่มีจุดใดที่สะดุดและชะงักงัน	ซึ่งในระหว่างวันที่	22	-	23	กรกฎาคม	2563	ที่ผ่านมา	ผู้สอบบัญชี	จาก

บริษัทมนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย	จ�ากัด	โดย	นายชูศักดิ์	ช่วยชู	ได้น�าทีมเข้าตรวจสอบกิจการ	ผลการตรวจไม่พบ

เจอปัญหาข้อสงสัยผิดปกติใดๆทางด้านการเงิน	บัญชีและการน�าเงินไปลงทุนกับภายนอก	ผลการตรวจสรุป	ดังนี้

ต้องตรงตามระเบียบและหลักเกณฑ์ท่ีนายทะเบียน

สหกรณ์และกรมตรวจบัญชสหกรณ์ก�าหนด

			1.2	เพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินที่ตรวจสอบ	

ซึ่งประกอบด้วย	 งบแสดงฐานะทางการเงิน	 งบก�าไร

ขาดทุน	 งบกระแสเงินสด	 และหมายเหตุประกอบงบ

การเงิน

				1.3	เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณ์	ให้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.	2542	และ

ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม	 ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ	์

ตลอดจนมติ ท่ีประชุม ใหญ ่และ ท่ีประชุมคณะ

กรรมการด�าเนินการ

	 	 1.4	 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและประเมิน

ประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในเพ่ือให้ข ้อ

สังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ

สหกรณ์
(อ่านต่อหน้า	6)

รายงานการสอบบัญชี สอ.สร.รฟท.
ครึ่งปีแรก 2563 ผ่านฉลุย!! . . .มั่นคง โปร่งใส ทุกด้าน



Cooperative ideology วารสารอุดมการณ์สหกรณ์ 4

คุยกับประธาน

คุณภิญโญ เรือนเพ็ชร
: ประธานกรรมการ สอ.สร.รฟท.

	 สวัสดีครับสมาชิก	 สอ.สร.รฟท.	 ทุกท่าน	 พบ

กับคอลัมน์คุยกับประธานสหกรณ์ฉบับนี้	 ก็ต้องมาย�้า

เตือนกันต่อครับเรื่องแรกก็คือ	 เรื่องระมัดระวังตัว

จากโรคโควิด	 19	 ที่ก�าลังระบาดไปทั่วทั้งโลก	 แต่

สถานการณ์การระบาดของโควิด	19	ในประเทศไทย

ยังอยู ่ในทิศทางท่ีรัฐบาลยังสามารถควบคุมการ

ระบาดของโรค	 ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะ

บุคคลากรทางการแพทย์ท่ีต้องเสียสละ	 และมี

ศรัทธาอย่างแรงกล้าท่ีจะหยุดยั้งการแพร่กระจาย

ของโรค	 เราในฐานะคนไทยคนหนึ่งต้องร่วมมือกัน	

การ์ดต้องไม่ตก	 โรคจะไม่กลับมาแพร่ระบาดอย่าง

แน่นอน	 ถ้าคนไทยรักประเทศและรักซึ่งกันและกัน

ช่วยเหลือกันยามยาก	 เราต้องผ่านพ้นวิกฤตกา

ระบาดของโรคโควิด	19	ได้อย่างแน่นอน

	 ส�าหรับนโยบายการบริหาร	 สอ.สร.รฟท.	 คือ	

สานประโยชน์ของสมาชิก	3	 กลุ่มหลัก	 คือ	 สมาชิกผู้

ถือหุ้น	สมาชิกที่ฝากเงิน	และสมาชิกที่กู้เงินให้มีความ

เหมาะสมเป็นธรรม	 สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจใน

ปัจจุบัน	 กล่าวคือสมาชิกผู้ถือหุ้นก็จะได้รับเงินปันผล

ในสัดส่วนที่เป็นธรรม	 สมาชิกที่ฝากเงินควรได้รับ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากในอัตราส่วนท่ีเป็นธรรม									

สูงกว่าของธนาคารพาณิชย์ท่ัวไป	 ซึ่งในปัจจุบัน

สมาชิกของเรายังมีการฝากเงินในปริมาณท่ีถือว่า

น้อยมาก	 ท้ังๆท่ีสหกรณ์ให้อัตราดอกเบี้ยท่ีสูงกว่า

ธนาคารพาณิชย์และไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก	 จึง

อยากเชิญขวนสมาชิกทุกท่านให้ชวนกันมาฝาก

เงินไว้กับสหกรณ์ มั่นคง ปลอดภัย สหกรณ์ของ

เ ร า ไ ด ้ ร า ง วั ล ร ะ ดั บ ดี เ ลิ ศ ม า ทุ ก ป ีแล ะ ใน

ปีงบประมาณ	 2560	 ได้รางวัลสหกรณ์สีขาวด้วย

ธรรมาภิบาล	 ส�าหรับสมาชิกท่ีกู้เงินซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่

ก่อให้เกิดรายได้ส่วนใหญ่ของสหกรณ์	 ควรจะต้องได้

รับการดูแลเอาใจใส่อย่างเป็นธรรมเช่นกัน	 เพื่อให้

สมาชิกที่ใช ้บริการเงินกู ้จากสหกรณ์ไปแล้ว	 กู้ไป

ในสัดส่วนท่ีเหมาะสมกับความสามารถในการช�าระ

หนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	อตัราดอกเบีย้เงนิกูต้้องถกู

กว่าธนาคารพาณชิย์ท่ัวไป	 ส้ินปีเฉล่ียคนืให้กับสมาชกิ

“

“

	 อยากเชิญขวนสมาชิก

ทุกท่านให้ชวนกันมาฝากเงิน

ไ ว ้ กั บ ส ห ก ร ณ ์ มั่ น ค ง	

ปลอดภัย	สหกรณ์ของเราได้

รางวัลระดับดีเลิศมาทุกปี
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โดย ประธานกรรมการ

ผูกู้้ในสัดส่วนท่ีเป็นธรรมเช่นกัน

	 และฉบับน้ีผมขอแจ้งข่าวสมาคมฌาปนกิจ

สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย	

(สสอร.)	กรณีที่เงินสงเคราะห์ใช้เกินในแต่ละปีที่ผ่าน

มา	แล้วมีผลกระทบต่อการจัดเก็บเงินกับสมาคมฯ	จึง

ขอส่งข่าวมาเพื่อทุกท่านทราบก่อนดังนี้

	 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของ

สหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย	 (สสอ.รท.)	 เมื่อปี	

พ.ศ.	2556	จนถึงปี	พ.ศ.	2560	และตั้งแต่ปี	พ.ศ.	

2561	 เป็นต้นมา	 สสอร.	 ได้แยกจาก	 สสอ.รท.	 แต่

การบริหาร	 สสอร.	 ยังคงสมทบกับ	 สสอ.รท.	 เพราะ

สมาชิก	 สสอร.	 ยังไม่ถึง	 30,000	 คน	 ดังนั้นการ

เรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า		สสอร.	จึงเรียกเก็บ

เงินเท่ากับ	 สสอ.รท.	 เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าที่เรียก

เก็บตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2554	(ปีก่อตั้ง)	ติดลบทุกปีและได้

มีการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ใช้เกินจากสมาชิก	 เพื่อ

ตั้งต้นใหม่ในปี	 พ.ศ.	 2558	 แต่เนื่องจากอัตราการ

เสียชีวิตของสมาชิก	สสอร.	มีอัตราสูง	(0.8	-	1.0%)	

ท�าให้เงินสงเคราะห์ล่วงหน้าท่ีเรียกเก็บในแต่ละปีไม่

เพียง	พอ	คณะกรรมการด�าเนินการ	สสอร.	มีความ

เห็นว่าควรแจ้งยอดเงินสงเคราะห์ใช้เกินให้ทุกศูนย์

ประสานงานทราบ	และการเรียกเก็บ	สสอร.	จะหารือ

กับ	 สสอ.รท.	 อีกครั้งว่าจะเรียกเก็บเงินจากสมาชิก

อย่างไรต่อไป

ตารางเงินสงเคราะห์	ปี	พ.ศ.	2558	-	2562

(เฉพาะสมาชิก	รอบที่	1/54)

ปี พ.ศ. 
เงินสงเคราะห์ 

เรียกเก็บ 

เงินสงเคราะห์ 
ใช้จริง 

เงินสงเคราะห์ 
คงเหลือ 

หมายเหตุ 

2558 4,000.00 4,528.00 (528) ( ) ติดลบ 

2559 4,200.00 4,598.12 (926.12)  

2560 4,500.00 4,689.54 (1,115.66)  

2561 4,800.00 4,780.24 (1,095.90)  

2562 4,800.00 5,056.37 (1,352.27)  

 



Cooperative ideology วารสารอุดมการณ์สหกรณ์ 6

2. ผลการตรวจสอบ
   2.1	การบริหารงานทั่วไป

				การบริหารงานโดยรวมเป็นไปอย่างมีระบบ	ท�าให้

การด�าเนินงานของสหกรณ์มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

   2.2	การเงิน

												2.2.1	การรับ-จ่าย	และการเก็บรักษาเงินสด

และเงินฝากธนาคารมีความรัดกุม	 ปลอดภัยและเป็น

ไปตามระเบียบของสหกรณ์

				 	 	 	 	2.2.2	ณ	วันท่ี	22	กรกฎาคม	2563	ได้

ท� าการตรวจ นับ เงินสดคง เห ลือซึ่ ง มี จ� านวน	

37,862.45	บาท	ถูกต้องตรงตามบัญชีแยกประเภท

และเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ	์ท่ีให้เก็บรักษา

เงินสด	ณ	สิ้นวันไว้ไม่เกิน	50,000	บาท

    2.3	การบัญชี

											2.3.1	เอกสารหลักฐานทางการบัญชี	ถูกต้อง	

เรียบร้อย	และครบถ้วน

	 	 	 	 	 	 2.3.2	 การบันทึกรายการในบัญชี	 สมุด	 และ

ทะเบียน	ถูกต้อง	เรียบร้อย	และเป็นปัจจุบัน

    2.4	การลงทุน

	 	 	 	 	 	 การลงทุนเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์	

พ.ศ.	 2542	มาตรา	62	และประกาศคณะกรรมการ

พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาต	ิ เรือ่ง	 ข้อก�าหนดการฝาก

หรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์การค�านวณผล

ตอบแทนถูกต้องและครบถ้วน

     2.5	การให้กู้ยืมเงิน

									การปฏิบัตงิานด้านการให้กู้ยมืเงนิ	เป็นไปด้วย

ความเรยีบร้อย	 ถูกต้องตรงตามข้อบังคับและระเบียบ

ของสหกรณ์	 เอกสารหลักฐานแสดงการเป็นหน้ี	 การค�า้

ประกัน	หลักประกัน	และการค�านวณดอกเบีย้รบั	ถูกต้อง

และครบถ้วน

    	2.6	การรับฝากเงิน

	 การปฏิบัติงานด้านการรับฝากและถอน

เงินรัดกุม	 ปลอดภัย	 การค�านวณดอกเบ้ียเงินฝาก

และภาษีหัก	ณ	ท่ีจ่าย	ถูกต้องและครบถ้วน

     2.7	ทุนเรือนหุ้น

	 	 	 	 ทุนเรือนหุ้นในบัญชีมีจ�านวนถูกต้องตรงกับ

ทะเบียนผู้ถือหุ้นรายตัว	การถือหุ้นของสมาชิกถูกต้อง	

เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์

3. สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
    COVID - 19
 	 	 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

รถไฟแห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 ได้มีมาตราการช่วย

เหลือสมาชิกท่ีได ้ รับผลกระทบจากสถานการณ์

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส	COVID-19	ดังน้ี

	 	 	 	 	 ให้สมาชิกสามารถกู้ฉุกเฉิน	 วงเงินกู้ไม่เกิน	

20,000	บาท	อัตราดอกเบี้ย	5.50%	ต่อปี	ผ่อน

ช�าระสูงสุด	6	งวด	ระยะเวลาโครงการ	ตั้งแต่วัน

ท่ี	1พฤษภาคม	2563	จนถึงวันท่ี	31	 สิงหาคม	

2563

การวิเคราะห์ทางการเงินโดยผู้สอบบัญชี
ส�าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2563
 (เดือนมกราคม -  มิถุนายน 2563)

 สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้

ฐานะทางการเงิน
ฐานะทางการเงิน	ณ	วันที่	30	มิถุนายน	2563

มีต่อหน้าถัดไป
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  1. ผลการด�าเนินงาน
     ผลการด�าเนินงานเปรียบเทียบ
     ส�าหรับ 6 งวด เดือนแรกของปีส้ินสุด
     วันที่ 30 มิถุนายน 2563

2. อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios) ที่
ส�าคัญ
   2.1	ฐานะทางการเงินของสหกรณ์

	 ณ	วันท่ี	30	มิถุนายน	2563	สหกรณ์มีอัตราส่วน

หน้ีสินท้ังส้ินต่อทุน	 (Debt	 to	 equity	 ratio)	 เท่ากับ	

0.28	 เท่า	 เพ่ิมขึ้นเม่ือเปรียบเทียบกับ	 ณ	 วันท่ี	 30	

มิถุนายน	2562	ซึ่งเท่ากับ	0.27	เท่า	แสดงว่าโครงสร้าง

เงินทุน	 (Capital	 Structure)	 ของสหกรณ์มีหน้ีสินน้อย

กว่าทุนของสหกรณ์	 แสดงถึงความม่ันคงของสหกรณ์	

เน่ืองจากสหกรณ์บริหารเงินทุนโดยส่วนใหญ่	 ใช้จากทุน

ของสหกรณ์เอง	 โดยมีแนวโน้มท่ีจะใช้เงินทุนจากหน้ีสิน

มากขึ้น

								2.2	ความสามารถในการท�าก�าไรหรือประสิทธิภาพ

ในการด�าเนินงานของสหกรณ์

	 -	 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์	 ส�าหรับงวด	 6	

เดือนแรกของปี	 2563	 เท่ากับร้อยละ	 2.22	 ลดลงเมื่อ

เปรียบเทียบกับงวด	6	 เดือนแรกของปี	 2562	 ซึ่งเท่ากับ

ร้อยละ	2.85	แสดงว่าประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์

เพื่อให้เกิดก�าไรลดลงจากปีที่แล้ว

	 -	 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน	 ส�าหรับงวด	

6	เดือนแรกของปี	2563	เท่ากับร้อยละ	2.22	ลดลงเมื่อ

เปรียบเทียบกับงวด	6	 เดือนแรกของปี	 2562	 ซึ่งเท่ากับ

ร้อยละ	2.85	แสดงว่าประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์

เพื่อให้เกิดก�าไรลดลงจากปีที่แล้ว

	 -	 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน	 ส�าหรับงวด	

6	เดือนแรกของปี	2563	เท่ากับร้อยละ	2.82	ลดลงเมื่อ

เปรียบเทียบกับงวด	6	 เดือนแรกของปี	 2562	 ซึ่งเท่ากับ

ร้อยละ	 3.58	 แสดงว่าประสิทธิภาพในการบริหารทุนเพื่อ

ให้เกิดก�าไรลดลงจากปีที่แล้ว

	 -	 อัตราค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานต่อก�าไรก่อน

หักค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน	 ส�าหรับงวด	 6	 เดือนแรก

ของปี	2563	เท่ากับร้อยละ	7.49	เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบ

กับงวด	6	เดือนแรกของปี	2562	ซึ่งเท่ากับร้อยละ	5.94	

แสดงว่าสหกรณ์บริหารงานโดยมีอัตราค่าใช้จ่ายในการ

ด�าเนินงานต่อก�าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน

เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว

	 -	อัตราก�าไรสุทธิต่อหุ้น	ส�าหรับงวด	6	เดือนแรก

ของปี	2563	เท่ากับ	0.34	บาท	ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ

งวด	 6	 เดือนแรกของปี	 2562	 ซึ่งเท่ากับ	 0.43	 บาท	

แสดงว่าประสิทธิภาพในการบริหารทุนเพ่ือก่อให้เกิดก�าไร

ลดลงจากปีที่แล้ว

 กล่าวโดยสรุป	 ความสามารถในการท�าก�าไรของ

สหกรณ์ลดลงจากปีที่แล้ว	 (เนื่องจากการขยายเติบโตของ

ทุนด�าเนินงาน)
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	 และก่อนท่ี	 “คุณส�าเริง	 นากระโทก”	 จะเกษียณ

ออกจากงานในวันท่ี	 30	 กันยายน	 2563	 ท่ีจะถึงน้ี	

“อุดมการณ์สหกรณ์	ฉบับเดือนสิงหาคม	2563”	ได้เชิญให	้

“คุณส�าเริง”	 เขียนความในใจความคิดเห็นท่ีมีต่อสหกรณ์

ออมทรัพย์	สอ.สร.รฟท.	ส่ือผ่านไปยังเพ่ือน	พ่ี	–	น้อง	สมาชิก

ทุกท่านได้อ่านได้รู้จักกัน	นะคะ	.	.	.

 

เส้นทางคนสหกรณ์

“การที่ เรามารวมกันสร้างอาณาจักรสร้าง
ศูนย์กลางทางการเงินของพวกเราเองได้

ขนาดนี้. . .ไม่ง่ายเลย. . .”

	 “เส้นทางคนสหกรณ์”	 ฉบับน้ีพบกับความคิด

ความในใจความผูกพันของสมาชิกสหกรณ์ท่านหน่ึงท่ี

ได้สละเวลาทุ่มเทให้กับสหกรณ์ฯในส่วนภูมิภาคท่ีสาขา

สหภาพฯอุบลราชธานี	 มาอย่างแข็งขันและมีคุณภาพ

โดยท�าหน้าท่ีเป็นประธานกลุ่มผู้แทนสมาชิกมาอย่างต่อ

เน่ือง	 น่ันก็คือ	 “คุณส�าเริง	 นากระโทก”	 รักษาการ

ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ	 ประธานกลุ่ม

ผู้แทนสมาชิกสาขาอุบลฯ	และต�าแหน่งล่าสุดท่ีได้รับการ

แต่งตั้งจากมติคณะกรรมการ	สอ.สร.รฟท.		คือ	“กรรมการ

ควบคุมภายใน”	คุณส�าเริง	นากระโทก	บอกว่า.	.

	 สหกรณ์พี่	น้อง					ออมทรัพย์		ฝากเงิน

ออมเมื่อมีมากนับ					 ไม่ถ้วน

ทรัพย์สินใส่รายรับ					 จ่ายเมื่อ		จ�าเป็น

สหฯแค่	บอกมาล้วน	 แน่แท้เป็นจริง

ส�าเริง นากระโทก
สังกัดบริการโดยสาร : ทะเบียนสมาชิก 09535 

8 ปี 8 เดือน กับ สอ.สร.รฟท.
 ผูกพัน จนวันเกษียณฯ

ส�าเริง  นากระโทก : ประธานกลุ่มผู้แทนฯสมาชิก
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โดย ผู้จัดการ

	 สวัสดีครับ	 มิตรสหาย	 และสมาชิกสหกรณ์ออม

ทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย	

จ�ากัด			 (สอ.สร.รฟท.)	ฉบับนี้	กระผมนายส�าเริง	นากระโทก	

ขอรายงานตัว	

	 ก่อนอื่นตามธรรมเนียมการรายงานตัวต้องบอก

กล่าวที่มาที่ไปก่อนนะครับว่าเป็นใคร	 มาจากไหน	 ปัจจุบันผม

รักษาการประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง

ประเทศไทย	 สาขาอุบลราชธานี	 (สร.รฟท.อน.)	 เป็นสมาชิก	

สอ.สร.รฟท.เลขที่	 9535	 ต�าแหน่งหน้าที่การงานกับการรถ

ไฟฯ	 ผมเป็นพนักงานรักษารถ	 ประจ�าอยู่รถด่วนพิเศษอีสาน

วัตนาขบวน	23/24			ผมท�างานการรถไฟฯ	ปีนี้ครบ	41	ปี	ก็

จะได้เวลาปล่อยให้น้องๆ	ได้ท�างานต่อไปแล้วผมจะเป็นฝ่าย

มานั่งดูบ้างครับ	

	 มิตรสหายทุกท่านครับ	 ในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของเชื้อไวรัส	 โควิด-19	ผู้คนติดเชื้อมากมาย	ตาย

จ�านวนมหาศาล	 	 เขย่าเศรษฐกิจไปท้ังโลก	 ประเทศไทย

ของเราก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน	 แม้นจะไม่มากมายเท่า

ฝร่ังต่างชาติ	 แต่ก็ท�าให้พวกเราได้รับผลกระทบเร่ืองราย

ได้มากบ้าง	 น้อยบ้าง	 คือพีน้องท่ีเคยได้ค่าล่วงเวลา	 เบ้ีย

เล้ียง	 ก็ได้ไม่เหมือนเดิม	 แต่พวกเรายังดีท่ี	 มีงาน	 มีเงิน

เดือนประจ�า	 ถึงจะได้รับผลกระทบบ้าง	ก็คงสามารถน�าพา

ครอบครัว	ให้อยู่รอดปลอดภัยได้นะครับ

	 ที่แน่ๆในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส	เช่น

นี้มิตรสหายท่านใดเจ็บป่วย	 ทาง	 สอ.สร.รฟท.ก็มีสวัสดิการ

เยี่ยมป่วยอย่าลืมไปใช้สิทธิกันนะครับ	 	 และยังมีสวัสดิการอีก

มากมาย	 มีลูกก็ช่วยเหลือให้ทุนการศึกษา	 นี่ผมจะเกษียณ	 ก็

จะมีเงินตอบแทนให้อีก	 ค่าหุ้น	 ก็มีเงินปันผลเมื่อสิ้นปี	 ใช้

บริการกู้เงินก็มีเงินเฉลี่ยคืนแบ่งให้	 นี่คือความสุข	 ที่มิตร

สหาย	จากสหกรณ์ฯที่ทุกท่านสามารถได้รับทุกคน	ท่านใดที่มี

เพ่ือนยังไม่ได้เป็นสมาชิกของ	 สอ.สร.รฟท.ลองชักชวนมา

เป็นสมาชิกได้	หรือมีเงินก็น�ามาฝาก	ได้ดอกเบี้ยมากกว่าฝาก

ธนาคาร	 ตั้งไม่รู้กี่เท่า	 นี่คือความมั่นคง	 ที่ทุกท่านควรมีส่วน

ได้รับ	ดังค�าขวัญที่ว่า	“มีเงินก็มาฝาก	ทุกข์ยากก็มาถอน”

	 และสิ่งที่ทุกท่านต้องรับรู้ร่วมกันคือ	ขณะนี้	สอ.สร.

รฟท.มีผลประกอบการที่ดีเยี่ยม	 ได้รับรางวัลเป็นสหกรณ์สี

ขาว	บริการรวดเร็ว	มากู้เช้าบ่ายรับเงิน	นี่คือความก้าวหน้า

ชนิดก้าวกระโดด	 ต่อจากนี้เราคงได้เห็น	 สหกรณ์ฯของเรา

สามารถน�าเงินไปลงทุนเม่ือสภาพคล่องการเงินของสห

กรณ์ฯมีมากพอ	 หากมิตรสหายจะคิดกังวลต่อ	 ผมขอบอกไว้

ก่อนว่า	 การลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยง	 แต่จงเชื่อมั่นใน

กรรมการบริหาร	 เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯของเราว่าพวกเขาจะ

น�าพาองค์กรเรา	ไปในทิศทางที่ก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นแน่นอน

 “. . .ขอฝากความห่วงใยและไมตรีจิตร ถึงมิตรสหาย
ผู้ที่ร ่วมเดินทางกันมา อยากบอกว่า การที่เรามารวมกัน
สร ้างอาณาจักรการเ งินหรือศูนย ์กลางทางการเ งินของ
พวกเราเองได้ขนาดนี้ ไม่ง่ายเลย มันผ่านปัญหาอุปสรรค
มากมาย ขอพวกเราจงถือว่านี่คือสิ่งที่มาทดสอบให้พวกเรา
ก้าวเดินไปข้างหน้า ผมเชื่อเสมอว่าทุกท่านรัก สอ.สร.รฟท.เช่น
เดียวกับผม และผมก็จะรักตลอดไป. . .”

 ในท้ายท่ีสุดน้ี	 ในวาระของวนัเวลาท่ีผมเกษียณจาก

งานผมขอให้ทุกท่าน	 อยูร่อดปลอดภัย	 ไม่ว่าจะเป็นทาง

เศรษฐกิจ	หรอืเชือ้ไวรัส	ขอจงมีพลังกายท่ีเข้มแขง็	มีสตม่ัินคง	

เพ่ือฝ่าฟันอปุสรรคนานับประการ	ผ่านไปอย่างปลอดภัย	ตลอด

ปีครบั

ส�าเริง		นากระโทก

กรรมการควบคุมภายใน

สอ.สร.รฟท.	ปี	2563
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รอบรู้เรื่องสหกรณ์

ในท่ามกลางวิกฤตจากโควิด	 19	 ก�าลัง

แพ ร ่ ร ะ บ า ด ท่ั ว โ ล ก อ ย ่ า ง รุ น แ ร ง	

ประเทศไทยถือว ่ามีประสิทธิภาพในการแก ้

ปัญหาน้ี	 แต่เราก�าลังถูกล้อมด้วยโรคน้ีท่ัวโลก

และผลกระทบในภาพรวมคือระบบเศรษฐกิจ

ต้องหยุดชะงักลงทุกประเทศ	 ไทยทรุดหนักท่ีสุด

ในอาเซียนเพราะน�าระบบเศรษฐกิจไทยไป

พ่ึงพาทุนข้ามชาติมากเกินไปคือการพ่ึงพาการ

ส่งออกเป็นหลักและพ่ึงพาต่างประเทศ	อีกกรณี

หน่ึงคือหวังรายได้จากการท่องเท่ียวจากชาว

ต่างชาติ	 เม่ือห่วงโซ่เศรษฐกิจสะดุดหยุดลงจึง

ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง	 ในทางเศรษฐกิจ	

หากทางการไทยพัฒนาประเทศแบบเศรษฐกิจ

พอเพียงมาก่อน ก็จะได้รับผลกระทบน้อยมาก 

หรืออาจไม ่ได ้รับความเดือดร ้อนเลยก็ว ่าได ้ 

หากพ่ึงพาตนเอง เพราะไทยเป็นประเทศที่อุดม

สมบูรณ์ที่สุดในโลกด้านอาหาร	 บริโภคแบบพอ

เพียงภายในประเทศเหลือเฟือ	 หากรัฐบาล

น้อมน�าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ทุก

ระดับตั้งแต่	 บุคคล	 ครอบครัว	 ท้องถ่ิน	 ชุมชน	

และนโยบายหลักระดับชาติ	 จะไม่มีใครอดอยาก

เลยแม้แต่คนเดียว	 แต่จะท�าอย่างไรได้เม่ือทุก

คนต ้องผจญชะตากรรมเดียวกันก็ต ้องช ่วย

ตนเองเป็นล�าดับแรกเพ่ือให้ชีวิตรอดพ้นวิกฤต

ไปได้	 ว่าไปแล้วเฉพาะพนักงานรถไฟฯ	 หรือ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ	 และข้าราชการ	 จะเป็น	

กลุ่มท่ีได้รับผลกระทบน้อยท่ีสุด	 เพราะยังมีงาน

ท�า	 เงินเดือนไม่ลดลงเหลือ	 75%	 เหมือน

ลูกจ้างบริษัทเอกชน	 และในหน่วยงานท่ีมี

สหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีเข้มแข็ง	 เป็นสถาบันการ

เงินท่ีเป ็นเสาหลักในการค�้าจุนช ่วยเหลืออยู ่

แล้ว	 แต่เสนอแนวทางการอยู่อย่างฉลาดใน

ภาวะวิกฤตเพ่ือทุกคนท่ีอ่านได้พิจารณาน�าไป

ป ฏิ บั ติ ก็ จ ะ เ ป ็ น ป ร ะ โ ย ชน ์ กั บ ผู ้ อ ่ า น แ ล ะ

ครอบครัวของท่านเองไว้ดังน้ี

ด ้ ว ย ห ลั ก  6  ป ร ะ ก า ร
ให ้ อ ยู ่ ร อด ในภาวะวิ กฤติ เศ รษฐกิ จ

ป รั บ ตั ว อ ย ่ า ง ไ ร ? ? 
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โดย สมศักดิ์ โกศัยสุข

คุณสมศักดิ์ โกศัยสุข
: ที่ปรึกษา สอ.สร.รฟท. 1.)ท้ังในสถานการณ์ปกติและวิกฤติทุก

คนควรจัดท�าบัญชีรายได้-รายจ่าย	 ไว้เป็นประจ�า	

และต้องไม่ให้รายจ่ายมากกว่ารายได้หรือสูตร	

รายได้	-	เงินออม	=	รายจ่าย

	 2.)พยายามลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ลง	 เช่น	 ขี่จักรยานหรือเดิน	 กรณีบ้านอยู่ไม่ไกล

มากจากท่ีท�างาน	หรือลดไปไหนมาไหนโดยไม่จ�าเป็น

	 3.)หยดุซือ้ส่ิงของเคร่ืองใช้	ซือ้เท่าท่ีจ�าเป็น	

(Need)

	 4.)หากมีงานต้องสังสรรค์กับเพ่ือฝูง	

ญาติมิตร	ก็ให้จัดสังสรรค์ท่ีบ้านไม่ต้องภัตตาคาร	

ค่าใช้จ่ายจะราคาต่างกันมาก

	 5.)ทุกกิจกรรมต้องใช ้วิ ธีการสหกรณ	์

คือ	 ทุกคนต้องช่วยกันออกเงินค่าใช้จ ่ายเพ่ือ

มิให้รายจ่ายตกหนักแก่คนใดคนหนึ่ง

	 6.)ปลูกผักสวนครัวทุกชนิดใส่กระถาง

หรือริมรั้ว	 เช่น	 ตะไคร้	 มะกรูด	 ผักชี	 พริกขี้หนู				

สาระแหน่	 กะเพรา	 ฯลฯ	 ไร้สามรพิษไม่ต้องไป

ซื้อตามตลาด

	 เพียงได้ด�าเนินวิถีชีวิตตามแนวปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงทุกคนก็จะอยู่รอดปลอดภัยใน

ท่ามกลางวิกฤตอย่างมีความสุขแล้ว	 และหาก

เป็นสมาชิก	 สอ.สร.รฟท.	 ก็จะยิ่งปลอดภัย	 เม่ือมี

เงินมาฝาก	ล�าบากมาถอน	เดือดร้อนมากู้

สวัสดีครับ

 . . .หากทางการ ไทยพัฒนาประ เทศแบบ

เศรษฐกิจพอเพียงมาก่อน ก็จะได้รับผลกระทบน้อย

มาก หรืออาจไม่ได้รับความเดือดร้อนเลยก็ว่าได้ หาก

พึ่งพาตนเองเพราะไทยเป็นประเทศท่ีอุดมสมบูรณ์

ที่สุดในโลกด้านอาหาร. . .
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บนความเคลื่อนไหว

	 เมื่อวันที่	 17	 กรกฎาคม	 2563	 ที่ผ่านมา	 สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่ง

ประเทศไทย	จ�ากัด	(สอ.สร.รฟท.)	ได้จัดโครงการฝึกอบรม	“แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย”	ให้แก่คณะกรรมการ

สหกรณ์ฯ	 คณะกรรมการสหภาพฯเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ	 เจ้าหน้าที่สหภาพฯ	 แม่บ้าน	 และรปภ.	 ระหว่างเวลา	

13.00	-	16.00	น.	วิทยากร	โดย	คุณบรรจง	บุญเนตร์		จป.วิชาชีพ	โดยในช่วงแรกของการสัมมนาจะเป็นการ

บรรยายให้ความรู้	และต่อจากนั้นผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านได้รับการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ	การฝึกอบรมในครั้งนี้

ผ่านไปด้วยดี	และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ

และระงับอัคคีภัย
แผนป้องกัน

คุณภิญโญ  เรือนเพ็ชร : ประธานกรรมการ

บรรจง บุญเนตร์ : จป.วิชาชีพ/วิทยากร
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โดย ประชาสัมพันธ์
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ฌาปนกิจสงเคราะห์
โดย เบญจวรรณ ล้อเส็ง

สรุปยอดสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

ข้อมูล : สรุปยอด ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2563

สมาชิกทั้งหมด

สมาชิกลาออกทั้งหมด

สมาชิกเสียชีวิตทั้งหมด

สมาชิกคงเหลือ

769 ราย

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

(สส.ชสอ.) กองที่ 2

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ 

รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) กองที่ 1

 48 ราย

28 ราย

693 ราย

สมาชิกทั้งหมด

สมาชิกลาออกทั้งหมด

สมาชิกเสียชีวิตทั้งหมด

สมาชิกคงเหลือ

 2,244 ราย

 126 ราย

95 ราย

 2,203  ราย
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ประมวลภาพกิจกรรม
โดย ประชาสัมพันธ์

โครงการสัมมนาวิชาการ ในหัวข้อ
เรื่อง “กลยุทธ์ในการน�าเงินไปลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เส่ียง”

	 เมื่อวันที่	 31	 กรกฎาคม	 2563	 สหกรณ์ออมทรัพย์

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย	 จ�ากัด	 (สอ.สร.รฟท.)	 ได้

จัดโครงการสัมมนาวิชาการ	 ในหัวข้อม	 เรื่อง	 “กลยุทธ์ในการน�าเงินไป

ลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เ ส่ียง”	 คร้ังท่ี	 1	 ณ	 ห้องประชุม

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย	 ให้แก่	 ที่ปรึกษา	 คณะ

กรรมการ	 ผู้ตรวจสอบกิจการ	 เจ้าหน้าสหกรณ์ฯ	 ระหว่างเวลา	 08.30	 -	

12.00	น.

	 กล่าวเปิดโครงการสัมมนาฯ	โดย	คุณภิญโญ	เรือนเพ็ชร	ประธาน

กรรมการ	 สอ.สร.รฟท.	 และวิทยากร	 โดย	 คุณสมศักดิ์	 โกศัยสุข	 ที่ปรึกษา	

สอ.สร.รฟท.	 บรรยายในหัวข้อ	 “ความรู้พื้นฐานในการน�าเงินไปลงทุนของ

สหกรณ์”




