จดหมายข่าว ปี ที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจาเดือนก ุมภาพันธ์ 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์คร ูช ุมพร จากัด

ประธานฯ พบสมาชิก

ทีมงานศึกษาและประชาสัมพันธ์ : รายงาน

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 67 ในคราวประชุม ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 15
ก.พ. 2564 ได้มีมติให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.50% ต่อปี และลดอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากลง 0.25% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 2564 ทั้งนี้เพื่อ "ประโยชน์ของมวลสมาชิกเป็น
สำคัญ" และก่อนหน้านี้ในรอบ 2 ปีบัญชีที่ผ่านมา สหกรณ์ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยไปแล้ว
รวม 2 ครั้ง จากการที่กระผมและคณะกรรมการดำเนินการ ได้ศึกษาวิเคราะห์เหตุและผลใน
การปรับลดอัตราดอกเบี้ย และตัดสินใจปรับลดในครั้งนี้ พอสรุปได้ว่า
ประการที่ 1 ขณะนี้เกิด"ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ "ทั่วโลก (รวมถึงประเทศไทย) ธนาคาร
หรือสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง เนื่องจากนักลงทุนมีความเสี่ยงมากขึ้น
จึงมีการลงทุนน้อยลง การกู้จึงลดลง และภาระการส่งชำระหนี้ของผู้กู้รายเก่า
นายบรรจง โลกมิตร
ไม่สามารถชำระได้เป็นปกติ สถาบันการเงินจึงมีนโยบายปรับลดดอกเบี้ยทั้งกู้และฝาก
ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด
เพื่อช่วยเหลือลูกค้า ทำให้สถาบันการเงินมีเงินเหลือเพิ่มมากขึ้น
ประการที่ 2 "สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19" ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนทั่วไป
ซึ่งขณะนี้ภาครัฐได้มีมาตรการต่าง ๆ ในการช่วยเหลือประชาชนหลายมาตรการ และสหกรณ์ต่างๆก็มี มาตรการในการช่วยเหลือ
สมาชิกเช่นกัน
ในส่วนของ สอ.ครูชุมพร จำกัด เมื่อปี 2563 ที่ผ่านมา ได้มีมาตรการ "งดส่งชำระเงินต้น" เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อให้สมาชิก
มีเงินเหลือเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ทำให้สมาชิกต้องเสียดอกเบี้ยคงเดิมและยืดขยายเวลาในการชำระหนี้ออกไปอีก
ดั ง นั ้ น ต้ น ปี 2564 เมื ่ อ มี ก ารระบาดระลอกใหม่ ข องเชื ้ อ ไวรั ส Covid-19 ตั ้ ง แต่ ป ลายเดื อ นธั น วาคม พ.ศ. 2563
คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 67 เห็นว่าควรมีมาตรการในการช่วยเหลือสมาชิกในระยะยาวโดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง
เพื่อให้สมาชิกที่กู้ได้มีเงินเหลือเพิ่มขึ้น (ถ้าลด 0.50% ต่อปี สมาชิกจะเหลือเงินประมาณ 500 บาทต่อเดือน ต่อยอดกู้ 1 ล้านบาท)
ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยเหลือสมาชิกระยะยาว
ประการที่ 3 "อัต ราดอกเบี้ยเงิน กู้" ของสหกรณ์ออมทรัพย์ค รูต่าง ๆ รอบบ้า นเราในขณะนี้ เช่น สอ.ครูประจวบฯ,
สอ.ครูระนอง, สอ.ครูสุราษฎร์ฯ, สอ.ครูพังงา, สอ.ครูนครศรีฯ, สอ.ครูภูเก็ต ฯลฯ ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ 5.00% ต่อปี 6.00% ต่อปี แทบทุกสหกรณ์ และบางสหกรณ์ทราบว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก
ทั้งนี้ผู้บริหารของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูส่วนใหญ่มีแนวคิดที่ตรงกัน คือ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหา
หนี้สินให้แก่สมาชิก (ครู)
ประการที่ 4 "ต้นทุน" การดำเนินงานของ สอ.ครูชุมพร ในส่วนของ "ดอกเบี้ยเงินกู้จากสถาบันการเงินภายนอก" ซึ่งขณะนี้
เราเหลือหนี้ไม่มากนัก (ประมาณ 200 ล้านเศษ) คาดว่าช่วงกลางปี 2564 น่าจะชำระหนี้จากภายนอกได้หมด จึงทำให้ต้นทุนลดลง
และสหกรณ์จ ะมีร ายได้เ พิ่ ม ขึ้น นอกจากนี้ยังมีเ งิน "ทุน สำรอง" ที่จัดสรรจากกำไรสุทธิ ปี 2563 (ไม่น ้อยกว่า ร้อยละ 10
ของกำไรสุทธิ ตามข้อบังคับ) เพิ่มขึ้นประมาณ 23 ล้านบาทเศษ ซึ่งไม่มีต้นทุน อีกจำนวนหนึ่งอีกด้วย
ประการที่ 5 "สมาชิกบางรายที่ไม่มีสิทธิ์กู้" เนื่องจากเงินเดือนหรือบำนาญ เหลือไม่ถึง 30% สมาชิกเหล่านี้ก็จะมีเงินเหลือ
เพิ่มและอาจเข้าหลักเกณฑ์การกู้ สามารถกู้ได้ใหม่ (สมาชิกจะได้นำเงินไปใช้จ่ายตามที่จำเป็นและสห กรณ์ได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น :
Win Win)

ประการที่ 6 "สมาชิกที่มีเงินเดือนหรือบำนาญ เหลือไม่พอหักชำระหนี้รายเดือน" ก็จะมีเงินเหลือเพิ่มขึ้น อาจพอหักส่งชำระ
หนี้ ไม่เป็นหนี้เสียหรือหากมีหนี้เสียเกิน 4 งวด ก็จะถูกตั้ง "ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ" ซึ่งสหกรณ์จะต้องกันเงินรายได้ประจำปีไว้ตามที่
ผู้สอบบัญชีกำหนด และไม่สามารถนำไปจัดสรรเป็นกำไรสุทธิได้ในปีนั้น ๆ จึงส่งผลกระทบต่อเงินปันผล เฉลี่ยคืนของสมาชิกใน
ภาพรวม
ประการที่ 7 "หลักการของสหกรณ์" มีวัตถุประสงค์หลัก คือ "เพื่อให้สมาชิกช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่ได้มุ่งหวังผลกำไร"
และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ อาจจะกระทบกับผลกำไรบ้าง แต่ในภาพรวม จะเห็นว่าสมาชิกส่วนใหญ่ (ประมาณ 6,000 กว่า
คน) ที่เป็นผู้กู้และเสียดอกเบี้ยให้กับสหกรณ์ได้ประโยชน์อย่างแท้จริง
ในรอบทุก ๆ ปีที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานหรือผลประกอบการของ สอ.ครูชุมพร จำกัด ไม่เคยประสบกับภาวะขาดทุนแต่
อย่างใด แต่กลับมีรายได้และผลกำไรที่มาจาก "ดอกเบี้ย" เงินกู้ของสมาชิก "เพิ่มขึ้น" ทุกปี จนสหกรณ์เติบโตและดำรงอยู่ได้อย่าง
สมภาคภูมิจวบจนบัดนี้ (ปี 2563 มีรายได้ 283 ล้าน / ตั้งค่าเผื่อฯ 40ล้าน / กำไรสุทธิ 233 ล้าน)
และในปี 2564 เมื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.50% ต่อปีแล้ว คาดว่าผลกำไรน่าจะลดลงประมาณไม่เกิน 30 ล้านบาท
แต่ถ้าคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ (ฝ่ายสินเชื่อ) สามารถปรับโครงสร้างหนี้ให้กับสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มถูกตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
อย่างจริงจัง ได้สำเร็จทุกราย หรือให้เหลือน้อยที่สุด ให้เหลือค่าเผื่ อฯ ในปี 2564 สักไม่เกิน 20 ล้านบาท กำไรสุทธิในปี 2564 ก็
น่าจะใกล้เคียงกับปี 2563 ครับ

Timeline : ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สมัยประธานบรรจง โลกมิตร (กรรมการ ชุดที่ 66-67)
1 ก.ย. 2562 : ลดครั ้ ง ที ่ 1 จาก 6.50% ต่ อ ปี เหลื อ
6.25% ต่อปี (ลด 0.25%)
ต้นปี 2563 : เกิดการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 รอบ
แรก มี.ค.-พ.ค. 2563 : ออกมาตรการช่วยเหลือสมาชิก โดยการ
พักชำระเงินต้น เป็นเวลา 3 เดือน
1 ก.ย. 2563 : ลดดอกเบี้ย ครั้งที่ 2 จาก 6.25% ต่อปี
เหลือ 6.00% ต่อปี (ลด 0.25%)
30 พ.ย. 2563 : สิ้น ปีบัญชี พ.ศ. 2563 จึงเตรียมจั ด
ประชุมใหญ่ในวันที่ 10 ม.ค. 2564
ปลาย ธ.ค. 2563 : เกิด การระบาดของโรค Covid-19
ระลอกใหม่ทางรัฐบาลได้เริ่มกำหนดมาตรการในการป้องกันและ
ออกเป็น พรก.กำหนดให้ จ.ชุมพร เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ห้าม
จัดประชุม มีผลตั้งแต่ 4 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป จึงไม่สามารถจัด
ประชุมใหญ่สามัญในวัน ที่ 10 ม.ค. 2564 ได้ ซึ่งตามพรบ.
สหกรณ์ได้กำหนดให้คณะกรรมการดำเนินการชุดเดิมปฏิบ ัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าที่ประชุมใหญ่จะมีการเลือกตั้งกรรมการชุด
ใหม่ (จึงไม่ใช่รักษาการ)

25 ธ.ค. 2563 : ประชุ ม คณะกรรมการดำเนิ น การ
ที ่ ป ระชุ ม ได้ ม ีก ารหารื อ เกี ่ย วกับ มาตรการในการช่ว ยเหลือ
สมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค Covid-19
26 ธ.ค. 2563 : นายดำ แพนุ้ย กรรมการฝ่ายเงินกู้ ได้
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ให้มีมาตรการลดดอกเบี้ย
เงินกู้ลง 0.50% ต่อปี และคณะกรรมการเงินกู้มีมติเห็นชอบ
และให้ น ำเสนอคณะกรรมการฝ่ า ยอำนวยการพิ จ ารณา
กลั่นกรอง
4 ม.ค. 2564 : คณะกรรมการฝ่ า ยอำนวยการมี ม ติ
เห็นชอบตามที่ฝ่ายเงินกู้เสนอและให้นำเสนอคณะกรรมการ
ดำเนิ น การเพื ่ อ พิ จ ารณา โดยมอบหมายให้ ฝ ่ า ยจั ด การไป
จั ด ทำรายละเอี ย ดโครงสร้ า งต้ น ทุ น ในการดำเนิ น การ
เพื่อประกอบการพิจารณา
15 ก.พ. 2564 : ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ มีมติ
ให้ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลง 0.50% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.
2564 เป็นต้นไป
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