ประธานพูดคุยกับสมาชิก ฉบับที่ 1 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561

•หลังจาก "คณะกรรมการ" ชุดที่ 27 ไดเริ่มงานอยางเป!นทางการเมื่อมีการประชุมนัดแรก 12 พ.ย.61 ที่ผานมา
กก.ไดพิจารณาอะไรไปบางนั้น กอนหนานี้ผมไดสรุปพอสังเขปใหอานไปแลว คราวตอไปก็คงเป!นหนาที่ของ กก.ศึกษา
และประชาสัมพันธ5 หรือ "โฆษกสหกรณ5" หรือ "เลขานุการ" แลวแตกรณีที่จะมาสรุปหรือแถลงให "พี่-นองสมาชิก
สหกรณ5" ทราบตอไป

•คณะกรรมการ ไดมีมติตั้ง กก.และคณะทํางาน ขึ้นมา 5 ชุด ไดแก
กก.อํานวยการ (วิทยา ปธ. สมพร รองฯ(1) ทิน รองฯ(2) พันธ5ฉวี เลขานุการ สุทิน เหรัญญิก) และ กก.อํานวยการได
ประชุมรวมกับฝBายจัดการ เมื่อ 13 พ.ย.61 ซักซอมเรื่อง "การพัฒนาคุณภาพบริการ" แก "พี่-นองสมาชิก" อยางเป!นดาน
หลัก และไดใหการบานฝBายจัดการไปทํา self assessment การบริการวาอะไรคือจุดแข็ง อะไรคือจุดออน เพื่อนํามา
พัฒนาคุณภาพบริการตอไป เลขานุการ นํามาแจงใหทราบไปแลวนะครับ

•กก.พิจารณาเงินกู (บุญมี อนุชิต นวนละมัย สุดารัตน5 ทัคคนา) ไดมีการพิจารณาเงินกูตามรอบสัปดาห5 และนัดหมาย
มาคุยกันในวันที่ 22 พ.ย. 61 เพื่อพิจารณาเงินกูปกติตามรอบสัปดาห5 ครั้งที่ 2/62 และเตรียมสังคายนาระเบียบตางๆ
เกี่ยวกับเงินกูที่มีหลายฉบับใหเป!นหมวดหมู เป!นระบบ และใหเป!นไปตามที่ "นายทะเบียนสหกรณ5" ใหคําแนะนําไว

•กก.ศึกษาและประชาสัมพันธ5 (อวยพร รัชนีกร ศุภิสรา วสันต5 สุจินดา) ก็ไดรับมอบหมายงานหลายเรื่อง เชน (1)ศึกษา
"การจัดมุมสมาชิก" ในสํานักงานสหกรณ5เพื่อเป!นมุมผักผอนและรอรับบริการจากสหกรณ5อยางสมศักดิ์ศรีที่เป!น
"เจาของ" สหกรณ5 (2)ศึกษา "กระบวนการและเอกสารในการยื่นคําขอกู" ของสมาชิก วามีประเด็นใดที่ควรคงไวหรือ
ยกเลิก รวมทั้งเอกสารตางๆมากมาย ตลอดจนการลงลายมือชื่อของพยาน ผบ. หรือ กก.หนวย (3)ศึกษาเรื่อง
"สวัสดิการสมาชิก" ที่มีมากมายวาจะเพิ่มจะรวมกลุมหรือจะยกเลิกสวัสดิการเรื่องใดประเภทใดใหเป!นหมวดหมู
ครอบคลุมและเป!นธรรมยิ่งขึ้นครับ กก.ชุดนี้ ถือวามีภาระกิจที่ไมเบาเลยทีเดียว และถือวา กก.ชุดนี้เป!นทีม "โฆษก

สหกรณ5" เพื่อประชาสัมพันธ5ผลการดําเนินงาน หรือแถลงสรุปมติที่ประชุม กก.สหกรณ5ในแตละคราวดวย โดยทํางาน
รวมกับเลขานุการอยางใกลชิดดวย

•กก.พัฒนายุทธศาสตร5 (พันธ5ฉวี สุทิน รัชนีกร อนุชิต ทัคคนา) ก็ไดมีการทาบทามอาจารย5วิทยากรผูเชี่ยวชาญดาน
ยุทธศาสตร5 จาก สสจ.มห.(อ.สุรศักดิ์ หงษ5เวียงจันทร5) ไวบางแลว คงรอแตให กก.ชุดนี้เตรียม in put data และนัด
หมาย กก.ประชุมนัดพิเศษ เพื่อรวมทํายุทธศาสตร5พรอมกันตอไป จากนั้น เมื่อได "รางยุทธศาสตร5สหกรณ5 5 ปW" แลว
ขั้นตอนตอไปคงเชิญ "พี่-นองสมาชิกสหกรณ5" จากทุกหนวยอาจหนวยละ 2-3 คน มารวมแลกเปลี่ยนและมีสวนรวม
ปรับปรุงแกไขใหรอบดานยิ่งขึ้นอีกรอบ ก็คงเสร็จเรียบรอยชาสุดนาจะไมเกินไตรมาส 2 ของปWบัญชีนี้ จากนั้นก็จะยึดถือ
เป!นกรอบและแนวทางในการบริหารสหกรณ5ตอไป และจะนําเขาขอความเห็นชอบในที่ประชุมใหญสามัญ ปW 2562 ใน
ตน พ.ย.62 ตอไป

•กก.พัฒนาเวบไซต5(IT) เพื่อใหมี "ระบบสมาชิกออนไลน5" (บุญมี อวยพร วสันต5 นวนละมัย สุจินดา) ในวันที่ 15 พ.ย.61
ที่ผานมา ทั้งโปรแกรมเมอร5 ทั้ง กก. IT และ user ก็ไดมาคุยวัตถุประสงค5 เป[าหมาย ที่ สนง.สหกรณ5ฯ เพื่อพัฒนาเวบ
ไซด5รวมกันแลว ความคืบหนาในรายละเอียด ปธ. กก. IT หรือ เลขาฯ กก.IT คงนํามาเลาใหทราบเป!นระยะๆตอไปครับ

•กก.แตละคณะก็ไดรับมอบหมายงานจาก "คณะกรรมการ" ไปพอสมควร
นอกจากนั้น กก.บางทานยังไดรับงานพิเศษใหรับผิดชอบเพิ่มเติม เชน มอบทานรองฯสมพร ไปคิด "ผลิตภัณฑ5" เงินฝาก
ระยะยาวเพื่อเพิ่มเงินออมสําหรับสมาชิก เลขานุการ(พันธ5ฉวี) ไดรับมอบหมายใหดูแลเรื่อง 5 ส เพื่อปรับปรุงสํานักงาน
สหกรณ5ใหเป!นระเบียบ เรึยบรอย
เหรัญญิก(สุทิน) และ ผูจัดการ(ภาวดี) ไดรับหมายหมายใหศึกษาและคํานวณตนทุนที่แทจริงของสหกรณ5 เพื่อนําเสนอ
กก.ในการประชุมครั้งถัดไป
ฝBายจัดการ ไดรับหมายหมายจาก กก.อํานวยการใหไปทํา Job Analysis พรอมทั้ง Self Assessment งานบริการเพื่อ
หาจุดแข็ง จุดออน ของการใหบริการสมาชิก เพื่อนํามาพัฒนาคุณภาพบริการตอไป

•นอกจากจะนํามาแจงให "พี่-นองสมาชิกสหกรณ5" ทราบในรูปแบบจดหมายเปcดผนึก "ประธานคุยกับสมาชิก" แลว ครั้ง
ตอไปของการประชุม "คณะกรรมการดําเนินการ" ตองมีการติดตามผลการทํางานอยางใกลชิด สม่ําเสมอครับ ขอให "พี่นองสมาชิก" ไดโปรดวางใจ กก.ชุดนี้ทั้งคณะครับ พวกเราจะดําเนินการตามกฎหมายสหกรณ5 และยึดถือขอบังคับ
ระเบียบ ประกาศ ของสหกรณ5ที่ผานความเห็นชอบจากมติที่ประชุมใหญ มติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ อยาง
เป!นดานหลัก บริหารจัดการใหเป!นไปตามอุดมการณ5แลวิธีการสหกรณ5 พวกเราจะไมทําใหทานทั้งหลายผิดหวังครับ
"แตละคนเพื่อทุกคน และทุกคนเพื่อแตละคน" (Each for All and All for Each)

•สวนเรื่องของ "ตนทุนสหกรณ5" ผมเองก็ติดคาง "พี่-นองสมาชิก" ไววาเมื่อมีโอกาสจะมาเขียนใหอานงายๆสักวัน ขอเริ่ม
เลยนะครับ

•"ตนทุนสหกรณ5" จะประกอบไปดวย 3 สวนนี้ครับ คือ(A)ตนทุนเงินใหกู หรือตนทุนทางการเงิน ตอมาก็(B)อัตรา
คาใชจายในการบริหารธุรกิจสินเชื่อ หรือตนทุนดําเนินงาน และ(C)อัตราสวนเหลื่อมจากธุรกิจสินเชื่อ
ดังนั้น ตนทุนสหกรณ5ก็จะประกอบไปดวย A + B + C ครับ
ถาสหกรณ5ออมทรัพย5เปรียบเสมือนรานขายของ "การใหสินเชื่อ" หรือ "การใหสมาชิกกูยืมเงิน" ก็คือ "สินคา" และอัตรา
ดอกเบี้ยก็คือ "ราคาสินคา" ครับ
การกําหนดราคาสินคาก็มักจะขึ้นอยูกับ "ตนทุน" ถา "ตนทุนแพง" "ราคาสินคา" ก็ยอมจะแพงตามไปดวย "ตนทุนในการ
ปลอยกู" มาจาก 3 ทางนี้นะครับ

•เริ่มดวย "ตนทุนทางการเงิน" ก็จะมาจาก 2 สวนคือจาก "ทุนภายใน" และ "ทุนภายนอก"
"ทุนภายใน" ก็มาจากทุนเรือนหุน ตนทุนคือเงินปkนผล ทุนสํารอง ทุนสะสมตามขอบังคับตางๆ ทั้ง 2 ประเภทหลังเป!น
ตนทุนที่ไมมีคาใชจายครับ และเงินฝากของสมาชิกและสมาชิกสมทบ ที่สหกรณ5มีภาระตองจายดอกเบียเงินฝากให
แลวแตประเภทของเงินฝาก
"ทุนภายนอก" ก็ไดมาจากการกูยืมเงินจากธนาคารหรือสหกรณ5อื่นหรือจากชุมนุมสหกรณ5 ตนทุนก็จะไดแกดอกเบี้ยจาย
ที่สหกรณ5กูยืมเงินมา

มีสูตรในการคํานวณดังนี้ครับ เทากับ (หุน * อัตราเงินปkนผล) + (เงินฝาก * อัตรา ด.บ.) + (เงินกู * อัตรา ด.บ.)/ หุน +
เงินฝาก + เงินสํารอง + รายรับสุทธิ คูณ 100

•ตอมาคือ "ตนทุนการดําเนินงาน" ไดแก คาใชจายในการดําเนินงานปลอยกูทั้งหมด เชน คาใชจายสําหรับพนักงาน
สหกรณ5 คาใชจายในการบริหารจัดการทั้งหมด
สูตรการคํานวณก็จะเทากับ คาใชจายบริหารธุรกิจสินเชื่อ/ลูกหนี้เงินกูทั้งหมด คูณ 100

•"อัตราสวนเหลื่อมจากธุรกิจสินเชื่อ"
สวนเหลื่อม คือ รายไดสวนเกินคงที่เพื่อการสะสมทุน และประกันความเสี่ยงกรณีเรียกเก็บหนี้ไมไดทั้งหมด หรือ NPLs
สูตรคํานวณก็จะเทากับ คชจ.ตาม งปม. + ทุนสํารองและทุนอื่นๆที่จัดสรร + เงินโบนัส + เงินเฉลี่ยคืน / ลูกหนี้เงินใหกู
ทั้งหมด คูณ 100

•เมื่อเราจะวัดผลกําไรของสหกรณ5จาก สวนตางรายไดดอกเบี้ยสุทธิ หรือ Net Interest Margin(NIM) ซึ่งคํานวณจาก
(รายไดดอกเบี้ยรวม - คาใชจายดอกเบี้ย)/สินทรัพย5ทั้งหมดที่กอใหเกิดดอกเบี้ยเฉลี่ย

•และหาก "สหกรณ5" ตองการ "พัฒนาคุณภาพการบริการ" ใหเกิดการบริการที่ดี มีคุณภาพ สมาชิกมีความพึงพอใจมาก
ขึ้น และมีกําไรที่มากขึ้นดวย "สหกรณ5" จึงจําเป!นตองทําให "ตนทุน" ของสหกรณ5ลดต่ําลงดวย

•ตนทุนทางการเงิน สหกรณ5ตองแสวงหาเงินกูอัตราดอกเบี้ยต่ํามาปลอยกูใหสมาชิก ลดดอกเบี้ยเงินฝากอยาง
สมเหตุสมผล และเมื่อมีการลดดอกเบี้ยเงินกูใหสมาชิก สหกรณ5ก็จึงจําเป!นตองชดเชยดวยการ "ขยายวงเงินกู" อยาง
สมเหตุสมผล เพื่อชดเชยรายไดในสวนที่จะขาดหายไปจากการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูลงมา ในสวนของตนทุนดําเนินงาน
สหกรณ5ก็ตองรัดเข็มขัดเต็มที่ใหเกิดประสิทธิภาพ(efficiency) ครับ โดยใชแผนประมาณการรายจายมาเป!นเครื่องมือใน
การทํางานอยางจริงจัง

•ในอนาคตเทคโนโลยีจะชวยลดตนทุนของสหกรณ5 การพัฒนาเวบไซต5 ใหมีระบบ "สมาชิกออนไลน5" ก็เป!นหนึ่งในกล
ยุทธ5ของ "คณะกรรมการดําเนินงาน ชุดที่ 27" ที่จะดําเนินการชวยลดตนทุนของสหกรณ5ในระยะยาวได และเมื่อตนทุน
ลดลงก็เป!นธรรมดาที่จะทําให "ราคาสินคา" หรือ "ดอกเบี้ยเงินกู" ลดลงไดอีกนะครับ

ผมจะพยายามเขียนสื่อสารกับ "พี่-นองสมาชิกสหกรณ5" ในรูปแบบ "ประธานพูดคุยกับสมาชิก" อยางนอยเดือนละ 2
ครั้งครับ
ไมตองรอครับแตจงติดตามดวยความระทึกในดวงหทัยพลัน(555 ยืมสํานวนคนอื่นเขามาครับ)

ดวยจิตศรัทธาและเชื่อมั่น
วิทยา ธารประเสริฐ
ประธานกรรมการ 16-11-61

