ประธานพูดคุยกับสมาชิก ฉบับที่ 7 วันที่ 19 ธันวาคม 2561
“ราคาขายลดลง ต%องขายของให%มากขึ้น”

•”สินคาของสหกรณ" คือ “ประเภทเงินฝาก” และ “ประเภทเงินกู” สวน "ราคา" ก็คือ “ดอกเบี้ยเงินฝาก”
และ “ดอกเบี้ยเงินกู” ครับ

•ถาผมจะขายสินคาอะไรสักอยางที่มีตนทุนชิ้นละ 80 บาท ในราคาชิ้นละ 100 บาท แปลวาผมจะมีกําไรขั้นตน
20 บาทตอชิ้น ถาขายสัก 100 ชิ้น ยอดขายก็เทากับ 10,000 บาท(100*100) ตนทุนขาย 8,000 บาท
(80*100) ก็มีกําไรขั้นตน 2,000 บาท(10,000-8,000) อัตรากําไรขั้นตนเทากับ (2,000/10,000)*100=20%
แตถาผมขายลดราคาลงมาเหลือชิ้นละ 95 บาท กําไรขั้นตน 15 บาทตอชิ้น ขาย 100 ชิ้นเทาเดิม ยอดขายจะ
เป@น 9,500 บาท(95*100) ตนทุนขายเทาเดิมคือ 8,000 บาท ผมก็จะมีกําไรขั้นตน 1,500 บาท(9,500-8,000)
อัตรากําไรขั้นตนเทากับ (1,500/9,500)*100=15.79% เทานั้น
ทีนี้ถาผมยังขายสินคาในราคาชิ้นละ 95 บาท และยังตองการกําไรขั้นตนไมต่ํากวา 2,000 บาทถามวาผมตอง
ขายของต่ําสุดกี่ชิ้น คําตอบคือ 134 ชิ้นนะครับ[2,000/(95-80) =133.33] หรือตองมียอดขาย 12,730 บาท
(95*134) จากตนทุนขาย 10,720 บาท(80*134) ก็จะมีกําไรขั้นตนเทากับ 12,730-10720 = 2,010 บาท
หรือแปลวาผมตองมียอดขายสินคามากขึ้นอยางนอยจํานวน 34 ชิ้น จึงจะไดกําไรขั้นตนไมต่ํากวาเดิม สวน
อัตรากําไรขั้นตนจะเทากับ(2,010/12,730)*100=15.79%
สังเกตเห็นอะไรไหมครับ อัตรากําไรขั้นตนจะไมมีผลตอยอดขายใชไหมครับ สวนจํานวนกําไรขั้นตนจะมากหรือ
นอยผันแปรตามยอดขายครับ
"กําไรขั้นตน" ฝรั่งเรียกวา Gross Profit:GP ก็คือยอดขาย(Sales) ลบดวยตนทุนขาย(Cost of Goods Sold)
ไดมาจากกําไรจากการขายสินคาหรือบริการโดยตรง ยังไมหักตนทุนดานการขายและดานบริหารอื่นๆ หรือพูด
งายๆคือสวนตางจากราคาซื้อและราคาขายนั่นเอง
สวน "อัตรากําไรขั้นตน" ที่ฝรั่งเรียกวา Gross Profit Margin:GPM ก็คือ กําไรขั้นตนหารดวยยอดขาย(Sales)
มีหนวยเป@นรอยละ ถามวาอัตรากําไรขั้นตนบอกอะไรครับ คําตอบคือ "บอกความสามารถในการตั้งราคา

สินคา" ครับ ในตอนตนผมบอกแลวนะครับวา "ราคาสินคาของสหกณ" คือ "ดอกเบี้ย" ครับ แตวัตถุประสงค
หลักของสหกรณไมไดอยูที่ "กําไร" ครับ แตเราก็ตองการ "กําไร" มา "ป^นผล" และ "เฉลี่ยคืน" ใชไหมครับ ฟ^งๆ
ดูเหมือนยอนแยงนะครับ หลักการสหกรณอยูที่การชวยเหลือตัวเองและชวยเหลือซึ่งกันและกัน ดังนั้น "การ
บริหารสหกรณ" จึงขึ้นอยูกับ "การบริหารสมดุล" ในหลายๆเรื่องครับ

•ประเด็นอยูตรงนี้ครับ “สินคาตนทุนเทาเดิม หากขายในราคาที่ลดลง และหากยังตองการกําไรเทาเดิม ก็ตอง
ขายสินคาในปริมาณที่มากขึ้น"

•วันนี้ตองขออภัยที่เริ่มตนดวยตัวเลขเยอะแยะ ซึ่งวันนี้หลายทานไมคอยจะชอบกันแลว ยกเวนอยูสองคือวันที่
1 และวันที่ 16 ของทุกเดือน แตเพื่อใหมองเห็นภาพที่ชัดขึ้น ก็มีความจําเป@นตองยกตัวเลขบางตัวมาประกอบ
ครับ

•สหกรณ "ลดภาระ" ของ "พี่-นองสมาชิก" ดวยการลดดอกเบี้ยเงินกูทุกประเภทลงมา 0.25% ตั้งแต 1 ธ.ค.61
หาก "พี่-นองสมาชิก" ยังเป@นหนี้เทาๆเดิม "รายไดของสหกรณ" ก็ตองลดลงเป@นธรรมดา วิธีที่จะเพิ่มรายไดให
มากขึ้น ก็ตอง "ลดตนทุน" ครับ เชน ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมจากสถาบันการเงินอื่น ลด "ดอกเบี้ยเงินรับฝาก"
ลดตนทุนในการดําเนินงานทั้งหลาย ดวยการประหยัดคาใชจายที่ไมจําเป@นลงมาอีกครับ วิธีการคือใชแผน
ควบคุมคาใชจายมาเป@นเครื่องมือในการควบคุมกํากับอยางเครงครัดเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ(Efficiency)ตาม
หลัก SAFE ที่เป@นหนึ่งในกลยุทธตาม "ยุทธศาสตรสหกรณ 5 ปi" ที่ "พี่-นองสมาชิก" จะมาชวยขัดเกลาอีกครั้ง
ในวันที่ 19 มกราคม 2562 นอกจากนั้นการที่จะทําใหสหกรณมี "รายได" เพิ่มขึ้นคือตอง "ขายสินคาใหมาก
ขึ้น" หรือทํา "ยอดขาย" เพิ่มขึ้นนั่นเอง การเพิ่มผลิตภัณฑ(Products) หรือผลิตสินคาออกมาขายใหมากขึ้น
ดวยการเพิ่มวงเงินกูสามัญเป@น 3 ลบ.ตั้งแต 1 ธ.ค.61 ที่ผานมา ก็ถือวาเป@นการเพิ่มยอดขายของสหกรณครับ

•"ของขวัญปiใหม 2562" เป@น Promotion ที่ กก.ชุดนี้ "ลด แหลก แจก แถม" ซึ่งมีผลแลวตั้งแตวันที่ 17 ธ.ค.
61 ทั้งนี้ก็เพื่อให "พี่-นองสมาชิก" ที่มีความประสงคจะสงคําขอกูใหม(Re-finance) สามารถสงคําขอกูไดเร็วขึ้น
จากเดิมที่เคยสงชําระมาแลวไมต่ํากวา 6 งวด ก็ลดลงมาเหลือไมต่ํากวา 3 งวด "เพื่อขายสินคาใหมากขึ้นครับ"

เพราะเงินยิ่งหมุนเร็ว หรือเปลี่ยนมือบอยครั้งก็ยอมสราง value และรายไดมากขึ้นตามมาดวย รวมทั้งเพื่อ
บรรเทาความเดือดรอน ตลอดจนเสริมสภาพคลองให "พี่-นองสมาชิก" บางทานที่มีความจําเป@นจะไดมีเงิน
จับจายใชสอยในชวงเทศกาลตางๆตามสมควร และอาจทําใหสามารถเขาถึงวงเงินกูใหมที่สหกรณพึ่งเปpด
ใหบริการในชวงที่ผานมาดวย แตขอเรียนวาการสงเสริมให "พี่-นองสมาชิก" เป@นหนี้โดยไมจําเป@น ไมใช
เปqาหมายของ กก.ชุดนี้นะครับ เราจึงทําเป@น promotion ในชวงเทศกาลใดเทศกาลหนึ่งเทานั้น ไมทําตลอดไป
เชน ในชวงเทศกาลปiใหมหรือชวงเทศกาลสงกรานตเทานั้นครับ

•นอกจากนั้นสหกรณยังมีผลิตภัณฑใหม(New Products) คือเงินกูเพื่อชําระหนี้ธนวัฎจากธนาคารกรุงไทยและ
หนี้บัตรเครดิตจากทุกธนาคาร ซึ่งจะเป@นการ "ลดภาระ" ของ "พี่-นองสมาชิก" ดวยการปลดหนี้ดอกเบี้ยสูง
สวนสหกรณก็เป@นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะได "ขายสินคา" ไดเพิ่มขึ้น ก็ win-win กันทั้งสองฝvาย แตเพื่อเป@นการ
รักษาวินัยทางการเงินโดยรวม เราจึงใหสิทธิ "พี่-นองสมาชิก" กูเงินประเภทนี้คนละหนึ่งครั้งเทานั้น สินคาตัวนี้
จะเริ่มออกสูตลาดในวันที่ 1 มกราคม 2562 ครับ

•เมื่อเราขับเคลื่อนทุกอยางดวยยุทธศาสตร "คณะกรรมการชุดนี้" ยังจะมี "สินคาใหม"(New Products)
"สงเสริมการออมอยางเป@นระบบ" ดวยการ "ปรับโครงสรางเงินฝาก" ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อสรางทางเลือก
สําหรับ "พี่-นองสมาชิก" ที่ประสงคจะฝากเงินไวกับสหกรณใหหลากหลาย ผลิตภัณฑตัวใหมนี้จะให "ดอกเบี้ย
มากกวาเงินฝากออมทรัพยพิเศษ" ครับ สวนจะมีรายละเอียดและเงื่อนไขอยางไรนั้น รอแปqบครับ จะนําเขาที่
ประชุม กก.ดําเนินการในวันที่ 8 ม.ค.62 และมีผลในวันที่ 1 ก.พ.62 ตอไป

•สวน "การติดตอสื่อสาร" เรากําลังขะมักเขมนพัฒนา "ระบบการสื่อสาร" กับ "พี่-นองสมาชิก" ทุกรูปแบบ
เพื่อใหขอมูลขาวสารที่จําเป@นถึงมือ "พี่-นองสมาชิก" ทุกคนครบถวน ถูกตอง รวดเร็วที่สุด website
www.mukcoop.com ที่กําลังอยูในระหวางการพัฒนา สามารถเขาเยี่ยมชมไดแลว แมขอมูลหลายอยางกําลัง
อยูในระหวางการวางแผนปqอนเขา website และในเร็วๆนี้เราจะมี LINE@ ของสหกรณอยางเป@นทางการเพื่อ
สื่อสารใหถึงตัว "พี่-นองสมาชิก" มากยิ่งขึ้นในชื่อ @mukcoop online ที่จะสามารถเชื่อมโยงถึง website
ของสหกรณไดเลย LINE@ จะมีประโยชนคือสามารถสื่อสารถึงสมาชิกไดโดยตรง รวดเร็ว ฉับไว ใหทันโลกที่
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เปpดใชเมื่อใด ผมขอเชิญชวน "พี่-นองสมาชิก" ทุกทาน @ เราเขามาครับ ดวยการ

เพิ่มเพื่อน แลวพิมพคําวา @mukcoop online ทานก็จะสามารถรับขอมูลขาวสารตางๆจากสหกรณไดอยาง
รวดเร็วใฉับไว ยิ่งขึ้นครับ เชื่อวาทานจะเห็นความแปลกใหม และตื่นตาตื่นใจแนนอน

•โปรดอยารอคอยแตจงติดตามดวยความระทึกในดวงหทัยพลัน

ดวยจิตศรัทธาและเชื่อมั่น
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