ประธานพูดคุยกับสมาชิก ฉบับที่ 8 วันที่ 26 ธันวาคม 2561

"ดอกเบี้ยนโยบาย"
•ชวงทายของการพูดคุยกับสมาชิกในฉบับที่แลว ผมไดพูดคุยไปวาขณะนีส้ หกรณ'กําลังขะมักเขมนกับการ "พัฒนาระบบการติดดอ
สื่อสาร" กับ "พี่-นองสมาชิก" ที่มีทั้งการพัฒนา website ใหมี ระบบสมาชิก online ที่สามารถเขาถึงขอมูลทั่วไปของสหกรณ'และ
ขอมูลสวนบุคคลของตนเองได เพียงแคใชรหัสผานดวยเลขที่สมาชิกและเลขประชาชน 13 หลัก ก็เขาถึงขอมูลตางๆขางตนไดแลว ไม
วาจะเป?นจํานวนทุนเรือนหุน ขอมูลเงินฝาก ขอมูลการค้ําประกันเงินกูของตนเอง ตลอดจนขอมูลเงินปAนผลตามหุน และเงินเฉลี่ยคืน
ตามสวนของดอกเบีย้ ที่จะเกิดขึ้นในวันประชุมใหญสามัญประจําปCบญ
ั ชี เป?นตน
และระบบ LINE@ อยางเป?นทางการ(Official Line) บริษัท LINE ไดรับรองอยางเป?นทางการแลว(เปลีย่ หัวลูกศรจากสีเทาเป?นสีนา้ํ เงิน)
ที่เชื่อมโยงขอมูลเขากับ website mukcoop.com ได เพื่อสื่อสารขอมูลที่สําคัญและจําเป?น ดวยปWายโฆษณา(boardcast)ใหถึงมือ
สมาชิกอยางสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น หลายทาน "เพิ่มเพื่อน" กับ LINE@ เขามาแลว ขณะนีม้ ี "พี่-นองสมาชิก" รับเป?นเพื่อนแลวจํานวน
215 คน ถือวายังนอยมากครับถาเปรียบเทียบกับจํานวนสมาชิกสหกรณ'ทั้งหมดกวา 900 คน
ขอเชิญชวน “พี่-นองสมาชิก” รับ @mukcoop สหกรณ'กันเขามาเยอะๆเพื่อจะไดรับขอมูลขาวสารโดยตรงที่ผานการคัดสรรแลวได
รวดเร็วทั่วถึง รวมทั้งชวยแชร'ใหเพื่อนๆสมาชิกดวยนะครับ วิธีการก็งายๆดวยการแตะไปที่ mukcoop ที่ผมและพวกเราชวยกันเชิญ
ชวนเขามา หรือคนหา @mukcoop แคนี้ก็สามารถรับเราเป?นเพื่อนไดแลวครับ และหากมีขอเสนอแนะใดในเรื่องนี้ก็แจงเขามาไดนะ
ครับ พวกเรา "คณะกรรมการฯ ชุดที่ 27" ยินดีรับฟAงและขอบคุณมากครับ

•เมื่อกลางสัปดาห'ที่แลว "คณะกรรมการกําหนดนโยบายการเงิน"(FOMC) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ(FED) มีมติเป?นเอกฉันท'ในการปรับ
ขึ้นอัตราดอกเบีย้ ระยะสั้น 0.25% สูระดับ 2.25-2.50% เป?นการปรับขึ้นเป?นครั้งที่ 4 ในรอบปC 2018 และเป?นครั้งที่ 9 นับตั้งแตที่
FED เริ่มปรับนโยบายการเงินสูภาวะปกติในเดือนธันวาคม 2015 สวนคณะกรรมการนโยบายการเงิน(กนง.) ของธนาคารแหงประเทศ
ไทย(ธปท.)ก็มีมติ 5:2 ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% มาที่ 1.75% ครั้งแรกในรอบ 7 ปC "พี่-นองสมาชิก" คงทราบขาวไปแลว

•วันนี้เรามาทําความรูจัก "ดอกเบีย้ นโยบาย" เพื่อเป?นอาหารสมองไปพรอมๆกันสักนิดนึงนะครับ วา "ดอกเบี้ยนโยบาย" คืออะไร
แตกตางจาก "ดอกเบี้ยทั่วไป" อยางไรบาง

•ดอกเบี้ยนโยบาย (Policy Rate) คือ อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางของแตละประเทศกําหนดขึ้นเป?น "อัตราดอกเบี้ยอางอิง" และเป?น
"เครื่องมือหลัก" ในการ "สงสัญญาณนโยบายการเงิน" กนง. ของ ธปท. เป?นหนวยงานที่กํากับดูแลดอกเบี้ยนโยบายใหเป?นไปภายใต

กรอบของเงินเฟWอไมใหเกิน 3% และเพื่อที่จะ "ควบคุมปริมาณเงินในระบบ" ใหสอดคลองกับนโยบายดังกลาวได ธปท.ใช "ดอกเบี้ย
นโยบาย" ในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยในตลาดวาควรอยูทีเ่ ทาไร ตามแตละสถานการณ'
•สําหรับประเทศไทย ใชอัตราดอกเบี้ยนโยบายนี้เพื่อ "ควบคุมปริมาณเงินหมุนเวียน" ในระบบเศรษฐกิจของประเทศผาน "ตลาดซื้อคืน
พันธบัตร RP" (Re Purchase) ซึ่งในปAจจุบันใชอัตราดอกเบี้ยการซื้อคืนพันธบัตรอายุ 1 วัน (R/P 1 วัน) เป?นตัวแทน "ดอกเบี้ย
นโยบาย"
•อธิบายงายๆคือ ในกรณีที่ "สถาบันการเงิน" มี "สภาพคลองเหลือ" ก็จะนําเงินไปให ธปท.กูยืมเป?นระยะเวลา 1 วัน ซึ่ง ธปท. ก็จะโอน
"พันธบัตรภาครัฐ" ใหกับสถาบันการเงินเพื่อเป?นหลักประกัน โดย ธปท.สัญญาวาจะ "รับซื้อคืนพันธบัตร" ที่ใชเป?นหลักประกันกลับมา
จากสถาบันการเงินพรอมทั้งจายดอกเบี้ยสําหรับระยะเวลา 1 วันให ดอกเบี้ยนั้นก็คือ "อัตราดอกเบี้ยนโยบาย" ของประเทศไทยนั่นเอง

•ถึงตรงนี้ "พี่-นองสมาชิก" หลายทานคงอยากรูแลววาการขึ้นดอกเบีย้ นโยบาย หรือลดดอกเบี้ยนโยบายนั้น สัมพันธ'ตอระบบเศรษฐกิจ
อยางไร

•ตองเขาใจกอนครับวา "อัตราดอกเบี้ยนโยบาย" กับ "อัตราผลตอบแทน" ที่หมายถึงดอกเบี้ยตาง ๆ ทีธ่ นาคารพาณิชย'คดิ กับลูกคานั้น
"เป?นคนละตัวกัน" แตโดยปกติแลว เมื่อดอกเบี้ยนโยบายมีการปรับ ธนาคารพาณิชย'แตละแหงก็จะปรับดอกเบี้ยทั้งเงินฝาก เงินกู หรือ
แมแตผลตอบแทนจากการลงทุนในพันธบัตรเป?นไปในทิศทางเดียวกับดอกเบี้ยนโยบายดวย

•หากมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย แสดงวา ชวงนั้นเศรษฐกิจเติบโต ราคาสินคาสูงขึ้น จนทําใหเงินเฟWอสูงขึ้น แตกําลังซื้อของ
ประชาชนเริ่มลดลง (คนมีเงินเทาเดิม แตซื้อของไดนอยชิ้นลง เพราะสินคาแพงขึ้น) ธปท. จึงตองพยายามลดอัตราเงินเฟWอในประเทศ
ใหต่ําลง ดวยการ "ขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย" ผานตลาดซื้อคืนพันธบัตร เป?นการผลักดันใหธนาคารพาณิชย'ไปปรับขึ้นดอกเบี้ยใหลูกคาดวย
•เมื่อธนาคารปรับขึ้นดอกเบี้ย ก็จะจูงใจใหประชาชนนําเงินมาฝากมากขึ้น ออมเงินมากขึ้น ธนาคารก็จะมีสภาพคลองมากขึ้น และเมื่อ
ธนาคารขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากแลว ก็ตองขึ้นอัตราดอกเบีย้ เงินกูดวย เพื่อรักษาสวนตางดอกเบี้ย(Norminal Spread) ซึ่งเป?นกําไร
ของธนาคารเอาไว การขึ้นดอกเบีย้ เงินกูนี้ก็จะทําใหคนกูยืมนอยลงดวย หันมาออมมากขึ้น เป?นเหตุใหการใชจายในครัวเรือนลดลง การ
ลงทุนลดลง ชวยชะลอการเติบโตของเศรษฐกิจ ทําใหเงินเฟWอลดลงได•ในทางกลับกัน หากมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบาย หรือใช
นโยบายการเงินแบบผอนคลาย แสดงวาชวงนั้นเศรษฐกิจเริ่มหดตัว เงินเฟWอต่ําลง ประชาชนไมคอยใชจาย ดังนั้น ธนาคารแหงประเทศ
ไทยจึง "สงสัญญาณ" ใหธนาคารพาณิชย'ลดดอกเบี้ยเงินฝาก และเงินกูลง เพื่อกระตุนใหประชาชนและภาคเอกชนถอนเงินไปใชจาย
และลงทุนมากขึ้น (เพราะฝากเงินไวกับธนาคารก็ไดดอกเบี้ยนิดเดียว) เป?นการชวยกระตุนใหเศรษฐกิจกลับมาขยายตัวอีกครั้ง
•วันนี้เชื่อวาการสงผานไปยังธนาคารพาณิชย' นาจะคอยเป?นคอยไป ไมพรวดพลาดเหมือนครั้งที่ผานมา เพราะสภาพคลองยังลน
ดอกเบี้ยมาตรฐาน ยังมีการแขงขันสูง โดยนาจะเริม่ ขยับในสวนของดอกเบี้ยเงินกูสําหรับบริษัทยักษ'ใหญกอน

•อยางไรก็ตาม ยังมีอีกหลายตัวแปรที่เกี่ยวของกับการปรับขึ้น-ลงดอกเบี้ยนโยบาย เชน เรื่องอัตราแลกเปลี่ยน ดุลการคา ดุลการคลัง
กระแสเงินทุนไหลเขาออก การเมือง ฯลฯ มีเวลา มีโอกาส จะทะยอยนําเรื่องเหลานี้มาเลาสูฟAงครับ
•เรื่อง "ดอกเบี้ยนโยบาย" คงจะพอเป?นประโยชน'สําหรับ "พี่-นองสมาชิก" ผูสนใจบางนะครับ

•สัปดาห'สุดทายของปC 2018 แลวนะครับ ในนามของ คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ'ออมทรัพย'สาธารณสุขมุกดาหาร จํากัด ผมขอ
อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลและอํานวยอวยพร ให "พี่-นองสมาชิก" ทุกทาน มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง มีสติปญ
A ญา
เฉียบคม รูเทาทันทุกสิ่งที่มากระทบ สามารถจัดการปAญหาทุกเรื่องไดอยางราบรื่น ร่ํารวย มีเงินมีทองจับจายใชสอยไมขาดมือโดยทั่ว
หนากัน สําหรับทานทีเ่ ป?นหนี้ก็ขอใหหมดหนี้ จะไดนําเงินที่ร่ํารวยเพิม่ ขึ้นมาออมไวกับสหกรณ'เพื่อใชจายในอนาคตสําหรับคุณภาพชีวิต
ที่ดีและมีคุณคา และทีส่ ําคัญยิ่งดวยความเป?นหวงสําหรับ "พี-่ นองสมาชิก" ที่มีความจําเป?นตองใชพาหนะในการเดินทาง ก็ขอให
ระมัดระวังในการใชรถใชถนนอยางถึงที่สุด มีสติ ไมประมาท ขอใหมีความปลอดภัยในการเดินทาง มีสวัสดิภาพถวนทั่วกันทุกทาน
ทุกคนเทอญ พบกันใหมปC 2019 ครับ

•Mery Christmas and Happy New Year 2019

ดวยจิตศรัทธาและเชื่อมั่น
วิทยา ธารประเสริฐ
ประธานกรรมการ
26 -12 -61

