เรียน พี่นองสมาชิกสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร ทุกทาน
ตามที่สมาชิกสวนหนึ่งไดเสนอความคิดเห็นเรื่องใหสหกรณพักชําระหนี้ เปนเวลา 3 เดือน เพื่อบรรเทา
ความเดือดรอนจากผลกระทบการแพรระบาดของโรค COVID – 19 นั้น ทางคณะกรรมการและฝายจัดการ
รับทราบป ญหาของพี่นอง เราไมไดนิ่งนอนใจในสิ่งที่เกิดขึ้น เราไดศึกษาขอมูลตลอดทั้ งการติดตอหาแหลง
เงินทุนที่จะหามาทดแทนหากมีการพักชําระหนี้ เนื่องจากสหกรณเรา มีเงินทุนไมเพียงพอกับความตองของ
สมาชิก จึงจําเปนตองอาศัยเงินทุนจากแหลงอื่น สหกรณไดพิจารณาอยางรอบคอบเพื่อประโยชนของสมาชิก
และความมั่นคงของสหกรณ พรอมทั้ง
ไดประกาศในการพักชําระหนี้ในสวนของเงินตนแกสมาชิก มีบางทานไดแสดงความคิดเห็นวาไมเปนการชวย
สมาชิ กแต กลั บ เป น การซ้ํ าเติ มบ าง ไมตอบโจทยบาง กระผมในฐานะประธานกรรมการขอนอมรับ คําติช ม
ทั้งหมดทั้งปวง ความคิดเห็นทุกทานลวนแลวแตมีความสําคัญ แตสหกรณ ของเราไมสามารถทําไดทุกอยาง
ตามที่สมาชิกแสนอ ดวยเหตุดังนี้
1. สถาบันการเงินแตละแหงมีฐานะทางการเงินแตกตางกัน 1) บางแหงมีเงินทุนมาก บริการสมาชิก
ตนเองแล วยั งมีเงิน เหลื อ ตองให ส ถาบั น อื่ น กู หรือลงทุน อยางอื่น 2) บางแหงมีเงิน ทุน พอดีกับ การบริการ
สมาชิก ไมตองพึ่งเงินจากแหลงอื่น 3) บางแหงเงินไมพอกับความตองการของสมาชิก ตองกูยืม หรือรับฝากเงิน
จากสถาบันการเงินอื่น เพื่อนําเงินมาใหบริการแกสมาชิก สหกรณเราจัดอยูในกลุมที่ 3) เรามีหุน ทุนสํารอง
และเงินรับฝากจากสมาชิก แตไมเพียงพอกับการใหบริการสมาชิก ตองกูยืม หรือรับฝากเงิน จากแหลงอื่นมาใช
ในการบริหารจัดการ
2. สหกรณเราไดรับชําระหนี้ คือ เงินตนและดอกเบี้ยเงินกูจากสมาชิกรายเดือน เงินที่ไดรายเดือน
นําไปชําระหนี้เจาหนี้เงินกูทั้งเงินตนและดอกเบี้ยที่สหกรณกูยืมมาใหบริการสมาชิก ชําระดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ใหบริการแกสมาชิกที่ขอกูรายเดือน และคาใชจายอื่น ๆ
การที่ ส หกรณ ป ระกาศพั กชําระหนี้แกส มาชิกเฉพาะเงิน ตน เปน เวลา 3 เดือน จะมีผ ลกระทบตอ
สหกรณ คื อ เงิน ที่ เคยได รั บ จากสมาชิ ก รายเดื อ น จะลดลงประมาณ 15 ล า นบาทต อ เดื อ น (เป น ข อ มู ล
โดยประมาณ ขึ้นอยูกับจํานวนสมาชิกที่ขอพักชําระหนี้) ดังนั้น เงินจะไมพอตอการชําระหนี้เจาหนี้ภายนอก
หรือบริการสมาชิก สหกรณตองกูยืมเงินมาเพิ่มอีกประมาณเดือนละ 15 ลานบาท 3 เดือนเปนเงิน 45 ลาน
บาทโดยประมาณ เราตองรับ ภาระดอกเบี้ ยเจาหนี้เงินกูเพิ่ มแนนอน อยางไรก็ตามเปน ความเดือดรอนของ
สมาชิก สหกรณยินดีรับภาระนี้เพื่อสมาชิก แมจะเปนการเพิ่มตนทุนในการบริหารจัดการ
3. สามารถผอนผันพักชําระหนี้ทั้งเงินตนและดอกเบี้ยไดหรือไม
ถาพิจารณาไตรตรองอยางรอบคอบแลว สหกรณของเราอยูในกลุมที่ 3) ตามขอ 1 การพักชําระ
ดอกเบี้ยดวยคงเปนไดไดยาก สมาชิกสวนใหญจะรับไดหรือไม เพราะการพักชําระดอกเบี้ย 3 เดือน ก็คือกําไร
ของสหกรณหายไป 3 เดือนของปบัญชีนี้ กระทบตอเงินปนผลและเฉลี่ยคืนแนนอน ปจจุบันสหกรณไดรับเงิน
จากการชําระดอกเบี้ยเงินกูของสมาชิก ประมาณ 25 ลานบาทกวาตอเดือน ถา 3 เดือน กําไรลดไปไมต่ํากวา
75 ลานบาท ถึงแมหลักการสหกรณคือ การชวยเหลือซึ่งกันและกันของสมาชิก การบริหารโดยไมหวังกําไร

ถาขอมูลเปนเชนนี้ และจากการรับฟงความคิดเห็นของสมาชิกมาหลาย ๆ ทาน สวนใหญเห็นวาไมควรพักชําระ
ดอกเบี้ย ดังนั้นเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของสมาชิกโดยรวม คณะกรรมการจึงพิจารณาอนุมัติพักชําระ
หนี้เฉพาะเงินตน คณะกรรมการตองขออภัยดวยที่ไมสามารถจัดการใหไดทุกอยางตามที่เสนอ ถึงแมจะเปน
เงินจํานวนไมมากนัก แตก็พอบรรเทาความเดือดรอนของสมาชิกบางทานได เราหวงใยและจริงใจชวยเหลือ
สมาชิ ก เสมอ แต ก็ ส ามารถทํ า ได ต ามศั ก ยภาพของสหกรณ เรา ทั้ ง นี้ ห ากเหตุ ก ารณ ห รื อ สถานการณ
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการยินดีที่จะนํามาพิจารณาเพื่อดูแลสมาชิกในโอกาสตอไป
4. ในกรณีที่ใหผูค้ําประกันยินยอมในการพักชําระหนี้นั้น สหกรณดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบ
และกฎหมายที่เกี่ยวของ เพราะการพักชําระหนี้ 3 เดือน ถือวาเปนการขยายเวลาชําระหนี้ออกไปอีก เวลาที่
ชําระหนี้แลวเสร็จจึงตางจากสัญญาเดิม หากไมไดรับคํายินยอมจากผูค้ําประกัน เมื่อมีเหตุผูกูไมสามรถชําระ
หนี้ แ ก ส หกรณ ได จะบั งคั บ เรี ย กร อ งความรั บ ผิ ด ชอบจากผู ค้ํ าประกั น ไม ได เพื่ อ ประโยชน ข องสหกรณ
คณะกรรมการจึงจําเปนตองถือปฏิบัติตามระเบียบ ตองขออภัยที่สรางความลําบากยุงยากในขั้นตอนการขอพัก
ชําระหนี้ดังกลาวดวย
5. ไมสามารถเปรียบเทียบสหกรณเรากับธนาคาร หรือสหกรณอื่นได เนื่องจากแตละสถาบันมีตนทุน
ในการบริหารที่แตกตางกัน บางแหงมีตนทุนสูง มีรายไดจากการบริหารสูง มีทุนเพียงพอที่จะดูแลสมาชิกได
ผลกระทบจะนอย แตสหกรณเราตองอาศัยตนทุนจากภายนอกมาบริหารจัดการดวย จึงไมสามารถทําเหมือนที่
อื่นได บางสหกรณ ประกาศลดดอกเบี้ย จากเดิมเหลือ 6.75 ปจจุบันเงินกูสามัญของเราอยูท่ี 6.25 เราตอง
วิเคราะห สถานการณ โดยทั่วไปกอนวาจะสามารถลดดอกเบี้ยไดอีกหรือไม สําหรับเรื่องนี้ คณะกรรมการได
นําเขาพิจารณาหารือในที่ประชุมมาโดยตลอด เรายินดีทําเพื่อสมาชิกและเพื่อสหกรณของเราดวย สหกรณอยู
ไดสมาชิกอยูได
จากสถานการณการแพรบาดของโรค COVID – 19 สถาบันการเงินบางแหงใชความระมัดระวังในการ
บริหารจัดการ โดยเฉพาะการบริหารความสี่ยง จากการที่เคยใหภายนอกกูยืมเงินเปนชะลอการใหกู บางแหง
ถอนเงินฝากสหกรณอื่นเปนตน กระผมขอเรียนพี่นองสมาชิกวา สหกรณเราจะบริหารจัดการดวยความระมัด
ระวังรอบคอบ บริหารดวยความซื่อสัตยสุจริต รักษาผลประโยชนใหแกสมาชิกโดยรวม หากมีขอบกพรองที่ไม
สามารถดําเนินการไดทุกอยางตามที่สมาชิกเสนอ กระผมในฐานะประธานกรรมการขอนอมรับผิด ขอขอบคุณ
สําหรับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตาง ๆ ยินดีรับไปพิจารณาปรับปรุงในการบริหารจัดการใหดีตอไป
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