สารจากประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
เรียน สมาชิกที่รกั ทุกท่าน
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้สมาชิกเกิดความวิตกกังวล
ในการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว สมาชิกต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่าย
ที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยดํารงชีพหลายรายการเช่น ค่าแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือ ค่าหน้ากากอนามัย ค่าครองชีพ
ที่สูงขึ้นจากการปรับตัวของราคาสินค้าอุปโภค บริโภค เป็นต้น บางรายสมาชิกในครอบครัวต้องถูกหยุดงานหรือ
พักงานชั่วคราวส่งผลให้สถานะทางการเงินอยู่ในขั้นวิกฤต ซึ่งคณะกรรมการดําเนินการได้รับทราบและติดตาม
สถานการณ์ ม าโดยตลอด และได้ ยึ ด หลั ก ของการช่ ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น ตามหลั ก การสหกรณ์ เมื่ อ วั น ที่
27 กุมภาพันธ์ 2563 จึงมีมติให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมและปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นมา และ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ จึงมีมติเห็นชอบกําหนดแนวทางการช่วยเหลือสมาชิกที่อาจได้รับผลกระทบการภาวะค่าครองชีพสูง
เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นกรณีพิเศษ อีก 3 แนวทาง จึงสรุปได้ดังนี้
แนวทางที่ 1 ปรับลดอัตราดอกเบีย้ เงินกูย้ ืม
สหกรณ์ได้ ประกาศปรั บลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้ กู้ยืมลง จากเดิม อัตราร้ อยละ 0.25
ต่ อปี
ตามประกาศของสหกรณ์ ฉบับที่ 8 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
การลดดอกเบี้ย จะช่วยให้สมาชิกมีเงินเดือนเหลือเพิ่มมากขึ้น เช่น เป็นหนี้เงินกู้ยืม 3 ล้านบาท
หากดอกเบี้ยลดไป 0.25 % ต่อปี ยอดผ่อนชําระดอกเบี้ยรายเดือนจะลดลงประมาณ 637 บาทต่อเดือน หรือ
ประมาณปีละ 7,644 บาท
คณะกรรมการจึงได้มีการพิจารณาเรื่องอัตราดอกเบี้ยเป็นระยะ ทั้งนี้ เป็นไปตามสถานการณ์ตลาด
การเงิ น การหารายได้ ข องสหกรณ์ และพิ จ ารณาถึ ง เป้ า หมายผลกํ า ไรที่ จ ะนํ า มาเงิ น ปั น ผลและเงิ น เฉลี่ ย คื น
ที่มวลสมาชิกทั้งหมดคาดหวังร่วมด้วย
แนวทางที่ 2 ผ่อนผันการชําระหนี้เงินต้น 3 เดือน (ตามความสมัครใจ)
วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกให้มีเงินเดือนเหลือมากขึ้นโดยสหกรณ์ให้ยื่นคําขอผ่อนผันชําระ
หนี้ไม่เกิน 3 เดือน ได้ตามความสมัครใจ มาตรการนี้มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกที่มีรายได้จาก
เงินเดือนราชการเพียงอย่างเดียวแต่อย่างใด เนื่องจากรัฐบาลยังจ่ายเงินเดือนเต็มเหมือนเดิม แต่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ช่วยเหลือครอบครัวสมาชิกที่มีรายได้ของครอบครัวมาจากหลายทาง และรายได้ทางอื่นนั้นได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019
การผ่อนผันชําระหนี้จะช่วยเหลือเยียวยาให้แก่สมาชิกที่ครอบครัวมีรายได้ลดลง ทําให้มีเงินเดือนเหลือ
เพื่อนําไปจับจ่ายใช้สอยในยามจําเป็นมากขึ้น แต่เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการผ่อนผันผู้กู้ต้องชําระหนี้ให้แล้วเสร็จโดย
จะนํายอดเงินกู้ยืมคงเหลือมาคํานวณจํานวนเงินชําระต่องวดใหม่แล้วให้ชําระตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญา
เงินกู้ยืมเดิม ดังนี้
สัญญาเงินกู้ยืมสามัญพัฒนา จะชําระหนีต้ ่องวดเพิม่ ในงวดที่ 201 เป็นต้นไป

สัญญาเงินกู้สามัญ
จะชําระหนีต้ ่องวดเพิ่มในงวดที่ 151 เป็นต้นไป
สัญญาเงินกู้สามัญเสริมสภาพคล่อง จะชําระหนีต้ ่องวดเพิม่ ในงวดที่ 129 เป็นต้นไป
การขอผ่อนผันชําระหนี้จะต้องให้ผู้ค้ําประกันลงลายมือชื่อยินยอมหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับลักษณะของสัญญา
การค้ําประกัน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. เงินกู้ที่ไม่ใช้บุคคลค้ําประกัน ผู้ค้ําไม่ต้องลงลายมือชื่อยินยอม เช่น เงินกู้สามัญไม่เกินมูลค่าหุ้น ผู้กู้
ยื่นคําขอผ่อนผันชําระหนี้ก็เสร็จสิ้นเลย ในคําขอแผ่นเดียว
2. เงินกู้ที่ใช้บุคคลค้ําประกัน ผู้ค้ําต้องลงลายมือชื่อยินยอม เช่น เงินกู้สามัญที่มีหนี้เกินกว่ามูลค่าหุ้น
กรณีนี้อาจยุ่งยากบ้างหากผู้ค้ําไม่ได้ทํางานที่สํานักงานเดียวกัน แต่สหกรณ์มีแบบฟอร์มบันทึกข้อตกลงการค้ําประกัน
ให้ผู้กู้แยกส่งไปยังผู้ค้ําหรือผู้ค้ําสามารถพิมพ์แบบฟอร์มจาก www.udcoop.com และส่งกลับไปยังผู้กู้เพื่อให้ผู้กู้
รวบรวมส่งให้สหกรณ์ แต่ถ้าผู้ค้ําอยู่สํานักงานเดียวกันก็จะสะดวก
 แล้วทําไมต้องให้ผค
ู้ ้ําลงลายมือชื่อยินยอม
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 700 และประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง มาตรการ
ให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ ลงวันที่ 30 มีนาคม 2563 ซึ่งกําหนดให้
การผ่อนผันขยายงวดการชําระหนี้ต้องมีหลักฐานการได้รับความยินยอมจากผู้ค้ําประกัน
 ผู้ค้ําไม่ต้องลงลายมือชื่อยินยอมไม่ได้หรือ จะช่วยแล้วทําไมต้องทําให้ยุ่งยากด้วย
การค้ําประกันหนี้เงินกู้ที่ต้องชําระ ณ เวลามีกําหนดแน่นอนนั้น ถ้าหากสหกรณ์ตกลงให้สมาชิกผู้กู้ยืมผ่อนผัน
เวลาการชําระ ผู้ค้ําประกันเงินกู้จะหลุดพ้นจากความรับผิดในฐานะผู้ค้ําประกัน เว้นแต่ผู้ค้ําประกันจะได้ตกลงในการ
ผ่อนผันนั้นด้วย ดังนั้นเพื่อความมั่นคงของสหกรณ์ของเรา หากผู้ค้ําประกันไม่เซ็นยินยอมทุกรายสหกรณ์ก็ไม่สามารถ
ให้การผ่อนผันชําระหนี้ได้
คณะกรรมการสหกรณ์ เข้ า ใจและรับทราบถึงความยุ่งยากของสมาชิกและความยุ่ งยากของสหกรณ์เ อง
ที่จะต้องมาตรวจสอบลายมือชื่อให้ถูกต้องครบถ้วน คือต้องเหนื่อยและเสียเวลาทั้งสมาชิกและสหกรณ์
 สหกรณ์ไม่ปฏิบต
ั ติ ามกฎหมายหรือประกาศของนายทะเบียนสหกรณ์ได้หรือไม่
สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ การดําเนินงานอยู่ภายใต้การกํากับ
ดูแลของนายทะเบี ย นสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริ ม สหกรณ์แ ละกรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ์ หากสหกรณ์ ไม่ ปฏิบัติต าม
กฎหมายหรือคําสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ที่มีอํานาจตามกฎหมายแล้ว สหกรณ์ย่อมไม่สามารถดําเนินกิจการไปด้วย
ความราบรื่น การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อลดความยุ่งยากอย่างหนึ่ง อาจสร้างความยุ่งยากใหม่ที่มีความซับซ้อนมาก
ยิ่งขึ้น และจะส่งผลกระทบต่อความศรัทธาและความมั่นคงของสหกรณ์ในระยะยาวในที่สุด
สถาบันการเงิน เช่น ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ การพักชําระหนี้หากสัญญาเงินกู้ใดที่มีบุคคลค้ําประกันแล้วก็
ต้องให้ผู้ค้ําประกันเซ็นยินยอมทั้งสิ้น เพียงแต่สัญญาเงินกู้ของธนาคารส่วนใหญ่ไม่ใช้บุคคลค้ําประกัน เช่น สินเชื่อ
บุคคล บัตรเครดิตต่าง ๆ หรืออาจใช้หลักทรัพย์อื่น ๆ ค้ําประกัน สัญญาเงินกู้ของธนาคารที่ให้บุคคลค้ําประกันจึงมี
น้อยกว่าสัญญาเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์
 ทําไมไม่ให้ผ่อนผันการชําระทั้งเงินต้นและดอกเบีย
้
การผ่อนผันชําระหนี้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์และคําแนะนําของนายทะเบียนสหกรณ์ ส่วนการหยุด
ชําระเงินต้นและดอกเบี้ยนั้น ถือว่าเป็นการ“พักชําระหนี้” ไม่สามารถกระทําได้ หากสหกรณ์ให้สมาชิกพักชําระหนี้
อาจทําให้ขาดสภาพคล่องทางการเงินได้ เนื่องจากสหกรณ์จะต้องสํารองเงินเพื่อให้สมาชิกถอนเงินฝากได้เป็นปกติ
มีเงินเพียงพอสําหรับชําระหนี้คืนเจ้าหนี้ที่สหกรณ์กู้ยืมเงินมาเพื่อจ่ายเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก และจะต้องมีเงินสําหรับ
จ่ายเงินกู้ยืมให้แก่สมาชิกที่ยื่นกู้ยืมในระหว่างเดือนด้วย ดังนั้น จึงไม่สามารถให้สมาชิกผ่อนผันชําระทั้งเงินต้นและ
ดอกเบี้ย

ถ้าต้องให้ผคู้ ้ําประกันลงลายมือชื่อยินยอมกลัวว่าจะยืน่ ไม่ทนั
สหกรณ์ได้กําหนดระยะเวลาขอผ่อนผัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 20 มิถนุ ายน 2563 ดังนี้
รอบที่
กําหนดวันยืน่ เอกสาร
กําหนดวันพิจารณา
เริ่มมีผล
1 1-20 เม.ย. 63
วันประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ประจําเดือน เม.ย.63 1 พ.ค.- ก.ค. 63
2 21 เม.ย.–20 พ.ค. 63 วันประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ประจําเดือน พ.ค.63 1 มิ.ย. – ส.ค.63
3 21 พ.ค. -20 มิ.ย.63
วันประชุมคณะกรรมการดําเนินการ ประจําเดือน มิ.ย.63 1 ก.ค.- ก.ย. 63


แนวทางที่ 3 ลดค่าหุ้นรายเดือนเหลือขัน้ ต่ํา 300 บาท 6 เดือน (ตามความสมัครใจ)
วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกทุกท่านให้มีเงินเดือนเหลือมากขึ้น สหกรณ์มีระเบียบให้สมาชิก
สามารถขอลดการชําระค่าหุ้นรายเดือนได้ ตามความสมัครใจ แต่ต้องไม่น้อยกว่าเดือนละ 300 บาท
โดยทั่วไปสหกรณ์ต้องส่งเสริมการออมทรัพย์แก่สมาชิก โดยที่การออมเงินกับสหกรณ์มี 2 กรณี คือ
ออมภาคสมัครใจ คือเงินฝากออมทรัพย์ต่าง ๆ และการออมภาคบังคับ คือทุนเรือนหุ้น สมาชิกที่ไม่มีหนี้หรือ มีหนี้กับ
สหกรณ์จะต้องมีการออมหุ้นควบคู่กันไปด้วยเสมอ เพื่อความมั่นคงของสมาชิกในระยะยาว แต่เมื่อเกิดสถานการณ์
วิกฤติ เช่นกรณีการระบาดของโรคโคโรนา 2019
ในครั้งนี้ สมาชิกอาจมีความจําเป็นต้องจับจ่ายใช้สอยใน
ชีวิตประจําวันมากขึ้น สหกรณ์จึงออกมาตรการช่ วยสมาชิกด้ วยการชะลอการออมภาคบังคั บตามข้อบังคับของ
สหกรณ์ไปก่อนเป็นการชั่วคราว ให้สมาชิกสามารถปรับหุ้นให้ลดลงกว่าที่กําหนดไว้ในระเบียบได้ เพื่อให้สมาชิกได้มี
เงินเดือนคงเหลือไปจับจ่ายใช้สอยในยามที่จําเป็นตามสถานการณ์ปัจจุบันได้มากขึ้น
หากสมาชิกท่านใดไม่เดือดร้อนครอบครัวไม่ได้มีรายได้ลดลงจากการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา 2019
ก็ให้คงการส่งหุ้นไว้ในอัตราเดิมเพื่อประโยชน์ในการได้รับเงินปันผลและการออม เพื่อสร้างฐานะความมั่นคงให้กับ
ครอบครัวในระยะยาว
การกําหนดนโยบายใดๆ ของคณะกรรมการจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ คํานึงถึงสถานะความมั่นคง
สภาพคล่องของสหกรณ์ และป้องกันไม่ให้เกิดหนี้ด้อยคุณภาพอันก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสถานะการเงินของสหกรณ์
เป็นสําคัญ ซึ่งทั้งสามแนวทางนี้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกในระดับหนึ่ง คณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที่ 27 ขอยืนยันว่าจะดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ในการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ของหมู่มวลสมาชิก ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ที่ยากลําบากเพียงใด
สุดท้ายนี้ ขอเป็นกําลังใจให้สมาชิกทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง ผ่านพ้นวิกฤตสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโคโรนา 2019 ไปด้วยกัน

(นายเสมอเทพ ศรีทาสร้อย)
ประธานกรรมการดําเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จํากัด

