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กลุ่ม Co-operative UK หรือ
ดิโคออพ ‘เพอเรทิพ กรุ๊ป

หลังการปรับตวัครัง้ใหญข่อง Co-op 
UK ตั้งแต่ปี 2550 ที่มีการรวมตัวกันเป็นก
ลุม่สหกรณท์ีใ่หญท่ีส่ดุในสหราชอาณาจกัร 
ภายใตก้ารรวมตวัของสหกรณท์ีม่บีรกิารดา้น
ตา่ง ๆ  9 ประเภท ไดแ้ก ่สหกรณส์รรพาหาร 
(The co-operative food) ธนาคารสหกรณ ์
(The co-operative bank) สหกรณบ์รกิาร
งานศพ (The co-operative funeral care) 
สหกรณ์ประกันภัย (The co-operative 
insurance) สหกรณ์บริการด้านกฎหมาย 
(The co-operative legal services) สหกรณ์
จัดการด้านพลังงาน (The co-operative 

การปรับตัวของ
กลุ่มสหกรณ์ในสหราชอาณาจักร
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เมือ่มกีารรายงานผลประกอบการของกลุม่
สหกรณใ์นป ี2556 วา่ขาดทนุเปน็จำานวนถงึ 
2.5 พันล้านปอนด์ หรือประมาณหนึ่งแสน
สองหมืน่ลา้นบาท ซึง่ 2.1 พนัลา้นปอนดม์า
จากธรุกิจธนาคาร ดังทีว่ารสารฅนสหกรณ์
ได้เคยนำาเรื่องราวดังกล่าวเสนอไว้ในวา
รสารฅนสหกรณ ์ฉบบัที ่32 ปทีี ่8 หากทา่น
ผู้ใดสนใจโปรดติดตามได้ใน E-magazine 
ในเว็บไซต์ www.cai.ku.ac.th

ผลการขาดทนุดงักลา่วเปน็ครัง้แรก
ในประวตัศิาสตรก์วา่รอ้ยปีของการสหกรณ์
องักฤษ ซึง่มสีาเหตมุาจากภาวะการแข่งขัน
ที่รุนแรงจากกระแสโลกาภิวัตน์ กอปรกับ
ภาวะความลม้เหลวในการจดัการ การขาด
ความโปร่งใสและธรรมาภิบาล

ทุนทางสังคมที่มีนับเป็นข่าวดี
ของ Co-op. UK

แมว้า่สถานการณข์าดทนุทีเ่กดิขึน้กบั
กลุ่มสหกรณ์ในสหราชอาณาจักร แต่ข่าวดี
กค็อืสหกรณย์งัเป็นทีต่อ้งการของประชาชน 
เพือ่ความอยูร่อดและรุง่เรือง ดงันัน้ แกนนำา
สหกรณก็์จะยงัคงสูต้อ่ไป โดยซีอโีอของกลุม่
สหกรณ์ได้ประกาศความมุ่งหมายใหม่ที่ยงั
คงเน้นที่หลักการพื้นฐานของสหกรณ์ คือ 
“การให้ความช่วยเหลอืในการทำาธรุกจิของ
คุณและชุมชนของคุณ : Championing a 
better way of doing business for you 
and your communities”

energy) สหกรณ์บริการด้านการเดินทาง 
(The co-operative travel) สหกรณบ์รกิาร
ดา้นไฟฟา้ (The co-operative electrical) 
และสหกรณบ์ริการดา้นอสงัหาริมทรัพย์ (The 
co-operative estates) ซึง่กลุม่สหกรณด์งั
กล่าวมกีารดำาเนนิธรุกจิครอบคลุมถงึ 80% 
ของธุรกิจสหกรณ์ในสหราชอาณาจักร

ทำ ไมจึงเกิดการเปลี่ยนแปลง
ครั้งยิ่งใหญ่ ในป 2557

ภายหลงัการรวมตวัของกลุม่สหกรณ์
อังกฤษ ซึ่งมีธุรกิจครอบคลุมในด้านต่าง ๆ 
ที่หลากหลาย เป็นท่ีน่าสนใจอยู่พักใหญ่ 
และแล้วเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้น
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สื่อสร้างสรรค์ตามเปาประสงค์ใหม่
ในปี 2556 กลุ่มสหกรณ์ในสหราช

อาณาจกัรไดเ้หน็ชอบใหเ้ปลีย่นโลโกจ้ากเดมิ
ที่ใช้ “The co-operative” เป็น Co-op

โดยบรษิทัทีรั่บออกแบบไดใ้หเ้หตผุล
ในการใหอ้ตัลกัษณใ์หมข่องกลุม่สหกรณ ์บน
พืน้ฐานของประวตั ิความเปน็มาขององคก์ร
โดยโลโก้ใหม่ได้แนวคิดมาจากการนำาโลโก้
แบบดั้งเดิมท่ีใช้ในช่วงทศวรรษที่ 1960 
(พ.ศ. 2503) กลับมาใช้ใหม่

โลโก้ใหม ่บรษิทัผู้ออกแบบตอ้งการ
ใหส้ือ่ถงึ ความนา่เชือ่ถอื, ตราสินคา้ท่ีสรา้ง
ความหลงใหล คลาสลิคแบบไรก้าลเวลา ซึง่
โลโก้เดิมที่ใช้ในปี ค.ศ. 1968 (พ.ศ. 2511) 
ต้องการสื่อถึงการรวมธุรกิจภายใต้อัต
ลักษณ์เดียวกัน

นอกจากโลโกใ้หมแ่ลว้ Co-op ยงัเพิม่
สทิธปิระโยชนข์องสมาชกิ เชน่ สหกรณร้์าน
อปุโภคบรโิภค สมาชกิจะไดร้บัผลตอบแทน 

โลโก้เก่า

 โลโก้ (เก่า) นำ มาใช้ใหม่

5% เมื่อซื้อสินค้าตรา Co-op และ 1% สู่
ชุมชนท้องถิน่ การสมัครสมาชกิโดยการซ้ือ
หุ้น 1 ปอนด์ (ประมาณ 47 บาท) จะได้รับ
บัตรสมาชิกส่งให้ถึงบ้าน

นอกจากนี้ในร้านสหกรณ์จะเน้น
ขายสินค้า ดังนี้

 เนื้ อสัตว์ส่ วนใหญ่ที่ ขาย
ในร้านสหกรณ์มาจากเกษตรกรใน
ประเทศอังกฤษมากกว่าจะมาจากบริษัท
ค้าปลีกขนาดใหญ่ 

  ไขท่ีข่ายในรา้นเปน็การเลีย้งแบบ
ปล่อย (Free range eggs)
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  สหกรณเ์ปน็ผูน้ำาในการเนน้การค้า
ที่เป็นธรรม (Fairtrade) เพื่อการสนับสนุน
ชุมชนของผู้ผลิต เช่น การสร้างโรงเรียนใน
อารเ์จนตน่ิา หรอื สรา้งคลินกิในแอฟรกิาใต้

  ลดการใสน่้ำาตาลลง 30%  ในสว่น
ผสมของสนิค้าท่ีผลติโดยสหกรณ์  เพือ่การ
โปรโมทสนิค้าเพือ่สขุภาพ พร้อมเพิม่โปรโม

ชั่นกับสินค้าผักและผลไม้
  ลดราคาสินค้าเนื้อสัตว์ลง 

โอกาสหน้าเราคงได้มโีอกาสติดตาม
สถานการณ์การปรับตัวของ Co-op UK 
มาให้พวกเราได้รับทราบต่อไป
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