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ความท้าทายของการพัฒนาสหกรณ์ในอัลเบอต้า
สหกรณ์มบีทบ�ทสำ คญัในภูมทิศันท์�งเศรษฐกจิของอลัเบอต�้ ตลอดม�จนถงึปจจบุนั   สหกรณถ์กูกอ่ตัง้ขึน้

เมื่อช�วน�ต้องก�รก�รเข้�ถึงแหล่งทรัพย�กร และตล�ดในร�ค�ที่เปนธรรม คว�มจำ เปนเหล่�นี้ได้เปลี่ยนไปในปจจุบัน 
เช่นเดียวกับบทบ�ทของสหกรณ์ ประโยชน์ที่สหกรณ์ให้แก่สม�ชิกตลอดจนก�รว�งโครงสร้�งใหม่ในก�รจัดก�รธุรกิจ
ของสหกรณ์

เตอร์ ริเวอร์ แรลเวย์ ระดมทุนได้ 3.4 ล้าน
ดอลลารเ์พือ่ใชใ้นการซือ้และดำาเนนิงานทาง
รถไฟระยะสัน้ระยะทาง 90 กม. ได ้สว่นสห
กรณซ์ลักัวโด ออฟพอทนูต้ีิ ดีเวลลอปเมน้ท ์ 
ไดเ้งนิทนุจำานวน 220,000 ดอลลาร ์สำาหรบั
แผนธุรกิจเนื้อสัตว์ในชุมชน

ทัง้สามสหกรณเ์ปน็ตวัอยา่งทีด่เียีย่ม
ของการทีช่มุชนสามารถควบคมุการพัฒนา
ทางเศรษฐกจิของตนได ้ทัง้ยงัรกัษาอตัลกัษณ์
ทอ้งถิน่ไวแ้ละดำาเนนิการโดยพิจารณาถึงมมุ
มองดา้นการลงทนุดว้ยในคราวเดยีวกนั ความ
สำาเรจ็ดงักลา่วแสดงใหเ้หน็ไดอ้ยา่งชดัเจนจาก
การมีสว่นรว่มอยา่งสงูในกระบวนการพฒันา
ระบบเศรษฐกจิของชมุชน พวกเขาไดแ้สดง
ให้เห็นว่าชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง ไม่ใช่

ใ น แ ว ด ว ง ค น ส ห ก ร ณ�
สว.สก.

การพัฒนาสหกรณ์ในอัลเบอต้า

ในชว่งไมก่ีป่ทีีผ่า่นมานี ้มสีหกรณ ์3 
แหง่ทีแ่สดงใหเ้หน็แนวปฏบิตัทิีด่ ีในการสง่
เสรมิความย่ังยนืทางเศรษฐกจิในระยะยาว  
ดังเชน่สหกรณเ์วสลอ็คเทอรม์นิอล สามารถ
ระดมทนุไดม้ากถึง 2.2 ลา้นดอลลาร์เพือ่การ
ซือ้และขยายโรงเกบ็เมลด็พนัธุ ์สหกรณแ์บต

รัฐอัลเบอต้า
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รฐับาล ทีจ่ะตอ้งเปน็ผูผ้ลกัดนักระบวนการ
ใหเ้กดิข้ึน ซึง่วารสารในฉบับหนา้จะไดน้ำามา
เสนอแก่ท่านผู้อ่าน

แม้จะมีตัวอย่างที่ดี แต่กลับมี
สหกรณ์ใหม่เกิดขึ้นเพียงไม่กี่แห่ง ทั้งนี้เป็น
เพราะสหกรณ์ต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ
ที่สำาคัญได้แก่

1. จุดมุ่งหมายในการลงทุน -แม้
สหกรณ์จะระดมเงนิทนุไดม้ากเมือ่เทยีบกบั
ขนาดของธุรกิจชุมชน แต่ก็นับเป็นจำานวน
ที่ต่ำากว่าบรรทัดฐานเมื่อมองจากมุมมอง
ของ นักลงทุน แม้สหกรณ์จะสามารถจ่าย
เงนิปนัผลคา่หุน้ แตอ่าจยงัไมคุ่ม้คา่กบัการ
ลงทนุหากมองในมมุมองของนกัลงทนุทัว่ไป 
ในขณะทีน่กัสหกรณจ์ะรูส้กึดกีบัผลตอบแทน
ทีไ่มใ่ชต่วัเงนิ ซึง่หมายถงึการมสีว่นรว่มเปน็
เจ้าของธุรกิจที่สำาคัญต่อชุมชนและรู้ว่าเขา
จะสามารถมส่ีวนในความอยูร่อดของชมุชน
ที่ตนอาศัยอยู่ในระยะยาว

2. สหกรณม์กัใชเ้วลาในการพฒันา
ธุรกิจมากกวา่ธรุกจิเอกชนทัว่ไป -  โดยพืน้
ฐานการดำาเนินงานตามหลักประชาธปิไตย
ภายใตก้ารมสีว่นรว่มของสมาชกินัน้ จำาเปน็
ที่สมาชิกต้องติดต่อสื่อสารและ เรียนรู้จาก
กันมากขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อ มั่นไว้วางใจ  

ซึ่งถือเป็นการสร้างทุนทางสังคม นอกจาก
นี้ ยังต้องมีผู้นำาที่มองการณ์ไกลและมีการ
บริหารจัดการที่ดี และเป็นผู้ที่เข้าใจและ
มองเหน็วา่สหกรณจ์ะสามารถใหป้ระโยชน์
แก่ชุมชนในวงกว้างได้ โดยที่ผู้นำาคนนั้นไม่
หวังผลตอบแทนทางการเงินมากเท่าที่เขา
จะได้หากบริหารงานธุรกิจเอกชนอื่น  นัก
ลงทนุทัว่ไปในธรุกจิมกัจะมคีวามอดทนนอ้ย
กวา่ในการรอการตดัสนิใจตามกระบวนการ
ประชาธปิไตยซึง่ใชเ้วลานานและจำาเปน็ตอ้ง
ให้ความรู้แก่ผู้ถือหุ้นในวงกว้าง

3. ข้อจำากัดด้านกฎเกณฑ์และข้อ
ยกเวน้ปจัจบุนัทีใ่หแ้กส่หกรณ ์ทำาใหส้หกรณ์
ตอ้งถูกจำากัดเม่ือตอ้งพิจารณาการระดมทนุ
ที่มากขึ้นในชุมชน 

4. การขาดความเข้าใจในรูปแบบ
ธุรกิจสหกรณ์ - สหกรณ์แต่ละแห่งที่กล่าว
มาได้รับการสนับสนุนด้านการพัฒนาของ
ตนจากบุคคลภายนอกหลายระดับ เช่น 
ข้าราชการ ที่ปรึกษา นักพัฒนาเศรษฐกิจ 
เปน็ตน้ อยา่งไรกต็าม แม้บคุคลหรอืองคก์ร
ตา่ง ๆ  เหลา่นีจ้ะมีความรู้เปน็อยา่งดใีนธรุกจิ
ของตน แตส่ว่นมากยงัขาดความเขา้ใจเรือ่ง
พื้นฐานและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของสหกรณ์
ในบริบทของการเป็นองค์การธุรกิจของ

ประชาชน
5. การเข้าถึงแหล่งเงินกู้และการ

ทำาใหไ้ดต้ามมาตรฐานเรือ่งความเสีย่ง - แม้
สหกรณจ์ะสามารถแกป้ญัหาโดยการระดม
ทนุจากนักลงทนุในชมุชนได ้แตส่หกรณย์งั
พบปญัหาในการเขา้ถงึแหลง่เงนิกูท้ีจ่ำาเปน็ 
การจดัตัง้ธรุกจิหรอืในการประกนัฐานะการ
เงินของตนในระยะเร่ิมตน้กอ่ตัง้ แมจ้ะดำาเนนิ
ธุรกิจได้ค่อนข้างดี แต่สหกรณ์รายใหม่ ๆ 
มักจะไม่สามารถคงอัตราส่วนทางการเงิน
ตา่ง ๆ  ทีส่ถาบนัการเงนิกำาหนดเพือ่เปน็ตวั
บอกระดบัความเสีย่งไวใ้นระดบัทีด่ไีดใ้นชว่ง
แรก ๆ  ดงันัน้ เมือ่สหกรณเ์ขา้หาสถาบนัการ
เงินเพื่อขอเงนิกู้ และมอีตัราส่วนหนีต้อ่ทนุ 
(debt equity ratio) ต่ำาถึง 1:3 สถาบัน
การเงินแบบดั้งเดิมจึงมักจะไม่ค่อยอยาก
ช่วยเหลือสหกรณ์นัก

ขอ้เสนอในการพฒันาสหกรณเ์พือ่ให้
สามารถก้าวข้ามความท้าทายต่าง ๆ  
เพือ่ใหช้าวอลัเบอรต์า้สามารถควบคมุธรุกจิ
ของตนได้ทั้งยังคงอัตลักษณ์ของตนไว้ โดย
ได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนสหกรณ์ 
รัฐบาล ภาคส่วนเอกชน สถาบันการเงิน 
และองค์กรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจต่าง ๆ  
ซึ่งจะทำาให้เกิดองค์ประกอบสำาคัญต่อไปนี้

• การพัฒนาของโครงการรว่มระหวา่ง
ภาคสว่นรฐับาลและเอกชนซึง่ไดร้บัทนุจาก 
Co-op Venture Fund ซ่ึงสามารถนำาไปใช้
ในการลงทนุทางตรงทัง้ในสหกรณใ์หมแ่ละ
สหกรณ์เดิมที่ต้องการขยายธุรกิจ

• การสนับสนุนให้ชาวอัลเบอต้า 
ลงทุนในสหกรณ์ในท้องถิ่นของตนและได้
ผลตอบแทนที่สามารถเลี้ยงตนเองได้หลัง
เกษียณ

• การพฒันาโปรแกรมลดหยอ่นภาษี
ทอ้งถิน่ของชมุชนอลัเบอตา้ ซึ่งสามารถนำา
ไปประยุกต์ใช้ได้กับสหกรณ์และธุรกิจของ
ชุมชนอื่น ๆ 

• การพัฒนากระบวนการกองทุน
สหกรณ์เวสล็อคเทอมินัล
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สำาหรบัการลงทนุเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจในชมุชน 
(Community Economic Development 
Investment Fund: CEDIF) ซึ่งคล้ายกับ
กระบวนการที่ใช้ในโนวาสก๊อตเทีย ทั้งยัง
เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัเรือ่งการลดหย่อนภาษี
และเงินออมเพื่อชีวิตหลังเกษียณ และการ
ทำาเอกสารหนังสือชี้ชวนที่ง่ายขึ้น

• การสนบัสนนุการพฒันาสหกรณท์ี่
ดขีึน้แบบไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยหรอืตน้ทนุต่ำาเพือ่
สหกรณ์ใหม่และสหกรณ์เดิม รวมถึงการ
พฒันาเครือข่ายที่ปรึกษาที่มปีระสบการณ์
ในธรุกจิทีเ่กีย่วขอ้งสำาหรบัสหกรณใ์หมแ่ละ
ที่กำาลังจะเกิดขึ้น 

องค์ประกอบสำาคัญประการหนึ่ง 
ที่อยากกล่าวถึงในที่นี้ คือ การค้ำาประกัน
เงินกู้โดยรัฐบาลแต่ประเด็นดังกล่าวมีข้อ
โต้แย้งที่สำาคัญดังนี้

1.หน่วยงานรัฐชี้ให้เห็นว่าแนวคิด
เร่ืองการค้ำาประกันเงินกู้จะส่งผลทางลบ
อย่างมากต่อรัฐบาล โดยอิงจากเรื่องการ
ลงทุนที่อื้อฉาวของรัฐบาลในช่วงทศวรรษ
ที่ 1980   นอกจากนี้ยังคิดว่ารูปแบบการ
ลดหย่อนภาษีมีแนวโน้มว่าจะได้รับการ
สนับสนุนมากกว่า

2. การสนทนากลุ่มกับนักสหกรณ์
ปจัจบุนัเปดิเผยวา่ แมส้หกรณจ์ะคดิวา่การ
ค้ำาประกนัเงนิกูจ้ะมปีระโยชน ์แตพ่วกเขาก็
คดิวา่การสนบัสนนุเรือ่งเงนิหลงัเกษยีณและ
การลงทนุเพือ่ลดหย่อนภาษีจะมปีระโยชน์
ต่อการระดมทุนมากกว่า สหกรณ์บางแห่ง
รู้สึกว่าด้วยโครงการเหล่านี้ จะทำาให้ตน
สามารถระดมทุนได้เป็นจำานวนมาก และ
มอัีตราส่วนหน้ีตอ่ทนุทีด่ข้ึีนและเพ่ิมโอกาส
ในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่อไป

กองทุนร่วมลงทุนในสหกรณ์
เงินทุนตั้งต้นที่มาจากภาคส่วน

สหกรณ ์เครดติยเูนยีนตา่ง ๆ  สหกรณต์า่ง ๆ  
ทีม่ัน่คง องคก์รเพือ่การกศุล และบคุคลตา่ง 
ๆ จะถูกบริหารจัดการโดยคณะกรรมการ
บริหารซ่ึงประกอบด้วยตัวแทนผู้ลงทุนใน
กองทุนและบุคคลอิสระจากส่วนอื่น ๆ ใน
ระบบการพัฒนาสหกรณ์ท่ีเสนอขึ้นเพื่อ
ให้เกิดความเป็นกลางในการประเมินการ
ลงทนุ คณะกรรมการบรหิารของกองทนุหรอื
คณะกรรมการการลงทนุของคณะกรรมการ
บรหิารจะเปน็ผูต้ดัสนิใจลงทุน การลงทุนนี้
จะสามารถใชส้นบัสนนุการลงทนุในสหกรณ์
ในด้านต่าง ๆ ดังนี้

• การแปลงสนิทรพัยเ์ปน็หลกัทรพัย ์ 
ทำาให ้สหกรณเ์วสตอ้ค เทอมนิอลสามารถมี
เงนิตัง้ตน้ในการซือ้โรงเกบ็เมลด็พนัธุไ์ด ้หรอื

สหกรณ์แบตเตอร์ ริเวอร์ แรลเวย์
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จ่ายคืนเงินลงทุนนั้นคืน
• การลงทุนท่ีปลอดการค้ำาประกัน

ในกรณีที่สหกรณ์สามารถระดมทุนได้แล้ว
เปน็สว่นใหญแ่ตย่ังตอ้งการแหลง่เงินกูเ้พือ่
จัดหาทุนส่วนที่เหลือ สหกรณ์ก็สามารถใช้
เงนิทนุดงักลา่วเบือ้งตน้ไปกอ่นไดห้ากธรุกจิ
สหกรณย์งัไมส่ามารถดำาเนนิงานไดด้แีละเขา้
เกณฑ์มาตรฐานด้านความเส่ียงของสถาบนั
การเงินทั่วไป

ตารางขา้งล่างน้ีแสดงใหเ้หน็ตัวเลข
ประมาณการขัน้ต่ำาของเงนิทนุทีจ่ะสามารถ
จัดหาได้ โดยจะมีกองทุนร่วมลงทุนจาก
รัฐบาลในอัตราส่วน 1 ต่อ 1

บางสหกรณ์ สามารถนำาเงนิลงทนุทีร่ะดมได้
ไปใช้ในกระบวนการพัฒนาที่มีโครงสร้าง
และโอกาสการลงทุนที่ดีกว่า

• การลงทุนระยะแรกทีม่คีวามเสีย่ง
สงู – เงนิกองทนุสามารถถกูนำาไปใชเ้ปน็เงนิ
ลงทนุ“ระยะแรก” ในโครงการของสหกรณ์
ได ้ไมว่า่สหกรณจ์ะมสีนิทรพัยล์งทนุอยูแ่ลว้
หรือไม่ก็ตาม เงินลงทุนระยะแรกนี้จะช่วย
ทำาให้ผู้บริหารสหกรณ์ระดมทุนในส่วนที่
เหลือทีจ่ำาเปน็จากสมาชกิไดอ้ยา่งมัน่ใจมาก
ขึน้ เพราะถอืวา่มเีงนิลงทนุระยะแรกเปน็ตวั
สำารองไวแ้ลว้ ซึง่เงนิลงทนุระยะแรกดงักลา่ว
จะถกูจ่ายคนืหลงัจากทีส่หกรณส์ามารถระดม
ทุนได้ครบ   ตัวอย่างเช่น กรณีของสหกรณ์
บา้นผูส้งูอายทุีต่อ้งจา่ยเงนิมดัจำาคา่กอ่สรา้ง
โดยใชเ้งนิลงทนุระยะแรกไปกอ่น ตอ่มาเมือ่
ทกุยนูติถกูขายใหแ้ก่ผูอ้าศัยจนครบจงึมกีาร

แม้จำานวนเงนิกองทนุขา้งตน้นีอ้าจ
จำาเป็นต้องสำารองไว้ แต่หากพิจารณาแล้ว
ว่าสามารถสร้างผลตอบแทน ได้จากการ
ลงทุน ธุรกิจก็อาจค่อย ๆ เพิ่มความเสี่ยง
ในการลงทุนเพื่อผลตอบแทนได้

กองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ให้
เปน็กองทนุทีส่ามารถดำาเนนิงานอยูไ่ดด้ว้ย
ตนเองโดยได้ผลตอบแทนจากการลงทุน
และไม่ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล
หลังจากระยะแรกอีก นอกจากนี้ เงินทุนนี้
ยังใช้ในการการันตี การลดหย่อนภาษีท้อง
ถิน่และเงนิหลงัเกษยีณดังทีจ่ะกลา่วในสว่น
ถัดไป ประชาชนในอัลเบอต้า ยังสามารถ

เครดิตยูเนียน  500,000
สหกรณ์ที่มั่นคง (UFA, Credit Unions, Utility Co-operatives)  500,000
กองทุนร่วมลงทุนจากภาครัฐใน Alberta  1,000,000
รวมกองทุน  $2,000,000

สหกรณ์ซัลกัวโด้
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ลงทุนในกองทุนได้เพื่อเป็นการสนับสนุน
ธุรกจิในทอ้งถิน่ของตน ยงัสามารถลงทนุใน
กองทุนไดเ้พือ่เปน็การสนบัสนนุธุรกจิในทอ้ง
ถิ่นของตน เมื่อกองทุนนี้มีความมั่นคงแล้ว 
เงินทุนก็จะเติบโตได้อย่างมาก โดยเฉพาะ
เมือ่สหกรณใ์นอบัเบอตา้สง่เสรมิโอกาสการ
ลงทุนแก่สมาชิก 

โครงการลดหย่อนภาษีเงินลงทุน
อลัเบอตา้ เอน็ ดบับลิวท ีและนเูนวทุ 

เปน็เพยีงสามเขตรฐัปจัจบุนัเทา่นัน้ในประเทศ
แคนาดาที่ไม่มีโครงการลดหย่อนภาษีเงิน
ลงทุน ขณะที่รัฐอื่น ๆ บางรัฐให้ลดหย่อน
สำาหรับโครงการวิจัยและพัฒนา บางรัฐได้
ขยายขอบเขตการลงทุนให้กว้างขึ้น ใน บริ
ทชิ โคลมัเบยี มนีโยบายลดหยอ่นภาษีใหถึ้ง 
30% เพือ่กระตุ้นให้นักลงทนุลงทนุในธรุกิจ
ขนาดเล็กของรัฐ ซึ่งจะทำาให้เศรษฐกิจของ
รัฐขยายตัวมากขึ้น 

โนวา สก็อตเทีย นบัวา่ประสบความ
สำาเรจ็อย่างมากในการใช้นโยบายลดหย่อน
ภาษี 30% รว่มกบัโครงการพฒันาสหกรณ์ 
โดย การลดหยอ่นภาษทีำาใหเ้กดิการลงทนุทัง้
ในบริษทั สหกรณ ์หรือองคก์รทีไ่ม่แสวงหา
กำาไรต่าง ๆ  (โดยมีการจำากัดยอดหุ้นปันผล
สำาหรบักรณกีารลงทุนในองคก์รท่ีไมแ่สวงหา
กำาไร) สดัสว่นการลดหยอ่นภาษทีีส่งูดงักลา่ว
อาจเป็นผลโดยตรงจากการสนับสนุน การ
แนะนำาและใหค้ำาปรกึษาของสมาคมสหกรณ์
โนวาสก็อตเทีย (NSCC) 

กระบวนการจัดการเงินออมเพ่ือ
ชีวิตหลังเกษียณสำ หรับสหกรณ์ใน
อัลเบอต้า

ประมาณ 70% ของเงินลงทุน
ทั้งหมดที่ตั้งโดยสมาคมสหกรณ์อัลเบอต้า 
เกิดขึ้นจากโปรแกรมการออมเงินเพื่อชีวิต
หลังเกษียณ (RRSP) เห็นได้ชัดเจนว่านัก

ลงทุนที่ลงทุนโครงการนี้เพราะเห็นว่า
เงินของตนจะได้ถูกนำาไปใช้สนับสนุนการ
ลงทุนในท้องถิ่นมากกว่าที่จะนำาไปลงทุน
ในกองทนุของรฐัอืน่ซึง่ห่างไกลออกไป เชน่ 
กองทุนในนิวยอร์กและจากสถิติเรื่องการ
ยื่นภาษีของแคนาดาแสดงให้เห็นว่า ค่า
เฉลี่ยของเงินลงทุนที่ชาวอัลเบอต้า ลงใน 
RRSPมากกว่าค่าเฉลี่ยที่ลงในกองทุนอื่นๆ

กองทนุสำ หรบัการลงทนุเพือ่พฒันา
เศรษฐกิจในชุมชน (CEDIF)

กองทนุสำาหรบัการลงทนุเพือ่พฒันา
เศรษฐกจิในชมุชน (CEDIF) เปน็ศนูยก์ลางใน
การจดัหาเงินของสหกรณต์า่ง ๆ  ในอลัเบอตา้ 
เปน็ทีร่ะดมเงนิทนุจากการขายหุน้ในชมุชน
ซึง่รวมทัง้ RRSP และการลดหยอ่นภาษไีวใ้น
แพคเกจเดียวกนั ซึง่ช่วยลดตน้ทนุในการทำา
ธรุกรรมทางธรุกจิของสหกรณท์ีต่ัง้ใหม ่เงนิ
ทีไ่ดจ้ะถกูนำาไปลงทนุในธรุกจิใหมห่รอืธรุกจิ

สหกรณ์อัลเบอต้า
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เดมิในทอ้งถิน่ CEDIF จะทำาใหส้หกรณแ์ละ
ธุรกิจในท้องถิ่นรายอื่นดึงดูดนักลงทุนได้
มากขึ้น นอกจากนี้ แพคเกจนี้ยังทำาให้เกิด
การจดัทำาเอกสารหนงัสอืชีช้วนในรปูแบบที่
งา่ยขึน้ (Simplified Offering Document: 
SOD) โดย SOD จะทำาให้เกิดกรณีตัวอย่าง
และรูปแบบการดำาเนินการทางกฎหมายที่
ชัดเจนให้ธุรกิจใหม่ในท้องถิ่น

CEDIF มกัถูกริเร่ิมและกอ่ตัง้ในทอ้ง
ถิ่นที่ CEDIF นั้นจะดำาเนินงาน  การมีส่วน
รว่มของกลุ่มหรอืสมาชกิในทอ้งถิน่ในวงกวา้ง
นับเป็นส่วนสำาคัญในกระบวนการและการ
มีส่วนร่วมของสาธารณะนั้นมีความจำาเป็น
อย่างมากต่อความสำาเร็จของ CEDIF หนึ่ง
ในขั้นตอนแรก ๆ ที่ผู้ที่สนใจใน CEDIF จะ
ตอ้งทำา คอื การเตรยีมกลยทุธใ์นการพฒันา
เศรษฐกจิของชมุชน กลยทุธด์งักลา่วจะเปน็
แบบแผนสูก่ารบรรลเุปา้หมายทางเศรษฐกจิ
และวตัถปุระสงค์ ต่าง ๆ  ทีต้ั่งขึน้โดยชมุชน 

ทั้งยังนำาไปสู่แผนการดำาเนินงานอย่างเป็น
ทางการทีเ่รยีกวา่ Community Economic 
Development Plan

SOD ซึ่งจัดทำาโดยคณะกรรมการ
บริหารของ DECIF จะถูกนำาส่ง (พร้อม
กับแผนธุรกิจ งบการเงิน และเอกสารอื่น
ที่จำาเป็น) ให้แก่ Alberta Finance and 
Enterprise และหากเรียบร้อยจะถูกสง่ต่อ
ให้กับ Alberta Securities Commission 
เพือ่ตรวจสอบและอนุมติัต่อไป SOD ทีผ่า่น
ข้ันตอนดงักลา่วแลว้จะเปรยีบเสมือนวา่ธรุกจิ
ได้รบัการอนมุติัใหเ้ข้ารว่มกบัโปรแกรมการ
ออมหลังเกษียณ โดยอัตโนมัติแล้ว 

เมือ่การเสนอขายหุน้ตอ่สาธารณะ
ได้รบัการอนุมติั ประชาชนในรฐั อัลเบอต้า 
ทีมี่อายุ 18 ปขีึน้ไปจะมีสทิธ์ิลงทนุในกองทนุ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ที่ใดก็ได้ในท้องถิ่น
ของตน 

โครงการเพื่อการพัฒนาสหกรณ์
นอกจากเครื่องมือต่าง ๆ ทางการ

เงินสำาหรับสหกรณ์ดังที่กล่าวข้างต้น ยังมี
ความจำาเป็นท่ีจะต้องให้การสนับสนุนการ
พัฒนาสหกรณ์ด้วย ได้มีการตั้งกลุ่มผู้ให้คำา
ปรึกษาในท้องถิ่นซึ่งทำางานภายใต้เงินช่วย
เหลอืทีส่หกรณใ์หมห่รอืสหกรณเ์ดมิไดรั้บมา 
เงนิทนุสว่นใหญม่าจากโครงการกองทนุเพือ่
การพฒันาอลัเบอตา้ในชนบท และเงนิชว่ย
เหลอืจากสมาคมพฒันาสหกรณแ์คนาดาแม้
โครงการเหล่านี้จะได้สร้างประโยชน์อย่าง
มาก แต่ยังมีสหกรณ์ที่ไม่ได้สมัครขอรับ
ความชว่ยเหลอื เนือ่งจากขาดความสามารถ
หรอืเสน้สายในการสมคัร หรอืบางแหง่อาจ
ไม่มีความคิดริเริ่มซึ่งเป็นหนึ่งในเกณฑ์การ
พิจารณาที่กำาหนดโดยกองทุนฯ

โดยแรกเริ่มนั้น ทีมงานดังกล่าว
อาจประกอบดว้ยนักพัฒนาซ่ึงเปน็พนกังาน
ประจำาจำานวน 1 คน และนกัพฒันาทีท่ำางาน
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พาร์ทไทม์อีก 2-3 คนซึ่งรู้ลึกเกี่ยวกับท้อง
ถิ่นของตนหรือเกี่ยวกับภาคส่วนธุรกิจต่าง 
ๆ  บุคคลเหล่านี้จะเป็นคนกลุ่มแรกที่ตอบ
สนองตอ่การขอการสนบัสนนุดา้นการพฒันา
สหกรณ ์งบประมาณเงนิสนบัสนนุโครงการ
เพื่อการพัฒนาอาจขอรับการสนับสนุน
ในช่วงแรก บทบาทหลักของทีมเพื่อการ
พัฒนาสหกรณ์ คือ การช่วยสนับสนุนการ
พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ในระดับองค์กรธุรกิจ 
(enterprise level) และประสานงานกับ
เครือข่ายในเรื่องสำาคัญต่างๆดังนี้

1) การช่วยเหลือด้านการพัฒนา
ธรุกจิสหกรณ ์ซึง่รวมถงึการศกึษาความเป็น
ไปได้ต่าง ๆ การช่วยเริ่มก่อตั้งธุรกิจ และ
การวางแผนธุรกิจ หน้าที่หลักจะเป็นการ
ช่วยสหกรณ์ในการเตรียมตัวเพื่อเข้าถึง
แหล่งเงินทุนต่างๆ

2) การวิจัยและรวบรวมข้อมูล
สำาหรบัธรุกจิตา่งๆทีจ่ะดำาเนนิการจากกรณี
ศกึษาตา่ง ๆ  ทีป่ระสบความสำาเรจ็เชน่ การ
วางแผนวงจรธุรกิจ สหกรณ์เพ่ือบ้านสำาหรบั
ผู้สูงอายุ สหกรณ์พลังงานทดแทน เป็นต้น

3) บริการการให้คำาปรึกษาทาง
กฎหมาย โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมาย
ช่วยในทีมเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ ทั้งนี้ จะ
ใชก้รณทีีเ่คยเกิดขึน้ในอดตีเปน็ตวัอยา่ง และ

ชว่ยสหกรณร์ายใหมห่รอืสหกรณท์ีต่อ้งการ
ขยายธรุกจิในการจดัโครงสรา้งทางกฎหมาย
พืน้ฐานของตน ธรุกจิสหกรณท์ีม่คีวามเสีย่ง
น้อยหรือที่ได้ปรับใช้รูปแบบสหกรณ์ตาม
กรณศีกึษาทีเ่คยเกดิขึน้แลว้นัน้อาจไมจ่ำาเปน็
หรือต้องการความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อย
เทา่นัน้ในอนาคต สว่นสหกรณท์ีม่โีครงสรา้ง
ทางกฎหมายทีซ่บัซ้อนและมคีวามเสีย่งทาง
ธุรกิจสงูจะได้รบัคำาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ

ทางกฎหมายในด้านนั้น ๆ โดยเฉพาะ
4) การให้บริการทางกฎหมายทัว่ไป 

ทมีเพือ่การพฒันาจะสรา้งชุดข้อมลูของกรณี
ต่าง ๆ ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ ซ่ึงจะทำาให้สหกรณ์ต่าง 
ๆ พัฒนารูปแบบความร่วมมือของตนตาม
หลักปฏบัิติทีดี่ สหกรณท์ีด่ำาเนนิธรุกจิขนาด
เลก็ใชเ้งนิทนุไม่มากและใชก้รณศีกึษาทีเ่คย
เกิดขึ้นเป็นตัวอย่างอาจต้องการคำาปรึกษา
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ทางกฎหมายเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
สำาหรับสหกรณ์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นและ
มีเงินลงทุนที่มากขึ้นอาจยังจำาเป็นต้องได้
รับคำาแนะนำาทางกฎหมายอยู่

5) การบริหารโครงการการให้คำา
ปรึกษาแก่สหกรณ์ โดยทีมเพื่อการพัฒนา
จะเป็นผู้สร้างเครือข่ายที่ปรึกษาทางธุรกิจ 
เครอืขา่ยดงักลา่วจะประกอบดว้ยผูเ้ชีย่วชาญ
ทางธรุกจิซึง่สว่นใหญ่เป็นผู้ทีเ่กษยีณหรอืใกล้
เกษียณแล้วที่สามารถให้คำาแนะนำาหลักที่
เก่ียวข้องตามความจำาเปน็ของสหกรณป์ระเภท
หนึ่ง ๆ ได้ โดยที่ปรึกษาจะสละเวลามาให้
คำาปรึกษาและได้ผลตอบแทนจาก Co-op 
Development Services สำาหรบัค่าใช้จ่าย
ต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม ในบางกรณี 
สหกรณอ์าจเปลีย่นสถานะของทีป่รกึษาดงั
กลา่วเปน็ทีป่รกึษาทีไ่ดร้บัคา่ปรกึษาหรอืจา้ง
เปน็พนกังานประจำาของสหกรณ์ได้ ทัง้น้ีข้ึน
อยูก่บัความเหมาะสมของความสมัพนัธแ์ละ
ทุนที่สหกรณ์นั้น ๆ มีเครือข่ายที่ปรึกษานี้

สามารถตั้งขึ้นตามความต้องการที่ชัดเจน
อยู่แล้วของสหกรณ์ก็ได้ หรือในบางกรณี 
ทีมพัฒนาอาจพยายามหาที่ปรึกษาเป็น
รายคนโดยเฉพาะที่มีความรู้เกี่ยวข้องกับ
ความต้องการของสหกรณ์ ยกตัวอย่างเช่น 
ผู้เชีย่วชาญดา้นธุรกจิรถไฟหรอืผู้เชีย่วชาญ
จากอุตสาหกรรมการแปรรูปเนื้อสัตว์ หรือ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเมล็ดพันธุ์

6) การอบรม การสัมมนาและ
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเงิน/การ
กำากับดูแลกิจการสหกรณ์ หรือการอบรม
เชิงปฏิบัติการแบบเน้นที่ธุรกิจหนึ่ง ๆ โดย
เฉพาะตามหลกัปฏิบติัทีเ่ปน็แนวปฏบิตัทิีด่ี
มิใช่เพียงแต่ทฤษฎี

7) การให้คำาปรึกษาเพื่อสนับสนุน
สหกรณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นในจังหวัด
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8) สรา้งเครอืขา่ยเพือ่การยกระดบั
วิชาชีพด้านการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน 
โดยจัดการด้านการสื่อสาร ข้อมูล และ
การศึกษาท่ีดี สมาชิกหลักของเครือข่าย
นี้ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจ
ในโครงการฯ

แมน้กัพฒันาทีเ่ปน็พนกังานประจำา
จะสามารถช่วยให้การพัฒนาสหกรณ์ใหม่
เป็นไปได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น พวกเขายัง
คงไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ได้ท้ังหมด ในความเป็นจริงแล้ว จากงาน
และการบรูณาการเครือ่งมือทางการเงินท้ัง
หลายทีก่ล่าวแลว้ขา้งตน้ ทำาใหค้วามตอ้งการ
บรกิารตา่ง ๆ  เพือ่การพฒันาสหกรณ์มีแนว
โนม้ท่ีจะเพิม่ขึน้อย่างรวดเรว็ เมือ่ทมีพฒันา
ประสบความสำาเรจ็และพสิจูน์ความสามารถ
ว่าเป็นองค์กรที่พึ่งตนเองได้ ก็จะสามารถ
เพิ่มจำานวนพนักงานในทีมพัฒนาได้ 

ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับสหกรณ์

การสญูเสยีโครงสรา้งทางเศรษฐกิจ
ทีส่ำาคญัเปน็หนึง่ในหายนะทีเ่กดิขึน้กบัชมุชน

ต่าง ๆ  ของอัลเบอต้าในชนบท และรัฐบาล
ของอลัเบอตา้ ไดพ้ยายามหากลยทุธท์ีห่ลาก
หลายเพื่อช่วยแก้ปัญหาภาวะเศรษฐกิจ
ตกต่ำาในชนบท การขาดทุนอย่างต่อเนื่อง
ของธุรกิจสำาคัญและโครงสร้างเศรษฐกิจ
เปน็ปรากฏการณท์ัว่ไปในชมุชนชนบททกุที่

การรวมบรกิารของธรุกจิในชนบท 
เช่น การจัดการเมล็ดพันธุ์ บรรจุภัณฑ์เนื้อ
สัตว์ และบริการด้านรถไฟเข้าด้วยกันใน
ศนูยท์ีม่ขีนาดใหญข่ึน้นบัเปน็การเพิม่ตน้ทนุ
อย่างมากสำาหรับธุรกิจหลายแห่งในชนบท 
และบรกิารดา้นรถไฟเขา้ดว้ยกนัในศนูยท์ีม่ี
ขนาดใหญ่ขึ้นนับเป็นการเพิ่มต้นทุนอย่าง
มากสำาหรับธุรกิจหลายแห่งในชนบท ซ่ึง
ทำาใหค้วามสามารถในการดำาเนนิงานลดลง 
กรณศีกึษาบางกรณแีสดงใหเ้หน็วา่สมาชกิ
ในชุมชนเต็มใจที่จะลงทุนก้อนโตเพื่อการ
พัฒนาชุมชนและไม่หวังเพียงแค่จะหยุด
ปัญหา แต่ต้องการให้สถานการณ์ภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ำานั้นดีขึ้นด้วย

รูปแบบที่นำาเสนอไปนั้นจำาเป็น
ตอ้งมีการเปลีย่นแปลงนโยบายสาธารณะที่
สำาคัญหลายประการ รวมถึงการสนับสนุน

ทางการเงินรายย่อยที่ดำาเนินอยู่   อย่างไร
กต็าม การเปลีย่นแปลงเหลา่นีส้ามารถชว่ย
ปล่อยเงินลงทุนจำานวนหลายล้านดอลลาร์
ของอัลเบอต้า สู่ธุรกิจที่มีฐานอยู่ในชุมชน
ได้  เงินทุนจากการเสนอขายหุ้นทั้งสิ้น 
91 ครั้งเหล่านี้ ถูกนำาไปลงทุนเพื่อบริหาร
สินทรัพย์จำานวนกว่า 32 ล้านดอลล่าร์ ซึ่ง
สามารถสนบัสนนุความยัง่ยนืทางเศรษฐกจิ
ได้ โดยเฉพาะในชนบท ซึ่งเป็นประเด็นที่
รัฐบาลพยายามอย่างหนักมาตลอดหลาย
ปีในการจัดการแก้ไขแต่ยังไม่สำาเร็จเสียที 

ด้วยการสนับสนุนกลยุทธ์ที่กล่าว
แลว้ในบทความฉบบันี ้รฐับาลของอลัเบอตา้ 
จะช่วยพัฒนาด้านความสามารถในการ
แขง่ขนั การพฒันาเศรษฐกิจ ธรุกิจทีช่มุชน
เป็นเจ้าของเอง และพึ่งตนเองได้ 

สำ หรับเครดิตยูเนียน 
เครดิตยูเนียนจะได้ประโยชน์จาก

รูปแบบน้ีอย่างแน่นอน เพราะยิ่งความ
สำาเร็จของการเติบโตของสหกรณ์ปัจจุบัน
และการต้ังธุรกิจใหม่มีมากเท่าไร เครดิต
ยูเนียนก็จะมีลูกค้ามากขึ้นเท่านั้น ในโนวา
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สก๊อตเทีย นอกจากเงินกู้จำานวน 43 ล้าน
ดอลลารท์ีเ่ครดติยเูนยีนไดแ้ลว้ ยงัมเีครดติ
อีก 383 ราย เงินกู้อีก 228 รายการ ธุรกิจ 
start ups ที่ต้องใช้เงินอีก 434 แห่ง และ
ธุรกิจที่จะขยายตัวอีก 177 แห่งเพิ่มเข้ามา 
สหกรณท์ีไ่ดร้บัการสนบัสนนุจากแหลง่ตา่ง ๆ  
ตามทีไ่ด้กลา่วแลว้ในบทความนีย้อ่มตอ้งการ
ทำาธุรกรรมทางการเงินกับเครดิตยูเนียนท่ี
ใกล้ตนที่สุดแน่นอน รวมทั้งสหกรณ์ที่ได้
รับเงินทุนสนับสนุนจากแหล่งกองทุนเพื่อ
ธุรกิจใหม่เช่นกัน

สำ หรับสหกรณ์ที่มั่นคงแล้ว
สำาหรับสหกรณ์ที่ดำาเนินธุรกิจมา

อย่างมั่นคงแล้ว โครงสร้างทุนที่เสนอใน

ที่มารูปภาพ: https://cooptraveler.files.wordpress.com/2010/07/alberta-cheese.jpg
http://static.agcanada.com/wp-content/
http://alberta.coop

บทความน้ีจะทำาให้สหกรณ์เหล่าน้ีเข้าถึง
นโยบายการลดหยอ่นภาษแีละเงินออมหลงั
เกษียณในฐานะนักลงทุนได้ เช่น สหกรณ์
ขายกา๊ซสามารถโฆษณาใหล้กูคา้ทราบและ
มาลงทุนเพิ่มได้ สหกรณ์ผู้ค้าปลีกสามารถ 
สนบัสนนุการตัง้รา้นขายฮารด์แวร ์การลงทนุ
ในทอ้งถิน่เชน่นีย้อ่มทำาใหเ้กดิความภาคภมูิ

ก้าวต่อไป:
รูปแบบที่นำาเสนอในบทความ

ฉบับน้ีมีความซับซ้อนและจำาเป็นต้องมี
การเปลี่ยนแปลงนโยบายสาธารณะบาง
ประการให้เหมาะสมก่อนดังที่กล่าวแล้ว
ข้างต้น คำาถามสำาคัญ คือ

ชยัชนะเบือ้งตน้หรอืความสำาเรจ็ขัน้
แรกทีเ่ราจะไดก้อ่นทีจ่ะกา้วต่อไปขา้งหน้าสู่
การสนบัสนนุทีม่ากยิง่ข้ึนสำาหรบัการพฒันา
สหกรณ์ในท้องถิ่นของเรานั้นคืออะไร? 

สิ่งสำาคัญอย่างยิ่งคือความเต็มใจที่
จะปฏิรูปนโยบายสาธารณะเพื่อให้เอื้อต่อ
รปูแบบเหลา่นี ้โดยเฉพาะเรือ่งการลดหยอ่น
ภาษี   คำาถามถัดไปคือ มีความต้องการที่
จะขยายดา้นการใหค้ำาปรึกษาหลักไปยงัผู้มี
สว่นไดเ้สยีภายนอกภาคสว่นสหกรณ ์อืน่ใด
อกีบา้งหรอืไม?่ หากมคีวามตอ้งการเชน่นัน้ 
จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง? 
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