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กิตติกรรมประกาศ
ผลงานวิจยั เรื่ อง การศึกษาหลักเกณฑ์สากลและกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวกับการก ากับดูแ ล
สหกรณ์เพื่อการพัฒนากฎหมายสหกรณ์ ของไทยฉบับนี้ สาเร็ จลุล ว่ งได้ด้วยดี เนื่ องจากได้รับการสนับสนุ น
จากบุคคลหลายท่าน คณะผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณ มาในโอกาสนี้
ขอขอบคุณ ผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ผูบ้ ริ หารระดับสู งทุกระดับที่ไ ด้ก ลัน่ กรอง
และพิจารณาเสนอชื่อโครงการวิจยั นี้ ให้เป็ นโครงการวิจยั ของสานั กงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
ประจาปี งบประมาณ 2560
ขอขอบคุณคณะกรรมการกากับและพิจารณาตรวจรั บงานวิจัย ได้แก ่ คุณทวีศกั ดิ์ มานะกุล
ดร. วีณา อนุ สรณ์เสนา คุณสิ ริกลั ยา เรื องอานาจ เรื อเอกฐานิ ศ นาคะเกศ ดร.สมคิด บุญล้นเหลือ
คุณรัตนาภรณ์ วัชรสิ นธุ์ คุณอัมพิกา สุ ดซาง ที่กรุ ณาดูแล ติดตาม รวมทั้งพิจารณาตรวจรั บงานวิจยั
ให้เป็ นไปตามขอบเขตและวัตถุประสงค์ของโครงการ อีกทัง้ ยังให้คาแนะนาปรึ กษา ตลอดจนปรับปรุ ง
แก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ขอขอบคุณวิทยากรจากภายนอก ได้แก ่
ดร.จิตเกษม พรประพันธ์ ผูอ้ านวยการฝ่ ายตรวจสอบ 3 ธนาคารแห่งประเทศไทย ดร.ปิ ยศักดิ์ มานะสันต์
ผูอ้ านวยการฝ่ ายวิจยั เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน) ที่ให้เกียรติ
เป็ นผูว้ พิ ากษ์ในการสัมมนาเพื่อเผยแพร่โครงการวิจัย รวมทั้งให้คาแนะนา ปรับปรุ งงานวิจยั ให้สมบูร ณ์
มากยิง่ ขึ้น และ ยังได้ประเมินผลงานวิจยั นี้ จนผ่านสาเร็ จลุล ว่ งไปด้วยดี
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ศูนย์บริ หารงานวิจัยและบรรณสารสนเทศ ฝ่ ายกากับงานวิจยั ได้แก ่
คุณธาริ กา อินคาปั น ที่ให้คาแนะนาปรึ กษาตลอดจนปรั บปรุ งแก้ไ ขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของงานวิจยั
เพื่อให้งานวิจยั มีเนื้ อหาที่สมบูรณ์และมีความถู กต้อง
ขอขอบคุณผูท้ รงคุณ วุฒิทุก ท่านที่ให้ความร่วมมือในการให้สั มภาษณ์ ให้ขอ้ มูลต่าง ๆ อันเป็ น
ประโยชน์ จนทาให้งานวิจยั นี้ มเี นื้ อหาที่ครบถ้วน
รายงานฉบับสมบูรณ์ซ่ งึ เป็ นผลผลิ ตของโครงการวิจยั นี้ เป็ นเพียงฐานข้อมูลเชิงวิชาการในระดับ
หนึ่ งที่พอจะเป็ นประโยชน์ ในการเสนอแนะแนวทางการปรับปรุ งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแล
สหกรณ์ ทั้งนี้ ข้อบกพร่องทั้งหลายที่เกิดขึ้นในรายงานฉบับสมบูรณ์น้ ี ล้วนเป็ นความรั บผิ ดชอบของ
คณะผูว้ จิ ยั ทั้งสิ้ น ซึ่งขออภัยมา ณ โอกาสนี้
คณะผูว้ จิ ยั
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บทสรุปผู้บริหาร
สหกรณ์จดั ตั้งอยูบ่ นรากฐานของหลักการประชาธิ ปไตย จากบรรดาบุคคลรวมตัวกัน
ด้วยความสมัครใจ โดยเน้นที่การช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน สุ จริ ต เปิ ดเผย และเอื้ออาทร
ต่อผูอ้ ื่น เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนที่เกิดในการประกอบอาชีพของสมาชิก และช่วยยกฐานะความเป็ นอยู่
ของสมาชิกให้ดียงิ่ ขึ้น ซึ่ งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ได้ให้คานิยามของสหกรณ์ หมายความว่า
คณะบุคคลซึ่ งร่ วมกันดาเนิ นกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกัน
และกัน ในปั จจุบนั ประเทศไทยมีสหกรณ์ท้ งั หมด 7 ประเภทได้แก่ 1. สหกรณ์การเกษตร 2. สหกรณ์ประมง
3. สหกรณ์นิคม 4. สหกรณ์ร้านค้า 5. สหกรณ์บริ การ 6. สหกรณ์ออมทรัพย์ 7. สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
โดยสหกรณ์ทุกประเภทอยูภ่ ายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และถูกกากับดูแล
โดยหน่วยงาน 2 หน่วยงาน คือ 1. กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ มีฐานะเป็ นนายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจในการ
กากับดูแลสหกรณ์ทาหน้าที่รับจดทะเบียน ส่ งเสริ ม ช่วยเหลือ แนะนา และกากับดูแลการดาเนินงาน
ของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและเป็ นไปตามหลักอุดมการณ์ของสหกรณ์ เพื่อพัฒนาและเสริ มสร้าง
ความเข้มแข็ง 2. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์น้ นั มีอานาจหน้าที่ในการเข้าไปตรวจสอบทางบัญชีของสหกรณ์
จากตัวเลขทางบัญชีของสหกรณ์แต่ละประเภท
จากการศึกษารวบรวมข้อมูลของคณะผูว้ จิ ยั ทั้งกฎหมายไทย และกฎหมายต่างประเทศ คือ
สหราชอาณาจักร สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และญี่ปุ่น รวมถึงข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ของผูท้ รงคุณวุฒิ
ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ คณะผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ผลการศึกษาได้ดงั นี้
ประการแรก เรื่ อง องค์กรการกากับดูแลสหกรณ์ แม้วา่ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์จะมีอานาจในการกากับ
ดูแลสหกรณ์ในฐานะเป็ นนายทะเบียน และมีอานาจในการออกระเบียบคาสั่งเพื่อให้มีการปฏิบตั ิการตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ อย่างไรก็ดี แม้วา่ นายทะเบียนจะมีอานาจสั่งการให้คณะกรรมการของสหกรณ์
ดาเนินการอย่างใด ๆ แต่ในกฎหมายก็ไม่ได้กาหนดโทษไว้ หากมีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของ
นายทะเบียน สาหรับกรณี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์น้ นั ทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์จากตัวเลขบัญชี
ของสหกรณ์แต่ละประเภทเท่านั้น ดังนั้น คณะผูว้ จิ ยั เห็นว่า บทบาทของสองหน่วยงานดังกล่าวในปั จจุบนั
ได้มุ่งไปในทางการส่ งเสริ มและพัฒนาสหกรณ์มากกว่าการกากับดูแลสหกรณ์ จึงควรมีการปรับปรุ ง
กฎหมายเพื่อปรับบทบาทในด้านการกากับดูแลให้มากขึ้น และมีการกาหนดบทลงโทษที่สอดคล้องกับ
กรณี ไม่มีการปฏิบตั ิตามการกากับดูแลดังกล่าวด้วย
ประการทีส่ อง คือ โครงสร้างการกากับดูแลการกากับสหกรณ์สาหรับประเทศไทยนั้น มีโครงสร้าง
การกากับแบบรวม โดยสหกรณ์ท้ งั 7 ประเภท จะอยูภ่ ายใต้การกากับของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์และ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยกฎเกณฑ์และระเบียบที่นายทะเบียนกาหนดนั้นจะใช้บงั คับกับสหกรณ์ทุกประเภท
โดยจากการศึกษาข้อมูลการกากับดูแลสหกรณ์ของต่างประเทศนั้น กรณี ของสหราชอาณาจักร
แม้วา่ สหกรณ์ของสหราชอาณาจักรจะถูกกากับโดยหน่วยงานหลัก 2 หน่วยงาน คือ The Prudential
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Regulation Authority (PRA) และ Financial Conduct Authority (FCA) ซึ่ งเป็ นองค์กรที่อยูภ่ ายใต้การกากับ
ดูแลของธนาคารกลางของสหราชอาณาจักร (Bank of England) แต่ก็มีกฎหมายที่ใช้กากับสหกรณ์ต่างกัน
ในส่ วนของประเทศเยอรมนี มีหน่วยงานที่ทาหน้าที่ตรวจสอบสหกรณ์โดยเฉพาะ คือ Deutscher
Genossenschafts und Raiffeisenverband e. V. (DGRV) ซึ่งมีอานาจหน้าที่ในควบคุมจัดการบริ หารงานของ
สหกรณ์ทุกประเภท แต่ภายใต้หน่วยงานตรวจสอบสหกรณ์น้ นั ก็มีการแบ่งหน่วยงานย่อยเพื่อกากับสหกรณ์
ในแต่ละประเภทอีก
สาหรับประเทศญี่ปุ่น มีการแบ่งแยกรู ปแบบของสหกรณ์ตามลักษณะเฉพาะของกลุ่มอุตสาหกรรม
โดยมีการออกกฎหมายเฉพาะของสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป
โดยไม่มีกฎหมายกลางหรื อกฎหมายหลักของสหกรณ์แต่อย่างใด
ดังนั้น คณะผูว้ ิจยั เห็นว่า โครงสร้างการกากับของไทยยังมีความแตกต่างกับของต่างประเทศ
ที่มีการกากับสหกรณ์ประเภทการเงินแตกต่างจากสหกรณ์ทวั่ ไป ไม่วา่ จะเป็ นรู ปแบบของหน่วยงานเฉพาะ
หรื อเกณฑ์การกากับเฉพาะเรื่ อง ซึ่ งการกากับสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงินของประเทศไทยก็ควร
มีการกากับดูแลที่ต่างกันกับสหกรณ์ในภาคการเกษตรหรื อภาคบริ การด้วย โดยควรมีเกณฑ์กากับที่เข้มงวด
มากขึ้น หรื อมีองค์กรเฉพาะทาหน้าที่กากับดูแล
ประการทีส่ าม คือ เกณฑ์การกากับสหกรณ์ มาตรการกากับดูแลสหกรณ์สามารถจาแนกออกได้เป็ น
3 ประการ คือ การกากับเงื่อนไขจัดตั้ง การกากับความมัน่ คงทางการเงิน และการดาเนินธุ รกิจ
1. การกากับเงื่อนไขการจัดตั้ง ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์วา่ ด้วยการดาเนิ นการจัดตั้งสหกรณ์ พ.ศ. 2552 ได้กาหนดเงื่อนไขการจัดตั้งสหกรณ์ทุกประเภท
ในลักษณะเดียวกัน ซึ่ งเป็ นเงื่อนไขทัว่ ไปเท่านั้น สาหรับสหราชอาณาจักร เงื่อนไขการจัดตั้งเครดิตยูเนี่ยน
ได้มีการกาหนดแผนการดาเนินธุ รกิจและทุนการดาเนินการขั้นต่าในระยะเริ่ มจัดตั้ง ตามขนาดของเครดิตยู
เนี่ยนแต่ละประเภท เพื่อให้เครดิตยูเนี่ยนสามารถดาเนินการได้ภายหลังที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งแล้ว
2. การกากับความมัน่ คงทางการเงิน สหกรณ์มีการรักษาความมัน่ คงทางการเงินโดยใช้หลักเกณฑ์
เหมือนกันกับสหกรณ์ทุกประเภท จึงทาให้หลักเกณฑ์การกากับดูแลที่ใช้ในปั จจุบนั ขาดเกณฑ์การกากับ
ดูแลที่จาเป็ นต่อสหกรณ์ที่มีรูปแบบในการให้บริ การทางการเงิน
3. การดาเนิ นธุ รกิจ จะแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ 1. การให้เงินกูย้ มื 2. การลงทุน
(3.1) การให้กยู้ มื เงิน เห็นได้วา่ หลักเกณฑ์ในการให้เงินกูย้ มื ของสหกรณ์น้ นั ไม่ได้กาหนดไว้
อย่างชัดเจนในกฎหมาย หากแต่เป็ นคู่มือที่นายทะเบียนสหกรณ์ได้จดั ทาขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางในการพิจารณา
ให้เงินกูย้ มื ซึ่งโดยหลักการแล้ว ควรแยกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้กยู้ มื เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็ นการเฉพาะ ในขณะที่การให้กยู้ มื เงินแก่สมาชิกของสหกรณ์และเครดิต
ยูเนี่ยนของสหราชอาณาจักร ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามขนาดของกิจการ
(3.2) การลงทุน มาตรา 62 ของพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่ อง ข้อกาหนดการฝากหรื อการลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2552
ได้กาหนดประเภทของกิจการที่สหกรณ์สามารถลงทุนได้เท่านั้น จึงทาให้การลงทุนของสหกรณ์นาเงิน
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ลงทุนโดยขาดการคานึงถึงความเสี่ ยง (Investment Risk) เนื่องจากการรู ปแบบการลงทุนของสหกรณ์ใน
ปั จจุบนั มีความซับซ้อน จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องมีหลักเกณฑ์ในการกากับการลงทุนที่คานึงถึงสัดส่ วน
ของการลงทุนเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ควรมีการกาหนดหลักเกณฑ์
ในการกากับการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแยกต่างหากจากสหกรณ์
ประเภทอื่น
ประการทีส่ ี่ คือ ระบบตรวจสอบของสหกรณ์ การตรวจสอบในประเทศไทยอาจแบ่งออกได้เป็ น
การตรวจสอบกิจการภายในของสหกรณ์ และการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ ซึ่ งจากการวิเคราะห์พบว่า
ระบบตรวจสอบในปั จจุบนั ยังไม่มีความชัดเจน ในการกากับดูแลสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ ที่มีความแตกต่าง
กันในสภาพ เช่นสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนที่มีการทาธุ รกรรมทางการเงินเป็ นหลัก
ดังนั้น จากการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ คณะผูว้ จิ ยั จึงเสนอให้มีการดาเนินการดังนี้
1. จัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อกากับดูแลสหกรณ์ที่มีการดาเนินงานทางด้านการเงินในรู ปแบบ
เหมือนองค์กรทางด้านการเงินโดยเฉพาะ
2. แยกโครงสร้างการกากับดูแลระหว่างสหกรณ์ที่มีลกั ษณะการดาเนินงานแบบสถาบันการเงิน
กับสหกรณ์ที่ดาเนินงานด้านอื่นออกจากกันโดยสหกรณ์ที่มีลกั ษณะการดาเนินงานแบบสถาบันการเงิน
จะอยูภ่ ายใต้การกากับของหน่วยงานที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ ส่ วนสหกรณ์ที่ดาเนินงานด้านอื่นก็ยงั อยูภ่ ายใต้
การกากับและส่ งเสริ มของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ต่อไป
3. แก้ไขกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยเพิ่มความชัดเจนในการกาหนดเกณฑ์ที่ใช้สาหรับการกากับ
ดูแล เช่น การจัดตั้งและการจดทะเบียนสหกรณ์ การดารงเงินกองทุนและสิ นทรัพย์ การจัดชั้นสิ นทรัพย์
และการกันเงินสารอง การบริ หารสิ นทรัพย์และการดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่อง การลงทุน การจัดทาบัญชี
การรายงาน และผูส้ อบบัญชี บทกาหนดโทษ เป็ นต้น
4. ปรับปรุ งระบบการตรวจสอบของหน่วยงานการกากับดูแลให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
5. การให้ความรู ้ความเข้าใจทางการเงินกับประชาชนที่เป็ นสมาชิกของสหกรณ์ท้ งั ในฐานะ
ผูฝ้ ากเงินและผูถ้ ือหุน้ ของสหกรณ์ เพื่อให้เข้าใจผลิตภัณฑ์และธุ รกรรมที่เกี่ยวข้องทางการเงินมากเพียงพอ

Executive Summary
Cooperatives are voluntarily formed on the basis of democracy by united persons, with the
believes in the value of self-help, public cooperation, honesty and caring for others, in order to solve
problems of members which has occurred in the operation of their businesses, and it also aim to improve
the quality of life among members. According to the Cooperative Societies Act B.E. 2542, cooperative
was defined as a group of people who jointly operates in a business with the purpose of economic and
social benefits, under the principles of self-help and assisting each other. At the present, there are seven
categories of cooperative in Thailand, namely agriculture cooperative, fishery cooperative, housing
cooperative, consumer cooperative, service cooperative, savings cooperative and credit union.
All types of cooperatives under the Cooperative Societies Act are mainly governed by two
government institutions which are the Cooperative Promotion Department and the Department of
Cooperatives Auditing. Principally, the Cooperative Promotion Department as the registrar of all
cooperatives generally has the authorized power and responsibility to provide registration service,
promote, assist, suggest and govern operation of cooperatives for the execution of the laws, and also has
responsibility to pave the way for the cooperatives to act in accordance with the objectives of developing
and strengthening their competency.
According to the study of Thai laws in comparison with the laws of other countries, namely the
laws of United Kingdom, Federal Republic of Germany and Japan, together with the information gathered
from the interviews of notable persons in the area of cooperatives, the analysis of the study shall be as
follows;
1. Regulatory Body
Despite the fact that the registrar is empowered to order cooperative committees to do any act for
the execution of the Cooperative Societies Act, there is no penalty determined within the law for the
violation of the law or orders of the registrar. Moreover, the Department of Cooperatives Auditing only
has the duty to investigate the accounts of cooperatives. It can be noticed that the main roles of these two
institutions tend to be the promoting and developing rather than governing the cooperatives. Therefore, the
law should be amended in order to expand the roles of government institutions in governing cooperatives
and the penalty shall also be determined simultaneously.
2. Governing Structure
The governing structure in Thailand is centralized. In other words, all categories of cooperatives
are under the governing of the Cooperative Promotion Department and the Department of Cooperatives
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Auditing, and all the rules and regulations issued by the Registrar shall be applied to all kind of
cooperatives.
Regarding to the study, although all cooperatives in the United Kingdom are mainly under the
governing of The Prudential Regulation Authority (PRA) and Financial Conduct Authority (FCA) is the
institution under the Bank of England, but there are specific laws for different kinds of cooperatives.
In Germany, DeutscherGenossenschafts und Raiffeisenverband e. V. (DGRV) is the institution which
is particularly formed to control the operation of all cooperatives. However, branches within the DGRV
are divided to specifically govern each kind of cooperative.
In Japan, cooperatives are characterized by the differences of the industrial groups. Also, there are
different laws designed for each category and there is no central law applies to every kind of cooperatives.
Thus, it appears that there is a distinction between Thai laws and laws of other countries which
have separate set of rules governing financial cooperatives, whether in the form of specific institution or in
the form of specific law. Hence, the law governing the financial cooperatives should be precisely enacted
separated from the law applying to agriculture and service sectors, or there should be a specific institution
formed to govern such kind of cooperatives.
3. Governing Regulations
The standard of governing cooperative shall be divided into three types which are;
(3.1) The governing of the formation of cooperatives
The Cooperative Societies Act provides merely provides the general rules regarding the
conditions of forming the cooperatives which apply to all categories whereas in the United Kingdom, the
operation of business and minimum operational costs are determined in the beginning, in accordance with
the size of the credit unions.
(3.2) The Governing of Financial Stability
In contrast with other countries, the rules on financial stability apply to all kinds of
cooperatives in Thailand. Consequently, there is an absence of necessary rules to be specifically used with
the cooperatives that mainly conduct financial services.
(3.3) The Governing of Operation
(3.3.1) Loans
It can be seen that the rules on lending money are not clear since there is only a
guidance for the registrar which only guides the way to consider lending. Theoretically, the rules on
lending of savings cooperatives and credit unions should be separated. For example, the United Kingdom
has the distinctive rules for lending money to members of saving cooperatives and credit unions.
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(3.3.2) Investment
According to Section 62 of the Cooperative Societies Act and Notification of
Committee of Promoting Cooperatives on deposit and other investment of Cooperative B.E. 2552, there
are only certain types of businesses which cooperatives are allowed to invest in. Therefore, the investment
of cooperatives is lack of consideration in investment risk. Also, the strategy regarding the cooperative
investment has become more complicated. Accordingly, it is necessary to have the law controlling such
investment, taking into account the ratio of investment, in order to prevent the risks and damages which
might occur. Also, the rules governing the investment of savings cooperatives and credit unions should be
provided separately.
4. Audit
The auditing system of cooperative in Thailand shall be divided into the internal audit and the
accounting audit. The analysis shows that the auditing system is not systematic because there is no
separate set of rules for each kind of cooperative which naturally has distinctive characteristics, for
example, savings cooperative and credit union which mainly conduct financial transactions.
Therefore, by studying all related aspects regarding both national and international cooperative
legislations, a number of recommendations shall be proposed as follows;
1. A new independent body of institution shall be established to regulate the cooperative which
conducts financial business similar to the business of regulated financial institution.
2. The cooperative which operates the business as financial institution and other types of
cooperative shall be separately regulated with specific supervising structure. While the cooperative which
operates the business as financial institution shall be regulated by the new body of institution, the other
types of cooperative shall remain be regulated by the Cooperative Promotion Department and the
Department of Cooperatives Auditing.
3. The existing cooperative legislations should be revised in order to provide clear and precise
legal provisions. For instance, the legal provisions regarding the formation and registration of cooperative,
capital adequacy, the categorization of assets, the measure for reserve money, asset management, the
reserve requirement for business liquidity, business investment, auditor, account preparing and reporting,
should be explicitly prescribed in the law.
4. The cooperative monitoring system of competent institute should be adjusted to provide more
effective operation.
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5. The information and financial knowledge should be adequately promulgated to the public as
a member of the cooperative to provide sufficient understanding on products and financial transaction.
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บทที่ 1
บทนำ

1.1 ควำมสำคัญและทีม่ ำของปัญหำที่ทำกำรวิจัย
สหกรณ์ คือ คณะบุคคลที่ร่วมกันดำเนิ นกิจกำรเพื่อประโยชน์ทำงเศรษฐกิจและสังคมที่มี
วัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อช่วยเหลือซึ่ งกันและกันระหว่ำงสมำชิกตลอดจนจัดให้มีสวัสดิกำรต่ำง ๆ
ตำมควำมเหมำะสม เพื่อช่วยเหลือและอำนวยประโยชน์ให้กบั สมำชิก ซึ่ งส่ งผลให้สมำชิกมีคุณภำพชีวติ
ที่ดีข้ ึน มีควำมกินดีอยูด่ ี สมำชิกช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกันและกันตำมหลักอุดมกำรณ์สหกรณ์
ซึ่งในกำรบริ หำรสหกรณ์สมำชิกแต่ละคนมีสิทธิ์ ออกเสี ยงได้หนึ่งเสี ยง โดยไม่ข้ ึนกับจำนวนหุ น้ ที่ถืออยู่
ปั จจุบนั สหกรณ์ถือว่ำมีบทบำทที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม เพรำะเป็ นภำคส่ วนที่มี
ควำมสำคัญไม่เฉพำะแต่กำรช่วยเหลือสมำชิกในเชิงของกำรรวมกลุ่มทำงกำรเกษตรเพียงเท่ำนั้น แต่ยงั ช่วย
ส่ งเสริ มและเป็ นแหล่งเงินออมและกำรให้กยู้ มื เงินที่สำคัญสำหรับสมำชิกสหกรณ์นอกภำคกำรเกษตรอีกด้วย
โดยจำกข้อมูลรำยงำนสถำนะกำรเงินของสหกรณ์ท้ งั 7 ประเภทของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ณ วันที่
8 ธันวำคม 2559 สหกรณ์มีจำนวนทั้งหมด 7,977 สหกรณ์ จำนวนสมำชิก 10,860,374 คน รับฝำกเงิน
จำนวน 425,341.05 ล้ำนบำท ให้สินเชื่อจำนวน 993,763.55 ล้ำนบำท1
หำกพิจำรณำกำรดำเนินธุ รกิจของสหกรณ์แล้ว ในด้ำนกำรให้สินเชื่ อและกำรรับฝำกเงิน สหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนถือว่ำมีบทบำทที่สำคัญโดยในปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์มีสมำชิก
จำนวน 3,058,988 คน มีมูลค่ำธุ รกิจรวมทั้งสิ้ น 1,520,149.68 ล้ำนบำท รับฝำกเงินจำกสมำชิกจำนวน
492,653.43 ล้ำนบำท ให้สินเชื่อจำนวน 1,061,045.54 ล้ำนบำท2ส่ วนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในปี 2558
มีจำนวนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั้งสิ้ น 588 สหกรณ์ มีจำนวนสมำชิกทั้งสิ้ น 858,674 คน มูลค่ำธุ รกิจทั้งสิ้ น
35,413.33 ล้ำนบำท รับฝำกเงิน 16,167.00 ล้ำนบำท ให้สินเชื่อ 16,678.61 ล้ำนบำท3
ส่ วนข้อมูลของธนำคำรแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับกำรรับฝำกเงินและจำนวนกำรให้สินเชื่อของ
ธนำคำรพำณิ ชย์เงินฝำกในระบบของธนำคำรพำณิ ชย์ ณ เดือน ตุลำคม 2559 อยูท่ ี่ 12,335,382 ล้ำนบำท

กลุ่มตรวจสอบข้อมูลและบริ กำรสำรสนเทศ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์. “ปริ มำณธุรกิจและฐำนะกำรเงิน
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร”http://information.cad.go.th/index.php?pid=020 (สื บค้นเมื่อวันที่ 8 ธันวำคม 2559).
2
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์.“รำยงำนผลกำรดำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี
2558”http://www.cad.go.th/download/save_2_58.pdf. (สื บค้นเมื่อวันที่ 8 ธันวำคม 2559).
3
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, “รำยงำนผลกำรดำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประจำปี 2558”
http://www.cad.go.th/download/credit_2_58.pdf. (สื บค้นเมื่อวันที่ 8 ธันวำคม 2559).
1
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จำนวนกำรให้สินเชื่อ 11,822,006 ล้ำนบำท4 หำกพิจำรณำตัวเลขของกำรรับฝำกเงินกับกำรให้สินเชื่ อ
ในระบบธนำคำรพำณิ ชย์น้ นั เทียบกับสัดส่ วนกำรรับฝำกเงินและกำรให้สินเชื่อของสหกรณ์แล้วก็พบว่ำ
ระบบสหกรณ์มีจำนวนเงินออมและกำรให้สินเชื่อเทียบเป็ น 1 ใน 10 ของระบบกำรเงินในภำคกำรเงิน
ของธนำคำรพำณิ ชย์ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์บำงแห่งมีสัดส่ วนของเงินฝำกและกำรให้สินเชื่ออำจมีขนำด
เทียบเท่ำกับขนำดธนำคำรพำณิ ชย์ขนำดเล็ก โดยในปี 2558 สหกรณ์เป็ นตัวกลำงทำงกำรเงินที่มีควำมสำคัญ
มำกเป็ นอันดับ 3 ในระบบสถำบันกำรเงินรองจำกธนำคำรพำณิ ชย์และสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ มีสินทรัพย์
รวมทั้งสิ้ นประมำณ 2.55 ล้ำนล้ำนบำท และมีกำรเจริ ญเติบโตอย่ำงรวดเร็ วมำตลอดระยะเวลำ 5 ปี ที่ผำ่ นมำ
ทั้งนี้ กำรเติบโตดังกล่ำวกระจุกตัวอยูท่ ี่สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนซึ่ งมีบทบำทในกำร
ระดมเงินออมของประชำชนเป็ นหลัก โดยสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีสินทรัพย์รวมกัน
คิดเป็ นร้อยละ 87 ของสิ นทรัพย์สหกรณ์ท้ งั ระบบ ซึ่ งกำรเติบโตของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนจะสร้ำงประโยชน์ต่อประเทศในกำรที่จะได้นำเงินออมเหล่ำนี้ไปใช้ในกำรพัฒนำเศรษฐกิจของ
ประเทศต่อไป
แต่อย่ำงไรก็ดี กำรดำเนิ นงำนของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในช่วงระยะเวลำ
ที่ผำ่ นมำยังคงมีปัญหำและอุปสรรค และมีกำรดำเนินงำนที่มีควำมเสี่ ยงเพิ่มสู งขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง โดยมีกำร
ลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อแสวงหำผลตอบแทนมำกขึ้น และมีกำรกูย้ มื ระยะสั้นจำกภำยนอกเพื่อนำมำปล่อยกู้
ระยะยำวให้แก่สมำชิกเพิ่มขึ้น มีกำรให้กยู้ มื ระหว่ำงกันและขยำยกิจกำรไปในเชิงพำณิ ชย์มำกขึ้นมีกำรรับ
ฝำกเงินและกำรให้กยู้ มื เงินจำกบุคคลทั้งที่เป็ นสมำชิกและไม่ใช่สมำชิกของสหกรณ์ ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์
บำงแห่งได้นำเงินไปลงทุนในกิจกำรที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของระบบสหกรณ์5 เป็ นลักษณะ
กำรลงทุนที่มีควำมเสี่ ยงสู งและผูบ้ ริ หำรสหกรณ์เองก็มิได้มีควำมชำนำญหรื อควำมเชี่ยวชำญในกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยงอย่ำงเพียงพอจนทำให้เกิดควำมเสี ยหำยแก่สมำชิก6 ตัวอย่ำงเช่น กำรนำเงินของสมำชิกไปลงทุน
ซื้ อสลำกกินแบ่งกำรดำเนิ นธุ รกิจค้ำกำไรกูย้ มื เงินเพื่อฝำกหรื อลงทุนโดยหำประโยชน์จำกผลต่ำงของ
ดอกเบี้ยลงทุนซื้ อ หรื อขำยทรัพย์ เพื่อมุ่งหำกำไร หรื อผลตอบแทนกับบุคคลภำยนอก ซึ่งหำกขำดกำร
บริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงที่ดีแล้วอำจทำให้ผลขำดทุนจำกกำรลงทุนและปั ญหำสภำพคล่องตำมมำได้
ประกอบกับสหกรณ์ดงั กล่ำวมีกำรเชื่อมโยงระหว่ำงกันสู ง กล่ำวคือ มีกำรกูย้ มื ระหว่ำงกันและมีกำรกูย้ มื
จำกแหล่งภำยนอกด้วย กำรเชื่อมโยงนี้ จะสร้ำงควำมเสี่ ยงหำกสหกรณ์ออมทรัพย์หรื อสหกรณ์เครดิต
ธนำคำรแห่งประเทศไทย.“เงินให้สินเชื่อ เงินฝำก และอัตรำส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝำกของธนำคำร
พำณิ ชย์”http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=155 (สื บค้นเมื่อวันที่ 11 ธันวำคม 2559).
5
ประกำศคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ เรื่ อง ข้อกำหนดกำรฝำกหรื อลงทุนอย่ำงอื่นของสหกรณ์
พ.ศ. 2558.http://e-service.cpd.go.th/elib/pdf_file/03072558.pdf(สื บค้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2559).
6
สำนักงำนเลขำธิกำรสภำผูแ้ ทนรำษฎร. “รำยงำนของคณะกรรมำธิกำรปฏิรูปเศรษฐกิจ กำรเงินและกำรคลัง
สภำปฏิรูปแห่งชำติ วำระปฏิรูปที่ 13 กำรปฏิรูปกำรเงินฐำนรำกและสหกรณ์ออมทรัพย์ (รอบ 2) เรื่ อง กำรปฏิรูปสหกรณ์
ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน”http://library2.parliament.go.th/giventake/content_nrcinf/nrc2557-pr31.pdf
(สื บค้นเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกำยน 2559).
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ยูเนี่ยนขนำดใหญ่แห่งใดแห่งหนึ่งประสบปั ญหำ จะส่ งผลกระทบต่อสหกรณ์อื่น ๆ และอำจกระทบ
ต่อควำมเชื่อมัน่ ในระบบกำรเงินได้ นอกจำกนี้ จำกกำรที่สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ส่ วนใหญ่มีควำมเชื่อว่ำตนมีควำมมัน่ คงเพรำะสำมำรถหักเงินเดือนของสมำชิกเพื่อชำระหนี้เงินกูไ้ ด้
โดยตรง แต่สหกรณ์มิได้เป็ นสมำชิกของเครดิตบูโร ทำให้ขำดข้อมูลเกี่ยวกับภำระหนี้ที่อำจมีผลกระทบ
ต่อควำมสำมำรถในกำรชำระคืนของลูกหนี้ และส่ งผลต่อกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงที่ไม่มีประสิ ทธิ ภำพ
ได้อีกด้วย
นอกจำกกำรขยำยกิจกำรของสหกรณ์ในเชิงพำณิ ชย์ดงั กล่ำวแล้วยังปรำกฎว่ำมีกรณี ที่สหกรณ์ดำเนิ น
กิจกรรมของสหกรณ์ที่ส่อในเชิงทุจริ ตและส่ งผลกระทบต่อสมำชิกของสหกรณ์รวมทั้งสหกรณ์อื่น ๆ
ที่นำเงินมำฝำกกับสหกรณ์ดงั กล่ำวด้วย โดยเป็ นกรณี ที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ ซึ่งทำให้
สมำชิกสหกรณ์ประมำณ 5 หมื่นคนไม่สำมำรถถอนเงินได้มำกกว่ำ 1 ปี โดยเกิดขึ้นจำกกรรมกำรของ
สหกรณ์กระทำทุจริ ตและถูกตั้งข้อกล่ำวหำยักยอกทรัพย์ จำกกำรกระทำผิด 2 ส่ วน ได้แก่ กำรจัดทำเอกสำร
เท็จโดยออกใบทดรองสั่งจ่ำยหรื อออกเอกสำรต่ำง ๆ ที่อำ้ งว่ำมีกำรจ่ำยเงินแต่ไม่ได้มีกำรจ่ำยเงินจริ งทั้งหมด
ประมำณ 1,900 ล้ำนบำท และกรณี ที่ผตู้ อ้ งหำนำเช็คของสหกรณ์ไปเบิกเงินสดเป็ นเงินประมำณ 10,500
ล้ำนบำท7 รวมทั้งกำรปล่อยสิ นเชื่ อให้กบั สมำชิกสมทบจำนวน 27 รำย รวมเป็ นเงินกว่ำ 12,000 ล้ำนบำท
จนนำมำสู่ กำรถูกอำยัดทรัพย์สินจำกกรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงำนป้ องกันและปรำบปรำม
กำรฟอกเงิน
จำกปั ญหำที่เกิดขึ้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมส่ งเสริ มสหกรณ์) ได้ดำเนินกำรปลดอดีต
คณะกรรมกำรชุดที่ 29 ซึ่ งมีนำยศุภชัย ศรี ศุภอักษร เป็ นประธำน และแต่งตั้งคณะกรรมกำรชุดชัว่ ครำว
ซึ่งประกอบด้วยผูน้ ำวงกำรสหกรณ์ไทยและข้ำรำชกำรระดับสู งของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตั้งแต่วนั ที่ 9 ตุลำคม 2556 ทั้งนี้ เพื่อแก้วกิ ฤติที่เกิดขึ้นและจัดทำแผนฟื้ นฟูกิจกำร อย่ำงไรก็ดี ปั ญหำของ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ มีควำมรุ นแรงและยำกที่จะแก้ไข เพรำะปั ญหำสภำพคล่องจำเป็ นต้องใช้เงิน
จำนวนมหำศำล และยังไม่มีควำมชัดเจนว่ำกำรแก้ปัญหำดังกล่ำวจะใช้เงินจำกแหล่งใด8ซึ่งเป็ นปั ญหำเรื้ อรัง
มำตั้งแต่ปี 2551 และส่ งผลต่อเนื่ องมำจนถึงปั จจุบนั ทำให้เกิดวิกฤติควำมเชื่อมัน่ ทั้งต่อสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนคลองจัน่ เองและระบบสหกรณ์ในภำพรวม คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติจึงได้ลงมติอนุมตั ิหลักกำร
ในกำรแก้ไขปั ญหำระบบสหกรณ์9 โดยกำรออกกฎกระทรวงตำมพระรำชบัญญัติลม้ ละลำย พุทธศักรำช
ไทยพับลิกำ้ : กล้ำพูดควำมจริ ง,“ปปง.–ดีเอสไอ ยึดและอำยัดทรัพย์ “ศุภชัย ศรี ศุภอักษร และพวก” ยักยอกทรัพย์
สหกรณ์ฯ คลองจัน่ 12,000 ล้ำน,” http://thaipublica.org/2013/07/amlo-dsi-credit-unions-klongchan-11/.(สื บค้นเมื่อวันที่
1 พฤศจิกำยน 2559).
8
ไทยพับลิกำ้ : กล้ำพูดควำมจริ ง,“สมำชิกสหกรณ์ฯ คลองจัน่ รวบรวมรำยชื่อแก้วกิ ฤติ 3 ทำง ถวำยฎีกำ-ฟ้ องศำล
ปกครอง-เสนอเป็ นวำระแห่งชำติ,” http://thaipublica.org/2014/01/credit-unions-klongchan-26/.(สื บค้นเมื่อวันที่
1 พฤศจิกำยน 2559).
9
หนังสื อสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร. 0503/12264 ลงวันที่ 24 กรกฎำคม 2557
เรื่ องร่ ำงกฎกระทรวงกำหนดให้นิติบุคคลอื่นเป็ นลูกหนี้ในกระบวนพิจำรณำเกี่ยวกับกำรฟื้ นฟูกิจกำรของลูกหนี้
และกำหนดหน่วยงำนของรัฐที่มีอำนำจหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลกำรประกอบกิจกำรของลูกหนี้ พ.ศ. ....
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2483 เพื่อกำหนดให้นิติบุคคลอื่นเป็ นลูกหนี้ในกระบวนพิจำรณำเกี่ยวกับกำรฟื้ นฟูกิจกำรและกำหนด
หน่วยงำนของรัฐที่มีอำนำจหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลกำรประกอบกิจกำรของลูกหนี้ พ.ศ. 255710
โดยมีสำระสำคัญ คือ กำหนดให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็ นลูกหนี้ในกำรฟื้ นฟูกิจกำรตำมกฎหมำย
ว่ำด้วยล้มละลำย และให้กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ เป็ นหน่วยงำนของรัฐที่มีอำนำจหน้ำที่ในกำรกำกับดูแล
กำรประกอบกิจกำรของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เพื่อให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสำมำรถดำเนินกิจกำรต่อไปได้
และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำกับดูแลและติดตำมตรวจสอบกำรดำเนิ นกิจกำรของสหกรณ์ต่ำง ๆ
อย่ำงต่อเนื่ อง เพื่อให้เป็ นไปตำมข้อกฎหมำย ระเบียบหลักเกณฑ์และไม่เกิดปั ญหำในกำรดำเนิ นกิจกำร
อันจะส่ งผลกระทบต่อประชำชนผูเ้ ป็ นสมำชิกของสหกรณ์น้ นั ๆ
จำกกำรดำเนินกิจกำรของสหกรณ์ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงไปในเชิงพำณิ ชย์ที่มำกขึ้น รวมทั้งกำรทุจริ ต
ภำยในของสหกรณ์เอง จึงนำมำสู่ กำรตรวจสอบสหกรณ์ท้ งั ระบบในปี 2558 (ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558)
โดยกรมส่ งเสริ มสหกรณ์เผยแพร่ บนเว็บไซต์วำ่ พบสหกรณ์ที่มีปัญหำทุจริ ตและบกพร่ อง 1,103 แห่ง
มีมูลค่ำควำมเสี ยหำยรวมทั้งสิ้ น 29,580 ล้ำนบำท ประกอบด้วย สหกรณ์ที่มีปัญหำทุจริ ต 277 แห่ง
มูลค่ำควำมเสี ยหำย 18,763 ล้ำนบำท บกพร่ องทำงกำรเงิน728 แห่ง มูลค่ำควำมเสี ยหำย 2,105 ล้ำนบำท
ทำกิจกรรมนอกกรอบวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 107 แห่ง มูลค่ำควำม 5,327 ล้ำนบำท บกพร่ องทำงบัญชี
67 แห่ง มูลค่ำควำมเสี ยหำย 35 ล้ำนบำท และมีพฤติกรรมอำจเกิดควำมเสี ยหำยอีก 74 แห่ง วงเงิน 3,349
ล้ำนบำท ทั้งนี้ สหกรณ์หนึ่งแห่งอำจมีขอ้ บกพร่ องหลำยประเภท11หลังตรวจพบข้อบกพร่ องกรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์ได้เข้ำไปแก้ไขจนเสร็ จสมบูรณ์ 568 แห่ง คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ31.47 ของจำนวนสหกรณ์ที่แก้ไข
ข้อบกพร่ อง แก้ไขเสร็ จแต่ยงั ต้องติดตำม 889 แห่ง คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 49.25 และอยูร่ ะหว่ำงกำร
ดำเนินกำรแก้ไข 348 แห่ง คิดเป็ นสัดส่ วนร้อยละ 19.28 จนกระทัง่ เมื่อครำวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
14 มิถุนำยน 2559 พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี สั่งให้กระทรวงกำรคลังเป็ นหน่วยงำนหลัก
ในกำรหำรื อกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนำคำรแห่ งประเทศไทย กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ และสำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง (สศค.) เร่ งศึกษำระบบกำกับดูแลสหกรณ์ที่มีประสิ ทธิ ภำพ
ให้ได้ขอ้ ยุติภำยใน 3 เดือน ซึ่ งปั จจุบนั ทำงกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ได้มีกำรเสนอแก้ไขเพิม่ เติมพระรำชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ให้มีควำมทันสมัยและมีประสิ ทธิภำพในกำรกำกับดูแลสหกรณ์มำกยิง่ ขึ้น
ดังนั้น ทำงคณะผูว้ ิจยั จึงเห็นว่ำ เนื่องจำกจำนวนเงินออมและกำรให้สินเชื่อของระบบสหกรณ์
เทียบได้เป็ น 1 ใน 10 ของระบบกำรเงินของไทย หำกเกิดปั ญหำกับสหกรณ์ข้ ึนอีกครั้ง จะส่ งผลกระทบ
ต่อระบบกำรเงินของประเทศได้ ประกอบกับปั ญหำที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์ตำมที่ได้เกริ่ นข้ำงต้นนั้น
ได้ส่งผลต่อควำมเชื่ อมัน่ ในระบบกำรกำกับดูแลของสหกรณ์พอสมควร โดยทำงผูว้ จิ ยั เห็นควรที่จะมีกำร
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 131 ตอนที่ 61 ก ลงวันที่ 7 สิ งหำคม 2557
ไทยพับลิกำ้ : กล้ำพูดควำมจริ ง,“ตรวจอำกำรสหกรณ์ 8 พันแห่ง พบ 1,103 ทุจริ ต – บกพร่ อง เสี ยหำย
3 หมื่นล้ำน – ต่ำกว่ำมำตรฐำน 838 แห่ง,” http://thaipublica.org/2016/08/performance-cooperative-2558/.(สื บค้นเมื่อวันที่
1 พฤศจิกำยน 2559).
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ปรับปรุ งระบบสหกรณ์แบบบูรณำกำรโดยดำเนินกำรศึกษำรู ปแบบกำรกำกับสหกรณ์ กำรกำกับดูแล
สหกรณ์ ทั้งในด้ำนประวัติศำสตร์ ควำมเป็ นมำ โครงสร้ำงกำรกำกับดูแลทำงกฎหมำย รวมทั้งรู ปแบบ
และกำรดำเนินงำนของสหกรณ์เปรี ยบเทียบกับสหกรณ์ในต่ำงประเทศ เพื่อศึกษำวิเครำะห์และเปรี ยบเทียบ
กับกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรสหกรณ์ของไทย เพื่อให้ได้ขอ้ เสนอแนะในกำรปรับปรุ งกฎหมำยในกำร
กำกับดูแลสหกรณ์ที่มีประสิ ทธิ ภำพ โดยมุ่งเน้นกำรมีสหกรณ์ที่มีฐำนะกำรดำเนิ นกำรที่มนั่ คงควบคู่ไปกับ
กำรคุม้ ครองสมำชิกของสหกรณ์ดว้ ย
กรอบแนวควำมคิดของงำนวิจยั ชิ้นนี้ คือ กำรศึกษำกำรกำกับดูแลสหกรณ์ของไทยเปรี ยบเทียบกับ
กฎหมำยต่ำงประเทศโดยเฉพำะกำรกำกับดูแล เพรำะเมื่อพิจำรณำจำกลักษณะธุรกรรมของสหกรณ์
ในประเทศไทยส่ วนใหญ่พบว่ำสหกรณ์ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบกำรเงินเนื่องจำกมีกำรรับเงินฝำก
จำกสมำชิกและให้สมำชิกกูย้ มื ตลอดจนนำเงินดังกล่ำวไปลงทุน ดังนั้น กำรกำกับดูแลสหกรณ์จึงควร
อยูใ่ นกลุ่มเดียวกันกับสถำบันกำรเงิน เกณฑ์กำรกำกับจึงควรเป็ นไปตำมแนวควำมคิดเดียวกันกับสถำบัน
กำรเงินซึ่ งส่ งผลไปจนถึงกำรคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในภำคกำรเงิน และกำรคุม้ ครองเงินฝำกของสหกรณ์อีกด้วย
ดังนั้น กำรกำกับดูแลสหกรณ์ให้เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพจึงจำเป็ นต้องพิจำรณำองค์ประกอบต่ำง ๆ
ซึ่งรวมถึงกฎหมำย ตลอดจนกำรเปรี ยบเทียบกับกำรกำกับสหกรณ์ในประเทศต่ำง ๆ เพื่อให้กำรกำกับดูแล
สหกรณ์ในประเทศมีประสิ ทธิ ภำพและสร้ำงเสถียรภำพให้กบั ระบบกำรเงินของประเทศ
1.2 วัตถุประสงค์ ของโครงกำรวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษำและทำควำมเข้ำใจถึงกำรประกอบธุ รกิจ โครงสร้ำง รู ปแบบ ลักษณะ และกำรกำกับ
ดูแลสหกรณ์ของไทย รวมทั้งควำมเสี่ ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกเกณฑ์กำรกำกับดูแลสหกรณ์ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั
ซึ่ งอำจจะส่ งผลกระทบต่อระบบกำรเงินและเศรษฐกิจในภำพรวมของประเทศ
1.2.2 เพื่อศึกษำและเข้ำใจถึงหลักสำกลที่เกี่ยวข้องกำรกำกับดูแลสหกรณ์และธุ รกิจทำงกำรเงิน
ที่เกี่ยวข้อง อำทิ ธุ รกิจกำรธนำคำรพำณิ ชย์ เครดิตยูเนี่ยน ตลอดจนโครงสร้ำงกำรกำกับดูแลสหกรณ์
ในประเทศต่ำง ๆ รวมทั้งอำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนกำกับดูแลเหล่ำนั้น ซึ่งรวมถึงมำตรกำรในกำร
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในภำคสหกรณ์และกำรคุม้ ครองเงินฝำกของสหกรณ์เพื่อวิเครำะห์ถึงช่องโหว่
ในกำรกำกับดูแลสหกรณ์ ซึ่ งเป็ นที่มำของกำรเกิดปั ญหำในระบบสหกรณ์ของไทยในปั จจุบนั
1.2.3 เพื่อศึกษำแนวทำงของหน่วยงำนกำกับดูแลทั้งในระดับสำกลในกำรเข้ำมำควบคุมกำกับดูแล
สหกรณ์ (Cooperative Regulation)
1.2.4 เพื่อเสนอแนะและปรับปรุ งกฎหมำยของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับกำรกำกับดูแลสหกรณ์
ทั้งในด้ำนหลักเกณฑ์และโครงสร้ำง รวมทั้งกำรคุม้ ครองเงินฝำกของสหกรณ์ เพื่อให้กำรกำกับดูแลสหกรณ์
(Cooperative Regulation) ในอนำคตมีประสิ ทธิ ภำพและสมำชิกสหกรณ์ได้รับควำมคุม้ ครองมำกยิง่ ขึ้น
และมีควำมเหมำะสมกับบริ บทของสังคมไทย
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1.3 ขอบเขตของโครงกำรวิจัย
1.3.1 ศึกษำ รวบรวม และวิเครำะห์ขอ้ มูลจำกเอกสำรวิชำกำร บทควำม และเอกสำรเผยแพร่
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษที่กล่ำวถึงรู ปแบบและโครงสร้ำงและลักษณะของสหกรณ์
และในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับแนวทำงกำรกำกับดูแลสหกรณ์ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ เอกสำรที่จดั ทำโดยองค์กำร
ระหว่ำงประเทศ เช่น ธนำคำรโลก (World Bank) กองทุนกำรเงินระหว่ำงประเทศ (IMF) ธนำคำร
เพื่อกำรพัฒนำแห่งเอเชีย (ADB) เป็ นต้น
1.3.2 ศึกษำ ค้นคว้ำและวิเครำะห์กฎหมำยเกี่ยวกับสหกรณ์ ภำคธุ รกิจทำงกำรเงินของประเทศไทย
รวมถึงแนวทำงคำตัดสิ นของศำลไทย (หำกมี) ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพำทในเรื่ องสหกรณ์และธุ รกิจ
ทำงกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
1.3.3 ศึกษำ ค้นคว้ำและรวบรวมกฎหมำยภำคกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ (เช่น สหรำชอำณำจักร
ประเทศสิ งค์โปร์ ) ในประเด็นที่เกี่ยวกับนโยบำยกำรป้ องกันและกำรกำกับดูแลสหกรณ์ และข้อมูลในทำง
สถิติต่ำง ๆ (เช่น จำนวนสหกรณ์ จำนวนเงินฝำกของสหกรณ์ จำนวนกำรให้สินเชื่อแก่สมำชิกของสหกรณ์)
เพื่อประกอบกำรพิจำรณำ และนำมำวิเครำะห์เพื่อเสนอแนะรู ปแบบกฎหมำยสหกรณ์ที่เหมำะสมกับ
ประเทศไทยในอนำคต
1.3.4 นำข้อมูลทั้งหมดในกำรศึกษำมำประมวลผลและวิเครำะห์เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะกำรพัฒนำ
กฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรกำกับดูแลสหกรณ์ (Cooperative Regulation) ในประเทศไทย
1.4 นิยำมควำมหมำย
สหกรณ์ (Cooperative) คือ องค์กำรของบรรดำบุคคล ซึ่ งรวมกลุ่มกันโดยสมัครใจในกำรดำเนิน
วิสำหกิจที่พวกเขำเป็ นเจ้ำของร่ วมกัน และควบคุมตำมหลักประชำธิ ปไตย เพื่อสนองควำมต้องกำร
(อันจำเป็ น) และควำมหวังร่ วมกันทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
เครดิตยูเนี่ยน (Credit Union) คือ สหกรณ์ที่จดั ตั้งขึ้นในหมู่ประชำชนที่อำศัยอยูใ่ นวงสัมพันธ์
เดียวกัน คือ อำศัยอยูใ่ นชุมชน หมู่บำ้ น ตำบล โรงงำน บริ ษทั โรงเรี ยน หรื อวิทยำลัยเดียวกัน และบุคคล
เหล่ำนั้น มีควำมปรำรถนำจะช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน โดยวิธีกำรนำเงินของตนเองมำสะสมไว้เป็ นกองทุน
สมำชิกทุก ๆ คนจะต้องสะสมเงินตำมควำมสำมำรถของตนเองเป็ นประจำและสม่ำเสมอตำมที่สหกรณ์
กำหนด
ธุ รกิจธนำคำรพำณิ ชย์ คือ กำรประกอบธุ รกิจรับฝำกเงินหรื อรับเงินจำกประชำชนที่ตอ้ งจ่ำยคืน
เมื่อทวงถำม หรื อเมื่อสิ้ นระยะเวลำอันกำหนดไว้ และใช้ประโยชน์จำกเงินนั้นโดยวิธีหนึ่งวิธีใด
เช่น ให้สินเชื่ อ ซื้ อขำยตัว๋ แลกเงินหรื อตรำสำรเปลี่ยนมืออื่นใด ซื้ อขำยเงินปริ วรรตต่ำงประเทศ
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กำรให้สินเชื่อ คือ กำรให้กยู้ มื เงิน หรื อซื้ อ ซื้ อลด รับช่วงซื้ อลดตัว๋ เงิน เป็ นเจ้ำหนี้เนื่ องจำก
ได้จ่ำยหรื อสั่งให้จ่ำยเงินเพื่อประโยชน์ของผูเ้ คยค้ำ หรื อเป็ นเจ้ำหนี้เนื่ องจำกได้จ่ำยเงินตำมภำระผูกพัน
ตำมเล็ตเตอร์ ออฟเครดิตหรื อภำระผูกพันอื่น
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์กำรเกษตร คือ หน่วยงำนภำยใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยมีภำรกิจ
หน้ำที่เกี่ยวกับกำรส่ งเสริ ม เผยแพร่ และให้ควำมรู ้เกี่ยวกับอุดมกำรณ์ หลักกำร และวิธีกำรสหกรณ์
ให้แก่บุคลำกรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชำชนทัว่ ไป รวมทั้งส่ งเสริ ม สนับสนุน คุม้ ครอง และพัฒนำ
ระบบสหกรณ์ให้มีควำมเข้มแข็ง โดยกำรพัฒนำกระบวนกำรเรี ยนรู้ในกำรดำเนินกำรให้เป็ นไปตำม
กฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ เพิ่มขีดควำมสำมำรถในด้ำนกำรบริ หำรจัดกำรกำรดำเนินธุ รกิจให้มีประสิ ทธิ ภำพ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คือ หน่วยงำนภำยใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีภำรกิจดำเนินกำร
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
กำหนดระบบบัญชี และมำตรฐำนกำรตรวจสอบบัญชีให้เหมำะสมกับธุ รกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กำรคุม้ ครองเงินฝำก (Deposit Protection) คือ ระบบที่รัฐบำลสร้ำงขึ้นเพื่อเสริ มสร้ำงควำมเข้มแข็ง
ให้กบั ระบบสถำบันกำรเงินและจ่ำยเงินคืนผูฝ้ ำกภำยในวงเงินที่กำหนด ในกรณี ที่สถำบันกำรเงินที่อยูภ่ ำยใต้
ควำมคุม้ ครองถูกปิ ดกิจกำร โดยไม่ตอ้ งรอขอรับชำระหนี้ จำกกำรชำระบัญชีทรัพย์สิน
1.5 ระเบียบวิธีวจิ ัย
1.5.1 กำรรวบรวบข้อมูล
โดยกำรรวบรวมข้อมูลจำกกฎหมำยต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมำตรกำรกำรกำกับดูแลสหกรณ์
ในปั จจุบนั เช่น กำรดำรงสิ นทรัพย์สภำพคล่อง กำรจัดสรรกำไรสุ ทธิ หลักเกณฑ์กำรลงทุนและกำรฝำกเงิน
อำนำจหน้ำที่ของนำยทะเบียน กำรสั่งกำรของนำยทะเบียน
- พระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มำตรำ 48 และกฎกระทรวงว่ำด้วยกำรดำรงสิ นทรัพย์
สภำพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ. 2550 บัญญัติให้สหกรณ์ตอ้ งดำรงสิ นทรัพย์สภำพคล่องซึ่ งต้องไม่ต่ำกว่ำ
ร้อยละ 1 ของเงินรับฝำกละไม่เกินร้อยละ 20 ของยอดเงินฝำกทั้งหมด โดยให้คำนวณจำกส่ วนเฉลี่ย
รำยเดือนของยอดสิ นทรัพย์สภำพคล่องในทุกสิ้ นวันหำรด้วยส่ วนเฉลี่ยรำยเดือนของยอดเงินฝำก
ในทุกสิ้ นวัน
- พระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มำตรำ 60 บัญญัติให้สหกรณ์ตอ้ งจัดสรรกำไรสุ ทธิ
ประจำไว้เป็ นทุนสำรองไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 10 และห้ำมจ่ำยเงินปั นผลเกินร้อยละ 10 ต่อปี
- พระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มำตรำ 72 บัญญัติให้สหกรณ์อำจฝำกหรื อลงทุนได้
ในกรณี ดงั ต่อไปนี้ เช่น ฝำกในชุมนุมสหกรณ์หรื อสหกรณ์อื่น หรื อในธนำคำรหรื อฝำกในสถำบันกำรเงิน
ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่สหกรณ์ กำรซื้ อหลักทรัพย์ของรัฐบำลหรื อรัฐวิสำหกิจ
หรื อกำรซื้ อหุ ้นของธนำคำรที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่สหกรณ์ เป็ นต้น

8

- พระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มำตรำ 16 บัญญัติวำ่ ให้นำยทะเบียนสหกรณ์มีอำนำจ
หน้ำที่ อำทิ รับจดทะเบียน กำหนดระบบบัญชีและมำตรฐำนกำรสอบบัญชีตลอดจนสมุดและแบบรำยงำน
ต่ำง ๆ ที่สหกรณ์ตอ้ งยื่นต่อนำยทะเบียนสหกรณ์ กำรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจกำรสหกรณ์ และผูช้ ำระบัญชี
1.5.1.1 ข้อมูลที่ใช้
(1) ข้อมูลทุติยภูมิจำกเอกสำรวิชำกำร บทควำม และเอกสำรเผยแพร่ ที่เกี่ยวข้องกับ
สหกรณ์โดยศึกษำทั้งเอกสำรภำษำไทยและภำษำอังกฤษ เช่น เอกสำรที่จดั ทำโดยธนำคำรโลก
(World Bank) กองทุนเงิ นระหว่ำงประเทศ (IMF)
(2) ข้อมูลที่ได้จำกกำรสำรวจตำมหลักกำรทำงสถิติ และกำรสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่
ผูท้ ำหน้ำที่โดยตรงในกำรกำกับดูแลสหกรณ์ ธนำคำรพำณิ ชย์ สถำบันคุม้ ครองเงินฝำก
1.5.1.2 แหล่งข้อมูล
(1) จำกกำรสำรวจและสัมภำษณ์จำกเจ้ำหน้ำที่ภำครัฐที่เกี่ยวข้อง
(2) เอกสำรข้อมูลกำรจัดทำและแนวทำงกำรกำกับดูแลสหกรณ์
(3) เอกสำรจำกกำรประชุม และสัมนำในทำงวิชำกำรเกี่ยวกับสหกรณ์
(4) Website ของ World Bank IMF และของหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง
(5) เอกสำร และ Website ที่เกี่ยวข้องกับกำรกำกับดูแลสหกรณ์
(Cooperative Regulation)
(6) หอสมุดแห่งชำติและห้องสมุดมหำวิทยำลัยต่ำง ๆ
1.5.2 กำรวิเครำะห์ขอ้ มูล
1.5.2.1 กำรวิเครำะห์เชิงพรรณนำ (Descriptive Analysis) โดยอำศัยข้อมูลที่ได้จำกกำร
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับทั้งลักษณะของธุ รกรรม กำรดำเนิ นกำร โครงสร้ำงของสหกรณ์ รวมทั้งผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจำกช่องโหว่ของกฎหมำยในกำรกำกับดูแลสหกรณ์ โดยอำศัยข้อมูลทั้งจำกหน่วยงำนในประเทศ
ไทยและต่ำงประเทศและรวมถึงข้อมูลที่ได้จำกกำรจัดสัมมนำในทำงวิชำกำรต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.5.2.2 กำรวิเครำะห์เชิงลึก (In-depth Analysis) ในรู ปแบบกำรกำกับดูแลของสหกรณ์
โดยพิจำรณำประกอบกับหลักกฎหมำยทำงภำคกำรเงินที่มีอยูป่ ั จจุบนั ของประเทศไทย
1.5.2.3 กำรวิเครำะห์เชิงเปรี ยบเทียบ (Comparative Analysis) จำกบทบัญญัติของกฎหมำย
หรื อแนวทำงกำรกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ (Cooperative Regulation) ในต่ำงประเทศของกลุ่ม
ประเทศที่พฒั นำแล้ว กลุ่มประเทศกำลังพัฒนำ และจำกองค์กรระหว่ำงประเทศ
1.5.2.4 กำรวิเครำะห์เพื่อเสนอแนะ (Analysis and Suggestion) รู ปแบบที่เหมำะสม
ในกำรพัฒนำกฎหมำยที่เกี่ยวกับสหกรณ์ที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคตสำหรับประเทศไทย
1.5.3 กำรสรุ ปผลเชิงนโยบำย
1.5.3.1 เสนอแนะทิศทำงนโยบำยสหกรณ์และทำงภำคกำรเงินที่เหมำะสม เพื่อปรับปรุ ง
และพัฒนำกฎหมำยสหกรณ์และภำคกำรเงินที่เกี่ยวข้องกับกำรกำกับพัฒนำกฎหมำยสหกรณ์และภำคกำรเงิน
ของประเทศไทยในอนำคต
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1.5.3.2 เสนอแนะแนวทำงนโยบำยสหกรณ์และทำงภำคกำรเงินที่มีควำมทันสมัยและเหมำะสม
ต่อสภำพเศรษฐกิจในปั จจุบนั รวมทั้งออกมำตรกำรและกำรกำกับดูแล พร้อมทั้งข้อเสนอแนะต่ำง ๆ
ในกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงที่อำจจะเกิดขึ้นจำกสหกรณ์
1.6 ประโยชน์ ทคี่ ำดว่ำจะได้ รับ
1.6.1 เพื่อทรำบและเข้ำใจแนวควำมคิดและระบบของสหกรณ์
1.6.2 เพื่อทรำบที่มำของปั ญหำของกำรกำกับดูแลสหกรณ์ของไทยในปั จจุบนั
1.6.3 เพื่อรวบรวมข้อมูลล่ำสุ ดที่เกี่ยวกับสหกรณ์อนั จะเป็ นฐำนข้อมูลสำคัญในกำรกำหนดทิศทำง
และนโยบำยและมำตรกำรของสหกรณ์เพื่อพิจำรณำหำโครงสร้ำง เกณฑ์กำรกำกับและวิธีกำรตรวจสอบ
ที่เหมำะสมในกำรกำกับดูแลสหกรณ์ รวมทั้งแนวนโยบำยกำรคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและกำรคุม้ ครองเงินฝำก
ของสหกรณ์ในประเทศไทย เพื่อให้สมำชิกสหกรณ์ได้รับควำมคุม้ ครองจำกภำครัฐที่เหมำะสมและเป็ นธรรม
1.6.4 เพื่อทำให้ทรำบแนวทำงในเชิงนโยบำยและกฎหมำยที่เกี่ยวกับสหกรณ์ ทั้งจำกมุมมองของ
องค์กำรระหว่ำงประเทศ กลุ่มประเทศที่พฒั นำแล้ว และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนำ
1.6.5 ผลจำกกำรศึกษำสำมำรถนำไปใช้เพื่อเป็ นแนวทำงในกำรเสนอแนะและพัฒนำกฎหมำย
และกำรกำกับดูแลสหกรณ์ให้มีควำมทันสมัยและก้ำวทันกับสภำพเศรษฐกิจในปั จจุบนั
1.6.6 เพื่อเพิม่ องค์ควำมรู ้เกี่ยวกับ แนวควำมคิด รู ปแบบโครงสร้ำงของสหกรณ์ โดยหน่วยงำน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องมีขอ้ มูลที่เพียงพอในกำรกำกับดูแลอันเป็ นพื้นฐำนสำคัญของกำรศึกษำต่อยอดในเชิง
นโยบำยและพัฒนำกฎหมำยภำคกำรเงินของประเทศไทยในอนำคต
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บทที่ 2
ทบทวนวรรณกรรม

ในบทที่ 1 คณะผูว้ จิ ยั ได้กล่าวถึงภาพรวมของสหกรณ์วา่ มีส่วนสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม
อย่างมีนยั สาคัญ ทั้งในเรื่ องปริ มาณของเงินฝาก การให้สินเชื่อต่อสมาชิกของสหกรณ์เอง รวมทั้งยกตัวอย่าง
ของปั ญหาการทุจริ ตที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ จนส่ งผลกระทบลุกลามต่อสหกรณ์อื่น ๆ
รวมทั้งระบบสหกรณ์ในประเทศไทย โดยในบทที่ 2 ทางผูว้ จิ ยั เห็นจะนาเสนองานวิจยั เกี่ยวกับข้อมูล
หลักการพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ท้ งั หมด ดังนั้น คณะผูว้ จิ ยั จึงเห็นควรที่จะทาการศึกษาภาพรวม
ของสหกรณ์ท้ งั ในเรื่ องของแนวความคิด หลักการ ประโยชน์ของสหกรณ์ รวมทั้งวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับสหกรณ์ท้ งั ในส่ วนของประเทศไทยและต่างประเทศ
2.1 แนวความคิด หลักการ และประโยชน์ ของสหกรณ์
สหกรณ์ คือ คณะบุคคลซึ่ งร่ วมกันดาเนิ นกิจการและประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน และต้องจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์สหกรณ์
เป็ นของสมาชิก บริ หารงานโดยสมาชิกและเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิก ทั้งนี้ เพื่อสร้างสรรค์และปรับปรุ ง
การประกอบสัมมาชีพและความเป็ นอยูใ่ ห้ดีข้ ึน ส่ งผลให้ประเทศชาติมีการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
และประชาธิปไตยด้วยวิธีการสหกรณ์ ซึ่ งยึดหลักการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกันและกันเป็ นวิธีการ
ดาเนินงานลักษณะมูลฐานสหกรณ์ประกอบด้วยกลุ่มบุคคลที่มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเดียวกัน และเจตนารมณ์ที่จะช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
2.1.1 แนวความคิด12
แนวความคิดสหกรณ์เกิดขึ้นครั้งแรกในทวีปยุโรป มูลเหตุทวั่ ไปที่ทาให้เกิดวิธีการสหกรณ์
เป็ นผลมาจากความอัตคัดขัดสนและความเดือดร้อนของประชาชนในการประกอบอาชีพและการดารงชีพ
ซึ่งเกิดขึ้นในปลายคริ สต์ศตวรรษที่ 18 ถึงกลางคริ สต์ศตวรรษที่ 19 ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญในทวีป
ยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสหราชอาณาจักร การเปลี่ยนแปลงเช่นว่านี้อาจแยกออกได้เป็ นสองอย่างใหญ่ ๆ คือ
2.1.1.1 การเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ (Technical Change)
การเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ หมายถึง การที่มนุษย์ได้กลายเป็ นผูม้ ีความรู้และ
ความสามารถในการประดิษฐ์เครื่ องจักรและเครื่ องมือ สาหรับใช้แทนแรงงานคนในการผลิตสิ นค้า
ทิพย์ ทิพย์ชยั เมธา และ ชัยมงคล สุวพานิช, ตาราหลักการสหกรณ์ และกฎหมายสหกรณ์ (กรุ งเทพฯ : โรงพิมพ์
ตารวจ,2519)
12
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และบริ การได้เป็ นจานวนมากและรวดเร็ ว รวมทั้งทาให้การคมนาคมสะดวกมากขึ้น
2.1.1.2 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ (Economic Change)
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเป็ นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ ได้แก่
การเปลี่ยนแปลงจากการผลิตขนาดเล็กโดยใช้แรงงานภายในครอบครัวเป็ นหลัก มาเป็ นการผลิตขนาดใหญ่
โดยใช้เครื่ องจักรภายในโรงงาน ซึ่ งมีผลกระทบต่อผูผ้ ลิตขนาดเล็ก ได้แก่ ช่างฝี มือ กสิ กร ชาวประมง
และผูป้ ระกอบอาชีพอิสระอื่น ๆ ดาเนินกิจการแข่งขันกับผูผ้ ลิตขนาดใหญ่ไม่ได้ เพราะมีทุนน้อย
ทาให้ตอ้ งเลิกกิจการและหันไปทางานในโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ ๆ แทน
2.1.2 หลักการของสหกรณ์
หลักการสหกรณ์ คือ แนวทางที่สหกรณ์ยดึ ถือปฏิบตั ิเพื่อให้คุณค่าของสหกรณ์เกิดผล
เป็ นรู ปธรรม ซึ่งประกอบด้วยหลักการที่สาคัญรวม 7 ประการ กล่าวคือ
หลักการที่ 1 การเป็ นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิ ดกว้าง (Voluntary and Open Membership)
สหกรณ์เป็ นองค์การแห่งความสมัครใจ เปิ ดรับบุคคลทัว่ ไปที่สามารถใช้บริ การสหกรณ์ได้และเต็มใจ
จะรับผิดชอบในฐานะสมาชิก เข้าเป็ นสมาชิกโดยปราศจากการกีดกันทางเพศ ฐานะทางสังคม เชื้อชาติ
การเมือง หรื อศาสนา
หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย (Democratic Member Control)
สหกรณ์เป็ นองค์การประชาธิ ปไตยที่มีการควบคุมโดยสมาชิก ซึ่ งมีส่วนร่ วมอย่างแข็งขัน ในการกาหนด
นโยบายและการตัดสิ นใจ บุรุษและสตรี ที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ให้เป็ นผูแ้ ทนสมาชิก
ต้องรับผิดชอบต่อสมาชิก ในสหกรณ์ข้ นั ปฐมสมาชิกมีสิทธิ์ ในการออกเสี ยงเท่าเทียมกัน (สมาชิกหนึ่งคน
หนึ่งเสี ยง) สาหรับสหกรณ์ในระดับอื่น ๆ ก็ดาเนิ นการตามแนวทางประชาธิ ปไตยเช่นเดียวกัน
หลักการที่ 3 การมีส่วนร่ วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก (Member Economic
Participation) สมาชิกมีส่วนร่ วมในการลงทุน (ซื้ อหุ น้ ) ในสหกรณ์ของตนเองอย่างเสมอภาคกัน และมีส่วน
ในการควบคุมการใช้เงินทุนของสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิ ปไตย ทุนของสหกรณ์อย่างน้อย ๆ ส่ วนหนึ่ง
ต้องเป็ นทรัพย์สินส่ วนรวมของสหกรณ์ โดยปกติสมาชิกจะได้รับผลตอบแทน (ถ้ามี) ในอัตราที่จากัดตาม
เงินลงทุน (หุ ้น) ที่กาหนดเป็ นเงื่อนไขของการเข้าเป็ นสมาชิก สมาชิกสามารถจัดสรรเงินส่ วนเกินของ
สหกรณ์เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งหรื อทุกอย่างตามข้อบังคับดังนี้ คือ
- เพื่อการพัฒนาสหกรณ์โดยอาจกันไว้เป็ นทุนสารองซึ่ งอย่างน้อย ๆ จะต้องมีส่วนหนึ่ง
ที่จะนามาแบ่งปั นกันไม่ได้
- เพื่อตอบแทนแก่สมาชิกตามสัดส่ วนของปริ มาณธุ รกิจที่สมาชิกได้ทากับสหกรณ์
- เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่สมาชิกเห็นชอบ
หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็ นอิสระ (Autonomy and Independence) สหกรณ์
เป็ นองค์การที่พ่ ึงพาตนเองและปกครองตนเอง โดยการควบคุมของมวลสมาชิก หากสหกรณ์จะต้องมีขอ้ ตกลง
ผูกพันกับองค์การอื่นใด ซึ่ งรวมถึงหน่วยงานของรัฐบาลด้วย หรื อจะต้องเพิ่มเงินลงทุน โดยอาศัยแหล่งเงินทุน
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จากภายนอกสหกรณ์ สหกรณ์จะต้องกระทาการดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขที่มนั่ ใจได้วา่ สมาชิกจะยังคงธารงไว้
ซึ่งอานาจในการควบคุมสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตย และสหกรณ์ยงั คงดารงความเป็ นอิสระ
หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึ กอบรม และสารสนเทศ (Education, Training and Information)
สหกรณ์พึงให้การศึกษาและการฝึ กอบรมแก่สมาชิก ผูแ้ ทนสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้ง ผูจ้ ดั การและ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้สามารถมีส่วนช่วยพัฒนาสหกรณ์ของตนเองได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล
และพึงให้ข่าวสารแก่สาธารณชนโดยเฉพาะอย่างยิง่ เยาวชนและบรรดาผูน้ าทางความคิดในเรื่ องคุณลักษณะ
และคุณประโยชน์ของสหกรณ์
หลักการที่ 6 การร่ วมมือระหว่างสหกรณ์ (Cooperation among Cooperatives) สหกรณ์
จะสามารถให้บริ การแก่สมาชิกได้อย่างมีประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด และเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้แก่ขบวนการ
สหกรณ์ได้ โดยร่ วมมือกันในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน (Concern for Community) สหกรณ์พึงดาเนินกิจการ
ต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนให้มีความเจริ ญยัง่ ยืนตามนโยบายที่สมาชิกเห็นชอบ
2.1.3 ประโยชน์ ของสหกรณ์
2.1.3.1 การรวมกันเป็ นสหกรณ์ ทาให้มีผลในการต่อรองทั้งในด้านการซื้ อและการขายสิ นค้า
ที่สมาชิกผลิตได้ และฝึ กคนให้รู้จกั การพึ่งตนเอง
2.1.3.2 ทาให้ชุมชนมีความสามัคคี ปรองดอง อันจะนาความเจริ ญมาสู่ ประเทศชาติได้
สหกรณ์ส่งเสริ มให้สมาชิกรู ้จกั การอยูร่ ่ วมกันโดยสันติ การสหกรณ์เป็ นวิธีการที่อุม้ ชูผทู ้ ี่ยากจนให้มีฐานะ
ดีข้ ึน โดยมิได้ทาลายคนมัง่ มี จึงมีลกั ษณะเป็ นสันตินิยมหรื อส่ งเสริ มสันติภาพ
2.1.3.3 สหกรณ์เป็ นแหล่งจัดหาเงินทุนมาให้สมาชิกกูย้ มื ไปลงทุนในการประกอบอาชีพหลัก
2.1.3.4 สหกรณ์ช่วยส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นการประกอบอาชี พแก่สมาชิก เช่น แนะนาให้สมาชิก
รู ้จกั พัฒนาการผลิตด้วยวิธีการเกษตรสมัยใหม่ จาหน่ายผลผลิตให้ได้ในราคาสู งขึ้น เป็ นต้น
2.1.3.5 ส่ งเสริ มความเสมอภาคกันและเป็ นประชาธิ ปไตย โดยให้ทุกคนมีสิทธิ เท่าเทียมกัน
ในการออกเสี ยงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจการสหกรณ์
2.1.3.6 สหกรณ์ฝึกคนให้มีความรู้ ประสบการณ์ รู้จกั การประหยัดทรัพย์และสนับสนุนด้าน
เงินทุน การผลิต ควบคุมการใช้เงินทุนให้เป็ นไปตามแผน รวมกันซื้ อปั จจัยการผลิตและรวมกันขายผลิตผล
ทาให้คนในชุมชนนั้น ๆ มีสภาพความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
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2.2 ประเภทของสหกรณ์ในประเทศไทย
ประเภทของสหกรณ์ในประเทศไทย แบ่งออกเป็ น 7 ประเภท13 ได้แก่
2.2.1 สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์การเกษตร คือ สหกรณ์ที่จดั ตั้งขึ้นในหมู่ผมู ้ ีอาชีพทางการเกษตรรวมตัวกันจัดตั้ง
และจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลต่อนายทะเบียนสหกรณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกดาเนินกิจการร่ วมกัน
และช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของสมาชิก และช่วยยกฐานะ
ความเป็ นอยูข่ องสมาชิกให้ดีข้ ึน
ความเป็ นมา สหกรณ์การเกษตรแห่งแรกได้จดั ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2459 ชื่อว่า สหกรณ์วดั จันทร์
ไม่จากัดสิ นใช้ในจังหวัดพิษณุโลก เป็ นสหกรณ์การเกษตรชนิดไม่จากัด มีขนาดเล็กในระดับหมู่บา้ น
ตั้งขึ้นในหมู่เกษตรกรที่มีรายได้ต่าและมีหนี้สินมาก โดยประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ ทาให้สมาชิกมีปัจจัย
การผลิตเพิม่ ขึ้นจากการกูเ้ งินสหกรณ์ในอัตราดอกเบี้ยต่ามาประกอบอาชีพ ทาให้มีที่ดินทากินเป็ นของ
ตนเองหรื อมีที่ดินทากินมากกว่าเดิม ทั้งได้รับความรู ้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการผลิต ตั้งแต่การใช้
พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ การใช้ปุ๋ย การใช้ยาปราบศัตรู พืช การเก็บรักษาผลผลิตอย่างมีคุณภาพ ผลิตผล
ที่ได้จึงเป็ นไปตามความต้องการของตลาด ส่ งผลให้สหกรณ์และบุคคลในครอบครัวมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและการอนามัย
2.2.2 สหกรณ์ประมง
สหกรณ์ประมง คือ สหกรณ์ที่จดั ตั้งขึ้นในหมู่ชาวประมง เพื่อแก้ไขปั ญหาและอุปสรรค
ในการประกอบอาชีพ ซึ่ งชาวประมงแต่ละคนไม่สามารถแก้ไขให้ลุล่วงไปได้ตามลาพัง บุคคลเหล่านี้
จึงรวมตัวกันโดยยึดหลักการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน โดยวัตถุประสงค์สหกรณ์ประมง
คือ การดาเนินการให้ความรู้ทางด้านวิชาการในเรื่ องการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ที่เหมาะสม มีคุณภาพ
ในการเพาะเลี้ยง การเก็บรักษา และการแปรรู ปสัตว์น้ าแก่สมาชิ ก รวมทั้งให้ความช่วยเหลือทาง
ด้านธุ รกิจการประมง ซึ่งประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ ทาให้สมาชิกมีแหล่งเงินกูท้ ี่มีอตั ราดอกเบี้ยต่า
มาลงทุนประกอบอาชีพ ซื้ อวัสดุอุปกรณ์และสิ่ งของจาเป็ นที่สหกรณ์นามาจาหน่ายในราคาที่เป็ นธรรม
เมื่อมีผลผลิตหรื อผลิตภัณฑ์สหกรณ์จะรวบรวมขายให้ในราคาที่สูงขึ้นและสมาชิกจะได้รับการศึกษาอบรม
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพการประมง ตามหลักวิชาการแผนใหม่ ให้สามารถผลิตสิ นค้าที่มีคุณภาพ
และปริ มาณตรงกับความต้องการของตลาด

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นธุรกิจสหกรณ์สานักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์,“ประวัติสหกรณ์,”
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งประเทศไทย จากัด, http://www.srusct.or.th/(สื บค้นเมื่อวันที่
26 ธันวาคม 2559).
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2.2.3 สหกรณ์นิคม
สหกรณ์นิคม คือ สหกรณ์การเกษตรในรู ปแบบหนึ่งที่มีการดาเนินการจัดสรรที่ดินทากิน
ให้ราษฎร การจัดสร้างปั จจัยพื้นฐานและสิ่ งอานวยความสะดวกให้ผทู ้ ี่อยูอ่ าศัยควบคู่ไปกับการดาเนิ น
การจัดหาสิ นเชื่อ โดยได้เริ่ มดาเนินงานเป็ นแห่งแรกที่อาเภอลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์นิคม มีเพื่อการจัดนิคม คือ การจัดหาที่ดินมาจัดสรรให้แก่ราษฎรประกอบอาชีพทางการเกษตร
ตลอดจนจัดบริ การด้านสาธารณูปโภคแก่สมาชิก และเพื่อการจัดสหกรณ์ คือ การรวบรวมราษฎรที่ได้รับ
จัดสรรที่ดินจัดตั้งเป็ นสหกรณ์ ซึ่งประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ ทาให้สมาชิกสหกรณ์มีสหกรณ์เป็ นสถาบัน
ที่เป็ นสื่ อกลางในการขอรับบริ การต่าง ๆ จากรัฐบาล และเป็ นสถาบันที่อานวยความสะดวกในด้านการจัดหา
สิ นเชื่อ การรวมกันซื้ อ รวมกันขาย การส่ งเสริ มการเกษตรและการฝึ กอบรมซึ่ งเป็ นการเสริ มสร้างให้
เกิดระบบที่ดีในการจัดหา การผลิต และการตลาด โดยสมาชิก เพื่อสมาชิกในการประกอบอาชีพอย่างมัน่ คง
จนมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
2.2.4 สหกรณ์ร้านค้ า
สหกรณ์ร้านค้า คือ สหกรณ์ที่มีผบู ้ ริ โภครวมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดหาสิ นค้า เครื่ องอุปโภค
บริ โภคมาจาหน่ายแก่สมาชิกและบุคคลทัว่ ไป โดยจดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ในประเภทสหกรณ์
ร้านค้ามีสภาพเป็ นนิติบุคคล ซึ่งสมาชิกผูถ้ ือหุ ้นทุกคนเป็ นเจ้าของ สมาชิกลงทุนร่ วมกันในสหกรณ์ดว้ ยความ
สมัครใจ เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในการซื้ อเครื่ องอุปโภคบริ โภค ซึ่งวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ร้านค้านั้น
จะดาเนินการจัดหาสิ่ งของและบริ การที่สมาชิกมีความต้องการมาจาหน่าย ช่วยจาหน่ายผลิตผล ผลิตภัณฑ์
ของสมาชิก ส่ งเสริ มและเผยแพร่ ความรู ้ทางด้านสหกรณ์และด้านการค้าให้แก่สมาชิกสหกรณ์
โดยประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ ทาให้สมาชิกมีสถานที่ซ้ือขายสิ นค้าจาเป็ น ตามราคาตลาดในชุมชน
ซึ่ งเป็ นสิ นค้าที่ดีมีคุณภาพ เที่ยงตรงในการชัง่ ตวง วัด ตามความต้องการของสมาชิก เมื่อสิ้ นปี สหกรณ์มีกาไร
สุ ทธิ ประจาปี สมาชิกจะได้รับเงินปั นผลตามหุ น้ และเงินเฉลี่ยคืน ตามส่ วนที่ทาธุ รกิจกับสหกรณ์
2.2.5 สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์ คือ สถาบันการเงินแบบหนึ่งที่มีสมาชิกเป็ นบุคคลที่มีอาชีพอย่างเดียวกัน
หรื อที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนเดียวกัน มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มให้สมาชิกรู ้จกั การออมทรัพย์ และให้กยู้ มื
เมื่อเกิดความจาเป็ น ซึ่งวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์น้ นั ก็เพื่อส่ งเสริ มการออมทรัพย์ ด้วยการรับ
ฝากเงินและให้ผลตอบแทนในรู ปของดอกเบี้ยอัตราเดียวกับธนาคารพาณิ ชย์ ซึ่งประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ
คือ เป็ นแหล่งเงินฝากและเงินกูข้ องสมาชิก ทาให้สมาชิกรู ้จกั เก็บออมเงิน และไม่ตอ้ งไปกูเ้ งินนอกระบบ
ทาให้สถาบันครอบครัวมีความมัน่ คงขึ้น
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2.2.6 สหกรณ์บริการ
สหกรณ์บริ การ คือ สหกรณ์ที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดย มีประชาชนไม่นอ้ ยกว่า 10 คน
ที่มีอาชีพอย่างเดียวกัน ได้รับความเดือดร้อนในเรื่ องเดียวกันรวมตัวกันโดยยึดหลักการประหยัด การช่วย
ตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกันและกันเพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยวัตถุประสงค์ของสหกรณ์บริ การก็เพื่อดาเนิน
ธุ รกิจด้านการบริ การตามรู ปแบบของสหกรณ์ ส่ งเสริ มสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว ส่ งเสริ มการช่วย
ตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในหมู่สมาชิก ร่ วมมือกับสหกรณ์อื่น โดยประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับ
สมาชิกมีสหกรณ์เป็ นศูนย์กลางในการพัฒนาฝี มือการผลิตผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
เป็ นที่ตอ้ งการของตลาด มีแหล่งรวมซื้ อรวมขายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ในการผลิตผลิตภัณฑ์ ช่วยให้สมาชิ ก
สหกรณ์ประกอบอาชีพได้ถูกต้องตามกฎหมาย มีที่อยูอ่ าศัยเป็ นของตนเองในราคาประหยัดและมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
2.2.7 สหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คือ สหกรณ์ที่จดั ตั้งขึ้นในหมู่ประชาชนที่อาศัยอยู่ ในวงสัมพันธ์
เดียวกัน เช่น อาศัยอยูใ่ นชุมชนเดียวกัน ไม่วา่ จะเป็ นที่อยูอ่ าศัย ที่ทางาน สถานศึกษา หรื อประกอบอาชีพ
เดียวกัน หรื อมีกิจกรรมร่ วมกันในลักษณะต่อเนื่ อง และบุคคลเหล่านั้นมีความปรารถนาจะช่วยเหลือ
ซึ่ งกันและกัน โดยวิธีการนาเงินของตนมาสะสมไว้เป็ นกองทุน สมาชิก ทุก ๆ คนจะต้องสะสมเงิน
ตามความสามารถของตนเป็ นประจาและสม่าเสมอตามที่สหกรณ์กาหนด และเงินในกองทุนนี้ จะสามารถ
ช่วยเหลือสมาชิกที่มีความจาเป็ นและเดือดร้อนทางด้านการเงิน กูย้ มื ไปแก้ไขปั ญหาและบาบัดความเดือดร้อน
เหล่านั้นโดยสหกรณ์ที่ได้รับการจดทะเบียนเป็ นแห่งแรก คือ “สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน แม่มูล จากัด”
จังหวัดอุบลราชธานี โดยวัตถุประสงค์ เพื่อส่ งเสริ มให้สมาชิกช่วยตนเอง เพื่อดาเนิ นธุ รกิจ การผลิต การค้า
การบริ การ และอุตสาหกรรมร่ วมกัน และช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน โดยใช้หลักคุณธรรมพื้นฐานห้าประการ
ได้แก่ ความซื่ อสัตย์ ความเสี ยสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นใจกัน และความไว้วางใจกัน รวมทั้งจริ ยธรรม
อันดีงาม เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและส่ วนรวม ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม จนสามารถอยูด่ ีกินดี
และมีสันติสุข ซึ่งประโยชน์ที่สมาชิกจะได้รับจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คือ สมาชิกสหกรณ์มีสหกรณ์
เป็ นที่ฝากเงินได้ดว้ ยความสะดวก รวดเร็ ว ไม่ตอ้ งเสี ยเวลาเดินทางไปฝากเงินที่ไกล ๆ และจะมีเงินจานวน
น้อย หรื อมากก็สามารถสะสมได้ และสามารถขอกูเ้ งินในอัตราดอกเบี้ยที่เป็ นธรรม เพื่อแก้ไขปั ญหา
ความเดือดร้อนทางด้านการเงิน หรื อความจาเป็ นที่จะต้องใช้จ่าย
2.3 การกากับดูแลและส่ งเสริ มสหกรณ์
สหกรณ์ของประเทศไทยถือกาเนิ ดจากการริ เริ่ มและการช่วยเหลือของรัฐตั้งแต่แรก หรื อเรี ยกว่า
เป็ นการเกิดขึ้น “จากบนลงล่าง” แตกต่างจากสหกรณ์ที่ถือกาเนิดในสหราชอาณาจักร และสหกรณ์
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ของประเทศอื่น ๆ ในยุโรปและอเมริ กา ที่การเกิดขึ้นของสหกรณ์มาจากความริ เริ่ มและการต่อสู ้ดิ้นรน
เพื่อการช่วยเหลือตนเองโดยการร่ วมมือกันหรื อการช่วยเหลือซึ่ งกันและกันของราษฎรอย่างแท้จริ ง
คือ “จากล่างขึ้นบน” ดังนั้น สาหรับประเทศไทยบทบาทของรัฐจึงมีความสาคัญอย่างมากในการส่ งเสริ ม
และพัฒนาการสหกรณ์ ทาให้อานาจฝ่ ายปกครองอาจมีอานาจบางประการที่จะก้าวล่วงความเป็ นอิสระ
ของสหกรณ์ จึงจาเป็ นต้องมีการตรวจสอบการดาเนินการของฝ่ ายปกครอง เพื่อมิให้การใช้อานาจของ
ฝ่ ายปกครองไปกระทบต่อสิ ทธิ และเสรี ภาพของประชาชน อีกทั้ง เพื่อให้การใช้อานาจของฝ่ ายปกครองนั้น
บรรลุวตั ถุประสงค์ของการทาภาระหน้าที่ของฝ่ ายปกครองที่มุ่นเน้นเพื่อตอบสนองต่อประโยชน์สาธารณะ
โดยรวมนัน่ เอง จากการศึกษาพบว่า มาตรการทางกฎหมายในการกากับดูแลสหกรณ์บางประการยังไม่มี
ความเหมาะสมและขัดกับหลักกฎหมาย เช่น ปั ญหาการออกกฎหมายลาดับรองและปั ญหาการพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณ์ และการตรวจสอบการใช้อานาจ เป็ นต้น จึงจาเป็ นที่จะต้องยกเลิกและแก้ไขปรับปรุ ง
มาตรการทางกฎหมายดังกล่าวให้สอดคล้องตามหลักการสหกรณ์สากล เป็ นไปตามหลักทฤษฎีวา่ ด้วย
การกากับดูแล และหลักกฎหมายปกครองเพื่อจะมิให้ใช้อานาจเกินเลยไปกว่าที่กฎหมายให้อานาจไว้
และสามารถวินิจฉัยปั ญหาข้อพิพาทระหว่างสหกรณ์กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองได้อย่างรวดเร็ วและ
มีประสิ ทธิภาพ14
การกากับและส่ งเสริ มสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 นั้น มาตรการในการกากับ
และส่ งเสริ มสหกรณ์ออมทรัพย์เป็ นมาตรการทางกฎหมาย อันเดียวกันกับที่ใช้ในการกากับและส่ งเสริ ม
สหกรณ์ประเภทอื่น ๆ แต่วธิ ี การปฏิบตั ิของสหกรณ์ออมทรัพย์ อาจแตกต่างไปจากสหกรณ์ประเภทอื่นได้
โดยวิธีการปฏิบตั ิดงั กล่าวนี้ จะต้องกาหนดไว้ในข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์แต่ละแห่ง
การใช้มาตรการกากับและส่ งเสริ มสหกรณ์ทุกประเภทในแบบเดียวกันนั้น ก่อให้เกิดปั ญหาบางประการ
เช่น ปั ญหาที่สหกรณ์ออมทรัพย์บางสหกรณ์ไม่จาแนกที่มาของรายได้ให้ชดั เจนในงบกาไรขาดทุนประจาปี
ทางบัญชี ปั ญหานายทะเบียนสหกรณ์กาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากไว้ไม่เกินร้อยละ 7 ต่อปี และอัตราเงิน
ปั นผลตามหุ น้ ไว้ไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี แต่ไม่มีคาแนะนาให้ปฏิบตั ิเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ
และค่าเสี ยโอกาสในการลงทุนสาหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ ดังนั้น เพื่อแก้ไขปั ญหาดังกล่าวนายทะเบียน
สหกรณ์ ควรแจ้งให้กรมตรวจบัญชีสหกรณ์แนะนาให้สหกรณ์ออมทรัพย์ ที่มีรายได้จากที่อื่น นอกจาก
ดอกเบี้ยจากสมาชิกสหกรณ์ให้จาแนกที่มาแหล่งต่าง ๆ ของรายได้ และนายทะเบียนควรมีคาแนะนาให้สหกรณ์
ออมทรัพย์ปฏิบตั ิเรื่ องดอกเบี้ยเงินรับฝาก และอัตราเงินปั นผลตามหุ ้นให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ
การเงิน และการธนาคารทุกปี การบัญชี เพราะสหกรณ์เป็ นสถาบันการเงินประเภทหนึ่ง ซึ่งนายทะเบียน
จะต้องกากับและส่ งเสริ มให้อยูใ่ นลักษณะเดียวกันกับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกากับดูแลธนาคารพาณิ ชย์
และสถาบันการเงินอื่นตามกฎหมาย เป็ นต้น15
คัมภีร์ นับแสง, “ปั ญหาการบังคับใช้กฎหมายสหกรณ์ในประเทศไทย,” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญามหาบัณฑิต,
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2557)
15
ตฤณ เดชวิริยะชาติ, “มาตรการทางกฎหมายสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ในการส่งเสริ มและกากับสหกรณ์ออมทรัพย์,”
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง, 2551)
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เนื่องจากการดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มีลกั ษณะที่เป็ นทั้งสหกรณ์และคล้ายกับสถาบัน
การเงินและมีบทบาทในการเป็ นสถาบันการเงินให้แก่ประชาชนผูฝ้ ากเงินและกูย้ มื เงิน ดังนั้น จึงจาเป็ น
ต้องกากับดูแลด้านการเงินเป็ นพิเศษ แต่แนวทางการกากับดูแลปั จจุบนั มุ่งกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
ในลักษณะที่เป็ นสหกรณ์เช่นเดียวกับสหกรณ์ประเภทอื่น จึงทาให้การกากับดูแลมีขอ้ จากัดที่ไม่เหมาะสม
กับการดาเนิ นธุ รกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์ จึงควรมีการปรับปรุ งแก้ไขการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
ได้แก่ เพิ่มเติมการกากับดูแลทางด้านการเงินเป็ นพิเศษในพระราชบัญญัติสหกรณ์และกฎหมายลาดับรอง
จัดตั้งองค์กรกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์แยกต่างหากจากสหกรณ์ประเภทอื่นเพิ่มเติมมาตรการกากับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์ เช่น เงื่อนไขการจัดตั้ง กาหนดอัตราส่ วนการรักษาความมัน่ คงทางการเงิน หลักเกณฑ์
และวิธีการกากับดูแลการให้เงินกูย้ มื และการลงทุนของสหกรณ์ เป็ นต้น นอกจากนี้ ควรมีการกากับดูแล
กรรมการและผูจ้ ดั การของสหกรณ์ออมทรัพย์ในเรื่ องที่สาคัญ เช่น การกาหนดคุณสมบัติให้กรรมการ
และผูจ้ ดั การต้องมีความเชี่ยวชาญด้านการเงินและมีสถานะทางการเงินที่ดี และเพิม่ มาตราพิเศษในการให้
ความช่วยเหลือสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ประสบปั ญหาทางการเงิน16
อย่างไรก็ดี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้กาหนดแนวนโยบายให้รัฐต้องส่ งเสริ ม สนับสนุน
คุม้ ครองสหกรณ์ให้เป็ นอิสระ ดังนั้น ในการกากับดูแลสหกรณ์จึงต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับแนวนโยบาย
แห่งรัฐที่วางไว้ดว้ ย ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของแนวนโยบายแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญ
แห่ งราชอาณาจักรไทย หากจะทบทวนการกากับดูแลสหกรณ์ควรพิจารณาปรับปรุ งองค์ประกอบของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติให้มีกรรมการที่มาจากตัวแทนของสหกรณ์ และมีหน้าที่พิจารณา
อุทธรณ์คาสั่งและวินิจฉัยปั ญหาข้อกฎหมาย และเสนอนโยบายเพื่อส่ งเสริ มให้สหกรณ์เป็ นอิสระตามหลัก
สหกรณ์ อีกทั้ง ควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายที่ทาให้สหกรณ์ขาดความเป็ นอิสระ โดยเฉพาะการให้
อานาจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในการควบคุมกากับสหกรณ์ที่มีผลกระทบต่อการคิดและตัดสิ นใจที่จะดาเนิ น
ธุ รกิจของสหกรณ์ ภายใต้หลักเสรี ภาพในการรวมกลุ่มและหลักการสหกรณ์ แต่ในขณะเดียวกันต้องจากัด
อานาจความเป็ นอิสระนั้นให้อยูภ่ ายใต้กฎหมาย เพื่อป้ องกันการใช้อานาจเกินขอบเขตที่กฎหมายกาหนด
ซึ่ งอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่สมาชิกและสหกรณ์ได้ จึงควรกาหนดบทลงโทษที่เหมาะสมสาหรับ
การกระทาของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ที่จงใจฝ่ าฝื นกฎหมาย และกาหนดบทลงโทษสาหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผูส้ อบบัญชี ผูต้ รวจสอบกิจการที่จงใจฝ่ าฝื นกฎหมาย เช่นการใช้อานาจก้าวก่ายหรื อแทรกแซง
การดาเนินงานของสหกรณ์เป็ นเหตุให้สมาชิกและสหกรณ์ได้รับความเสี ยหาย17 นอกจากนี้ หน่วยงาน
ที่ทาหน้าที่กากับดูแลอาจยังไม่มีความชานาญเพียงพอ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาจยังไม่มีความ
ชานาญในการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ทาธุรกรรมคล้ายสถาบันการเงิน จึงมีการตรวจบัญชีสหกรณ์
นุรัตน์ ปวนคามา,“การกากับดูแลสหกรณ์การเงินในประเทศ: ศึกษาเฉพาะการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์,”
(วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต, สาขากฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2556)
17
เอื้ออารี ย ์ จิตต์ตรง,“ความเป็ นอิสระของสหกรณ์ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 84(9),” (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัญฑิต, สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2553)
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เท่านั้น แต่ดา้ นการส่ งเสริ มและพัฒนาเรื่ องบริ หารจัดการยังสามารถพัฒนาและส่ งเสริ มได้อีกมาก
จึงควรมีหน่วยงานที่ชานาญด้านบริ หารการเงินมากากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ เช่น ธนาคาร
แห่งประเทศไทยหรื อกระทรวงการคลัง โดยอาจกากับในลักษณะของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
เพราะสถาบันการเงินควรมีการกากับดูแลในกรอบมาตรฐานเดียวกัน18
สาหรับการกากับดูแลสหกรณ์ของต่างประเทศนั้น ในช่วงทศวรรษที่ผา่ นมาสหกรณ์การเงิน
ได้ถูกพัฒนาและก่อตั้งขึ้นอย่างกว้างขวางในทวีปยุโรป แม้วา่ ธนาคารสหกรณ์จะมีลกั ษณะในการดาเนินงาน
คล้ายกับสถาบันการเงินก็ตาม แต่ก็มีความแตกต่างกันในหลายประการ เช่น การควบคุมจัดการของระบบ
การดาเนินงาน โครงสร้างเงินทุน เป็ นต้น อีกทั้ง มีการพัฒนาเพื่อปฏิรูปกฎหมายของระบบสหกรณ์ให้
เป็ นไปในทางเดียวกันอยูใ่ นแต่ละประเทศที่อยูภ่ ายใต้สหภาพยุโรป โดยสหภาพยุโรปและสหประชาชาติ
ได้ส่งเสริ มให้ประเทศสมาชิกพัฒนาระบบสหกรณ์เช่นเดียวกับกิจการประเภทอื่น ๆ ดังเช่น การกาหนด
ให้มี European Cooperative Society (SCE) เพื่อทาหน้าที่ในการกาหนดมาตรฐานและวิธีการในการดาเนิน
กิจการของสหกรณ์ระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศเยอรมันถูกยกให้เป็ นหนึ่งในประเทศที่ประสบความสาเร็ จ
ในการพัฒนาสหกรณ์ทางการเงิน โดยกฎหมายมุ่งเน้นให้สิทธิ แก่สมาชิกในการมีส่วนร่ วมในการดาเนิ น
กิจการ รวมถึงให้ความคุม้ ครองเงินฝากของสมาชิกกรณี ที่สหกรณ์ลม้ ละลาย เนื่ องจากสหกรณ์การเงิน
ในประเทศเยอรมันนั้น ถูกกาหนดให้อยูภ่ ายใต้กฎหมายสถาบันทางการเงิน และถูกกากับดูแลเช่นเดียวกับ
สถาบันการเงินทัว่ ไปโดยหน่วยงานภายใต้กระทรวงการคลัง (BAFin) ทาให้สหกรณ์การเงินในเยอรมัน
จะต้องมีมาตรฐาน โครงสร้างการดาเนิ นกิจการ และหลักเกณฑ์ในการดาเนิ นกิจการ เช่นเดียวกับสถาบัน
การเงินอื่น ๆ ตามกฎหมาย19
สาหรับกรณี ประเทศญี่ปุ่นนั้น ระบบสหกรณ์เกิดขึ้นครั้งแรกในรู ปแบบของเครดิตยูเนี่ ยน
ต่อมาได้มีพฒั นาการให้อยูใ่ นภาคการเกษตร และรัฐบาลได้นาระบบสหกรณ์ของประเทศในภูมิภาคยุโรป
มาปรับใช้ หลังจากนั้นได้มีการออกกฎหมายในการกากับดูแลสหกรณ์ท้ งั กรณี สหกรณ์ที่มีวตั ถุประสงค์เดียว
(Single – purpose Cooperatives) และสหกรณ์อเนกประสงค์ (Multi - purpose Cooperatives) รวมถึง
การจัดตั้งชุมนุมสหกรณ์ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติโดยเฉพาะในภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้น
ประเทศญี่ปุ่นประสบปั ญหาจากความไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและปัญหาการขาดประสิ ทธิภาพ
ในการจัดการของพนักงานสมาชิก และปั ญหาหนี้สินภายในจากการรวมองค์กร ทาให้รัฐบาลจาเป็ น
ต้องเข้ามาให้การช่วยเหลือ โดยได้มีการออกกฎหมายมาตรฐานการจัดการการเงินของสหกรณ์การเกษตร
(The Standard Ordinance on Agricultural Cooperatives Financial Management 1950) และเพื่อเป็ น
ดร.วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กลุ ,สหกรณ์ออมทรัพย์…สถาบันการออมและการลงทุนที่คนไม่ค่อยพูดถึง
http://www.fpo.go.th/SI/Source/Article/Doc_old/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%
93%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9
E%E0%B8%A2%E0%B9%8C_10%20%E0%B8%81.%E0%B8%A2.%2050.doc (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2559)
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Rym Ayadi, David T. Llewellyn, Reinhard H. Schmidt, Emrah Arbak, and Willem Pieter De Groen,
Investigating Diversity in the Banking Sector in Europe, (Centre for European Policy Studies, 2010)
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หลักประกันของการดาเนิ นธุ รกิจของสหกรณ์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพรัฐบาลได้ออกกฎหมายปฏิรูป และสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง และสหกรณ์ป่าไม้ (The Law for Reconstruction
and Consolidation of Agricultural, Forestry Fisheries Cooperatives) ดังนั้น จะเห็นได้วา่ ระบบกฎหมาย
อันเกี่ยวกับสหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่นได้มีการแบ่งแยกสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ และมีการนากฎหมายเฉพาะ
สาหรับสหกรณ์ซ่ ึ งมีความแตกต่างกันมาปรับใช้โดยเฉพาะเจาะจง โดยมีการกาหนดหน่วยงานที่มีหน้าที่
กากับดูแลสหกรณ์ดงั กล่าวโดยเฉพาะเจาะจงในลักษณะเดียวกันซึ่ งมีผลให้สหกรณ์สามารถปรับตัว
กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสมัยใหม่ได้อย่างดี มีการกากับดูแลโดยหน่วยงานที่มีศกั ยภาพ
และมีความรู้ความสามารถ และในท้ายที่สุดกลายเป็ นองค์กรที่แข็งแกร่ งสามารถพึ่งพาตนเองได้
จนมีบทบาทสาคัญในการกาหนดทิศทางในการพัฒนากฎหมายเกี่ยวเนื่องกับสหกรณ์ต่อไปในอนาคตได้
โดยไม่สูญเสี ยความเป็ นองค์กรอิสระ20
ตามที่กล่าวมานั้น เมื่อสหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่นได้มีการพัฒนาและแพร่ โดยเฉพาะในเรื่ องของ
วัตถุประสงค์ในการดาเนินงานของสหกรณ์ ซึ่งทาให้ประเทศญี่ปุ่นมีการออกกฎหมายเฉพาะในการกาหนด
หลักเกณฑ์ของสหกรณ์แต่ละประเภท รวมถึงการแบ่งการบริ หารจัดการและกากับดูแลของแต่ละรู ปแบบ
ของสหกรณ์ ซึ่ งต่างจากกฎหมายในหลายประเทศซึ่ งมีเพียงการรวมกฎหมายสหกรณ์ไว้ในประมวล
แพ่งและพาณิ ชย์ หรื อการใช้กฎหมายสหกรณ์ฉบับเดียวในการกาหนดหลักเกณฑ์และกากับดูแลสหกรณ์
ทุกประเภทซึ่ งทาให้เกิดอุปสรรคในการพัฒนากฎหมายสหกรณ์
โครงสร้างของสหกรณ์การเกษตรในประเทศญี่ปุ่นซึ่ งมีการพัฒนาอย่างมากจนปั จจุบนั ได้กลายเป็ น
สหกรณ์ในรู ปแบบที่ครบวงจร ซึ่ งแม้วา่ จะทาให้มีการพัฒนาเป็ นไปได้อย่างรวดเร็ วและกว้างขวาง แต่ท้ งั นี้
ก็ทาให้เกิดปั ญหาในการกากับดูแลและควบคุมสหกรณ์ซ่ ึ งมีความแตกต่างกัน ทาให้นอกเหนื อจากการ
มีกฎหมายเฉพาะสาหรับสหกรณ์บางประเภทแล้ว ยังคงต้องมีการจัดตั้งสหภาพกลางของสหกรณ์การเกษตร
(The Central Union of Agricultural Cooperative: JA ZENCHU) เป็ นองค์กรสู งสุ ดของสหกรณ์การเกษตร
เพื่อทาหน้าที่เสนอนโยบายแก่ภาครัฐ และในทางกลับกัน ภาครัฐก็ได้มีการออกกฎหมายและเพื่อตอบรับ
และสนับสนุนสหกรณ์ในรู ปแบบต่าง ๆ โดยให้สหกรณ์โดยที่ประชุมของสมาชิกและคณะกรรมการ
ทาการกาหนดนโยบายในการบริ หารงาน รวมถึงการควบคุมโดยมีการตรวจสอบบัญชี ซึ่ งจะเห็นได้วา่
ระบบสหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่นได้มีการกากับดูแลโดยภาครัฐซึ่ งเป็ นผูอ้ อกกฎหมาย และในระดับย่อย
ซึ่ งมีโครงสร้างในการกากับดูแลโดยสมาชิก ทาให้สหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่นดาเนินการโดยมีประสิ ทธิ ภาพ
ในปัจจุบนั ประเทศญี่ปุ่นมีการพัฒนาสหกรณ์ไปในรู ปแบบของสหกรณ์ซ่ ึงมีการบริ การที่ความหลากหลาย
(Multi-purpose cooperative) เนื่องจากมีการแก้ไขกฎหมายให้สามารถก่อตั้งสหกรณ์อเนกประสงค์ได้
ซึ่ งทาให้สหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่นมีรูปแบบในการจัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลายเพื่อช่วยเหลือ
และให้บริ การสาหรับเกษตรกรและสมาชิกในทางด้านการให้สินเชื่ อ การช่วยเหลือการตลาดและผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ รวมถึงมีการให้บริ การทางการเงิน เช่นการรับฝากเงินเพื่อให้ผลตอบแทนแก่สมาชิก เป็ นต้น
Akira Kurimoto, “Japan”, Dante Cracogna, Antonio Fici, and Hagen Henry (eds.), International Handbook of
Cooperative Law (Springer 2013)
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โดยประเทศญี่ปุ่นในภายหลังได้มีการก่อตั้งสถาบันทางการเงินเพื่อสหกรณ์ เช่น Japanese Agriculture
Bank, Shinnoren, Norinchukin Bank และ The JF Marine Bank เพื่อให้การช่วยเหลือด้านการเงิน
โดยมีการร่ วมมือกับสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ และในประการสาคัญ ระบบสหกรณ์ทางการเงินดังกล่าว
ก็ได้มีการนาวิธีการในการป้ องกันการล้มละลายของสถาบันการเงินและหลักเกณฑ์ในการคุม้ ครองเงิน
ออมทรัพย์ของสมาชิกด้วยกฎหมายประกันภัย (Saving insurance system) ซึ่งเป็ นการให้ความคุม้ ครอง
สาหรับสมาชิกเพื่อก่อให้เกิดความมัน่ ใจในการร่ วมเป็ นสมาชิกกับสหกรณ์ โดยนอกเหนือจากการกากับ
ดูแลโดยสหภาพกลางของสหกรณ์และกฎหมายเฉพาะแล้ว สาหรับกาหนดหลักเกณฑ์ของสหกรณ์
แต่ละชนิด สถาบันทางการเงินซึ่ งให้การรองรับระบบการเงินของสหกรณ์ดงั ที่กล่าวมาก็มีการออกกฎระเบียบ
ในการบริ หารงาน (Bank Basic Policy) เพื่อให้เกิดเสถียรภาพและความมีประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงาน
ในระดับย่อย21
นอกจากนี้ ธนาคารโลก22 ได้เคยศึกษาเกี่ยวกับกฎหมายสหกรณ์ของประเทศต่าง ๆ แล้วพบว่า
กฎหมายสหกรณ์และรู ปแบบสถาบันการเงินสหกรณ์ของประเทศกาลังพัฒนาได้รับอิทธิ พลมาจากประเทศ
ในกลุ่มภูมิภาคเดียวกัน โดยหนึ่งในนั้นคือกฎหมายสหกรณ์ปี ค.ศ. 1904 (Cooperative Society Act of 1904)
ที่บงั คับใช้ในประเทศอินเดีย ซึ่ ง ณ ขณะนั้นยังเป็ นอาณานิ คมของสหราชอาณาจักร แต่อย่างไรก็ดี กฎหมาย
ฉบับดังกล่าวได้รับการคัดค้านและชื่นชมจากนักวิจารณ์ในคราวเดียวกัน เนื่องจากกฎหมายได้ส่งผลกระทบ
ต่อการตีความของเจ้าหน้าที่อาณานิคมสหราชอาณาจักรของสถาบันเยอรมัน ที่นาเสนอรู ปแบบขององค์กร
ที่มีความแปลกแม้กระทัง่ ในทางธุ รกิจของชาวสหราชอาณาจักร และกฎหมายได้เปลี่ยนธรรมชาติของ
สหกรณ์โดยรู ปแบบของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นั้นเป็ นกลุ่มช่วยเหลือตัวเองให้หลุดพ้นจาก
สภาวะของท้องถิ่นและมีการออกแบบโครงสร้างทางธุ รกิจที่ซบั ซ้อนและสามารถอยูไ่ ด้จนถึงปั จจุบนั
โดยกฎหมายสหกรณ์ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กาหนดรองรับความชอบด้วยกฎหมายของสถาบัน
การเงินของสหกรณ์แต่ละแห่ งและโครงสร้างการกากับดูแลตนเองเพื่อให้เติบโตและขยายขอบเขตให้
กว้างขวางมากยิง่ ขึ้น แต่สาหรับกฎหมายของประเทศอินเดียนั้นกลับถูกออกแบบให้สถาบันการเงิน
ของสหกรณ์เป็ นเครื่ องมือในการดาเนินนโยบายของรัฐบาลอังกฤษ และสถาบันการเงินของสหกรณ์
มีอิทธิ พลต่อวิวฒั นาการของกฎหมายสหกรณ์ในทวีปเอเชี ยและละตินอเมริ การวมถึงสหรัฐอเมริ กาด้วย
ในปี ค.ศ. 1960 มีการออกกฎหมายสหกรณ์ในอเมริ กาใต้และอเมริ กากลางโดยอนุญาตให้นกั สังคม
สงเคราะห์และอาสาสมัครจัดตั้งสหกรณ์ขนาดเล็กจานวนมากและหาเงินทุนให้ชาวนาทัว่ ละตินอเมริ กา
ซึ่งเป็ นการเลียนแบบนโยบายของสหราชอาณาจักรและรัฐบาลอินเดียเพื่อส่ งเสริ มการให้สินเชื่อทัว่ ประเทศ
และมีการออกกฎหมายสหกรณ์ในรู ปแบบลักษณะดังกล่าวตามมาจานวนมาก ซึ่งส่ งผลกระทบต่อแนวคิด
Akira Kurimoto, “Agricultural Cooperative in Japan: An Institutional Approach” [2004] Journal of Rural
Cooperation 32(2)
22
World Bank, Cooperative Financial Institutions : issues in Governance, Regulation, and Supervision,
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/7107/368100Cooperat101Official0Use0Only1.pdf?sequen
ce=1&isAllowed=y
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และปรัชญาของสถาบันการเงินของสหกรณ์ เพราะการปรับเปลี่ยนดังกล่าวได้ทาให้สหกรณ์กลายเป็ น
เครื่ องมือของรัฐแทนที่จะเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของสมาชิก
ต่อมาในช่วงปี ค.ศ. 1990 จนถึง ค.ศ. 2000 กฎเกณฑ์และรู ปแบบการกากับดูแลสถาบันการเงิน
ของสหกรณ์เริ่ มมีการเปลี่ยนแปลงในบางประเทศ ผลจากการเปลี่ยนแปลงทาให้กฎหมายมีหลากหลาย
รู ปแบบ23 ได้แก่
1. กฎหมายเฉพาะของสถาบันการเงินของสหกรณ์
2. กฎหมายสหกรณ์ชุมชน
3. กฎหมายสถาบันการเงิน (กฎหมายธนาคารพาณิ ชย์) หรื อกฎหมายที่รวมทั้งแบบ 1. และ 2. เข้า
ไว้ดว้ ยกัน โดยมีรูปแบบ ดังนี้
3.1 รู ปแบบ 1. และ 2. ใช้บงั คับกับสหกรณ์ทุกประเภท
3.2 มาตราของกฎหมายใช้เฉพาะบางกลุ่มของสถาบันการเงินของสหกรณ์ข้ ึนอยูก่ บั
การจาแนกประเภท เช่น สถาบันการเงินของสหกรณ์อยูภ่ ายใต้กฎหมายสหกรณ์แต่บางประเภทอยูภ่ ายใต้
กฎหมายธนาคารพาณิ ชย์และอยูภ่ ายใต้การกากับของหน่วยงานที่กากับธนาคารพาณิ ชย์
รู ปแบบกฎหมายที่สถาบันการเงินของสหกรณ์อยูภ่ ายใต้กฎหมายทั้ง 2 ฉบับมีใช้ในกลุ่มสหภาพ
ยุโรป โดยผูม้ ีอานาจกากับดูแลธนาคารพาณิ ชย์เน้นให้ความสาคัญกับสถาบันการเงินของสหกรณ์
จึงเลือกที่จะกากับสหกรณ์ท้ งั ระบบ ทั้งนี้ รู ปแบบกฎหมายดังกล่าวเป็ นที่นิยมในกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา
ในแถบละตินอเมริ กา อาทิ ประเทศโบลิเวีย (Bolivia) ที่มีสถาบันการเงินของสหกรณ์ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก
เป็ นกลุ่มที่รับเงินฝากจากคนทัว่ ไปที่ไม่ใช่สมาชิกและอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานที่กากับดูแล
ธนาคารพาณิ ชย์ และกลุ่มที่สอง คือ กลุ่มรับเงินฝากจากสมาชิกเท่านั้นและอยูภ่ ายใต้การกากับดูแล
ของหน่วยงานกากับสหกรณ์ อย่างไรก็ดี รู ปแบบของกฎหมายดังกล่าวมีผทู ้ ี่เห็นด้วยโดยเห็นว่า
ไม่เป็ นการเพิ่มต้นทุนแก่สถาบันการเงินของสหกรณ์ขนาดเล็ก ในขณะที่สถาบันการเงินของสหกรณ์
ขนาดใหญ่น้ นั มีลกั ษณะคล้ายธนาคารพาณิ ชย์เพราะมีกลุ่มลูกค้าเหมือนกันและมีธุรกรรมทางการเงิน
คล้ายกัน ดังนั้น จึงควรอยูภ่ ายใต้เกณฑ์ของธนาคารพาณิ ชย์และถูกกากับโดยหน่วยงานเดียวกันกับที่
กากับดูแลธนาคารพาณิ ชย์ ส่ วนผูท้ ี่ไม่เห็นด้วยนั้นมองว่า พื้นฐานการกากับดูแลสถาบันการเงินของ
สหกรณ์ขนาดใหญ่แตกต่างกับธนาคารพาณิ ชย์ในส่ วนของผูเ้ ป็ นเจ้าของ สถาบันการเงินของสหกรณ์
มีสมาชิกเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนธนาคารพาณิ ชย์มีนกั ลงทุนเป็ นเจ้าของ ดังนั้น ความผิดพลาด หรื อความเสี่ ยง
ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานก็เกิดจากสิ่ งที่ต่างกัน วิธีการควบคุม กากับหรื อแก้ไขปั ญหาก็จะแตกต่างกันด้วย
นอกจากนี้ การแยกกากับดูแลสถาบันการเงินของสหกรณ์ขนาดใหญ่และขนาดเล็กนั้น อาจเป็ นการปล่อยให้
สถาบันการเงินของสหกรณ์ขนาดเล็กถูกกากับดูแลอย่างไม่มีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่มีการกากับดูแลได้
ซึ่ งจะส่ งผลให้ประชาชนอาจไม่ได้รับความคุม้ ครองได้
จากการศึกษาดังกล่าว ธนาคารโลก (World Bank) เห็นว่าการออกกฎหมายและการกากับดูแล
สถาบันการเงินของสหกรณ์น้ นั ควรมีการพิจารณาในรายละเอียดที่สาคัญ 4 เรื่ อง ได้แก่
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เรื่ องแรก ใบอนุญาตควรมีการออกใบอนุ ญาตให้แก่สถาบันการเงินของสหกรณ์หรื อไม่ นอกจากนี้
การให้ใบอนุ ญาตควรมีลกั ษณะที่เหมือนกันใช้กบั สหกรณ์ทุกประเภท หรื อแยกประเภทตามลักษณะ
ของรู ปแบบสหกรณ์น้ นั ๆ และควรมีการกาหนดเพิ่มเติมถึงลักษณะของธุ รกรรมที่จะต้องขออนุ ญาต
ไว้ในใบอนุญาตด้วยหรื อไม่
เรื่ องที่สอง มาตรฐานเกี่ยวกับทุนของสหกรณ์ ควรที่จะมีการกาหนดทุนขั้นต่าของสถาบันการเงิน
สหกรณ์ดว้ ยหรื อไม่ โดยอิงกับจานวนสมาชิกของสหกรณ์น้ นั ๆ และควรมีการกาหนดสัดส่ วนทางการเงิน
เช่น สัดส่ วนหนี้สินต่อทุน (D/E RATIO) ในลักษณะเช่นเดียวกับธนาคารพาณิ ชย์ดว้ ยหรื อไม่
เรื่ องที่สาม การกาหนดหลักเกณฑ์หรื อรายละเอียดเกี่ยวกับการบริ หารค่าใช้จ่ายเพื่อให้เกิดความ
ชัดเจน และ
เรื่ องสุ ดท้าย หน่วยงานกากับดูแล ควรจะเป็ นหน่วยงานใดและมีเงื่อนไขในการกากับดูแลอย่างไร
อีกทั้งการกากับดูแลควรมีการกากับดูแลร่ วมกันในระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรื อแยกตามกากับดูแล
ตามประเภทของสถาบันการเงินของสหกรณ์น้ นั หรื อไม่
2.4 การบริหารงานของสหกรณ์
2.4.1 การบริหารงานของสหกรณ์ของไทย
สหกรณ์เป็ นองค์กรอิสระของบุคคล ซึ่ งรวมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
เป็ นการดาเนิ นวิสาหกิจที่เป็ นเจ้าของร่ วมกัน และควบคุมด้วยแนวทางประชาธิ ปไตย ในปั จจุบนั จะเห็นได้
ว่าที่มีปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง สาเหตุประการหนึ่งเกิดจากความบกพร่ อง ความขาดประสิ ทธิ ภาพ
ของระบบบริ หารจัดการ การทุจริ ต และการกระทาผิดจริ ยธรรม ดังนั้น เมื่อสหกรณ์เป็ นธุ รกิจรู ปแบบหนึ่ง
ในสังคมเศรษฐกิจ จะมีวธิ ี การใดที่จะทาให้การบริ หารกิจการของสหกรณ์เป็ นไปอย่างซื่ อสัตย์ โปร่ งใส มีความ
รับผิดชอบ สร้างการมีส่วนร่ วมและมีการใช้กระบวนการบริ หาร เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ และสามารถดาเนินงานประสบความสาเร็ จบรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมัน่ คง จึงจาเป็ นต้องมี
การศึกษาหลักการใช้ธรรมาภิบาลในการบริ หารสหกรณ์ดงั กล่าว ซึ่งการบริ หารงานภายในสหกรณ์ของ
ประเทศไทยมีบุคคลฝ่ ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบงานตามรู ปแบบที่ปฏิบตั ิกนั โดยทัว่ ไป 4 ฝ่ าย
ได้แก่ สมาชิก คณะกรรมการดาเนินการ เจ้าหน้าที่ และผูต้ รวจสอบกิจการ ซึ่ งแต่ละฝ่ ายแบ่งภาระและ
ความรับผิดชอบกัน และขณะเดียวกันก็มีความสัมพันธ์ต่อกันในการดาเนิ นงาน ดังต่อไปนี้
- สมาชิก ใช้อานาจสู งสุ ดในการควบคุมการดาเนิ นงานของสหกรณ์โดยผ่านทาง
ที่ประชุมใหญ่ และมีการมอบอานาจในเรื่ องการบริ หารงานของสหกรณ์ให้แก่คณะกรรมการดาเนินงาน
- คณะกรรมการดาเนิ นการ ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกให้เป็ นผูบ้ ริ หารงานของสหกรณ์
ตามความต้องการของสมาชิก และดาเนินการตามนโยบายที่ได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกจากที่ประชุม
ใหญ่ มีหน้าที่ในการประชุมคณะกรรมการประจาเดือน และควบคุมการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่
- ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ได้รับการจัดจ้างจากคณะกรรมการดาเนินการ
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เพื่อปฏิบตั ิงานภายในของสหกรณ์ให้สมาชิกได้รับบริ การที่ดาเนินการอย่างสอดคล้องกับนโยบายของ
สหกรณ์ โดยได้รับผลตอบแทนในการปฏิบตั ิจากการปฏิบตั ิหน้าที่
- ผูต้ รวจสอบกิจการ ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกเพื่อเป็ นตรวจสอบ
กิจการด้านการเงิน การบัญชี ตลอดจนดาเนินการในเรื่ องต่าง ๆ ของสหกรณ์เพื่อรายงานผลการตรวจสอบ
รวมทั้ง ให้ขอ้ เสนอแนะต่อที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการและที่ประชุมใหญ่
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารของสหกรณ์อย่างสม่าเสมอให้เป็ นบรรทัดฐาน
ในการบริ หารจัดการสหกรณ์อื่น ๆ ที่สนใจ อีกทั้ง ควรมีการศึกษาการใช้หลักธรรมาภิบาลในการ
บริ หารงานของสหกรณ์ทุกประเภทและทุกขนาด และควรมีการศึกษาวิจยั ในเชิงคุณภาพควบคู่กบั การวิจยั
เชิงปริ มาณ เพื่อที่จะให้การอภิปรายในเรื่ องดังกล่าวมีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น24
ปั ญหาที่พบจากการบริ หารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ คือ ปั ญหาการทุจริ ต ส่ วนสาเหตุของ
การทุจริ ตในสหกรณ์ออมทรัพย์ มักเกิดขึ้นจากสาเหตุ ต่อไปนี้25
2.4.1.1 การบริ หารจัดการไม่ถูกต้อง กล่าวคือ คณะกรรมการดาเนินการไม่ได้แบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบงานให้พนักงานเจ้าหน้าที่แต่ละคนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ไม่ได้แยกฝ่ ายการเงิน
ฝ่ ายบัญชีออกจากกันโดยเด็ดขาด
2.4.1.2 คณะกรรมการดาเนินการขาดความรับผิดชอบ โดยให้บุคคลที่ไว้วางใจไปปฏิบตั ิ
ตามใจชอบ ไม่คานึงถึงข้อบังคับ ระเบียบ และวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
2.4.1.3 ผูจ้ ดั การมีอานาจและสร้างบุญคุณเหนือเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็ นโอกาสที่เจ้าหน้าที่ตอ้ งยอม
ร่ วมมือหรื อทาตามความต้องการของผูจ้ ดั การในการปฏิบตั ิงานที่ไม่ถูกต้อง
2.4.1.4 เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ร่วมกันทุจริ ตทั้งคณะ กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือซึ่ งกัน
และกัน ผูจ้ ดั การอ่อนแอติดตามความเคลื่อนไหวเล่ห์เหลี่ยมไหวพริ บของเจ้าหน้าที่ไม่ทนั ทาให้เกิด
การทุจริ ตได้
อย่างไรก็ดี ปั ญหาการทุจริ ตอาจป้ องกันในเบื้องต้นได้ เช่น คณะกรรมการดาเนิ นการ
ต้องหมัน่ ตรวจสอบภายในอย่างสม่าเสมอ การแบ่งหน้าที่การเงินออกจากบัญชีโดยให้แยกจากกัน
โดยเด็ดขาด ให้คาแนะนาแก่สมาชิกทุกคนให้รู้จกั รักษาสิ ทธิ ผลประโยชน์ของตนเองและใช้สิทธิของตน
โดยสุ จริ ต เป็ นต้น และสิ่ งที่ขาดไม่ได้ในการแก้ไขปั ญหาของสหกรณ์ก็คือตัวของบุคลากรในสหกรณ์
เอง สมาชิกไม่ควรมองแต่เพียงว่าสหกรณ์คือสิ่ งวิเศษที่จะดลบันดาลทุกสิ่ งตามที่หวัง ในขณะที่ตนเองนั้น
อยูก่ บั ที่ไม่ได้ร่วมมือ ทาอะไรให้เกิดผล รวมไปถึงตัวของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มที่เข้ามาดูแลสหกรณ์น้ นั ๆ
ควรพยายามทาให้สมาชิกนั้นเกิดความรู ้สึกว่าสหกรณ์ของพวกเขาเหล่านั้นควรจะมีสิ่งนี้หรื อสิ่ งนั้น

ซากีนะ บือราเฮง, “การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารงานของสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์บริ การ และ
สหกรณ์ออมทรัพย์ ในจังหวัดยะลา,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556)
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แล้วจึงทาการส่ งเสริ ม ซึ่ งจะเป็ นการส่ งเสริ มในสิ่ งที่ทางสมาชิกของสหกรณ์ตอ้ งการจริ ง ๆ และที่สาคัญก็คือ
ควรเริ่ มงานกับคนที่มีความเชื่อมัน่ ในระบบสหกรณ์เพียงไม่กี่คนดีกว่าการร่ วมงานกับคนจานวนมากที่
สงสัยและไม่เข้าใจในงานสหกรณ์สุดท้ายจากการที่สหกรณ์เป็ นเครื่ องมืออย่างหนึ่งทางสังคมที่ทาให้บรรลุ
ถึงการมีชีวติ ที่ดีข้ ึน
ดังนั้น จะต้องพิจารณาสหกรณ์ในรู ปที่วา่ “สมาชิกนั้นมีความสุ ข หรื อมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
หรื อไม่หลังจากที่เข้ามาเป็ นสมาชิกของสหกรณ์น้ นั ๆ” จากสิ่ งที่กล่าวมาข้างต้นนี้จะเป็ นตัวจักรสาคัญ
ตัวหนึ่งที่จะทาให้ขบวนการของสหกรณ์ในสังคมไทยนั้นเติบโตอยูร่ อดต่อไปได้26
2.4.2 การบริหารงานของสหกรณ์ต่างประเทศ
สาหรับการบริ หารงานของสหกรณ์ในต่างประเทศ สหกรณ์ในเนเธอร์แลนด์บริ หารงาน
ในรู ปแบบ Holding Company เพื่อประโยชน์ในทางภาษี เนื่องจากสหกรณ์ในเนเธอร์ แลนด์ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้
นิติบุคคลเช่นเดียวกับบริ ษทั อื่น ๆ เพราะสหกรณ์มีสถานะเป็ นนิติบุคคลภายใต้กฎหมายบริ ษทั เพราะขึ้น
ทะเบียนการค้ากับกระทรวงพาณิ ชย์ ดังนั้น สหกรณ์จึงเป็ นผูเ้ สี ยภาษีอนั มีสิทธิ ได้รับประโยชน์ทางภาษี
จากเครื อข่ายอันกว้างขวางของอนุสัญญาภาษีต่าง ๆ ของเนเธอร์ แลนด์ รวมทั้ง Parent-Subsidiary Directive
อีกทั้งสหกรณ์ยงั อาจได้รับการยกเว้นภาษีหกั ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) ภายใต้ Dutch Dividend Withholding
Tax Act27 สาหรับประเทศญี่ปุ่นนั้น ระบบสหกรณ์ธนาคารในประเทศญี่ปุ่นซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจและเพิ่มสภาพความเป็ นอยูท่ ี่ดีให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะในภาคส่ วนของอุตสาหกรรมการเกษตร
การป่ าไม้ และการประมง โดยให้การช่วยเหลือทางการเงินสาหรับสมาชิก ซึ่งนอกเหนือจากการดาเนินการ
ทางธนาคารของของสหกรณ์ นอกจากให้บริ การรับฝากเงินและให้กยู้ มื เงินแล้ว สหกรณ์ดงั กล่าวก็ยงั มีการ
ให้คาแนะนาในทางด้านการประกอบธุ รกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการให้ความช่วยเหลือทางด้านประกันภัย
แก่สมาชิก โดยโครงสร้างของสหกรณ์ธนาคารของประเทศญี่ปุ่นแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วน คือ ส่ วนท้องถิ่น
ส่ วนภูมิภาคและส่ วนระดับประเทศซึ่ งอยูภ่ ายใต้กฎหมายของ Norinchukin Bank Law สหกรณ์ธนาคาร
จะมีการจัดการเงินทุนจากการออมของสมาชิกโดยนาเงินดังกล่าวไปลงทุนในลักษณะต่าง ๆ เช่น การลงทุน
ในหลักทรัพย์ และมีการให้ผลตอบแทนกับสมาชิก ทาให้เห็นได้วา่ สหกรณ์ธนาคารในประเทศญี่ปุ่น
มีความสาคัญในการสนับสนุนและพัฒนาระบบการเงินของประเทศในทุกระดับ28
สาหรับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี น้ นั สหกรณ์มีความสาคัญต่อเศรษฐกิจของเยอรมัน
อย่างมาก โดยถือว่าเป็ นผูใ้ ห้กรู้ ายใหญ่แก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลักษณะเด่นของสหกรณ์สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนีอย่างหนึ่ ง คือ การที่สหกรณ์มีเครื อข่ายร่ วมกัน ทั้งสหกรณ์ที่ก่อตั้งโดยคนในท้องถิ่น
บดี ปุษยานันท์, “ทาอย่างไรสหกรณ์ไทยจึงอยูร่ อด,” วารสารศูนย์บริ การวิชาการ ปี ที่ 13, ฉบับที่ 3 (2548): 46-51.
27
Blue Clue Tax Solutions, “Memorandum: Taxation of the Dutch Cooperative”
https://www.blueclue.nl/images/brochures/en/blue%20clue%20-%20taxation%20of%20the%20dutch%20cooperative%20v1.0.pdf
28
Norinchukin Bank “The Cooperative System and the Cooperative Banking
Business”www.nochubank.or.jp/en/ir/annual_report/
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ในแต่ละที่ (Vollsbanken) และธนาคารสหกรณ์ที่ก่อตั้งโดย Friedrich Raiffeisen ผูก้ ่อตั้งเครดิตยูเนี่ยนชาวนา
(Raiffeisenbanken) ล้วนเป็ นส่ วนหนึ่งของสหภาพสหกรณ์ของเยอรมัน (Bundesverband der Deutschen
Volksbanken und Raiffeisenbanken : BVR) โดยใช้ระบบการหักบัญชี (Clearing) และการบริ หารความเสี่ ยง
ผ่านธนาคารกลางสหกรณ์ ได้แก่ WGZ Bank และ DZ Bank ร่ วมกัน นอกจากนี้ สหภาพสหกรณ์ยงั มีระบบ
คุม้ ครองเงินฝากเป็ นของตนเองโดยธนาคารเป็ นผูจ้ ่ายค่าความเสี่ ยง ซึ่ งจะมีหน่วยวัดและตรวจสอบ (Audit)
แยกกันเพื่อให้ธนาคารสหกรณ์จะไม่ใช้ความเสี่ ยงมากเกินไป และยังสามารถใช้เครื่ องมือป้ องกันอื่น ๆ
เช่น ให้ธนาคารสหกรณ์จดั โครงสร้างใหม่ ทั้งนี้ การใช้เครื อข่ายร่ วมกันของสหกรณ์ทาให้สหกรณ์ขนาด
ใหญ่สามารถช่วยเหลือสหกรณ์ขนาดย่อมได้ และยังร่ วมกันแบ่งปั นความเสี่ ยงผ่านธนาคารกลางสหกรณ์
(เช่น ผ่านการแปลงสิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์) ดังนั้น ธนาคารสหกรณ์จึงอยูไ่ ด้ดว้ ยตนเองและได้รับ
การป้ องกันจากการใช้ความเสี่ ยงเกินไป จึงกลายเป็ นภาคส่ วนที่อยูร่ อดและไม่ตอ้ งพึ่งพาการช่วยเหลือ
จากทางภาครัฐในวิกฤติเศรษฐกิจครั้งที่ผา่ นมา
อย่างไรก็ตาม จากการสื บค้นบทความทางวิชาการนั้น ไม่พบข้อมูลเกี่ยวกับปั ญหาที่เกิดจาก
การบริ หารจัดการของสหกรณ์ในต่างประเทศ แต่ดว้ ยธรรมชาติของธนาคารสหกรณ์มีหน้าที่บริ หารเงินฝาก
ของลูกค้าเป็ นหลัก เงินทุนของธนาคารสหกรณ์จะมิได้มีการโตอย่างก้าวกระโดด เพราะต้องอาศัย
การเพิ่มขึ้นของจานวนสมาชิกเป็ นสาคัญ ปั ญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์ในเยอรมันก็คือการลดลง
ของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ การชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้ อและนโยบายของธนาคารกลางยุโรปที่ส่งผลให้
สหกรณ์ในเยอรมันต้องลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูด้ งั กล่าวลง ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถแข่งขันกับสถาบันการเงิน
หรื อผูใ้ ห้กรู้ ายอื่น ๆ ได้ ในทางกลับกัน สหกรณ์กลับไม่สามารถลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงได้ จึงทาให้
ธนาคารสหกรณ์มีรายได้ลดลงและค่าใช้จ่ายที่เพิม่ ขึ้น ปั ญหาดังกล่าวจะส่ งผลในระยะยาวให้ธนาคาร
สหกรณ์ไม่สามารถพัฒนาการให้บริ การและจ่ายเงินปั นผลให้แก่สมาชิกได้ และอาจทาให้เกิดการควบรวม
สหกรณ์ขนาดเล็กเข้ากับสถาบันการเงินขนาดใหญ่ในอนาคต29
2.5 การคุ้มครองเงินฝาก
2.5.1 การคุ้มครองเงินฝากของสหกรณ์ ในประเทศไทย
เนื่ องจากสหกรณ์ไม่ถือว่าเป็ นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
จากการศึกษาปั ญหาการคุม้ ครองเงินฝากของสหกรณ์ จะพบจุดอ่อนของสหกรณ์ ออมทรัพย์อยู่ 4 ประการ คือ
2.5.1.1 สหกรณ์มีมาตรฐานการกันสารอง สาหรับหนี้ดอ้ ยคุณภาพ (Non-Performing Loan :
NPL) ต่ากว่าเกณฑ์สารองของธนาคารแห่งประเทศไทย เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์มีเกณฑ์การตั้งสารอง
สาหรับลูกหนี้ที่มีความเสี่ ยงที่มีความเคร่ งครัดน้อยกว่าธนาคารพาณิ ชย์ จะเห็นได้จากข้อมูลของกรม
ส่ งเสริ มสหกรณ์ปี 2555 ที่มีการตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญทั้งหมด 3 พันล้านบาท จากสิ นเชื่อทั้งหมด
Frances Coppola, “What Lessons Can the UK Learn from Germany’s Co-Operative Banking Sector?” Cooperative News 25 February 2015
29
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1 ล้านล้านบาท หรื อคิดเป็ นเพียงร้อยละ 0.3 เท่านั้น
2.5.1.2 สหกรณ์ออมทรัพย์ไม่ได้มีหน่วยงานกากับดูแลโดยตรง มีแต่หน่วยงานที่ทาหน้าที่
ส่ งเสริ มอย่างกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ และมีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชี ทั้งสอง
หน่วยงานนั้นไม่ได้มีความเชี่ ยวชาญในการกากับดูแลสถาบันการเงินเท่ากับธนาคารแห่ งประเทศไทย
และก็ยงั ไม่ได้มีการออกกฎระเบียบที่ชดั เจน เพื่อเฝ้ าระวังความเสี่ ยงด้านต่าง ๆ อย่างเช่นที่สถาบันการเงิน
ทัว่ ๆ ไป ดาเนินการอยูใ่ นปั จจุบนั
2.5.1.3 เงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่ได้รับความคุม้ ครองจากสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
มีเพียงแต่กฎกระทรวงที่กาหนดหลักเกณฑ์ในลักษณะอย่างกว้าง ที่ให้สารองสิ นทรัพย์สภาพคล่องต่อเงิน
ฝากไว้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 1 เท่านั้น ดังนั้น หากเกิดเหตุการณ์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งใดแห่งหนึ่งล้มละลาย
หรื อเลิกสหกรณ์ สมาชิกที่ฝากเงินมีโอกาสที่จะไม่ได้รับเงินคืน ไม่วา่ จะมีเงินในบัญชีมากน้อยเท่าใดก็ตาม30
2.5.1.4 ความเสี่ ยงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ เห็นว่า ช่วงปี 2535 ถึงปี 2544 ความเสี่ ยง
ด้านสิ นเชื่ อและอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์ออมทรัพย์มีแนวโน้มสู งขึ้น แต่สภาพคล่องและเงินทุนระยะยาว
มีแนวโน้มลดลง ส่ วนความเสี่ ยงเมื่อเทียบกับธนาคารพาณิ ชย์พบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์มีความเสี่ ยงต่ากว่า
ธนาคารพาณิ ชย์ ซึ่งอาจเป็ นผลมาจากความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อและเงินทุนระยะยาวของสหกรณ์ออมทรัพย์
มีต่ากว่าธนาคารพาณิ ชย์ และสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่มีการทาธุ รกรรมเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ
และวิเทศธนกิจ
ดังนั้น จากประเด็นปั ญหาและหลักเกณฑ์ในการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ในปั จจุบนั
จึงเห็นควรจัดให้มีหน่วยงานที่กากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์เสมือนหนึ่งว่าเป็ นสถาบันการเงินประเภทหนึ่ง
รวมถึงเกณฑ์การปล่อยสิ นเชื่อ และการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อต้องกาหนดปริ มาณเงินที่จะให้สินเชื่ อ
แก่สมาชิก ควบคุมกระบวนการปล่อยสิ นเชื่อ ควบคุมคุณภาพสิ นเชื่อให้อยูใ่ นเกณฑ์ที่กาหนด และพิจารณา
ความสามารถในการชาระหนี้ของสมาชิก โดยต้องไม่สร้างความเดือดร้อนในการดารงชีพของสมาชิก
และการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญทางการเงินให้สมาชิกได้รับทราบ และร่ วมตรวจสอบได้เพื่อจะได้ไม่เกิด
ปั ญหาซ้ ารอยกับกรณี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ 31
2.5.2 การคุ้มครองเงินฝากของสหกรณ์ ต่างประเทศ
ในส่ วนของการคุม้ ครองเงินฝากของต่างประเทศนั้น กฎหมายต่างประเทศ เช่น กฎหมาย
คุม้ ครองเงินฝากของสหภาพยุโรปที่มีการประกาศใช้ฉบับล่าสุ ด คือ Directive 2014/49/EU ซึ่งเป็ นการแก้ไข
กฎหมายคุม้ ครองเงินฝากฉบับเก่า คือ Directive 94/19/EC โดย Directive 2014/49/EU ถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของกลุ่มกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมธนาคารในสหภาพยุโรป โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้าง
ศิริกญั ญา ตันสกุล, “สหกรณ์ออมทรัพย์: เจ้าหนี้ครัวเรื อนที่ตอ้ งจับตา,”Policy Watch สถาบันอนาคตไทยศึกษา
(พฤศจิกายน 2556)
31
เรื องอุไร เศษสูงเนิน, “ความเสี่ ยงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 2545)
30
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ความปลอดภัยให้ระบบการเงินภายในภูมิภาคของสหภาพยุโรป และจะมีผลบังคับใช้เมื่อประเทศสมาชิก
อนุวตั ิการหลักเกณฑ์ดงั กล่าวเป็ นกฎหมายภายใน เบื้องต้นนั้นกฎหมายคุม้ ครองเงินฝากฉบับก่อน
มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่ อมัน่ กับผูท้ ี่นาเงินมาฝาก โดยการให้ความคุม้ ครองแก่ผฝู ้ ากรายย่อยจากผล
ของสถาบันผูใ้ ห้สินเชื่อ (Credit Institution) ที่ลม้ ละลาย โดยจัดตั้งโครงการคุม้ ครองเงินฝาก (Deposit
Guarantee Schemes หรื อ DGSs) อย่างไรก็ตาม Directive 2014/49/EU ได้บญั ญัติหลักการเพิ่มเติม
โดยระบุให้ DGSs จะต้องให้ช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปั ญหาทางการเงินของสถาบันผูใ้ ห้สินเชื่อให้สอดคล้องกับ
กฎหมายอีกฉบับ คือ Directive 2014/59/EU (The Bank Recovery and Resolution Directive หรื อ BRRD)
ที่บญั ญัติให้อานาจเพื่อเป็ นเครื่ องมือในการแทรกแซง สาหรับกรณี จาเป็ นและเร่ งด่วน เพื่อแก้ไขสถานะ
ของสถาบันทางการเงินที่มีปัญหาและลดผลร้ายที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงยังเปิ ดช่องให้ DGSs ใช้เครื่ องมืออื่น ๆ
ที่มีอยูใ่ นกฎหมายภายในของประเทศสมาชิกในการป้ องกันการล้มละลายของสถาบันผูใ้ ห้สินเชื่อ
ทั้งนี้ สถาบันผูใ้ ห้สินเชื่อที่อยูภ่ ายใต้การบังคับของกฎหมายฉบับนี้ คือ สถาบันทางการเงินทุกแห่งที่รับฝาก
เงินและให้กเู้ งิน ซึ่งโดยปกติสหกรณ์ถือเป็ นสถาบันผูใ้ ห้สินเชื่อที่อยูภ่ ายใต้บงั คับ DGSs ด้วย มิฉะนั้น
จะไม่สามารถรับฝากเงินได้ตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ยังมีบางประเทศที่อาจจัดตั้งการคุม้ ครองพิเศษ
เฉพาะกลุ่ม (Institutional Protection Schemes หรื อ IPS) เพื่อให้ความคุม้ ครองเป็ นพิเศษแยกต่างหาก
จาก DGSs อย่างเช่นในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มี IPS ที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อมาคุม้ ครองเงินฝากของกลุ่ม
สหกรณ์ข้ ึนมาเป็ นการเฉพาะ เพื่อให้ความคุม้ ครองแก่สมาชิกอย่างไม่จากัดจานวน เหล่านี้ลว้ นอยูภ่ ายใต้
กฎเกณฑ์ของกฎหมายคุม้ ครองเงินฝากฉบับนี้ท้ งั สิ้ น32
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บทที่ 3
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับสหกรณ์ และสถาบันการเงินของประเทศไทย

สหกรณ์ของไทยถูกจัดตั้งขึ้นมาเกือบ 100 ปี จากจุดเริ่ มต้นที่ภาครัฐต้องการให้ความช่วยเหลือ
แก่ชาวนา ในการจัดหาเงินทุนมาให้กแู้ ละคิดดอกเบี้ยในอัตราต่าเพราะโครงสร้างบริ บทของสังคมที่
เปลี่ยนไปจากเพาะปลูกเพื่อเลี้ยงดูตวั เองมาเป็ นเพื่อการค้าที่มากขึ้น โดยหลักการของสหกรณ์ที่ถูกจัดขึ้นนั้น
อยูบ่ นรากฐานของหลักการประชาธิ ปไตย จากบรรดาบุคคลรวมตัวกันด้วยความสมัครใจ เพื่อร่ วมกันแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนด้านเงินทุน ด้านการผลิตและการจาหน่ายให้มีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน โดยเน้นที่
การช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกันและกันสุ จริ ต เปิ ดเผยและเอื้ออาทรต่อผูอ้ ื่น สมาชิกทุกคน
เป็ นเจ้าของสหกรณ์สมาชิกดาเนินกิจการร่ วมกันและช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน เพื่อแก้ไขความเดือดร้อน
ที่เกิดในการประกอบอาชีพของสมาชิกและช่วยยกฐานะความเป็ นอยูข่ องสมาชิกให้ดียงิ่ ขึ้น ซึ่ งตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542ได้ให้คานิยามของสหกรณ์ หมายความว่า คณะบุคคลซึ่ งร่ วมกัน
ดาเนิ นกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
3.1 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
3.1.1 การจัดตั้งและการจดทะเบียนสหกรณ์
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้สหกรณ์ อยู่ภายใต้การกากับดู แล
ของ 2 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ซ่ ึ งเป็ นหน่วยงานภายใต้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตามพระราชบัญญัติปรับปรุ งกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 นอกจากนี้
ยังกาหนดให้มีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ33 (คณะกรรมการฯ) ซึ่งเป็ นคณะกรรมการฯ
ที่กาหนดกรอบเชิงนโยบายให้แก่สหกรณ์ โดยมีอานาจหน้าที่ในการเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี
ในเรื่ องนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการสหกรณ์ กาหนดแนวทางในการส่ งเสริ มและสนับสนุน
การขยายธุ รกิจและกิจการของสหกรณ์ พิจารณาแก้ไขปั ญหาและอุปสรรคตลอดจนข้อขัดข้องที่ทาให้
นโยบายและแผนการพัฒนาการสหกรณ์ไม่อาจบรรลุเป้ าหมาย เป็ นต้น
สหกรณ์จดั ตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติน้ ี และต้องมีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ ม
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกโดยวิธีช่วยตัวเองและช่วยเหลือซึ่ งกันและกันตาม
หลักการของสหกรณ์34 ทั้งนี้ สมาชิกที่รวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์น้ นั จะต้องเข้าใจหลักการของสหกรณ์
ซึ่งหลักการสหกรณ์35 คือ แนวทางที่สหกรณ์ยดึ ถือปฏิบตั ิเพื่อให้คุณค่าของสหกรณ์เกิดผล เป็ นรู ปธรรม
ประกอบด้วยหลักการที่สาคัญรวม 7 ประการ กล่าวคือ
33

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542,มาตรา 10, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 166 ตอนที่ 30 ก (23 เมษายน 2542): 1.
34
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542,มาตรา 33, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 166 ตอนที่ 30 ก (23 เมษายน 2542): 1.
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หลักการที่ 1 การเป็ นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิ ดกว้าง
สหกรณ์เป็ นองค์การแห่งความสมัครใจ เปิ ดรับบุคคลทัว่ ไปที่สามารถใช้บริ การสหกรณ์ได้
และเต็มใจจะรับผิดชอบในฐานะสมาชิก เข้าเป็ นสมาชิกโดยปราศจากการกีดกันทางเพศ ฐานะทางสังคม
เชื้อชาติ การเมือง หรื อศาสนา
หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
สหกรณ์เป็ นองค์การประชาธิปไตยที่มีการควบคุมโดยสมาชิก ซึ่ งมีส่วนร่ วมอย่างแข็งขัน
ในการกาหนดนโยบายและการตัดสิ นใจ สมาชิกคนใดที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุ มใหญ่ให้เป็ นผูแ้ ทน
สมาชิก ต้องรับผิดชอบต่อสมาชิก ในสหกรณ์น้ นั สมาชิกมีสิทธิ์ ในการออกเสี ยงเท่าเทียมกัน (สมาชิกหนึ่ง
คนหนึ่งเสี ยง) ตามหลักประชาธิปไตย
หลักการที่ 3 การมีส่วนร่ วมทางเศรษฐกิจของสมาชิก
สมาชิกมีส่วนร่ วมในการลงทุน (ซื้ อหุ น้ ) ในสหกรณ์ของตนเองอย่างเสมอภาคกัน และมีส่วน
ในการควบคุมการใช้เงินทุนของสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิ ปไตย ทุนของสหกรณ์อย่างน้อย ๆ ส่ วนหนึ่ง
ต้องเป็ นทรัพย์สินส่ วนรวมของสหกรณ์ โดยปกติสมาชิกจะได้รับผลตอบแทน (ถ้ามี) ในอัตราที่จากัด
ตามเงินลงทุน (หุ น้ ) ที่กาหนดเป็ นเงื่อนไขของการเข้าเป็ นสมาชิก สมาชิกสามารถจัดสรรเงินส่ วนเกินของ
สหกรณ์เพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งหรื อทุกอย่างตามข้อบังคับ
หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเป็ นอิสระ
สหกรณ์เป็ นองค์การที่พ่ ึงพาตนเองและปกครองตนเอง โดยการควบคุมของสมาชิก หากสหกรณ์
จะต้องมีขอ้ ตกลงผูกพันกับองค์การอื่นใด ซึ่ งรวมถึงหน่วยงานของรัฐบาลด้วย หรื อจะต้องเพิ่มเงินลงทุน
โดยอาศัยแหล่งเงินทุนจากภายนอกสหกรณ์ สหกรณ์จะต้องกระทาการดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขที่มนั่ ใจได้วา่
สมาชิกจะยังคงธารงไว้ซ่ ึงอานาจในการควบคุมสหกรณ์ตามแนวทางประชาธิปไตย และสหกรณ์ยงั คงดารง
ความเป็ นอิสระ
หลักการที่ 5 การศึกษา ฝึ กอบรม และสารสนเทศ
สหกรณ์พึงให้การศึกษาและการฝึ กอบรมแก่สมาชิก ผูแ้ ทนสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้ง
ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อให้บุคลากรเหล่านี้สามารถมีส่วนช่วยพัฒนาสหกรณ์ของตนเองได้
อย่างมีประสิ ทธิ ผล และพึงให้ข่าวสารแก่สาธารณชนโดยเฉพาะอย่างยิง่ เยาวชนและบรรดาผูน้ าทางความคิด
ในเรื่ องคุณลักษณะและคุณประโยชน์ของสหกรณ์
หลักการที่ 6 การร่ วมมือระหว่างสหกรณ์
สหกรณ์จะสามารถให้บริ การแก่สมาชิกได้อย่างมีประสิ ทธิ ผลสู งสุ ด และเสริ มสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ขบวนการสหกรณ์ได้ โดยร่ วมมือกันในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ ระดับภูมิภาค
และระดับนานาชาติ
หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรต่อชุมชน
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สหกรณ์พึงดาเนิ นกิจการต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาชุมชนให้มีความเจริ ญยัง่ ยืนตามนโยบาย
ที่สมาชิกเห็นชอบ เมื่อมีการรวมตัวของสมาชิก ผูซ้ ่ ึ งประสงค์จะเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ที่จะขอจัดตั้งขึ้น
ต้องประชุมกันเพื่อคัดเลือกผูท้ ี่มาประชุมให้เป็ นคณะผูจ้ ดั ตั้งจานวนไม่นอ้ ยกว่าสิ บคน36 เพื่อดาเนินการ
จัดตั้งสหกรณ์ และคณะผูจ้ ดั ตั้งจะต้องพิจารณาเลือกประเภทของสหกรณ์โดยคณะผูจ้ ดั ตั้งสหกรณ์
จะต้องเลือกให้สอดคล้องกับกิจการที่ผปู ้ ระสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์มีส่วนกระทาร่ วมกัน37รวมทั้งกาหนด
แผนดาเนินการเกี่ยวกับธุ รกิจหรื อกิจกรรม ทาบัญชี รายชื่อผูท้ ี่จะเป็ นสมาชิก และดาเนินการร่ างข้อบังคับ
แล้วเสนอต่อที่ประชุม ซึ่ งการขอจดทะเบียนสหกรณ์คณะผูจ้ ดั ตั้งสหกรณ์จะต้องยืน่ คาขอต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ (อธิ บดีกรมส่ งเสริ มสหกรณ์)
เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาแล้วเห็นว่า สหกรณ์ที่ขอจดทะเบียนมีวตั ถุประสงค์
และมีเอกสารครบถ้วนตามกฎหมายสหกรณ์ และการจัดตั้งสหกรณ์จะไม่เสี ยหายต่อระบบสหกรณ์ให้
นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียน และออกใบสาคัญรับจดทะเบียนให้ โดยสหกรณ์ที่ได้รับการจดทะเบียน
จะมีฐานะเป็ นนิติบุคคล38
ในกรณี ที่นายทะเบียนสหกรณ์มีคาสั่งไม่รับจดทะเบียน ให้แจ้งคาสั่งพร้อมด้วยเหตุผล
เป็ นหนังสื อไปยังคณะผูจ้ ดั ตั้งสหกรณ์โดยไม่ชกั ช้า โดยคณะผูจ้ ดั ตั้งสหกรณ์มีสิทธิ ยนื่ คาอุทธรณ์คาสัง่
ไม่รับจดทะเบียนแก่คณะกรรมการฯ ภายในหกสิ บวันต่อนายทะเบียนสหกรณ์ และคาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการฯ ให้เป็ นที่สุด39
จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า สหกรณ์ที่จะขอจดทะเบียนจะต้องพิจารณาเลือกและระบุประเภท
ของสหกรณ์ ตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงมี 7 ประเภท ดังนี้
- สหกรณ์การเกษตร
- สหกรณ์ประมง
- สหกรณ์นิคม
- สหกรณ์ร้านค้า
- สหกรณ์บริ การ
- สหกรณ์ออมทรัพย์
- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน40
3.1.2 ประเภทของสหกรณ์
36

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542, มาตรา 34, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 166 ตอนที่ 30 ก (23 เมษายน 2542): 1.
37
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ ด้วยการดาเนินการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ พ.ศ.2552,หมวด 2 ข้อ 7,
38
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542, มาตรา 37, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 166 ตอนที่ 30 ก (23 เมษายน 2542): 1.
39
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542, มาตรา 38, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 166 ตอนที่ 30 ก (23 เมษายน 2542): 1.
40
กฎกระทรวงกาหนดประเภทของสหกรณ์ ที่จะรั บจดทะเบียน พ.ศ.2548, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 36
ก (4 สิ งหาคม 2548).
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3.1.2.1 สหกรณ์การเกษตร41
(1) ประวัติความเป็ นมาของสหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์การเกษตร คือ สหกรณ์ที่จดั ตั้งขึ้นในหมู่ผทู ้ ี่มีอาชี พเกษตรโดยดาเนิน
ธุ รกิจแบบอเนกประสงค์ เพื่อแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพ และช่วยยกฐานะความ
เป็ นอยูข่ องสมาชิกให้ดีข้ ึนมีการจัดตั้งสหกรณ์หาทุนขึ้นที่อาเภอเมืองพิษณุ โลก จังหวัดพิษณุ โลก ชื่อว่า
“สหกรณ์วดั จันทร์ ไม่จากัดสิ นใช้” ได้รับจดทะเบียนเป็ นสหกรณ์แรก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2459
หลังจากนั้นได้มีการจัดตั้งสหกรณ์หาทุนเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ จนกระทัง่ เมื่อมีการตราพระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. 2511 จึงได้ทาการควบสหกรณ์หาทุนหลาย ๆ สหกรณ์เข้าเป็ นสหกรณ์การเกษตรระดับอาเภอ เพื่อให้
มีขนาดธุ รกิจใหญ่ข้ ึนสามารถบริ การแก่สมาชิกได้มากขึ้น
(2) วัตถุประสงค์ของสหกรณ์การเกษตร
(2.1) ให้สินเชื่อเพื่อการเกษตร
(2.2) จัดหาวัสดุการเกษตร และสิ่ งของที่จาเป็ นมาจาหน่าย
(2.3) จัดหาตลาดจาหน่ายผลิตผล และผลิตภัณฑ์ของสมาชิก
(2.4) รับฝากเงิน
(2.5) จัดบริ การและบารุ งที่ดิน
(2.6) ส่ งเสริ มความรู ้ทางเกษตรแผนใหม่
(2.7) ให้การศึกษาอบรมทางสหกรณ์
(3) ประเภทของสหกรณ์การเกษตร
แบ่งเป็ น 3 ระดับ42 คือ
(3.1) สหกรณ์ข้ นั ปฐมหรื อสหกรณ์ทอ้ งถิ่น เป็ นสหกรณ์ที่มีเขตดาเนินการ
ครอบคลุมหนึ่งอาเภอ และทาหน้าที่เป็ นสหกรณ์อเนกประสงค์
(3.2) สหกรณ์ข้ นั มัธยมหรื อชุ มนุมสหกรณ์จงั หวัด เป็ นสหกรณ์ซ่ ึ งจัดตั้ง
โดยสหกรณ์ข้ นั ปฐมอย่างน้อย 3 สหกรณ์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุนกิจการของสหกรณ์
ที่เป็ นสมาชิกในด้านต่าง ๆ เช่น การเงิน การขายการซื้ อ การแปรรู ป
(3.3) สหกรณ์ข้ นั ยอดหรื อชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ เป็ นองค์การที่ทาธุ รกิจ
ด้านการตลาด การจัดหาสิ นค้าของผูผ้ ลิตและผูบ้ ริ โภค และเป็ นคลังสิ นค้าให้แก่สหกรณ์
3.1.2.2 สหกรณ์ประมง
(1) ประวัติความเป็ นมาของสหกรณ์ประมง
สหกรณ์ประมง คือ กลุ่มบุคคลที่มีอาชีพทางการประมง รวมกันจัดตั้งสหกรณ์ข้ ึน
เพื่อช่วยให้ราษฎรผูเ้ ป็ นชาวประมงประกอบอาชีพได้มนั่ คงยิง่ ขึ้น ทั้งเป็ นการส่ งเสริ มการเพาะรักษา
และขยายพันธุ์สัตว์น้ าในแหล่งน้ านั้น ๆ และทางการได้ช่วยให้สมาชิกได้กยู้ มื เงินโดยทางสหกรณ์
41

กองวิชาการ กรมส่งเสริ มสหกรณ์. (2535). การสหกรณ์ในประเทศไทย, 40 - 41
42
กองวิชาการ กรมส่งเสริ มสหกรณ์. (2535). การสหกรณ์ในประเทศไทย, 40 - 41
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เพื่อเป็ นทุนประกอบอาชีพด้วย43
สหกรณ์ประมงแห่งแรกเกิดขึ้นจากทางราชการได้รวบรวมชาวประมงจานวน
54 คน จัดตั้งสหกรณ์ประมงขึ้นในปี พ.ศ. 2492 ชื่อว่า “สหกรณ์ประมงพิษณุ โลก จากัด” ในท้องที่อาเภอ
พรหมพิราม จังหวัดพิษณุ โลก เป็ นสหกรณ์ประมงประเภทน้ าจืดดาเนินการจัดสรรที่ทากินให้สมาชิก
ช่วยเหลือในด้านการจาหน่ายและแปรรู ปสัตว์น้ าดาเนินการขออนุ ญาตจับสัตว์น้ าในท้องที่บางแห่ง
กาหนดเขตสัมปทานให้สมาชิกจับสัตว์น้ าได้โดยสะดวกตลอดจนละเว้นการจับสัตว์น้ าที่ยงั ไม่ได้ขนาด
เพื่อสงวนพันธุ์สัตว์น้ า
กิจกรรมของสหกรณ์ประมงที่แล้วมานับว่าได้ผลดี ปั จจุบนั หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้พิจารณาเห็นว่า การที่จะส่ งเสริ มการอาชีพของชาวประมงให้มนั่ คงยิง่ ขึ้นนั้น การจัดตั้งเป็ นสหกรณ์
ประมง จะเป็ นวิธีที่ดีที่สุดอันหนึ่งในการส่ งเสริ มด้านการผลิตและการจาหน่ายโดยจะเป็ นผลประโยชน์
แก่ชาวประมงในด้านการทางาน การจัดหาเครื่ องมือ และการจัดจาหน่ายสัตว์น้ าที่จบั ได้ให้ได้ราคาดี
และเป็ นประโยชน์แก่ผบู ้ ริ โภคทัว่ ไปด้วย การจัดแบ่งประเภทสหกรณ์ประมงแยกออกจากสหกรณ์
การเกษตรนั้น นอกจากถือว่าเป็ นการอาชีพที่ต่างกันแล้ว ยังเป็ นการให้ความสาคัญกับสหกรณ์ประเภทนี้
เพิม่ ขึ้นด้วย สหกรณ์ประมงที่มีในปั จจุบนั ได้แก่สหกรณ์ที่ช่วยในการขาย รวมทั้งสหกรณ์นากุง้
และสหกรณ์ประมงกลาง44
(2) วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ประมง
(2.1)ให้ความรู ้ทางด้านวิชาการและธุ รกิจการประมง เช่น การเก็บรักษาคุณภาพ
สัตว์น้ า การแปรรู ป การเพาะเลี้ยง
(2.2) จัดหาวัสดุอุปกรณ์การประมง หรื อสิ่ งของที่จาเป็ นมาจาหน่ายแก่สมาชิก
(2.3) จัดจาหน่ายสัตว์น้ า และผลิตภัณฑ์สัตว์น้ าในราคายุติธรรม
(2.4) จัดหาเงินกูใ้ ห้สมาชิกกูไ้ ปลงทุนประกอบอาชีพ
(2.5) รับฝากเงิน
(2.6) ให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัวที่ประสบภัยพิบตั ิ
3.1.2.3 สหกรณ์ร้านค้า45
(1) ประวัติความเป็ นมาของสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์ร้านค้า คือ สหกรณ์ที่ผบู ้ ริ โภครวมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดหาสิ นค้า
เครื่ องอุปโภคบริ โภคมาจาหน่ายแก่สมาชิกและบุคคลทัว่ ไป ในต่างประเทศนิยมเรี ยกว่า “สหกรณ์
ของแม่บา้ น” โดยจดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ์ในประเภทสหกรณ์ร้านค้า มีสภาพเป็ นนิติบุคคล

43

กองวิชาการ กรมส่งเสริ มสหกรณ์. (2535). การสหกรณ์ในประเทศไทย, 42
กระทรวงศึกษาธิการ กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญศึกษา. (2520). ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการสหกรณ์และ
การส่งเสริ มสหกรณ์ในประเทศไทย, 90
45
“สหกรณ์ร้านค้า,” http://www.cai.ku.ac.th/article/สหกรณ์ร้านค้า.pdf (สื บค้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560).
44
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ซึ่งสมาชิกผูถ้ ือหุน้ ทุกคนเป็ นเจ้าของ สมาชิกลงทุนร่ วมกันในสหกรณ์ดว้ ยความสมัครใจเพื่อแก้ไขปั ญหา
ความเดือดร้อนในการซื้ อเครื่ องอุปโภคบริ โภค และเพื่อผดุงฐานะทางเศรษฐกิจของตนและหมู่คณะ
สหกรณ์ร้านค้าแห่ งแรกของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นในหมู่ชาวชนบทในอาเภอ
เสนาจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ในปี พ.ศ.2480 แต่ร้านสหกรณ์แห่งนี้ ตอ้ งเลิกล้มไป ต่อมารัฐบาลมีนโยบาย
ที่จะช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวกับการครองชีพ จึงได้ส่งเสริ มและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งร้านสหกรณ์
ทั้งในส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาคขึ้นอีกเป็ นจานวนมากจนในปั จจุบนั มีสหกรณ์ร้านค้าเกิดขึ้นทุกจังหวัด
ในประเทศไทย
(2) วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์ร้านค้า คือ สหกรณ์ที่ผบู ้ ริ โภครวมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดหาสิ นค้า
เครื่ องอุปโภคบริ โภค และรวบรวมผลิตผลผลิตภัณฑ์มาจาหน่ายให้แก่สมาชิกและส่ งเสริ มความเป็ นอยู่
ของสมาชิกให้ดีข้ ึน เพื่อให้บรรลุเป้ าหมายดังกล่าว สหกรณ์ร้านค้าโดยทัว่ ไปจึงกาหนดวัตถุประสงค์
ของการดาเนินงานไว้ดงั ต่อไปนี้
(2.1) จัดหาสิ่ งของและบริ การที่สมาชิกมีความต้องการมาจาหน่าย
(2.2) รวบรวมผลิตผล ผลิตภัณฑ์ของสมาชิกมาจาหน่าย
(2.3) ส่ งเสริ มและเผยแพร่ ความรู ้ทางสหกรณ์ให้แก่สมาชิ ก
(2.4) ส่ งเสริ มสมาชิกให้รู้จกั การประหยัด การช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
และการช่วยตนเอง
(2.5) ร่ วมมือกับสหกรณ์และสถาบันอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ในอันที่จะเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
(2.6) ดาเนินธุ รกิจอย่างอื่นเพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ขา้ งต้น
(3) ลักษณะการดาเนิ นธุ รกิจการ
การบริ หารธุ รกิจหรื อกิจการของร้านสหกรณ์ก็มีลกั ษณะเช่นเดียวกับสหกรณ์
ประเภทอื่น ๆ คือ ตั้งอยูบ่ นรากฐานของประชาธิ ปไตย สมาชิกทุกคนเป็ นเจ้าของร้านสหกรณ์แต่สมาชิก
ทุกคนจะร่ วมกันบริ หารกิจการของร้านสหกรณ์ท้ งั หมดไม่ได้ จึงจาเป็ นต้องเลือกผูบ้ ริ หารกิจการแทน
เรี ยกว่า “คณะกรรมการดาเนินการ” ซึ่งมีจานวนเท่าที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ตามปกติ
จะมีจานวนระหว่าง 10 - 15 คน โดยคานึงถึงความเหมาะสมตามขนาดและปริ มาณธุ รกิจของแต่ละสหกรณ์
คณะกรรมการดาเนินการมีอานาจหน้าที่เป็ นผูด้ าเนิ นกิจการและเป็ นผูแ้ ทนสหกรณ์ในกิจการทั้งปวง
คณะกรรมการดาเนิ นการต้องปฏิบตั ิหน้าที่ให้เป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับและมติของที่ประชุมใหญ่
ตลอดจนปฏิบตั ิหน้าที่ในทางอันสมควร เพื่อให้เกิดผลดีแก่ร้านสหกรณ์และแก่สมาชิกแม้วา่ คณะกรรมการ
ดาเนินการจะเป็ นผูด้ าเนินกิจการของร้านสหกรณ์ก็ตาม แต่เพื่อให้กิจการของสหกรณ์ดาเนินไป
อย่างกว้างขวาง ให้บริ การแก่สมาชิกและบุคคลผูส้ นใจทัว่ ไปอย่างทัว่ ถึง คณะกรรมการดาเนินการ
ควรจัดจ้างผูจ้ ดั การที่มีความรู้ความสามารถในเชิงการค้า และมีความซื่อสัตย์สุจริ ตมาดาเนินธุ รกิจ
ของร้านสหกรณ์ นอกจากนี้ ผูจ้ ดั การอาจจัดจ้างเจ้าหน้าที่ของร้านสหกรณ์ในด้านต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
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โดยคานึงถึงปริ มาณธุ รกิจและการประหยัดเป็ นสาคัญ ร้านสหกรณ์ควรดาเนินการค้ากับลูกค้าทั้งที่เป็ น
สมาชิกและมิใช่สมาชิกโดยยึดถือกฎของผูน้ าแห่งรอชเดลดังต่อไปนี้
(3.1) ขายสิ นค้าตามราคาตลาดหรื อถูกกว่าบ้างเล็กน้อย เพื่อมิให้เป็ นศัตรู
กับร้านใกล้เคียง
(3.2) จัดหาสิ นค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสมาชิกส่ วนใหญ่
มาจาหน่ายและไม่ปลอมปนสิ นค้า
(3.3) เที่ยงตรงในการชัง่ ตวง วัด
(3.4) จัดซื้ อสิ นค้าที่จาเป็ นแก่การครองชีพประจาวันมาจาหน่ายให้มากชนิด
เพื่อให้สมาชิกเลือกซื้ อได้ตามความต้องการ
(3.5) ขายสิ นค้าด้วยเงินสด เพื่อช่วยให้ร้านสหกรณ์มีเงินหมุนเวียนได้คล่องตัว
และช่วยให้สมาชิกใช้จ่าย เงินโดยมีเหตุผลเพื่อป้ องกันหนี้สูญร้านสหกรณ์ที่ต้ งั ใหม่พึงยึดหลักและวิธีการค้า
ตามที่กล่าวโดยเคร่ งครัดเพื่อที่จะสามารถดาเนินงานได้ประสบความสาเร็ จต่อไป
(4) ประโยชน์ที่สมาชิกร้านสหกรณ์ร้านค้าจะได้รับ
(4.1) ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกในเรื่ องราคาและคุณภาพของสิ นค้า
(4.2) เมื่อสหกรณ์มีกาไรสุ ทธิ ประจาปี สมาชิกจะได้รับเงินปันผลตามหุน้ และเงิน
เฉลี่ยคืนตามส่ วนการซื้ อจากร้านสหกรณ์เท่ากับว่าสมาชิกซื้ อสิ นค้าได้ถูกกว่าท้องตลาดทัว่ ไป
(4.3) การที่ร้านสหกรณ์จาหน่ายสิ นค้าด้วยเงินสด นอกจากจะเป็ นการช่วยให้
ร้านสหกรณ์มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสาหรับจัดหาสิ นค้าที่มีราคาถูกมาจาหน่ายแก่สมาชิกแล้ว
ยังเป็ นการช่วยให้สมาชิกมีความรอบคอบในการใช้จ่ายเงินและทาให้เกิดการประหยัด
(4.4) สหกรณ์เป็ นองค์กรทางเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เช่น การประกันชีวติ หมู่การฌาปนกิจ การนันทนาการ การศึกษาและอื่น ๆ
3.1.2.4 สหกรณ์บริ การ46
(1) ประวัติความเป็ นมาของสหกรณ์บริ การ
สหกรณ์บริ การแห่งแรกตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2484 ชื่อ "สหกรณ์ผทู้ าร่ มบ่อสร้างจากัด
สิ นใช้" อยูท่ ี่ตา บลต้นเปา อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ ปั จจุบนั คือ "สหกรณ์ร่มหัตถกรรมผลิตภัณฑ์
ไม้บ่อสร้างจากัด" เป็ นการรวมตัวกันในกลุ่มผูม้ ีอาชีพทาร่ ม ต่อมาในปี พ.ศ.2496 ได้มีการจัดตั้ง "สหกรณ์
บริ การไฟฟ้ าหนองแขม จากัด" ที่อาเภอหนองแขม กรุ งเทพมหานคร เป็ นสหกรณ์ที่ให้บริ การด้าน
สาธารณูปโภค ซึ่งใน พ.ศ. 2521 การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาคได้เข้าไปดาเนิ นการแทนตามกฎหมายสหกรณ์น้ ี
จึงได้เปลี่ยนประเภทเป็ นสหกรณ์ร้านค้า และในปี พ.ศ. 2497ได้มีการจัดตั้ง "สหกรณ์มีดอรัญญิก จากัด"
ที่ตาบลทุ่งช้าง อาเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ภายหลังจากนั้นสหกรณ์บริ การก็ได้มีการจัดตั้ง
เพิ่มขึ้นตลอดมา

46

“สหกรณ์บริ การ,” http://www.cai.ku.ac.th/article/สหกรณ์บริ การ.pdf (สื บค้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560).
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(2) วัตถุประสงค์ของสหกรณ์บริ การ คือ
(2.1) ประกอบธุ รกิจด้านการบริ การที่ระบุไว้ตามรู ปแบบของสหกรณ์
(2.2) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเครื่ องอุปโภคบริ โภค
ที่จาเป็ นมาบริ การแก่สมาชิกในราคายุติธรรม
(2.3) รับฝากเงินจากสมาชิกเพื่อส่ งเสริ มการออมทรัพย์
(2.4) ให้เงินกูใ้ นส่ วนที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ หรื อจาเป็ นแก่สมาชิก
(2.5) รวบรวมผลิตภัณฑ์จากสมาชิก โดยจัดหาตลาดจาหน่ายให้
(2.6) ช่วยเหลือสมาชิกด้านกฎหมายคดีความ
(2.7) ส่ งเสริ มสวัสดิภาพของสมาชิกและครอบครัว
(2.8) ส่ งเสริ มการช่วยตนเองและการร่ วมมือกันช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
ในหมู่สมาชิก
(2.9) ให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิกเพื่อให้มีความรู ้ทางสหกรณ์และความรู ้
เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
(2.10) ร่ วมมือกับสหกรณ์อื่นและหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อกิจการความก้าวหน้า
ของสหกรณ์
(3) รู ปแบบของสหกรณ์บริ การ
ปั จจุบนั สามารถแบ่งแยกสหกรณ์บริ การตามลักษณะการประกอบการได้
5 รู ปแบบ ดังนี้
(3.1) สหกรณ์อุตสาหกรรมในครัวเรื อน ตั้งขึ้นในหมู่ประชาชนผูป้ ระกอบอาชีพ
หัตถกรรมในครัวเรื อน เพือ่ แก้ปัญหาในด้านวัตถุดิบและการจาหน่ายผลิตภัณฑ์โดยการส่ งเสริ มให้นาวัสดุ
อุปกรณ์ที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นมาใช้ให้เป็ นประโยชน์ใน การผลิตสิ นค้า สหกรณ์รูปนี้แบ่งออกเป็ น สหกรณ์
หัตถกรรมผลิตภัณฑ์ไม้และ สหกรณ์หตั ถกรรมอื่น ๆ
(3.2) สหกรณ์เดินรถ ตั้งขึ้นในหมู่ผปู ้ ระกอบอาชีพการเดินรถเพื่อให้มีรายได้
พอเลี้ยงครอบครัว และสามารถยึดเป็ นอาชีพหลักได้นอกจากนี้ยงั เป็ นการจัดระเบียบการเดินรถให้เป็ นไป
ตามพระราชบัญญัติการขนส่ งทางบกและพระราชบัญญัติสหกรณ์ซ่ ึ งสหกรณ์รูปนี้แบ่งออกเป็ นสหกรณ์
รถยนต์โดยสารสหกรณ์รถยนต์แท็กซี่สหกรณ์รถยนต์สามล้อ และสหกรณ์สี่ลอ้ เล็ก
(3.3) สหกรณ์เคหสถานและบริ การชุมชน ตั้งขึ้นตามความต้องการของ
ประชาชน ผูม้ ีความเดือนร้อนในเรื่ องที่อยูอ่ าศัย เพื่อให้ทุกคนได้มีที่อยูอ่ าศัยเป็ นของตนเองและอยูร่ ่ วมกัน
เป็ นชุมชน อย่างมีความสุ ขสหกรณ์รูปนี้ แบ่งออกเป็ นสหกรณ์เคหสถาน และสหกรณ์บริ การชุมชน
(3.4) สหกรณ์สาธารณูปโภค ตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในเรื่ อง
สาธารณูปโภคของประชาชนที่อาศัยอยูร่ ่ วมกันในเขตชุมชนเดียวกันหรื อใกล้เคียงกัน แบ่งออกเป็ นสหกรณ์
บริ การไฟฟ้ าพลังน้ าสหกรณ์บริ การน้ าบาดาล และสหกรณ์บริ การน้ าประปา
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(3.5) สหกรณ์บริ การรู ปอื่น เป็ นสหกรณ์บริ การที่ดาเนินธุ รกิจไม่อาจจัดเข้า 4
รู ปแบบ ข้างต้นวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งสหกรณ์บริ การมีหลายรู ปแบบให้พิจารณา
(4) การดาเนินธุ รกิจของสหกรณ์
การดาเนิ นธุ รกิจของสหกรณ์บริ การจะดาเนินการตามลักษณะการประกอบการ
ของสมาชิกเป็ นหลักดังนี้
(4.1) สหกรณ์อุตสาหกรรมในครัวเรื อน ธุ รกิจของสหกรณ์ส่วนใหญ่
จะดาเนินการเกี่ยวกับการจัดหาวัตถุดิบในการผลิตหรื อ สิ่ งของอย่างอื่น ที่สมาชิกมีความต้องการมาจาหน่าย
แก่สมาชิก รวมทั้งรวบรวมผลิตภัณฑ์จากสมาชิก เพื่อจัดการขายหรื อเพื่อขาย ดังนั้น ธุ รกิจของสหกรณ์
จึงต้องเกี่ยวข้องกับการจัดการการผลิต และการตลาดเป็ นหลัก สาหรับการตลาดเป็ นสิ่ งสาคัญที่
คณะกรรมการฯ และฝ่ ายจัดการของสหกรณ์ตอ้ งมีความรู้ ความเข้าใจเป็ นอย่างดีดว้ ย
(4.2) สหกรณ์เดินรถ ธุ รกิจของสหกรณ์ส่วนใหญ่ดาเนินการเกี่ยวกับ
การประกอบการเดินรถและส่ งเสริ มให้สมาชิก มีรถยนต์เป็ นของตนเอง รวมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับ
รถยนต์ หรื อสิ่ งของอย่างอื่น ที่สมาชิกต้องการมาจาหน่ายแก่สมาชิก
(4.3) สหกรณ์เคหสถานและบริ การชุมชน สหกรณ์เคหสถานธุ รกิจของสหกรณ์
ส่ วนใหญ่ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน หรื อจัดสร้างที่อยูอ่ าศัยให้แก่สมาชิก รวมทั้งให้สมาชิกกูย้ มื
เงินสาหรับสหกรณ์บริ การชุมชน ธุรกิจของสหกรณ์ดาเนิ นการเกี่ยวกับการให้บริ การด้านการรักษา
ความสะอาด การรักษาความปลอดภัย แสงสว่างส่ วนกลางและอื่น ๆ
(4.4) สหกรณ์สาธารณูปโภค ธุ รกิจของสหกรณ์ส่วนใหญ่ดาเนินการเกี่ยวกับการ
ให้บริ การด้านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้ าพลังน้ า หรื อน้ าบาดาล หรื อน้ าประปา รวมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ หรื อสิ่ งของอย่างอื่นมาจาหน่ายแก่สมาชิก
(4.5) สหกรณ์บริ การรู ปอื่น ๆ ธุ รกิจของสหกรณ์ข้ ึนอยูก่ บั ลักษณะการประกอบ
ธุ รกิจของสหกรณ์น้ นั ๆ
(5) ประโยชน์ที่สมาชิกได้รับจากสหกรณ์บริ การ
(5.1) ในรู ปสหกรณ์อุตสาหกรรมในครัวเรื อน ช่วยให้สมาชิกในกลุ่มอาชีพฝี มือ
ประเภทต่าง ๆสามารถทาการผลิตสิ นค้าให้มีมาตรฐาน คุณภาพที่ดีโดยการประหยัดต้นทุนการผลิต
ด้วยการรวมกันซื้ อและรวมกันขาย ทาให้รายได้เพิ่มสู งขึ้น
(5.2) ในรู ปสหกรณ์บริ การ ช่วยให้สมาชิกมีโอกาสประกอบอาชีพการเดินรถ
ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีรายได้ที่แน่นอนและสร้างความเป็ นระเบียบในการเดินรถ
(5.3) ในรู ปสหกรณ์เคหสถานและบริ การชุมชน ช่วยให้สมาชิกได้มีบา้ น
และที่ดินเป็ นของตนเองในราคาประหยัด และอยูร่ ่ วมกันในชุมชนอย่างมีความสุ ข
(5.4) ในรู ปสหกรณ์สาธารณู ปโภค ช่วยให้สมาชิกได้รับการบริ การ
สาธารณูปโภคอย่างถูกลักษณะตามความต้องการของสมาชิกในราคาที่เหมาะสม
(5.5) ในรู ปสหกรณ์บริ การอื่น ๆ ช่วยให้สมาชิกสามารถดารงชีพอย่างประหยัด
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และปลอดภัย มีรายได้เพิ่มขึ้นทาให้ความเป็ นอยูด่ ีข้ ึนในที่สุด
(5.6) เข้าประชุมใหญ่ เพื่อแถลงข้อคิดเห็นของตน และมีสิทธิ ได้รับเลือกตั้งเป็ น
คณะกรรมการดาเนินการ
(5.7) เมื่อสหกรณ์มีกาไรสุ ทธิ ประจาปี สมาชิกจะได้รับเงินปันผลตามที่ที่ประชุม
ใหญ่พิจารณาจัดสรรให้ตามจานวนหุน้ แต่ไม่เกินอัตราที่กฎกระทรวงกาหนด และเงินเฉลี่ยคืนตามส่ วนที่ได้
กระทาธุ รกิจกับสหกรณ์
3.1.2.5 สหกรณ์นิคม47
(1) ประวัติความเป็ นมาของสหกรณ์นิคม
ที่ดิน นับเป็ นปัจจัยหลักที่สาคัญอย่างหนึ่งในการประกอบอาชีพทางการเกษตร
มีเกษตรกรเป็ นจานวนมากที่ประสบปั ญหาขาดแคลนที่ดินทากินหรื อมีที่ดินทากินน้อยไม่เพียงพอกับ
การเพาะปลูก ต้องเช่าที่ดินจากนายทุนมาทากิน โดยยอมเสี ยค่าเช่าราคาแพง และเมื่อรายได้จากการจาหน่าย
ผลิตผลน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ ทาให้เกษตรกรส่ วนใหญ่มีภาระหนี้สินและมีฐานะยากจนเรื้ อรัง
จนยากที่จะสร้าง ตัวเองให้มีฐานะมัน่ คงได้ ดังนั้นจึงมีเกษตรกรจานวนไม่นอ้ ยใช้วธิ ี แก้ปัญหาโดยการบุกรุ ก
เข้าไปทากินในที่สาธารณประโยชน์และที่สงวนแห่งชาติโดยพลการ นอกจากจะเป็ นการกระทาที่ฝ่าฝื น
กฎหมายแล้ว ยังเป็ นการทาลายป่ าไม้และต้นน้ าลาธาร อันเป็ นทรัพยากรที่มีค่าของชาตินบั เป็ นผลเสี ยต่อความ
อุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและก่อให้เกิดปั ญหาฝนแล้งหรื ออุทกภัย และก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ส่วนรวม
อย่างมากมายด้วยเหตุน้ ี จึงจาเป็ นที่รัฐจะต้องเข้าไปช่วยเหลือราษฎรที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรแต่ขาด
แคลนที่ดินทากิน ให้ได้รับจัดสรรที่ดินทากินในขนาดที่เหมาะสมเพื่อเป็ นการส่ งเสริ มอาชีพเกษตรกรรม
โดยสนับสนุนให้มีการจัดตั้งสหกรณ์เกี่ยวกับที่ดินขึ้น เพราะเห็นว่าสหกรณ์เป็ นระบบเศรษฐกิจที่สมาชิก
จะได้ร่วมมือกันแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ โดยการช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
สหกรณ์นิคมจึงหมายถึงสหกรณ์ภาคการเกษตรในรู ปแบบหนึ่งที่มีการ
ดาเนินการจัดสรรที่ดินทากินให้ราษฎร การจัดสร้างปั จจัยพื้นที่ฐานและสิ่ งอานวยความสะดวกให้ผทู ้ ี่อยู่
อาศัยควบคูไ่ ปกับการเกษตร การส่ งเสริ มอาชีพรวมทั้งกิจกรรมให้บริ การสาธารณูปโภคแก่สมาชิก
ดังนั้น อาจกล่าวได้วา่ สหกรณ์นิคม มีงานหลัก 2 ส่ วน คือ ส่ วนแรก คือ งานจัดที่ดิน และส่ วนที่สอง
คือ งานจัดสหกรณ์
สหกรณ์นิคมจะอานวยประโยชน์ให้แก่สมาชิก ดังนี้
- เป็ นสื่ อกลางในการขอรับหรื อบริ การต่าง ๆ จากรัฐบาล
- เป็ นสื่ อกลางระหว่างรัฐบาลกับสมาชิกสหกรณ์ในการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
เช่น เรี ยกเก็บเงินเพื่อช่วยทุนของรัฐ
- เพื่อให้เกษตรในนิคมมีสถาบันของตนเองจะจัดทาและอานวยบริ การในด้าน
ต่าง ๆ เช่น การจัดหาสิ นเชื่อ

47

“สหกรณ์นิคม,” http://www.cai.ku.ac.th/สหกรณ์นิคม.pdf (สื บค้นเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560).
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- การรวมกันซื้ อ-ขาย การส่ งเสริ มการเกษตรและการฝึ กอบรมซึ่ งเป็ นการ
เสริ มสร้างให้เกิดระบบที่ดีในการจัดหา การผลิต การตลาด โดยสมาชิกของสหกรณ์นิคมเป็ นเจ้าของเป็ น
ผูด้ าเนิ นการและเป็ นผูป้ ระโยชน์ซ่ ึ งจะทาให้สหกรณ์นิคม สามารถผนึกกาลังประกอบอาชีพอย่างมัน่ คง
มีรายได้และมีฐานะความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
3.1.2.6 สหกรณ์ออมทรัพย์48
(1) ประวัติความเป็ นมาของสหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์ถือเป็ นสถาบันการเงินแห่งหนึ่งที่มีสมาชิกเป็ นบุคคล
ที่มีอาชีพอย่างเดียวกันหรื ออาศัยในที่ชุมชนเดียวกัน มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มให้สมาชิกรู ้จกั การออม
ทรัพย์ และให้กยู้ มื เงินเมื่อเกิดความจาเป็ น หรื อเพื่อก่อให้เกิดผลประโยชน์งอกเงย และได้รับการจดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 โดยภายหลังการจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์จะมีสถานะเป็ น
นิติบุคคล เนื่ องจากประชาชนประสบปั ญหาเกี่ยวกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น ผูท้ ี่มีรายได้นอ้ ยได้รับความ
เดือดร้อนเพราะไม่สามารถจะหารายได้เพิ่มให้เพียงพอกับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น และมักจะแก้ไขปั ญหา
ด้วยการกูย้ มื เงินจากนายทุนโดยยอมเสี ยดอกเบี้ยในอัตราสู ง จึงก่อให้เกิดหนี้สินผูกพันแก่ตนเอง
และครอบครัวภายหลัง บุคคลที่ประสบปัญหาดังกล่าว จึงร่ วมกันแก้ไขปั ญหาด้วยการรวมกลุ่มกัน
จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ข้ ึนเพื่อบรรเทาปั ญหาความเดือดร้อน โดยยึดหลักการช่วยเหลือตนเอง
และช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ซึ่ งปั จจุบนั จานวนสหกรณ์ออมทรัพย์ในประเทศไทยทั้งหมดมี 1,425 แห่ง
โดยมีสมาชิก 2,889,496 คน49

ภาพที่ 1 แนวโน้ มจานวนสหกรณ์ออมทรัพย์ ตั้งแต่ ปี 2550 – 2559
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 255950

48

“สหกรณ์ออมทรัพย์,” http://webhost.cpd.go.th/rlo/saving.html (สื บค้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560)
49
“จานวนสมาชิกสหกรณ์,”
http://www.cpd.go.th/ewt_dl_link.php?nid=3249&filename=Cooperative_Infor_Statistics (สื บค้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์
2560).
50
“สถิติสหกรณ์ ณ ปี ปั จจุบนั ,” http://www.cpd.go.th/main.php?filename=Cooperative_Infor_Statistics (สื บค้น
เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560).
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(2) วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์เป็ นสถาบันการเงินที่ส่งเสริ มให้บุคคลที่เป็ นสมาชิกรู ้จกั
การประหยัด รู ้จกั การออมทรัพย์และสามารถบริ การเงินกูใ้ ห้แก่สมาชิกเพื่อนาไปใช้จ่ายเมื่อเกิดความจาเป็ น
โดยยึดหลักการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน จึงเป็ นการร่ วมกันแก้ไขปั ญหาทางเศรษฐกิจ
และสังคมอีกทางหนึ่ง ดังนี้
(2.1) การส่ งเสริ มการออมทรัพย์ เป็ นวัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์ออมทรัพย์
แบ่งออกเป็ น 2 วิธี คือ
(2.1.1) การส่ งเสริ มสหกรณ์ออมทรัพย์โดยการถือหุ ้น สหกรณ์กาหนดให้
สมาชิกส่ งชาระค่าหุ น้ เป็ นประจาทุกเดือน โดนการหักเงินค่าหุ น้ ณ ที่จ่ายเงินเดือนและจ่ายเงินปั นผลค่าหุ ้น
ให้แก่สมาชิกตามอัตราที่พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 กาหนดไว้ เงินปั นผลที่ได้รับนี้ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
ให้แก่รัฐ และเมื่อสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ก็สามารถถอนค่าหุ น้ คืนได้
(2.1.2) การส่ งเสริ มสหกรณ์ออมทรัพย์โดยการรับฝากเงิน สหกรณ์มีบริ การ
ด้านเงินฝากทั้งประเภทเงินฝากประจาและเงินฝากออมทรัพย์ และให้ผลตอบแทนในรู ปดอกเบี้ยในอัตรา
เดียวกับธนาคารพาณิ ชย์ หรื อสู งกว่าตามฐานะของแต่ละสหกรณ์
(2.2) การให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก สหกรณ์จะนาเงินค่าหุ น้ และเงินฝากของสมาชิก
มาหมุนเวียนให้สมาชิกที่มีความจาเป็ นหรื อเดือดร้อนกูย้ มื โดยคิดดอกเบี้ยต่ากว่าเอกชน
(3) ประเภทการออมของสหกรณ์ออมทรัพย์51
การส่ งเสริ มการออมทรัพย์เป็ นวัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์ออมทรัพย์
มี 2 ประเภท คือ
(3.1) การถือหุน้ สหกรณ์ออมทรัพย์จะให้สมาชิกทุกคนถือหุน้ มากน้อย
ตามความสมัครใจ แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่าอัตราที่สหกรณ์กาหนดไว้ และให้สมาชิกชาระค่าหุ น้ เป็ นประจา
ทุก เดือนโดยสหกรณ์จะจ่ายเงินปั นผลเป็ นค่าตอบแทน (เหมือนกับดอกเบี้ย) ปี ละครั้ง เงินปั นผลนี้ไม่ตอ้ ง
เสี ยดอกเบี้ยให้รัฐและเมื่อสมาชิกลาออกจากสหกรณ์ก็สามารถถอนหุ น้ คืนได้
(3.2) การฝากเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์จะมีบริ การการเงินด้านเงินฝากทั้งประเภท
เงินฝากประจา และเงินฝากออมทรัพย์โดยผลตอบแทนในรู ปของดอกเบี้ยเช่นเดียวกับธนาคารพาณิ ชย์
(4) ลักษณะการให้เงินกู้
เงินกูท้ ี่สหกรณ์จ่ายให้กบั สมาชิกมี 3 ประเภท คือ
(4.1) เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น ในกรณี ที่สมาชิกมีความจาเป็ นเร่ งด่วนหรื อมีรายจ่าย
ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน สมาชิกสามารถกูเ้ งินประเภทนี้จากสหกรณ์ได้ไม่เกินครึ่ งหนึ่งของเงินได้รายเดือน
แต่จากัดขั้นสู งไว้ตามฐานะของแต่ละสหกรณ์และกาหนดส่ งชาระคืนไม่เกิน 2 งวดรายเดือน เงินกูป้ ระเภท
นี้ไม่ตอ้ งมีหลักประกัน
51

“ความรู ้เบื้องต้นเรื่ องสหกรณ์ออมทรัพย์,” http://welfare.labour.go.th/attachments/article/17/00017.pdf
(สื บค้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560).
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(4.2) เงินกูส้ ามัญ สมาชิกสามารถกูเ้ งินประเภทนี้ได้ประมาณ 4 -15 เท่าของเงิน
ได้รายเดือน แต่จะจากัดขั้นสู งไว้ตามฐานะของแต่ละสหกรณ์ และกาหนดส่ งชาระคืนระหว่าง 24 -72 งวด
รายเดือน และต้องมีสมาชิกด้วยกันค้ าประกัน อย่างน้อย 1 คน การกาหนดวงเงินกูฉ้ ุ กเฉิ นและสามัญ
จะใช้เงินเดือนเฉลี่ยของสมาชิกแต่ละสหกรณ์เป็ นฐานในการกาหนด ตัวอย่าง เช่น สหกรณ์แห่งหนึ่ง
สมาชิกมีเงินเฉลี่ย 10,000 บาท/เดือน ขั้นสู งของวงเงินกูฉ้ ุ กเฉิ นควรเป็ น 5,000 บาท ขั้นสู งของวงเงินกูส้ ามัญ
ควรเป็ น 40,000 -150,000 บาท แต่ท้ งั นี้ก็ข้ ึนอยูก่ บั ฐานะทางการเงินและดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ในการกาหนดระเบียบ
(4.3) เงินกูพ้ ิเศษ ถ้าสหกรณ์มีฐานะมัน่ คงแล้ว สหกรณ์จะเปิ ดบริ การให้เงินกู้
พิเศษเพื่อให้สมาชิกกูไ้ ปลงทุนในการประกอบอาชีพ หรื อกูไ้ ปเพื่อการเคหะสงเคราะห์ เงินกูป้ ระเภทนี้
สามารถกูต้ ามจานวนเงินที่จะนาไปลงทุนประกอบอาชีพ หรื อขึ้นอยูก่ บั ราคาของบ้านและที่ดินที่จะซื้ อ
หรื อจากัดขั้นสู งไว้ไม่เกิน 400,000 – 1,000,000 บาท และกาหนดชาระคืน ตั้งแต่ 10 - 15 ปี โดยมี
อสังหาริ มทรัพย์เป็ นหลักจานองค้ าประกัน
ทั้งนี้ เงินกูท้ ้ งั 3 ประเภทนี้ จะมีบริ การครบทั้ง 3 ประเภทหรื อไม่ และกาหนด
วงเงินมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยูก่ บั ฐานะและความมัน่ คงของสหกรณ์ออมทรัพย์น้ นั ๆ
(5) การดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์ดาเนินการโดยสมาชิก กล่าวคือ เมื่อได้มีการจัดตั้งสหกรณ์
ออมทรัพย์ข้ ึนแล้ว สมาชิกจะเลือกตั้งตัวแทนจากที่ประชุมใหญ่ให้เข้ามาบริ หารงานในสหกรณ์ ตัวแทน
สมาชิกเหล่านี้เรี ยกว่า “คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ” มีประมาณ 7 - 15 คน ตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์น้ นั ๆ คณะกรรมการดาเนินการ จะทาหน้าบริ หารกิจการสหกรณ์
โดยจะมีการประชุม อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อกาหนดนโยบายในการทางาน แล้วจึงมอบให้
“ฝ่ ายจัดการ” รับไปปฏิบตั ิงานต่อไป ฝ่ ายจัดการนั้น ประกอบด้วย ผูจ้ ดั การ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ สมุห์บญั ชี
เจ้าหน้าที่การเงิน เป็ นต้น ซึ่ งทาหน้าที่บริ การแก่สมาชิกที่มาติดต่อทาธุ รกิจกับสหกรณ์
(6) ทุนดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
(6.1) เงินค่าหุ น้
(6.2) เงินรับฝากจากสมาชิก
(6.3) ทุนสารองและทุนสะสมอื่น ๆ
(6.4) เงินกูย้ มื
(6.5) เงินอุดหนุนหรื อทรัพย์สินที่ได้รับบริ จาค
(7) สิ ทธิและหน้าที่ของสมาชิก
สหกรณ์เป็ นของสมาชิกและสมาชิกทุกคนมีบทบาทที่จะควบคุมการบริ หารงาน
ของสหกรณ์ โดยใช้สิทธิ และปฏิบตั ิหน้าที่ของสมาชิก ให้ถูกต้องและสม่าเสมอการร่ วมประชุมใหญ่
เป็ นทั้งสิ ทธิ และหน้าที่อนั สาคัญยิง่ ของสมาชิกทุกคนควรจะต้องเข้าร่ วมประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ซึ่ งเป็ น
โอกาสที่สมาชิกจะแสดงบทบาทรักษาสิ ทธิและปกป้ องคุม้ ครองผลประโยชน์ของตน ตลอดจนการติดตาม
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ผลการดาเนิ นงาน การจัดสรรผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างยุติธรรม กาหนดนโยบายการดาเนิ นงาน
รวมทั้งคัดเลือกกรรมการดาเนินการที่มีความสามารถ และมอบภารกิจในการดาเนินการต่อไปในแนวทาง
อันเป็ นประโยชน์ต่อมวลสมาชิก เสริ มสร้างความเจริ ญมัน่ คงให้กบั สหกรณ์ โดยสมาชิกที่เข้าร่ วมประชุม
ทุกคนจะต้องร่ วมกันอภิปรายปั ญหา แสดงความคิดเห็น ออกเสี ยง และยอมรับมติของที่ประชุม ซึ่ งไม่ขดั ต่อ
กฎหมายข้อบังคับและระเบียบ เพื่อให้สหกรณ์ดาเนิ นงานเป็ นไปตามวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายที่กาหนด
ไว้ทุกประการ โดยร่ วมกันพิจารณาในเรื่ องต่าง ๆ เหล่านี้
(8) ข้อควรปฏิบตั ิในการดาเนิ นธุ รกิจกับสหกรณ์ออมทรัพย์
(8.1) ด้านการเงิน
(8.1.1) เมื่อชาระเงินแก่สหกรณ์ ต้องชาระต่อเจ้าหน้าที่การเงินที่สหกรณ์
แต่งตั้งไว้เท่านั้น และต้องเรี ยกใบเสร็ จรับเงินทุกครั้ง เช่น การชาระหนี้ก่อนกาหนด การถือหุ น้ เพิ่ม
(8.1.2) ควรเก็บใบเสร็ จรับเงินทุกฉบับไว้ จนกว่าจะได้สอบทานหนี้สิน
และเงินค่าหุ น้ ให้ถูกต้องตรงกันเป็ นประจาทุกปี
(8.1.3) ควรมารับเงินที่สหกรณ์ดว้ ยตนเอง ถ้าจาเป็ นควรมอบฉันทะ
แก่ผทู ้ ี่ไว้ใจเท่านั้น
(8.1.4) เมื่อรับเงินจากสหกรณ์ทุกครั้ง ควรตรวจนับจานวนเงินให้ถูกต้อง
ก่อนออกจากสหกรณ์ไป
(8.1.5) การนาเงินมาฝากกับสหกรณ์ สมาชิกต้องยืน่ ใบฝากเงินพร้อมกับ
สมุดคู่ฝาก เมื่อรับสมุดคืนให้ตรวจสอบรายมือชื่อผูม้ ีอานาจกากับในสมุดคู่ฝากทุกครั้ง และไม่ควรฝากสมุด
คู่ฝากไว้กบั พนักงานสหกรณ์
(8.2) ด้านสิ นเชื่อ
(8.2.1) ควรกูเ้ งินจากสหกรณ์ในกรณี ที่มีความจาเป็ นจริ ง ๆ และกูใ้ นจานวน
ที่ตอ้ งการใช้เท่านั้น
(8.2.2) จะค้ าประกันใครต้องตัดสิ นใจให้ดี เพราะถ้าผูก้ ไู้ ม่สามารถชาระหนี้
ได้ ผูค้ ้ าประกันจะต้องชาระหนี้แทนโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยง
(8.2.3) ในกรณี ที่สมาชิกสหกรณ์ตอ้ งการรับเงินกู้ เงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืน
ให้สมาชิกรับเงินดังกล่าวที่สหกรณ์ดว้ ยตนเอง ถ้าหากจาเป็ นให้ทาหนังสื อมอบฉันทะโดยมีผบู้ งั คับบัญชา
ลงลายมือชื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ดว้ ย
3.1.2.7 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
(1) ประวัติความเป็ นมาของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
สหกรณ์ที่จดั ตั้งขึ้นในหมู่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่ งมีภูมิลาเนาหรื อประกอบ
อาชีพหลักหรื อมีวงสัมพันธ์อย่างหนึ่ งอย่างใดอยูใ่ นเขตท้องที่ดาเนินงานของสหกรณ์ที่จดั ตั้งขึ้น และบุคคล
เหล่านั้นมีความปรารถนาจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยวิธีการนาเงินของตนเองมาสะสมไว้เป็ นกองทุน สมาชิก
ทุก ๆ คน จะต้องสะสมเงินตามความสามารถของตนเป็ นประจาและสม่าเสมอตามเกณฑ์ที่สหกรณ์กาหนด
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กองทุนที่สมาชิกช่วยกันสะสมนี้ก็จะส่ งผลให้มีจานวนเงินที่เพียงพอต่อการที่สมาชิกที่มีความจาเป็ น
จะเดือดร้อนทางด้านการเงิน กูย้ มื ไปบาบัดปั ญหาและความเดือดร้อนเหล่านั้น พร้อมกับการชาระคืนเงินกู้
ของสมาชิก ก็จะเป็ นสะสมเงินของตนซึ่ งจะลดยอดต้นเงินที่กยู้ มื เงินไปด้วย สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
จึงเป็ นสหกรณ์ที่มุ่งหวัง ในการให้สมาชิกช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน บริ หารโดยสมาชิก
และการทากิจการทุกอย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดกับสมาชิก
การรวมกลุ่มกันเพื่อดาเนินการตามแนวคิดของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
เป็ นการรวมคนจากย่านชุมชนแออัดห้วยขวาง ดินแดง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2508 ใช้ชื่อว่า “เครดิตยูเนี่ยน
แห่งศูนย์กลางเทวา” แต่ไม่ได้จดทะเบียนเป็ นสหกรณ์ ซึ่ งสหกรณ์ที่ได้รับการจดทะเบียนแห่งแรก คือ
“สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่มูล จากัด” จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2522
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์52
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเดิมเป็ นสหกรณ์ออมทรัพย์ในชุมชน จึงอยูใ่ นรู ปย่อย
ของประเภท “สหกรณ์ออมทรัพย์” และต่อมาได้รับการกาหนดให้เป็ นประเภท “สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน”
ตามกฎกระทรวง กาหนดประเภทสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน พ.ศ. 2548

ภาพที่ 2 แนวโน้ มจานวนสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน ตั้งแต่ ปี 2550 - 2559
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
(2) วัตถุประสงค์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
เพื่อส่ งเสริ มให้สมาชิกช่วยตัวเอง เพื่อดาเนินธุ รกิจ การผลิต การค้า การบริ การ
และอุตสาหกรรมร่ วมกัน และช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน โดยใช้หลักคุณธรรมพื้นฐาน 5 ประการ ได้แก่
ความซื่ อสัตย์ ความเสี ยสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นใจกัน และความไว้วางใจ รวมทั้งจริ ยธรรมอันดีงาม
เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและส่ วนรวม ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมจนสามารถอยูด่ ีกินดีและมีสันติสุข
(3) หลักการดาเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
(3.1) หลักการดาเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กาหนดขึ้นมาภายใต้ปรัชญา
แห่งการร่ วมมือกัน คุณค่าของความยุติธรรม ความเสมอภาคและการช่วยเหลือตนเอง แม้การปฏิบตั ิ
52

“สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน,” http://webhost.cpd.go.th/rlo/creditunion.html (สื บค้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560).
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จะแตกต่างกันไปแต่หวั ใจของการดาเนิ นงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนก็คือ การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการอยู่
ร่ วมกันฉันท์พี่นอ้ งที่แสดงออกโดยการทางานร่ วมกันเพื่อสร้างสรรค์ชีวติ ที่ดีข้ ึนสาหรับตนเองและชุมชน
(3.1.1) หลักแห่งประชาธิ ปไตย
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเปิ ดรับสมาชิกทุกคนที่เห็นคุณประโยชน์
และประสงค์จะเข้ามามีส่วนร่ วมรับผิดชอบในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สมาชิกมีสิทธิ มีเสี ยงเสมอภาคกัน
(หนึ่งคนหนึ่งเสี ยง) และมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจในการดาเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโดยไม่คานึงถึง
จานวนเงินสะสม/ค่าหุ น้
(3.1.2) หลักแห่งการบริ การสมาชิก
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจัดบริ การต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ
ของสมาชิกทั้งในด้านสังคมและเศรษฐกิจ หลังจากที่จดั สรรเงินสารองตามข้อบังคับและจ่ายเงินปั นผล
แก่สมาชิกแล้ว ส่ วนที่เหลือคงเป็ นของสมาชิกเพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิก
(3.1.3) หลักแห่งการบริ การสังคม
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประสงค์ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาคน
และสังคม เสริ มสร้างความยุติธรรมแก่มวลสมาชิกและชุมชนที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจัดตั้งและดาเนินงาน
และให้ความสาคัญและให้บริ การแก่ทุกคนที่เห็นคุณค่า ที่ตอ้ งการเข้ามามีส่วนร่ วมการตัดสิ นใจต่าง ๆ
จะต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์และประโยชน์ที่จะเกิดกับชุมชนโดยส่ วนรวมด้วย
(3.2) หลักเกณฑ์การจัดตั้ง
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดตั้งสหกรณ์ประเภทสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2548 กาหนดว่า “สมาชิกสหกรณ์อาจประกอบด้วยบุคคลทุกสาขาอาชีพ ซึ่งมีภูมิลาเนา
หรื อประกอบอาชีพหลักหรื อมีวงสัมพันธ์อย่างหนึ่งอย่างใดอยูใ่ นเขตท้องที่ดาเนิ นงานของสหกรณ์
ที่จะจัดตั้ง โดยให้กาหนดคุณสมบัติไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์” เพื่อให้เกิดความชัดเจน จึงกาหนดแนวทาง
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการกาหนดข้อบังคับเกี่ยวกับท้องที่ดาเนินงานและกรอบคุณสมบัติสมาชิ ก สาหรับสหกรณ์
ที่ได้รับจดทะเบียนไว้แล้วหรื อขอจดทะเบียนสหกรณ์ใหม่ในระดับปฐมภูมิ ดังนี้
(3.2.1) ท้องที่ดาเนิ นงาน หมายถึง การกาหนดพื้นที่หรื ออาณาเขตที่สหกรณ์
สามารถเปิ ดรับสมาชิกที่มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
(3.2.2) กรอบคุณสมบัติของสมาชิก ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ข้างต้น จะกาหนดลักษณะของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไว้ 3 ประเภท แต่สหกรณ์จะต้องระบุไว้
เมื่อแรกตั้งสหกรณ์ในประเภทใดประเภทหนึ่ง โดยให้ยดึ ถือตามแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
1) กรณี กาหนดกรอบคุณสมบัติให้สมาชิกมีภูมิลาเนาเดียวกัน
หรื ออยูใ่ นชุมชนเดียวกัน ให้มีสมาชิกได้ทุกสาขาอาชีพ แต่ให้จากัดท้องที่ดาเนินงานหรื อคุณสมบัติสมาชิก
ไว้ไม่เกินระดับชุมชนหรื อระดับอาเภอ เพื่อมิให้สหกรณ์ซ่ ึ งมีวตั ถุประสงค์เดียวกันมีทอ้ งที่ดาเนินงาน
ซ้ าซ้อนกัน อันจะบังเกิดผลเสี ยจากการแข่งขันกันรับสมาชิกและการดาเนินธุ รกิจในลักษณะที่มุ่งแสวงหา
ผลกาไรจนเกิดผลกระทบต่อระบบสหกรณ์โดยรวม
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2) กรณี กาหนดกรอบคุณสมบัติในการประกอบอาชีพหลัก
ของสมาชิก คุณสมบัติของสมาชิกจะต้องกาหนดให้เป็ นผูป้ ระกอบอาชีพหลักเช่นเดียวกันหรื อในองค์กร
เดียวกันเท่านั้น ทั้งนี้ การกาหนดท้องที่ดาเนิ นงานอาจจะกาหนดได้เท่าที่จาเป็ นแก่การรับสมาชิก
ของสหกรณ์ตามการประกอบอาชีพหลักที่กาหนดหรื อองค์กรนั้น ๆ
3) กรณี กาหนดกรอบคุณสมบัติตามวงสัมพันธ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
ทางสังคม เช่น เป็ นสมาชิกในสมาคมเดียวกัน สหกรณ์จะต้องกาหนดกรอบคุณสมบัติของสมาชิกตาม
วงสัมพันธ์ดงั กล่าวในข้อบังคับให้ชดั เจน ทั้งนี้ การกาหนดท้องที่ดาเนินงานจึงอาจจะกาหนดได้เท่าที่จาเป็ น
แก่การรับสมาชิกของสหกรณ์ตามวงสัมพันธ์ดงั กล่าว
(4) กลุ่มบุคคลที่จะขอจดทะเบียนจัดตั้ง53
(4.1) ผูซ้ ่ ึ งจะเป็ นสมาชิกได้ผา่ นการอบรมเกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการ
และวิธีการสหกรณ์ ตามหลักสู ตรของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จากัด และได้ให้
คารับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษรว่าผ่านการอบรม โดยยืน่ พร้อมเอกสารขอจดทะเบียนสหกรณ์
(4.2) มีแผนการรับสมาชิกเพิ่มเป็ นรายปี
(4.3) มีอาสาสมัคร หรื อสถาบันที่จะให้การสนับสนุนในด้านสานักงาน
และเจ้าหน้าที่ประจาสหกรณ์ โดยเฉพาะในระยะแรกที่สหกรณ์ยงั ไม่มีรายได้พอที่จะจัดจ้างเจ้าหน้าที่ได้
เมื่อนายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์แล้ว ให้เป็ นหน้าที่ของชุมนุม
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จากัด ในการแนะนาช่วยเหลือการวางรู ปงาน การดาเนินงาน
การบัญชี และการเงิน ตลอดจนการฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์
3.1.3 การแต่ งตั้งและการมอบอานาจของนายทะเบียนสหกรณ์
นายทะเบียนสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 คือ อธิ บดีกรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์54ซึ่ งนายทะเบียนสหกรณ์สามารถแต่งตั้งข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ งดารง
ตาแหน่งไม่ต่ากว่าผูอ้ านวยการกองหรื อเทียบเท่าเป็ นรองนายทะเบียนสหกรณ์ได้ โดยตาแหน่งได้กล่าว
ได้แก่
- รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
- ผูอ้ านวยการสานักส่ งเสริ มและพัฒนาสหกรณ์
- ผูต้ รวจราชการกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
- ผูอ้ านวยการสานักงานส่ งเสริ มสหกรณ์กรุ งเทพมหานคร พื้นที่ 1-2 และ
- สหกรณ์จงั หวัด
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กฎกระทรวงกาหนดประเภทสหกรณ์ ที่จะรั บจดทะเบียน พ.ศ.2548, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนที่ 36ก
(4 สิ งหาคม 2548).
54
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542, มาตรา 15, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 166 ตอนที่ 30 ก (23 เมษายน 2542): 1.
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นอกจากนายทะเบียนจะแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็ นรองนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ งเป็ นรัฐมนตรี รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ียงั ได้แต่งตั้ง
ข้าราชการพลเรื อนสามัญในสังกัดกรมตรวจบัญชี สหกรณ์เป็ นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบตั ิการตามกฎหมาย
ว่าด้วยสหกรณ์ดว้ ย อันได้แก่
- อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
- รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
- นักวิชาการตรวจสอบบัญชีเชี่ยวชาญ
- ผูอ้ านวยการสานัก
- ผูอ้ านวยการสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
- หัวหน้าสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
- นักวิชาการตรวจสอบบัญชี ระดับปฏิบตั ิการขึ้นไป และ
- เจ้าพนักงานตรวจสอบบัญชี ระดับปฏิบตั ิงานขึ้นไป55
โดยบรรดาอานาจของนายทะเบียนสหกรณ์ในการสั่ง การอนุ ญาต การอนุมตั ิ หรื อดาเนินการ
อื่นใด ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์น้ ี นายทะเบียนสหกรณ์อาจมอบอานาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์
ผูต้ รวจการสหกรณ์ หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ซ่ ึงนายทะเบียนสหกรณ์ได้มอบหมายให้ปฏิบตั ิการแทนได้56
ทั้งนี้ ข้อบังคับของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ได้กาหนดให้ขอความเห็นชอบระเบียบ
บางระเบียบต่อกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ก่อน อาจทาให้เกิดความล่าช้าและไม่ต่อเนื่ องอันจะเป็ นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาธุ รกิจในเชิงของการแข่งขัน กรมส่ งเสริ มสหกรณ์จึงมอบอานาจให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัด
ให้ความเห็นชอบระเบียบต่าง ๆ ของสหกรณ์ และชุมนุมสหกรณ์แทนอธิ บดีกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ได้57
3.1.4 การดาเนินงานของสหกรณ์
สหกรณ์ดาเนินกิจการภายใต้กรอบแห่งกฎหมายทั้งปวง แต่ตอ้ งไม่ขดั กับข้อบังคับสหกรณ์
และพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่ งกาหนดให้สหกรณ์มีอานาจกระทาการตามวัตถุประสงค์ ดังนี้
- ดาเนิ นธุ รกิจ การผลิต การค้า การบริ การ และอุตสาหกรรมเพื่อประโยชน์ของสมาชิก
- ให้สวัสดิการหรื อการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
- ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
- ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากราชการ หน่วยงานต่างประเทศหรื อบุคคลใด

55

คาสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 137/2553 เรื่ อง แต่ งตั้งพนักงานเจ้ าหน้ าที่เพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542, (11 มีนาคม 2553).
56
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542, มาตรา 16, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 166 ตอนที่ 30 ก (23 เมษายน 2542): 1.
57
หนังสื อกรมส่งเสริ มสหกรณ์ที่ กษ 1101/15775 เรื่ อง มอบอานาจการให้ความเห็นชอบระเบียบต่าง ๆ ของ
สหกรณ์แทนกรมส่งเสริ มสหกรณ์ ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560
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- รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรื อประเภทประจาจากสมาชิกหรื อสหกรณ์อื่น ตามระเบียบ
ของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
- ให้กู้ ให้สินเชื่อ ให้ยมื ให้เช่า โอน รับจานองหรื อจานา ซึ่ งทรัพย์สินแก่สมาชิกหรื อ
ของสมาชิก
- จัดให้ได้มา ซื้ อ ถือกรรมสิ ทธิ์ ขายหรื อจาหน่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่ งทรัพย์สิน
- ให้สหกรณ์อื่นกูย้ มื เงินได้ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์
- ดาเนิ นกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรื อเนื่ องจากในการจัดให้สาเร็ จตามวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์
โดยเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 นายทะเบียนสหกรณ์ได้มีหนังสื อ58 เรื่ อง เห็นชอบให้สหกรณ์
ถือใช้ร่างระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นโดยมีความว่า การที่สหกรณ์นาเงินไปฝากกับ
สหกรณ์อื่นย่อมเข้าลักษณะเป็ นเจ้าหนี้เช่นเดียวกับการให้สหกรณ์อื่นกูย้ มื เงิน จึงได้มีการกาหนดว่าสหกรณ์
ผูร้ ับฝากเงินจากสหกรณ์ออมทรัพย์หรื อสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยนใดที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท
เมื่อรวมกับเงินกูจ้ ากสหกรณ์ดงั กล่าว (ถ้ามี) ต้องไม่เกินร้อยละสิ บของทุนเรื องหุ ้นรวมกับทุนสารอง
ของสหกรณ์ผฝู้ ากเงิน
ทั้งนี้ ความดังกล่าวเป็ นตัวอย่างระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกูย้ มื เงินที่สหกรณ์
แต่ละแห่งจะต้องนาไปปรับใช้กบั สหกรณ์ของตนเอง โดยสหกรณ์ใดได้ถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน
จากสหกรณ์อื่นเป็ นไปตามที่กาหนดไว้แล้ว ให้ถือว่าได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์แล้ว
แต่หากยังไม่ได้กาหนดข้อความให้เป็ นไปตามที่กาหนด ให้สหกรณ์จงั หวัดแจ้งให้สหกรณ์ถือใช้ระเบียบ
ดังกล่าวภายใน 120 วัน นับแต่วนั ที่ได้ออกหนังสื อฉบับนี้ คือ วันที่ 1 มิถุนายน 2560
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 นายทะเบียนสหกรณ์ได้มีหนังสื อ59 เรื่ อง เห็นชอบให้สหกรณ์
ใช้ร่างระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกูย้ มื เงิน โดยนายทะเบียนสหกรณ์ได้กาหนดร่ างระเบียบ
เรื่ องดังกล่าว โดยมีความว่า ให้สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ที่มีสินทรัพย์
มากกว่า 5,000 ล้านบาท จะให้เงินกูแ้ ก่สหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่งต้องไม่เกินร้อยละสิ บของทุนเรื อนหุ ้นรวม
กับทุนสารองของสหกรณ์ผใู ้ ห้กู้ และเมื่อรวมหนี้ทุกรายของสหกรณ์ผขู ้ อกูแ้ ล้วจะต้องไม่เกินวงเงินกูย้ มื
หรื อค้ าประกันประจาปี ที่สหกรณ์ผขู ้ อกูไ้ ด้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
จะเห็นได้วา่ พระราชบัญญัติสหกรณ์ได้กาหนดให้สหกรณ์มีอานาจกระทาการต่าง ๆ
โดยอานาจกระทาการที่สาคัญ คือ อานาจตามมาตรา 46 (5) รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรื อประเภท
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หนังสื อกรมส่งเสริ มสหกรณ์ที่ กษ 1115/6060 เรื่ อง เห็นชอบให้สหกรณ์ถือใช้ร่างระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน
จากสหกรณ์อื่น 1 มิถุนายน 2560
59
หนังสื อกรมส่งเสริ มสหกรณ์ที่ กษ 1115/6062 เรื่ อง เห็นชอบให้สหกรณ์ถือใช้ร่างระเบียบว่าด้วยการให้
สหกรณ์อื่นกูย้ มื เงิน ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560
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ประจาจากสมาชิกหรื อสหกรณ์อื่นหรื อสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ซ่ ึ งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ผรู ้ ับฝากเงิน ทั้งนี้ การรับฝากเงินของสหกรณ์สามารถแบ่งประเภทได้ ดังนี้
3.1.4.1 กรณี เงินฝากออมทรัพย์ สามารถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ เงินฝากออมทรัพย์
และออมทรัพย์พิเศษ โดยสหกรณ์ตอ้ งกาหนดเนื้ อหาสาระเพื่อให้ฝ่ายจัดการและสมาชิกปฏิบตั ิตามขั้นตอน
ดังนี้
(1) การเปิ ดบัญชี
โดยสหกรณ์ตอ้ งกาหนดเงื่อนไขการเปิ ดบัญชีและเอกสารประกอบการขอเปิ ด
และจะต้องกาหนดจานวนเงินขั้นต่าที่จะขอเปิ ดบัญชีครั้งแรก
(2) การกาหนดอัตราดอกเบี้ย
สหกรณ์กาหนดอัตราดอกเบี้ยได้ไม่เกินจากประกาศนายทะเบียนสหกรณ์
เรื่ องกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ ลงวันที่ 24 มกราคม 2543 ซึ่ งกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงิน
รับฝากไว้ ไม่เกินร้อยละ 7 ต่อปี โดยการคิดและคานวณดอกเบี้ยสหกรณ์สามารถกระทาได้ 2 กรณี คือ
การคิดดอกเบี้ยเป็ นรายวันหรื อรายเดือน
อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 นายทะเบียนสหกรณ์ได้ออกประกาศ
เรื่ อง กาหนดอัตราดอกเบี้ยรับฝากของสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 1สิ งหาคม 2560 ซึ่งเป็ นการยกเลิกความตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่ อง กาหนดอัตราดอกเบี้ย
เงินรับฝากของสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2560 เฉพาะในส่ วนของสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์
ตามข้อ 2 โดยสาระสาคัญของการออกประกาศฉบับดังกล่าว เป็ นการกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก
สาหรับระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินทุกประเภทใหม่ ให้คิดได้ไม่เกินร้อยละ 4.5 ต่อปี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็ นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ที่ให้ความเห็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริ หาร
จัดการและการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โดยวัตถุประสงค์ของการออก
ประกาศก็เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบนั ที่ธนาคารพาณิ ชย์ได้กาหนดอัตราดอกเบี้ย
เงินรับฝากประจาโดยเฉลี่ยในอัตราไม่เกินร้อยละ 1.5 ต่อปี ขณะที่สหกรณ์หลาย ๆ แห่งได้กาหนดอัตรา
ดอกเบี้ยรับฝากไว้สูง ส่ งผลให้สหกรณ์มีตน้ ทุนทางการเงินที่สูงและอาจจะส่ งผลต่อการบริ หารเงินของ
สหกรณ์ได้
(3) การถอนเงินฝาก
สหกรณ์จะนาเงื่อนเวลามากาหนดไม่ได้ เนื่องจากเงินฝากออมทรัพย์เป็ นเงินฝาก
ที่ตอ้ งจ่ายคืนเมื่อทวงถาม ดังนั้น การถอนเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์ตอ้ งกาหนดให้ถอนเมื่อใดก็ได้ สาหรับ
จานวนเงินที่ถอน สหกรณ์อาจกาหนดว่าจานวนเท่าใดก็ได้ หรื อต้องไม่ต่ากว่าเท่าใดก็ได้ เช่น ไม่ต่ากว่า
50 บาท หรื อ 100 บาท
3.1.4.2 กรณี เงินฝากประจา สามารถแบ่งได้ 2 อย่าง คือ เงินฝากประจา และเงินฝากประจาที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีโดยสหกรณ์ตอ้ งกาหนดเนื้อหาสาระเพื่อให้ฝ่ายจัดการและสมาชิกปฏิบตั ิตามขั้นตอน ดังนี้
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(1) การเปิ ดบัญชี
สหกรณ์ตอ้ งกาหนดเงื่อนไขการเปิ ดบัญชีและเอกสารประกอบการขอเปิ ด
และจะต้องกาหนดจานวนเงินขั้นต่าที่จะขอเปิ ดบัญชีครั้งแรก
(2) การกาหนดอัตราดอกเบี้ย
สหกรณ์กาหนดอัตราดอกเบี้ยได้ไม่เกินจากประกาศนายทะเบียนสหกรณ์
เรื่ องกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ ลงวันที่ 24 มกราคม 2543 ซึ่ งกาหนดอัตราดอกเบี้ย
เงินรับฝากไว้ไม่เกินร้อยละ 7 ต่อปี โดยการคิดดอกเบี้ย สหกรณ์ตอ้ งกาหนดให้ชดั เจนว่าสหกรณ์จะคิด
ดอกเบี้ยให้เมื่อครบกาหนดการฝาก หากผูฝ้ ากไม่ถอนเงินฝากเมื่อถึงกาหนดพร้อมดอกเบี้ยภายในกี่วนั
สหกรณ์สามารถกาหนดว่า “ให้ถือว่าผูฝ้ ากตกลงฝากเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม”
หรื อ “ให้ถือว่าผูฝ้ ากตกลงฝากเงินต้นไปอีกในระยะเวลาเท่าเดิม สาหรับดอกเบี้ยให้ผฝู ้ ากมารับที่สานักงาน
สหกรณ์โดยเร็ ว”
(3) การถอนเงินฝาก
เงินฝากประจาจะถอนได้ต่อเมื่อครบกาหนดการฝากเท่านั้น แต่สหกรณ์สามารถ
ให้ผฝู ้ ากถอนเงินฝากก่อนครบกาหนดได้ ต้องกาหนดให้ชดั เจนว่าผูฝ้ ากไม่มีสิทธิ์ ถอนเงินฝากก่อนครบ
กาหนด แต่หากผูฝ้ ากยืน่ คาขอเป็ นหนังสื อโดยชี้แจงความจาเป็ นสหกรณ์อาจจะยอมให้ถอนได้ โดยจะคิด
ดอกเบี้ยให้หรื อไม่ ก็ได้ตอ้ งกาหนดให้ชดั เจน
3.1.4.3 การบริ หารงานภายในของสหกรณ์
สาหรับการบริ หารงานภายในของสหกรณ์ น้ นั มีบุคคลฝ่ ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและ
รับผิดชอบงานตามรู ปแบบที่ปฏิบตั ิกนั อยูโ่ ดยทัว่ ๆ ไป 4 ฝ่ ายได้แก่ สมาชิก คณะกรรมการดาเนินการ
เจ้าหน้าที่ และผูต้ รวจสอบกิจการซึ่ งแต่ละฝ่ ายมีภาระรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สมาชิก
สมาชิกใช้อานาจสู งสุ ดในการควบคุมการดาเนิ นงานของสหกรณ์โดยผ่าน
ที่ประชุ มใหญ่ ซึ่ งสหกรณ์ตอ้ งมีสมาชิกมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมดหรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ ง
ร้อยคน ในกรณี เป็ นการประชุ มใหญ่โดยผูแ้ ทนสมาชิก (ผูแ้ ทนสมาชิกมีได้ในเฉพาะสหกรณ์ที่มีสมาชิก
มากกว่า 500 คน ซึ่ งจะกาหนดในข้อบังคับ โดยผูแ้ ทนสมาชิกจะมีนอ้ ยกว่า 100 คนไม่ได้) ต้องมีผแู ้ ทนสมาชิก
มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูแ้ ทนสมาชิกทั้งหมดหรื อไม่นอ้ ยกว่าร้อยคน จึงจะเป็ นองค์ประชุม
(1.1) สิ ทธิของสมาชิก
(1.1.1) ร้องขอให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์เรี ยกประชุมใหญ่
วิสามัญได้ โดยจะต้องมีสมาชิกจานวนไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 5 ของจานวนสมาชิกทั้งหมด หรื อไม่นอ้ ยกว่า
100 คน ลงลายมือชื่อทาเป็ นหนังสื อร้องขอต่อคณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์
(1.1.2) สมาชิกหนึ่งคนให้มีเสี ยงหนึ่งในการลงคะแนนซึ่งการวินิจฉัย
ชี้ขาดของที่ประชุมใหญ่ให้ถือเสี ยงข้างมาก เว้นแต่ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ การควบสหกรณ์ การแยก
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สหกรณ์ การเลิกสหกรณ์ และการอื่นใดที่ขอ้ บังคับกาหนดไว้ ให้ถือเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวน
สมาชิกหรื อผูแ้ ทนสมาชิกซึ่งมาประชุม
(1.2) หน้าที่ของสมาชิก60
หน้าที่ คือ สิ่ งที่สมาชิกสหกรณ์จะต้องปฏิบตั ิหรื อกระทาตาม หากไม่ปฏิบตั ิ
ตามหน้าที่แล้ว สมาชิกสหกรณ์ยอ่ มจะมีความผิด ซึ่ งอาจจะถูกลงโทษหรื อบางครั้งอาจจะทาให้สหกรณ์
ไม่เจริ ญเท่าที่ควร หรื อสมาชิกจะเสี ยประโยชน์ท้ งั ส่ วนตัวและส่ วนรวมด้วย หน้าที่ของสมาชิก มีดงั นี้
(1.2.1) ปฏิบตั ิตามข้อบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุมใหญ่
(1.2.2) เข้าร่ วมประชุมทุก ๆ ครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ การประชุมใหญ่
ของสหกรณ์ เพราะทาให้สมาชิกได้ทราบถึงผลการดาเนินงานของสหกรณ์
(1.2.3) มีความสามัคคีกลมเกลียว ซื่อสัตย์ และเสี ยสละเพื่อผลประโยชน์
ของส่ วนรวม
(1.2.4) ให้ความร่ วมมือส่ งเสริ มกิจการสหกรณ์ โดยถือหุ ้นเพิ่มขึ้น
หรื อฝากเงินเพิ่ม หรื อใช้บริ การของสหกรณ์
(1.2.5) ควบคุมดูแลกิจการของสหกรณ์ โดยเสนอข้อคิดเห็นในที่ประชุม
ใหญ่ เลือกสมาชิกที่ดีและเหมาะสมเป็ นกรรมการของสหกรณ์
(1.2.6) เลือกผูต้ รวจสอบกิจการ เพื่อตรวจสอบการดาเนินงานของสหกรณ์
(1.2.7) ประพฤติตนในทางที่ถูกที่ควร เป็ นต้นว่า มีใจกว้างยอมรับวิธีการ
ใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้สหกรณ์กา้ วหน้า
(1.2.8) ทาธุ รกิจกับสหกรณ์ดว้ ยความภักดี พยายามสนใจและใช้บริ การ
ของสหกรณ์และชักชวนคนอื่นให้เข้ามาเป็ นสมาชิกสหกรณ์
จะเห็นได้วา่ การที่สหกรณ์จะเจริ ญรุ่ งเรื อง สามารถให้บริ การสมาชิก
ได้สมความมุ่งหมายที่ต้ งั ไว้น้ นั สมาชิกมีบทบาทที่สาคัญมาก สมาชิกจึงควรใช้สิทธิ ปฏิบตั ิหน้าที่ให้เต็มที่
และถูกต้อง
(2) คณะกรรมการดาเนินการ
คณะกรรมการดาเนินการ คือ คณะบุคคลคณะหนึ่งซึ่ งได้รับการแต่งตั้ง
จากสมาชิกในที่ประชุมใหญ่ ให้ทาหน้าที่แทนสมาชิก ซึ่ งประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน
และกรรมการอื่นอีกไม่เกิน 14 คน มีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละ 2 ปี นับแต่วนั เลือกตั้ง แต่ไม่เกิน 2 วาระ
ติดต่อกัน
(2.1) หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
(2.1.1) หน้าที่ในที่ประชุมของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ เช่น
กาหนดระเบียบต่าง ๆ ขึ้นใช้ในสหกรณ์ กาหนดนโยบายและควบคุมดูแลกิจการของสหกรณ์ปฏิบตั ิตาม
60

“การบริ หารงานของสหกรณ์,” https://sites.google.com/site/chitnupong211/neuxha-bth-reiyn/kar-brihar-ngankhxng-shkrn (สื บค้นเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560).

51

คาสั่ง หรื อคาแนะนาของนายทะเบียนสหกรณ์พิจารณาในเรื่ องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์
พิจารณาดาเนินการแต่งตั้ง หรื อจ้างผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่สหกรณ์อนุมตั ิรายการใช้จ่ายเงินที่สาคัญ ๆ
พิจารณาในเรื่ องการรับฝากเงิน การกูย้ มื เงินหรื อการลงทุนของสหกรณ์ เป็ นต้น
(2.2.2) หน้าที่ทวั่ ไปของคณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ เช่น เข้าประชุม
คณะกรรมการดาเนิ นการทุกครั้ง ยอมรับและสนับสนุนมติ หรื อข้อตกลงซึ่งเป็ นเสี ยงข้างมากถือว่างาน
ส่ วนรวมของสหกรณ์ยอ่ มสาคัญกว่างานส่ วนตัวและจงพยายามหลีกเลี่ยงการขอใช้สิทธิพิเศษต่าง ๆ เป็ นต้น
(2.2.3) ความรับผิดชอบทางกฎหมายของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
1) ต้องร่ วมกันรับผิดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนในความเสี ยหายแก่
บุคคลภายนอกอันเกิดจากการที่คณะกรรมการดาเนินการได้กระทานอกขอบเขตวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
2) ต้องร่ วมกันรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากการที่
คณะกรรมการดาเนิ นการเพิกเฉย ละเลย ไม่กระทาการตามหน้าที่ หรื อกระทาโดยประมาทเลินเล่อหรื อขาด
ความระมัดระวัง ขาดความเอาใจใส่ ตามสมควร
3) ในการประชุมลงมติเรื่ องใด ๆ กรรมการที่ไม่เห็นชอบกับการลง
มติและได้บนั ทึกไว้ในรายงานการประชุมครั้งนั้นเป็ นหลักฐานแล้วไม่ตอ้ งรับผิดร่ วมกับคณะกรรมการ
ดาเนินการที่ลงมติเห็นชอบ
4) ถ้าการประชุมไม่ถูกต้องตามข้อบังคับไม่วา่ จะเป็ นองค์ประชุม
หรื อการลงมติ กรรมการดาเนินการที่ปฏิบตั ิไปและเกิดความเสี ยหายขึ้น กรรมการดาเนินการผูน้ ้ นั ต้องรับ
ผิดเป็ นการส่ วนตัว
(3) ผูจ้ ดั การและเจ้าหน้าที่สหกรณ์
เป็ นผูท้ ี่ได้รับการจัดจ้างจากคณะกรรมการดาเนินการให้ปฏิบตั ิงาน ดาเนิ นธุ รกิจ
ประจาวันของสหกรณ์บริ การสมาชิกอย่างสอดคล้องกับนโยบายของสหกรณ์โดยได้รับผลตอบแทน
ในการปฏิบตั ิหน้าที่น้ นั ซึ่ งหน้าที่ของผูจ้ ดั การ เช่น ศึกษาและเสนอแนะคณะกรรมการดาเนินการเกี่ยวกับ
การวางนโยบายและปฏิบตั ิตามนโยบายที่วางไว้ ปฏิบตั ิหน้าที่ในการให้บริ การประจาวัน และรับผิดชอบ
เรื่ องการเงินและการบัญชี รักษาผลประโยชน์ของสมาชิกในการดาเนินธุ รกิจของสหกรณ์จดั ให้มีความสัมพันธ์
ระหว่างสหกรณ์กบั สหกรณ์ หรื อกับบุคคลภายนอกควบคุมดูแลการปฏิบตั ิงานของพนักงานสหกรณ์
ให้มีประสิ ทธิภาพ เป็ นต้น
(4) ผูต้ รวจสอบกิจการ
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์กาหนดให้สหกรณ์มีผตู ้ รวจสอบกิจการซึ่งที่ประชุม
ใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรื อบุคคลภายนอกเพื่อดาเนิ นการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์และทารายงาน
เสนอต่อที่ประชุมใหญ่ โดยตามหลักการของสหกรณ์ที่เป็ นองค์กรประชาธิ ปไตยที่ควบคุมโดยสมาชิก
การที่จะตรวจสอบว่ากรรมการที่ได้รับเลือกเข้ามาบริ หารงานของสหกรณ์ทาหน้าที่ของตนได้เพียงใด
ก็ควรให้สมาชิกด้วยกันเป็ นผูต้ รวจสอบ ดังนั้น การเลือกผูต้ รวจสอบกิจการควรพิจารณาเลือกจากสมาชิก
ของสหกรณ์เป็ นลาดับแรก กรณี เลือกบุคคลภายนอกเป็ นผูต้ รวจกิจการอาจเลือกได้ท้ งั บุคคลธรรมดา
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และนิติบุคคลก็ได้ ในกรณี ที่เป็ นบุคคลธรรมดาให้มีจานวนไม่เกินห้าคน และกรณี เป็ นนิติบุคคลให้มีจานวน
หนึ่งนิติบุคคล61
ผูต้ รวจสอบกิจการ มีอานาจหน้าที่ตรวจสอบการดาเนินการทั้งปวงของสหกรณ์
รวมทั้งการตรวจสอบกิจการด้านต่าง ๆ ของสหกรณ์ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ และตรวจสอบในเรื่ องอื่น ๆ
เช่น
(4.1) สอบทานและประเมินประสิ ทธิภาพระบบการควบคุมภายในสหกรณ์
ว่าเหมาะสมและเพียงพอสาหรับการดาเนินงานและการบริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อประเมิน
ความเสี่ ยง แล้วพิจารณากาหนดวิธีการปฏิบตั ิที่รัดกุม
(4.2) ตรวจสอบและประเมินประสิ ทธิ ภาพการปฏิบตั ิงานในด้านต่าง ๆ เช่น
การให้สินเชื่อ การจัดหาสิ นค้ามาจาหน่าย การให้บริ การและส่ งเสริ มการเกษตร การรับฝากเงิน เป็ นต้น
(4.3) ตรวจสอบการควบคุม ดูแลสิ นทรัพย์ และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท
ของสหกรณ์วา่ เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพและคุม้ ค่า
(4.4) ติดตามผลการบริ หารงานของคณะกรรมการดาเนิ นการ เพื่อประกอบการ
พิจารณาเสนอปรับปรุ งแผนงาน นโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ ให้มีประสิ ทธิภาพ
เมื่อมีการตรวจสอบเป็ นที่เรี ยบร้อยแล้ว ผูต้ รวจสอบกิจการควรรายงานผล
การตรวจสอบกิจการเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทั้งในระดับประจาเดือน ประจาปี และกรณี เร่ งด่วน
ทั้งนี้ ผูต้ รวจสอบกิจการควรมีจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิงานหลายประการ
ประการแรกต้องมีความรับผิดชอบตระหนักในหน้าที่ของตนเอง ให้ความสาคัญกับการเตือนภัยล่วงหน้า
และรายการที่ผดิ ปกติ ให้ขอ้ เสนอแนะที่เป็ นประโยชน์กบั การบริ หารจัดการสหกรณ์ ประการที่สอง
ต้องมีความซื่อสัตย์ สุ จริ ต เที่ยงธรรม และไม่ใช่โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผูอ้ ื่น
ประการถัดมา ต้องมีความรู้ ความสามารถ คือ ต้องมีความรู ้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จาเป็ นต่อการปฏิบตั ิงาน
ตลอดจนพัฒนาประสิ ทธิ ภาพและคุณภาพของงานตรวจสอบอย่างต่อเนื่ อง และประการสุ ดท้าย การรักษา
ความลับ ไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่สหกรณ์ที่ได้จากการปฏิบตั ิหน้าที่ เว้นแต่
เพื่อประโยชน์ต่อสหกรณ์ หรื อเป็ นการดาเนินการตามที่กฎหมายกาหนด62
3.1.5 การกากับดูแลสหกรณ์
ในส่ วนของการบริ หารงานตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 กาหนดให้กรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์มีฐานะเป็ นนายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจในการกากับดูแลสหกรณ์ทาหน้าที่รับจดทะเบียนส่ งเสริ ม
ช่วยเหลือ แนะนา และกากับดูแลการดาเนินงานของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและเป็ นไปตามหลัก
อุดมการณ์ของสหกรณ์ เพื่อพัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ ดูแลการดาเนินงานของสหกรณ์
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ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่ อง กาหนดจานวนผูต้ รวจสอบกิจการ, (3 กรกฎาคม 2556).
62
คาแนะนานายทะเบียน เรื่ องการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2556, (3 กรกฎา 2556).
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และกากับดูแลสหกรณ์ให้ดาเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ หากเห็นว่าสหกรณ์กระทาการหรื องดเว้นกระทาการ
อันอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่สหกรณ์หรื อสมาชิก63
ส่ วนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์น้ นั มีอานาจหน้าที่ในการเข้าไปตรวจสอบทางบัญชีของ
สหกรณ์จากตัวเลขทางบัญชี ของสหกรณ์แต่ละประเภท จัดทารายงานภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร เพื่อเป็ นพื้นฐานในการกาหนดนโยบายและการวางแผนพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร อีกทั้ง
เป็ นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และปฏิบตั ิการอื่นตามที่กฎหมาย
กาหนดหรื อได้รับมอบหมายจากนายทะเบียน
พระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. 2542
คณะกรรมการพัฒนา
การสหกรณ์แห่งชาติ

อธิ บดีกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
(นายทะเบียนสหกรณ์)

พระราชบัญญัติปรับปรุ ง กระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ. 2545

กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

ผูส้ อบบัญชี
ผูต้ รวจการสหกรณ์

ตรวจสอบการ
ดาเนินงานสหกรณ์

รายงาน

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
(รองนายทะเบียนสหกรณ์)
ภาพที่ 3 โครงสร้ างการกากับดูแลสหกรณ์ ในปัจจุบัน
3.1.5.1 อานาจนายทะเบียนสหกรณ์
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 กาหนดให้อธิ บดีกรมส่ งเสริ มสหกรณ์เป็ น
นายทะเบียนสหกรณ์และให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจหน้าที่ เช่น รับจดทะเบียนและกากับดูแลสหกรณ์
กาหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี แต่งตั้งผูต้ รวจสอบบัญชี ผูต้ รวจการสหกรณ์ และผูช้ าระ
บัญชี ออกคาสั่งให้มีการตรวจสอบ สั่งให้ระงับการดาเนินงานทั้งหมดหรื อบางส่ วนของสหกรณ์ ถอนชื่อ
สหกรณ์ออกจากทะเบียนสหกรณ์ เป็ นต้น ซึ่ งบรรดาอานาจของนายทะเบียนสหกรณ์ในการสั่ง การอนุ ญาต
การอนุมตั ิ หรื อการดาเนินการอื่นใดนายทะเบียนสหกรณ์อาจจะมอบอานาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์
63

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542, มาตรา 15 และมาตรา 16, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 166 ตอนที่ 30 ก (23
เมษายน 2542): 1.
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ผูต้ รวจการสหกรณ์ หรื อพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบตั ิการแทนได้ นอกจากนี้ นายทะเบียนหรื อรอง
นายทะเบียนมีอานาจสั่งยับยั้งหรื อเพิกถอนมติน้ นั ได้ กรณี ที่ประชุมใหญ่หรื อที่ประชุ มคณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ลงมติเป็ นการฝ่ าฝื นกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ ระเบียบหรื อคาสั่งของ
นายทะเบียนสหกรณ์หรื อในกรณี ที่คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์กระทาการหรื องดเว้นกระทาการ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของตน จนทาให้เสื่ อมเสี ยผลประโยชน์ของสหกรณ์หรื อสมาชิก หรื อสหกรณ์
มีขอ้ บกพร่ องเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี หรื อกิจการหรื อฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบบัญชี
หรื อตามรายงานการตรวจสอบ ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจออกคาสั่งเป็ นหนังสื อให้ปฏิบตั ิการ ดังนี้
(1) ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์แก้ไขข้อบกพร่ องตามวิธีการและระยะเวลา
ที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
(2) ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ระงับการปฏิบตั ิบางส่ วนที่เป็ นเหตุให้เกิด
ข้อบกพร่ องหรื อเสื่ อมเสี ยผลประโยชน์ของสหกรณ์หรื อสมาชิก
(3) ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์หยุดปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นการชัว่ คราวเพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่ องให้แล้วเสร็ จตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
(4) ให้คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์พน้ จากตาแหน่งทั้งคณะหรื อให้กรรมการ
ซึ่ งเกี่ยวข้องกับการนั้นพ้นจากตาแหน่ง ในกรณี น้ ี นายทะเบียนสหกรณ์จะตั้งคณะกรรมการชัว่ คราว
มีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการชุ ดเดิมเพื่อให้สหกรณ์สามารถดาเนินการต่อไปได้ และให้
คณะกรรมการชัว่ คราวอยูใ่ นตาแหน่งไม่เกิน 180 วันนับแต่วนั ที่แต่งตั้ง
อย่างไรก็ดี การถูกเพิกถอนมติที่ประชุมใหญ่ การถูกสั่งให้แก้ไขข้อบกพร่ องระงับ
การปฏิบตั ิ หยุดปฏิบตั ิหน้าที่ชวั่ คราว หรื อให้พน้ จากตาแหน่งทั้งคณะหรื อบางคนของคณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์ ผูม้ ีส่วนได้เสี ยสามารถอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)
ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รับทราบคาสั่ง
3.1.5.2 การตรวจสอบการดาเนินกิจการของสหกรณ์
การตรวจสอบการดาเนินกิจการของสหกรณ์น้ นั มี 2 รู ปแบบ
(1) นายทะเบียนสหกรณ์หรื อเจ้าพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งจากนายทะเบียน
สามารถเข้าไปตรวจสอบในสานักงานของสหกรณ์ในระหว่างเวลาทางานของสหกรณ์ได้ (On-site
examination) โดยให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องอานวยความสะดวก ช่วยเหลือ หรื อให้คาชี้ แจงแก่ผปู ้ ฏิบตั ิการตามสมควร
(2) ผูส้ อบบัญชีที่นายทะเบียนแต่งตั้ง มีหน้าที่ตรวจสอบฐานะการเงินสหกรณ์
(Off- site examination) เมื่อสิ้ นรอบปี บัญชีสหกรณ์โดยหน้าที่และความรับผิดชอบประการสาคัญ
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้แก่ การตรวจสอบบัญชีให้เป็ นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ รวมถึง
ควบคุมคุณภาพของงานสอบบัญชีโดยการสอบทานและให้ความเห็นชอบในผลงานของผูส้ อบบัญชีให้
เป็ นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ซึ่ งในประการสาคัญการทาบัญชีดงั กล่าวจะต้องดาเนิน
ภายใต้หลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่ งกาหนดให้การทาบัญชี ของกรมตรวจบัญชี
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จะต้องมีหลักการบัญชีและวิธีปฏิบตั ิทางการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปหรื อมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดตาม
กฎหมายว่าด้วยการนั้น
เมื่อพิจารณาถึงกรณี การตรวจบัญชีของสหกรณ์จะเห็นได้วา่ พระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 ได้ให้อานาจนายทะเบียนสหกรณ์กาหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี
ตลอดจนสมุดและแบบรายงานต่าง ๆ ที่สหกรณ์ตอ้ งยืน่ ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ รวมทั้งแบบพิมพ์อื่น ๆ
รวมถึงกาหนดให้การสอบบัญชีจะต้องปฏิบตั ิตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัว่ ไปและตามระเบียบ
ที่กาหนดไม่วา่ จะเป็ นในเรื่ องหลักเกณฑ์ในการทาบัญชีของตัวสหกรณ์ การกาหนดจรรยาบรรณของผูส้ อบ
บัญชีสหกรณ์ วิธีพิจารณาจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชีสหกรณ์และการอุทธรณ์ รวมถึงลักษณะข้อบกพร่ อง
ที่ใช้ในการประกอบการพิจารณาจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ ซึ่ งจะเห็นได้วา่ มีการกาหนด
มาตรฐานในการทาบัญชีและจรรยาบรรณของผูส้ อบบัญชี สหกรณ์ โดยหากไม่ปฏิบตั ิตามจะมีโทษ
ตามที่กฎหมายกาหนด โดยทัว่ ไปการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์เป็ นอานาจหน้าที่ของข้าราชการของกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ แต่ในกรณี ของสหกรณ์นอกภาคการเกษตรที่มีทุนจดทะเบียนตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป
นั้นสามารถใช้ผสู ้ อบบัญชีของเอกชนที่ได้ทาการขึ้นทะเบียนกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งก่อนที่จะมีการ
แก้ไขระเบียบนั้นผูส้ อบบัญชี ภาคเอกชนมีอยูส่ องประเภท ได้แก่ ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตซึ่ งได้รับอนุ ญาต
จากสภาวิชาชีพบัญชีตามพระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และผูช้ านาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
ซึ่ งมาจากอดีตข้าราชการกรมตรวจบัญชี ซึ่ งความแตกต่างของผูส้ อบบัญชีท้ งั สองประเภทอาจพิจารณาได้
ดังนี้ คือ ปั จจุบนั การสรรหาผูป้ ฏิบตั ิงานสอบบัญชีภาคเอกชนจะสามารถกระทาได้สองวิธี โดยหากเป็ นผู ้
บัญชีรับอนุ ญาตจะต้องได้รับอนุญาตหรื อขึ้นทะเบียนกับสภาวิชาชีพบัญชีและใบอนุ ญาตดังกล่าวต้องยังไม่
สิ้ นผลตามพระราชบัญญัติวชิ าชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และในส่ วนผูช้ านาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์จะต้อง
เป็ นบุคคลที่ได้ดารงตาแหน่งในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และดารงตาแหน่งตามระยะเวลาขั้นต่าตามที่
กาหนดภายใต้ ประกาศอธิ บดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่ อง คุณสมบัติของผูช้ านาญงานตรวจสอบบัญชี
สหกรณ์ท้ งั นี้ ผูส้ อบบัญชีภาคเอกชนทั้งสองประเภทที่ประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนผูส้ อบบัญชีภาคเอกชน
จะต้องมีคุณสมบัติตามที่กาหนดใน ข้อ 2 ของประกาศกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียน การต่ออายุและการเพิกถอนชื่ อออกจากทะเบียนผูส้ อบบัญชีภาคเอกชน
สหกรณ์ที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่อาจจัดจ้างผูส้ อบบัญชีเอกชนจะเป็ นผูค้ ดั เลือก
ผูส้ อบบัญชีสหกรณ์โดยที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี และนาเสนอชื่ อบุคคลดังกล่าวให้นายทะเบียน
สหกรณ์เป็ นผูแ้ ต่งตั้งให้เป็ นผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ โดยผูส้ อบบัญชีที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าวจะไม่รับงานสอบ
บัญชีที่มีปีบัญชีสิ้นสุ ดเดียวกันเกิน 5 สหกรณ์ และต้องไม่อยูใ่ นสังกัดเดียวกับผูต้ รวจสอบกิจการ หรื อนิติ
บุคคลที่ได้รับงานตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แห่งเดียวกัน รวมถึงห้ามรับงานสอบบัญชีสหกรณ์เกินกว่า
3 ปี บัญชีติดต่อกัน และนอกเหนือจากนั้นจะต้องดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย ระเบียบประกาศ
คาแนะนาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประการสาคัญต้องประกอบวิชาชีพให้เป็ นไปตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณอย่างเคร่ งครัด โดยหากผลการดาเนิ นการตรวจสอบบัญชีในท้ายที่สุดแสดงให้เห็นว่าอาจ
ก่อให้เกิดผลเสี ยหายต่อสหกรณ์ อาจมีการโอนหน้าที่ความรับผิดชอบดังกล่าวกลับให้ผสู ้ อบบัญชีภาครัฐ
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ปัจจุบนั การที่ภาครัฐได้ให้ผสู้ อบบัญชีภาคเอกชนเข้ามาดาเนินการสอบบัญชี
สหกรณ์ยงั คงเกิดคาถามในเรื่ องผลการตรวจสอบและความเหมาะสมของผูส้ อบบัญชี โดยเฉพาะกรณี ของผู ้
ชานาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์เนื่องจากแม้วา่ บุคคลกรดังกล่าวจะมีประสบการณ์เฉพาะทางในการ
ตรวจบัญชี แต่สหกรณ์ในปั จจุบนั โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์หรื อสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยนนั้นได้มีการ
พัฒนาและขยายขนาดของกิจการ ทาให้บางกรณี ผสู ้ อบบัญชีไม่สามารถเข้าใจถึงการดาเนินกิจการที่ซบั ซ้อน
อันอาจทาให้การตรวจสอบและการให้ขอ้ มูลมีความคลาดเคลื่อนและไม่ตรงกับความเป็ นจริ ง
อย่างไรก็ดี ได้มีการออกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฉบับล่าสุ ด64 ซึ่งเป็ นการ
ยกเลิกระเบียนที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการสอบบัญชีได้กาหนดสาระสาคัญเกี่ยวกับการสอบบัญชีสหกรณ์
ไว้ ดังนี้
(2.1) ยกเลิกระเบียบนายทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีสหกรณ์65
มาตรฐานการสอบบัญชีของสหกรณ์ 66 และการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็ นผูส้ อบบัญชีสหกรณ์67
(2.2) ให้อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่รักษาการตาม
ระเบียบ มีอานาจในการออกระเบียบ ประกาศ และคาแนะนา ตลอดจนตีความ วินิจฉัยปั ญหาเกี่ยวกับการ
ปฏิบตั ิหน้าที่ตามระเบียบ
(2.3) กาหนดคุณสมบัติของผูส้ อบบัญชีสหกรณ์มี 2 ประเภท คือ
(2.3.1) เป็ นข้าราชการกกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรื อ
(2.3.2) เป็ นผูส้ อบบัญชีภาคเอกชน ซึ่ งได้รับอนุ ญาตตามกฎหมายว่าด้วย
ผูส้ อบบัญชีที่ใบอนุญาตยังไม่ขาดอายุ ไม่ถูกพัก หรื อไม่ถูกเพิกถอน ที่ผา่ นหลักเกณฑ์การอบรมและการ
ทดสอบความรู ้ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด ซึ่งนายทะเบียนได้กาหนด68 ให้สหกรณ์นอกภาค
การเกษตร ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์บริ การ ที่มีทุนของ
สหกรณ์ต้ งั แต่ 45 ล้านบาทขึ้นไป หรื อมีทุนต่ากว่าแต่สมัครใจให้ผสู ้ อบบัญชีภาคเอกชนตรวจสอบบัญชี
โดยสหกรณ์ตอ้ งมีผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ตามเกณฑ์ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กาหนดอยูใ่ นระดับดีข้ ึนไป สามารถดาเนินการจัดจ้างผูส้ อบบัญชีภาคเอกชนได้
(2.4) การสอบบัญชี
(2.4.1) ผูส้ อบบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี
และต้องปฏิบตั ิตามกระบวนการการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ต้ งั แต่การวางแผน การปฏิบตั ิงาน จัดทาและ
เสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบบัญชี และจัดส่ ง
64

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ ด้วยการสอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 8 สิ งหาคม 2560
65
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการสอบบัญชีสหกรณ์ พ.ศ. 2542
66
ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยมาตรฐานการสอบบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2553
67
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็ นผูส้ อบบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2560
68
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่ อง หลักเกณฑ์การพิจารณาสหกรณ์ที่จะแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีภาคเอกชน
เป็ นผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ ลงวันที่ 30 สิ งหาคม 2560
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รายงานของผูส้ อบบัญชี รายงานผลการตรวจสอบบัญชีแฟ้ มกระดาษทาการต้นฉบับของผูส้ อบบัญชีสหกรณ์
และรายงานข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ตามกาหนดระยะเวลาและวิธีการที่นาย
ทะเบียนสหกรณ์กาหนด
(2.4.2) การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
การควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด
(2.5) กาหนดบทเฉพาะกาลให้ผชู ้ านาญงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ที่มีชื่อก่อน
ระเบียบฉบับนี้ใช้บงั คับ ยังคงเป็ นผูส้ อบบัญชีภาคเอกชน
3.1.5.3 การดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่อง69
มาตรา 48 ได้กาหนดให้สหกรณ์จะต้องดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ
1 ของเงินรับฝากและไม่เกินร้อยละ 20 ของยอดเงินฝากทั้งหมด ให้คานวณโดยนาส่ วนเฉลี่ยรายเดือนของยอด
สิ นทรัพย์สภาพคล่องในทุกสิ้ นวันหารด้วยส่ วนเฉลี่ยรายเดือนของยอดเงินฝากในทุกสิ้ นวัน
(1) การดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ตอ้ งดารงไว้ มีดงั ต่อไปนี้
(1.1) เงินสด
(1.2) เงินฝากที่ชุมนุมสหกรณ์หรื อธนาคาร
(1.3) บัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารซึ่ งมีระยะเวลาการฝากเงินไม่เกินหนึ่งปี
(1.4) หลักทรัพย์ของรัฐบาลหรื อของรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังค้ าประกัน
(1.5) พันธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย
(1.6) ตัว๋ สัญญาใช้เงินที่ออกโดยชุมนุมสหกรณ์ซ่ ึ งมีระยะเวลาคงเหลือก่อนวันถึง
กาหนดใช้เงินไม่เกินหนึ่งปี
(1.7) ตัว๋ สัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริ ษทั เงินทุนหรื อบริ ษทั เครดิตฟองซิ เอร์ ซึ่ งมี
ระยะเวลาคงเหลือก่อนวันถึงกาหนดใช้เงินไม่เกินหนึ่งปี และกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงินประกันการใช้เงิน
(1.8) ตัว๋ แลกเงินที่ทางธนาคารรับรอง สลักหลัง หรื อรับอาวัล หรื อตัว๋ สัญญาใช้
เงินซึ่ งธนาคารสลักหลังหรื อรับอาวัล ทั้งนี้ โดยไม่มีขอ้ กาหนดจากัดความรับผิดของธนาคาร
(1.9) สิ นทรัพย์อื่นที่รัฐมนตรี กาหนด
ทั้งนี้ สิ นทรัพย์ตาม (1.1) – (1.9) ต้องเป็ นสิ นทรัพย์ที่ปราศจากภาระผูกพัน
(2) สิ นทรัพย์สภาพคล่องของชุมนุมสหกรณ์ตอ้ งดารงไว้ มีดงั ต่อไปนี้
(2.1) เงินสด
(2.2) เงินฝากที่ธนาคาร
(2.3) สิ นทรัพย์ที่กาหนดในสิ นทรัพย์สภาพคล่องที่สหกรณ์ซ่ ึ งมีใช่ชุมนุม
สหกรณ์ตอ้ งดารงไว้ตาม ข้อ 3, 4, 5, 7 และ 8 ข้างต้น
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พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542, มาตรา 48, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 166 ตอนที่ 30 ก (23 เมษายน 2542): 1.
และกฎกระทรวงว่าด้วยการดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ. 2550
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(2.4) สิ นทรัพย์อื่นตามที่รัฐมนตรี กาหนด
ทั้งนี้ สิ นทรัพย์ตาม (2.1) – (2.4 ต้องเป็ นสิ นทรัพย์ที่ปราศจากภาระผูกพัน
โดยสหกรณ์ตอ้ งรายงานเกี่ยวกับการดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องในแต่ละเดือนต่อนาย
ทะเบียนสหกรณ์ตามแบบและรายการที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด ภายในสิ บห้าวันแต่วนั สุ ดท้ายของ
เดือน70 กรณี ที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นว่า สหกรณ์ใดไม่ดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องหรื อดารงสิ นทรัพย์
สภาพคล่องตามที่กาหนด หรื อไม่ทารายงานการดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่อง ให้สั่งแก้ไขข้อบกพร่ องโดย
กาหนดเวลาดาเนินการไว้ดว้ ย
3.1.5.4 การจัดสรรกาไร71 ต้องจัดสรรกาไรสุ ทธิ ประจาไว้เป็ นทุนสารองไม่ต่ากว่าร้อยละ 10
และห้ามจ่ายเงินปั นผลเกินร้อยละ 10 ต่อปี
3.1.5.5 อัตราจ่ายเงินปั นผล
คณะรัฐมนตรี ได้มีการประชุมในวันที่ 7 มีนาคม 256072 และอนุมติในหลักการ
พร้อมกับมีมติเห็นชอบแนวทางการปฏิรูปการบริ หารจัดการและกากับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาดาเนินการตามแนวทาง
ดังกล่าว ตามที่สานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลังเสนอ คือ ให้มีการออกหลักเกณฑ์ให้
ครอบคลุมความเสี่ ยงสาคัญที่เกิดจากการประกอบกิจการทางการเงินของสหกรณ์เช่นเดียวกับแนวทาง
ปฏิบตั ิของสถาบันการเงินใน 4 ด้าน คือ ด้านธรรมาภิบาล ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง ด้านเครดิต และด้าน
ปฏิบตั ิการ หลังจากนั้นกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จดั ประชุมรับฟังความคิดเห็น
เกี่ยวกับเกณฑ์การกากับดูแลสหกรณ์ ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ณ โรงแรมปริ๊ นส์ พาเลซ
กรุ งเทพมหานคร วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ให้กบั สหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ทวั่ ประเทศ โดยการจัดประชุมรับ
ฟังความคิดเห็นดังกล่าว มีการเสนอให้จากัดการจ่ายเงินปั นผลไว้ที่ร้อยละ 6 ปรากฏว่าที่ประชุมมีความเห็น
ว่าควรจ่ายปั นผลมากกว่าร้อยละ 6 หรื อให้อตั ราการจ่ายปั นผลเป็ นไปตามสภาพของเศรษฐกิจหรื อตลาดมากกว่า
จะกาหนดเพดานขั้นสู งไว้
ภายหลังการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ได้จดั ประชุมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้มีติเห็นควรกาหนดการจ่ายเงินปั นผลตามหุ ้นที่ชาระแล้วของสหกรณ์ประเภท
ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน ให้จ่ายได้ไม่เกินอัตราร้อยละ 10 ต่อปี เช่นเดิม แต่เมื่อคานวณรวมเงินปั นผล
ที่จ่ายทั้งหมดแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 80 ของกาไรสุ ทธิ ที่เหลือจากการจัดสรรเป็ นทุนสารองและค่าบารุ ง
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยต่อไป
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กฎกระทรวงว่ าด้ วยการดารงสิ นทรั พย์ สภาพคล่ องของสหกรณ์ พ.ศ. 2550, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 124 ตอนที่
27 ก (18 มิถุนายน 2550).
71
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542, มาตรา 60, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 166 ตอนที่ 30 ก (23 เมษายน 2542): 1.
72
หนังสื อสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/7263 เรื่ อง แนวทางการปฏิรูประบบการบริ หาร
จัดการและกากับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560
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3.1.5.6 ภาษีที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
(1) ภาษีเงินได้นิติบุคคล
สหกรณ์ได้รับการยกเว้นภาษีหลายประเภท เช่น ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
เนื่องจากสหกรณ์เป็ นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติสหกรณ์มิใช่บริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิติบุคคลตาม
มาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากรยกเว้นภาษีเงินได้พึงประเมินของสมาชิกกรณี ดอกเบี้ยเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์ที่ได้รับจากสหกรณ์และเงินปันผลที่สหกรณ์ จ่ายให้แก่สมาชิก เป็ นต้น จะเห็นได้วา่ สหกรณ์
เป็ นนิ ติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ อย่างไรก็ตาม นิ ติบุคคลที่จะต้องเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคล
ตามประมวลรัษฎากรนั้น จะต้องเป็ นนิ ติบุคคลที่เข้าข่ายเป็ นบริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนตามมาตรา 39
ของประมวลรัษฎากร ซึ่ งได้ให้นิยามไว้วา่ “บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วน” คือ บริ ษทั หรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิ ติบุคคล
ที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายไทยหรื อที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ และให้หมายความรวมถึง
(1.1) กิจการซึ่ งดาเนินการเป็ นทางการค้าหรื อหากาไรโดยรัฐบาลต่างประเทศ
องค์การของรัฐบาลต่างประเทศ หรื อนิติบุคคลอื่นที่ต้ งั ขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศ
(1.2) กิจการร่ วมค้า ซึ่ งได้แก่กิจการที่ดาเนินการร่ วมกันเป็ นทางค้าหรื อหากาไร
ระหว่างบริ ษทั กับบริ ษทั บริ ษทั กับห้างหุ น้ ส่ วนนิติบุคคล ห้างหุ น้ ส่ วนนิ ติบุคคลกับห้างหุ น้ ส่ วนนิ ติบุคคล
หรื อระหว่างบริ ษทั และหรื อห้างหุ น้ ส่ วนนิ ติบุคคลกับบุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มิใช่หา้ งหุ น้ ส่ วน ห้าง
หุ น้ ส่ วนสามัญหรื อนิติบุคคลอื่น
(1.3) มูลนิธิหรื อสมาคมที่ประกอบกิจการซึ่ งมีรายได้ แต่ไม่ร่วมถึงนิติบุคคลหรื อ
สมาคมที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนดตามมาตรา 47 (7)(ข)
(1.4) นิติบุคคลที่อธิ บดีกาหนดโดยอนุมตั ิรัฐมนตรี และประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา73
ดังนี้ กรมสรรพากรได้มีการตอบข้อหารื อ ตามเลขที่หนังสื อ กค 0702/2893
ลงวันที่ 20 เมษายน 2552 ว่าสหกรณ์ไม่เข้าลักษณะเป็ นบริ ษทั หรื อห้างหุ ้นส่ วนนิ ติบุคคลตามมาตรา 39
จึงไม่มีหน้าที่ตอ้ งเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคล จึงจะเป็ นผลให้ผจู ้ ่ายเงินได้ให้แก่สหกรณ์ไม่มีหน้าที่ตอ้ งหักภาษี
ณ ที่จ่ายเช่นกัน74
(2) ภาษีธุรกิจเฉพาะ
ในส่ วนของภาษีธุรกิจเฉพาะ ซึ่ งตามปกติแล้ว การประกอบกิจการธนาคาร
หรื อการประกอบกิจการใด ๆ โดยปกติเยีย่ งธนาคารพาณิ ชย์ เช่น การให้กยู้ มื เงิน ค้ าประกัน เป็ นต้น
เป็ นการประกอบธุ รกิจที่เข้าค่ายกิจการที่ตอ้ งเสี ยภาษีธุรกิจเฉพาะ75 อย่างไรก็ดี มาตรา 91/3 (3) ได้ยกเว้น
73

มาตรา 39 ประมวลรัษฎากร
หนังสื อกรมสรรพากร ที่ กค 0702/2893 เรื่ อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ
ภาษีธุรกิจเฉพาะกรณี สถานะและการประกอบกิจการ ของสหกรณ์ลงวันที่ 20 เมษายน 2552
http://www.rd.go.th/publish/41065.0.html
75
มาตรา 91/2 ประมวลรัษฎากร
74
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ภาษีธุรกิจเฉพาะให้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ เฉพาะการให้กยู้ มื เงินแก่สมาชิกหรื อแก่สหกรณ์ออมทรัพย์อื่น76
โดยกรมสรรพากรได้มีความเห็นว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้นภาษีตาม มาตรา 91/3 (3)
ให้รวมถึงสหกรณ์ประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สหกรณ์ออมทรัพย์แต่ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกตนด้วย77
3.1.5.7 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)
การกากับดูแลและส่ งเสริ มสหกรณ์ นอกจากนายทะเบียนสหกรณ์หรื อ
ผูท้ ี่นายทะเบียนสหกรณ์มอบอานาจนั้น ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ยังกาหนดให้มี คพช.
ซึ่ งประกอบด้วยรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็ นประธานกรรมการ โดย คพช. มีอานาจ
หน้าที่ในการเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี ในเรื่ องนโยบายและแนวทางในการพัฒนาการสหกรณ์
ให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กาหนดนโยบายและแผนพัฒนาการสหกรณ์
รวมถึงการสนับสนุนการขยายธุ รกิจและกิจการของสหกรณ์ เป็ นต้น จากลักษณะอานาจหน้าที่ของ คพช.
จะเน้นที่การส่ งเสริ มสหกรณ์ให้สามารถดาเนินการเพื่อบรรลุเป้ าหมายและสอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
3.1.5.8 ผูต้ รวจการสหกรณ์
ผูต้ รวจการสหกรณ์มีอานาจหน้าที่ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์
และเมื่อตรวจสอบแล้วให้เสนอรายงานการตรวจสอบต่อนายทะเบียนสหกรณ์ โดยการตรวจการสหกรณ์
มีวตั ถุประสงค์เพื่อการตรวจสอบ ป้ องกันมิให้มีการกระทาการหรื องดเว้นการกระทาการในลักษณะ
และขอบเขต ดังนี้
(1) ไม่เป็ นไปตามอุดมการณ์ หลักการสหกรณ์ ด้วยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกัน
และกัน เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก
(2) ไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์และอานาจกระทาการของสหกรณ์ ซึ่ งกาหนดใน
ข้อบังคับของสหกรณ์
(3) ฝ่ าฝื นกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ ระเบียบ คาสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์
(4) คณะกรรมการดาเนินสหกรณ์ไม่ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นผูแ้ ทนที่ดีของสหกรณ์
ส่ วนการตรวจสอบฐานะทางการเงินของสหกรณ์ ผูต้ รวจการสหกรณ์จะต้องตรวจสอบ
หรื อสอบทานสถานภาพการบริ หารจัดการของสหกรณ์เกี่ยวกับที่มาของเงินที่เข้าสู่ สหกรณ์ การใช้ไป
ของเงินที่สหกรณ์ได้มา รวมทั้งเส้นทางของเงินที่ใช้ไปในกรณี ที่น่าสงสัยว่าไม่ปกติ ความสามารถของ
สหกรณ์ในการชาระหนี้แก่เจ้าหน้าที่ทุกกรณี การฝาก การเบิกถอนเงินจากธนาคาร จากสหกรณ์อื่น
หรื อจากสถาบันการเงินใด ๆ การใช้เงินของสหกรณ์เพื่อการลงทุนและการถอนคืนเงินลงทุน การรักษา
สภาพคล่อง และการก่อหนี้กยู้ มื เงินหรื อค้ าประกัน ตลอดจนเรื่ องอื่น ๆ ที่นายทะเบียนสหกรณ์กาหนด78
76

มาตรา 91/3 (3) ประมวลรัษฎากร
หนังสื อกรมสรรพากร ที่ กค 0802/04717 เรื่ อง ภาษีธุรกิจเฉพาะ กรณี สหกรณ์การเกษตรหรื อสหกรณ์อื่นให้
กูย้ มื เงิน ลงวันที่ 10 มีนาคม 2535 http://legal.cad.go.th/download/ru24.pdf
78
คาสัง่ นายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 8/2559 เรื่ อง กาหนดอานาจหน้าที่ของผูต้ รวจการสหกรณ์, (28 มีนาคม 2559).
77
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3.1.6 การคุ้มครองเงินฝากของสหกรณ์
ปัจจุบนั ประเทศไทยตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 กาหนดให้มีสถาบัน
คุม้ ครองเงินฝากเพื่อคุม้ ครองผูฝ้ ากในสถาบันการเงินให้ได้รับเงินฝากคืนโดยเร็ วในกรณี ที่มีสถาบันการเงิน
ประสบปั ญหา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูฝ้ ากรายย่อยที่เป็ นผูฝ้ ากเงินส่ วนใหญ่ในระบบที่มีเงินฝากไม่เกินวงเงิน
คุม้ ครองโดยสถาบันคุม้ ครองเงินฝากจะให้ความคุม้ ครองเงิ นฝากสกุลเงินบาท ของบัญชีเงินฝากภายในประเทศ
อันได้แก่ บัญชี เงินฝากกระแสรายวัน บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ สะสมทรัพย์ เผือ่ เรี ยก หรื อบัญชี เงินฝาก
ในทานองเดียวกันที่เรี ยกชื่อเป็ นอย่างอื่นที่ตอ้ งจ่ายคืนเมื่อทวงถาม บัญชีเงินฝากจ่ายคืนเมื่อสิ้ นระยะเวลา
บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน และบัญชีเงินฝากที่เรี ยกชื่อเป็ นอย่างอื่นที่สถาบันการเงินรับฝากจากประชาชน
หรื อบุคคลใดโดยมีความผูกพันที่จะต้องจ่ายคืนแก่ผฝู ้ าก ทั้งนี้ ไม่รวมเงินฝากในบัญชี เงินบาทของบุคคล
ที่มีถิ่นที่อยูน่ อกประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เงินฝากที่มีอนุพนั ธ์แฝง
และเงินฝากระหว่างสถาบันการเงิน
สถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษทั เงินทุน และบริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ จานวน
38 แห่ง อยูภ่ ายใต้ระบบคุม้ ครองเงินฝากโดยอัตโนมัติ แต่ไม่รวมถึงสถาบันการเงินที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น และสหกรณ์ อย่างไรก็ดี หากจะขยายความคุม้ ครองไปยังธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
ก็สามารถกระทาได้โดยการตราเป็ นพระราชกฤษฎีกาเพิ่มเติมได้ แต่สาหรับสหกรณ์ไม่ถือว่าเป็ นสถาบัน
การเงินตามตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 ทาให้ผฝู ้ ากเงินซึ่ งเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ไม่ได้
รับความคุม้ ครอง หากเกิดกรณี ที่สหกรณ์น้ นั ๆ ดาเนินงานต่อไปไม่ได้และต้องถูกปิ ดตัวลง
3.1.7 การฝากหรือลงทุนของสหกรณ์
3.1.7.1 เงินของสหกรณ์น้ นั สหกรณ์อาจฝากหรื อลงทุนได้ ดังนี้
(1) ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรื อสหกรณ์อื่น
(2) ฝากในธนาคารหรื อฝากในสถาบันการเงินหรื อซื้ อหุ น้ ของธนาคาร
ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(3) ซื้ อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรื อรัฐวิสาหกิจ
(4) ซื้ อหุ น้ ของชุมนุมสหกรณ์หรื อสหกรณ์อื่น
(5) ซื้ อหุ น้ ของสถาบันที่ประกอบธุ รกิจอันทาให้เกิดความสะดวกหรื อส่ งเสริ ม
ความเจริ ญแก่กิจการของสหกรณ์โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
(6) ซื้ อหุ น้ ของธนาคารที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
(7) ฝากหรื อลงทุนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกาหนด
3.1.7.2 นอกจากนี้ เงินของสหกรณ์อาจฝากหรื อลงทุนได้ตามประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ โดยอาศัยอานาจตามมาตรา 62 (7) พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
ดังต่อไปนี้

62

(1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็ นผูอ้ อก
(2) ตัว๋ แลกเงินที่ธนาคารเป็ นผูร้ ับรอง สลักหลัง หรื อรับอาวัล หรื อตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ที่ธนาคารเป็ นผูส้ ลักหลัง หรื อรับอาวัล โดยไม่มีขอ้ จากัดความรับผิด
(3) ตราสารแสดงสิ ทธิ ในหนี้ ที่ธนาคารซึ่ งมิใช่รัฐวิสาหกิจเป็ นผูอ้ อก
(4) บัตรเงินฝาก หรื อใบรับเงินฝากที่ออกโดยบริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั
เครดิตฟองซิเอร์ซ่ ึงสถาบันคุม้ ครองเงินฝากประกันการชาระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย
(5) ตราสารแสดงสิ ทธิ ในหนี้ ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเป็ นผูอ้ อกภายใต้โครงการแปลง
สิ นทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชกาหนดนิ ติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสิ นทรัพย์
เป็ นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540 และตราสารแสดงสิ ทธิ ในหนี้ น้ นั ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ
A- ขึ้นไป จากบริ ษทั จัดอันดับความน่าเชื่ อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
(6) หุ น้ กูท้ ี่มีหลักประกัน หรื อหุ น้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่ อถือ
ตั้งแต่ระดับ A-ขึ้นไป จากบริ ษทั จัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี และอยูใ่ นการกากับดูแลของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเงิน
ดังกล่าวต้องไม่เกินทุนสารองของสหกรณ์และต้องผ่านการอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อน
จึงจะดาเนินการได้79
3.1.8 กองทุนพัฒนาสหกรณ์
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 กาหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.)80
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นทุนส่ งเสริ มกิจการของสหกรณ์ และกาหนดให้มีคณะกรรมการบริ การ กพส.
โดยมีอธิ บดีกรมส่ งเสริ มสหกรณ์เป็ นประธานกรรมการ และมีอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อธิบดีกรม
ประมง อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็ นกรรมการโดยตาแหน่ง เป็ นต้น โดยกองทุนถือว่าเป็ นแหล่งเงินให้กบั
สหกรณ์เพื่อใช้เป็ นทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุ รกิจของสหกรณ์หรื อเพื่อการลงทุนในทรัพย์สิน
(ภายในระยะเวลา 3 ปี ) หรื อชาระหนี้เดิมที่เกิดจากการลงทุนในทรัพย์สิน(ภายในระยะเวลา 15 ปี )
โดยคุณสมบัติของสหกรณ์ที่จะกูเ้ งินกองทุนพัฒนาสหกรณ์สหกรณ์ทุกประเภทสามารถขอกูไ้ ด้โดยจะต้อง
มีทุนเรื อนหุ ้น ไม่ต่ากว่า 50,000 บาท สาหรับสหกรณ์ต้ งั ใหม่ไม่เกิน 1 ปี ให้กไู้ ด้ไม่เกิน 500,000 บาท
เว้นแต่ สหกรณ์น้ นั ต้องการดาเนินการตามโครงการพิเศษที่ทางราชการกาหนดหรื อโครงการที่ทางราชการ
มอบหมายให้สหกรณ์น้ นั ดาเนินการนอกจากนี้ สหกรณ์จะต้องมีวนิ ยั ทางการเงิน เป็ นสหกรณ์ที่ไม่มีการ
79

ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่ อง ข้อกาหนดการฝากหรื อลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์
พ.ศ. 2558, (3 กรกฎาคม 2558).
80
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542, มาตรา 27, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 166 ตอนที่ 30 ก (23 เมษายน 2542): 1.
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ทุจริ ตและไม่มีขอ้ บกพร่ องทางการเงินและทางบัญชี หากสหกรณ์มีขอ้ บกพร่ อง ต้องได้รับการแก้ไขแล้ว
โดยวงเงินกูย้ มื ต่อหนึ่งสหกรณ์ข้ ึนอยูก่ บั โครงการ/แผนงาน ฐานะทางการเงิน และความสามารถในการส่ ง
ชาระหนี้ของสหกรณ์
3.1.9 การเลิกและการชาระบัญชี
สหกรณ์ยอ่ มเลิกด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้
3.1.9.1 มีเหตุตามที่กาหนดในข้อบังคับ
3.1.9.2 สหกรณ์มีจานวนสมาชิกน้อยกว่า 10 คน
3.1.9.3 ที่ประชุมใหญ่มีมติให้เลิก
3.1.9.4 ล้มละลาย
3.1.9.5 นายทะเบียนสหกรณ์สงั่ ให้เลิก โดยเหตุที่จะสัง่ ให้เลิกสหกรณ์ได้จะต้องปรากฎว่า
สหกรณ์ไม่ดาเนินกิจการภายใน 1 ปี นับแต่ได้จดทะเบียนหรื อหยุดดาเนินการติดต่อกันเป็ นเวลา 2 ปี สหกรณ์
ไม่ส่งสาเนางบดุลและรายงานประจาปี เป็ นเวลาสามปี ติดต่อกัน สหกรณ์ไม่อาจดาเนิ นกิจการให้เป็ นผลดี
หรื อการดาเนิ นกิจการของสหกรณ์ก่อความเสี ยหายแก่สหกรณ์หรื อประชาชนส่ วนรวมหากสหกรณ์ถูกสั่งเลิก
สามารถอุทธรณ์ต่อ คพช. โดยทาหนังสื อยืน่ ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ได้รับคาสั่ง
และให้คาวินิจฉัยของ คพช. เป็ นที่สุด
สหกรณ์น้ นั แม้จะเลิกไปแล้วก็ให้ถือว่ายังคงดารงอยูต่ ราบเท่าเวลาที่จาเป็ นเพื่อการชาระบัญชี
ซึ่ งการชาระบัญชีสหกรณ์ที่ลม้ ละลาย ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยล้มละลาย ส่ วนการชาระบัญชีสหกรณ์
ที่เลิกเพราะเหตุอื่นนอกจากล้มละลายนั้น ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งผูช้ าระบัญชีโดยได้รับความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์ หรื อในกรณี ที่ที่ประชุมใหญ่ไม่ต้ งั ผูช้ าระบัญชีภายในกาหนดเวลา ให้นายทะเบียน
สหกรณ์ต้ งั ผูช้ าระบัญชีข้ ึนทาการชาระบัญชีสหกรณ์ได้ เมื่อได้ชาระหนี้ของสหกรณ์แล้ว ถ้ายังมีทรัพย์สิน
เหลืออยูเ่ ท่าใดก็ให้จ่ายคืนค่าหุ น้ แก่สมาชิกก่อน ทรัพย์สินเหลือจากการจ่ายค่าหุ น้ ก็ให้จ่ายเป็ นเงินปั นผล
และจ่ายเป็ นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่ วนธุ รกิจที่สมาชิ กทาไว้ ถ้ายังมีทรัพย์สินเหลืออยูอ่ ีกให้ผชู้ าระบัญชี
โอนให้แก่สหกรณ์อื่นหรื อสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
3.2 พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
3.2.1 การขอจัดตั้งและการอนุญาต
3.2.1.1 ข้อกาหนดทัว่ ไป
กฎหมายกาหนดห้ามผูใ้ ดนอกจากสถาบันการเงินใช้ชื่อหรื อคาแสดงชื่ อในธุ รกิจ
ทางการเงินว่า “ธนาคาร” “เงินทุน” “การเงิน” “การลงทุน” “เครดิต” “ทรัสต์” “ไฟแนนซ์” “บริ ษทั
เครดิตฟองซิเอร์ ” หรื อคาอื่นใดที่มีความหมายเช่นเดียวกัน ยกเว้น ผูท้ ี่ได้รับอนุ ญาตจากธนาคารแห่ งประเทศ
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ไทย หรื อผูท้ ี่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายอื่น81อีกทั้ง การประกอบธุ รกิจธนาคารพาณิ ชย์ ธุ รกิจเงินทุนหรื อ
ธุ รกิจเครดิตฟองซิ เอร์ จะกระทาได้เฉพาะผูท้ ี่ได้รับใบอนุ ญาต82
3.2.1.2 การขอจัดตั้งธนาคารพาณิ ชย์
ในการประกอบธุ รกิจธนาคารพาณิ ชย์ ธุ รกิจเงินทุน หรื อธุ รกิจเครดิตฟองซิเอร์ จะ
กระทาได้เฉพาะนิติบุคคลประเภทบริ ษทั มหาชนจากัด โดยการยืน่ คาขอจัดตั้งบริ ษทั มหาชนจากัดตาม
กฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัดเพื่อประกอบธุ รกิจดังกล่าว และต้องได้รับความเห็นชอบในการจัดตั้ง
จากรัฐมนตรี ก่อนเมื่อได้จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัดแล้ว ให้บริ ษทั มหาชนจากัดนั้นยืน่ คาขอรับ
ใบอนุญาตตามแบบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนดต่อรัฐมนตรี โดยผ่านธนาคารแห่งประเทศ
ไทยซึ่งรัฐมนตรี โดยคาแนะนาของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นผูอ้ อกใบอนุ ญาต และการอนุ ญาตดังกล่าว
นั้น รัฐมนตรี จะกาหนดหลักเกณฑ์ตามที่เห็นสมควรก็ได้
3.2.1.3 การขอจัดตั้งสาขาของธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศ83
สาขาธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศที่จะประกอบธุ รกิจในประเทศไทยจะต้องได้รับ
ใบอนุญาตจากรัฐมนตรี โดยคาแนะนาของธนาคารแห่ งประเทศไทย ทั้งนี้ รัฐมนตรี จะกาหนดหลักเกณฑ์ตามที่
เห็นสมควรก็ได้ ซึ่ งในการขอรับใบอนุ ญาต ธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศต้องแสดงหนังสื อยินยอมให้ยนื่ คา
ขอจัดตั้งสาขาจากหน่วยงานผูม้ ีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายในการกากับและตรวจสอบธนาคารพาณิ ชย์
ต่างประเทศต่อรัฐมนตรี โดยผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย ตลอดจนเสี ยค่าธรรมเนียมตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของธนาคารแห่งประเทศไทย
3.2.1.4 หลักเกณฑ์ภายหลังการได้รับใบอนุญาตแล้ว
(1) สถาบันการเงินต้องใช้ชื่อซึ่ งมีคาว่า “ธนาคาร” “บริ ษทั เงินทุน” หรื อ “บริ ษทั
เครดิตฟองซิ เอร์ ”นาหน้า ตามที่ระบุในใบอนุ ญาตแล้วแต่กรณี 84
(2) ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอานาจในการอนุญาตและการกาหนดหลักเกณฑ์
ในการจัดตั้ง การย้ายสานักงานใหญ่หรื อสาขา หรื อการเลิกสาขาของสถาบันการเงิน85
(3) ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอานาจในการอนุญาตและการกาหนดหลักเกณฑ์
ในการตั้งสานักงานผูแ้ ทนของสถาบันการเงินในต่างประเทศ และการตั้งสานักงานผูแ้ ทนของสถาบัน
81

พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551, มาตรา 12, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 27 ก (5
กุมภาพันธ์ 2551): 1.
82
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551, มาตรา 9, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 27 ก (5
กุมภาพันธ์ 2551): 1.
83
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551, มาตรา 10, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 27 ก
(5 กุมภาพันธ์ 2551): 1.
84
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551, มาตรา 11, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 27 ก
(5 กุมภาพันธ์ 2551): 1.
85
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551, มาตรา 13, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 27 ก
(5 กุมภาพันธ์ 2551): 1.
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การเงินต่างประเทศในประเทศ ทั้งนี้ สานักงานผูแ้ ทนจะรับฝากเงินหรื อรับเงินจากประชาชนที่ตอ้ งจ่ายคืน
เมื่อทวงถามหรื อเมื่อสิ้ นระยะเวลาอันกาหนดไว้ไม่ได้ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม86
3.2.2 โครงสร้ างของสถาบันการเงิน
3.2.2.1 หุน้ 87ในเรื่ องหุ น้ นั้น กาหนดให้หุ้นสามัญและหุน้ บุริมสิ ทธิของสถาบันการเงิน
ต้องเป็ นหุ น้ ชนิดระบุชื่อผูถ้ ือมีมูลค่าของหุ น้ ไม่เกินหุ น้ ละ 100 บาท อีกทั้ง ข้อบังคับของสถาบันการเงิน
ต้องไม่มีขอ้ จากัดในการโอนหุ น้
3.2.2.2 ผูถ้ ือหุน้
(1) ข้อกาหนดจานวนผูถ้ ือหุ น้ สัญชาติไทย88
(1.1) สถาบันการเงินต้องมีจานวนหุ น้ ที่บุคคลผูม้ ีสัญชาติไทยถืออยูไ่ ม่ต่ากว่า
ร้อยละเจ็ดสิ บห้าของจานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมด และต้องมีกรรมการเป็ น
บุคคลผูม้ ีสัญชาติไทยไม่ต่ากว่าสามในสี่ ของจานวนกรรมการทั้งหมดยกเว้น
(1.1.1) ในกรณี ที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยเห็นสมควร อาจอนุ ญาตให้
บุคคลผูไ้ ม่มีสัญชาติไทยถือหุ ้นได้ถึงร้อยละสี่ สิบเก้าของจานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงและจาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมด และให้มีกรรมการที่เป็ นบุคคลผูไ้ ม่มีสัญชาติไทยได้เกินกว่าหนึ่งในสี่ แต่ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมด
(1.1.2) รัฐมนตรี โดยคาแนะนาของธนาคารแห่งประเทศไทยมีอานาจผ่อน
ผันให้บุคคลผูไ้ ม่มีสัญชาติไทยถือหุ น้ ได้เกินกว่าร้อยละสี่ สิบเก้าของจานวนหุ น้ ที่มีสิทธิ ออกเสี ยงและ
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด และให้มีกรรมการที่เป็ นบุคคลผูไ้ ม่มีสัญชาติไทยได้เกินกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการทั้งหมดและจะกาหนดหลักเกณฑ์หรื อเงื่อนเวลาก็ได้ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
1) มีเหตุจาเป็ นต้องแก้ไขฐานะการดาเนิ นการ หรื อ
2) เพื่อเสริ มสร้างความมัน่ คงของสถาบันการเงินใด หรื อ
3) เพื่อความมัน่ คงของระบบสถาบันการเงิน
(2) ข้อกาหนดเรื่ องผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่89
86

พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551, มาตรา 14, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 27 ก
(5 กุมภาพันธ์ 2551): 1.
87
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551, มาตรา 15, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 27 ก
(5 กุมภาพันธ์ 2551): 1.
88
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551, มาตรา 16, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 27 ก
(5 กุมภาพันธ์ 2551): 1.
89
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551, มาตรา 4, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 27 ก
(5 กุมภาพันธ์ 2551): 1.
“ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่”หมายความว่า บุคคลที่ถือหรื อมีหุน้ (ไม่รวมหุน้ บุริมสิ ทธิที่ไม่มีสิทธิออกเสี ยง) ของสถาบัน
การเงินเกินร้อยละห้าของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด และให้นบั รวมหุน้ ที่ถือโดยผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วย
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ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ตอ้ งรายงานการถือหรื อมีหุ้นดังกล่าวให้ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยทราบหากไม่รายงานบุคคลนั้นจะต้องนาหุ น้ ในส่ วนที่เกินออกจาหน่ายแก่บุคคลอื่นภายในเก้าสิ บวันนับ
แต่วนั ที่ได้รับหุ ้นนั้นมา เว้นแต่จะได้รับการผ่อนผันจากธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่ งจะผ่อนผันได้อีกไม่เกิน
เก้าสิ บวัน หากไม่ดาเนิ นการธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอศาลให้จาหน่ายหุ ้นที่เกินนั้นได้ โดยจานวนหุ น้
ให้รวมถึงหุ น้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง90กับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ดว้ ย91
(3) ข้อกาหนดในเรื่ องข้อห้ามในการถือหุ น้ นั้น พระราชบัญญัติสถาบันการเงินมี
ข้อกาหนด ได้แก่
(3.1) บุคคลใดถือหรื อมีหุ้น (ไม่รวมหุ น้ บุริมสิ ทธิ ที่ไม่มีสิทธิ ออกเสี ยง) ของ
สถาบันการเงินแห่งใดแห่งหนึ่งไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมเกินร้อยละสิ บของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้
แล้วทั้งหมด โดยให้นบั รวมถึงหุ น้ ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวถืออยูห่ รื อมีไว้ดว้ ย เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรื อเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ
กาหนด92 หรื อ
(3.2) บุคคลใดได้หุน้ มาจนทาให้ถือหรื อมีหุน้ (ไม่รวมหุ น้ บุริมสิ ทธิ ที่ไม่มีสิทธิ
ออกเสี ยง) ของสถาบันการเงินแห่งใดแห่งหนึ่งไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมเกินร้อยละสิ บบุคคลนั้น
จะต้องนาหุ น้ ในส่ วนที่เกินออกจาหน่ายแก่บุคคลอื่นภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่ได้รับหุ น้ นั้นมา เว้นแต่
จะได้รับการผ่อนผันจากธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่ งจะผ่อนผันได้ อีกไม่เกินเก้าสิ บวันหากไม่ดาเนิ นการ
ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจขอศาลให้จาหน่ายหุ ้นที่เกินนั้นได้93
(4) ผูบ้ ริ หารของสถาบันการเงิน
กฎหมายกาหนดหลักเกณฑ์นิยามของ “ผูม้ ีอานาจในการจัดการ”94เกี่ยวกับการ
แต่งตั้งและคุณสมบัติของกรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจในการจัดการ หรื อที่ปรึ กษาของสถาบันการเงิน
เอาไว้ได้แก่ ต้องไม่เป็ นบุคคลล้มละลายหรื อพ้นจากการเป็ นบุคคลล้มละลายมาแล้วไม่ถึงห้าปี หรื อเคยต้อง

90

พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551, มาตรา 4, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 27 ก
(5 กุมภาพันธ์ 2551): 1. “ผูท้ ี่เกี่ยวข้อง” หมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์กบั อีกบุคคลหนึ่งในลักษณะดังต่อไปนี้ อาทิ
เป็ นคู่สมรสเป็ นบุตรหรื อบุตรบุญธรรมที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ เป็ นตัวการ ตัวแทน เป็ นต้น
91
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551, มาตรา 17, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 27 ก
(5 กุมภาพันธ์ 2551): 1.
92
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551, มาตรา 18, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 27 ก
(5 กุมภาพันธ์ 2551): 1.
93
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551, มาตรา 19, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 27 ก
(5 กุมภาพันธ์ 2551): 1.
94
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551, มาตรา 4, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 27 ก
(5 กุมภาพันธ์ 2551): 1.
“ผูม้ ีอานาจในการจัดการ” หมายความว่า
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คาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทาโดยทุจริ ต ไม่วา่ จะมีการรอการลงโทษ
หรื อไม่ก็ตาม หรื อไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจากราชการ องค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐ
ฐานทุจริ ตต่อหน้าที่เป็ นต้น
3.2.3 กรรมการ ผู้จัดการ หรื อผู้มีอานาจในการจัดการ
3.2.3.1 คุณสมบัติตอ้ งห้ามของกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อผูม้ ีอานาจในการจัดการของสถาบัน
การเงิน95
(1) เป็ นบุคคลล้มละลายหรื อพ้นจากการเป็ นบุคคลล้มละลายมาแล้วไม่ถึงห้าปี
(2) เคยต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทาโดยทุจริ ต
ไม่วา่ จะมีการรอการลงโทษหรื อไม่ก็ตาม
(3) เคยถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจากราชการ องค์การ หรื อหน่วยงานของรัฐ
ฐานทุจริ ตต่อหน้าที่
(4) เคยเป็ นผูม้ ีอานาจในการจัดการซึ่ งดารงตาแหน่งอยูใ่ นขณะที่สถาบันการเงินถูก
เพิกถอนใบอนุ ญาต เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากธนาคารแห่ งประเทศไทย
(5) เคยถูกถอดถอนจากการเป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อผูม้ ีอานาจในการจัดการของ
สถาบันการเงิน หรื อตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เว้นแต่จะได้รับยกเว้นจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย
(6) เป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ พนักงาน หรื อผูม้ ีอานาจในการจัดการของสถาบันการเงิน
แห่งอื่นอีกในเวลาเดียวกัน เว้นแต่ได้รับยกเว้นจากธนาคารแห่งประเทศไทย
(7) เป็ นผูจ้ ดั การ หรื อผูม้ ีอานาจในการจัดการนอกเหนือจากตาแหน่งกรรมการของ
บริ ษทั ที่ได้รับสิ นเชื่อหรื อได้รับการค้ าประกันหรื ออาวัลหรื อมีภาระผูกพันอยูก่ บั สถาบันการเงินนั้น เว้นแต่
(7.1) เป็ นกรรมการหรื อที่ปรึ กษาของสถาบันการเงินซึ่ งไม่ใช่กรรมการที่เป็ น
ผูบ้ ริ หาร
(7.2) เป็ นกรณี ที่ได้รับยกเว้นตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยประกาศ
กาหนด

(1) ผูจ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารของสถาบันการเงินหรื อบริ ษทั แล้วแต่กรณี หรื อ
ผูซ้ ่ ึงมีตาแหน่งเทียบเท่าที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น
(2) บุคคลซึ่งสถาบันการเงินหรื อบริ ษทั ทาสัญญาให้มีอานาจในการบริ หารงานทั้งหมดหรื อบางส่วน หรื อ
(3) บุคคลที่ตามพฤติการณ์มีอานาจควบคุมหรื อครอบงาผูจ้ ดั การหรื อกรรมการ หรื อการจัดการของสถาบัน
การเงินหรื อบริ ษทั ให้ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของตนในการกาหนดนโยบายหรื อการดาเนินงานของสถาบันการเงินหรื อบริ ษทั
95
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551, มาตรา 24, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 27 ก
(5 กุมภาพันธ์ 2551): 1.
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(8) เป็ นข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภา
ท้องถิ่นหรื อผูบ้ ริ หารท้องถิ่น หรื อผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองอื่นใดตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประกาศกาหนด
(9) เป็ นพนักงานธนาคารแห่ งประเทศไทยหรื อเป็ นผูท้ ี่พน้ จากการเป็ นพนักงานของ
ธนาคารแห่งประเทศไทยตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด เว้นแต่ได้รับแต่งตั้ง
จากธนาคารแห่งประเทศไทยให้เข้าไปแก้ไขฐานะการเงินหรื อการดาเนินการของสถาบันการเงิน หรื อ
เป็ นการดารงตาแหน่งในสถาบันการเงินที่เป็ นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ทั้งนี้
พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย หรื อผูท้ ี่พน้ จากการเป็ นพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย แต่ยงั ต้องห้าม
ไม่ให้รับตาแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดดังกล่าว ไม่มีสิทธิ ที่จะได้รับสิ ทธิ ใน
การซื้ อหุ น้ ของสถาบันการเงินนั้น
(10) เป็ นบุคคลที่มีลกั ษณะต้องห้ามหรื อขาดคุณสมบัติอื่นใด ตามที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยประกาศกาหนด
3.2.4 การดารงเงินกองทุนและสิ นทรัพย์
ความมัน่ คงและมีเสถียรภาพเป็ นหลักการสาคัญในการดาเนินธุ รกิจของสถาบันการเงิน
การกาหนดหลักเกณฑ์ความเพียงพอของเงินกองทุนย่อมมีส่วนสาคัญในการให้ความคุม้ ครองแก่ผฝู ้ ากเงิน
และเจ้าหนี้ต่าง ๆ ของสถาบันการเงิน เพื่อความปลอดภัยจากการสู ญเสี ยที่จะเกิดขึ้นกับเงินฝากหรื อสิ ทธิ
เรี ยกร้องใด ๆ ที่มีต่อสถาบันการเงิน กรณี ที่ธนาคารดาเนิ นธุ รกิจล้มเหลวหรื อขาดทุน เงินกองทุนจะถูกใช้
ในการรับภาระในความสู ญเสี ยที่เกิดขึ้นโดยไม่ส่งผลกระทบกระเทือนแก่ผฝู ้ ากเงินหรื อเจ้าหนี้ ดังนั้น
การที่สถาบันการเงินมีการดารงเงินกองทุนอย่างเพียงพอย่อมส่ งผลถึงความมัน่ คงของธนาคารได้ดีในระดับ
หนึ่ง จากความสาคัญดังกล่าว กฎหมายกาหนดให้สถาบันการเงินจาเป็ นต้องมีเงินกองทุน96เพียงพอสาหรับ
รองรับความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการดาเนินธุ รกรรมต่าง ๆ เช่น การให้สินเชื่อการลงทุนในสิ นทรัพย์
96

พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551, มาตรา 4, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 27 ก
(5 กุมภาพันธ์ 2551): 1.
“เงินกองทุน” หมายความว่า เงินในลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) ทุนชาระแล้วซึ่งรวมทั้งส่วนล้ ามูลค่าหุน้ ที่สถาบันการเงินได้รับและเงินที่สถาบันการเงินได้รับจากการออก
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ ของสถาบันการเงินนั้น
(2) ทุนสารอง
(3) เงินสารองที่ได้จดั สรรจากกาไรสุทธิเมื่อสิ้นงวดการบัญชีตามมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ หรื อตามข้อบังคับของ
สถาบันการเงิน แต่ไม่รวมถึงเงินสารองสาหรับการลดค่าของสิ นทรัพย์และเงินสารองเพื่อการชาระหนี้
(4) กาไรสุทธิคงเหลือหลังจากการจัดสรร
(5) เงินสารองจากการตีราคาสิ นทรัพย์ เงินสารองอื่น หรื อ
(6) เงินที่สถาบันการเงินได้รับเนื่องจากการออกตราสารแสดงสิ ทธิในหนี้ หรื อตราสาร หรื อเงินอื่นใด
ทั้งนี้ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
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ที่มีความเสี่ ยง หรื อการก่อภาระผูกพันต่าง ๆ เป็ นต้น เงินกองทุนจะช่วยรองรับมิให้เกิดความเสี ยหายที่อาจ
เกิดขึ้นและส่ งผลกระทบต่อผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนี้
นอกจากวัตถุประสงค์เรื่ องความมัน่ คงแล้ว การกาหนดให้สถาบันการเงินดารงเงินกองทุน
ก็เป็ นเครื่ องมือของรัฐบาลในการควบคุมภาวะทางการเงินและการขยายการให้สินเชื่อเกินสมควรของ
สถาบันการเงินอีกด้วย
3.2.4.1 การดารงเงินกองทุน
สถาบันการเงินต้องดารงเงินกองทุนตามประเภทและชนิดของเงินกองทุน การ
คานวณเงินกองทุนของสถาบันการเงินตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยกาหนด97 ซึ่ งธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้ออกหลักเกณฑ์กาหนดให้เงินกองทุนของธนาคารพาณิ ชย์ โดยอ้างอิงจากหลักเกณฑ์ Basel
III : a global regulatory framework for more resilient banks and banking systems (Revised version: June
2011) ของ Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) เพื่อให้ธนาคารพาณิ ชย์มีเงินกองทุนที่มี
คุณภาพดีและเพียงพอรองรับความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต และเพื่อรักษา
เสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินโดยรวม อันได้แก่ เงินกองทุนชั้นที่ 1 และเงินกองทุนชั้นที่ 2 ดังนี้
(1) หลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยงสาหรับธนาคารพาณิ ชย์
สถาบันการเงินต้องดารงเงินกองทุนเป็ นอัตราส่ วนกับสิ นทรัพย์ หนี้สิน ภาระผูกพัน
หรื อตัวแปรและความเสี่ ยงอื่นใดตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนดโดยธนาคาร
แห่งประเทศไทยอาจประกาศกาหนดเป็ นการทัว่ ไปหรื อจะกาหนดแตกต่างไปตามความเสี่ ยงของสถาบัน
การเงินก็ได้98
(2) ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดอัตราส่ วนเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์ หนี้สิน ภาระ
ผูกพัน หรื อตัวแปรและความเสี่ ยงอื่นใด
(3) องค์ประกอบเงินกองทุนและหลักเกณฑ์การดารงเงินกองทุนของสถาบันการเงิน99
ดังนี้
(3.1) เงินกองทุนชั้นที่ 1 ประกอบไปด้วย ส่ วนของเจ้าของ (Common Equity Tier
1: CET1) อาทิ
(3.1.1) ทุนชาระแล้ว (ยกเว้นทุนชาระแล้วที่ได้จากการออกหุน้ บุริมสิ ทธิ)
(3.1.2) ทุนสารองตามกฎหมาย

97

พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551, มาตรา 29, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 27 ก
(5 กุมภาพันธ์ 2551): 1.
98
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551, มาตรา 30, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 27 ก
(5 กุมภาพันธ์ 2551): 1.
99
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 7/2558 องค์ประกอบของเงินกองทุนสาหรับธนาคารพาณิ ชย์ที่จด
ทะเบียนในประเทศ, (8 พฤษภาคม 2558).
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(3.1.3) เงินสารองที่ได้จดั สรรจากกาไรสุ ทธิ เมื่อสิ้ นงวดการบัญชี ตามมติที่ประชุม
ใหญ่ผถู ้ ือหุ ้นหรื อตามข้อบังคับของธนาคารพาณิ ชย์แต่ไม่รวมถึงเงินสารองสาหรับการลดค่าของสิ นทรัพย์เงิน
สารองสาหรับการจ่ายเงินปั นผลและเงินสารองเพื่อการชาระหนี้
(3.1.4) กาไรสุ ทธิ คงเหลือหลังจากการจัดสรรตามมติที่ประชุมใหญ่ผถู ้ ือหุ น้
หรื อตามข้อบังคับของธนาคารพาณิ ชย์
(3.1.5) รายการอื่น ๆ ของส่ วนของเจ้าของ อาทิ ส่ วนที่ถือเป็ นกาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จอื่นสะสม (Accumulated other comprehensive income)
(3.2) เงินกองทุนชั้นที่ 2 ประกอบไปด้วย ตราสารทางการเงินที่นบั เป็ นเงินกองทุน
ชั้นที่ 2ได้แก่
(3.2.1) เงินที่ได้รับจากการออกหุน้ บุริมสิ ทธิชนิดสะสมเงินปันผลและ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ บุริมสิ ทธิ ดงั กล่าว
(3.2.2) เงินที่ได้รับจากการออกตราสารแสดงสิ ทธิ ในหนี้ ที่มีสิทธิ ดอ้ ยกว่า
ผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนี้สามัญ
(3.3.3) ส่ วนเกิน (ต่ากว่า) มูลค่าตราสารตาม (ก) และ (ข) ที่ธนาคารพาณิ ชย์
ได้รับ
(3.3) เงินสารองสาหรับสิ นทรัพย์จดั ชั้นปกติ (General provision)
(3.4) เงินสารองส่ วนเกิน (Surplus of provision) หักด้วยรายการหักจากเงินกองทุน
ชั้นที่ 2 ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
ตารางที่ 1 อัตราส่ วนเงินกองทุนตามทีพ่ ระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
อัตราส่ วนเงินกองทุน
ธนาคารพาณิชย์ ทจี่ ดทะเบียนในประเทศ
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็ นส่วนของเจ้าของ
(Common equity tier 1 ratio: CET1 ratio)
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 (Tier 1 ratio)
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น (Total capital ratio)
สาขาของธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศ
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้น (Total capital ratio)

(ร้ อยละ)

4.5
6.0
8.5
8.5

(2) การดารงสิ นทรัพย์ของสาขาธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศ
สาขาของธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศที่ได้รับใบอนุ ญาตต้องดารงสิ นทรัพย์ไว้ใน
ประเทศไทยหรื อมีหลักทรัพย์ในต่างประเทศตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
และให้ถือว่าสิ นทรัพย์หรื อหลักทรัพย์ดงั กล่าวเป็ นเงินกองทุนกฎหมาย ประกอบด้วย
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(2.1) เงินที่นาเข้ามาจากสานักงานใหญ่หรื อสาขาอื่นของสถาบันการเงินต่างประเทศซึ่ ง
ตั้งอยูน่ อกประเทศไทย
(2.2) เงินสารองต่าง ๆ แต่ไม่รวมถึงเงินสารองสาหรับการลดค่าของสิ นทรัพย์และเงิน
สารองเพื่อการชาระหนี้
(2.3) เงินกาไรสุ ทธิ แต่ละรอบปี บัญชีของสาขาหลังจากหักผลขาดทุนที่เกิดขึ้นในทุกรอบ
ปี บัญชีแล้ว และให้รวมถึงเงินกาไรที่ได้โอนไปเป็ นส่ วนของสานักงานใหญ่ในทางบัญชี แล้วแต่ยงั ไม่ได้
จาหน่ายออกนอกราชอาณาจักร100
3.2.5 การลงทุนของสถาบันการเงิน
ห้ามสถาบันการเงินถือหรื อมีหุน้ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมในบริ ษทั ใดเกินอัตราที่กฎหมาย
กาหนด101 ดังต่อไปนี้
3.2.5.1 ร้อยละยีส่ ิ บของเงินกองทุนทั้งหมดของสถาบันการเงินนั้น สาหรับการถือหรื อมีหุน้
ในทุกบริ ษทั รวมกัน
3.2.5.2 ร้อยละห้าของเงินกองทุนทั้งหมดของสถาบันการเงินนั้น สาหรับการถือหรื อมีหุน้
ในบริ ษทั แต่ละราย หรื อ
3.2.5.3 ร้อยละสิ บของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั นั้น
3.2.6 การประกอบธุรกิจ
3.2.6.1 ธนาคารพาณิ ชย์ บริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เครดิตฟองซิ เอร์ ประกอบธุ รกิจได้เฉพาะ
ธุ รกิจตามประเภทที่ได้รับอนุ ญาต และธุ รกิจที่เกี่ยวเนื่ อง หรื อจาเป็ นต่อการประกอบธุ รกิจของตนตามที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยจะประกาศกาหนดธุ รกิจที่เกี่ยวเนื่ อง
หรื อจาเป็ น โดยแยกตามประเภทสถาบันการเงินและธนาคารพาณิ ชย์แต่ละชนิดก็ได้ และจะกาหนด
หลักเกณฑ์สาหรับการประกอบธุ รกิจที่เกี่ยวเนื่องหรื อจาเป็ นนั้นด้วยก็ได้102
3.2.6.2 สถาบันการเงินเปิ ดทาการ ณ สานักงานของสถาบันการเงินนั้นอย่างน้อยตามวันและ
เวลา ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด และหยุดตามปฏิทินของธนาคาร103
3.2.6.3 การประกอบธุ รกิจของสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค อาทิ
100

พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551, มาตรา 32, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 27 ก
(5 กุมภาพันธ์ 2551): 1.
101
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551, มาตรา 34, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 27 ก
(5 กุมภาพันธ์ 2551): 1.
102
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551, มาตรา 36, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 27 ก
(5 กุมภาพันธ์ 2551): 1.
103
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551, มาตรา 37, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 27 ก
(5 กุมภาพันธ์ 2551): 1.
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(1) ให้สถาบันการเงินประกาศข้อมูลในเรื่ องอัตราดอกเบี้ย อัตราส่ วนลด และค่าบริ การ
ต่าง ๆ ไม่วา่ จะเรี ยกชื่ อเป็ นอย่างอื่น รวมทั้งข้อมูลอื่นใดเกี่ยวกับสถาบันการเงินนั้นไว้ในที่เปิ ดเผย ณ สานักงาน
ของสถาบันการเงิน เพื่อให้ประชาชนและลูกค้าที่มาติดต่อหรื อใช้บริ การในสถานที่น้ นั ทราบข้อมูลดังกล่าว และ
ให้รายงานพร้อมส่ งสาเนาประกาศหรื อข้อมูลนั้นให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย104
(2) ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอานาจประกาศกาหนดให้สถาบันการเงินประเภทหนึ่ง
ประเภทใดถือปฏิบตั ิในเรื่ องดังต่อไปนี้ 105 ได้แก่ การรับฝากเงิน การรับเงินจากประชาชนการกูย้ มื เงิน
การทานิติกรรมหรื อสัญญากับประชาชน ผูบ้ ริ โภค หรื อลูกค้ารายย่อยในการประกอบธุ รกิจของสถาบัน
การเงิน การทาสัญญาค้ าประกันด้วยบุคคล โดยให้มีการระบุวงเงินของต้นเงินในสัญญา หรื อมิให้มีการทา
ข้อตกลงให้ผคู ้ ้ าประกันทาสัญญาค้ าประกันแบบไม่จากัดจานวนเป็ นต้น
3.2.7 ข้ อห้ ามในการให้ สินเชื่ อ
ข้อห้ามในการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินนั้นกาหนดขึ้นมาเพื่อป้ องกันการขัดกันของ
ผลประโยชน์ของกรรมการ ผูบ้ ริ หารของสถาบันการเงินที่จะได้รับประโยชน์จากการบริ หารงานภายใน
สถาบันการเงินของตน หรื อการให้สินเชื่อแก่ผถู ้ ือหุ น้ รายใหญ่หรื อกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ตนเองได้รับสิ นเชื่ออย่างไม่เหมาะสมหรื อไม่โปร่ งใส รวมทั้งหลักเกณฑ์การกากับลูกหนี้รายใหญ่
(Single Lending Limit) และข้อห้ามในการให้สินเชื่อเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กาหนด (Lending Limit)
ซึ่ งมีรายละเอียดในเรื่ องดังกล่าว ดังต่อไปนี้
3.2.7.1 ห้ามในการให้สินเชื่ อแก่กรรมการ ผูบ้ ริ หารของสถาบันการเงิน กฎหมายกาหนดห้าม
มิให้สถาบันการเงินไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมให้สินเชื่อ ทาธุ รกรรมที่มีลกั ษณะคล้ายการให้สินเชื่อ
หรื อประกันหนี้ รับรอง รับอาวัล หรื อสอด เข้าแก้หน้าในตัว๋ เงินจ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่น ขาย ให้ หรื อให้
เช่าทรัพย์สินใด ๆ หรื อรับซื้ อ หรื อเช่าทรัพย์สินใด ๆ หรื อให้ผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการ ผูจ้ ดั การ
รองผูจ้ ดั การ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การ หรื อผูซ้ ่ ึ งมีตาแหน่งเทียบเท่าที่เรี ยกชื่ออย่างอื่น
3.2.7.2 ผูม้ ีอานาจในการจัดการของสถาบันการเงิน หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
เว้นแต่การให้สินเชื่อในรู ปของบัตรเครดิต หรื อการให้สินเชื่อเพื่อเป็ นสวัสดิการ บาเหน็จ เงินเดือน รางวัล
และเงินเพิ่มอย่างอื่นบรรดาที่พึงจ่ายตามปกติ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด106
3.2.7.3 ข้อห้ามในการให้สินเชื่อแก่ผถู ้ ือหุ ้นรายใหญ่หรื อกิจการที่มีผลประโยชน์กฎหมาย
กาหนดห้ามมิให้สถาบันการเงินให้สินเชื่อ ลงทุน ก่อภาระผูกพันหรื อทาธุ รกรรมที่มีลกั ษณะคล้ายการให้
104

พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551, มาตรา 38, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 27 ก
(5 กุมภาพันธ์ 2551): 1.
105
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551, มาตรา 39, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 27 ก
(5 กุมภาพันธ์ 2551): 1.
106
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551, มาตรา 48, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 27 ก
(5 กุมภาพันธ์ 2551): 1.
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สิ นเชื่อแก่ผถู ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อแก่กิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งหรื อรวมกันเมื่อสิ้ น
วันหนึ่ง ๆ ในแต่ละรายเกินร้อยละห้าของเงินกองทุนชนิ ดหนึ่งชนิดใดของสถาบันการเงินนั้น หรื อเกินร้อย
ละยีส่ ิ บห้าของหนี้สินทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อของกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องนั้น แล้วแต่
จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ ให้นบั การให้สินเชื่ อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรื อทาธุ รกรรมที่มีลกั ษณะคล้ายการ
ให้สินเชื่อแก่ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่น้ นั ด้วย107
3.2.7.4 หลักเกณฑ์การกากับลูกหนี้รายใหญ่ (Single Lending Limit) กฎหมายกาหนดห้าม
มิให้สถาบันการเงินให้สินเชื่ อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรื อทาธุรกรรมที่มีลกั ษณะคล้ายการให้สินเชื่ อ
แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรื อแก่บุคคลหลายคนรวมกันในโครงการหนึ่งโครงการใด หรื อเพื่อใช้ใน
วัตถุประสงค์อย่างเดียวกัน เมื่อสิ้ นวันหนึ่ง ๆ เกินร้อยละยีส่ ิ บห้าของเงินกองทุนชนิดหนึ่งชนิดใด
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด108
3.2.7.5 ข้อห้ามในการให้สินเชื่อเกินกว่าเกณฑ์ที่กาหนด (Lending Limit) กฎหมายกาหนดให้
ห้ามสถาบันการเงินให้สินเชื่ อ ลงทุน ก่อภาระผูกพัน หรื อทาธุ รกรรมที่มีลกั ษณะคล้ายการให้สินเชื่อแก่
ธุ รกิจ แต่ละประเภทเกินอัตราส่ วนกับเงินกองทุนหรื อสิ นทรัพย์ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศ
กาหนด109
3.2.8 การกากับดูแลกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
เดิมตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิ ชย์ พ.ศ. 2505 หน่วยงานกากับดูแลมีเพียงอานาจ
กากับดูแลและตรวจสอบธนาคารพาณิ ชย์ได้เฉพาะตัวสถาบัน (Solo Basis) ซึ่งในอดีตสถาบันการเงิน
บางรายมีพฤติกรรมหลบเลี่ยงการกากับดูแลโดยการประกอบธุ รกิจการเงินที่มีความเสี่ ยงสู งหรื อธุ รกิจอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุ รกิจทางการเงินผ่านบริ ษทั ในเครื อซึ่ งเกิดความเสี ยหายและส่ งผลกระทบต่อตัวธนาคาร
พาณิ ชย์ในที่สุด อย่างไรก็ดี จากสภาพการแข่งขันที่สูงขึ้นในภาคการเงินทาให้สถาบันการเงินมีการดาเนิน
ธุ รกิจที่หลากหลายขึ้นโดยเฉพาะการดาเนินธุ รกิจแบบเครื อข่ายหรื อกลุ่มธุ รกิจทางการเงินเพื่อเพิ่มความ
ยืดหยุน่ ในการประกอบธุ รกิจและลดต้นทุนซึ่ งการดาเนินธุ รกิจในลักษณะดังกล่าวมีผลให้สถาบันการเงิน
มีความเสี่ ยงทางธุ รกิจเพิ่มขึ้น ดังนั้น เมื่อมีการยกเลิกพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิ ชย์ พ.ศ. 2505 และ
นา พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาใช้แทนที่ จึงมีการเปลี่ยนจากการกากับเฉพาะตัว
สถาบัน (Solo Basis) เป็ นการกากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) แทน
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พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551, มาตรา 49, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 27 ก
(5 กุมภาพันธ์ 2551): 1.
108
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551, มาตรา 50, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 27 ก
(5 กุมภาพันธ์ 2551): 1.
109
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551, มาตรา 51, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 27 ก
(5 กุมภาพันธ์ 2551): 1.
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การกากับแบบรวมกลุ่ม (Consolidated Supervision) จึงหมายถึง การกากับดูแลการดาเนิ นงาน
ของสถาบันการเงินในภาพรวมของกลุ่มธุ รกิจทางการเงิน110 โดยผลักดันให้สถาบันการเงินที่เป็ นบริ ษทั แม่111
เข้าไปดูแลการดาเนินธุ รกิจของบริ ษทั ที่ตนเองเข้าไปถือหุ ้น พร้อมกับดูแลธุ รกิจของตนเองในเชิงคุณภาพ
และปริ มาณ ไม่วา่ จะเป็ นการรักษาระดับเงินกองทุนของกลุ่มให้เหมาะสม การกาหนดนโยบายการดาเนิน
ธุ รกิจของกลุ่ม การกาหนดนโยบายบริ หารความเสี่ ยงภายในกลุ่ม และการจัดทารายงานทางการเงินของกลุ่ม
เป็ นต้น ทั้งนี้ ก็เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่ งและความมัน่ คงของสถาบันการเงินและกลุ่มธุ รกิจทางการเงินของ
สถาบันการเงินโดยรวม โดยคานึงถึงความเสี่ ยงที่จะเกิดขึ้นจากการดาเนินงานของกลุ่มธุ รกิจทางการเงิน
โดยรวม ที่มีผลกระทบต่อบริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจทางการเงินและสถาบันการเงินนั้น ๆ เพื่อเสริ มสร้าง
เสถียรภาพและความมัน่ คงในระบบสถาบันการเงินและพัฒนาการกากับดูแลให้สอดคล้องกับลักษณะ
การดาเนิ นธุ รกิจของสถาบันการเงินและเป็ นไปตามมาตรฐานที่ดีในแนวปฏิบตั ิสากล ซึ่ งการกากับแบบ
รวมกลุ่มสามารถสรุ ปหลักการสาคัญได้ ดังนี้
110

พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551, มาตรา 53, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 27 ก
(5 กุมภาพันธ์ 2551): 1.
กลุ่มธุรกิจทางการเงิน ประกอบด้วย สถาบันการเงินและบริ ษทั อื่นที่ประกอบธุรกิจทางการเงิน หรื อธุรกิจที่เป็ น
การสนับสนุนธุรกิจทางการเงินที่มีลกั ษณะ ดังต่อไปนี้
(1) กลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ประกอบด้วยสถาบันการเงินเป็ นบริ ษทั แม่และมีบริ ษทั อื่นเป็ นบริ ษทั ลูกบริ ษทั เดียว
หรื อหลายบริ ษทั หรื อ
(2) กลุ่มธุรกิจทางการเงินที่ประกอบด้วยบริ ษทั แม่ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินแต่มีสถาบันการเงินเป็ นบริ ษทั ลูก
โดยจะมีบริ ษทั ลูกเพียงบริ ษทั เดียวหรื อหลายบริ ษทั เป็ นบริ ษทั ร่ วมก็ได้
111
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551, มาตรา 4, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 27 ก
(5 กุมภาพันธ์ 2551): 1.
“บริ ษทั ” หมายความว่า บริ ษทั จากัด บริ ษทั มหาชนจากัด ห้างหุน้ ส่วนจากัด ห้างหุน้ ส่วนสามัญนิติบุคคล
หรื อนิติบุคคลอื่น
“บริ ษทั แม่” หมายความว่า บริ ษทั ที่มีอานาจควบคุมกิจการของบริ ษทั อื่นไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม
ในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีหุน้ ในบริ ษทั หนึ่งเกินกว่าร้อยละห้าสิ บของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
(2) มีอานาจควบคุมคะแนนเสี ยงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั หนึ่ง
(3) มีอานาจควบคุมการแต่งตั้งหรื อถอดถอนผูม้ ีอานาจในการจัดการหรื อกรรมการตั้งแต่ก่ ึงหนึ่งของกรรมการ
ทั้งหมดในบริ ษทั หนึ่ง หรื อ
(4) มีอานาจควบคุมกิจการในลักษณะอื่นใดตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
(5) การมีหุน้ ในบริ ษทั หนึ่งตั้งแต่ร้อยละยีส่ ิ บขึ้นไปของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่วา่ โดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อม ให้สนั นิษฐานไว้ก่อนว่ามีอานาจควบคุมกิจการ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้วา่ มิได้มีอานาจควบคุมกิจการ
“บริ ษทั ลูก” หมายความว่า
(1) บริ ษทั ที่มีบริ ษทั อื่นเป็ นบริ ษทั แม่ หรื อ
(2) บริ ษทั ลูกของบริ ษทั ตาม (1)ต่อไปทุกทอด
“บริ ษทั ร่ วม” หมายความว่า บริ ษทั ลูกที่มีบริ ษทั แม่ร่วมกัน
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3.2.8.1 ห้ามมิให้จดั ตั้งกลุ่มธุ รกิจทางการเงิน เว้นแต่ได้รับอนุ ญาตจากธนาคารแห่งประเทศ
ไทยทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด112 และให้นาหลักเรื่ องหุน้ มาใช้บงั คับ
กับการถือหุ น้ หรื อมีไว้ซ่ ึ งหุ น้ ในบริ ษทั แม่ของสถาบันการเงิน โดยอนุโลม รวมทั้งให้นาหลักเรื่ องกรรมการ
มาใช้บงั คับกับการแต่งตั้งกรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจในการจัดการ หรื อที่ปรึ กษาของบริ ษทั แม่ของ
สถาบันการเงินและบริ ษทั ลูกที่ประกอบธุ รกิจทางการเงินของสถาบันการเงินโดยอนุ โลม อย่างไรก็ดี ให้นา
หลักเรื่ องหุ น้ มาใช้บงั คับกับการถือหุ น้ หรื อมีไว้ซ่ ึ งหุ น้ มาใช้บงั คับกับบริ ษทั แม่หรื อบริ ษทั ลูกของสถาบัน
การเงิน และหลักเรื่ องกรรมการ มาใช้บงั คับในกรณี ที่มีกฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุ รกิจของบริ ษทั แม่
หรื อบริ ษทั ลูกของสถาบันการเงินกาหนดหลักเกณฑ์ในเรื่ องนั้นไว้เป็ นการเฉพาะแล้ว113
3.2.8.2 บริ ษทั ในกลุ่มธุ รกิจทางการเงินจะประกอบธุ รกิจได้แต่เฉพาะธุ รกิจทางการเงินหรื อ
ธุ รกิจที่เป็ นการสนับสนุนตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนดเท่านั้น แต่จะประกอบการค้าหรื อ
ธุ รกิจอื่นมิได้
ในการประกอบธุ รกิจทางการเงินหรื อธุ รกิจที่เป็ นการสนับสนุน ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยอาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุ รกิจดังกล่าวไว้ดว้ ยก็ได้ เว้นแต่กฎหมายที่ควบคุมการ
ประกอบธุ รกิจนั้นจะได้กาหนดหลักเกณฑ์การประกอบธุ รกิจในเรื่ องนั้นไว้เป็ นการเฉพาะแล้ว114
3.2.8.3 เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบความมัน่ คงของกลุ่มธุ รกิจทางการเงิน ให้ธนาคาร
แห่งประเทศไทยมีอานาจกากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน บริ ษทั แม่ บริ ษทั ลูก และบริ ษทั ร่ วมของ
สถาบันการเงินนั้นในลักษณะเหมือนกับเป็ นนิ ติบุคคลเดียวกัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยประกาศกาหนด เว้นแต่กฎหมายที่ควบคุมการประกอบธุ รกิจนั้นจะได้กาหนดหลักเกณฑ์การประกอบ
ธุ รกิจในเรื่ องนั้นไว้เป็ นการเฉพาะแล้ว115
3.2.8.4 สถาบันการเงินอาจให้สินเชื่อหรื อทาธุ รกรรมกับบริ ษทั แม่ บริ ษทั ลูก หรื อบริ ษทั ร่ วม
ของสถาบันการเงินได้ แต่จะให้สินเชื่อหรื อทาธุ รกรรมเกินกว่าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
มิได้ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย116ซึ่ งการทาธุ รกรรมดังกล่าวให้หมายความรวมถึง
(1) การซื้ อหรื อขายสิ นทรัพย์ และรวมถึงสิ นทรัพย์ที่มีสัญญาซื้ อคืนจากบริ ษทั แม่
บริ ษทั ลูก หรื อบริ ษทั ร่ วม
112

พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551, มาตรา 54, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 27 ก
(5 กุมภาพันธ์ 2551): 1.
113
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551, มาตรา 55, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 27 ก
(5 กุมภาพันธ์ 2551): 1.
114
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551, มาตรา 56, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 27 ก
(5 กุมภาพันธ์ 2551): 1.
115
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551, มาตรา 57, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 27 ก
(5 กุมภาพันธ์ 2551): 1.
116
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551, มาตรา 59, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 27 ก
(5 กุมภาพันธ์ 2551): 1.
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(2) การรับหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริ ษทั แม่ บริ ษทั ลูก หรื อบริ ษทั ร่ วมเป็ น
หลักประกันการให้สินเชื่ อ หรื อการออกหนังสื อค้ าประกัน หรื อเล็ตเตอร์ ออฟเครดิตเพื่อบริ ษทั แม่ บริ ษทั ลูก
หรื อบริ ษทั ร่ วม
(3) การทาธุ รกรรมใด ๆ ที่เป็ นผลให้บริ ษทั แม่ บริ ษทั ลูก หรื อบริ ษทั ร่ วมได้รับ
ประโยชน์
3.2.9 การจัดชั้นสิ นทรัพย์และการกันสารอง
3.2.9.1 การจัดชั้นสิ นทรัพย์
(1) ให้สถาบันการเงินจัดชั้นสิ นทรัพย์และภาระผูกพันที่เสี ยหายหรื ออาจเสี ยหาย
และให้ตดั ออกจากบัญชีหรื อกันเงินสารองไว้สาหรับสิ นทรัพย์และภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด117
(2) ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศหลักเกณฑ์ (ประกาศธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ที่ สนส. 31/2551 เรื่ อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสารองของสถาบันการเงิน) ดังนี้
“สิ นทรัพย์ที่เสี ยหาย” หมายความว่า สิ นทรัพย์จดั ชั้นสู ญ
“สิ นทรัพย์ที่อาจเสี ยหาย”หมายความว่า
- สิ นทรัพย์จดั ชั้นสงสัยจะสู ญ
- สิ นทรัพย์จดั ชั้นสงสัย
- สิ นทรัพย์จดั ชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
- สิ นทรัพย์จดั ชั้นกล่าวถึงเป็ นพิเศษหรื อสิ นทรัพย์จดั ชั้นควรระวังเป็ นพิเศษ
- สิ นทรัพย์จดั ชั้นปกติ
(3) การกันสารอง
ให้สถาบันการเงินจัดชั้นสิ นทรัพย์และภาระผูกพันที่เสี ยหายหรื ออาจเสี ยหาย
และให้ตดั ออกจากบัญชีหรื อกันเงินสารอง118ไว้สาหรับสิ นทรัพย์และภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักเกณฑ์
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด119 โดยหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยได้กาหนดให้
สถาบันการเงินต้องตัดจาหน่ายสิ นทรัพย์และกันเงินสารองตามลักษณะการจัดชั้นสิ นทรัพย์ ดังต่อไปนี้

117

พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551, มาตรา 60, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 27 ก
(5 กุมภาพันธ์ 2551): 1.
118
“เงินสารอง” หมายความว่า เงินสารองที่กนั ไว้เป็ นค่าเผื่อหนี้สูญหรื อหนี้สงสัยจะสูญค่าเผื่อการลดราคาค่าเผื่อ
การด้อยค่า ค่าเผื่อการปรับมูลค่า สาหรับสิ นทรัพย์ที่อาจเสี ยหาย รวมถึงสิ นทรัพย์และภาระผูกพันอื่นที่ไม่เสี ยหาย ทั้งนี้
สถาบันการเงินจะต้องกันเงินสารองสาหรับสิ นทรัพย์จดั ชั้นแต่ละประเภทตามอัตรา และหลักเกณฑ์ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยกาหนด
119
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551, มาตรา 60, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 27 ก
(5 กุมภาพันธ์ 2551): 1.
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(3.1) สิ นทรัพย์จดั ชั้นสู ญให้สถาบันการเงินตัดออกจากบัญชีท้ งั จานวน
(3.2) สิ นทรัพย์จดั ชั้นสงสัยจะสู ญ จัดชั้นสงสัย หรื อจัดชั้นต่ากว่ามาตรฐาน
(3.2.1) ให้สถาบันการเงินกันเงินสารองในอัตราร้อยละ 100
(3.2.2) กรณี สินเชื่อรายย่อยที่สามารถจัดกลุ่มสิ นเชื่อที่มีลกั ษณะความเสี่ ยง
ด้านเครดิตคล้ายคลึงกันได้อย่างเหมาะสม สถาบันการเงินสามารถเลือกกันเงินสารองตามข้อ (1) หรื อกัน
เงินสารองแบบกลุ่มสิ นเชื่อ (Collective Approach) โดยใช้วธิ ีผลขาดทุนจากประสบการณ์ในอดีตตามที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดได้
(3.3) สิ นทรัพย์จดั ชั้นกล่าวถึงเป็ นพิเศษ หรื อจัดชั้นปกติ
(3.3.1) ให้สถาบันการเงินกันเงินสารองโดยใช้ยอดคงค้างของต้นเงินที่ไม่
รวมดอกเบี้ยค้างรับเป็ นฐานในการคานวณจากอัตรา ดังต่อไปนี้
1) ร้อยละ 2 ของสิ นทรัพย์จดั ชั้นกล่าวถึงเป็ นพิเศษ
2) ร้อยละ 1 ของสิ นทรัพย์จดั ชั้นปกติ
(3.2.2) กรณี สินเชื่อที่สามารถจัดกลุ่มสิ นเชื่อที่มีลกั ษณะความเสี่ ยงด้าน
เครดิตคล้ายคลึงกันได้อย่างเหมาะสม สถาบันการเงินสามารถเลือกกันเงินสารองตามข้อ 1) หรื อกันเงิน
สารองแบบกลุ่มสิ นเชื่อ (Collective Approach) โดยใช้วธิ ีผลขาดทุนจากประสบการณ์ในอดีตตามที่ธนาคาร
แห่ งประเทศไทยกาหนดได้
3.2.10 การบริหารสิ นทรัพย์และการดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่อง
นอกเหนื อจากการดารงเงิ นฝากที่ ธ นาคารแห่ งประเทศไทยแล้ว สถาบันการเงิ น ควร
ต้องดารงสิ นทรัพย์ที่มีความคล่องตัว สามารถที่จะเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้เร็ วในจานวนที่เพียงพอสาหรับ
กรณี โดยปกติและกรณี ที่มีความต้องการเงินสดเพิม่ สู งขึ้น โดยอาจคาดการณ์ล่วงหน้าหรื อกรณี ที่ไม่สามารถ
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้ นอกจากนี้ การดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องยังเป็ นมาตรการของทางการในการ
ควบคุมเครดิตของธนาคารพาณิ ชย์เพิ่มขึ้นอีกขั้นหนึ่งด้วย เนื่องจากความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องเป็ นความ
เสี่ ยงที่สาคัญต่อความเชื่อมัน่ ของผูฝ้ ากเงินที่มีต่อสถาบันการเงิน แม้วา่ สถาบันการเงินจะมีฐานะทางการเงิน
ที่มนั่ คง แต่หากไม่สามารถจ่ายชาระผูฝ้ ากเงินและเจ้าหนี้ ตามภาระผูกพันที่มีอยูไ่ ด้ ก็อาจทาให้สถาบัน
การเงินนั้น ไม่สามารถดาเนิ นธุ รกิจต่อไปได้ ดังนั้น สถาบันการเงินจึงมีความจาเป็ นที่จะต้องมีเกณฑ์
ในเรื่ องการบริ หารสิ นทรัพย์และการดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องเพื่อให้สถาบันการเงินต้องมีสินทรัพย์สภาพ
คล่องซึ่ งเป็ นสิ นทรัพย์ที่มีคุณภาพดี มีสภาพคล่องสู ง และไม่ติดภาระผูกพัน เพื่อที่จะเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้
อย่างรวดเร็ ว โดยมูลค่าไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ
3.2.10.1 การบริ หารสิ นทรัพย์
กฎหมายกาหนดให้สถาบันการเงินบริ หารสิ นทรัพย์ หนี้สิน และภาระผูกพัน
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ให้มีความสัมพันธ์กบั การรับฝากเงิน การกูย้ มื เงิน หรื อการรับเงินจากประชาชน ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยประกาศกาหนด120
3.2.10.2 การดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่อง
(1) ให้สถาบันการเงินดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องเป็ นอัตราส่ วนกับยอดเงินรับฝากหรื อ
ยอดเงินกูย้ มื ทั้งหมดหรื อแต่ละประเภทในอัตราที่ไม่ต่ากว่าอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด121
ซึ่ งธนาคารแห่งประเทศไทยได้กาหนดเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 6 ของยอดเงินรับฝากและยอดเงินกูย้ มื 122
(2) ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนดการดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่อง 123 (ประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทย ที่ สนส. 9/2558 เรื่ องหลักเกณฑ์การดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์
ด้านสภาพคล่องที่มีความรุ นแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR))
3.2.11 การจัดทาบัญชี รายงานและผู้ตรวจสอบบัญชี
สถาบันการเงินต้องบันทึกข้อมูลตามมาตรฐานบัญชีและการรายงานตามมาตรฐานการบัญชี
ที่กาหนดตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี และหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งในบาง
กรณี อาจกาหนดหลักเกณฑ์การบันทึกบัญชีสาหรับรายการเฉพาะสาหรับธุ รกิจธนาคารพาณิ ชย์ โดยให้มี
120

พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551, มาตรา 63, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 27 ก
(5 กุมภาพันธ์ 2551): 1.
121
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551, มาตรา 64, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 27 ก
(5 กุมภาพันธ์ 2551): 1.
122
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 7/2555 เรื่ อง การกาหนดให้ธนาคารพาณิ ชย์ดารงสิ นทรัพย์สภาพ
คล่อง, (11 มิถุนายน 2555).
123
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551, มาตรา 65, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 27 ก
(5 กุมภาพันธ์ 2551): 1.
สิ นทรัพย์สภาพคล่อง ได้แก่
(1) เงินสด
(2) เงินฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
(3) เงินฝากสุทธิที่สถาบันการเงินอื่น
(4) บัตรเงินฝากที่ปราศจากภาระผูกพัน
(5) หลักทรัพย์รัฐบาลไทย หลักทรัพย์ธนาคารแห่งประเทศไทย หรื อหลักทรัพย์กองทุนเพื่อการฟื้ นฟู และ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน ที่ปราศจากภาระผูกพัน
(6) หุน้ กูห้ รื อพันธบัตรที่กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย หรื อกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน ค้ าประกันเฉพาะต้นเงินหรื อรวมทั้งดอกเบี้ย และปราศจากภาระผูกพัน
(7) สิ นทรัพย์อื่นใดที่กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย หรื อกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน รับภาระสุดท้ายที่จะชดใช้ความเสี ยหาย ทั้งนี้ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
(8) สิ นทรัพย์อื่นที่มีสภาพคล่องและความน่าเชื่อถือตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
สิ นทรัพย์สภาพคล่องตาม (4) (5) (6) และ (8) ต้องสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
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หลักการสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชี หรื อกาหนดแนวปฏิบตั ิในเรื่ องที่ยงั ไม่มีมาตรฐานการบัญชี
กาหนดไว้ เพื่อให้การแสดงรายการในงบการเงิน และการเปิ ดเผยข้อมูลมีความเพียงพอและโปร่ งใส
ซึ่ งจะช่วยให้นกั ลงทุนและผูใ้ ช้งบการเงินมีขอ้ มูลที่ถูกต้องและเพียงพอต่อการตัดสิ นใจ กฎหมายกาหนด
รายละเอียดในเรื่ องการจัดทาบัญชี รายงานและผูต้ รวจสอบบัญชี ดังต่อไปนี้
3.2.11.1 ให้สถาบันการเงินจัดทาบัญชีเพื่อแสดงผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
ที่เป็ นอยูต่ ามความเป็ นจริ ง โดยถือปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสถาบันวิชาชีพที่หน่วย
ราชการที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นชอบและตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด124
3.2.11.2 ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจกาหนดให้สถาบันการเงิน บริ ษทั แม่ บริ ษทั ลูก
บริ ษทั ร่ วม หรื อบริ ษทั ที่อยูใ่ นกลุ่มธุ รกิจทางการเงินของสถาบันการเงินนั้น ส่ งรายงานหรื อข้อมูลไม่วา่
ในรู ปสื่ อใด ๆ หรื อแสดงเอกสารใด ตามระยะเวลา หรื อเป็ นครั้งคราวตามที่ธนาคารแห่ งประเทศไทย
กาหนด รวมทั้งให้ช้ ีแจงเพื่ออธิ บายหรื อขยายความรายงานหรื อข้อมูล หรื อเอกสารนั้นด้วยก็ได้
ธนาคารแห่ งประเทศไทยอาจมีคาสั่งให้สถาบันการเงินต้องจัดให้กรรมการ
ผูจ้ ดั การ พนักงาน ลูกจ้าง ผูม้ ีอานาจในการจัดการของสถาบันการเงิน หรื อผูส้ อบบัญชีของสถาบันการเงิน
มาให้ถอ้ ยคา แสดงข้อมูล บัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นอันเกี่ยวกับกิจการของสถาบันการเงินภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดได้
งบการเงิน รายงาน ข้อมูล เอกสาร หรื อคาชี้แจงที่ส่งหรื อแสดงต้องทาให้
ครบถ้วนและตรงต่อความเป็ นจริ ง ในกรณี ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่ามีขอ้ มูลไม่ครบถ้วน
หรื อมีขอ้ ความคลุมเครื อไม่ชดั เจน หรื อในกรณี ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าจาเป็ นหรื อสมควร
ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอานาจแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี หรื อผูช้ านาญการเฉพาะด้านเพื่อดาเนินการ
ตรวจสอบและรายงานผลให้ธนาคารแห่งประเทศไทยทราบ โดยให้สถาบันการเงินนั้นเป็ นผูร้ ับภาระ
ค่าใช้จ่าย125
3.2.12 การควบ โอนและเลิกกิจการ
การควบ โอนและเลิกกิจการเป็ นกลไกที่มีส่วนทาให้สถาบันการเงินมีความเข้มแข็งมาก
ยิง่ ขึ้นจากความสามารถในการเพิ่มมูลค่าของกิจการทาให้การบริ หารจัดการองค์กรและการเงินของธุ รกิจ
สามารถกระทาได้อย่างคุม้ ทุนมากขึ้น ใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเพิม่ อานาจด้านการตลาดได้มาก
อันจะทาให้ภาคธุ รกิจภายในประเทศโดยรวม สามารถเพิ่มศักยภาพการแข่งขันได้โดยกฎหมายได้กาหนด
รายละเอียดในเรื่ องดังกล่าว ดังต่อไปนี้
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3.2.12.1 การควบ โอนกิจการ
(1) ในกรณี ที่สถาบันการเงินใดประสงค์จะควบกิจการกับสถาบันการเงินอื่น
หรื อโอนหรื อรับโอนกิจการทั้งหมดหรื อบางส่ วนที่สาคัญให้แก่หรื อจากสถาบันการเงินอื่น หรื อในกรณี
ที่สถาบันการเงินใดหรื อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของสถาบันการเงินใดประสงค์จะซื้ อหรื อมีไว้ซ่ ึ งหุ น้ ในสถาบัน
การเงินอื่น ไม่วา่ จะเป็ นสถาบันการเงินประเภทเดียวกันหรื อต่างประเภท เพื่อควบหรื อโอนหรื อรับโอนกิจการ
อันจะเป็ นผลให้สถาบันการเงินมีฐานะหรื อดาเนิ นกิจการมัน่ คงยิง่ ขึ้น ให้สถาบันการเงินหรื อผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
ของสถาบันการเงิน แล้วแต่กรณี ยื่นโครงการแสดงรายละเอียดการดาเนิ นงานเสนอต่อธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ถ้าธนาคารแห่ งประเทศไทยเห็นชอบ ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศการให้ความเห็นชอบ
ดังกล่าวและจะกาหนดระยะเวลาดาเนินการและหลักเกณฑ์ใด ๆ ไว้ดว้ ยก็ได้126
(2) เมื่อสถาบันการเงินใดควบกิจการเข้ากับสถาบันการเงินอื่นให้มีผลเป็ นการ
ยกเลิกใบอนุญาตของสถาบันการเงินนั้น127
(3) กาหนดให้การควบโอนกิจการของสถาบันการเงินไม่ตอ้ งดาเนินการตาม
กฎหมายปกติในบางเรื่ องเพื่อความรวดเร็ วในการดาเนินการ อาทิ
(3.1) สถาบันการเงินที่ดาเนิ นการควบโอนกิจการ หากมีการโอนสิ นทรัพย์ที่มี
หลักประกันอย่างอื่น ที่มิใช่ สิ ทธิ จานอง สิ ทธิ จานา หรื อสิ ทธิ อนั เกิดขึ้นแต่การค้ าประกันซึ่ งย่อมตกไปได้แก่
ผูร้ ับโอนตามมาตรา 305 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์แล้วให้หลักประกันอย่างอื่นนั้นตกแก่
สถาบันการเงินที่ควบกันหรื อที่รับโอนกิจการ แล้วแต่กรณี 128
(3.2) สถาบันการเงินที่ดาเนิ นการควบโอนกิจการ ถ้ามีการฟ้ องร้องบังคับสิ ทธิ
เรี ยกร้องเป็ นคดีอยูใ่ นศาล ให้สถาบันการเงินที่ควบกันหรื อที่รับโอนกิจการ แล้วแต่กรณี เข้าสวมสิ ทธิ เป็ น
คู่ความแทนในคดีดงั กล่าว และอาจนาพยานหลักฐานใหม่มาแสดงคัดค้านเอกสารที่ได้ยื่นไว้แล้ว ถามค้านพยาน
ที่สืบมาแล้ว และคัดค้านพยานหลักฐานที่ได้สืบไปแล้วได้ และในกรณี ที่ศาลได้มีคาพิพากษาบังคับตามสิ ทธิ
เรี ยกร้องนั้นแล้ว ก็ให้เข้าสวมสิ ทธิ เป็ นเจ้าหนี้ หรื อลูกหนี้ ตามคาพิพากษานั้น129
(3.3) ในการโอนกิจการทั้งหมดหรื อบางส่ วนซึ่ งได้รับความเห็นชอบจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย ให้ดาเนินการได้ตามที่บญั ญัติไว้ในส่ วนนี้ และการโอนสิ ทธิ เรี ยกร้องที่เกี่ยวเนื่องกับ
การโอนกิจการดังกล่าว ไม่จาต้องบอกกล่าวการโอนไปยังลูกหนี้ตามมาตรา 306 แห่งประมวลกฎหมาย
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แพ่งและพาณิ ชย์ แต่ไม่ตดั สิ ทธิ ของลูกหนี้ที่จะยกข้อต่อสู ้ตามมาตรา 308 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์130
(4) การเลิกกิจการ
สถาบันการเงินใดประสงค์จะเลิกประกอบกิจการ หรื อหยุดประกอบกิจการ
เป็ นการชัว่ คราว สถาบันการเงินนั้นต้องได้รับอนุ ญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อน ทั้งนี้
ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยประกาศกาหนด131
3.2.13 มาตรการในการกากับดูแลสถาบันการเงินทีป่ ระสบปัญหาทางการเงิน
ธนาคารแห่งงประเทศไทยมีอานาจในการแก้ไขจัดการสถาบันการเงินที่มีฐานะหรื อการ
ดาเนินงานที่อาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ประชาชน เช่น สถาบันการเงินหยุดการจ่ายเงิน หรื อมีผล
ประกอบการขาดทุน หรื อกรณี สถาบันการเงินไม่จดั ทาบัญชีเพื่อแสดงผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
ที่เป็ นอยูต่ ามความจริ ง ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอานาจดาเนินการ 5 ประการ ได้แก่
3.2.13.1 มีคาสั่งให้สถาบันการเงินนั้นแก้ไขฐานะหรื อการดาเนินการ
3.2.13.2 มีคาสั่งให้สถาบันการเงินลดทุน เพิ่มทุน หรื อทั้งลดทุนและเพิ่มทุนภายในเวลา
ที่กาหนดแต่ตอ้ งไม่เกิน 90 วันนับแต่วนั ที่สถาบันการเงินได้รับแจ้งคาสั่ง แต่ถา้ สถาบันการเงิน
ไม่ดาเนินการหรื อดาเนินการไม่ได้ตามกาหนดนั้น ให้ถือว่าคาสัง่ ของธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นมติ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ นับแต่วนั ที่ครบกาหนดในคาสั่ง เว้นแต่ในกรณี มีความจาเป็ นเร่ งด่วน เพื่อพยุงฐานะ
และการดาเนินงานของสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทยอาจมีคาสั่งให้สถาบันการเงินลดทุน
เพิ่มทุน หรื อทั้งลดทุนและเพิ่มทุนในทันทีได้ โดยไม่ตอ้ งคานึงถึงเงื่อนเวลา 90 วันดังกล่าว และให้ถือว่า
คาสั่งนั้นเป็ นมติที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้
3.2.13.3 มีคาสัง่ ให้สถาบันการเงินระงีบการดาเนินการทั้งหมดหรื อบางส่ วนเป็ นการชัว่ คราว
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
3.2.13.4 มีคาสั่งให้สถาบันการเงินถอดถอนกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรื อผูม้ ีอานาจในการจัดการ
คนใดคนหนึ่งหรื อทุกคน และแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าไปดารงตาแหน่งแทนทันทีตามที่เห็นสมควร โดยให้ถือ
ว่าคาสั่งดังกล่าวเป็ นมติที่ปะชุมผูถ้ ือหุ น้
3.2.13.5 มีคาสัง่ ควบคุมสถาบันการเงิน หรื อมีคาสัง่ ปิ ดกิจการของสถาบันการเงินนั้น
ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยรายงานการดาเนินการต่อรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังเพื่อทราบ
โดยไม่ชกั ช้า และหากธนาคารแห่งประเทศไทยมีคาสั่งปิ ดกิจการดังกล่าวนั้น ให้เสนอรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังเพิกถอนใบอนุ ญาตของสถาบันการเงินนั้นด้วย
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นอกจากนั้น พระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2485 มาตรา 29 ตรี
ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย 2485
พ.ศ. 2528 ได้จดั ตั้งกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินขึ้น กองทุนดังกล่าวมีฐานะเป็ นนิ ติ
บุคคลแยกจากธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินให้แก่สถาบันการเงินกรณี ที่เกิด
วิกฤติการณ์ เช่นการให้กยู้ มื เงินแก่สถาบันการเงิน โดยการจัดตั้งกองทุนนี้เป็ นการร่ วมมือกันระหว่าง
ภาคเอกชนและภาครัฐบาล ซึ่ งมีสถาบันการเงินนาส่ งเงินเข้ากองทุนในอัตราที่กาหนด และธนาคาร
แห่งประเทศไทยส่ งเงินสมทบเข้ากองทุนอีกส่ วนหนึ่งเป็ นเงินกองกลาง สาหรับใช้แก้ไขปั ญหาระบบ
สถาบันการเงิน
3.2.14 เกณฑ์ ในการกากับเรื่องอืน่ ๆ
นอกจากนี้ พ.ร.บ. สถาบันการเงินฯ ยังกาหนดหลักเกณฑ์ในเรื่ องอื่น ๆ เช่น
3.2.14.1 ข้อห้าม132
(1) ลดทุนโดยไม่ได้รับอนุ ญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย
(2) ซื้ อหรื อมีไว้ซ่ ึ งอสังหาริ มทรัพย์ เว้นแต่
(2.1) เพื่อใช้เป็ นสถานที่สาหรับการประกอบธุ รกิจ หรื อเป็ นที่พกั หรื อเพื่อ
สวัสดิการของพนักงานและลูกจ้างของสถาบันการเงินนั้นตามสมควร โดยได้รับอนุ ญาตจากธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ในการอนุญาตธนาคารแห่งประเทศไทยอาจกาหนดหลักเกณฑ์ไว้ดว้ ยก็ได้
(2.2) เป็ นการได้มาจากการชาระหนี้ การประกันการให้สินเชื่อ การซื้ อ
สังหาริ มทรัพย์ที่สถาบันการเงินนั้นรับจานองไว้จากการขายทอดตลาดโดยคาสั่งศาลหรื อเจ้าพนักงานพิทกั ษ์
ทรัพย์ แต่ตอ้ งจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์ดงั กล่าวภายในห้าปี นับแต่วนั ที่อสังหาริ มทรัพย์น้ นั ตกเป็ นของ
สถาบันการเงิน ในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นธนาคารแห่งประเทศไทยจะขยายเวลาการจาหน่ายอสังหาริ มทรัพย์
ดังกล่าว โดยธนาคารแห่งประเทศไทยอาจกาหนดหลักเกณฑ์ไว้ดว้ ยก็ได้
(2.3) เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ที่บริ ษทั เงินทุนที่ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการเคหะ
หรื อบริ ษทั เครดิตฟองซิ เอร์ ซ้ื อหรื อมีไว้เพื่อประกอบธุ รกิจ ตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่ งประเทศไทย
กาหนด
(3) รับหุ น้ ของสถาบันการเงินนั้นเป็ นประกัน หรื อรับหุ น้ ของสถาบันการเงินประเภท
เดียวกันจากสถาบันการเงินอื่นที่เป็ นสถาบันการเงินประเภทเดียวกันเป็ นประกัน
3.2.13.2 กรณี ที่สถาบันการเงินมีการเปลี่ยนแปลง
ในกรณี ที่มีการดาเนิ นการดังต่อไปนี้ ให้สถาบันการเงินแจ้งเป็ นหนังสื อให้ธนาคาร
แห่งประเทศไทยทราบภายในสิ บห้าวันนับแต่วนั ที่มีการดาเนินการดังกล่าว133 ได้แก่ การแก้ไขเพิ่มเติม
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หนังสื อบริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของสถาบันการเงิน การเปลี่ยนแปลงกรรมการ กรรมการบริ หาร ผูจ้ ดั การ
หรื อบุคคลผูม้ ีอานาจในการจัดการของสถาบันการเงิน เป็ นต้น
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบการกากับดูแลสหกรณ์ และสถาบันการเงิน
เรื่อง
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
1. การจัดตั้ง

- จดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ์

2. ประเภท

- มี 7 ประเภท ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์การประมง สหกรณ์นิคม
สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริ การ สหกรณ์
ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
- ดาเนิ นธุ รกิจ การผลิต การค้า การ
บริ การ และอุตสาหกรรมเพื่อประโยชน์
สมาชิก
- ให้สวัสดิการหรื อการสงเคราะห์ตาม
สมควรแก่สมาชิกและครับครัว
- ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่
สมาชิก
- ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการ
จากราชการ หน่วยงานต่างประเทศหรื อ
บุคคลใด
- รับฝากเงินประเภทออมทรัพย์หรื อ
ประเภทประจาจากสมาชิกหรื อสหกรณ์
อื่น ตามระเบียบของสหกรณ์ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียน
- ให้กู้ ให้สินเชื่อ ให้ยมื ให้เช้า โอน
รับจานองหรื อจานา ซึ่ งทรัพย์สินแก่
สมาชิกหรื อของสมาชิก
- ให้สหกรณ์อื่นกูย้ มื เงินตามระเบียบ

3. การดาเนินงาน
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- จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั มหาชนจากัด
- ขอรับใบอนุ ญาตประกอบธุ รกิจ
- มี 3 ประเภท ได้แก่ ธนาคารพาณิ ชย์
บริ ษทั เงินทุน และบริ ษทั
เครดิตฟองซิเอร์
- ธนาคารพาณิชย์ ประกอบธุ รกิจ
รับฝากเงินหรื อรับเงินจากประชาชน
ที่ตอ้ งจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรื อเมื่อสิ้ น
ระยะเวลาอันกาหนดไว้ และใช้
ประโยชน์จากเงินนั้นโดยวิธีหนึ่งวิธี
ใด เช่น ให้สินเชื่ อ ซื้ อขายตัว๋ แลกเงิน
หรื อตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด ซื้ อขาย
เงินปริ วรรตต่างประเทศ
- บริษัทเงินทุน การประกอบธุ รกิจ
รับฝากเงินหรื อรับเงินจากประชาชน
ที่ตอ้ งจ่ายคืนเมื่อทวงถาม หรื อเมื่อสิ้ น
ระยะเวลาอันกาหนดไว้ ซึ่ งมิใช่การรับ
ฝากเงินหรื อรับเงินไว้ในบัญชีที่จะเบิก
ถอนโดยใช้เช็ค และใช้ประโยชน์จาก
เงินนั้นโดยวิธีหนึ่งวิธีใด เช่น ให้
สิ นเชื่อ ซื้ อขายตัว๋ แลกเงินหรื อตราสาร
เปลี่ยนมืออื่นใด
- บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ประกอบ

พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551, มาตรา 81, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 27 ก
(5 กุมภาพันธ์ 2551): 1.

ตารางที่ 2 (ต่ อ)
เรื่อง

4. หน่วยงานกากับ

5. การกากับดูแล
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ของสหกรณ์
ธุ รกิจรับฝากเงินหรื อรับเงินจาก
- ดาเนิ นกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ ประชาชนที่จะจ่ายคืนเมื่อสิ้ น
หรื อเกี่ยวเนื่ องให้สาเร็ จตาม
ระยะเวลาอันกาหนดไว้ และใช้
วัตถุประสงค์สหกรณ์
ประโยชน์จากเงินโดยการให้กยู้ มื เงิน
โดยวิธีรับจานองอสังหาริ มทรัพย์ หรื อ
รับซื้ ออสังหาริ มทรัพย์โดยวิธีขายฝาก
- ธนาคารแห่งประเทศไทย
- กรมส่ งเสริมสหกรณ์
เป็ นนายทะเบียนมีหน้าที่รับจด
ทะเบียน ส่ งเสริ ม ช่วยเหลือแนะนา และ
กากับดูแลการดาเนิ นงานของสหกรณ์
พัฒนาและเสริ มสร้างความเข็มแข็งแก่
สหกรณ์
- กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
มีอานาจเข้าไปตรวจสอบบัญชี จัดทา
รายงานภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร เป็ นศูนย์กลางข้อมูล
ข่าวสารทางการเงินของสหกรณ์
- ตรวจสอบการดาเนินการ
- ดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่อง
โดยเจ้าพนักงานเข้าตรวจสอบ
สถาบันการเงินดารงสิ นทรัพย์สภาพ
สานักงานของสหกรณ์ระหว่างเวลางาน คล่องเป็ นอัตราส่ วนกับยอดเงินรับฝาก
และผูส้ อบบัญชีตรวจสอบฐานะการเงิน หรื อเงินกูย้ มื ทั้งหมดในแต่ละประเภท
สหกรณ์เมื่อสิ้ นรอบปี บัญชี
(เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 6% ของยอดเงินรับ
- ดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่อง ไม่ต่ากว่า ฝากและยอดเงินกูย้ มื )
1 % ของยอดเงินฝากได้แก่ เงินสด เงิน - ดารงเงินกองทุนและสิ นทรั พย์
ฝากที่ชานุมสหกรณ์หรื อธนาคาร บัตร
สถาบันการเงินต้องดารงเงินกองทุน
เงินฝากที่ออกโดยธนาคารที่มีระยะเวลา เป็ นอัตราส่ วนต่อสิ นทรัพย์ หนี้สิน
ไม่เกิน 1 ปี หลักทรัพย์ของรัฐบาลหรื อ ภาระผูกพัน หรื อตัวแปรความเสี่ ยงอื่น
รัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลัง
โดยองค์ประกอบเงินกองทุน ได้แก่
ค้ าประกัน พันธบัตรธนาคารแห่ง
เงินกองทุนชั้ นที่ 1 คือ ทุนชาระแล้ว
ประเทศไทย ตัว๋ สัญญาใช้เงินที่ออก
ทุนสารองตามกฎหมาย เงินสารอง
โดยชุมนุมสหกรณ์ ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
จัดสรรจากกาไรสุ ทธิ สิ้นงวดบัญชี

ตารางที่ 2 (ต่ อ)
เรื่อง
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ที่ออกโดยบริ ษทั เงินทุนหรื อบริ ษทั
กาไรสุ ทธิ คงเหลือ
เครดิตฟองซิเอร์ และกองทุนเพื่อ
เงินกองทุนชั้ นที่ 2 คือ เงินที่ได้รับ
การฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน
จากการออกหุ น้ บุริมสิ ทธิ์ ชนิดสะสม
การเงินประกันการใช้เงิน ตัว๋ แลกเงิน
เงินปันผล เงินที่ได้รับจากการออกตรา
ที่ธนาคารรับรอง
สารแสดงสิ ทธิ ในหนี้ที่มีสิทธิ ดอ้ ยกว่า
- การฝากเงินและนาเงินไปลงทุนได้ใน ผูฝ้ ากเงิน และเงินสารอบสาหรับ
กรณี ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรื อสหกรณ์ สิ นทรัพย์จดั ชั้นปกติ
อื่น ธนาคารหรื อสถาบันการเงินที่มี
- ข้ อห้ ามการให้ สินเชื่อ เช่น ห้ามให้
วัตถุประสงค์ช่วยเหลือทางการเงินแก่ สิ นเชื่อแก่กรรมการ ผูบ้ ริ หารสถาบัน
สหกรณ์ ซื้ อหลักทรัพย์รัฐบาล ซื้ อหุ น้
การเงิน และห้ามให้สินเชื่อผูถ้ ือหุน้
ของธนาคารมีวตั ถุประสงค์ช่วยเหลือ
รายใหญ่หรื อกิจการที่มีผลประโยชน์
ทางการเงินแก่สหกรณ์
และข้อห้ามการให้สินเชื่ อลูกหนี้ราย
ใหญ่ (รายใดรายหนึ่งเกิน 20% ของงิน
กองทุนชนิดหนึ่ง)
- ข้ อห้ ามการลงทุน
ห้ามถือหรื อมีหุ้นโดยทางตรงหรื อ
ทางอ้อมในบริ ษทั ใดเกินอัตราดังนี้
(1) 20% ของเงินกองทุนทั้งหมดของ
สถาบันการเงินนั้น สาหรับการถือหรื อ
มีหุน้ ในทุกบริ ษทั รวมกัน
(2) 5% ของเงินกองทุนทั้งหมดของ
สถาบันการเงินนั้น สาหรับการถือหรื อ
มีหุน้ ในบริ ษทั แต่ละราย หรื อ
(3) 10% ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่าย
ได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั นั้น
- การจัดชั้ นสิ นทรัพย์ และการกันสารอง
ต้องจัดชั้นสิ นทรัพย์ที่เสี ยหายและ
ที่อาจเสี ยหาย และกันสารองตาม
การจัดชั้นดังกล่าว เช่น กันสารองเต็ม
จานวนกรณี สินทรัพย์จดั ชั้นสงสัยจะ
สู ญ หรื อ 1 % กรณี สินทรัพย์จดั ชั้นปกติ

ตารางที่ 2 (ต่ อ)
เรื่อง
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6. การคุม้ ครองเงินฝาก - ไม่เป็ นสถาบันการเงินตามกฎหมาย
คุม้ ครองเงินฝาก
7. มาตรการในการ
ไม่มีมาตรการดังกล่าว
กากับดูแลสถาบัน
การเงินที่ประสบ
ปัญหาทางการเงิน
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- เป็ นสถาบันการเงินตามกฎหมาย
คุม้ ครองเงินฝาก
ธนาคารแห่งงประเทศไทยมีอานาจ
ในการแก้ไขจัดการสถาบันการเงิน
ที่มีฐานะหรื อการดาเนินงานที่อาจ
ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ประชาชน
และมีกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงินให้แก่สถาบัน
การเงินกรณี ที่เกิดวิกฤติการณ์ เช่น
การให้กยู้ มื เงินแก่สถาบันการเงิน
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บทที่ 4
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับสหกรณ์ ของต่ างประเทศ

ในบทนี้ทางผูว้ จิ ยั จะยกตัวอย่างของประเทศที่ประสบความสาเร็ จในการดาเนินขบวนการสหกรณ์
จนกลายเป็ นต้นแบบให้กบั สหกรณ์ในหลาย ๆ ประเทศ ซึ่ งประเทศที่ทางผูว้ จิ ยั ได้ยกขึ้นมาศึกษา ได้แก่
สหราชอาณาจักร สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศญี่ปุ่น
สหราชอาณาจักรถือว่าเป็ นจุดกาเนิดของสหกรณ์แห่งแรกของโลก ซึ่ งปั จจุบนั สหกรณ์ของ
สหราชอาณาจักรมีพฒั นาการการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก จากการกาเนิดมาจากสมาคมสงเคราะห์เพื่อน
(Friendly Societies) ที่ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มชาวท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในยามฉุ กเฉิ นตั้งแต่
ศตวรรษที่ 17 จนกลายมาเป็ นสหกรณ์ในหลากหลายรู ปแบบ ทั้งสหกรณ์ร้านค้าบริ การ จนไปถึงสหกรณ์
ที่มีการดาเนิ นกิจการรู ปในรู ปแบบของธนาคารพาณิ ชย์
ส่ วนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ก็เป็ นประเทศที่มีการพัฒนาของสหกรณ์มายาวนานและสหกรณ์
ยังเป็ นส่ วนสาคัญของระบบเศรษฐกิจของประเทศนี้ จากการสารวจพบว่าประชากรมากถึงร้อยละ 25 ของ
เยอรมนีเป็ นสมาชิกของสหกรณ์134 ดังนั้น เยอรมนี จึงมีการจัดโครงสร้างสหกรณ์ที่เป็ นระบบระเบียบชัดเจน
อันส่ งผลให้สหกรณ์เป็ นหน่วยเศรษฐกิจที่มีความมัน่ คงและอยูร่ อดท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจตลอดมา
กล่าวคือ ธนาคารสหกรณ์น้ นั มีความมัน่ คงและยืดหยุน่ จนทาให้สามารถปล่อยสิ นเชื่อได้เพิ่มขึ้นตลอด
ระยะเวลาวิกฤติเศรษฐกิจในปี ค.ศ. 2008 – 2009 จนเศรษฐกิจของเยอรมันฟื้ นฟูข้ ึนได้อย่างรวดเร็ ว135ดังนั้น
เยอรมนีจึงเป็ นประเทศที่น่าศึกษาเป็ นอย่างยิง่ เพื่อนามาเป็ นแบบอย่าง
สาหรับสหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่นนั้นสหกรณ์ดาเนินการเป็ นระยะเวลามากกว่า 100 ปี โดยรัฐบาล
ญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนและผลักดันซึ่งมีผลทาให้ระบบสหกรณ์ของญี่ปุ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
อีกทั้ง การกากับดูแลสหกรณ์จะเห็นได้วา่ ในประเทศญี่ปุ่นนั้นมีลกั ษณะที่ครอบคลุมสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ
อย่างเห็นได้ชดั และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับสหกรณ์ประเภทนั้น ๆ ทาการกากับดูแลสหกรณ์อย่าง
มีประสิ ทธิภาพ
4.1 สหราชอาณาจักร (อังกฤษ)

DGVR. Facts and Figures – Cooperative Banks, Commodity and Service Cooperatives. [cited 2015 Jan 31];
6. Available from: https://www.dgrv.de/en/cooperatives/$file/Facts_and_Figures.pdf
135
Frances Coppola, “What Lessons Can the UK Learn from Germany’s Co-Operative Banking Sector?” Cooperative News 25 February 2015
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ความคิดเรื่ องสหกรณ์ในสหราชอาณาจักรนั้น มีตน้ กาเนิ ดมาจากสมาคมสงเคราะห์เพื่อน (Friendly
Societies) ที่ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มชาวท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในยามฉุ กเฉิ นตั้งแต่ศตวรรษที่ 17
แต่แรงผลักดันอันสาคัญในการก่อตั้งสหกรณ์ที่ส่งผลให้มีการดาเนิ นการมาถึงปั จจุบนั นั้น เกิดขึ้นมาจาก
การปฏิวตั ิทางอุตสาหกรรม ในช่วงระยะต้นศตวรรษ ที่ 19 จากการรวมกันของกลุ่มค้าส่ งสหกรณ์
(Co-operative wholesale societies) และกลุ่มรายย่อยที่เป็ นอิสระจานวนมาก (Independent retail societies)
เพื่อเปลี่ยนจากระบบการค้าส่ งไปเป็ นกลุ่มค้าปลีกขนาดใหญ่ สหกรณ์สมาคมแห่งแรกที่ดาเนินการประสบ
ผลสาเร็ จ และเป็ นแบบฉบับในโลกนี้ก็คือ ร้านสหกรณ์แห่ งเมืองรอชเดล ประเทศอังกฤษ ตั้งขึ้นเมื่อปี
พ.ศ. 2387 โดยกรรมกรช่างทอผ้าจานวนหนึ่ง ซึ่งมีรายได้นอ้ ย และประสบปั ญหาในด้านการซื้ อหาเครื่ อง
อุปโภคอันจาเป็ นแก่การครองชีพ เช่น ราคาแพง มีการปลอมปน และถูกเบียดเบียนในการชัง่ ตวง วัด
ประกอบกับการได้รับแนวความคิดจาก โรเบอร์ ต โอเวน ในการรวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์ เพื่อช่วยตนเอง
และช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน และไม่ตอ้ งตกอยูภ่ ายใต้อิทธิ พลของอุตสาหกรรมและพ่อค้า ซึ่งมีอานาจ
ทางการผลิตและทางการค้าในสมัยนั้น จึงได้ร่วมกันจัดตั้งเป็ นสมาคมประกอบด้วยผูร้ ิ เริ่ ม 28 คน
โดยร่ วมทุนกันจัดตั้งร้านค้าเครื่ องอุปโภคบริ โภคขึ้น จากนั้นจึงนาเงินทุนที่รวบรวมได้ไปซื้ อสิ่ งของ
ที่จาเป็ นแก่การครองชีพ โดยจัดซื้ อในราคาขายส่ ง มาขายให้แก่สมาชิก และให้สมาชิกเสี ยสละเวลา
มาช่วยกิจการของร้าน
ต่อมามีจานวนสมาชิกเพิ่ม ทาให้ธุรกิจการค้าขยายอย่างกว้างขวาง และยังมีการทาธุ รกิจกับ
บุคคลภายนอกด้วย นักสหกรณ์รอชเดล หรื อที่เรี ยกกันว่า “ผูน้ าแห่งรอชเดล” ได้กาหนดหลักปฏิบตั ิ
ไว้ 10 ประการ ซึ่งมีสาระสาคัญหลายประการที่ถูกยึดถือเป็ นหลักการสหกรณ์สากลมาจนถึงปัจจุบนั
แม้จะล่วงเลยมาเป็ นเวลานาน แต่ร้านสหกรณ์รอชเดล ก็ยงั คงอยูแ่ ละกลายเป็ นร้านที่มีขนาดใหญ่ ยิง่ กว่านั้น
วิธีการของร้านสหกรณ์สาหรับผูบ้ ริ โภคแบบนี้ได้แพร่ หลายออกไปสู่ ประชาชนกลุ่มอื่น ๆ ซึ่งปัจจุบนั ร้าน
สหกรณ์ที่ถือหลักการสาคัญ ๆ อย่างเดียวกันนี้ มีอยูใ่ นประเทศต่าง ๆ เป็ นจานวนมากโดยหลักการที่สาคัญ
ของสหกรณ์ คือ เป็ นกลุ่มคนที่ทาหน้าที่ร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการร่ วมกันและสร้างแรงบันดาลใจ
ให้กบั สมาชิกในการเป็ นเจ้าของร่ วมกันภายใต้การตัดสิ นใจตามระบอบประชาธิปไตย136
4.1.1 ประเภทของสหกรณ์
ปัจจุบนั สหราชอาณาจักรมีสหกรณ์อยูห่ ลากหลายประเภท เช่น สหกรณ์ธนาคาร
(Cooperative Bank) สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อการเคหะ (Building Society)137 สหกรณ์อาหาร (Cooperative
Food) สหกรณ์ร้านขายยา เครดิตยูเนี่ยน (Credit Union) สหกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ า สหกรณ์อสังหาริ มทรัพย์
สหกรณ์พลังงาน สหกรณ์การประกันภัย เป็ นต้น138
Wikipedia. British co-operative movement. [cited 2017 Jan 5]; Available from:
http://en.wikipedia.org/wiki/British_co-operative_movement
137
Building Societies หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อการเคหะทาหน้าที่ในการระดมเงินทุนจากเงินออม
และปล่อยสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
138
Co-operatives UK . Types of Cooperative. [cited 2017 Jan 7]; Available from: http://www.uk.coop/types
136
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4.1.2 กฎหมายเกี่ยวกับการกากับดูแลสหกรณ์
สหกรณ์ของสหราชอาณาจักรนั้น มีหลากหลายประเภท ภายใต้กฎหมายที่กากับดูแลแตกต่าง
กัน ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ลักษณะของธุ รกิจสหกรณ์และการดาเนิ นการ โดยสหกรณ์ส่วนใหญ่ จะอยูภ่ ายใต้
กฎหมาย Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 ขณะที่เครดิตยูเนี่ยนจะอยูภ่ ายใต้
กฎหมาย Credit Unions Act 1979 และ The CREDS Sourcebook และหากเป็ น Co – operative Bank
จะอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของกฎหมาย Financial Service Act 2012 ซึ่ งไม่วา่ สหกรณ์น้ นั ๆ ที่อยูภ่ ายใต้
การกากับดูแลของกฎหมายฉบับใด หน่วยงานที่คอยกากับดูแลการดาเนินงานของสหกรณ์ จะมี 2 หน่วยงาน
ได้แก่ The Prudential Regulation Authority (PRA) และ Financial Conduct Authority (FCA) ซึ่งเป็ นองค์กร
ที่อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของธนาคารกลางของอังกฤษ (Bank of England)

ภาพที่ 4 โครงสร้ างการกากับดูแลสหกรณ์ ในสหราชอาณาจักร
4.1.2.1 กฎหมาย Co-operative society และ Community benefit society (Co-operative and
Community Benefit Societies Act 2014)(CCBSA 2014)139
Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014. [cited 2014 Jan 13]; Available from:
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2014/14/pdfs/ukpga_20140014_en.pdf
139
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กฎหมาย Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 ซึ่งเป็ น
กฎหมายที่ผา่ นการพิจารณาจากรัฐสภาของอังกฤษ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2557และมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่
1 สิ งหาคม 2557 โดยวัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้เพื่อรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ท้ งั หมด
เข้าด้วยกัน ไม่วา่ จะเป็ น The Industrial and Provident Societies Acts1965 และที่แก้ไขเพิม่ เติมปี 1967,
1975, 1978 และปี 2002 กฎหมาย the Friendly and Industrial and Provident Societies Act 1968 กฎหมาย
the Co-operatives and Community Benefit Societies Act 2003 และ the Co-operative and Community
Benefit Societies and Credit Unions Act 2010 เพื่อรวมกลุ่มสหกรณ์ community benefit societies และกลุ่ม
อื่นๆ (other societies) ที่ลงทะเบียนภายใต้กฎหมายฉบับต่าง ๆ ให้มาอยูภ่ ายใต้กฎหมายฉบับดังกล่าว
เพียงฉบับเดียว เนื่ องจากการพัฒนาของกลุ่มสหกรณ์และ community benefit societies มีมาเป็ นระยะเวลา
ที่ยาวนาน อีกทั้ง เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในการใช้บงั คับกฎหมาย และให้อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลภายใต้
กฎหมายฉบับเดียวกัน140 โดย CCBSA 2014 จะไม่ใช้บงั คับกับกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน (Credit Union)141 ซึ่ง
กฎหมายฉบับนี้จะใช้บงั คับกับเครื อสหราชอาณาจักร ไม่รวมถึงไอร์ แลนด์เหนื อ CCBSA 2014142 ได้
กาหนดสาระสาคัญ ได้แก่
(1) นิยาม
CCBSA 2014 ให้คานิยาม registered society ที่จะต้องลงทะเบียนหลังจากวันที่
1 สิ งหาคม 2014 หมายถึง societies ใหม่ หรื อ societies ที่มีอยูเ่ ดิมที่ดาเนินกิจการด้านอุตสาหกรรม ธุ รกิจ
หรื อการค้า ซึ่ง registered society มีอยู่ 2 ลักษณะ ได้แก่
(1.1) Co-operative society143 (ซึ่ งไม่รวมถึงกลุ่มสหกรณ์ที่ดาเนินธุ รกิจ
เพื่อการค้ากาไร โดยจ่ายในรู ปแบบดอกเบี้ย เงินปันผลหรื อโบนัสในเงินที่ลงทุนหรื อในเงินฝากหรื อในการ
ให้สินเชื่อ)144 และ
(1.2) A community benefit society145 คือ society ที่ดาเนินธุ รกิจ อุตสาหกรรม
Belinda Auchimowicz. Effects of the Co-Operative and Community Benefit Societys Act 2017. 2014 Aug
[cited 2017 Jan 8]; Available from: http://blog.mercia-group.co.uk/effects-of-the-co-operative-and-community-benefitsocieties-act-2014/
141
CCBSA 2014 Section 2 (4)
142
Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014. [cited 2017 Jan 12]; Available from:
https://en.wikipedia.org/wiki/Co-operative_and_Community_Benefit_Societies_Act_2014
143
Co-operative society หมายถึง สหกรณ์ภาคสมัครใจ โดยเริ่ มจากเป้ าหมายของการให้บริ การของสมาชิก
เป็ นรู ปแบบของธุรกิจที่บุคคลที่เป็ นชนชั้นเดียวกันเข้าร่ วมในการส่งเสริ มเป้ าหมายร่ วมกัน
144
CCBSA 2014 Section 2,3
145
a community benefit society หมายความว่า Industrial and Provident Societies (IPS) ที่เป็ นส่วนหนึ่งของ
Mutual Society (ได้แก่ industrial and provident societies ที่มีอยูเ่ ดิมและจัดตั้งใหม่ friendly societies ที่ลงทะเบียนภายใต้
กฎหมาย the Friendly Societies Act 1974 และ Building Societies) ซึ่งโครงสร้างของ IPS จะเป็ นสหกรณ์ หรื อองค์กร
ภาคสมัครใจ ซึ่งดาเนินการด้านอุตสาหกรรม ธุรกิจหรื อการค้าที่เป็ นประโยชน์กบั ชุมชน
140
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หรื อการค้า เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่ งหมายความว่า ลักษณะที่สาคัญของ community benefit society
จะต้องมุ่งเน้นใน 4 เรื่ อง146 ดังนี้
(1.2.1) วัตถุประสงค์ : ดาเนินธุ รกิจในชุมชนที่เป็ นประโยชน์ต่อสังคม
(1.2.2) สมาชิก : ดาเนินกิจการบนหลักการพื้นฐานประชาธิ ปไตย คือ 1 คน
เท่ากับ 1 เสี ยง
(1.2.3) กาไร : ต้องนาผลประโยชน์ใด ๆ ไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของสังคม
ของชุมชน (ซึ่งแตกต่างจาก co-operative society) ดังนั้น ผลกาไรไม่สามารถกระจายไปยังสมาชิกได้
(1.2.4) สิ นทรัพย์ : จะต้องใช้เพื่อประโยชน์ของชุมชน ถ้ามีการขาย
เปลี่ยนแปลง หรื อมีการควบรวมกับ บุคคล คณะบุคคล บริ ษทั หรื อองค์กรตามกฎหมายอื่น ทรัพย์สินจะต้อง
ยังคงใช้เพื่อประโยชน์ของชุ มชนและไม่สามารถจาหน่าย จ่าย โอน สิ นทรัพย์ดงั กล่าวให้กบั สมาชิกได้
(Asset lock provisions) ซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะของหุน้ a community benefit society เนื่องจากเป็ นการจากด
ขอบเขตสาหรับสมาชิก ที่จะเข้ามาเอาผลกาไรจากการเก็งกาไรอันเกิดจากการยุบเลิกหรื อการแปลงสภาพ
a community benefit society ให้กลายเป็ น บริ ษทั
ทั้งนี้ (1.1) และ (1.2) จะต้องมีจานวนสมาชิกอย่างน้อยจานวน 3 คนในการเริ่ ม
ก่อการ โดย co-operative society จะต้องดาเนินการอย่างสุ จริ ต ส่ วน community benefit society จะต้อง
ดาเนินธุ รกิจเพื่อประโยชน์ของชุมชน
(2) การจดทะเบียน
CCBSA 2014 กาหนดให้ co-operative society และ a community benefit
societyให้มาจดทะเบียนต่อ FCA โดย society มีโครงสร้างเหมือนกับบริ ษทั และสมาชิกจะถูกจากัดความรับ
ผิดเท่ากับจานวนหนี้สินในการดาเนินกิจกรรมโดยอานาจและหน้าที่ ของ Society มีความคล้ายคลึงกับ
ข้อบังคับที่ใช้กบั บริ ษทั และมีผลบังคับใช้กบั สมาชิกของ Society ทุกคน โดยเอกสารประกอบการ
ลงทะเบียนจะต้องยืน่ สาเนาเกี่ยวกับกฎข้อบังคับจานวน 2 ฉบับ ของ registered society โดยในกฎข้อบังคับ
จะต้องระบุถึงชื่อ ที่อยูห่ รื อที่ต้ งั ของสานักงาน วัตถุประสงค์ของ registered society ชื่ อและที่อยูข่ องสมาชิก
จานวนผูถ้ ือหุน้ สู งสุ ด การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการ ผูจ้ ดั การ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ วิธีการจัด
ประชุมและสิ ทธิ ในการออกเสี ยง วิธีการแก้ไขแก้ไขหรื อยกเลิกกฎหรื อข้อบังคับ การตรวจสอบบัญชี
การลงทุนของกองทุนของ registered society เป็ นต้น147 นอกจากนี้ การจัดตั้ง registered society จะต้อง
ตั้งอยูบ่ นหลักการแห่งความสุ จริ ต (bona fide) ซึ่ งสะท้อนอยูใ่ น ICA Statement of Co – operative Identity148

Community Shares Unit. The Community Shares Handbook. [cited 2017 Jan 18]; Available from:
http://communityshares.org.uk/sites/default/files/community_shares_handbook.pdf.
147
CCBSA 2014 Section 14
148
ICA ย่อมาจาก International Co – operative Alliance ซึ่งเป็ นองค์กรอิสระที่ไม่ใช่ภายใต้สงั กัดของรัฐบาล
ซึ่งเป็ นการวมตัวกันของตัวแทนสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ทวั่ โลก ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ. 1895
146
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(3) การกากับดูแล
(3.1) อานาจหน้าที่ของ FCA ตามกฎหมาย CCBSA 2014 และ Financial Service
Act 2012)
กฎหมายกาหนดให้ FCA มีหน้าที่รับจดทะเบียน เพิกถอนการจดทะเบียน
โดยการเพิกถอนหรื อไม่รับการจดทะเบียนจะต้องเป็ นกรณี ที่ปรากฏว่า registered society กระทาการโดย
ทุจริ ต หรื อมีจานวนสมาชิกน้อยกว่า 3 คน หรื อมีวตั ถุประสงค์ที่ขดั ต่อกฎหมาย โดย FCA จะต้องทาหนังสื อ
บอกกล่าวให้ registered society อย่างน้อยที่สุดเป็ นเวลา 2 เดือน ถึงเหตุผลของการเพิกถอนการจดทะเบียน
ดังกล่าว โดย FCA จะต้องหารื อกับ PRA (ในฐานะผูอ้ นุมตั ิ) ก่อนที่จะดาเนินการยกเลิกการจดทะเบียนของ
registered society149 โดยการระงับการจดทะเบียน FCA จะต้องประกาศในราชกิจจานุ เบกษาและประกาศ
ในหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่นที่สานักงานของ registered society ตั้งอยู่ ทั้งนี้ นับตั้งแต่วนั ที่ลงในราชกิจจา
นุเบกษา registered society จะไม่ได้สิทธิ ประโยชน์ใด ๆจากกฎหมายฉบับนี้ และไม่กระทบกับความรับผิด
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับ registered society ก่อนนั้น150
อย่างไรก็ดี registered society สามารถอุทธรณ์คาสั่งของ FCA ในกรณี
การปฏิเสธหรื อการยกเลิกการจดทะเบียนต่อศาลได้ โดยรวมแล้ว การแบ่งอานาจระหว่าง 2 หน่วยงาน
ดังกล่าว จะกาหนดให้ PRA มีหน้าที่ในการพิจารณาเรื่ องที่เกี่ยวกับมาตรการเพื่อเสริ มสร้างความมัน่ คง
ของระบบการเงินโดยรวมและกฎเกณฑ์ในการกากับระบบการเงินโดยรวม (Prudential Measures)
ในขณะที่ FCA จะมีหน้าที่ในการพิจารณาเรื่ องในทางปฏิบตั ิหรื อการประกอบธุ รกิจของบุคคลที่ได้รับ
อนุญาต (Conduct Purposes) ดังนั้น ระบบการกากับดูแลจึงเปลี่ยนจากการมีหน่วยงานเดี่ยวเป็ นระบบ
ที่มีผกู ้ ากับดูแล 2 ฝ่ าย โดยทั้งสองหน่วยงานต้องรายงานกับคณะกรรมการนโยบายทางการเงิน (Financial
Policy Committee) อีกชั้นหนึ่ง ซึ่ งคณะกรรมการดังกล่าวมีผวู ้ า่ การธนาคารแห่งประเทศอังกฤษ (Bank of
England) เป็ นประธานและมีกรรมการจาก FCA และ PRA เข้าร่ วมการพิจารณามาตรการทางการเงิน
ซึ่ งกระทบระบบเศรษฐกิจมหภาคของประเทศในภาพรวม
(4) คุณสมบัติของสมาชิก registered Society
สมาชิกที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี แต่ไม่นอ้ ยกว่า 16 ปี สามารถเป็ นสมาชิกของ
registered society ได้ โดยข้อบังคับจะต้องมีขอ้ กาหนดดังกล่าวไว้ สาหรับกรณี ที่สมาชิ กเสี ยชีวติ สมาชิก
มีสิทธิ แต่งตั้งให้บุคคลใด บุคคลหนึ่ง มีสิทธิ ในทรัพย์สินต่าง ๆ ของสมาชิก ไม่วา่ จะเป็ นหุ น้ เงินฝาก หรื อ
เงินกู้ โดยการแต่งตั้งดังกล่าวจะต้องทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและลงลายมือชื่อของสมาชิกพร้อมกับส่ งมอบ
เอกสารดังกล่าวให้กบั สานักงาน registered society ในขณะที่สมาชิกยังมีชีวติ อยู่
(5) หุน้
ข้อบังคับของ Registered Societies ทุกที่จะต้องกาหนดเงื่อนไขสัดส่ วนการถือ
หุน้ สู งสุ ดของสมาชิก โดยทัว่ ไปของ Registered Societies ถูกกาหนดสัดส่ วนการถือหุ ้นสู งสุ ดในจานวน
CCBSA 2014 Section 6 (5)
150
CCBSA 2014 Section 6 (6) and Section 7
149
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สู งสุ ดที่กฎหมายกาหนดสาหรับหุ น้ ทุนที่ถอนได้ซ่ ึ งปั จจุบนั อยูท่ ี่ 100,000 ปอนด์ ซึ่งจานวนสู งสุ ดนี้จะไม่ใช้
กับสมาชิกในองค์กรที่จดทะเบียน
ในสหกรณ์หรื อสังคมที่ได้รับผลประโยชน์ในชุมชนซึ่ งไม่มีขอ้ จากัดใด ๆ
มีอานาจลงคะแนนเสี ยง 1 คน เท่ากับ 1 เสี ยง ซึ่ง Registered Societies ส่ วนใหญ่ยงั ใช้กฎหรื อข้อบังคับ
ที่กาหนดสัดส่ วนการถือหุ น้ ขั้นต่าสาหรับการเป็ นสมาชิก
(6) การกากับการดาเนินธุ รกิจ
(6.1) การรับฝากเงิน
สาหรับการรับฝากเงิน registered Society ได้ไม่เกินหรื อเท่ากับ 400 ปอนด์
สาหรับผูฝ้ ากเงินรายใดรายหนึ่งหรื อต่อธุ รกรรมใดธุ รกรรมหนึ่ง ไม่ถือว่าเป็ นการประกอบกิจการธนาคาร
หากฝ่ าฝื นถือว่ากระทาความผิดและต้องโทษปรับไม่เกินระดับมาตรฐานระดับ 1
(6.2) การกูย้ มื เงิน
Registered Societies ส่ วนใหญ่ยอมรับกฎที่หา้ มการฝากเงินโดยชัดแจ้ง
แต่ให้กยู้ มื เงินจากสมาชิกรวมทั้งจากแหล่งอื่น ๆ เช่น ธนาคารพาณิ ชย์ผใู ้ ห้กหู้ รื อนักลงทุนสถาบัน
Registered Societies มีหลักเกณฑ์ในการกาหนดจานวนเงินสู งสุ ดที่สามารถยืมและ / หรื อกาหนดอัตรา
ดอกเบี้ยสู งสุ ดที่สามารถจ่ายได้จากเงินกู้ ซึ่งวิธีการกูย้ มื ถือว่าเป็ นเป็ นวิธีการที่สาคัญในการระดมทุนเพิ่มเติม
จากสมาชิก
Registered Societies ต้องระบุขอ้ กาหนดและเงื่อนไขในการยืมเงินทุน
จากสมาชิกและคนอื่น ๆ รวมถึงแหล่งที่มาทางการค้า ข้อกาหนดเหล่านี้ อาจรวมถึงรายละเอียดของการ
กาหนดรายละเอียดให้แก่ผใู ้ ห้กแู้ ละจานวนเงินสู งสุ ดที่สามารถยืมได้ นอกจากนี้ Registered Society
สามารถถอนทุนเรื อนหุน้ โดยทุนจะต้องประกอบด้วย จานวนหุน้ สามัญ จานวนหุ ้นที่ ออกซึ่งเป็ นหุน้
ที่ชาระแล้ว หนี้สินประกอบด้วยธนบัตรหรื อตัว๋ เงิน สัญญาต่าง ๆ เป็ นต้น ส่ วนของสิ นทรัพย์ประกอบด้วย
หลักทรัพย์ของรัฐบาล ตัว๋ แลกเงินและตัว๋ สัญญาใช้เงิน เงินสดที่ธนาคาร หลักทรัพย์อื่น ๆ เป็ นต้น
(6.3) การลงทุน
ในมาตรา 2 (1)151 ของ CCBSA 2014 ได้กาหนดให้ Registered Society
ดาเนินกิจกรรมในอุตสาหกรรม ธุ รกิจ การค้า ซึ่ งหมายความว่า Registered Society ไม่สามารถ
จดทะเบียนหรื อมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มทุนในการลงทุนในนิติบุคคลอื่น นอกจากนี้ ใน มาตรา 2 (3)152

Section 2 Societies that may be registered
(1) A society for carrying on any industry, business or trade (including dealings of any kind with land)
which meets the conditions in subsection (2) may be registered under this Act as—
(a) a co-operative society, or
(b) a community benefit society.
152
Section 2 Societies that may be registered
151
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ของกฎหมายได้กาหนดอย่างชัดเจน เพื่อป้ องกันไม่ให้ Registered Society ดาเนินกิจกรรมที่มีวตั ถุประสงค์
เพื่อทากาไรเพื่อจ่ายเงินปั นผลดอกเบี้ยหรื อโบนัสให้กบั สมาชิกที่นาเงินมาลงทุน นอกจากนี้ ยังจากัด
ให้ community benefit society ดาเนินธุ รกิจซึ่ งเป็ นประโยชน์ต่อชุมชน อีกทั้ง มาตรา 27 ของ CCBSA 2014
อนุญาตให้ community benefit society สามารถลงทุนใน registered societies, building societies, บริ ษทั
หรื อผูอ้ อกหลักทรัพย์ที่ต้ งั โดยผูม้ ีอานาจที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งหมายถึงหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นบางประเภท
เพียงเท่านั้น
(7) บัญชีและการตรวจสอบ
ภายในเจ็ดเดือนนับจากสิ้ นปี บัญชี registered society ทุกราย จะต้องส่ งรายงาน
ประจาปี ให้กบั FCA ซึ่งรวมถึงบัญชีงบดุล และรายงานทางบัญชีหรื อรายงานทางบัญชีของผูต้ รวจสอบ
บัญชี 153 โดยสาเนาของงบดุลล่าสุ ดจะต้องแสดงข้อมูลสานักงานที่จะจดทะเบียน Society และจานวนสมาชิก
รวมทั้งสาเนาของผลตอบแทนประจาปี ล่าสุ ด154
(8) การควบรวมหรื อการเปลี่ยนสถานะของ registered society
กฎหมายได้เปิ ดโอกาสให้ registered society สามารถเปลี่ยนสถานะของ
registered society ในรู ปแบบอื่น หรื อเป็ นนิ ติบุคคลในรู ปแบบของบริ ษทั รวมทั้งสามารถควบรวมกับ
registered society อื่น ๆ หรื อนิติบุคคลในรู ปแบบของบริ ษทั ได้ดว้ ยเช่นกัน รวมทั้งหากเปลี่ยนจากนิติบุคคล
ประเภทบริ ษทั จากัดเป็ น registered society หรื อบริ ษทั ที่ทาประโยชน์เพื่อสังคม (Community interest
company) เปลี่ยนสถานะมาเป็ น community benefit society ก็สามารถทาได้ดว้ ยเช่นเดียวกัน
(9) บทกาหนดโทษ
CCBSA 2014 ได้กาหนดโทษสาหรับการกระทาความผิดในเรื่ องที่กฎหมาย
ได้กาหนดในเรื่ องสาคัญ ๆ ที่ให้สหกรณ์จะต้องดาเนินการหากฝ่ าฝื นจะถือว่าเป็ นความผิดและต้องรับโทษ
อาทิ การแต่งตั้งกรรมการ เกณฑ์การลงทุน การรับฝากเงิน เกณฑ์การจัดทาบัญชี เป็ นต้น
(10) กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(10.1) คุณสมบัติของกรรมการ
สาหรับการขาดคุณสมบัติของคณะกรรมการของ registered society
ให้นากฎหมาย The company Directors Disqualification Act 1986 มาใช้

(3) For the purposes of subsection (2)(a)(i) “co-operative society” does not include a society that carries on,
or intends to carry on, business with the object of making profits mainly for the payment of interest, dividends or bonuses
on money invested or deposited with, or lent to, the society or any other person.
153
CCBSA 2014 s.89
154
CCBSA 2014 s.81 และ 90
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(10.2) ภาษี
(10.2.1) อากรแสตมป์ (Stamp duty)
อากรแสตมป์ คือ ภาษีที่ตอ้ งชาระในกรณี ที่มีการโอนหุน้
จากคู่สัญญาฝ่ ายหนึ่งไปคู่สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ง อย่างไรก็ดี อากรแสตมป์ จะไม่ใช้กบั การออกหุ น้ ใหม่
ของวิสาหกิจหรื อหุ น้ ที่ไม่สามารถโอนเปลี่ยนมือได้
(10.2.2) ภาษีเงินได้ (Income Tax)
โดยทัว่ ไป สมาชิ กของ registered society จะต้องจ่ายภาษีเงินได้
สาหรับรายได้ท้ งั หมดที่ได้รับ registered society ดอกเบี้ยที่ได้รับจากทุนเรื อนหุ ้นจะถูกหักเป็ นค่าภาษี
ซึ่งเป็ นหน้าที่ของสมาชิกจะต้องจ่ายภาษีให้กบั HM Revenue & Customs (HMRC)โดย registered society
ต้องแจ้ง HMRC การจ่ายดอกเบี้ยขั้นต้นให้กบั สมาชิกในหุ ้นหรื อเงินกูม้ ูลค่า 250 ปอนด์หรื อมากกว่านั้น
ต่อปี โดยระบุชื่อและที่อยูต่ ิดต่อของสมาชิก
4.1.2.2 กฎหมาย Credit Unions Act 1979
การกากับดูแลเครดิตยูเนี่ยนเกิดขึ้นเมื่อมีการจัดตั้งเครดิตยูเนี่ยนในสหราชอาณาจักร
ครั้งแรกในปี 1960 ถือเป็ นสหกรณ์ดา้ นการเงินที่สมาชิกเป็ นเจ้าของดาเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
ส่ งเสริ มการออมทรัพย์ ให้สินเชื่อ และบริ การทางการเงินอื่น ๆ ให้แก่สมาชิก (Credit Unions Act 1979
และThe CREDS Sourcebook) ก่อนหน้าจะมีกฎหมายฉบับนี้ เครดิตยูเนี่ยนไม่มีกฎหมายที่กากับดูแล
เป็ นการเฉพาะ เครดิตยูเนี่ยนบางกลุ่มจึงจดทะเบียนภายใต้กฎหมายบริ ษทั จากัด (Company Act)
และบางกลุ่มจดทะเบียนภายใต้กฎหมาย the Industrial and Provident Societies Act โดยเครดิตยูเนี่ยน
จะจดทะเบียนอยูภ่ ายใต้กฎหมายใดนั้น อยูท่ ี่ขนาดของเครดิตยูเนี่ยนนั้น ๆ เป็ นหลัก ดังนั้น Credit Union
Act 1979 จึงเป็ นกฎหมาย ที่ใช้บงั คับเป็ นการเฉพาะเป็ นครั้งแรก เพื่อกากับดูแลเครดิตยูเนี่ยนทั้งหมด
ในสก็อตแลนด์ เวลล์ และอังกฤษ ปั จจุบนั เครดิตยูเนี่ยนในสหราชอาณาจักร อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของ
PRA สาหรับ (prudential purposes) และ FCA (conduct purposes) ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2013 ซึ่ งก่อนหน้า
นั้น อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของ Financial Services Authority (FSA) ตั้งแต่กรกฎาคม ปี ค.ศ. 2002155ดังนั้น
ในปัจจุบนั โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) เงื่อนไขในการจัดตั้ง
ปั จจุบนั การจัดตั้งเครดิตยูเนี่ยนจะต้องจดทะเบียนต่อ FCA โดยกฎหมายกาหนด
สาระสาคัญไว้ 5 ประการ ดังต่อไปนี้
(1.1) วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง Credit Unions Act 1979 ได้กาหนด
วัตถุประสงค์ของ Credit Union ว่าเป็ นการส่ งเสริ มการออมทรัพย์ให้กบั สมาชิ กโดยการฝากเงินเพื่อเป็ น
แหล่งการให้เงินกูย้ มื ให้กบั สมาชิกในอัตราดอกเบี้ยที่เป็ นธรรม และเหมาะสม รวมถึงการให้การอบรม
และการศึกษาแก่สมาชิกในเรื่ องการบริ หารจัดการทางการเงิน
Wikipedia. Credit Unions in the United Kingdom. [cited 2017 Jan 7] Available from:
https://en.wikipedia.org/wiki/Credit_unions_in_ the_United_Kingdom
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(1.2) คุณสมบัติของสมาชิกเครดิตยูเนี่ยน จะต้องมีคุณสมบัติโดยอาศัยจุดเกาะ
เกี่ยวร่ วมกัน ได้แก่ ผูท้ ี่มีอาชี พใดอาชีพหนึ่ง (อาชีพเดียวกัน) อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง (อาศัยอยูใ่ น
ชุมชนเดียวกัน) หรื อเป็ นลูกจ้างในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง (สถานที่ทางานเดียวกัน) เป็ นต้น โดยเครดิตยูเนี่ยน
สามารถรับฝากเงินและให้สินเชื่อแก่สมาชิกโดยจะมีหรื อไม่มีหลักประกันก็ได้
(1.3) แผนการดาเนินธุ รกิจ คู่มือของเครดิตยูเนี่ยน (credit union sourcebook)
ที่ออกโดย PRA ได้กาหนดให้เครดิตยูเนี่ยนจะต้องมีแผนการดาเนิ นธุ รกิจที่ทนั สมัย และผ่านการอนุมตั ิ
จากคณะกรรมการบริ หารและจะต้องส่ งสาเนาให้กบั PRA และ FCA
(1.4) ทุนดาเนินงานขั้นต่าในระยะเริ่ มจัดตั้ง คู่มือของเครดิตยูเนี่ยนได้กาหนด
ทุนดาเนิ นงานขั้นต่าในระยะเริ่ มต้นจัดตั้งตามขนาดของกิจการ โดยจะต้องมีทุนดาเนินงานให้เพียงพอกับ
ธุ รกิจ ขนาด และความซับซ้อนในทางธุ รกิจ โดยการจัดตั้งเครดิตยูเนี่ยนประเภทที่ 1156
(2) การกากับความมัน่ คงทางการเงิน
กาหนดมาตรการที่เหมาะสมตามขนาดกิจการของเครดิตยูเนี่ยน ซึ่ งจะพิจารณา
เนื้อหาออกเป็ น 3 ประการ คือ ความพอเพียงของเงินกองทุน การดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่อง และการกัน
สารองเผื่อหนี้สูญหรื อสงสัยจะสู ญ
(2.1) ความเพียงพอของเงินกองทุน157
กาหนดอัตราส่ วนความเพียงพอของเงินกองทุนตามขนาดกิจการของ
เครดิตยูเนี่ยน ได้แก่ เครดิตยูเนี่ยนประเภทที่ 1(Version 1 Credit Union) ซึ่งเป็ นเครดิตยูเนี่ยนขนาดเล็ก
ให้รักษาอัตราส่ วนระหว่างทุนของเครดิตยูเนี่ยนต่อสิ นทรัพย์ท้ งั หมดอย่างน้อยร้อยละ 3
ส่ วนเครดิตยูเนี่ยนประเภทที่ 2 (Version 2 Credit Union) จะต้องรักษา
อัตราส่ วนระหว่างเงินทุนขั้นต่าเพิ่มเติมเพื่อรองรับความเสี่ ยงต่อสิ นทรัพย์ท้ งั หมด (risk-adjust capital-tototal assets) อย่างน้อยร้อยละ 8

การแบ่งแยกเครดิตยูเนี่ยนออกเป็ น 2 ประเภท นั้น จะพิจารณาจากอัตราส่วนระหว่างทุนต่อสิ นทรัพย์
โดยเครดิตยูเนี่ยนประเภทที่ 1 คือ เครดิตยูเนี่ยนที่มีอตั ราส่วนระหว่างทุนต่อสิ นทรัพย์นอ้ ยกว่าร้อยละ 8 หากมีอตั ราส่วน
ที่เกินกว่าอัตราดังกล่าว จะถือว่าเป็ นเครดิตยูเนี่ยนประเภทที่ 2 โดยการแบ่งแยกประเภทของเครดิตยูเนี่ยนนั้น ก็เพื่อกาหนด
มาตรการสาหรับการกากับดูแลเครดิตยูเนี่ยนที่มีขนาดแตกต่างกัน เพื่อให้การกากับดูแลมีความเหมาะสมกับขนาด
ของเครดิตยูเนี่ยนนั้น ๆ
157
ความเพียงพอของเงินกองทุน (capital adequacy) คือ เงินทุนที่สามารถใช้รองรับความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้น
จากการดาเนินธุรกิจ ซึ่งเงินกองทุนจะเป็ นตัววัดความมัน่ คงทางการเงินขององค์กรธุรกิจที่ให้บริ การทางการเงิน ดังนั้น
เงินกองทุนจะต้องมีอย่างเพียงพอ ซึ่งแหล่งเงินที่สาคัญขององค์กรธุรกิจที่ให้บริ การทางการเงินมาจาก 2 แหล่ง คือ เงินฝาก
และเงินกูย้ มื ดังนั้น เพื่อให้องค์กรธุรกิจที่ให้บริ การทางการเงินสามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ก่อให้เกิด
ความเสี ยหายแก่ผฝู ้ ากเงิน เจ้าหนี้ และผูใ้ ช้บริ การ รวมทั้งไม่เป็ นการลดความเชื่อมัน่ และความมัน่ คงของระบบการเงิน
จาเป็ นจะต้องบริ หารความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิ ทธิภาพ เพื่อให้มีเงินกองทุนอย่างเพียงพอ
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(2.2) การดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่อง
เครดิตยูเนี่ยนต้องถือสิ นทรัพย์สภาพคล่องด้วยความระมัดระวังและ
เหมาะสมกับลักษณะการดาเนินธุ รกิจอย่างแท้จริ ง และจะต้องกาหนดนโยบายที่มีความทันสมัย ซึ่ งจะต้อง
ได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการบริ หารก่อน
ส่ วนในแง่ของอัตราส่ วนการดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่อง ได้กาหนด
อัตราส่ วนขั้นต่าโดยให้เครดิตยูเนี่ยนต้องดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องอย่างน้อยร้อยละ 5 ของหนี้สินทั้งหมด
(2.3) การกันสารองเผื่อหนี้สูญหรื อสงสัยจะสู ญ สามารถแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ
โดยระดับแรกคือระดับปกติ เครดิตยูเนี่ยนจะต้องกันสารองเผือ่ หนี้เสี ยและหนี้สงสัยจะสู ญในอัตราร้อยละ 2
ของหนี้สุทธิ ของลูกหนี้ ระดับที่สอง เครดิตยูเนี่ยนจะต้องกันสารองอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 35 ของหนี้
ทั้งหมดที่ลูกหนี้คา้ งชาระซึ่ งเกินกว่า 3 เดือน และระดับที่สาม เครดิตยูเนี่ยนจะต้องกันสารองร้อยละ 100
ของหนี้ท้ งั หมดที่ลูกหนี้คา้ งชาระซึ่ งเกินกว่า 12 เดือน
(3) การกากับการดาเนินธุ รกิจ
(3.1) การกูย้ มื เงิน
CREDS ได้กาหนดหลักเกณฑ์ข้ นั ต่าสาหรับการกากับการให้กยู้ มื เงิน
ซึ่ งเครดิตยูเนี่ยนสามารถกาหนดมาตรฐานการกากับให้สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ได้ โดยหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
ได้กาหนดสาระสาคัญไว้ 4 ประการ ได้แก่
(3.1.1) การกาหนดนโยบายทัว่ ไปว่าด้วยการกูย้ มื เงิน
CREDS กาหนดให้เครดิตยูเนี่ยนต้องมีนโยบายเกี่ยวกับการให้กยู้ มื
เงิน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หาร โดยนโยบายดังกล่าวจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ
และมีความเหมาะสมกับสภาพการดาเนิ นธุ รกิจ สาหรับเครดิตยูเนี่ยนประเภทที่ 2 นั้นจะต้องส่ งสาเนา
นโยบายดังกล่าวให้แก่ PRA ในทันทีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ หาร
(3.1.2) การจากัดปริ มาณและระยะเวลาการให้เงินกูย้ มื แก่สมาชิก
เครดิตยูเนี่ยนประเภทที่ 1 จะต้องไม่ให้เงินกูย้ มื ในกรณี ที่ไม่มี
หลักประกันเป็ นระยะเวลาเกินกว่า 5 สาหรับกรณี มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน สามารถให้กยู้ มื เงินได้ไม่เกิน 10 ปี
ซึ่ งเครดิตยูเนี่ยนประเภทนี้ จะให้เงินกูย้ มื แก่สมาชิกในจานวนที่มากกว่า 7,500 ปอนด์ของมูลค่าหุ น้ ที่ถือ
โดยสมาชิกได้น้ นั จะต้องมีอตั ราส่ วนสิ นทรัพย์ต่อทุนอย่างน้อยร้อยละ 5 แต่เครดิตยูเนี่ ยนประเภทนี้
จะให้เงินกูย้ มื แก่สมาชิกแล้วทาให้หนี้คา้ งชาระทั้งหมดของสมาชิกผูน้ ้ นั ต่อเครดิตยูเนี่ยนมีจานวนเงินเกิน
กว่า 15,000 ปอนด์รวมกับหุ ้นที่ถือโดยสมาชิกผูน้ ้ นั ไม่ได้
เครดิตยูเนี่ยนประเภทที่ 2 ไม่สามารถให้กยู้ มื เงินแก่สมาชิก
ได้เกินกว่า 10 ปี สาหรับกรณี ไม่มีหลักทรัพย์ประกัน และในกรณี ที่มีหลักทรัพย์ประกัน จะให้กยู้ มื เงินได้
ไม่เกิน 25 ปี และเครดิตยูเนี่ยนประเภทนี้ จะให้กยู้ มื เงินแก่สมาชิกแล้วทาให้หนี้คา้ งชาระทั้งหมดของ
สมาชิกผูน้ ้ นั หรื อผลรวมของจานวนร้อยละ 5 ของหุ ้นที่ไม่ใช่เป็ นประเภทหุ น้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ (Non – deferred
Share)กับมูลค่าหุ น้ ที่ถือโดยสมาชิก แล้วแต่จานวนใดจะมากกว่ากัน
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(3.1.3) การจากัดปริ มาณเงินกูย้ มื รายใหญ่ (Large Exposure)158
เครดิตยูเนี่ยนจะต้องไม่ให้บุคคลใดบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีหนี้กยู้ มื
ประเภทนี้ เกินกว่าร้อยละ 25 ของทุนทั้งหมดของเครดิตยูเนี่ยน และจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 500 ของทุน
ของเครดิตยูเนี่ยน และเครดิตยูเนี่ยนจะต้องไม่อนุญาตให้กยู้ มื เงินประเภทนี้รวมทั้งหมดเกินกว่าร้อยละ 300
ของทุนของเครดิตยูเนี่ยนเว้นแต่จะได้แจ้งให้ PRA ทราบล่วงหน้า
(3.1.4) การให้สมาชิ กที่เป็ นกรรมการบริ หารกูย้ มื เงิน เนื่องจากคณะกรรมการ
บริ หาร ซึ่ งเป็ นสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็ นตัวแทนของสมาชิกในการบริ หารธุ รกิจของเครดิตยูเนี่ยน
คณะกรรมการบริ หารจึงมีบทบาทที่สาคัญของ 2 ฐานะ คือเป็ นทั้งผูบ้ ริ หารเครดิตยูเนี่ยนและสมาชิก
คณะกรรมการบริ หารจึงมีสิทธิ ที่จะได้รับการกูย้ มื เงินในฐานะสมาชิกด้วย เพราะการให้กยู้ มื เงินแก่
คณะกรรมการบริ หารในฐานะสมาชิกนั้น ก็อาจมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน เนื่องจากเป็ นทั้งผูอ้ นุมตั ิเงิน
ให้กยู้ มื และในขณะเดียวกันก็เป็ นผูท้ ี่มาขอกูย้ มื เงินด้วย ดังนั้น เพื่อเป็ นการป้ องกันการขัดกันของ
ผลประโยชน์ CREDS จึงได้กาหนดว่า กรณี ที่ผกู ้ ยู้ มื เงินเป็ นคณะกรรมการบริ หารหรื อผูม้ ีอานาจอนุมตั ิเงิน
กูย้ มื เงิน จะต้องไม่ให้เงินกูย้ มื โดยใช้หลักเกณฑ์พิเศษสาหรับบุคคลดังกล่าว ซึ่ งหมายความว่าแม้
คณะกรรมการบริ หารหรื อผูม้ ีอานาจอนุมตั ิเงินกูย้ มื จะเป็ นผูก้ าหนดหลักเกณฑ์ในการกูย้ มื เงินก็ตาม
จะกาหนดหลักเกณฑ์ที่เป็ นประโยชน์แก่ตนเองไม่ได้ ซึ่ งจะต้องอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับสมาชิกอื่น
ของเครดิตยูเนี่ยนด้วย
(3.2) การลงทุน
ปัจจุบนั เครดิตยูเนี่ยนลงทุนในประเภทกิจการที่กาหนด 4 ประเภท เท่านั้น
ได้แก่
(3.2.1) เงินฝากหรื อให้สินเชื่ อกับธุ รกิจที่ให้บริ การรับฝากเงินที่รัฐรับรอง
(3.2.2) เงินฝากหรื อให้สินเชื่อในสถาบันที่ให้บริ การรับฝากเงิน
ซึ่ งอยูภ่ ายใต้การกากับของประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป
(3.2.3) หลักทรัพย์ที่ใช้เงินปอนด์สเตอรริ งออกโดยรัฐบาลของประเทศ
ในเขตเศรษฐกิจยุโรป
(3.2.4) หลักทรัพย์ที่ใช้เงินปอนด์สเตอร์ ริงที่กาหนดอัตราค่าตอบแทน
ซึ่ งได้รับการประกันโดยไม่มีเงื่อนไขการจ่ายคืนทั้งในส่ วนเงินต้นและดอกเบี้ย โดยรัฐบาลของประเทศ
ในเขตเศรษฐกิจยุโรป
(3.3) การรายงานข้อมูลการประกอบธุ รกิจ
การดาเนิ นธุ รกิจของเครดิตยูเนี่ยนทั้งการให้เงินกูย้ มื และการลงทุนนั้น
เครดิตยูเนี่ยนจะต้องจัดทารายงานข้อมูลการประกอบธุ รกิจส่ งให้กบั PRA และ FCA ซึ่งประกอบไปด้วย

การจากัดปริ มาณเงินกูย้ มื รายใหญ่ (Large Exposure) หมายถึง หนี้สุทธิของปั จเจกชนที่มีต่อเครดิตยูเนี่ยน
จานวนอย่างน้อย 7,500 ปอนด์ หรื ออย่างน้อยร้อยละ 10 ของมูลค่าทุนรวมทั้งหมด (Total Capital)
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(3.3.1) การรายงานประจาไตรมาส
เครดิตยูเนี่ยนจะต้องจัดทารายงานข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
ทุก ๆ 3 เดือน โดยจะต้องยืน่ ไม่เกิน 1 เดือนหลังจากครบกาหนดระยะเวลา
(3.3.2) การรายงานประจาปี
เครดิตยูเนี่ยนจะต้องส่ งรายงานประจาปี เมื่อครบระยะเวลา
การดาเนิ นงาน 1 ปี โดยต้องยื่นรายงานดังกล่าวไม่เกิน 6 เดือน หลังจากสิ้ นสุ ดปี บัญชี
(3.3.3) การจัดส่ งบัญชีงบดุลที่ได้รับการรับรอง (Audited Accounts)
ทุก ๆ สิ้ นปี การเงิน โดยเครดิตยูเนี่ยนจะต้องจัดทาบัญชีงบดุล
และจัดให้มีการตรวจสอบบัญชี งบดุลและให้มีการตรวจสอบบัญชี และจะต้องจัดส่ งให้ PRA
(3.3.4) การรายงานการร้องเรี ยน
กฎหมายกาหนดให้เครดิตยูเนี่ยนจะต้องรวบรวมข้อร้องเรี ยน
ที่สมาชิกหรื อลูกค้าร้องเรี ยนส่ งให้แก่ FCA ปี ละครั้ง ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะทาให้ FCA ได้ทราบปั ญหา
ในทางปฏิบตั ิของเครติดยูเนี่ยน เพื่อเป็ นแนวทางในการออกมาตรการในการรักษาผลประโยชน์ให้แก่ลูกค้า
หรื อสมาชิก
(4) การกากับดูแลองค์กรบริ หาร
(4.1) คุณสมบัติขององค์กรบริ หาร
คุณสมบัติขององค์กรบริ หารของเครดิตยูเนี่ยนนั้น จะต้องมีคุณสมบัติ
และความเหมาะสมที่จะเข้าบริ หารเครดิตยูเนี่ยนและการใช้อานาจหน้าที่ของกรรมการจะต้องตรวจสอบได้
ซึ่ งในระหว่างอยูใ่ นตาแหน่งจะต้องอยูภ่ ายใต้อานาจขององค์กรกากับธุ รกิจทางการเงิน แม้กฎหมาย
Credit Union Act 1979 จะไม่กาหนดมาตรการเกี่ยวกับการกากับดูแลอง๕กรบริ หารก็ตาม แต่ตามกฎหมาย
Financial Services and Markets Act 2000 มาตรา 64 ประกอบกับประกาศหลักการว่าด้วยวินยั ที่ใช้บงั คับ
อนุญาตให้ปฏิบตั ิในตาแหน่งหน้าที่ที่ตอ้ งกากับดูแลและคู่มือว่าด้วยวินยั แห่งความประพฤติได้กากับดูแล
องค์กรบริ หารเครดิตยูเนี่ยนโดยตรง ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา 3 ประการ
(4.1.1) ความซื่ อสัตย์สุจริ ต ความน่าเชื่อถือและชื่อเสี ยง ต้องแสดงให้
เป็ นที่พอใจกับ FCA ว่าบุคคลนั้น ๆ มีความตั้งใจจะกระทาการในหน้าที่โดยเปิ ดเผย สุ จริ ตในการทาธุ รกิจ
ในฐานะผูด้ ูแลเงินฝากของสมาชิก
(4.1.2) มีความชานาญและความสามารถมากพอที่จะปฏิบตั ิหน้าที่
ตามบทบาทที่ได้รับมอบหมาย
(4.1.3) ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับหนี้สินจนเกินสมควร เพราะอยากบุคคลดังกล่าว
ประสบปั ญหาทางการเงิน ก็อาจจะส่ งผลต่อการรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกไว้ได้โดยไม่อยูภ่ ายใต้แรง
กดดันหรื อแนวโน้มที่จะรักษาผลประโยชน์ของตนก่อนที่จะคานึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิก
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(4.2) การป้ องกันการขัดกันของผลประโยชน์
ในกรณี ที่เครดิตยูเนี่ยนกระทาการใด ๆ ติดต่อกับบุคลภายนอก
ซึ่ งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคณะกรรมการบริ หารคนหนึ่ งคนใด กรรมการบริ หารที่มีส่วนได้เสี ยนั้น
จะต้องถอนตัวจากการพิจารณาในเรื่ องดังกล่าว เพื่อป้ องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์
(4.3) การจัดองค์ภายในเพื่อตรวจสอบองค์กรบริ การ
เครดิตยูเนี่ยนจะต้องมี ผูต้ รวจสอบภายใน (Internal Audit) และ
Compliance Officer ซึ่ งเป็ นองค์กรภายในทาหน้าที่ตรวจสอบกิจการงานของเครดิตยูเนี่ ยน ซึ่ งเครดิต
ยูเนี่ยนหลายแห่งมีการจัดตั้งกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง แยกต่างหากจากคณะกรรมการบริ หารเพื่อทาหน้าที่
ในการตรวจสอบการบริ หารงานของเครดิตยูเนี่ยนโดยเฉพาะ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ (Supervisory
Committee) หรื อคณะกรรมการพิจารณาสิ นเชื่อ (Credit Committee) เป็ นต้น
(5) ความรับผิด
มาตรา 28 ของกฎหมาย Credit Union Act 1979 กาหนดให้นาความรับผิดตาม
กฎหมาย Industrial and Provident Societies Act 1965 มาตรา 61 - 66 ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับเครดิตยูเนี่ยน
มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงเครดิตยูเนี่ยน ความผิดเกี่ยวกับการปลอมบัญชี
งบดุลหรื อเอกสารรายงาน การปลอมทะเบียน ความผิดฐานไม่ให้ขอ้ มูลหรื อปฏิเสธที่จะให้ขอ้ มูล หรื อจงใจ
แจ้งข้อมูลที่ผดิ พลาดหรื อไม่ถูกต้องตามที่องค์กรกากับดูแลร้องขอ
(6) มาตรการพิเศษในการกากับดูแลเครดิตยูเนี่ยนที่ประสบปั ญหาทางการเงิน
ในกรณี ที่เครดิตยูเนี่ยนประสบปั ญหาในด้านสภาพคล่องจนอาจจะทาให้
มีการเลิกกิจการนั้น กฎหมายกาหนดให้ธนาคารกลางของสหราชอาณาจักรทาหน้าที่เป็ นผูใ้ ห้กยู้ มื เงิน
สุ ดท้าย (Lender of last Resort) เพื่อแก้ไขปั ญหาการขาดสภาพคล่อง และเพื่อป้ องกันมิให้เครดิตยูเนี่ยน
จะต้องเลิกกิจการไป
4.1.3 หน่ วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับสหกรณ์
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ หรื อ Co-operative Loan Fund159 หรื อกองทุนสิ นเชื่อของสหกรณ์ น้ นั
ถูกจัดตั้งในรู ปแบบของบริ ษทั จากัด โดยการก่อตั้ง Co-operative Loan Fund เกิดจากการได้รับการบริ จาค
จาก The Co-operative, Midcounties Co-operative, East of England Co-operative Society, และ
Chelmsford Star, โดยดาเนินการมาตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1973 เป็ นกองทุนที่ดาเนินการโดยสหกรณ์
และให้สินเชื่อแก่สหกรณ์ดว้ ยกัน ซึ่ งมีวงเงินสิ นเชื่ออยูร่ ะหว่าง 10,000 ปอนด์ – 85,000 โดยเป็ นการให้
สิ นเชื่อโดยไม่ตอ้ งมีการค้ าประกัน สาหรับระยะเวลาการชาระคืนเงินเป็ นไปตามความเหมาะสมของธุ รกิจ
หรื อสามารถในการชาระหนี้ ระยะเวลาสู งสุ ดอยูใ่ นระยะเวลาการผ่อนชาระอยูใ่ นช่วงระหว่าง 1 - 20 ปี
ซึ่งวัตถุประสงค์ของการให้สินเชื่อดังกล่าวเพื่อใช้สาหรับ การจัดตั้งเป็ นสหกรณ์ การขยายขอบเขต
Co-operative & Community Finance. The Co-operative loan fund . [cited 2017 Jan 10]; Available from:
http://co-operativeloanfund.coop/
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และการดาเนินงานในกิจการของสหกรณ์ หรื อเพื่อให้พนักงานหรื อบริ ษทั ซื้ อทรัพย์สินหรื อธุ รกิจ รวมทั้ง
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของสหกรณ์เพื่อเป็ นทุนซื้ ออุปกรณ์ในสหกรณ์ ทั้งนี้ การให้สินเชื่ อดังกล่าวให้เฉพาะ
กับสหกรณ์ที่จดทะเบียนในสหราชอาณาจักรเพียงเท่านั้น
4.1.4 การคุ้มครองเงินฝาก
สหราชอาณาจักรมีสถาบันที่ให้การคุม้ ครองเงินฝากที่เรี ยกว่า Financial Services Compensation
Scheme (FSCS) เป็ นสถาบันที่ให้ความคุม้ ครองเงินฝากตามกฎหมาย Deposit Guarantee Schemes Directive
ทาหน้าที่เป็ นกองทุนเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผบู ้ ริ โภคที่ได้รับผลกระทบหรื อเพื่อชดเชยค่าเสี ยหายจากการ
ใช้บริ การทางการเงินทั้งระบบในสหราชอาณาจักร
4.1.4.1 อานาจหน้าที่ของ FSCS
FSCS ให้ความคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคทางการเงิน จากผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ
โดยเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมสถาบันการเงินที่ถูกกากับโดยหน่วยงานกากับคือ The Prudential Regulation
Authority (PRA) และThe Financial Conduct Authority (FCA) สะสมเข้ากองทุนจากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ
ไม่วา่ จะเป็ นเงินฝาก เบี้ยประกัน เงินส่ งเข้าบานาญ เป็ นต้น เพื่อใช้ในการจ่ายเงินชดเชยให้กบั ผูบ้ ริ โภค
ที่สถาบันการเงินไม่สามารถหรื อดูเหมือนว่าจะไม่สามารถจ่ายเงินให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้
ผลิตภัณฑ์ : เงินฝาก บานาญเงินลงทุน หุ น้ และเงินฝากในเครดิตยูเนี่ยน หนี้จาก
สัญญาประกัน เงินลงทุน ความเสี ยหายที่เกิดจากการใช้บริ การสิ นเชื่ อเพื่อที่อยูอ่ าศัย (Home Finance)
เงินบาเหน็จบานาญเงินที่ร่วมลงทุน
สถาบัน : ธนาคารพาณิ ชย์และสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อการเคหะ (Banks and Building
Societies) เครดิตยูเนี่ยน (Credit Unions) บริ ษทั ประกัน (Insurance) สถาบันลงทุน (Investments)
ผูใ้ ห้บริ การสิ นเชื่อเพื่อที่อยูอ่ าศัย (Home Finance) กองทุนบาเหน็จบานาญ (Pensions) การร่ วมลงทุน
(Endowments) FSCS ให้ความคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคทางการเงิน จากผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ โดยเรี ยก
เก็บค่าธรรมเนียมสถาบันการเงินที่ถูกกากับโดยหน่วยงานกากับคือ The Prudential Regulation Authority
(PRA) และThe Financial Conduct Authority (FCA) สะสมเข้ากองทุนจากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็ น
เงินฝากเบี้ยประกัน เงินส่ งเข้าบานาญ เป็ นต้น เพื่อใช้ในการจ่ายเงินชดเชยให้กบั ผูบ้ ริ โภคที่สถาบันการเงิน
ที่ไม่สามารถหรื อดูเหมือนว่าจะไม่สามารถจ่ายเงินให้กบั ผูบ้ ริ โภคได้ ให้การคุม้ ครองเงินฝากให้กบั
Co- operative Bank ในฐานะที่เป็ นธนาคารพาณิ ชย์รูปแบบหนึ่ง และรวมถึงเงินฝากในเครดิตยูเนี่ยนด้วย
ผูไ้ ด้รับความคุม้ ครอง : บุคคลธรรมดาและธุ รกิจขนาดย่อม
จานวนเงินที่ให้การคุม้ ครอง : จากสภาวะวิกฤติทางการเงิน คณะกรรมการสหภาพ
ยุโรปจึงได้พิจารณาแก้ไขมาตรการเกี่ยวกับเงินฝากที่ได้รับการให้ความคุม้ ครอง โดยให้ปรับเพิ่มวงเงิน
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ที่ได้รับการคุม้ ครองเพิ่มขึ้นจาก 20,000 ยูโร เป็ น 100,000 ยูโร หรื อเทียบเท่ากับ 85,000 ปอนด์ โดยประเทศ
อังกฤษก็ได้นามาตรการดังกล่าวมาใช้และมีผลนับแต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2553160 โดยการดาเนินงานของ
FSCS มีวงเงินที่กาหนดอย่างชัดเจน โดยปั จจุบนั ความคุม้ ครองอยูท่ ี่ 85,000 ปอนด์และจะลดลงเหลือ
75,000 ปอนด์ ในวันที่ 1 มกราคม 2559
FSCS161 จะให้การชดเชยค่าเสี ยหายแก่ผบู ้ ริ โภคเมื่อผูป้ ระกอบธุ รกิจถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตในการประกอบธุ รกิจ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในการให้ความช่วยเหลือแก่ผบู ้ ริ โภคที่เป็ นบุคคล
ธรรมดา และผูป้ ระกอบธุ รกิจขนาดย่อม อย่างไรก็ดี เจ้าของบัญชีหรื อบุคคลอื่นใดที่มีสิทธิ ในกองทรัพย์สิน
ของสถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุ ญาตยังคงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ในการเข้าร่ วมขอเฉลี่ยทรัพย์จากกระบวนการ
ล้มละลายหรื อกระบวนการชาระบัญชีของสถาบันการเงินดังกล่าวตามสัดส่ วนหนี้ ซึ่งเป็ นกระบวนการ
ต่างหากจากการให้ความช่วยเหลือของ FSCS ผูบ้ ริ โภคที่มีสิทธิ ได้รับการชดเชยค่าเสี ยหายจาก FSCS
จะสามารถได้รับความช่วยเหลือโดยไม่ตอ้ งรอกระบวนการล้มละลายหรื อกระบวนการชาระบัญชีให้
เสร็ จสิ้ น ซึ่ งอาจต้องใช้เวลานาน กรณี ที่ผฝู้ ากเงินมีบญั ชีเงินฝากมากกว่าหนึ่ งบัญชีในธนาคารหรื อสถาบัน
การเงิน FSCS จะให้ค่าชดเชยสู งสุ ดไม่เกิน 85,000 ปอนด์ ของทุก ๆ บัญชี เงินฝากรวมกันต่อหนึ่ งสถาบัน
และจะจ่ายเพียงครั้งเดียว
4.2 สหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี (เยอรมนี)
เพื่อความเข้าใจในระบบสหกรณ์ในปั จจุบนั ของเยอรมนีจึงมีความจาเป็ นต้องเท้าความถึงจุดกาเนิ ด
ของสหกรณ์ซ่ ึ งเกิดขึ้นในศตวรรษที่ 19 โดยในปี ค.ศ. 1847 Friedrich Wilhelm Raiffeisenได้ก่อตั้งสหกรณ์
เป็ นแห่งแรกเพื่อช่วยกลุ่มคนที่ตอ้ งการความช่วยเหลือในพื้นที่ชนบท ในเวลาใกล้เคียงกัน Hermann
Schulze-Delitzschได้เริ่ มโครงการช่วยเหลือกลุ่มคนที่ประกอบอาชีพช่างที่กาลังพบกับช่วงเวลาที่ย่าแย่
ในขณะนั้น อันนามาสู่ การก่อตั้งสมาคมช่างไม้และคนทารองเท้าขึ้นในปี ค.ศ. 1849 ต่อมา Viktor Aime
Huber เป็ นผูก้ ่อตั้งสหกรณ์เพื่อที่อยูอ่ าศัย (Housing Cooperatives) ในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 และ Eduard
Pfeiffer ได้เป็ นผูผ้ ลักดันในการพัฒนาสหกรณ์เพื่อผูบ้ ริ โภค (Consumer Cooperatives) หลายสิ บปี ต่อมา
แนวคิดริ เริ่ มเหล่านี้กลายเป็ นรากฐานสาคัญในการสร้างเครื อข่ายสหกรณ์โดยมีกลุ่มคนหลากหลายประเภท
รวมตัวกันในกลุ่มของตนเพื่อก่อตั้งสหกรณ์ตามแนวคิดของ Raiffeisen และ Schulze-Delitzsch และในปี
ค.ศ. 1889 ได้มีกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ (Cooperative Act) ขึ้นมาบังคับใช้เป็ นฉบับแรกซึ่ งมีเนื้ อหาครอบคลุม

Financial Services Compensation Scheme. What we cover. [cited 2017 Jan 8]; Available from:
http://www.fscs.org.uk/what-we-cover/products/banks-building-societies/
161
Financial Services Compensation Scheme. A guide to how the Financial Services Compensation Scheme
(FSCS) protects your money. [cited 2017 Jan 8] Available from: http://www.fscs.org.uk/uploaded_files/depositprotection-material/fscs_l01_a5_ screen1.pdf
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สหกรณ์ที่มีลกั ษณะเฉพาะตามกฎหมาย รวมทั้งการตรวจสอบภาคบังคับของสหกรณ์ (Compulsory
Cooperative Auditing)162
ปัจจุบนั สหกรณ์ในเยอรมนี อาจแบ่งออกได้เป็ น 5 ประเภทได้แก่ ธนาคารสหกรณ์ (Cooperative
Banks) สหกรณ์เพื่อการเกษตร (Rural Cooperatives) สหกรณ์เพื่อการซื้ อ การตลาด และบริ การอื่น ๆ
(Buying and Marketing Cooperatives and Other Service Cooperatives) สหกรณ์เพื่อผูบ้ ริ โภค (Consumer
Cooperatives) และสหกรณ์เพื่อที่อยูอ่ าศัย (Housing Cooperatives)163 โดยเครื อข่ายสหกรณ์มีสมาชิก
มากถึง 20 ล้านคนซึ่ งนับเป็ นองค์กรทางเศรษฐกิจที่มีสมาชิกมากที่สุดในประเทศ โดยสมาชิกส่ วนใหญ่
เป็ นชาวนา ชาวสวน และคนทาไวน์164 โดยสหกรณ์จะมีการบริ หารจัดการแบบล่างสู่ บน (bottom-up)
ไม่ใช่องค์กรที่มีโครงสร้างแบบรวมศูนย์ (Centralized Structure) ซึ่ งสหกรณ์ท้ งั หลายจะถูกควบคุมโดย
กฎหมายเฉพาะ คือ พระราชบัญญัติสหกรณ์ (Cooperative Societies Act) อันมีลกั ษณะคล้ายคลึงกับ
กฎหมายหุ น้ ส่ วนบริ ษทั ซึ่ งได้กาหนดให้ตอ้ งมีการตรวจสอบ (Audit) โดยบุคคลภายนอกและการตรวจสอบ
ภายในอันมีวธิ ี การที่แตกต่างการจากตรวจสอบบริ ษทั ทัว่ ๆ ไป โดยการตรวจสอบสหกรณ์จะต้องมีท้ งั
การตรวจสอบทางการเงิน (Financial Audit) และการตรวจสอบทางเนื้ อหา (Material Audit)165 นอกจากนี้
เนื่ องจากพระราชบัญญัติสหกรณ์กาหนดให้สหกรณ์เป็ นผูป้ ระกอบการ (merchants) ภายใต้ประมวลกฎหมาย
พาณิ ชย์ เว้นแต่พระราชบัญญัติน้ ีกาหนดให้เป็ นอย่างอื่น ดังนั้น สหกรณ์เยอรมันจึงอยูภ่ ายใต้กฎเกณฑ์ทาง
บัญชีของประมวลกฎหมายพาณิ ชย์ มาตรา 283 – 335 เช่นเดียวกับผูป้ ระกอบธุ รกิจอื่น ๆ อีกด้วย166 ส่ วนการ
ดาเนินการอื่นใดที่พระราชบัญญัติไม่ได้กาหนดไว้ กฎหมายทัว่ ไปอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ก็จะถูกนามาใช้
และเนื่องจากสหภาพยุโรปมีความพยายามจะทาให้กฎหมายภายในของประเทศสมาชิกมีความเป็ นเอกภาพ
จึงทาให้หลายประเด็นที่เคยถูกควบคุมภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์น้ นั เปลี่ยนไปถูกควบคุมเป็ นเรื่ อง ๆ
โดยกฎหมายฉบับอื่นเช่น ในประเด็นเรื่ องการเปลี่ยนโครงสร้าง การควบกิจการ การโอนทรัพย์สิน
เป็ นต้น167
จะเห็นได้วา่ เยอรมนีมีมุมมองว่าสหกรณ์มีลกั ษณะโดยรวมคล้ายคลึงกับธุ รกิจอื่น ๆ ดังจะเห็นได้วา่
สหกรณ์เยอรมนี ตอ้ งจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราปกติ รวมถึง solidarity surcharge (ภาษีที่หุน้ ส่ วน
บริ ษทั ต้องจ่ายเพิม่ เป็ นพิเศษจากภาษีรายได้นิติบุคคล) อีกร้อยละ 5.5 เช่นเดียวกับนิติบุคคลอื่น ๆ168
DGVR. The German Cooperatives in Europe. [cited 2017 Feb 10]: 1. Available from:
https://www.dgrv.de/webde.nsf/272e312c8017e736c1256e31005cedff/2e65c54b0c6567d6c12577cb0046b705/$FILE/Co
operatives_EU.pdf
163
Ibid., 4.
164
Ibid., 3.
165
Genossenschaftsgesetz section 53-64
166
Genossenschaftsgesetz section 17
167
Hans-H Münkner, “Cooperative Governance” February 2013
168
Meyer Koring. Cooperative Society. [cited 2017 Aug 16] Available from: http://www.corporatelaw.eu/en/germany/cooperative%20society/
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และเมื่อสหกรณ์มีการเจริ ญเติบโตเป็ นอย่างมาก พระราชบัญญัติสหกรณ์จึงได้รับการปรับปรุ งให้มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับกฎหมายหุ น้ ส่ วนบริ ษทั เพื่อการควบคุมที่เป็ นระบบยิง่ ขึ้น โดยจะเห็นได้จากการ
ที่พระราชบัญญัติดงั กล่าวมีการบัญญัติเรื่ องการจัดการและบริ หารภายในองค์กรสหกรณ์ที่มีลกั ษณะ
คล้ายกับกฎหมายว่าด้วยการบริ หารจัดการหุ น้ ส่ วนบริ ษทั ทัว่ ไป โดยแบ่งกลุ่มคนที่คอยกากับดูแลภายใน
สหกรณ์ออกเป็ นคณะกรรมการผูบ้ ริ หาร (Board of Directors) คณะกรรมการผูใ้ ห้คาปรึ กษา (Supervisory
Committee) และที่ประชุมสมาชิก/ตัวแทนสมาชิก ซึ่งคณะกรรมการผูบ้ ริ หารมีหน้าที่ในการรับผิดชอบ
จัดการกิจการสหกรณ์โดยเป็ นอิสระจากคาตัดสิ นของสมาชิกสหกรณ์169 และคณะกรรมการผูใ้ ห้คาปรึ กษา
มีหน้าที่ให้คาปรึ กษาคณะกรรมการผูบ้ ริ หารในการจัดการงานต่าง ๆ และคอยรายงานการดาเนินงานให้กบั
สมาชิก/ตัวแทนสมาชิกในที่ประชุม170 รวมทั้งยังเป็ นผูม้ ีหน้าที่ในการตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
ซึ่ งต้องทางานร่ วมกับเจ้าหน้าที่ผตู ้ รวจสอบ (Cooperative Auditor of the Federation) โดยต้องรายงานผล
การตรวจสอบภายในให้กบั เจ้าหน้าที่171 อย่างไรก็ดี คณะกรรมการผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการผูใ้ ห้คาปรึ กษา
ต้องมีความเป็ นอิสระออกจากกันในระดับหนึ่ง หากคณะกรรมผูบ้ ริ หารไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมาย
จะมีความผิดตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ 172และกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
โดยทัว่ ไปแล้ว พระราชบัญญัติสหกรณ์ไม่มีได้ขอ้ จากัดในการรับสมาชิกสหกรณ์มากนัก
แต่กฎหมายก็เปิ ดช่องให้ผกู ้ ่อตั้งสามารถกาหนดเงื่อนไขการเข้ารับสมาชิกได้ไว้ในหนังสื อก่อตั้งก็ได้ เช่น
สมาชิกต้องเป็ น resident ของ district ที่กาหนด เป็ นต้น แต่หากสหกรณ์จะขยายการทากิจการไปถึงบุคคล
ที่ไม่ใช่สมาชิกจะต้องระบุชดั แจ้งไว้ในหนังสื อก่อตั้ง มิฉะนั้นจะมีผลไม่สมบูรณ์173 อย่างไรก็ดี หนังสื อ
ก่อตั้งดังกล่าวจะต้องได้รับการรับรองโดยศาลว่าได้มีขอ้ กาหนดครบถ้วนตามที่กฎหมายบังคับหรื อไม่174
โดยเฉพาะอย่างยิง่ เพื่อให้แน่ใจว่าสหกรณ์น้ นั มีการส่ งเสริ มสมาชิกอย่างแท้จริ ง และไม่ก่อให้เกิดอันตราย
หรื อความเสี ยหายแก่สมาชิกสหกรณ์และเจ้าหนี้ต่าง ๆ175 ทั้งนี้ ไม่ปรากฏว่ากฎหมายห้ามรับสมาชิกที่เป็ น
นิติบุคคลแต่อย่างใด
สิ่ งที่ทาให้ระบบการจัดการสหกรณ์มีความโดดเด่นคือการมีองค์กรที่มีหน้าที่ควบคุมตรวจสอบ
(Audit) สหกรณ์แยกออกมาเป็ นพิเศษ คือ DeutscherGenossenschafts und Raiffeisenverband e. V. (DGRV)
ซึ่งมีอานาจหน้าที่ในควบคุมจัดการบริ หารงานของสหกรณ์ทุกประเภทที่มีในเยอรมัน ยกเว้นสหกรณ์
เพื่อที่อยูอ่ าศัย (Housing Cooperatives) ซึ่ งมีสมาชิกประมาณ 3.8 ล้านคนที่ไม่ได้อยูภ่ ายใต้การควบคุม
ของ DGRVโดยมีองค์กรควบคุมกากับเป็ นของตนเองคือ GdWBundesverbanddeutscherWohnungs-und

Genossenschaftsgesetz section 27
Genossenschaftsgesetz section 38
171
Genossenschaftsgesetz section 58(3)
172
Genossenschaftsgesetz section 34
173
Genossenschaftsgesetz Secion 8
174
Genossenschaftsgesetz Secion 10-11
175
Koring, Cooperative Society.
169
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Immobilienunternehmen176 ทั้งนี้สหกรณ์เพื่อที่อยูอ่ าศัยยังตกอยูภ่ ายใต้กฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ
อีก เช่นกฎหมายว่าด้วยการก่อสร้าง กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย และกฎหมายแรงงาน เป็ นต้น177
ตารางที่ 3 รายละเอียดขององค์ กรสหกรณ์ของสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนี ในภาพรวม
รู ปแบบของสหกรณ์
ธนาคารสหกรณ์
องค์กรเฉพาะกิจที่อยูภ่ ายใน
เครื อข่ายบริ การทางการเงิน
ของสหกรณ์
สหกรณ์ Raiffeisen
เพื่อ สิ นค้า บริ การ และ
การเกษตร รวมถึงศูนย์กลาง
สหกรณ์
สิ นค้าที่ทาโดยอุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก และสหกรณ์เพื่อ
การบริ การ รวมถึงศูนย์กลาง
สหกรณ์
สหกรณ์เพื่อพลังงาน
สหกรณ์เพื่อนผูบ้ ริ โภคและ
สหกรณ์เพื่อการบริ การ
รวม

จานวน
1,047
11

งบดุล (ล้านยูโร)
788
534

จานวนสมาชิก (ล้านคน)
18.02

จานวน
2,316

ผลประกอบการ (ล้านยูโร)
66

จานวนสมาชิก (ล้านคน)
1.4

1,262

117

0.33

882
310

1
2

0.15
0.4

5,634

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม ค.ศ. 2014178

DGVR, “Facts and Figures,” 6.
Münkner, “Cooperative Governance”.
178
DGVR, “Facts and Figures,” 6.
176
177
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ภาพที่ 5 โครงสร้ างการกากับดูแลสหกรณ์ ของสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมนีโดยรวม
การกากับดูแลสหกรณ์ใน DGRV นั้นจะมีการแบ่งกลุ่มการกากับย่อยลงมาอีก 4 กลุ่มเพื่อควบคุม
สหกรณ์เฉพาะกลุ่ม ได้แก่ National Association of German Cooperative Banks reg. assoc. (BVR)
ที่ควบคุมดูแลธนาคารสหกรณ์ German Raiffeisen Federation reg. assoc. (DRV) ที่ควบคุมสหกรณ์
เพื่อการเกษตร Der MITTELSTANDSVERBUND (ZGV) ที่ควบคุมสหกรณ์เพื่อการซื้ อและการตลาด
และ Central Federation of German Consumer Cooperatives reg. assoc. (ZdK) ที่ควบคุมสหกรณ์เพื่อ
ผูบ้ ริ โภค179
อย่างไรก็ดี เนื่องจากสหกรณ์แต่ละประเภทก็มีการกากับดูแลโดยหน่วยงานที่แตกต่างกัน จึงมิได้
มีนายทะเบียนกลางที่มีอานาจดูแลสหกรณ์ทุกประเภท อย่างไรก็ดีพระราชบัญญัติสหกรณ์ได้กาหนดไว้
เป็ นการทัว่ ไปให้การลงทะเบียน การกาหนดกฎเกณฑ์ของการดาเนิ นการสหกรณ์ และการดาเนิ นการที่
สาคัญอื่น ต้องแจ้ง หรื อขออนุญาตจากศาล นอกจากนี้ ยังได้กาหนดโทษอาญาไว้โดยเฉพาะสาหรับความผิด
หลายประเภท เช่น การฉ้อโกงสมาชิกโดยคณะกรรมการผูบ้ ริ หาร หรื อการโกงผลลงคะแนน เป็ นต้น180
เพื่อที่จะเข้าใจการดาเนินการของระบบธนาคารสหกรณ์ จึงควรที่จะเห็นภาพรวมของระบบการเงิน
ของเยอรมนีก่อนว่าเป็ นระบบที่เรี ยกว่า ‘3Pillar System’ ที่แบ่งภาคธุ รกิจทางการเงินออกเป็ น 3 ส่ วน
ได้แก่ ธนาคารขนาดใหญ่ กลุ่มธนาคารออมทรัพย์ และธนาคารสหกรณ์ ซึ่ งธนาคารสหกรณ์จะมีลกั ษณะ
พิเศษคือไม่เน้นแสวงหากาไรอย่างสถาบันการเงินอื่น ๆ แต่มีไว้เพียงเพื่อสนับสนุ นธุ รกิจของสมาชิก181
ในส่ วนของธนาคารสหกรณ์เยอรมนี น้ นั นอกจากจะตกอยูภ่ ายใต้กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้บงั คับ
เป็ นการทัว่ ไปกับธุ รกิจธนาคารและพระราชบัญญัติสหกรณ์แล้ว ก็ยงั จะมีการพัฒนากฎหมายซึ่ ง DGRV
DGVR, The German Cooperatives, 5.
Genossenschaftsgesetz Part IX
181
Patrick Behr and Reinhard H. Schmidt, “The German Banking System: Caracteristics and Challenges”
White Paper No.32 SAFE November 2015
179

180
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และหน่วยงานอื่นร่ วมกันร่ างขึ้นมาเพื่อออกมาควบคุมกากับดูแลธนาคารสหกรณ์และสหกรณ์ที่มี
ผูอ้ านวยการที่ทางานเต็มเวลา (Full-time Directors) โดยเฉพาะ คือ ประมวลกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
สหกรณ์ (Co-operative Corporate Governance Code) ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2005 เนื่องจากเยอรมนีออกกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมธุ รกิจ (Corporate Governance Code) ในปี ค.ศ. 2002 ขึ้นมาเพื่อบังคับใช้กบั บริ ษทั
ที่จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ แต่โดยสภาพแล้วสหกรณ์น้ นั มีโครงสร้างที่แตกต่างออกไปจากบริ ษทั
ที่จดทะเบียนเหล่านั้น จึงเห็นสมควรที่จะต้องตรากฎหมายว่าด้วยการควบคุมสหกรณ์แยกออกมาเพื่อให้
สอดคล้องกับมาตรฐานทัว่ ไปแต่ก็มีความเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของธนาคารสหกรณ์เช่นเดียวกัน182
โดยทัว่ ไปแล้วพระราชบัญญัติสหกรณ์กาหนดให้ธนาคารสหกรณ์ตอ้ งมีกรรมการ (Board
Members) อย่างน้อยสองคนที่มีคุณสมบัติเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญระดับผูจ้ ดั การธนาคารที่ได้รับการรับรองจาก
The Federal Supervisory Agency for Financial Services (BaFin)183 และหนึ่งในคณะกรรมการผูใ้ ห้
คาปรึ กษา (Supervisory Committee) ต้องเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญด้านบัญชีหรื อการตรวจสอบ (Audit)184 และ
นอกเหนือจากการตรวจสอบทางการเงินและการตรวจสอบทางเนื้อหาที่ทุกสหกรณ์จะต้องทาตามกฎหมาย
สหกรณ์แล้ว ยังต้องทาการตรวจสอบให้ได้มาตรฐานของกฎหมายว่าด้วยการธนาคารอีกด้วย185

ภาพที่ 6 อัตราส่ วนทีใ่ ช้ ควบคุมและบริหารความเสี่ ยงซึ่งธนาคารสหกรณ์ ต้องปฏิบัติตาม
Carl-Friedrich Leuschner, “Cooperative – between Corporate and Cooperative Governance” 26 June 2005
Genossenschaftsgesetz section 24 note 8
184
Genossenschaftsgesetz section 36(4)
185
Münkner, “Cooperative Governance”.
182
183
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สิ่ งที่สาคัญคือต้องไม่ลืมว่าธนาคารสหกรณ์เป็ นส่ วนหนึ่งของระบบธนาคารของเยอรมนีซ่ ึ งมี
กฎหมายเฉพาะควบคุมไว้ท้ งั ระบบอย่างพระราชบัญญัติวา่ ด้วยการธนาคาร (Gesetzüber das Kreditwesen
หรื อ Banking Act) ซึ่ งพระราชบัญญัติน้ ีกาหนดให้กระทรวงการคลังเป็ นผูร้ ักษาการที่สามารถออกกฎหมาย
ลูกร่ วมกับ Deutsche Bundesbank (ธนาคารกลางของเยอรมนี) เพื่อกาหนดรายละเอียดของกฎเกณฑ์เพิม่ เติม
โดยมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติดงั กล่าวได้มีการกาหนดเรื่ องการความเสี่ ยงในการให้สินเชื่อ ความเสี่ ยง
ทางการตลาด และความเสี่ ยงทางการดาเนินการ186 มาตรา 13 และ 14 ที่มีการกาหนดเรื่ องความด้านการ
กระจุกตัวของการลงทุน187 มาตรา11 ที่กาหนดเรื่ องความเสี่ ยงด้านการขาดสภาพคล่อง188 และมาตรา 25a (1)
ที่กาหนดทั้งวิธีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงที่กาหนดไว้ให้ตอ้ งควบคุมตามกฎหมายฉบับนี้พร้อมทั้ง
ขั้นตอนการดาเนิ นการ189 ดังนั้นการดาเนินการทุกประการของธนาคารของสหกรณ์จะต้องตกอยูภ่ ายใต้
กฎหมายทัว่ ไปที่ใช้บงั คับกับสถาบันการเงิน ซึ่ งทั้งนี้ BaFin เป็ นพนักงานเจ้าหน้าที่ผมู้ ีอานาจตรวจสอบ
โดยได้รับการสนับสนุนจาก Deutsche Bundesbank และผูต้ รวจสอบ (auditors) จากองค์กรสหกรณ์190

ภาพที่ 7 โครงสร้ างการกากับดูแลธนาคารสหกรณ์
เมื่อพิจารณาโครงสร้างระบบธนาคารสหกรณ์แล้วจะพบว่ามันประกอบไปด้วย Volksbanken
(สหกรณ์ทอ้ งถิ่น) และ Raiffeisenbanken (ธนาคารสหกรณ์ซ่ ึงบัญญัติคาตามชื่อของ Friedrich Raiffeisen)
ซึ่งอาจจะเรี ยกรวมกันได้วา่ Finanzverbundหรื อเครื อข่ายสหกรณ์ทางการเงิน ซึ่ งธนาคารสหกรณ์ต่าง ๆ
จะบริ หารความเสี่ ยงและใช้ระบบ clearing ผ่านธนาคารกลาง 2 แห่ง ได้แก่ DZ Bankและ WGZ Bank
ที่ตอ้ งผ่านกระบวนการตรวจสอบ (audit) ทั้งจากส่ วนภูมิภาค (regional audit) และการตรวจสอบโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญเฉพาะด้าน (specialized audit)191
Gesetzüber das Kreditwesen section 10
Gesetzüber das Kreditwesen section 13-14
188
Gesetzüber das Kreditwesen section 11
189
Gesetzüber das Kreditwesen section 25(a)
190
Marc Rennert, “Regulation and Supervision of German Cooperative Banks” Deutsche Bundesbank 6 June
186
187

2013
191

National Association of German Housing and Real Estate Enterprises, “The German Cooperative in Europe”
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ทั้งนี้ ธนาคารสหกรณ์ทุกแห่ งล้วนอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของ BVR หรื อองค์กรธนาคารสหกรณ์
แห่งประเทศเยอรมนี โดย BVR มีนโยบายคุม้ ครองเงินฝาก (deposit protection scheme) แยกเป็ นของตนเอง
ที่ให้ความคุม้ ครองแก่สมาชิกธนาคารสหกรณ์192 โดย BVR ก็จะมีหน่วยวัดและตรวจสอบแยกออกมาอีกชั้น
เพื่อป้ องกันไม่ให้ธนาคารสหกรณ์ใช้ความเสี่ ยงมากเกินไป193 อย่างไรก็ตามนโยบายของ BVR นั้น
ต้องได้รับการตรวจสอบโดย The Federal Banking Supervisory ซึ่ งเป็ นหน่วยงานกลางที่เข้ามาตรวจสอบ
สถาบันทางการเงินทุกประเภทว่านโยบายหรื อกฎเกณฑ์ที่ออกโดยสถาบันการเงิน รวมทั้งธนาคารสหกรณ์
ได้มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการคุม้ ครองเงินฝาก (The Deposit Guarantee and Inventor Compensation
Act) ที่ใช้บงั คับกับสถาบันการเงินทุกประเภทหรื อไม่194
การตรวจสอบที่เป็ นระบบระเบียบและการมีการคุม้ ครองเงินฝากที่มนั่ คงทาให้ Finanzverbund
ได้รับการให้คะแนน AA- ในเรื่ องความน่าเชื่อถือโดยหน่วยงานอิสระ 2 แห่งได้แก่ Standard & Poor’s
และ Fitch Ratings นอกจากนั้น ข้อดีของการบริ หารความเสี่ ยงร่ วมกันผ่านธนาคารกลาง ได้แก่ DZ Bank
และ WGZ Bank ทาให้ธนาคารสหกรณ์มีความเป็ นอิสระแยกออกจากส่ วนอื่นของระบบการเงินเยอรมนี
จึงอยูไ่ ด้ดว้ ยตนเองและไม่ใช้ความเสี่ ยงเกินกว่าเหตุ จนทาให้กลายเป็ นภาคส่ วนที่อยูร่ อดท่ามกลางวิกฤติ
เศรษฐกิจในช่วงปี ค.ศ. 2008-2009 โดยไม่ตอ้ งขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล อย่างไรก็ตามระบบการบริ หาร
ที่จากัดและอาศัยเงินในการบริ หารหลัก ๆ จากเงินฝากของสมาชิกนั้นก็กลายเป็ นข้อด้อยทาให้ธนาคาร
สหกรณ์มีแนวโน้มที่จะเจริ ญเติบโตได้ยาก เนื่ องจากในช่วงเวลานี้ธนาคารสหกรณ์ถูกบีบบังคับให้ลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกูต้ ามนโยบายของสหภาพยุโรป แต่ธนาคารสหกรณ์น้ นั แตกต่างจากธนาคารพาณิ ชย์ทวั่ ไป
เพราะมีขอ้ ผูกมัดที่ไม่สามารถลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ดังนั้นจึงทาให้รายได้ของธนาคารสหกรณ์ลดลง
ในอนาคตจึงอาจทาให้ธนาคารสหกรณ์ขนาดเล็กต้องถูกควบเข้ากับสถาบันการเงินขนาดใหญ่ดงั เช่นที่เกิด
ขึ้นกับประเทศอื่น ๆ ในสหภาพยุโรป
4.3 ประเทศญีป่ ุ่ น
กฎหมายและการกากับดูแลสหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่นนั้น ได้ถูกพัฒนามาเป็ นระยะเวลามากกว่า
100 ปี โดยรัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนและผลักดันซึ่งมีผลทาให้ระบบสหกรณ์ของญี่ปุ่นตั้งแต่อดีต
จนถึงปั จจุบนั มีประสิ ทธิ ภาพ สามารถปรับตัวกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสมัยใหม่ และทาให้
สหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่นกลายเป็ นองค์กรที่มีความมัน่ คง สามารถดาเนินกิจการในลักษณะพึ่งพาตนเองได้
จนมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาประเทศภายใต้การกาหนดขอบเขตของสหกรณ์รูปแบบต่าง ๆ และ

SatzungBundesverband der DeutschenVolksbanken und Raiffeisenbanken e.V. Section 4(a), 11(a)
DGVR, The German Cooperatives, 5.
194
“Deposit Protection and Investor Compensation in Germany” Deutsche Bundesbank Monthly Report July
192
193

2000, 34.
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สนองตอบนโยบายของรัฐบาลโดยไม่สูญเสี ยความเป็ นอิสระ จึงเห็นได้วา่ สหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่น
ได้รับการยอมรับและถือเป็ นต้นแบบของระบบสหกรณ์ในประเทศที่อยูใ่ นระหว่างการพัฒนาระบบ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลสหกรณ์ อีกทั้งเมื่อทาการเปรี ยบเทียบประเทศญี่ปุ่นและประเทศ
ไทย จะเห็นได้วา่ การกากับดูแลสหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่นนั้นมีลกั ษณะที่ครอบคลุมสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ
อย่างเห็นได้ชดั และมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับสหกรณ์ประเภทนั้น ๆ ทาการกากับดูแลสหกรณ์
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อีกทั้งระบบสหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่นยังมีการวางเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่าง
สหกรณ์ในระดับต่าง ๆ อย่างชัดเจน ซึ่ งแตกต่างจากประเทศไทยที่มีสหกรณ์ทุกประเภทอยูภ่ ายใต้กฎหมาย
ฉบับเดียว อันก่อให้เกิดปั ญหาในการกากับดูแลและไม่เอื้อต่อการพัฒนาสหกรณ์ซ่ ึงมีความหลากหลาย
ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนั้นประเทศญี่ปุ่นจึงเป็ นต้นแบบสาคัญที่มีคุณค่าในการที่จะศึกษา
และนามาเปรี ยบเทียบกับระบบสหกรณ์ของประเทศไทย
สหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่นในอดีตนั้นได้ถูกกาเนิ ดและมีการเริ่ มต้นโดยพัฒนามาจากรู ปแบบของ
กลุ่มสหกรณ์ผบู ้ ริ โภค ซึ่งมีวตั ถุประสงค์ในการควบคุมราคาสิ นค้าและผลผลิตต่าง ๆ ของบุคคลในชนบท
ซึ่งภายหลังในปี พ.ศ. 2443 ประเทศญี่ปุ่นได้มีการออกกฎหมายสหกรณ์ฉบับแรก ได้แก่ Samgyo Kumiai
Law หรื อกฎหมายสหกรณ์เพื่อการอุตสาหกรรม โดยมีการกาหนดหลักเกณฑ์สาหรับการดาเนินงาน
ของสหกรณ์ โดยมีจุดประสงค์ในการคุม้ ครองเกษตรกรที่อาศัยอยูใ่ นชนบทและผูป้ ระกอบกิจการขนาดเล็ก
ในประเทศญี่ปุ่น โดยประเทศญี่ปุ่นได้นารู ปของกฎหมายดังกล่าวมาจากกฎหมายสหกรณ์ในประเทศ
เยอรมนีมาเป็ นต้นแบบ ซึ่ งในภายหลังได้กลายมาเป็ นหลักเกณฑ์พ้นื ฐานของกฎหมายสหกรณ์ประเภท
ต่าง ๆ ของประเทศญี่ปุ่นในปั จจุบนั 195
4.3.1 ประเภทและการดาเนินงานทัว่ ไปของสหกรณ์ ในประเทศญีป่ ุ่ น
ปัจจุบนั สหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่นนั้นได้ถูกพัฒนาและมีจานวนเพิม่ ขึ้นเป็ นอย่างมาก
โดยประเทศญี่ปุ่นได้มีการแบ่งแยกรู ปแบบของสหกรณ์ตามลักษณะเฉพาะของกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น
การเกษตรกรรม การประมง การป่ าไม้ การประกันภัย การให้สินเชื่อและการออมทรัพย์ การธนาคาร
และการใช้แรงงาน เป็ นต้น โดยสหกรณ์แต่ละรู ปแบบในประเทศญี่ปุ่นได้มีการต่อยอดการพัฒนา
แยกต่างหากจากกันไปตามลักษณะเฉพาะของกิจการ ซึ่งมีผเู ้ ข้าร่ วมกันเป็ นกลุ่มสมาชิกที่แตกต่างกันออกไป
จึงทาให้สหกรณ์ในแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันทั้งในด้านรู ปแบบของการให้บริ การแก่สมาชิก
และความจาเป็ นในการควบคุมและกากับดูแลสหกรณ์ประเภทนั้น ๆ ซึ่ งในภายหลังประเทศญี่ปุ่นจึงมีความ
จาเป็ นที่จะต้องออกกฎหมายเฉพาะของสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันออกไป
โดยไม่มีกฎหมายกลางหรื อกฎหมายหลักของสหกรณ์ เพื่อให้หลักเกณฑ์ในการควบคุมสหกรณ์ในประเทศ

Akira Kurimoto, International Handbook of Cooperative Law: Editors Dante Cracogna, Antonio Fici, and
Hagen Henry , Japan, (Springer 2013) 503-524.
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ญี่ปุ่นมีความสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะ และวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะพิเศษ
ของสหกรณ์ในแต่ละประเภท
ลักษณะประการสาคัญอีกประการของสหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่นนอกเหนือจากการกาหนดให้
มีกฎหมายเฉพาะของแต่ละกลุ่มสหกรณ์แล้ว กฎหมายของประเทศญี่ปุ่นมีการจัดตั้งองค์กรเฉพาะ
เพื่อดาเนินงานของสหกรณ์แต่ละประเภท ไม่วา่ จะเป็ นในรู ปแบบขององค์กร หรื อสมาคมโดยไม่ได้มีการ
กาหนดให้มีองค์กรใดองค์กรหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงเป็ นองค์กรหลักของสหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่น
หรื อ Apex Organization สาหรับการส่ งเสริ มกิจการของสหกรณ์ทุกประเภท ดังเช่นประเทศไทย
ซึ่งมีสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็ นผูท้ าหน้าที่ในการส่ งเสริ มสหกรณ์ไทยทุกประเภท โดยประเทศ
ญี่ปุ่นจะมีเพียงหน่วยงานกลาง หรื อ Japan Joint Committee of Co-operatives (JJC) ซึ่งมีหน้าที่ให้
เพียงความคิดเห็นหรื อแนวทางในการสนับสนุนสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
และในลักษณะเดียวกันเมื่อพิจารณาถึงหน่วยงานหรื อองค์กรที่ทาหน้าที่กากับดูแลสหกรณ์ของประเทศ
ญี่ปุ่นนั้น จะพบว่าไม่ได้มีการกาหนดให้หน่วยงานใดเพียงหน่วยงานเดียวเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการกากับดูแล
การบริ หารกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ แต่จะกาหนดให้การกากับดูแลสหกรณ์ของประเทศญี่ปุ่น
แต่ละประเภทอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของกระทรวงเฉพาะซึ่ งมีความสอดคล้องกับลักษณะของสหกรณ์
นั้น ๆ เพื่อก่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการวางหลักเกณฑ์และทาให้หน่วยงานของรัฐที่มีความรู้ความสามารถ
ได้เข้ามามีส่วนในการส่ งเสริ มและจัดการสหกรณ์ประเภทนั้น ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกส่ วนรวม
ดังนั้น รู ปแบบสหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่นจึงไม่มีการรวมอานาจในการตรวจสอบและกากับดูแลไว้
ที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ ง ไม่มีกฎหมายให้อานาจนายทะเบียนเป็ นผูม้ ีอานาจหน้าที่ออกคาสัง่
ในเรื่ องเกี่ยวกับการดาเนินกิจการของสหกรณ์ทุกประเภทดังเช่นระบบสหกรณ์ของประเทศไทย
ระบบของสหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่นนั้น โดยส่ วนมากจะมีการแบ่งโครงสร้างออกเป็ น
สามลาดับชั้น กล่าวคือ ลาดับแรกได้แก่บุคคลในสังคมซึ่ งมีความต้องการที่จะได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน
จะมีการรวมตัวกันเพื่อเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ขนาดเล็กซึ่ งจัดตั้งเป็ นสมาคมในระดับท้องถิ่น
และในลาดับที่สองสหกรณ์ขนาดเล็กดังกล่าวซึ่ งมีลกั ษณะเหมือนกันในทุกท้องถิ่นก็จะเข้าร่ วมกัน
เป็ นสมาชิกขององค์กรระดับชาติซ่ ึ งมีสถานะเป็ นองค์การสู งสุ ดของรู ปแบบสหกรณ์ในประเภทนั้น ๆ
อันเป็ นองค์การสู งสุ ดในลาดับสุ ดท้ายคือลาดับที่สาม
การตั้งสหกรณ์ตามกฎหมายญี่ปุ่นส่ วนมากนั้นได้กาหนดให้สมาชิกเป็ นบุคคลธรรมดา
ผูป้ ระกอบอาชีพที่เกี่ยวเนื่ องกับประเภทของสหกรณ์ที่ตนประสงค์จะเข้าร่ วม บุคคลผูอ้ ยูใ่ นพื้นที่ใกล้เคียง
ทั้งนี้กฎหมายยังอนุญาตให้กลุ่มของบุคคลหรื อนิติบุคคลที่ดาเนินกิจการเกี่ยวเนื่องกับประเภทของสหกรณ์
และสหกรณ์ในลักษณะเดียวกันที่อยูใ่ กล้เคียง สามารถร่ วมเข้าเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ที่จดั ตั้งได้196
ในลาดับต่อมาสหกรณ์ในระดับจังหวัดและภูมิภาคดังกล่าวจะเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกของสหกรณ์กลาง
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ซึ่ งจะอยูภ่ ายใต้หน่วยงานระดับรัฐอีกลาดับหนึ่ง จึงเห็นได้วา่ กฎหมายสหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่นไม่ได้
มีการจากัดประเภทของสมาชิกไว้เพียงบุคคลธรรมดาแต่ยงั มุ่งเน้นในการให้การสนับสนุนแก่สมาชิก
ที่เป็ นผูป้ ระกอบกิจการขนาดเล็กและกลางเพื่อให้สามารถเข้าถึงการบริ การของสหกรณ์แต่ละประเภทได้
ตารางที่ 4 ประเภทของสหกรณ์ในประเทศญีป่ ุ่ น197
ชนิดของ
องค์ การสหกรณ์ สูงสุ ด
สหกรณ์
(Apex Organization)
Japanese Consumers’
สหกรณ์
4 (ต่
)
Union, National
ตารางที
่ 4 ่ (ต่
อ)อCo-operative
ผูตารางที
้ บริโภค
Federation of University
Cooperative Association,
National Federation of
Workers and Insurance
Cooperatives, Japanese Health
and Welfare Cooperative
Federation
National Organizations of
สหกรณ์
การเกษตร Agricultural Co-operative
(JA)

National Federation of
สหกรณ์
การประมง Fisheries Co-operative
Associations

กิจการและกิจกรรม
ของสหกรณ์
-การขายปลีก
-การประกัน
-สุ ขภาพและความ
เป็ นอยู่
-การเคหะ

กฎหมาย
ทีค่ วบคุม
Consumer
Livelihood
Co-operative
Society Law

หน่ วยงาน
ทีก่ ากับดูแล
Ministry of Health,
Labor, and Welfare

-ด้านการตลาด
-การให้คาแนะนา
ในทางเกษตร
-การประกัน
-บริ การเงินฝากและ
สิ นเชื่อ
-การสนับสนุน
ทางด้านสิ นค้าและ
ผลิตภัณฑ์
-ด้านการตลาด
-การประกัน
-บริ การเงินฝากและ

Agricultural
Co-operative
Society Law

Ministry of
Agriculture,
Forestry, and
Fisheries

Fisheries
Co-operative
Association

Ministry of
Agriculture,
Forestry, and

ICA Committee on Consumer Cooperation for Asia and the Pacific. Japan. [cited 2017 Jan 11]; Available
from: http://jccu.coop/eng/public/pdf/asia_2012_06.pdf
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ชนิดของ
สหกรณ์

สหกรณ์
ป่ าไม้

องค์ การสหกรณ์ สูงสุ ด
(Apex Organization)

National Federation of Forest
Owner’s Co-operative
Associations

National Association of
สหกรณ์
ตารางที
)
Banks
เครดิ
ต ่ 4 (ต่ อShinkin
ยูเนี่ยน

กิจการและกิจกรรม
ของสหกรณ์
สิ นเชื่อ
-แนะนาแนวทางการ
ประกอบธุ รกิจ
-การสนับสนุน
ทางด้านสิ นค้าและ
ผลิตภัณฑ์
-ด้านการตลาด
-แนะนาแนวทางการ
ประกอบธุ รกิจ
-การสนับสนุน
ทางด้านสิ นค้าและ
ผลิตภัณฑ์
-การออมและการให้
สิ นเชื่อกูย้ มื เงิน

กฎหมาย
ทีค่ วบคุม
Law

หน่ วยงาน
ทีก่ ากับดูแล
Fisheries

Forest
Co-operative
Law

Ministry of
Agriculture,
Forestry, and
Fisheries

Credit Union
Law

Fiscal Services
Agency

Labour Bank
Law

Ministry of Health,
Labor, and Welfare
และFinancial
Services Agency
ไม่มี

สหกรณ์
ธนาคาร
แรงงาน

National Association of
Labour Banks (NALB)

-การออมและการให้
สิ นเชื่อกูย้ มื และ
อื่น ๆ

สหกรณ์
ลูกจ้ าง

Japan Worker’s Co-operative
Union (Jigyodan)

-สวัสดิการ
ไม่มี
การบารุ งรักษา และ
กระบวนการทางด้าน
อาหาร

4.3.2 การดาเนินงานในลักษณะธนาคารของของสหกรณ์ ในประเทศญีป่ ุ่ น
เมื่อพิจารณาระบบสหกรณ์ของประเทศญี่ปุ่นจะพบว่ามีการแบ่งแยกประเภทของสหกรณ์
ออกจากกันอย่างชัดเจน และมีการปรับใช้กฎหมายโดยเฉพาะเจาะจงสาหรับประเภทสหกรณ์ที่แตกต่างกัน
แต่หากพิจารณาในเบื้องลึกของสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ จะเห็นได้วา่ มีโครงสร้างของระบบการดาเนิ นกิจการ
และการให้บริ การแก่สมาชิกในลักษณะเช่นเดียวกับการธนาคารอยูภ่ ายใน กล่าวคือนอกเหนือจากการ
ให้บริ การตามลักษณะเฉพาะและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ประเภทนั้น ๆ แล้วก็ยงั พบสหกรณ์ในหลาย
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ประเภทได้มีการให้บริ การการออมเงินและให้สินเชื่อแก่สมาชิกหรื อบุคคลอื่น โดยลักษณะในการให้บริ การ
ทางการเงินดังกล่าวที่มีความสาคัญอย่างมากในประเทศญี่ปุ่นเนื่ องจากระบบดังกล่าวในปั จจุบนั ได้
ครอบคลุมไปทั้งระดับท้องถิ่น จนถึงระดับประเทศ และประกอบไปด้วยสมาชิกเป็ นจานวนมาก โดยการ
ให้บริ การทางการเงินดังกล่าวนั้นสามารถพบได้ในสหกรณ์ดงั เช่น สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การป่ าไม้
สหกรณ์การประมง และสหกรณ์ธนาคารแรงงาน รวมถึงสหกรณ์ที่มีวตั ถุประสงค์หลักในทางการให้บริ การ
ทางการเงินอันได้แก่เครดิตยูเนี่ยนและสหกรณ์สินเชื่ อ เป็ นต้น
4.3.2.1 สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์การป่ าไม้ และสหกรณ์การประมง
นับตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั ประชากรในประเทศญี่ปุ่นส่ วนมากโดยเฉพาะ
ในท้องถิ่นจะมีความเกี่ยวข้องกับการเกษตร การประมง และการป่ าไม้ ซึ่ งเมื่อบุคคลดังกล่าวไม่อาจเข้าถึง
การให้บริ การทางการเงินจากธนาคารจึงมีการรวมกลุ่มบุคคลขึ้นเพื่อจัดตั้งเป็ นกลุ่มสหกรณ์ขนาดเล็กเพื่อให้
การสนับสนุนทางด้านต่าง ๆ แก่สมาชิกและแพร่ ขยายขึ้นจนถือว่าเป็ นรู ปแบบของสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่สุด
ของประเทศญี่ปุ่น โดยในปัจจุบนั หากพิจารณาสหกรณ์ท้ งั สามประเภท ก็จะพบว่าสหกรณ์ท้ งั สามอยูภ่ ายใต้
หลักเกณฑ์ของกฎหมายเฉพาะที่แยกต่างหากจากกันอันได้แก่ Agricultural Cooperative Law, Fishery
Cooperative Law, และ Forestry Cooperative Law แต่อย่างไรก็ตามสหกรณ์ท้ งั สามประเภทก็ยงั คงมีความ
เกี่ยวโยงกันในทางระบบทางการเงินของสหกรณ์ โดยนอกเหนือจากการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือ
สมาชิกในลักษณะต่าง ๆ เช่นการให้ความช่วยเหลือในการจัดการธุ รกิจของสมาชิก การสนับสนุนเกี่ยวกับ
ผลผลิตและอุปกรณ์จาเป็ น และการประกันภัยในรู ปแบบต่าง ๆ สหกรณ์ท้ งั สามประเภทก็ยงั มีการให้บริ การ
ทางด้านการเงินโดยให้สมาชิกสามารถออมเงินไว้กบั สหกรณ์และการให้สินเชื่ อและเงินทุนในรู ปแบบ
ต่าง ๆ198 โดยลักษณะของระบบการเงินของสหกรณ์ดงั กล่าวจะถูกแบ่งออกเป็ นสามระดับ เงินที่ได้รับ
จากการออมของสหกรณ์ในระดับท้องถิ่นของสหกรณ์ท้ งั สามประเภทจะถูกนาไปเป็ นทุนในการดารงชีพ
และการดาเนินกิจการสาหรับสมาชิกโดยจะมีการนาเงินส่ วนที่คงเหลือไปฝากไว้กบั องค์กรในระดับจังหวัด
ซึ่ งจะมีการนาเงินดังกล่าวไปเป็ นทุนสาหรับกิจการในระดับองค์กรหรื อบริ ษทั ทางการเกษตร การประมง
การป่ าไม้ และกิจการในลักษณะเดียวกัน โดยเงินทุนที่เหลือจากองค์กรในระดับจังหวัดก็จะถูกนาไปเป็ น
เงินทุนหลักของธนาคาร Norinchukin ตามลาดับ199

The Agricultural and Cooperative Society Act, Section 10
The Norinchukin Bank. Annual Report 2016. [cited 2017 Feb 5]; Available from:
https://www.nochubank.or.jp/en/ir/annual_report/pdf/ar_2016.pdf
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สมาชิกของ

เกษตรกร

ชาวประมง

เกษตกรป่ าไม้

องค์กรในระดับ

Japan Agricultural

Japan Fishery

Japan Forestry

ท้องถิ่นMunicipal-

Cooperatives (JA)

Cooperative (JF)

Cooperative (JForest)

Prefectural Banking
Federations of
Agricultural
Cooperatives

Prefectural Banking
Federations of
Fishery Cooperatives

Prefectural Banking
Federations of
Forestry
Cooperatives

สหกรณ์รายบุคคล

level

องค์กรในระดับจังหวัด
Prefecturallevel

(JA Shinnoren)

(JF Shingyoren)

(JForestMoriren)

The Norinchukin Bank (The BANK)

ภาพที่ 8 ภาพรวมระบบของสหกรณ์ท้งั สามประเภท
ธนาคาร Norinchukinนั้นถูกจัดตั้งโดยมีสถานะเป็ นสถาบันทางการเงินเอกชน
ภายใต้กฎหมายเฉพาะเรี ยกว่า Norinchukin Bank Law โดยมาตรา 8 ของกฎหมายดังกล่าวกาหนดให้
มีสมาชิกเป็ นสหกรณ์ต่าง ๆ ในระดับท้องถิ่น (Municipal Cooperative) และหน่วยหน่วยงานของรัฐ
ในระดับจังหวัด (Prefectural Federation) และหน่วยงานอื่น ๆ โดยมีการวางหลักไว้ใน มาตรา 1
ของกฎหมาย Norinchukin Bank200ให้ธนาคารดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์หลักในการส่ งเสริ มและพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศและเป็ นสถาบันที่มีความสาคัญในการให้ความสนับสนุนทางการเงินแก่กิจการ
อันเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร การป่ าไม้ และการประมง
เงินทุนของธนาคาร Norinchukin นอกจากจะมาจากเงินฝากของสมาชิกสหกรณ์
ยังมาจากการออกหุ ้นกูข้ องธนาคาร และการจัดหาทุนในตลาดการเงิน ซึ่ งเมื่อมีการระดมทุนจากแหล่งต่าง ๆ
ดังกล่าวแล้ว เงินทุนก็จะถูกนาไปให้บริ การกูย้ มื เงินแก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตร การประมง การป่ าไม้
และกิจการที่เกี่ยวข้อง นอกเหนือจากนั้นธนาคาร Norinchukin ก็ยงั มีการบริ หารเงินทุนดังกล่าวโดยนาไป
ลงทุนในหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินต่าง ๆ และนาผลกาไรจากการลงทุนมาตอบแทนให้แก่
สมาชิก201 และเพื่อคุม้ ครองเงินของสมาชิกและผูบ้ ริ โภค ระบบสหกรณ์ในรู ปแบบของการเกษตร

Norinchukin Bank Act, Section 1
201
Norinchukin Bank Act, Section 78
200
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และการประมงก็ได้มีการให้ความคุม้ ครองโดยระบบการประกันเงินฝากภายใต้กฎหมาย Agricultural and
Fishery Cooperative Saving Insurance ซึ่งมีการให้ความคุม้ ครองเต็มจานวนเงินเฉพาะการฝากเงินชนิด
ที่ไม่มีดอกเบี้ยและสามารถเรี ยกคืนได้เมื่อทวงถาม ซึ่ งหากเป็ นเงินฝากชนิดอื่นนั้นจะได้รับความคุม้ ครอง
ภายในวงเงิน10 ล้านเยน

ภาพที่ 9 จานวนเงินฝากของธนาคาร Norinchukin (ข้ อมูลวันที่ 31 มีนาคม 2559)
เมื่อพิจารณาโครงสร้างในการกากับดูแลของสหกรณ์ท้ งั สามประเภท จะเห็นได้วา่
สหกรณ์ท้ งั สามประเภทนั้นได้ถูกกากับดูแลโดยหน่วยงานของรัฐซึ่ งแตกต่างกันไปตามประเภทของ
สหกรณ์ท้ งั สาม และอยูภ่ ายใต้กฎหมายเฉพาะที่แยกต่างหากจากกัน แต่ท้ งั นี้ เมื่อพิจารณาถึงระบบ
ทางการเงินของสหกรณ์ดงั กล่าวนั้นซึ่ งอยูภ่ ายใต้โครงสร้างในลักษณะกว้างอันมีธนาคาร Norinchukin
ซึ่ งทาการดาเนินระบบการเงินของสหกรณ์ท้ งั สามประเภทของญี่ปุ่นในระดับประเทศดังนั้นจึงมีการออก
กฎหมาย Norinchukin Bank ซึ่ งกาหนดหลักเกณฑ์โดยเฉพาะสาหรับธนาคารดังกล่าว โดยได้กาหนดให้
ธนาคารดังกล่าวต้องมีการควบคุมและกากับดูแลการดาเนิ นการภายในองค์กรโดยจะต้องปฏิบตั ิตามมติ
ของคณะผูแ้ ทนของผูม้ ีอานาจ (Council of Delegates) ซึ่ งเป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุ น้ ทั้งหมด และใน
ขณะเดียวกันจะต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแล (Supervisory Committee) และคณะกรรมการ
บริ หาร ซึ่ งมีหน้าที่ในการดาเนินกิจการและทาการตัดสิ นใจในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานขององค์กร
และเมื่อมีการพิจารณาตัดสิ นการดาเนินงานใด คณะกรรมการควบคุมดูแลจะต้องทาหน้าที่ในการยืน่
ระเบียบวาระต่าง ๆ ที่พิจารณาแก่คณะผูแ้ ทนของผูม้ ีอานาจ อีกทั้งยังมีอานาจหน้าที่ในการตรวจสอบ
การดาเนินงานของกรรมการบริ หารให้เป็ นไปโดยถูกต้อง ทั้งนี้คณะกรรมการทั้งหมดจะถูกควบคุม
โดยผูต้ รวจสอบบัญชี และกากับดูแล (Audit & Supervisory Board Member) อีกชั้นหนึ่ งภายใต้ขอ้ กาหนด
ของกฎหมาย Norinchukin Bank
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นอกจากนี้ธนาคาร Norinchukin ยังอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของกระทรวงที่มีอานาจ
(Competent Minister) อันได้แก่กระทรวงการเกษตร การประมง การป่ าไม้ และรวมถึงหน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมายจากรัฐมนตรี ซ่ ึ งเรี ยกว่า Financial Services Agency โดยหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจอาจมีการ
กาหนดมาตรฐานหรื อหลักเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการดาเนิ นกิจการของธนาคารให้เป็ นไป
โดยมีประสิ ทธิภาพและถูกต้อง202 ซึ่งหากกรณี มีการกระทาอันผิดกฎหมายหรื อไม่เป็ นไปตามหลักการ
พื้นฐานของธนาคาร หน่วยงานของรัฐที่มีอานาจอาจออกคาสั่งให้ธนาคารมีการปรับปรุ งหรื อแก้ไข
การกระทาความผิดดังกล่าวภายในกาหนด และหากไม่มีการปรับปรุ งหรื อแก้ไขก็อาจมีการออกมาตรการ
กาหนดโทษโดยการระงับการดาเนินกิจการของธนาคารทั้งหมดหรื อบางส่ วน203 หรื ออาจมีการยกเลิก
มติที่ประชุม รวมถึงการถอดถอนสมาชิกของคณะกรรมการต่าง ๆ ในกรณี ที่มีความร้ายแรงและกระทบ
ต่อส่ วนรวม204
4.3.2.2 เครดิตยูเนี่ยนและสหกรณ์ธนาคาร
เครดิตยูเนี่ยนในประเทศญี่ปุ่นนั้นแรกเริ่ มถูกพัฒนาและแพร่ หลายในท้องถิ่นสาหรับ
กลุ่มของบุคคลซึ่ งมีฐานะยากจนและไม่อาจเข้าถึงการให้บริ การทางการเงินของธนาคาร ปัจจุบนั ระบบ
ของสถาบันการเงินในการให้บริ การดังเช่นธนาคารดังกล่าวก็ได้มีการขยายและแพร่ หลายไปทัว่ ประเทศ
ญี่ปุ่น ซึ่ งอาจมีการแบ่งแยกออกเป็ นธนาคารเครดิตยูเนี่ยน Shinkin ซึ่งโดยหลักจะมีขนาดเล็กเน้นให้บริ การ
แก่สมาชิกในระดับท้องถิ่นภายใต้กฎหมายเฉพาะของธนาคาร Shinkin Bank Act จะมีการให้บริ การ
และอานวยความสะดวกทางการเงินในรู ปแบบของการออมเงินและให้สินเชื่ อทั้งสมาชิกและบุคคลภายนอก205
โดยไม่แสวงหากาไร และสหกรณ์สินเชื่อ (Shinyu Kumiai) ซึ่ งอยูภ่ ายใต้กฎหมายเฉพาะเรี ยกว่า Financial
Operationsby Cooperatives Act ซึ่งมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อการสนับสนุนและช่วยเหลือทางการเงินสาหรับ
สมาชิกของสหกรณ์สินเชื่ อซึ่ งส่ วนมากเป็ นผูป้ ระกอบกิจการขนาดเล็กและกลาง (SMEs) โดยการให้บริ การ
ทางการเงินจะมีขนาดที่เล็กกว่าและแตกต่างจากเครดิตยูเนี่ ยน Shinkin เนื่องจากกฎหมายอนุญาตให้มีการรับ
ฝากเงินและให้กเู้ งินโดยไม่จากัดเฉพาะสาหรับสมาชิก แต่จากัดจานวนเงินที่อาจให้บุคคลภายนอกที่ไม่ได้
เป็ นสมาชิกกูย้ มื ได้ไม่เกินยีส่ ิ บเปอร์ เซ็นต์ของจานวนเงินที่ให้กยู้ มื ทั้งหมด206

Norinchukin Bank Act, Section 56
203
Norinchukin Bank Act, Section 85
204
Norinchukin Bank Act, Section 86
205
Shinkin Bank Act, Section 53
206
Hosono, K., Sakai, K. and Tsuru, K., “Consolidation of cooperative banks (Shinkin) in Japan:
motives and consequences,” Discussion papers 2006, Research Institute of Economy, Trade and Industry (RIETI)
202
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ตารางที่ 5 ความแตกต่ างของสหกรณ์และธนาคารทัว่ ไป207
ประเภท
ธนาคารShinkin
สหกรณ์สินเชื่อ
กฎหมายทีก่ ากับดูแล กฎหมาย Shinkin Bank
วัตถุประสงค์

รู ปแบบขององค์ กร
ขอบเขตการ
ดาเนินงาน

ธนาคารทัว่ ไป

Financial Operations by
Cooperative Act
มุ่งเน้นในการให้บริ การทาง มุ่งเน้นการให้การสนับสนุน
การเงินแก่สมาชิกโดย
และช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
สนับสนุนการพัฒนา
ของสมาชิกในการปรับปรุ ง
คุณภาพของบุคคลจากการ สถานะทางการเงิน
ออมเงิน
องค์กรที่ไม่แสวงหากาไร องค์กรที่ไม่แสวงหากาไร

กฎหมายธนาคาร
(Banking Law)
ให้การบริ การทางการเงิน
แก่บุคคลทัว่ ไป

-มีการรับฝากเงินสาหรับ
สมาชิกและบุคคลภายนอก
โดยไม่จากัดจานวน
-มีการให้สินเชื่ อแก่สมาชิก
-มีการให้บุคคลภายนอก
ภายใต้ขอ้ จากัดบางประการ

ไม่มีขอ้ จากัด

-มีการรับฝากเงินสาหรับ
สมาชิกโดยไม่จากัดจานวน
-มีการให้สินเชื่ อแก่สมาชิก
-มีการให้สินเชื่ อแก่
บุคคลภายนอกโดยจากัดไว้
ให้สามารถกระทาได้ไม่เกิน
ยีส่ ิ บเปอร์เซ็นต์ของสิ นเชื่อ
ทั้งหมด

องค์กรแสวงหากาไร

เมื่อพิจารณาถึงธนาคาร Shinkin นั้น จะพบว่าธนาคารดังกล่าวมีรูปแบบของการ
ดาเนินงานภายใต้ระบบสมาชิกอันแตกต่างจากธนาคารญี่ปุ่นทัว่ ไป โดยจะมีการกาหนดคุณสมบัติสาหรับ
สมาชิกซึ่ งจะต้องเป็ นบุคคลซึ่ งมีที่อยูอ่ าศัย ทางาน หรื อประกอบธุ รกิจอยูใ่ นพื้นที่ที่ธนาคารรองรับ
และไม่ใช่ธุรกิจที่มีลูกจ้างเกินกว่าสามร้อยคนและมีเงินทุนเกินกว่าเก้าร้อยล้านเยน จึงเห็นได้วา่ ธนาคาร
Shinkin นั้น มุ่งเน้นที่จะให้การบริ การสาหรับสมาชิกในระดับท้องถิ่นและกิจการที่มีขนาดเล็กและขนาด
กลางการดาเนินงานของธนาคารดังกล่าวจะมีการแบ่งแยกหน้าที่ภายในอันประกอบไปด้วยประการแรก
คือ คณะบุคคลอันเป็ นตัวแทนของสมาชิกทั้งหมดซึ่ งมีอานาจโดยมติของที่ประชุมใหญ่ในการกาหนดบุคคล
อันเป็ นกรรมการฝ่ ายบริ หารซึ่ งทาหน้าที่ดาเนิ นกิจการและทาการตัดสิ นใจในการอันเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องโดยกฎหมายกาหนดให้จะต้องอยูห่ ลักเกณฑ์ ข้อบังคับขององค์กรและมติที่ประชุมใหญ่ของ
ผูแ้ ทนสมาชิก208 และกาหนดบุคคลเพื่อทาหน้าที่เป็ นกรรมการกากับดูแลหน่วยงานภายในของธนาคาร
The National Association of Shinkin Bank. The Shinkin Bank, Credit Cooperative and Bank. [cited 2017
Feb 8] Available from: http://www.shinkin.org/shinkin/difference/index.html
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ทั้งนี้ การประกอบกิจการของธนาคาร Shinkin นั้น โดยหลักสามารถแยกออกเป็ น
4 รู ปแบบ ได้แก่ (1) การรับฝากเงิน (2) การให้กยู้ มื เงิน (3) การแลกเปลี่ยน (4) กิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น การให้หลักทรัพย์ การให้บริ การทางการเงินผ่านระบบอินเตอร์ เน็ต การให้บริ การเดบิตการ์ ด และการ
ให้การประกันภัย เป็ นต้น209โดยจะเห็นได้วา่ องค์กรดังกล่าวมีการดาเนิ นกิจการในลักษณะของการให้บริ การ
ทางการเงินเสมือนธนาคาร จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องมีการกากับดูแลธนาคาร Shinkin และเครดิตยูเนี่ยน
ซึ่ งถูกกาหนดให้อยูภ่ ายใต้อานาจของหน่วยงาน Financial Services Agency ซึ่ งเป็ นหน่วยงานอันได้รับมอบ
อานาจจากรัฐให้มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมายในการตรวจสอบและกากับดูแลให้ธนาคารดังกล่าวดาเนิน
กิจการให้เป็ นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประสิ ทธิ ภาพในการดาเนินงาน
รวมถึงอานาจในการออกนโยบายซึ่ งเป็ นแนวทางเพื่อให้การสนับสนุนสังคมท้องถิ่นอันนาไปสู่ การพัฒนา
ในเชิงภูมิภาค
โดยสรุ ปจะเห็นได้วา่ สหกรณ์ประเภทต่าง ๆ ของประเทศญี่ปุ่นส่ วนใหญ่แม้วา่ จะมีการ
ออกกฎหมายเพื่อกากับดูแลโดยเฉพาะเจาะจงแล้ว ภาครัฐก็ยงั คงต้องให้ความสาคัญกับการพิจารณาการ
ดาเนินงานภายในของสหกรณ์แต่ละประเภทโดยเฉพาะการดาเนินงานในลักษณะเช่นเดียวกับธนาคาร
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อระบบการเงินและเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นนอกจากกาหนดให้สหกรณ์ประเภท
ต่าง ๆ สามารถมีการดาเนินงานในลักษณะปกครองตนเองโดยสมาชิกแล้ว ภาครัฐยังคงต้องมีการเข้ามา
กากับดูแลสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ เพื่อให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและก่อให้เกิดความ
มีเสถียรภาพของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเมื่อศึกษาถึงประวัติและความเป็ นมาของสหกรณ์ในประเทศ
ญี่ปุ่นจะพบว่าประเทศญี่ปุ่นในอดีตมีการพึ่งพาเกษตรกรรมเป็ นหลัก โดยประชากรส่ วนมากในท้องถิ่น
ซึ่ งทาอาชีพเกษตรกรไม่อาจได้รับการสนับสนุ นทางการเงิน ประเทศญี่ปุ่นจึงมีการริ เริ่ มระบบสหกรณ์
ในช่วงศตวรรษ 1990 โดยมีการออกกฎหมายในการกากับดูแลสหกรณ์ฉบับแรกซึ่ งได้รับอิทธิ พล
มาจากระบบกฎหมายสหกรณ์ของประเทศในสหภาพยุโรป ได้แก่ กฎหมายสหกรณ์เพื่อการอุตสาหกรรม
โดยมีความมุ่งหมายให้เป็ นกฎหมายหลักในการควบคุม กากับดูแล และให้การสนับสนุนสหกรณ์
ในประเทศญี่ปุ่นขนาดย่อม จึงเห็นได้วา่ สหกรณ์การเกษตรในญี่ปุ่นมีรากฐานมาจากสหกรณ์อุตสาหกรรม
โดยในช่วงแรก เจ้าของที่ดินและเกษตรกรได้รวมตัวกันเป็ นสหกรณ์อุตสาหกรรมด้วยความสมัครใจ
แต่บทบาทของสหกรณ์ถูกจากัดเนื่องจากไม่มีธุรกิจสิ นเชื่ อและประชาชนโดยเฉพาะในชนบทประสบ
ปั ญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่า ทาให้มีการเริ่ มจัดตั้งสหกรณ์สินเชื่อ รวมถึงธนาคารเพื่อการสหกรณ์กลางขึ้น
เพื่อให้การสนับสนุ นทางการด้านต่าง ๆ เช่นการให้สินเชื่ อแก่สมาชิกภายใต้ขอบเขตที่กาหนด ทาให้
สหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่นและผูเ้ ข้าร่ วมเป็ นสมาชิกในขณะนั้นเพิ่มจานวนขึ้นอย่างรวดเร็ ว210
นอกเหนือจากการเพิ่มขึ้นของจานวนสหกรณ์และสมาชิก รู ปแบบของสหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่น
ได้มีการเพิ่มขึ้น ทาให้เกิดสหกรณ์ในประเภทต่าง ๆ เช่น สหกรณ์สินเชื่ อ สหกรณ์การขาย สหกรณ์การซื้ อ
The National Association of Shinkin Bank. The Business Operation of Credit Union. [cited 2017 Feb 10];
Available from: http://www.shinkin.org/shinkin/difference/index.html
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และสหกรณ์การแปรรู ป ประกอบกับนโยบายของรัฐบาลซึ่ งให้การสนับสนุนการให้มีสหกรณ์
อเนกประสงค์ซ่ ึงมีรูปแบบการดาเนินงานและการให้บริ การที่หลากหลายทาให้กฎหมายที่กากับดูแล
สหกรณ์ในขณะนั้นไม่สามารถควบคุมและส่ งเสริ มให้เกิดการพัฒนาอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เนื่องจากสหกรณ์
มีความหลากหลายและครอบคลุมไปในทุกท้องที่ ประเทศญี่ปุ่นในภายหลังจึงมีการออกกฎหมาย
เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และควบคุมดูแลสหกรณ์ในประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะแยกต่างหากจากกัน อันได้แก่
สหกรณ์หลัก 6 ประเภท ซึ่ งจะมีการกล่าวต่อไปนั้น เพื่อให้กฎหมายสหกรณ์แต่ละประเภทสามารถกาหนด
หลักเกณฑ์ที่ตรงต่อสภาพและรู ปแบบของสหกรณ์ที่มีลกั ษณะเฉพาะและญี่ปุ่นยังได้มีการจัดตั้งระบบ
สหกรณ์โดยแบ่งออกเป็ นระดับชาติ จังหวัด เมือง หมู่บา้ น เพื่อให้เกิดความเชื่ อมโยงของระบบและการ
กากับดูแลอย่างทัว่ ถึง ในขณะเดียวกัน รัฐบาลญี่ปุ่นได้ส่งเสริ มและพัฒนาระบบการธนาคารของสหกรณ์
โดยเฉพาะสหกรณ์การเกษตร การประมง และการป่ าไม้ ซึ่งเป็ นรู ปแบบสหกรณ์หลักที่มีสมาชิกจานวนมาก
ที่สุด โดยมีการกาหนดให้มีธนาคารขนาดใหญ่ซ่ ึ งอยูภ่ ายใต้กฎหมายเฉพาะ ทาหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับ
การให้บริ การทางการเงินแก่สหกรณ์ต่าง ๆ เช่น การให้บริ การในการออมเงิน การให้สินเชื่อ และการให้ทุน
สนับสนุน เป็ นต้น และภาครัฐยังได้มีมาตรการส่ งเสริ มทางภาษีซ่ ึ งโดยทัว่ ไปประเทศญี่ปุ่นมีกฎหมาย
กาหนดให้นิติบุคคลญี่ปุ่นจะต้องมีการเสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลโดยจะกาหนดอัตราภาษีข้ ึนอยูก่ บั ประเภท
ของนิติบุคคลและขนาดของกิจการ แต่ท้ งั นี้นิติบุคคลในรู ปแบบของสหกรณ์ได้ถูกจัดออกเป็ นประเภท
นิติบุคคลพิเศษที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะ (kyodou kumiai) จึงมีการกาหนดให้
เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราที่ต่ากว่านิติบุคคลทัว่ ไป รวมถึงได้รับยกเว้นภาษีบางประเภท เช่น
ภาษีในอสังหาริ มทรัพย์ เป็ นต้น211
สหกรณ์ที่ดาเนินการในลักษณะเดียวกับธนาคารในประเทศญี่ปุ่นในอดีตได้ประสบปั ญหา
ทางเศรษฐกิจ และเครดิตยูเนี่ ยนบางแห่งได้ลม้ ละลายเนื่องจากปั ญหาในการให้สินเชื่ อกูย้ มื เงิน และระบบ
การจัดการที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ทาให้ประเทศญี่ปุ่นได้มีการจัดตั้งหน่วยงานภายใต้กระทรวงการคลัง
ที่มีความสาคัญต่อระบบสหกรณ์การเงินของญี่ปุ่นในปั จจุบนั ขึ้น ได้แก่ Financial Service Agency
ในการทาหน้าที่กากับดูแลสหกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องด้วยการเงินและเครดิตยูเนี่ยนให้เกิดระบบที่มีประสิ ทธิ ภาพ
อย่างไรก็ตาม แม้วา่ สหกรณ์ในประเทศญี่ปุ่นในปั จจุบนั ได้มีการกากับดูแลอย่างทัว่ ถึง
และเป็ นระบบ แต่ญี่ปุ่นยังมีความจาเป็ นในการแก้ไขปรับปรุ งกฎหมายเกี่ยวกับสหกรณ์ให้เข้ากับสภาพ
เศรษฐกิจและสภาพสังคมสมัยใหม่ ซึ่ งประการหนึ่งได้แก่การลดบทบาทหน้าที่ของเครดิตยูเนี่ยนกลาง
ของสหกรณ์การเกษตร (JA Zenchu) โดยยกเลิกอานาจหน้าที่ในการกากับดูแลและตรวจสอบสหกรณ์
ท้องถิ่น และเพิ่มความสามารถในการปกครองตนเองของสหกรณ์ในท้องถิ่น ซึ่ งรัฐบาลญี่ปุ่นเล็งเห็นว่า
จะช่วยแก้ปัญหาการลดลงของจานวนสมาชิกสหกรณ์ โดยการเพิ่มแรงจูงใจและสร้างการแข่งขัน
ในอุตสาหกรรมให้สูงขึ้น รวมถึงเพิ่มการช่องทางในการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริ ษทั ขนาดเล็ก
และกลางที่เพิม่ จานวนขึ้นอย่างต่อเนื่องในปั จจุบนั
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบกฎหมายทีเ่ กีย่ วกับสหกรณ์ของต่ างประเทศ
ประเทศ
ประเภทสหกรณ์
กฎหมาย
หน่ วยงานกากับ
สหราช
- สหกรณ์ธนาคาร
- กฎหมายกากับสหกรณ์
- The Prudential Regulation Authority
อาณาจักร (Cooperative Bank)
ทัว่ ไป Co-operative and (PRA) ทาหน้าที่พิจารณาเรื่ องความมัน่ คง
- สหกรณ์ออมทรัพย์
Community Benefit
ของระบบการเงินโดยรวม
เพื่อการเคหะ (Building Societies Act 2014
- Financial Conduct Authority (FCA)
Society)
- กฎหมายกากับเครดิต
ทาหน้าที่พิจารณาเรื่ องในทางปฏิบตั ิ
- สหกรณ์อาหาร
ยูเนี่ยน
หรื อการประกอบธุ รกิจของผูไ้ ด้รับ
(Cooperative Food)
(1) Credit Unions Act
อนุญาต
- สหกรณ์ร้านขายยา
1979
- เครดิตยูเนี่ยน
(2) The CREDS
- สหกรณ์เครื่ องใช้ไฟฟ้ า Sourcebook
- สหกรณ์
- กฎหมายกากับธนาคาร
อสังหาริ มทรัพย์
สหกรณ์ Financial Service
- สหกรณ์พลังงาน
Act 2012
- สหกรณ์การประกันภัย
สหพันธ์ - ธนาคารสหกรณ์
- กฎหมายเฉพาะของ
- DeutscherGenossenschafts und
สาธารณรัฐ (Cooperative Bank)
สหกรณ์
Raiffeisenverband e. V. (DGVR) เป็ น
เยอรมนี
- สหกรณ์เพื่อการเกษตร Cooperative Societies Act หน่วยงานที่ควบคุมตรวจสอบสหกรณ์
(Rural Cooperative)
- กฎหมายอื่น ๆ
โดยเฉพาะ มีอานาจหน้าที่ในควบคุม
- สหกรณ์เพื่อการซื้ อ
ที่เกี่ยวข้อง
จัดการบริ หารงานของสหกรณ์ทุกประเภท
การตลาด และบริ การ
(1) กฎหมายพาณิ ชย์
ที่มีในเยอรมันยกเว้นสหกรณ์เพื่อที่อยู่
อื่น ๆ (Buying and
ใช้ในเรื่ องทัว่ ไปที่ไม่มี
อาศัย โดยแบ่งย่อยออกเป็ น 4 กลุ่ม
Marketing Cooperatives กาหนดในกฎหมาย
(1) National Association of German
and Other Service
สหกรณ์
Cooperative Banks reg. assoc. (BVR)
Cooperatives)
- กฎหมายกากับสหกรณ์
ควบคุมดูแลธนาคารสหกรณ์
- สหกรณ์เพื่อผูบ้ ริ โภค
ธนาคาร
(2) German Raiffeisen Federation
-สหกรณ์เพื่อที่อยูอ่ าศัย
(1) กฎเกณฑ์ต่าง ๆ
reg. assoc. (DRV) ควบคุมสหกรณ์
ที่กากับธุ รกิจธนาคาร
เพื่อการเกษตร
(2) Co-operative
(3) DerMITTELSTANDSVERBUND
Corporate Governance
(ZGV) ควบคุมสหกรณ์เพื่อการซื้ อและ
Code
การตลาด
(3) Gesetzüber das
(4) Central Federation of German
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ตารางที่ 6 (ต่ อ)
ประเทศ

ญี่ปุ่น

ประเภทสหกรณ์

กฎหมาย
Kreditwesen(Banking
Act)

แบ่งตามกลุ่ม
อุตสาหกรรม
(1) การเกษตรกรรม
(2) การประมง
(1)
(3) การป่ าไม้
(2)
(4) การประกันภัย
(5) การให้สินเชื่อและ (1)
การออมทรัพย์
(6) การธนาคาร
(7) การใช้แรงงาน
(1)

- กฎหมายเฉพาะควบคุม
แต่ละกลุ่มสหกรณ์
สหกรณ์ ผ้ บู ริ โภค
Consumer Livelihood
Co-operative Society Law
สหกรณ์การเกษตร
Agricultural
Co - operative Society
Law
สหกรณ์การประมง
FisheriesCo-operative
Association Law
สหกรณ์ป่าไม้
(1) Forest Co-operativeLaw
สหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน
(1) Credit Union Law
สหกรณ์ธนาคารแรงงาน
(1) Labour Bank Law

หน่ วยงานกากับ
Consumer Cooperatives reg. assoc. (ZdK)
ควบคุมสหกรณ์เพื่อผูบ้ ริ โภค
-GdWBundesverbanddeutscher
Wohnungs-und Immobilienunternehmen
ทาหน้าที่ควบคุมสหกรณ์เพื่อที่อยูอ่ าศัย
- สหกรณ์ผบู้ ริ โภค
Ministry of Health, Labor, and Welfare
- สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์การประมง และสหกรณ์ป่าไม้
Ministry of Agriculture, Forestry, and
Fisheries
- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
Fiscal Services Agency
- สหกรณ์ธนาคารแรงงาน
Ministry of Health, Labor, and Welfare
และ Financial Services Agency
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บทที่ 5
บทวิเคราะห์
5.1 ประมวลผลสั มภาษณ์
คณะผูว้ จิ ยั ได้ดำเนินกำรสัมภำษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรกำกับดูแลสหกรณ์ของประเทศไทย
ทั้งภำครำชกำร และนักวิชำกำรที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ผูบ้ ริ หำรของสหกรณ์ รวมถึงเจ้ำหน้ำที่ของสำนักงำน
เศรษฐกิจกำรคลังที่เกี่ยวข้องกับกำรออกมำตรกำรกำรกำกับดูแลสหกรณ์ตำมหนังสื อของคณะรัฐมนตรี
ที่ให้กระทรวงกำรคลังและกรมส่ งเสริ มสหกรณ์เข้ำมำวำงนโยบำยกำกับดูแลสหกรณ์ โดยมีกำรกำหนด
แนวคำถำมสัมภำษณ์เกี่ยวกับหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรกำกับดูแลสหกรณ์ ในเรื่ ององค์กรกำรกำกับดูแล
(Regulator) โครงสร้ำงกำรกำกับสหกรณ์ เกณฑ์ในกำรกำกับดูแลสหกรณ์ และระบบกำรตรวจสอบ
สหกรณ์ ซึ่ งคำถำมดังกล่ำวพิจำรณำถึงควำมรู ้ ประสบกำรณ์ และควำมเชี่ยวชำญของผูใ้ ห้สัมภำษณ์
และทำให้เห็นถึงอำนำจหน้ำที่ขององค์กรกำกับ โครงสร้ำงกำรกำกับ หลักเกณฑ์และวิธีกำรตรวจสอบ
สหกรณ์
นอกจำกทำงผูว้ จิ ยั ได้ดำเนินกำรสัมภำษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับกำรกำกับดูแลสหกรณ์ของประเทศ
ไทยแล้ว ทำงผูว้ จิ ยั ก็ได้ดำเนิ นกำรสัมภำษณ์บุคคลที่เป็ นสมำชิกของสหกรณ์ดว้ ย ไม่วำ่ จะเป็ นสมำชิก
ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ สมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ซึ่ งมีกำรกำหนด
แนวคำถำมที่เกี่ยวข้องกับ กำรศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับแนวทำงกำรลงทุนของสหกรณ์ที่ตนเป็ นสมำชิก
ควำมรู้ทำงกำรเงิน กำรคุม้ ครองเงินฝำก รวมทั้งควำมรู ้ที่เกี่ยวข้องกับอำนำจหน้ำที่หน่วยงำนภำครัฐ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรกำกับดูแลสหกรณ์
ทั้งนี้ เมื่อนำข้อมูลทั้งส่ วนของผูก้ ำกับดูแลและในส่ วนของสมำชิกเพื่อนำมำใช้ประกอบกำร
วิเครำะห์และเสนอแนะแนวทำงในกำรกำกับสหกรณ์ในประเทศไทยที่ครอบคลุมรอบด้ำนเพื่อประโยชน์
ในทำงดำเนินกำรศึกษำต่อไป ซึ่ งบทสัมภำษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่ำว เป็ นกำรแสดงควำมคิดเห็น
ส่ วนบุคคลไม่ได้เป็ นกำรแสดงควำมคิดเห็นในนำมของหน่วยงำนแต่อย่ำงใด โดยคณะผูว้ จิ ยั สำมำรถ
ประมวลผลกำรสัมภำษณ์ได้ ดังนี้
5.1.1 ข้ อมูลโดยรวมของผู้ให้ สัมภาษณ์
เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ คณะผูว้ จิ ยั จึงได้ทำกำรขอสัมภำษณ์จำกผูท้ ี่มีควำมรู ้
ควำมเชี่ยวชำญในด้ำนต่ำง ๆ เช่น ผูบ้ ริ หำรจำกหน่วยงำนที่กำกับดูแลสหกรณ์ ผูบ้ ริ หำรจำกหน่วยงำน
ที่กำกับดูแลธนำคำรพำณิ ชย์ อำจำรย์มหำวิทยำลัย ผูบ้ ริ หำรสหกรณ์ และผูบ้ ริ หำรที่เกี่ยวข้องกับสถำบัน
คุม้ ครองเงินฝำก โดยรวบรวมบทสัมภำษณ์เกี่ยวกับกำรกำกับดูแลสหกรณ์และกำรคุม้ ครองเงินฝำก
จำนวนทั้งสิ้ น 9 ท่ำน สำมำรถจำแนกผูใ้ ห้สัมภำษณ์ประกอบด้วย รองอธิบดีกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยตรวจสอบ 3 ของธนำคำรแห่งประเทศไทย อำจำรย์
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มหำวิทยำลัย จำกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ อดีตผูบ้ ริ หำรสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิชำกำรเกษตรจำกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยกฎหมำย สถำบันคุม้ ครองเงินฝำก และเศรษฐกรปฏิบตั ิกำร
สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง กระทรวงกำรคลัง
นอกจำกนี้ คณะผูว้ จิ ยั จึงได้ทำกำรขอสัมภำษณ์ ในส่ วนของสมำชิกสหกรณ์ โดยรวบรวม
บทสัมภำษณ์เกี่ยวกับควำมรู้ควำมเข้ำใจทำงกำรเงิน กำรลงทุนของสหกรณ์ที่ตนเป็ นสมำชิก ควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับอำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนที่กำกับดูแลสหกรณ์ และกำรคุม้ ครองเงินฝำก
จำนวนทั้งสิ้ น 6 ท่ำน สำมำรถจำแนกผูใ้ ห้สัมภำษณ์ประกอบด้วย สมำชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่
และสมำชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จำกัด
โดยสรุ ปคณะผูว้ ิจยั ได้สัมภำษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งในส่ วนของบุคคล ที่มีควำมรู้
ควำมเชี่ยวชำญในด้ำนต่ำง ๆ ของสหกรณ์ และในส่ วนของสมำชิกสหกรณ์รวมทั้งสิ้ นจำนวน 15 คน
5.1.2 ความคิดเห็นของผู้ให้ สัมภาษณ์เกีย่ วกับประเด็นทีเ่ กี่ยวกับสหกรณ์ ทเี่ กีย่ วข้ องกับการกากับ
ดูแล ได้ แก่
5.1.2.1 ควำมคิดเห็นในประเด็นองค์กรกำรกำกับดูแล
ผูใ้ ห้สัมภำษณ์ส่วนใหญ่มีควำมคิดเห็นไปในทิศทำงเดียวกันว่ำ กฎหมำยว่ำด้วย
สหกรณ์ในปั จจุบนั ได้ให้อำนำจนำยทะเบียนสหกรณ์ คือ อธิ บดีกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ เป็ นผูม้ ีอำนำจ
ในกำรกำกับดูแล และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะตรวจสอบเพียงด้ำนบัญชี ของ
สหกรณ์เท่ำนั้น อย่ำงไรก็ตำม กำรทำงำนของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์จะเน้นกำรทำงำนด้ำนกำรส่ งเสริ ม
มำกกว่ำกำรกำกับดูแล โดยนำยพิเชษฐ์ วิริยะพำหะ212 รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ได้ช้ ี แจงปั ญหำเรื่ อง
กำรกำกับดูแลสหกรณ์ของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ซึ่ งสอดคล้องกับควำมคิดเห็นของผูใ้ ห้สัมภำษณ์อื่น ๆ ดังนี้
(1) ปั ญหำเรื่ องภำรกิจหน้ำที่ของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ จะเห็นได้วำ่ กรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์ ไม่เคยมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรกำกับสหกรณ์ออมทรัพย์โดยเฉพำะ เพรำะส่ วนใหญ่จะอยูใ่ น
รู ปแบบของหลักเกณฑ์ที่นำยทะเบียนประกำศ และใช้บงั คับสหกรณ์ทุกประเภท และกำรปฏิบตั ิหน้ำที่
ของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์เอง ไม่เคยได้รับกำรฝึ กฝนเรื่ องกำรตรวจสอบธุ รกรรมทำงกำรเงินของสหกรณ์
อีกทั้ง ธุ รกรรมทำงกำรเงินของสหกรณ์ในปั จจุบนั มีกำรพัฒนำที่ซบั ซ้อนมำกยิง่ ขึ้น ทำให้เจ้ำหน้ำที่
ของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ไม่สำมำรถติดตำมกำรเปลี่ยนดังกล่ำวได้ทนั ท่วงที
(2) ปั ญหำเรื่ องผูใ้ ช้อำนำจ กฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ได้ให้อำนำจเจ้ำหน้ำที่อยูแ่ ล้ว
แต่ผใู ้ ช้อำนำจไม่กล้ำที่จะตัดสิ นใจ เนื่องจำกกำรใช้อำนำจดังกล่ำวมีลกั ษณะเป็ นคำสั่งทำงปกครอง
หำกคำสั่งทำงปกครองนั้นกระทบต่อสิ ทธิ หน้ำที่ของบุคคล เจ้ำหน้ำที่ผอู ้ อกคำสั่งอำจได้รับโทษ
ตำมกฎหมำยได้ อีกทั้ง เจ้ำหน้ำที่บำงคนอำจมีผลประโยชน์ทบั ซ้อนกับผูบ้ ริ หำร
กรรมกำร หรื อสมำชิกของสหกรณ์ ทำให้ไม่สำมำรถใช้อำนำจได้อย่ำงเต็มที่ และมีประสิ ทธิภำพ
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นำยพิเชษฐ์ วิริยะพำหะ รองอธิ บดีกรมส่งเสริ มสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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(3) ปัญหำเรื่ องกำรกำกับดูแลสหกรณ์ จะเห็นว่ำอำนำจในกำรกำกับดูแลสหกรณ์
ตำมกฎหมำยปั จจุบนั ยังไม่มีควำมชัดเจนแน่นอน ทำให้ผใู ้ ช้อำนำจไม่กล้ำใช้อำนำจได้อย่ำงเต็มที่
ในส่ วนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์น้ นั นำงสำวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก 213
เห็นในทิศทำงเดียวกันว่ำ ทั้งกรมส่ งเสริ มสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ไม่ได้มีโครงสร้ำงของ
กำรกำกับดูแลสหกรณ์ที่ชดั เจน และในแง่ของกำรปฏิบตั ิหน้ำที่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปั จจุบนั มี
ภำรกิจหน้ำที่อยู่ 3 ประกำร คือ
(1) หน้ำที่ในกำรสอบบัญชีของสหกรณ์
(2) หน้ำที่ในกำรแนะนำและสอนกำรจัดทำบัญชีของสหกรณ์
(3) หน้ำที่ในกำรแนะนำและสอนกำรจัดทำบัญชีครัวเรื อนแก่เกษตรกร
จะเห็นว่ำ หน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นองค์กรกำรกำกับดูแลของสหกรณ์น้ นั
เป็ นส่ วนของหน้ำที่ในกำรสอบบัญชี อย่ำงไรก็ตำม รองอธิ บดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่ำวว่ำ กำรสอบ
บัญชีของสหกรณ์น้ นั เจ้ำหน้ำที่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ (Third Party) เพียงแต่รำยงำนผลกำรตรวจสอบ
บัญชีของสหกรณ์เป็ นลำยลักษณ์อกั ษรไปยังนำยทะเบียนสหกรณ์ ซึ่ งอยูท่ ี่กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ดังนั้น
อำนำจในกำรสัง่ กำรที่แท้จริ งอยูใ่ นอำนำจของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ไม่ใช่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กล่ำวโดยสรุ ป ผูใ้ ห้สัมภำษณ์ในด้ำนของหน่วยงำนภำครัฐส่ วนใหญ่เห็นว่ำ
กำรที่ไม่สำมำรถกำกับดูแลสหกรณ์ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพในปั จจุบนั เป็ นเพรำะกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์
ไม่ได้ให้อำนำจไว้เท่ำที่ควร หรื อไม่ก็มีกำรให้อำนำจไว้ แต่ผปู ้ ฏิบตั ิไม่สำมำรถมองภำพของโครงสร้ำง
และอำนำจหน้ำที่ที่กฎหมำยของตนได้อย่ำงชัดเจน จึงทำให้กำรปฏิบตั ิงำนของเจ้ำหน้ำที่ท้ งั ของ
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รวมถึงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ไม่สำมำรถ
ปฏิบตั ิได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพและประสิ ทธิ ผล
สำหรับผูใ้ ห้สัมภำษณ์ที่เป็ นสมำชิกของสหกรณ์ส่วนใหญ่ทรำบเพียงเบื้องต้นเท่ำนั้น
ว่ำมีหน่วยงำน 2 หน่วยงำน คือ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็ นผูก้ ำกับดูแล
แต่ไม่ทรำบรำยละเอียดเกี่ยวกับอำนำจหน้ำที่ของสองหน่วยงำนดังกล่ำว แต่อย่ำงไรก็ตำม ผูใ้ ห้สัมภำษณ์
ที่เป็ นสมำชิกสหกรณ์ทุกท่ำนมีควำมเห็นว่ำ หน่วยงำนภำครัฐควรเข้ำมำมีบทบำทในเรื่ องกำรกำกับดูแล
และตรวจสอบกำรทำงำนของสหกรณ์ให้มีประสิ ทธิภำพ เพื่อคุม้ ครองผลประโยชน์ของประชำชน
ที่เป็ นสมำชิกของสหกรณ์
ดังนั้น จึงควรมีกำรปรับปรุ งกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ในกำรให้อำนำจกับเจ้ำหน้ำที่
ผูป้ ฏิบตั ิให้ชดั เจน แน่นอน และควรออกหลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลที่แน่นอน และสหกรณ์ต่ำง ๆ สำมำรถ
เข้ำใจ และปฏิบตั ิได้ เพื่อที่จะให้สหกรณ์สำมำรถดำเนินกิจกำรต่อไปได้ ภำยใต้หลักธรรมำภิบำล
และหลักกำรของสหกรณ์ที่เกิดจำกกำรรวมตัวของบุคคลที่ตอ้ งกำรช่วยเหลือเพื่อนสมำชิกซึ่ งกันและกัน
อย่ำงแท้จริ ง
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5.1.2.2 ควำมคิดเห็นในประเด็นโครงสร้ำงกำรกำกับสหกรณ์
ผูใ้ ห้สัมภำษณ์มีควำมเห็นเกี่ยวกับโครงสร้ำงกำรกำกับสหกรณ์ ออกเป็ น 3 รู ปแบบ
คือ
(1) กำรจัดตั้งองค์กรขึ้นมำใหม่เพื่อกำกับดูแลสหกรณ์โดยตรง กล่ำวคือ ควรมี
กำรตั้งองค์กรขึ้นมำใหม่เพื่อกำกับดูแลสหกรณ์โดยเฉพำะ ที่ไม่ใช่กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ หรื อธนำคำรแห่งประเทศไทย โดยองค์กรดังกล่ำว จะเป็ นองค์กรเอกชน หรื อหน่วยงำนรัฐก็ได้
แต่จะต้องมีเจ้ำหน้ำที่ที่เชี่ยวชำญเรื่ องกำรกำกับดูแลสหกรณ์ เพื่อมำออกหลักเกณฑ์กำรกำกับสหกรณ์
ที่มีประสิ ทธิภำพ
(2) ให้หน่วยงำนเดิมที่รับผิดชอบรับผิดชอบต่อไป แต่ตอ้ งมีโครงสร้ำงกำรกำกับ
ดูแลที่ชดั เจน กล่ำวคือ ยังให้กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ยงั คงดำเนินกำรส่ งเสริ ม
และกำกับดูแลสหกรณ์ต่อไป แต่เพียงจะต้องปรับปรุ งกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์ ในเรื่ องกำรให้อำนำจ
กับเจ้ำหน้ำที่ผปู ้ ฏิบตั ิที่เกี่ยวข้องให้ชดั เจน เพื่อที่จะให้เจ้ำหน้ำที่ของทั้งสองหน่วยงำน สำมำรถปฏิบตั ิงำน
ได้อย่ำงเต็มที่ และสำมำรถบังคับใช้อำนำจได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ และมีประเด็นที่น่ำสนใจอีกประเด็น
หนึ่ง กล่ำวคือ นำยสุ ชิน ปลีหะจินดำ214 และนำงสำวจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก215 ได้มีควำมเห็นเกี่ยวกับ
โครงสร้ำงองค์กรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกรมส่ งเสริ มสหกรณ์วำ่ ด้วยบทบำทอำนำจหน้ำที่
ของทั้งสองหน่วยงำน เหมำะหรื อไม่ที่จะสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพรำะในแง่ของบทบำท
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภำรกิจหลักในเรื่ องของกำรเกษตรเป็ นหลัก เช่น กำรป้ องกันและกำร
แก้ไขปั ญหำน้ ำท่วม ภัยแล้ง เป็ นต้น ซึ่ งเป็ นคนละบทบำทหน้ำที่ของสองหน่วยงำนดังกล่ำว จึงมีควำมคิดว่ำ
ควรที่จะอยูใ่ นกำรกำกับดูแลของกระทรวงอื่นหรื อไม่ เช่น กระทรวงกำรคลัง เป็ นต้น
(3) ควรแยกกำรกำกับดูแลสหกรณ์แต่ละประเภท อยูใ่ นควำมรับผิดชอบของแต่ละ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เกณฑ์หน้ำที่ของสหกรณ์ดงั กล่ำวเป็ นเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ เช่น สหกรณ์
กำรเกษตร ให้อยูใ่ นกำรกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน ให้อยูใ่ นกำรกำกับดูแลของกระทรวงกำรคลัง เป็ นต้น
ทั้งนี้ กำรกำกับดูแลสหกรณ์ในควำมเห็นของผูใ้ ห้สัมภำษณ์ส่วนใหญ่เห็นไปใน
ทิศทำงเดียวกันว่ำ ควรที่จะกำกับดูแลเฉพำะสหกรณ์ประเภทนอกภำคเกษตร โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ สหกรณ์
ออมทรัพย์ เพรำะสหกรณ์เหล่ำนี้ได้เน้นกิจกำรที่มุ่งไปทำงธุ รกรรมทำงกำรเงินมำกกว่ำสหกรณ์ประเภท
เกษตร ดังนั้น กำรที่สหกรณ์ประเภทนอกภำคเกษตรดำเนิ นกิจกำรเกี่ยวกับกำรเงินเป็ นหลัก กำรกำกับดูแล
สหกรณ์เหล่ำนี้ก็ควรที่จะเคร่ งครัด เพรำะหำกเกิดควำมเสี ยหำยเนื่องมำจำกกำรดำเนินกิจกำรของสหกรณ์
เหล่ำนี้ ย่อมส่ งผลกระทบต่อวงกว้ำงในสังคม ทั้งภำคสังคม และภำคเศรษฐกิจ อีกทั้ง จะทำให้ภำพลักษณ์
ของสหกรณ์เสื่ อมเสี ยไปในที่สุด และจะทำให้เปลี่ยนแปลงแนวควำมคิดที่วำ่ สหกรณ์สำมำรถเป็ นรำกฐำน
ทำงเศรษฐกิจฐำนรำกได้กลับกลำยไปสร้ำงควำมเสี ยหำยทำงเศรษฐกิจระดับประเทศ อย่ำงไรก็ตำม
นำยสุชิน ปลีหะจินดำ อำจำรย์พิเศษภำควิชำสหกรณ์ คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
215
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หำกเป็ นสหกรณ์ประเภทเกษตรแล้วให้กำรบริ หำรจัดกำรเป็ นไปตำมกลไกของตลำดและหลักกำร
ของสหกรณ์ต่อไป จึงไม่ควรเข้ำไปกำกับและเคร่ งครัดมำกเกินไป
ซึ่งสอดคล้องกับในด้ำนของผูใ้ ห้สัมภำษณ์เป็ นสมำชิกของสหกรณ์ เห็นว่ำ
ควรมีกฎเกณฑ์กำรกำกับดูแลสหกรณ์ที่ชดั เจน เพื่อให้หน่วยงำนรัฐที่มีอำนำจหน้ำที่อยูแ่ ล้วสำมำรถปฏิบตั ิ
หน้ำที่ได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ และใช้อำนำจได้อย่ำงเต็มที่ อีกทั้ง หำกสหกรณ์ดงั กล่ำวมีธุรกรรมทำงกำรเงิน
เข้ำมำเกี่ยวข้อง ควรให้กระทรวงกำรคลัง หรื อธนำคำรแห่งประเทศไทย เข้ำมำมีส่วนช่วยในวำงเกณฑ์
กำรกำกับดูแลสหกรณ์ดว้ ย
อีกประเด็นหนึ่งในเรื่ องของโครงสร้ำงกำรกำกับดูแลสหกรณ์ คือ กำรกำกับดูแล
สหกรณ์ ที่กล่ำวมำข้ำงต้น ผูใ้ ห้สัมภำษณ์ท้ งั หมดมีควำมเห็นตรงกันว่ำ กำรกำกับดูแลสหกรณ์นอกภำค
เกษตร อย่ำงเช่น สหกรณ์ออมทรัพย์น้ นั องค์กรในกำรกำกับดูแลที่จะออกเกณฑ์กำรกำกับดูแลไม่ตอ้ งถึง
ขั้นเหมือนธนำคำรแห่งประเทศไทย ที่ออกเกณฑ์กำรกำกับดูแลธนำคำรพำณิ ชย์ เพรำะเนื่องจำก สหกรณ์
เกิดขึ้นจำกกำรรวมตัวของกลุ่มคนที่มีเจตนำร่ วมกันในกำรที่จะช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน โดยไม่ได้ประสงค์
จะมุ่งกำไร หรื อทำธุระเป็ นปกติทำงกำรค้ำ ดังนั้น หำกออกกฎเกณฑ์ที่เคร่ งครัดมำกเกินไป อำจจะทำให้ผิด
หลักกำรและเจตนำรมณ์ของสหกรณ์ได้
5.1.2.3 ควำมคิดเห็นในประเด็นเกณฑ์กำกับสหกรณ์
ผูใ้ ห้สัมภำษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่ำเกณฑ์กำกับสหกรณ์ในปั จจุบนั มีควำมไม่ชดั เจน
หละหลวม และไม่เพียงพอสำหรับกำรกำกับสหกรณ์ที่เติบโตขึ้น กล่ำวคือ พระรำชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. 2542 นั้นมีเพียงแค่เกณฑ์ทวั่ ๆไป ที่ใช้บงั คับกับสหกรณ์ทุกประเภท หำได้มีเกณฑ์กำกับเฉพำะสำหรับ
สหกรณ์แต่ละประเภทไม่ อีกทั้งกฎหมำยดังกล่ำวยังมีควำมไม่ชดั เจนในเรื่ องอำนำจของนำยทะเบียน
ซึ่งควำมคลุมเครื อนี้ทำให้นำยทะเบียนไม่กล้ำใช้อำนำจกำกับอย่ำงเต็มที่ เนื่องจำกเกรงว่ำอำจเป็ นกำรทำ
คำสั่งทำงปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมำย อำจกล่ำวได้วำ่ เกณฑ์กำกับสหกรณ์ที่ไม่มีประสิ ทธิ ภำพนี้
เป็ นส่ วนสำคัญที่ทำให้สหกรณ์มีปัญหำ ดังนี้ สิ่ งที่ผใู ้ ห้สัมภำษณ์เห็นต้องตรงกันคือ ต้องมีกำรเปลี่ยนแปลง
กฎหมำยให้มีควำมชัดเจน ใช้ได้จริ ง และครบวงจร กล่ำวคือ ควรมีกฎหมำยที่ก่อตั้งและให้อำนำจหน่วยงำน
กำกับดูแลใหม่แยกออกมำ ไม่วำ่ จะขึ้นอยูก่ บั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เหมือนเดิมหรื อไม่ก็ตำม
เนื่องจำกหน่วยงำนที่มีอยูไ่ ม่มีควำมถนัดที่รอบด้ำนพอ อย่ำงกรมส่ งเสริ มสหกรณ์และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ก็ถนัดในกำรส่ งเสริ มสนับสนุนสหกรณ์แต่ไม่มีควำมถนัดในกำกับดูแล ในขณะที่ธนำคำร
แห่งประเทศไทยก็มีควำมถนัดเพียงด้ำนกำรเงินและกำรกำกับดูแลธนำคำร ซึ่ งสหกรณ์มีลกั ษณะที่แตกต่ำง
จำกธนำคำร เนื่องจำกมีบริ บททำงด้ำนสังคมเข้ำมำเกี่ยวข้องมำก
ประกำรแรกคือ มีกำรแบ่งสหกรณ์ออกเป็ น 7 ประเภท แต่กลับไม่มีเกณฑ์กำกับใด ๆ
ที่กำหนดว่ำแต่ละสหกรณ์มีขอบเขตในกำรดำเนินกำรอย่ำงไรบ้ำง จะเห็นได้วำ่ สหกรณ์ภำคกำรเกษตร
ก็มีกำรรับฝำกเงินและให้สินเชื่อเช่นเดียวกับสหกรณ์ภำคกำรเงินอย่ำงสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน216
นำยศรัณย์วฒ
ุ ิ ตรรกพงศ์ เศรษฐกรปฏิบตั ิกำร สำนักนโยบำยระบบกำรเงินและสถำบันกำรเงิน สำนักงำน
เศรษฐกิจกำรคลัง
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อีกประกำศหนึ่ง ที่อำจทำให้เจ้ำหน้ำที่ดำเนิ นกำรบังคับใช้กฎหมำยเพื่อเอำผิดกับ
สหกรณ์ในปัจจุบนั ลำบำก เนื่องจำกพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ไม่มีกำรบัญญัติกระบวนกำร
ลงโทษในลักษณะกำรเปรี ยบเทียบปรับโดยคณะกรรมกำรเปรี ยบเทียบ ทำให้เมื่อสหกรณ์ใดกระทำควำมผิด
จะต้องลงโทษด้วยกระบวนกำรร้องทุกข์กล่ำวโทษ จึงทำให้มีควำมยุง่ ยำกในกำรปฏิบตั ิ และกำรลงโทษ
ล่ำช้ำ217
สิ่ งที่เห็นได้ชดั จำกกฎหมำยที่เกี่ยวข้องในปั จจุบนั นั้น คือ จะเน้นเรื่ องกำรส่ งเสริ ม
มำกกว่ำกำรกำกับ แม้วำ่ จะสิ่ งที่บ่งชี้วำ่ ต้องกำรให้มีกำรกำกับ เช่น กำรให้มีนำยทะเบียนสหกรณ์
โดยกำหนดให้กำรดำเนินงำนต่ำง ๆ ของสหกรณ์ตอ้ งได้รับควำมยินยอมจำกนำยทะเบียน หรื อกำรให้
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็ นผูต้ รวจบัญชีสหกรณ์ แต่อย่ำงไรก็ดีกำรตรวจบัญชี น้ ีไม่คิดค่ำใช้จ่ำย และหลำย
สหกรณ์ ก็ทำบัญชีไม่เป็ น จึงไม่มีบญั ชีให้ตรวจทำให้กรมตรวจบัญชีกลับต้องเข้ำไปให้ควำมรู ้ในกำรทำ
บัญชี จะเห็นได้วำ่ กำรตรวจบัญชีน้ ีมีเจตนำเพื่อจะช่วยเหลือและส่ งเสริ มสหกรณ์มำกกว่ำจะเป็ นกำรกำกับ218
และโดยรวมแล้ว หน่วยงำนที่ควรมีหน้ำที่กำกับดูแลในปั จจุบนั อย่ำงกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ก็มีแนวโน้ม
ที่จะตีควำมกฎหมำยดังกล่ำวให้ตนเองมีหน้ำที่ทำกำรส่ งเสริ มเสี ยมำกกว่ำ219 ส่ วนเรื่ องกำรเข้ำถึงทำงกำรเงิน
(Financial Inclusion) จำกกำรสำรวจก็เห็นว่ำเพียงพอ คนไทยเข้ำถึงบริ กำรทำงกำรเงินสู งถึงร้อยละ 80
มีให้บริ กำรทั้งที่เป็ น ธนำคำรพำณิ ชย์ ธนำคำรของรัฐ และผูใ้ ห้บริ กำรที่ไม่ใช่สถำบันกำรเงิน( Non-Bank)
อยูแ่ ล้ว หนี้ครัวเรื อนก็สูงถึงร้อยละ 85 ของ GDP สิ่ งที่น่ำกังวลว่ำประชำชนมีวนิ ยั ในกำรใช้เงินหรื อไม่220
จำกกำรที่เน้นกำรส่ งเสริ มซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ดี ทำให้สหกรณ์เจริ ญเติบโตและพัฒนำ
และเริ่ มทำธุ รกรรมที่ออกนอกกรอบปรัชญำของสหกรณ์ ด้วยธุ รกิจที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ ว
ขณะที่กฎหมำยและเจ้ำหน้ำที่ยงั ไม่ได้ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริ บทของสหกรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
จึงสมควรที่จำเป็ นต้องมีกำรปฏิรูประบบสหกรณ์เพื่อให้เกิดควำมยัง่ ยืน221 ซึ่งแท้ที่จริ งแล้ว หำกเกณฑ์
กำกับดำเนินกำรโดยหน่วยงำนผูท้ ี่มีหน้ำที่ปฏิบตั ิในกำรกำกับดูแลโดยตรงอย่ำงกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
หรื อกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อำจทำให้เกณฑ์ดงั กล่ำวมีควำมสอดคล้องกับสภำพที่แท้จริ งของสหกรณ์
ก็ตำม แต่ปัจจุบนั บุคลำกรขององค์กรกำกับสหกรณ์ท้ งั สองหน่วยงำนดังกล่ำวไม่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ
เพียงพอในหลำย ๆ ด้ำน เช่น ด้ำนกำรเงิน เป็ นต้น จึงอำจมีควำมจำเป็ นต้องให้ผทู้ ี่มีควำมชำนำญ
จำกกระทรวงกำรคลัง คือ ธนำคำรแห่งประเทศไทยมำช่วยวำงเกณฑ์กำรกำกับดูแลให้222
อีกทั้ง เกณฑ์กำกับดูแลควรมีแบ่งระหว่ำงเกณฑ์ที่ใช้กำกับสหกรณ์ที่ทำมีกำรทำ
ธุ รกรรมทำงกำรเงินเป็ นหลักกับสหกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ทำธุ รกรรมทำงกำรเงินเป็ นหลัก เช่น สหกรณ์
คุณปิ ยมล ตุงควิจิตรวัฒน์ ธนำคำรแห่งประเทศไทย
218
คุณจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
219
ผศ. สุชิน ปลีหะจินดำ คณะเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
220
คุณจิตเกษม พรประพันธ์ ธนำคำรแห่งประเทศไทย
221
คุณจิตเกษม พรประพันธ์ ธนำคำรแห่งประเทศไทย
222
พิเชษฐ์ วิริยะพำหะ รองอธิบดีกรมส่งเสริ มกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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ภำคกำรเกษตร เนื่ องจำกธรรมชำติของสหกรณ์เหล่ำนี้มีควำมแตกต่ำงกัน ดังนี้ อำจสร้ำงกฎเกณฑ์ใหม่
ในกำรกำกับแยกออกตำมประเภทของสหกรณ์หรื อตำมลำดับกำรทำธุ รกรรมของสหกรณ์เพื่อให้เกิด
ประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ดและเกิดผลดีต่อมวลรวมของสหกรณ์223
นอกจำกนี้ ยังมีควำมเห็นว่ำ แทนที่จะออกแบบระบบให้มีเกณฑ์กำกับเพื่อใช้บงั คับ
กับสหกรณ์แต่ละประเภท น่ำจะออกกฎหมำยเพื่อควบคุมกำรดำเนินกำรเป็ นธุ รกรรม ๆ มำกกว่ำ กล่ำวคือ
ให้สหกรณ์มีกำรจดทะเบียนแยกเป็ นประเภท ๆ ได้ตำมประเภทสมำชิก เช่น ถ้ำสมำชิกเป็ นเกษตรกร
ก็สำมำรถจดทะเบียนเป็ นสหกรณ์กำรเกษตร หรื อถ้ำสมำชิกเป็ นชำวประมงก็สำมำรถจดทะเบียนเป็ น
สหกรณ์กำรประมง เป็ นต้น แต่เมื่อสหกรณ์ไม่วำ่ จะเป็ นสหกรณ์ประเภทใดก็ตำม จะทำธุ รกรรมทำงกำรเงิน
ก็จะต้องมีกฎเกณฑ์ที่กำหนดให้สหกรณ์ตอ้ งมำขอใบอนุ ญำตเพิม่ เติมเพื่อจะสำมำรทำธุ รกรรมทำงกำรเงิน
ได้ อีกทั้งยังควรมีบทบัญญัติที่กำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำรดำเนินกำรทำงกำรเงินที่คล้ำยคลึงกับกฎเกณฑ์
ที่ใช้กบั ธนำคำรพำณิ ชย์ให้ปฏิบตั ิตำมอีกชั้นหนึ่ง224
อีกประเด็นที่เป็ นปั ญหำนอกจำกตัวกฎเกณฑ์ก็คือตัวบุคลำกรที่ใช้เกณฑ์
กำกับดังกล่ำว กล่ำวคือ เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องกับกำรกำกับถูกปลูกฝังมำกแต่ด้ งั เดิมว่ำสหกรณ์เป็ นกลไก
ของเศรษฐกิจรำกฐำน จึงมองว่ำสหกรณ์เป็ นเหมือนลูกหลำนที่ตอ้ งคอยดูแล จึงไม่ได้มีกำรกำกับ
ที่เด็ดขำดนัก กล่ำวโดยสรุ ปได้คือ ไม่เห็นภำพในกำรกำกับเลยในปั จจุบนั ตั้งแต่ตวั กฎหมำยไปจนถึง
ผูท้ ำหน้ำที่ใช้กฎหมำยดังกล่ำว225 ซึ่ งกำรมองว่ำปั ญหำของสหกรณ์น้ นั อยูท่ ี่ตวั บุคลำกรที่ตรวจสอบสหกรณ์
อย่ำงไม่ถี่ถว้ นนั้น ก็สอดคล้องกับควำมเห็นของสมำชิกสหกรณ์ซ่ ึ งมองว่ำในปั จจุบนั ผูต้ รวจสอบบัญชี
ของสหกรณ์ ซึ่ งถูกเลือกโดยสมำชิกสหกรณ์น้ นั ทำหน้ำที่ได้ไม่ดีนกั 226
ในส่ วนของควำมเห็นของผูบ้ ริ หำรสหกรณ์น้ นั มีควำมเห็นว่ำตัวกฎหมำยนั้น
มีกำรกำกับกำรนำเงินไปลงทุนอยูแ่ ล้ว เช่นจะนำไปซื้ อหุ ้นกูไ้ ด้ แต่จะนำไปลงทุนในกำรซื้ อขำยหุ น้
ในตลำดหลักทรัพย์ไม่ได้ เป็ นต้น ยิง่ ถ้ำเป็ นสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงำนรำชกำรยิง่ มีเกณฑ์กำกับ
ที่เข้มงวด ที่มีผบู้ งั คับบัญชำสู งสุ ดของหน่วยงำนนั้น ๆ เป็ นประธำน โดยมีกำรบริ หำรหำยในสหกรณ์
ที่ยดึ โยงกันหลำยชั้น และมีมติของคณะกรรมกำรสหกรณ์ที่มีผลบังคับใช้ควบคุมกำรดำเนินกำรของสหกรณ์
อีกชั้นหนึ่ ง ทำให้มีเกณฑ์กำรกำกับดูแลที่มีประสิ ทธิ ภำพดีอยูแ่ ล้ว แต่ในส่ วนของเครดิตยูเนี่ยนนั้น
อำจไม่เป็ นดังเช่นสหกรณ์ออมทรัพย์ เนื่ องจำกสมำชิกเป็ นคนที่มำจำกหลำกหลำยที่ จึงอำจมีควำม
หละหลวม227
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นำยศรัณย์วฒ
ุ ิ ตรรกพงศ์ เศรษฐกรปฏิบตั ิกำร สำนักนโยบำยระบบกำรเงินและสถำบันกำรเงิ น สำนักงำน
เศรษฐกิจกำรคลัง
225
คุณจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
226
คุณธนัช นิมิตพงษ์ และ คุณเอนก สื บสำยเจริ ญ สมำชิกเดรดิตยูเนี่ยนคลองจัน่
227
คุณประสูตร สิ ทธิสรวง อดีตรองประธำนกรรมกำรบริ หำรสหกรณ์กรมวิชำกำรเกษตร กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์
223
224
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5.1.2.4 ควำมคิดเห็นในประเด็นระบบตรวจสอบของสหกรณ์
จำกกำรประมวลผลกำรวิเครำะห์ผใู้ ห้สัมภำษณ์ในประเด็นเรื่ องระบบกำรตรวจสอบ
ของสหกรณ์ของประเทศไทยในปั จจุบนั ผูใ้ ห้สัมภำษณ์ส่วนใหญ่มีควำมเห็นไปในทิศทำงเดียวกัน
ในเรื่ องของกำรปฏิบตั ิหน้ำที่และกำรใช้อำนำจดำเนินกำรตรวจสอบของหน่วยงำนที่เกี่ยวยังขำด
ประสิ ทธิ ภำพ เนื่องจำกหน่วยงำนที่มีหน้ำที่อนั ได้แก่ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรส่ งเสริ ม กำรให้ควำมรู ้ และกำรพัฒนำสหกรณ์ มำกกว่ำกำรกำกับดูแล
โดยคุณจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก ได้กล่ำวถึงกำรดำเนินงำนของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์วำ่ ในปั จจุบนั หน้ำที่หลักของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นอกเหนื อจำกกำรสอบบัญชีแล้ว ยังมีหน้ำที่
ในกำรส่ งเสริ มในกำรสอนบัญชี และกำรให้ควำมรู ้ในกำรทำบัญชี ครัวเรื อน ทำให้บุคลำกรมีควำมรับผิดชอบ
ที่หลำกหลำยมำกยิง่ ขึ้น เป็ นเหตุให้กำรดำเนินงำนโดยเฉพำะกำรตรวจสอบบัญชีขำดประสิ ทธิภำพ
ประกอบกับในปั จจุบนั นั้นจำนวนของบุคลำกรในหน่วยงำนยังไม่เพียงพอ จึงไม่อำจมีกำรเข้ำไปตรวจสอบ
สหกรณ์ได้อย่ำงทัว่ ถึง รวมถึงกำรให้ผสู ้ อบบัญชี ภำคเอกชนที่ได้รับอนุ ญำตและอดีตข้ำรำชกำรกรมตรวจ
บัญชีเป็ นผูส้ อบบัญชีได้ก็อำจเกิดปั ญหำเนื่ องจำกสหกรณ์ในปั จจุบนั ได้มีกำรพัฒนำ และมีควำมซับซ้อน
มำกขึ้น ทำให้บุคลำกรที่มีจำนวนน้อยและไม่มีควำมเชี่ยวชำญ จึงไม่สำมำรถดำเนินกำรกำกับดูแล
และเข้ำไปตรวจสอบสหกรณ์ที่มีขนำดใหญ่และมีระบบที่ซบั ซ้อนได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ และไม่อำจ
ดำเนินกำรตรวจสอบให้ทนั ต่อพฤติกรรมของสหกรณ์
ผูใ้ ห้สัมภำษณ์ส่วนใหญ่มีควำมเห็นว่ำภำยหลังจำกกำรสอบบัญชีและมีกำร
ส่ งรำยงำน ควำมเห็น และข้อสังเกตไปยังนำยทะเบียนซึ่ งเป็ นบุคคลผูม้ ีหน้ำที่ตำมกฎหมำยในกำรออกคำสั่ง
แต่สิ่งที่ในบำงกรณี ไม่ได้มีกำรออกคำสัง่ เพื่อจัดกำรหรื อแก้ไขข้อบกพร่ องแต่อย่ำงใด เนื่องจำกกำรออก
คำสั่งดังกล่ำวจะมีผลผูกพันผูอ้ อกคำสั่งและอำจมีควำมผิดหำกมีกำรออกคำสั่งที่ผดิ พลำดหรื อไม่ชอบ
รวมถึงปั จจัยอื่น ๆ เช่น กำรมีประโยชน์ทบั ซ้อน ทำให้เกิดปั ญหำสะสมจนเกิดควำมบกพร่ องของกำรกำกับ
ดูแลและตรวจสอบสหกรณ์ในปัจจุบนั เป็ นต้น
นอกจำกนี้ สิ่ งที่เป็ นประเด็นปั ญหำที่ผใู ้ ห้สัมภำษณ์ได้กล่ำวถึงคือควำมไม่ชดั เจน
ของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ในปั จจุบนั ซึ่ งส่ งผลต่อกำรดำเนิ นกำรตรวจสอบสหกรณ์ โดยกฎหมำย
ดังกล่ำวในปั จจุบนั ยังไม่มีกำรวำงหลักที่ชดั เจนในรู ปแบบของกำรกำกับดูแล และในประกำรสำคัญ
กฎหมำยยังไม่ได้มีกำรแบ่งแยกอำนำจของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องอย่ำงชัดเจน ประกอบกับกฎหมำยได้
มุ่งเน้นไปในกำรส่ งเสริ มมำกกว่ำกำรกำกับดูแลสหกรณ์ อำทิ กำรส่ งเสริ มและพัฒนำสหกรณ์ของเกษตรกร
กำรส่ งเสริ มด้ำนกำรตลำดและผลิตภัณฑ์ เป็ นต้น ทั้งนี้ เมื่อมีกำรนำหลักเกณฑ์ใหม่ที่เคร่ งครัดมำกำกับดูแล
สหกรณ์โดยเฉพำะสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน กรมส่ งเสริ มสหกรณ์และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์กไ็ ม่อำจปรับตัวให้ทนั กับเกณฑ์กำรกำกับและตรวจสอบสหกรณ์ที่มีข้ ึนใหม่ เนื่องจำกหน่วยงำน
และบุคคลำกรไม่มีประสบกำรณ์เพียงพอ โดยเฉพำะกำรตรวจสอบสหกรณ์ในด้ำนที่เกี่ยวข้องกับธุ รกรรม
ทำงกำรเงินซึ่ งมีควำมซับซ้อนและมีกำรดำเนิ นกิจกำรในขนำดใหญ่ ทำให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในเชิง
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นโยบำย ได้แก่ สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลังและธนำคำรแห่งประเทศไทยต้องมีกำรหำรื อในกำรกำหนด
หลักเกณฑ์ที่เหมำะสมและมีประสิ ทธิภำพสู งสุ ด
ประกำรสุ ดท้ำยที่ผใู ้ ห้สัมภำษณ์ส่วนใหญ่ซ่ ึ งเป็ นสมำชิกสหกรณ์ได้กล่ำวถึง คือ
ปั ญหำของระบบตรวจสอบที่ไม่มีควำมชัดเจน และในหลำยกรณี ยงั ไม่สำมำรถตรวจสอบเห็นควำมผิดปกติ
ในกำรดำเนินกิจกำรภำยในสหกรณ์ ซึ่ งปั ญหำที่เกิดขึ้นในอดีตได้ส่งผลให้สมำชิกสหกรณ์ไม่มีควำมมัน่ ใจ
ในระบบสหกรณ์ท้ งั หมด รวมถึงควำมหละหลวมของกระบวนกำรตรวจสอบดังกล่ำวยังอำจเปิ ดโอกำสให้
เกิดกำรทุจริ ตภำยในสหกรณ์ได้ง่ำย ซึ่ งจะส่ งผลเสี ยต่อเงินที่สมำชิกได้นำมำฝำกหรื อลงทุนไว้ในสหกรณ์
โดยผูใ้ ห้สัมภำษณ์ได้ให้ควำมเห็นว่ำระบบตรวจสอบของผูส้ อบบัญชีที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกสมำชิก
เข้ำมำเป็ นผูต้ รวจสอบ รวมถึงผูต้ รวจสอบอิสระยังมิได้นำวิชำชีพของตนไปใช้อย่ำงสมบูรณ์ ซึ่ งเป็ นหนึ่ง
จุดอ่อนของสหกรณ์ที่สมำชิ กไม่ได้ให้ควำมสำคัญมำกนัก จึงเห็นได้วำ่ ระบบตรวจสอบของไทย
ยังไม่มีประสิ ทธิ ภำพเพียงพอที่จะทำให้ระบบสหกรณ์โปร่ งใสและป้ องกันกำรทุจริ ตได้
ผูใ้ ห้สัมภำษณ์ส่วนใหญ่ได้เสนอมุมมองสำหรับกำรกำกับดูแลและกำรตรวจสอบ
สหกรณ์วำ่ ควรมีกำรตั้งโครงสร้ำงหรื อหน่วยงำนโดยเฉพำะในกำรทำหน้ำที่กำกับดูแลและตรวจสอบ
สหกรณ์ โดยให้มีเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมเชี่ยวชำญโดยตรง ซึ่ งมีลกั ษณะคล้ำยกับกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
หรื อตลำดหลักทรัพย์ หรื อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับและส่ งเสริ มกำรประกอบธุ รกิจประกันภัย
เพื่อแก้ปัญหำในเรื่ องกำรขำดแคลนบุคลำกรที่มีประสิ ทธิ ภำพ และทำให้สำมำรถมีกำรแบ่งแยกหน้ำที่
ควำมรับผิดชอบของหน่วยงำนอย่ำงชัดเจนอันจะทำให้สหกรณ์มีกำรพัฒนำไปอย่ำงมัน่ คงและโปร่ งใส
ต่อไป
5.1.2.4 ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรคุม้ ครองเงินฝำก
เจ้ำหน้ำที่สถำบันคุม้ ครองเงินฝำกให้ควำมเห็นว่ำ228 ระบบคุม้ ครองเงินฝำก
มีวตั ถุประสงค์ในกำรป้ องกันควำมเสี่ ยงของระบบ systemic crisis ที่อำจเกิดกับสถำบันกำรเงิน
หำกมีวกิ ฤติเศรษฐกิจและประชำชนต้องกำรถอนเงินออกอย่ำงมำกอำจทำให้สถำบันกำรเงินล้มหรื อเลิก
กิจกำร ซึ่ งสหกรณ์น้ นั ไม่ได้มีลกั ษณะดังกล่ำวเนื่องจำกเป็ นระบบที่ปิด และยังไม่ถึงขั้นก่อให้เกิด systemic
crisis ได้ ทำให้ยงั ไม่มีควำมจำเป็ นต้องมีกำรคุม้ ครองเงินฝำก ในทำงกลับกันกำรคุม้ ครองเงินฝำก
ก็ก่อให้เกิด moral hazard เนื่ องจำกทำให้ผฝู ้ ำกเกิดควำมไม่สนใจในกำรเงินฝำกหรื อกำรลงทุนเนื่องจำก
มีกำรคุม้ ครองเงินฝำกอยูแ่ ล้ว จึงเป็ นที่มำของรู ปแบบของกำรคุม้ ครองเงินฝำกที่มีลกั ษณะเป็ นขั้นบันได
ดังนั้น กำรคุม้ ครองเงินฝำกไม่ใช่กำรแก้ปัญหำของสหกรณ์ที่ถูกต้อง แต่ควรเป็ นกำรกำกับดูแลที่มี
ประสิ ทธิ ภำพยิง่ ขึ้น มีกำรให้ควำมรู ้ประชำชนมำกยิง่ ขึ้นจึงจะเป็ นกำรแก้ไขปั ญหำที่ตรงประเด็นมำกกว่ำ

228

คุณพิณทิพย์ รุ จทิฆมั พร ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ ำยกฎหมำย สถำบันคุม้ ครองเงินฝำก
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5.1.3 ความคิดเห็นของผู้ให้ สัมภาษณ์ในส่ วนของสมาชิกสหกรณ์ทเี่ กีย่ วกับประเด็นที่เกี่ยวกับ
สหกรณ์ ได้ แก่
5.1.3.1 อำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนภำครัฐที่กำกับดูแลสหกรณ์
ผูใ้ ห้สัมภำษณ์บำงส่ วนรู ้วำ่ กรมส่ งเสริ มและกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์มีอำนำจหน้ำที่ในกำรกำกับดูแลและตรวจสอบกำรดำเนิ นงำนของสหกรณ์ แต่ก็มี
สมำชิกบำงส่ วนที่ไม่รู้และเข้ำใจว่ำสหกรณ์ถูกจัดตั้งขึ้นและดำเนินงำนโดยอิสระ ซึ่ งคณะกรรมกำร
ดำเนินงำนถูกเลือกโดยสมำชิกของสหกรณ์น้ นั ๆ
5.1.3.2 ควำมรู้ทำงกำรเงิน
ผูใ้ ห้สัมภำษณ์โดยส่ วนใหญ่ไม่ได้มีควำมรู ้ทำงกำรเงินที่เพียงพอ ที่จะสำมำรถ
กระจำยควำมเสี่ ยงในกำรลงทุนสำมำรถลงทุนในประเภททรัพย์สินอย่ำงอื่น เช่น พันธบัตรรัฐบำล
หุ น้ กู้ ตรำสำรทุน (หุ น้ ในตลำดหลักทรัพย์) ซึ่ งเป็ นทำงเลือกในกำรบริ หำรควำมเสี่ ยงในกำรลงทุน
ซึ่งอำจจะได้รับผลตอบแทนจำกกำรลงทุนดังกล่ำวที่สูงกว่ำกำรดำเนินงำนของสหกรณ์ โดยผูใ้ ห้สัมภำษณ์
เห็นว่ำกำรลงทุนดังกล่ำวจะต้องติดตำมสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจประกอบด้วย อย่ำงไรก็ดี บำงส่ วนของ
ผูใ้ ห้สัมภำษณ์มีกำรกระจำยและบริ หำรควำมเสี่ ยงในกำรลงทุน ทั้งกำรลงทุนในหลักทรัพย์ และสิ นทรัพย์
ประเภทอื่น เช่น กำรซื้ ออสังหำริ มทรัพย์มำเพื่อปล่อยเช่ำ เป็ นต้น
5.1.3.4 กำรคุม้ ครองเงินฝำกของสมำชิกในเรื่ องเงินปันผลและเงินฝำก
สมำชิกบำงส่ วนไม่มีควำมรู ้เกี่ยวกับระบบกำรคุม้ ครองเงินฝำก ผูใ้ ห้สัมภำษณ์
บำงคนเข้ำใจว่ำกองทุนพัฒนำสหกรณ์ที่ถูกจัดตั้งโดยพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ที่มีวตั ถุประสงค์
เพื่อช่วยในเรื่ องสภำคล่องให้กบั สหกรณ์น้ นั เป็ นกองทุนคุม้ ครองเงินฝำกให้แก่สมำชิกของสหกรณ์
แต่ก็มีสมำชิกของสหกรณ์บำงส่ วนเข้ำใจและรู ้วำ่ สมำชิกของสหกรณ์ไม่ได้รับกำรคุม้ ครองเงินฝำก
เหมือนกับผูฝ้ ำกเงินในธนำคำรพำณิ ชย์
5.2 ข้ อเสนอแนะของผู้เข้ าร่ วมสั มมนา
คณะผูว้ จิ ยั จัดสัมมนำเพื่อเผยแพร่ โครงกำรวิจยั กำรศึกษำหลักเกณฑ์สำกลและกฎหมำยต่ำงประเทศ
ที่เกี่ยวกับกำรกำกับดูแลสหกรณ์เพื่อกำรพัฒนำกฎหมำยสหกรณ์ของไทย เมื่อวันอังคำรที่ 13 มิถุนำยน
พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมป๋ วย อึ๊งภำกรณ์ ชั้น 7 สำนักงำนเศรษฐกิจกำรคลัง กระทรวงกำรคลัง มีผเู ้ ข้ำร่ วม
กำรสัมมนำทั้งจำกหน่วยงำนกำกับดูแลสหกรณ์ (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) ผูท้ รงคุณวุฒิจำกภำคเอกชน
อำจำรย์มหำวิทยำลัย ผูแ้ ทนจำกธนำคำรแห่งประเทศไทย ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร
เป็ นต้น โดยผูเ้ ข้ำร่ วมได้ให้ควำมเห็นและข้อเสนอนแนะ ดังนี้
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5.2.1 การบังคับใช้ กฎหมาย
กำรที่หน่วยงำนรัฐจะออกกฎหมำยกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยน
ในเรื่ องกำรรับฝำกเงิน กำรให้สินเชื่อ และกำรลงทุน ในลักษณะที่เคร่ งครัดเกินไปและบังคับใช้ทนั ทีน้ นั
อำจเกิดปั ญหำกับระบบกำรทำงำนของสหกรณ์และตัวของสมำชิกเองที่ไม่สำมำรถปรับตัวได้ทนั กับ
กฎเกณฑ์ใหม่ จึงควรให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องพิจำรณำระยะเวลำในกำรบังคับใช้กฎหมำยที่ค่อยเป็ นค่อยไป
เพื่อให้ทำงสหกรณ์และสมำชิกสำมำรถปรับตัวและเข้ำใจถึงกฎเกณฑ์ดงั กล่ำวซึ่ งจะส่ งผลต่อภำพรวมของ
กำรกำกับดูแลสหกรณ์ต่อไป
5.2.2 ธรรมาภิบาลของกรรมการบริหารของสหกรณ์
เนื่องจำกกำรบริ หำรงำนของสหกรณ์จะดำเนินกำรโดยคณะกรรมกำร ซึ่ งได้รับเลือกตั้ง
มำจำกสมำชิกสหกรณ์ โดยกำรทำงำนของคณะกรรมกำรนั้นจะได้รับผลตอบแทนในกำรทำงำน
รวมถึงผลตอบแทนอื่น ๆ ตลอดระยะเวลำที่ดำรงตำแหน่ง ดังนั้น เพื่อควำมโปร่ งใสและเป็ นไปตำม
หลักธรรมำภิบำล กรรมกำรของสหกรณ์ควรได้รับกำรตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงินในช่วงตอนเข้ำรับ
ตำแหน่งและตอนออกจำกตำแหน่ง เพื่อสร้ำงหลักธรรมำบำลที่ดีให้แก่สหกรณ์
5.2.3 หน่ วยงานในการกากับดูแล
ในข้อเสนอแนะของคณะผูว้ จิ ยั ที่เสนอร่ ำงพระรำชบัญญัติสหกรณ์ในกำรกำกับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน แต่ไม่ได้ระบุหน่วยงำนที่กำกับดูแลให้มีกำรปฏิบตั ิกำรตำม
พระรำชบัญญัติน้ ี จึงต้องกำรให้คณะผูว้ จิ ยั ระบุหน่วยงำนที่รับผิดชอบเพื่อกำกับดูแลร่ ำงพระรำชบัญญัติ
ดังกล่ำว เพื่อให้กฎเกณฑ์ที่บญั ญัติไว้สำมำรถทำให้เกิดประสิ ทธิ ภำพในกำรกำกับดูแลสหกรณ์อย่ำงแท้จริ ง
5.2.4 การพิจารณาข้ อดีและข้ อเสี ยของหลักเกณฑ์ การกากับดูแลสหกรณ์
ระบบกำรเงินของประเทศไทยมี 4 ระดับ 1. สถำบันกำรเงิ น 2. สถำบันกำรเงินเฉพำะกิจ
3. สหกรณ์ 4. นอกระบบ สำหรับผูท้ ี่เคยใช้บริ กำรสถำบันกำรเงินหรื อธนำคำรพำณิ ชย์เพื่อใช้บริ กำรฝำกเงิน
หรื อขอสิ นเชื่ อ ได้ขยับขยำยมำใช้บริ กำรสถำบันกำรเงินเฉพำะกิจมำกขึ้น เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำร
ของตนเอง แต่อย่ำงไรก็ดี 2 กลุ่มแรกมีหลักเกณฑ์กำรในกำกับดูแลทั้งกำรรับบฝำกเงิน กำรให้สินเชื่อที่
เคร่ งครัด จึงทำให้กลุ่มคนบำงกลุ่มได้เคลื่อนย้ำยเงินเพื่อมำลงทุนในสหกรณ์ ดังนั้น ถ้ำมีกำรออกกฎเกณฑ์
ในกำรกำกับดูแลสหกรณ์ ที่เคร่ งครัดมำกเกินไป จะทำให้มีบำงกลุ่มที่จะหลีกเลี่ยงกฎเกณฑ์ที่เคร่ งครัดนี้
ออกไปสู่ กำรเงินนอกระบบหรื อไม่ ซึ่ งจะก่อให้เกิดผลเสี ยในระยะยำวที่จะทำให้ประชำชนเกิดภำระหนี้
ที่มำกขึ้น จึงควรออกกฎเกณฑ์ที่ไม่เคร่ งครัดจนเกินไปเพื่อรักษำระดับของกลุ่มคนที่อยูใ่ นระบบสหกรณ์
ให้คงอยูต่ ่อไป
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5.2.5 ภาษีทเี่ กีย่ วข้ องกับสหกรณ์
ปัจจุบนั ธนำคำรพำณิ ชย์มีหน้ำที่เสี ยภำษีเงินได้จำกรำยได้ที่ธนำคำรได้มำในรอบปี ดังนั้น
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนซึ่ งมีภำรกิจหลักในด้ำนกำรเงินเช่นเดียวกับสถำบันกำรเงิน
หรื อที่เป็ นธนำคำรพำณิ ชย์ (รับฝำกเงินและให้สินเชื่อ) แต่สหกรณ์ไม่ได้มีหน้ำที่ในกำรเสี ยภำษีดงั กล่ำว
สิ ทธิ ประโยชน์ที่สหกรณ์ได้รับดังกล่ำวจึงมีส่วนที่จูงใจให้ผฝู ้ ำกเงินในระบบสถำบันกำรเงินหรื อธนำคำร
พำณิ ชย์เคลื่อนย้ำยเงินฝำกเข้ำมำในระบบของสหกรณ์อย่ำงหลีกเลี่ยงไม่ได้
5.2.6 การคุ้มครองเงินฝาก
ปัจจุบนั สมำชิกของสถำบันกำรเงินได้รับกำรคุม้ ครองเงินฝำก ซึ่งสำเหตุหนึ่งที่ให้กำร
คุม้ ครองเงินฝำกแก่สมำชิก เพรำะมีกำรกำกับดูแลสถำบันกำรเงินอย่ำงเคร่ งครัด ในทำงกลับกันสหกรณ์
หำกจะเสนอให้มีกำรคุม้ ครองเงินฝำกก็ควรที่จะมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรกำกับดูแลสหกรณ์ที่เพิ่มขึ้น
5.2.7 การให้ ผลตอบแทนแก่สมาชิ ก
เมื่อสหกรณ์ได้ให้กำรรับรองถึงผลผลตอบแทนที่สมำชิกจะได้รับในแต่ละปี ค่อนข้ำงสู ง
ทำให้สหกรณ์จะต้องนำเงินฝำกของสมำชิกไปลงทุนในประเภทที่มีควำมเสี่ ยงสู งเพื่อที่จะได้ผลตอบแทน
ที่มำกขึ้น เพื่อนำมำจ่ำยให้แก่สมำชิก แต่กำรลงทุนที่มีควำมเสี่ ยงสู งย่อมก่อให้เกิดควำมเสี่ ยงของเงินสมำชิก
และเสถียรภำพทำงกำรเงินของสหกรณ์ดว้ ยเช่นกัน
5.3 บทวิเคราะห์
จำกกำรศึกษำกำรดำเนิ นกำรของสหกรณ์ท้ งั สภำพปั ญหำที่เกิดขึ้น แนวคิด กำรส่ งเสริ มกำรกำกับดูแล
และกำรตรวจสอบสหกรณ์ รู ปแบบ และกำรกำกับดูแลสหกรณ์ในต่ำงประเทศ รวมถึงกฎหมำยของ
ประเทศไทย กฎหมำยต่ำงประเทศ และแนวทำงกำรกำกับดูแลสหกรณ์ในระดับสำกล รวมถึงบทสัมภำษณ์
จำกบุคคลที่มีควำมเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ ทั้งฝ่ ำยกำรกำกับดูแล ได้แก่ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์และกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ รวมถึงธนำคำรแห่งประเทศไทย และอำจำรย์มหำวิทยำลัย เพื่อนำมำใช้ประกอบ
กำรวิเครำะห์ คณะผูว้ จิ ยั เห็นว่ำ ประเทศไทยมีกำรกำกับดูแลและส่ งเสริ มสหกรณ์ และมีกฎหมำยที่กำหนด
หลักเกณฑ์ในกำรกำกับดูแลเป็ นไปตำมหลักสำกลในบำงส่ วน แต่อย่ำงไรก็ดี กำรดำเนินกำรของสหกรณ์
ในปั จจุบนั ยังขำดแนวทำงในกำรกำกับดูแลที่เหมำะสม และชัดเจน ซึ่งสำมำรถวิเครำะห์ได้เป็ น 7 ส่ วน
คือ องค์กรกำกับดูแล โครงสร้ำงกำรกำกับดูแล เกณฑ์ในกำรกำกับดูแล ระบบกำรตรวจสอบ มำตรกำรให้
ควำมช่วยเหลือสหกรณ์ในกรณี ประสบปั ญหำทำงกำรเงิน กำรคุม้ ครองเงินฝำก และภำษีที่เกี่ยวข้องกับ
สหกรณ์
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5.3.1 องค์ กรกากับดูแล
สหกรณ์ของประเทศไทยแบ่งออกเป็ น 7 ประเภท ได้แก่ สหกรณ์กำรเกษตร สหกรณ์ประมง
สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้ำนค้ำ สหกรณ์บริ กำร สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โดยสหกรณ์
ทุกประเภทอยูภ่ ำยใต้กำรกำกับดูแลของ 2 หน่วยงำน คือ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
5.3.1.1 กรมส่ งเสริ มสหกรณ์
ลักษณะของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์เป็ นส่ วนรำชกำรสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โดยมำตรำ 15 ของพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 กำหนดให้อธิ บดีกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
ทำหน้ำที่เป็ นนำยทะเบียนสหกรณ์ โดยมีอำนำจหน้ำที่โดยตรงในกำรกำกับดูแลสหกรณ์ ซึ่ งสำมำรถ
แบ่งแยกอำนำจหน้ำที่ได้เป็ น 2 ประกำร229 คือ ประกำรแรก อำนำจในกำรจดทะเบียนสหกรณ์ ได้แก่
กำรรับจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ กำรควบสหกรณ์ และกำรยกเลิกสหกรณ์ ประกำรที่สอง อำนำจหน้ำที่
ในกำรส่ งเสริ ม ช่วยเหลือ กำกับดูแลกำรดำเนินธุ รกิจของสหกรณ์ทุกประเภท รวมถึงกำรออกระเบียบ
หรื อคำสั่งต่ำง ๆ เพือ่ ให้สหกรณ์ดำเนินกำร ตลอดจนกำรยับยั้งหรื อเพิกถอนมติกรรมกำรที่ฝ่ำฝื น
ต่อกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์หรื อสั่งถอดถอนกรรมกำรสหกรณ์ได้ แต่งตั้งผูต้ รวจกำรสหกรณ์เพื่อเข้ำไป
ตรวจสอบสถำนะกิจกำรของสหกรณ์พร้อมทั้งกำหนดระบบบัญชีและมำตรฐำนบัญชี และกำรรำยงำน
ที่สหกรณ์ตอ้ งดำเนินกำร
5.3.1.2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เป็ นส่ วนรำชกำรสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เช่นเดียวกับกรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์ โดยมีอำนำจหน้ำที่ตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ จำกตัวเลขบัญชีของสหกรณ์ทุกประเภท
และมีอำนำจในกำรกำหนดหลักเกณฑ์ในกำรสอบบัญชี โดยผูส้ อบบัญชีเอกชน กำรกำหนดระบบบัญชี
และมำตรฐำนกำรสอบบัญชีสหกรณ์ จัดทำรำยงำนภำวะเศรษฐกิจของสหกรณ์เพื่อเป็ นพื้นฐำนในกำร
กำหนดนโยบำยและพัฒนำสหกรณ์ กำรให้คำปรึ กษำด้ำนกำรบริ หำรกำรเงินและกำรบัญชี และส่ งเสริ มควำมรู ้
ด้ำนกำรทำบัญชีของสหกรณ์ ดังนั้น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ไม่ได้มีอำนำจในกำรกำกับดูแลสหกรณ์
ทุกประเภทโดยตรง แต่มีอำนำจหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบสถำนะทำงกำรเงินของสหกรณ์
ผ่ำนกำรตรวจบัญชี หำกพบควำมผิดปกติทำงบัญชีจะต้องรำยงำนต่อนำยทะเบียนสหกรณ์เพื่อให้มีคำสั่ง
อย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ตำมกฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์
เมื่อพิจำรณำอำนำจหน้ำที่ของหน่วยงำนกำกับสหกรณ์แล้ว เห็นว่ำ แม้วำ่ กรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์จะมีอำนำจในกำรกำกับดูแลสหกรณ์ในฐำนะเป็ นนำยทะเบียน และมีอำนำจในกำรออกระเบียบ
คำสั่งเพื่อให้มีกำรปฏิบตั ิกำรพระรำชบัญญัติสหกรณ์ก็ตำม แต่กฎหมำยกำหนดอำนำจของนำยทะเบียนไว้
ให้มีอำนำจในกำรรับจดทะเบียน ส่ งเสริ ม ช่วยเหลือ แนะนำ และกำกับดูแลสหกรณ์ให้เป็ นไปตำมบท
แห่งพระรำชบัญญัติน้ ี ซึ่ งอำนำจในกำรกำกับดูแลสหกรณ์ได้มีกำหนดไว้ในหมวด 2 ในส่ วนที่ 3 แล้ว
โดยอำนำจในกำรกำกับดูแลนั้นมีเพียงกำรสัง่ เพิกถอนกำรดำเนินกำรกรณี คณะกรรมกำรสหกรณ์มีมติ
ที่ฝ่ำฝื นกฎหมำย สั่งแก้ไขข้อบกพร่ อง และสั่งให้คณะกรรมกำรดำเนิ นกำรสหกรณ์พน้ จำกตำแหน่ง
229

มำตรำ 16 พระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

136

นอกจำกนี้ นำยทะเบียนมีอำนำจออกระเบียบหรื อคำสั่งเพื่อให้มีกำรปฏิบตั ิกำรตำม
พระรำชบัญญัติน้ ีและเพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินกิจกำรของสหกรณ์ โดยอำนำจดังกล่ำวก็ไม่ได้กำหนด
รำยละเอียดของกำรออกระเบียบไว้ให้ชดั เจนว่ำจะมีกำรออกระเบียบเพื่อประโยชน์ในกำรดำเนินกิจกำร
ของสหกรณ์ในเรื่ องใดบ้ำง แต่เมื่อพิจำรณำกำรดำเนินงำนของสหกรณ์ตำมกฎหมำยแล้วนั้น เรื่ องกำร
ดำเนินงำนของสหกรณ์มีกำหนดไว้ในหมวด 3 ในส่ วนที่ 3 โดยมีกำรกำหนดกำรดำเนิ นงำนในเรื่ อง
กำรกูย้ มื และกำรค้ ำประกัน กำรดำรงสิ นทรัพย์สภำพคล่อง กำรรับเงินอุดหนุ นและกำรกันเงินอุดหนุน
เป็ นเงินสำรอง กำรจัดสรรกำไรและทุนสำรอง และกำรลงทุน ดังนั้น อำนำจในกำรออกระเบียบหรื อคำสั่ง
ของนำยทะเบียนจึงน่ำจะถูกจำกัดอยูเ่ ฉพำะในเรื่ องดังกล่ำว
อย่ำงไรก็ดี แม้วำ่ นำยทะเบียนจะมีอำนำจสัง่ กำรให้คณะกรรมกำรของสหกรณ์ดำเนินกำร
หรื อไม่ดำเนิ นกำรอย่ำงไร และกำหนดระเบียบเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนของสหกรณ์แล้ว แต่ในกฎหมำย
ก็ไม่ได้กำหนดโทษหำกมีกำรฝ่ ำฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตำมคำสั่งของนำยทะเบียนให้ชดั เจนแต่อย่ำงใด
กฎหมำยเพียงแต่กำหนดกรณี ไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำย ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ และคำสั่งนำยทะเบียน
นำยทะเบียนมีอำนำจสั่งยับยั้งหรื อเพิกถอนมติเท่ำนั้น สำหรับกรณี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์น้ นั ทำหน้ำที่
ตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์จำกตัวเลขบัญชีของสหกรณ์แต่ละประเภทเท่ำนั้น นอกจำกอำนำจหน้ำที่
ในกำรกำกับดูแลสหกรณ์แล้ว ทั้งสองหน่วยงำนมีอำนำจหน้ำที่ในกำรส่ งเสริ มและพัฒนำสหกรณ์
โดยกรมส่ งเสริ มสหกรณ์มีหน้ำที่ส่งเสริ มและช่วยเหลือสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็มีหน้ำที่
ให้คำปรึ กษำด้ำนกำรบริ หำรกำรเงินและกำรบัญชีและส่ งเสริ มควำมรู ้ ด้ำนกำรบัญชีแก่สหกรณ์
หำกเปรี ยบเทียบกับโครงสร้ำงกำรกำกับดูแลสหกรณ์ท้ งั ในส่ วนของ registered society
และเครดิตยูเนี่ยนนั้นในสหรำชอำณำจักรนั้น อยูภ่ ำยใต้กำรกำกับดูแลของ PRA สำหรับ (prudential
purposes) และ FCA (conduct purposes) โดย FCA มีหน้ำที่รับจดทะเบียน เพิกถอนกำรจดทะเบียน
โดยรวมแล้ว กำรแบ่งอำนำจระหว่ำง 2 หน่วยงำนดังกล่ำว จะกำหนดให้ PRA มีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำ
เรื่ องที่เกี่ยวกับมำตรกำรเพื่อเสริ มสร้ำงควำมมัน่ คงของระบบกำรเงินโดยรวมและกฎเกณฑ์ในกำรกำกับ
ระบบกำรเงินโดยรวม (Prudential Measures) ในขณะที่ FCA จะมีหน้ำที่ในกำรพิจำรณำเรื่ องในทำงปฏิบตั ิ
หรื อกำรประกอบธุ รกิจของบุคคลที่ได้รับอนุ ญำต (Conduct Purposes) ดังนั้น ระบบกำรกำกับดูแล
จึงเปลี่ยนจำกกำรมีหน่วยงำนเดี่ยวเป็ นระบบที่มีผกู ้ ำกับดูแล 2 ฝ่ ำย
ดังนั้น คณะผูว้ ิจยั เห็นว่ำ บทบำทของหน่วยงำนกำรกำกับสองหน่วยงำนของไทยปัจจุบนั
ยังมุ่งเน้นได้มุ่งไปในทำงกำรส่ งเสริ มและพัฒนำสหกรณ์มำกกว่ำกำรกำกับดูแลสหกรณ์หำกเปรี ยบเทียบกับ
องค์กรกำรกำกับดูแลของสหรำชอำณำจักรที่เน้นในเรื่ องของกำรกำกับดูแลมำกกว่ำกำรส่ งเสริ ม จึงควร
มีกำรปรับปรุ งกฎหมำยเพื่อปรับบทบำทในด้ำนกำรกำกับดูแลให้มำกขึ้น และมีกำรกำหนดบลงโทษ
ที่สอดคล้องกับกรณี ไม่มีกำรปฏิบตั ิตำมกำรกำกับดูแลดังกล่ำวด้วย

137

5.3.2 โครงสร้ างการกากับดูแล
กำรกำกับสหกรณ์ของไทยนั้นเป็ นกำรกำกับแบบรวม โดยสหกรณ์ท้ งั 7 ประเภท อยูภ่ ำยใต้
กำรกำกับของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กฎเกณฑ์และระเบียบที่นำยทะเบียน
กำหนดนั้น จะใช้บงั คับกับสหกรณ์ทุกประเภท เช่น เกณฑ์กำรดำรงสิ นทรัพย์สภำพคล่องของสหกรณ์
หรื อกำรแบ่งแยกทรัพย์สิน ทุน ทุนสำรอง หนี้สิน สิ ทธิ และควำมรับผิดชอบของสหกรณ์ ก็เป็ นเกณฑ์
ที่ใช้บงั คับกับสหกรณ์ทุกประเภท ไม่วำ่ จะเป็ นสหกรณ์ที่มุ่งเน้นให้ควำมช่วยเหลือสมำชิกในภำคกำรเกษตร
หรื อสหกรณ์ที่ดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเงิน เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ ก็ตอ้ งดำเนินกำรเหมือนกันและอยูภ่ ำยใต้
กฎเกณฑ์เดียวกัน และอยูภ่ ำยใต้กฎหมำยว่ำด้วยสหกรณ์เหมือนกัน ซึ่ งแตกต่ำงกับกรณี กำรกำกับสหกรณ์
ของต่ำงประเทศ
จำกกำรศึกษำข้อมูลกำรกำกับดูแลสหกรณ์ของต่ำงประเทศนั้น กรณี ของประเทศอังกฤษ
แม้วำ่ สหกรณ์ของประเทศอังกฤษจะถูกกำกับโดยหน่วยงำนหลัก 2 หน่วยงำน คือ The Prudential
Regulation Authority (PRA) และ Financial Conduct Authority (FCA) ซึ่ งเป็ นองค์กรที่อยูภ่ ำยใต้กำรกำกับ
ดูแลของธนำคำรกลำงของอังกฤษ (Bank of England) แต่ก็มีกฎหมำยที่ใช้กำกับสหกรณ์ต่ำงกัน เช่น
กฎหมำย Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014 จะครอบคลุมสหกรณ์ส่วนใหญ่
ของสหรำชอำณำจักรแต่หำกเป็ นกรณี เครดิตยูเนี่ยนจะอยูภ่ ำยใต้กฎหมำย Credit Unions Act 1979
และ The CREDS Sourcebook และหำกเป็ น Co – operative Bank จะอยูภ่ ำยใต้กำรกำกับดูแลของกฎหมำย
Financial Service Act 2012
กรณี ประเทศเยอรมันมีหน่วยงำนที่ทำหน้ำที่ตรวจสอบสหกรณ์โดยเฉพำะ คือ
DeutscherGenossenschafts und Raiffeisenverband e. V. (DGRV) ซึ่งมีอำนำจหน้ำที่ในควบคุมจัดกำร
บริ หำรงำนของสหกรณ์ทุกประเภทที่มีในเยอรมัน ยกเว้นสหกรณ์เพื่อที่อยูอ่ ำศัย แต่ภำยใต้หน่วยงำน
ตรวจสอบสหกรณ์น้ นั ก็มีกำรแบ่งหน่วยงำนย่อย เพื่อกำกับสหกรณ์ในแต่ละประเภทอีกได้แก่ National
Association of German Cooperative Banks reg. assoc. (BVR) ที่ควบคุมดูแลธนำคำรสหกรณ์ German
Raiffeisen Federation reg. assoc. (DRV) ที่ควบคุมสหกรณ์เพื่อกำรเกษตร Der MITTELSTANDSVERBUND
(ZGV) ที่ควบคุมสหกรณ์เพื่อกำรซื้ อและกำรตลำด และ Central Federation of German Consumer
Cooperatives reg. assoc. (ZdK) ที่ควบคุมสหกรณ์เพื่อผูบ้ ริ โภค นอกจำกจะมีหน่วยงำนย่อยที่กำกับสหกรณ์
แต่ละประเภทแล้ว กรณี ของธนำคำรสหกรณ์ก็มีกฎหมำยเฉพำะเพื่อกำกับธนำคำรสหกรณ์ให้เหมำะสมกับ
ลักษณะของกำรเป็ นสถำบันกำรเงิน และธนำคำรสหกรณ์ก็ถือเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบธนำคำรด้วยจึงต้อง
อยูภ่ ำยใต้กฎหมำยว่ำด้วยกำรธนำคำรอีกด้วย
กรณี ประเทศญี่ปุ่นนั้น มีกำรแบ่งแยกรู ปแบบของสหกรณ์ตำมลักษณะเฉพำะของกลุ่ม
อุตสำหกรรม เช่น กำรเกษตรกรรม กำรประมง กำรป่ ำไม้ กำรประกันภัย กำรให้สินเชื่อและกำรออมทรัพย์
กำรธนำคำร และกำรใช้แรงงำน โดยประเทศญี่ปุ่นมีกำรออกกฎหมำยเฉพำะของสหกรณ์ประเภทต่ำง ๆ
เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ที่แตกต่ำงกันออกไปโดยไม่มีกฎหมำยกลำงหรื อกฎหมำยหลักของสหกรณ์แต่อย่ำงใด
และมีกำรจัดตั้งองค์กรเพื่อกำกับดูแลสหกรณ์แต่ละประเภทโดยเฉพำะ แต่สำหรับในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับ
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กำรเงินนั้น ระบบของประเทศญี่ปุ่นมีกำรเชื่อมโยงระบบกำรเงินของสหกรณ์เข้ำด้วยกันโดยเงินส่ วนที่
คงเหลือของสมำชิกสหกรณ์ระดับท้องถิ่นจะถูกนำไปฝำกในองค์กรสหกรณ์ระดับจังหวัดเพื่อเป็ นทุน
ในกำรดำเนินกำร และทุนที่เหลือจำกสหกรณ์ระดับจังหวัดก็จะถูกนำไปฝำกเพื่อเป็ นเงินทุนของธนำคำร
Norinchukin ซึ่ งเป็ นสถำบันกำรเงินที่มีกฎหมำยจัดตั้งเฉพำะ และมีสมำชิกเป็ นสหกรณ์ต่ำง ๆ ระดับท้องถิ่น
และระดับจังหวัด และกรณี ของสหกรณ์ธนำคำรหรื อเครดิตยูเนี่ยนนั้น จะมีกฎหมำยเฉพำะในกำรกำกับ
ดูแลซึ่ งแบ่งแยกตำมประเภทกำรให้บริ กำร เช่น ธนำคำรเครดิตยูเนี่ยน Shinkin ซึ่งโดยหลักจะมีขนำดเล็ก
เน้นให้บริ กำรแก่สมำชิกในระดับท้องถิ่นภำยใต้กฎหมำยเฉพำะของธนำคำร Shinkin Bank Act สหกรณ์
สิ นเชื่อ (Shinyu Kumiai) ซึ่ งอยูภ่ ำยใต้กฎหมำยเฉพำะเรี ยกว่ำ Financial Operationsby Cooperatives Act
ที่ให้บริ กำรแก่ผปู ้ ระกอบธุ รกิจขนำดกลำง และขนำดเล็ก
ดังนั้น คณะผูว้ ิจยั เห็นว่ำ โครงสร้ำงกำรกำกับของไทยยังมีควำมแตกต่ำงกับของต่ำงประเทศ
ที่มีกำรกำกับสหกรณ์ประเภทกำรเงินแตกต่ำงจำกสหกรณ์ทวั่ ไป ไม่วำ่ จะเป็ นรู ปแบบของหน่วยงำนเฉพำะ
หรื อเกณฑ์กำรกำกับเฉพำะเรื่ อง ซึ่ งกำรกำกับสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบกำรเงินของประเทศไทยก็ควรมี
กำรกำกับดูแลที่ต่ำงกันกับสหกรณ์ในภำคกำรเกษตรหรื อภำคบริ กำรด้วย โดยควรมีเกณฑ์กำกับที่เข้มงวด
มำกขึ้น หรื อมีองค์กรเฉพำะทำหน้ำที่กำกับดูแล
5.3.3 เกณฑ์ ในการกากับดูแล
มำตรกำรกำกับดูแลสหกรณ์สำมำรถจำแนกออกได้เป็ น 3 ประกำร คือ กำรกำกับเงื่อนไข
จัดตั้ง กำรกำกับควำมมัน่ คงทำงกำรเงินและกำรดำเนิ นธุ รกิจ
5.3.3.1 กำรกำกับเงื่อนไขกำรจัดตั้ง
มำตรำ 33 ของพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และระเบียบนำยทะเบียน
สหกรณ์ ว่ำด้วยกำรดำเนิ นกำรจัดตั้งสหกรณ์ พ.ศ. 2552 ได้กำหนดเงื่อนไขกำรจัดตั้งสหกรณ์ทุกประเภท
ในลักษณะเดียวกัน ได้แก่ วัตถุประสงค์ในกำรจัดตั้ง ลักษณะของสมำชิกที่จะต้องเป็ นบุคคลธรรมดำ
และบรรลุนิติภำวะ กำรถือหุ ้นของสมำชิก กำรอบรมให้ควำมรู ้เกี่ยวกับสหกรณ์หรื อกำรกำหนดแผน
ดำเนินกำรเกี่ยวกับธุ รกิจเบื้องต้น ซึ่ งเงื่อนไขกำรจัดตั้งตำมกฎหมำยดังกล่ำวเป็ นเงื่อนไขทัว่ ไปที่จดั ตั้ง
สหกรณ์ทุกประเภท และมุ่งเน้นกำกับกำรจัดตั้งในฐำนะของสหกรณ์เท่ำนั้น หำกเปรี ยบเทียบกับสถำบัน
กำรเงินตำมพระรำชบัญญัติธุรกิจสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2551 กำหนดให้กำรจัดตั้งสถำบันกำรเงินต้องได้รับ
ใบอนุญำตกำรประธุ รกิจจำกรัฐมนตรี วำ่ กำรกระทรวงกำรคลัง โดยคำแนะนำของธนำคำรแห่งประเทศไทย
และรัฐมนตรี มีอำนำจกำหนดเงื่อนไขในกำรประกอบธุ รกิจ230 ได้แก่ คุณสมบัติของบริ ษทั ที่จะต้อง
เป็ นบริ ษทั มหำชน และได้รับกำรประเมินคุณภำพตำมหลักเกณฑ์ที่ธนำคำรแห่งประเทศไทยกำหนด
เช่น มีกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงที่ดีหรื อมีกำรควบคุมภำยในหรื อกำรตรวจสอบที่ดี ตลอดจนกำหนด
เงื่อนไขที่ตอ้ งแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลของบริ ษทั ที่ยนื่ คำขอ โครงสร้ำงผูถ้ ือหุ ้น และงบกำรเงิน
ประกำศกระทรวงกำรคลัง เรื่ อง หลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรขออนุญำตจัดตั้งธนำคำรพำณิ ชย์
ประกำศ ณ วันที่ 23 มกรำคม 2547
230

139

ย้อนหลัง 2 ปี และต้องยืน่ แผนกำรประกอบธุ รกิจ ซึ่ งประกอบไปด้วย รำยละเอียดโครงสร้ำงองค์กร
และได้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติและประสบกำรณ์ของบุคลำกรหลักของธนำคำรพำณิ ชย์ที่จดั ตั้ง
ได้แก่ ประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริ หำร หรื อกรรมกำรผูจ้ ดั กำร เพื่อให้กำรประกอบธุ รกิจ
ของธนำคำรพำณิ ชย์มีระบบกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ ยงประเภทต่ำง ๆ อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ มีบุคลำกร
ที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรและมีประสบกำรณ์และกำรจัดกำรบุคลำกรภำยในได้อย่ำงเหมำะสม
สำหรับเงื่อนไขกำรจัดตั้งเครดิตยูเนี่ยนของประเทศอังกฤษได้กำหนดแผนกำร
ดำเนินธุ รกิจและทุนกำรดำเนิ นกำรขั้นต่ำในระยะเริ่ มจัดตั้ง เพื่อให้เครดิตยูเนี่ยนสำมำรถดำเนินกำรได้
ภำยหลังที่มีกำรจดทะเบียนจัดตั้งแล้ว เช่น กำหนดให้เครดิตยูเนี่ยนประเภทที่ 1 ต้องมีทุนดำเนิ นงำนใน
ระยะจัดตั้ง อย่ำงน้อย 10,000 ปอนด์ และเครดิตยูเนี่ยนประเภทที่ 2 ต้องมีทุนดำเนิ นกำรในระยะเริ่ มก่อตั้ง
อย่ำงน้อย 50,000 ปอนด์ ซึ่ งเงื่อนไขดังกล่ำวมีลกั ษณะพิเศษเพื่อกำหนดทุนขั้นต่ำในกำรดำเนินกำร
ทั้งนี้ ตำมขนำดของเครดิตยูเนี่ยนแต่ละประเภท เพรำะขนำดกิจกำรที่แตกต่ำงย่อมมีควำมมัน่ คงทำงกำรเงิน
ที่แตกต่ำงกัน
5.3.3.2 กำรกำกับควำมมัน่ คงทำงกำรเงิน
สหกรณ์มีกำรรักษำควำมมัน่ คงทำงกำรเงินโดยใช้หลักเกณฑ์เหมือนกันกับสหกรณ์
ทุกประเภท จึงทำให้หลักเกณฑ์กำรกำกับดูแลที่ใช้ในปั จจุบนั ขำดเกณฑ์กำรกำกับดูแลที่จำเป็ นต่อสหกรณ์
ที่มีรูปแบบในกำรให้บริ กำรทำงกำรเงิน (สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน) ซึ่ งควำมมัน่ คงถือ
ว่ำเป็ นเรื่ องที่มีควำมสำคัญในกำรดำเนิ นกิจกำรของสหกรณ์
5.3.3.3 กำรกำกับกำรดำเนินธุ รกิจ
(1) กำรให้เงินกูย้ มื
หลักเกณฑ์ในกำรให้เงินกูย้ มื ของสหกรณ์น้ นั ไม่ได้กำหนดไว้อย่ำงชัดเจน
ในกฎหมำย หำกแต่เป็ นคู่มือที่นำยทะเบียนสหกรณ์ได้จดั ทำขึ้นเพื่อเป็ นแนวทำงในกำรพิจำรณำให้เงินกูย้ มื
ซึ่งนำยทะเบียนจะกำกับหลักเกณฑ์ดงั กล่ำวผ่ำนกำรให้ควำมเห็นชอบในข้อบังคับของสหกรณ์
โดยหลักเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่ กำรกำหนดประเภทของเงินกูย้ มื เช่น เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น เงินกูส้ ำมัญ
และเงินกูพ้ ิเศษ ตลอดจนกำรกำหนดอัตรำเงินกู้ ซึ่ งหลักเกณฑ์ดงั กล่ำวยังมีควำมไม่เคร่ งครัดเพียงพอกับ
กำรให้กยู้ มื เงิน โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ กับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน แม้มำตรำ 47 ของ
พระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 จะกำหนดวงเงินกูย้ มื และกำรค้ ำประกัน ซึ่ งสหกรณ์จะต้องขออนุมตั ิ
จำกนำยทะเบียนของสหกรณ์ก่อนก็ตำม โดยหำกเปรี ยบเทียบกับกำรให้กยู้ มื เงินของธนำคำรพำณิ ชย์
ของไทยนั้น จะกำหนดข้อห้ำมในกำรให้สินเชื่ อไว้อย่ำงชัดเจน โดยกำหนดข้อห้ำมกำรให้สินเชื่อกับองค์กร
บริ หำร กรรมกำร ผูจ้ ดั กำร หรื อผูบ้ ริ หำร และจำกัดปริ มำณกำรให้สินเชื่ อในบำงประเภท เช่น ห้ำมธนำคำร
พำณิ ชย์ให้สินเชื่อแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรื อแก่บุคคลหลำยคนรวมกันในโครงกำรหนึ่งโครงกำรใด
เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุน นอกจำกนั้น กำรอนุมตั ิให้สินเชื่อของธนำคำรพำณิ ชย์ยงั มีเครื่ องมือ
ในกำรพิจำรณำข้อมูลเครดิตของผูข้ อสิ นเชื่อจำกบริ ษทั ข้อมูลเครดิตเพื่อประกอบกำรอนุมตั ิสินเชื่อ
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จึงทำให้กำรอนุมตั ิสินเชื่อของธนำคำรพำณิ ชย์มีประสิ ทธิ ภำพและลดควำมเสี่ ยงจำกกำรผิดนัดชำระหนี้ได้
ในระดับหนี่ง ส่ วนวิธีกำรกำกับดูแลนั้น ธนำคำรแห่งประเทศไทยมีอำนำจในกำรกำหนดอัตรำขั้นสู ง
ในกำรให้สินเชื่ อ หรื อทำธุ รกรรมที่มีลกั ษณะคล้ำยกำรให้สินเชื่อแก่ผถู ้ ือหุ น้ รำยใหญ่หรื อแก่กิจกำร
ที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องให้สูงกว่ำอัตรำที่กำหนดดังกล่ำวข้ำงต้นก็ได้
ในขณะที่กำรให้กยู้ มื เงินแก่สมำชิกของสหกรณ์และเครดิตยูเนี่ยนของประเทศ
อังกฤษ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรตำมขนำดของกิจกำร ได้แก่
(1.1) กำรกำหนดนโยบำยทัว่ ไปว่ำด้วยกำรกูย้ มื เงิน โดยกำหนดให้สหกรณ์
และเครดิตยูเนี่ยน จะต้องส่ งสำเนำเอกสำรนโยบำยดังกล่ำวแก่ PRA ในทันทีที่ได้รับควำมยินยอมจำก
คณะกรรมกำรบริ หำร
(1.2) จำกัดปริ มำณและระยะเวลำกำรกูย้ มื เงินแก่สมำชิกตำมขนำดของสหกรณ์
(1.3) จำกัดปริ มำณกำรให้กยู้ ืมเงินแก่สมำชิกรำยใหญ่ (Large Exposure) เช่น
สหกรณ์หรื อเครดิตยูเนี่ยนจะต้องไม่ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ งมีหนี้เงินกูย้ มื เกินกว่ำร้อยละ 25 ของทุนทั้งหมด
(1.4) หำกสมำชิกของสหกรณ์หรื อเครดิตยูเนี่ยนเป็ นกรรมกำรบริ หำรและมี
กำรกูย้ มื เงิน กำหนดให้คณะกรรมกำรบริ หำรหรื อผูม้ ีอำนำจอนุมตั ิเงินกูย้ มื จะต้องไม่ใช้หลักเกณฑ์พิเศษ
สำหรับบุคคลดังกล่ำว เพรำะตนเองมีฐำนะเป็ นสมำชิกของสหกรณ์และอยูใ่ นฐำนะของผูอ้ นุมตั ิเงินกูย้ มื
ด้วยเช่นเดียวกัน จึงมีลกั ษณะกำรขัดกันแห่งผลประโยชน์
เมื่อพิจำรณำหลักเกณฑ์ที่เหมำะสมในกำรกำกับกำรให้กยู้ มื เงินของสหกรณ์น้ นั
ไม่ควรมีหลักเกณฑ์ที่เคร่ งครัดเหมือนกับกำรให้สินเชื่อของธนำคำรพำณิ ชย์ เพรำะจะขัดกับหลักกำรของ
สหกรณ์ที่มุ่งเน้นกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่สมำชิกที่มีควำมจำเป็ น แต่กำรไม่มีหลักเกณฑ์ในกำรกำกับดูแล
กำรให้กยู้ มื เงิน ย่อมส่ งผลกระทบกับสถำนะทำงกำรเงินของสหกรณ์ และเท่ำกับเป็ นกำรส่ งเสริ มให้สมำชิก
ไม่มีวนิ ยั ทำงกำรเงินและเข้ำมำเป็ นสมำชิกเพื่อมุ่งหวังสิ ทธิ ในกำรกูย้ มื เงินกับสหกรณ์เพียงเท่ำนั้น
โดยหลักกำรแล้ว ควรแยกหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกำรให้กยู้ มื เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนเป็ นกำรเฉพำะ และหลักเกณฑ์ดงั กล่ำวจะต้องคำนึ งถึงหลักกำรของกำรรวมกลุ่มในรู ปแบบ
ของสหกรณ์ ซึ่งอำจจะไม่ผอ่ นปรนกว่ำหลักเกณฑ์กำรให้สินเชื่อของธนำคำรพำณิ ชย์ในปัจจุบนั
ซึ่ งควรมีสำระสำคัญดังต่อไปนี้
ก. ควรนำหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำอนุมตั ิเงินกูย้ มื แก่สมำชิกตำมแนวปฏิบตั ิ
ของนำยทะเบียนสหกรณ์มำกำหนดไว้ในกฎหมำยระดับพระรำชบัญญัติ เพื่อกำรกำกับดูแลมีประสิ ทธิ ภำพ
และเป็ นมำตรฐำนเดียวกันในกำรบังคับใช้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยน ได้แก่ ประเภท
กำรกูย้ มื เงิน เช่น กูย้ มื ฉุ กเฉิ น เงินกูส้ ำมัญ และเงินกูพ้ ิเศษ กำรกำหนดอัตรำดอกเบี้ยเงินกูแ้ ต่ละประเภท
และหลักเกณฑ์ควบคุมหลักประกันและกำรเรี ยกคืนเงินกู้
ข. กำหนดห้ำมให้กยู้ มื เงินแก่กรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน
เป็ นพิเศษแตกต่ำงจำกสมำชิ กของสหกรณ์โดยทัว่ ไป เพื่อป้ องกันกรรมกำรสหกรณ์ซ่ ึ งเป็ นสมำชิกของ
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สหกรณ์ดว้ ยนั้น กำหนดหลักเกณฑ์กำรกูย้ มื เงินให้แก่ตนเองไปในทำงที่เป็ นประโยชน์แก่ตนเอง
และพวกพ้อง
ค. กำรตรวจสอบข้อมูลเครดิต สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ที่ให้กยู้ มื เงินแก่สมำชิกเป็ นจำนวนหรื อปริ มำณมำก โดยตรวจสอบข้อมูลเครดิตของสมำชิกที่มีต่อสหกรณ์
และที่มีต่อสถำบันกำรเงินอื่นเพื่อลดควำมเสี่ ยงจำกกำรผิดนัดชำระหนี้
ง. สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนควรมีคณะกรรมกำรบริ หำร
ควำมเสี่ ยงด้ำนกำรกูย้ มื เงินขึ้นเพื่อตรวจสอบและกำรบริ หำรจัดกำรธุ รกิจเงินกูย้ มื ของสหกรณ์
ให้มีประสิ ทธิ ภำพและเพื่อควำมโปร่ งใสในกำรดำเนินกำร
จ. ควรกำหนดให้สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีหน้ำที่
ในกำรรำยงำนกำรให้กยู้ มื เงินแก่สมำชิกในทุก 6 เดือน โดยจะต้องมีกำรสุ่ มตรวจกำรให้กยู้ มื เงินดังกล่ำว
ว่ำได้มีกำรปฏิบตั ิถูกต้องตำมหลักเกณฑ์หรื อไม่ หำกมีกำรฝ่ ำฝื นควรมีบทกำหนดโทษสำหรับสหกรณ์
ดังกล่ำวด้วย
(2) กำรลงทุน
หลักเกณฑ์กำรกำกับสหกรณ์น้ นั มำตรำ 62 ของพระรำชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. 2542 และประกำศคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ เรื่ อง ข้อกำหนดกำรฝำกหรื อกำรลงทุน
อย่ำงอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2552 ได้กำหนดประเภทของกิจกำรที่สหกรณ์สำมำรถลงทุนได้เท่ำนั้น จึงทำให้
กำรลงทุนของสหกรณ์นำเงินลงทุนโดยขำดกำรคำนึงถึงควำมเสี่ ยง (Investment Risk) เนื่องจำกกำรรู ปแบบ
กำรลงทุนของสหกรณ์ในปั จจุบนั มีควำมซับซ้อน จึงมีควำมจำเป็ นที่จะต้องมีหลักเกณฑ์ในกำรกำกับกำร
ลงทุนที่คำนึงถึงสัดส่ วนของกำรลงทุนเพื่อป้ องกันควำมเสี่ ยงจำกควำมเสี ยหำยที่อำจจะเกิดขึ้น นอกจำกนั้น
วิธีกำรกำกับดูแลตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ยังขำดหน่วยงำนที่มีควำมเชี่ยวชำญในกำรกำกับ
ดูแลเกี่ยวกับกำรลงทุนของสหกรณ์ เพื่อมิให้เกิดปั ญหำกำรนำเงินลงทุนไปดำเนินกำรที่ขดั กับวัตถุประสงค์
ของสหกรณ์ เช่น กำรนำเงินไปซื้ อสลำกกินแบ่งรัฐบำลและถูกฉ้อโกง เป็ นต้น
ซึ่ งหำกศึกษำหลักเกณฑ์กำรกำกับในเรื่ องของกำรลงทุนของธนำคำรพำณิ ชย์
ก็จะพบว่ำ พระรำชบัญญัติธุรกิจสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2551 ได้กำหนดประเภทของกำรลงทุนไว้เฉพำะ
กำรซื้ อหุ น้ ในบริ ษทั หรื อกำรถือหน่วยลงทุนหรื อหลักทรัพย์ และกำหนดอัตรำส่ วนกำรลงทุนในแต่ละ
ประเภทไว้อย่ำงชัดเจน เช่น กำรถือหรื อมีหุ้นของสถำบันกำรเงิน ซึ่ งห้ำมไม่ให้ธนำคำพำณิ ชย์ถือ
หรื อมีหุน้ โดยทำงตรงหรื อทำงอ้อมในบริ ษทั ใดเกินกว่ำร้อยละ 20 ของเงินกองทุนของสถำบันกำรเงินนั้น
สำหรับกำรถือหรื อมีหุน้ ในทุกบริ ษทั รวมกัน เป็ นต้น
ในขณะที่กำรลงทุนของสหกรณ์และเครดิตยูเนี่ยนของสหรำชอำณำจักรนั้น
จะกำหนดประเภทธุ รกิจที่สำมำรถลงทุนได้อย่ำงชัดเจน ทั้งยังกำหนดให้มีกำรทำนโยบำยบริ หำรควำมเสี่ ยง
และให้องค์กรกำกับดูแลเข้ำมำกำกับดูแลอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่ กำหนดประเภทกิจกำรที่สำมำรถลงทุนได้
4 ประเภทเท่ำนั้น คือ เงินฝำกหรื อสิ นเชื่อกับธุ รกิจที่ให้บริ กำรรับฝำกเงินที่รัฐรับรอง เงินฝำกหรื อให้สินเชื่ อ
ในสถำบันกำรเงินที่ให้บริ กำรรับฝำกเงิน ซึ่ งอยูภ่ ำยใต้กำรกำกับของประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป
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(EEA State) หลักทรัพย์ที่ใช้เงินปอนด์สเตอร์ลิง (sterling-denominated securities) ออกโดยรัฐบำล
ของประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA State)
ดังนั้น จะเห็นได้วำ่ กำรลงทุนของสหกรณ์ในปั จจุบนั ไม่คำนึงถึงควำมเสี่ ยง
แม้วำ่ กำรลงทุนจะไม่ใช่วตั ถุประสงค์หลักของสหกรณ์ในกำรมุ่งแสวงหำผลกำไรก็ตำม แต่กำรดำเนิ นกำร
ของสหกรณ์ยอ่ มมีตน้ ทุนในกำรบริ หำรจัดกำร ภำระต้นทุนดังกล่ำวทำให้สหกรณ์มีควำมจำเป็ นต้องนำเงิน
ของสมำชิกไปหำรำยได้ให้เพียงพอกับต้นทุนค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น เมื่อกำรลงทุนให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่
สู ง แต่ก็มกั จะมีควำมเสี่ ยงที่สูงตำมด้วยเช่นกัน ดังนั้น นำยทะเบียนควรออกระเบียบสำหรับสหกรณ์วำ่ ด้วย
กำรลงทุน ซึ่ งมีหลักเกณฑ์ที่กำหนดให้สหกรณ์พิจำรณำควำมเสี่ ยงในแต่ละประเภทของกิจกำรที่กำหนด
ให้สำมำรถลงทุนได้ โดยหลักเกณฑ์ดงั กล่ำวต้องมีควำมทันสมัยและเชื่อมโยงกับข้อมูลของตลำดเงิน
ในภำพรวมด้วย
นอกจำกนี้ ควรมีกำรกำหนดหลักเกณฑ์ในกำรกำกับกำรลงทุนของสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแยกต่ำงหำกจำกสหกรณ์ประเภทอื่น โดยเทียบเคียงกับแนวทำง
กำรลงทุนของสหกรณ์และเครดิตยูเนี่ยนของประเทศอังกฤษ ซึ่ งหลักเกณฑ์ดงั กล่ำวจะต้องมีสำระสำคัญ ได้แก่
(2.1) กำหนดประเภทของกิจกำรที่มีสำมำรถลงทุนได้
(2.2) กำรกำหนดอัตรำส่ วนกำรลงทุนในกิจกำรที่ไม่มีควำมเสี่ ยงหรื อมีควำม
เสี่ ยงที่ต่ำ เช่น กำรฝำกเงินในธนำคำรหรื อสถำบันกำรเงินอื่นที่มีวตั ถุประสงค์ในกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ทำงกำรเงินแก่สหกรณ์ ซื้ อหลักทรัพย์ของรัฐบำลและรัฐวิสำหกิจ เป็ นต้น
(2.3) กำหนดอัตรำส่ วนที่เหมำะสมของกำรลงทุนตำมขนำดของกิจกำรของ
สหกรณ์
(2.4) กำหนดข้อยกเว้นกรณี กำรขยำยอัตรำส่ วนกำรลงทุนเกินกว่ำที่กฎหมำย
กำหนด แต่จะต้องอยูภ่ ำยใต้เงื่อนไขที่นำยทะเบียนสหกรณ์กำหนดไว้โดยเคร่ งครัด
5.3.3.4 กำรกำกับดูแลองค์กรบริ หำร
เป็ นกำรพิจำรณำกำรกำกับดูแลของคณะกรรมกำรสหกรณ์ในเรื่ องเกี่ยวกับ
กำรกำหนดคุณสมบัติของกรรมกำร โดยพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 กำหนดคุณสมบัติของ
กรรมกำรสหกรณ์ โดยคำนึงเพียงลักษณะต้องห้ำม 4 ประกำร ได้แก่ ห้ำมเป็ นบุคคลที่ได้รับโทษจำคุก
เว้นแต่เป็ นโทษสำหรับควำมผิดที่ได้กระทำโดยประมำทหรื อควำมผิดลหุ โทษ ห้ำมเป็ นบุคคลที่ถูกไล่ออก
จำกทำงรำชกำรองค์กำรหรื อหน่วยงำนของรัฐหรื อเอกชนฐำนทุจริ ตต่อหน้ำที่ ห้ำมเป็ นบุคคลที่เคยถูกพ้น
จำกตำแหน่งกรรมกำรหรื อถูกที่ประชุมใหญ่มีมติถอดถอนออกจำกตำแหน่งกรรมกำรเพรำะเหตุทุจริ ต
ต่อหน้ำที่
โดยเมื่อทำกำรศึกษำเปรี ยบเทียบกับกฎหมำยว่ำด้วยธุ รกิจสถำบันกำรเงินของ
ประเทศไทย กำรกำกับดูแลสหกรณ์และเครดิตยูเนี่ยนของประเทศอังกฤษ เห็นว่ำ
(1) คุณสมบัติดำ้ นควำมซื่อสัตย์ สุ จริ ต และชื่อเสี ยง เป็ นหลักเกณฑ์สำคัญประกำร
หนึ่งของผูบ้ ริ หำรธุ รกิจที่ให้บริ กำรทำงกำรเงิน ซึ่งกรณี ของธนำคำรพำณิ ชย์ หลักเกณฑ์ดงั กล่ำวกำหนดไว้
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อย่ำงชัดเจนในมำตรำ 24 (2) (3) พระรำชบัญญัติธุรกิจสถำบันกำรเงิน และประกำศธนำคำรแห่งประเทศ
ไทย231 โดยกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำมในกำรป้ องกันกำรทุจริ ต ฉ้อโกง หรื อทุจริ ตทำงกำรเงิน
เช่น ต้องไม่เคยถูกพิพำกษำถึงที่สุดหรื อให้จำคุกในควำมผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริ ต แม้จะเป็ น
กำรรอลงโทษก็ตำม หรื อต้องไม่มีพฤติกรรมที่แสดงถึงกำรทำงำนที่ส่อไปในทำงทุจริ ตหรื อฉ้อฉล หรื อ
มีส่วนร่ วมให้เกิดกำรกระทำดังกล่ำวของบุคคลอื่น ซึ่ งรวมถึงกำรเลือกปฏิบตั ิหรื อแสวงหำผลประโยชน์
ส่ วนตนหรื อพวกพ้อง หรื อเข้ำไปมีส่วนร่ วมในกำรตัดสิ นใจอันที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ในขณะที่กำรกำหนดคุณสมบัติเกี่ยวกับควำมซื่ อสัตย์ สุ จริ ตและชื่อเสี ยงดังกล่ำวของกรรมกำรสหกรณ์
และกรรมกำรเครดิตยูเนี่ยนของประเทศอังกฤษนั้น จะต้องแสดงให้เป็ นที่พอใจแก่ FCA ว่ำบุคคลนั้น ๆ
มีควำมตั้งใจที่จะกระทำกำรในหน้ำที่โดยเปิ ดเผย สุ จริ ตในกำรทำธุ รกิจในฐำนะเป็ นผูด้ ูแลเงินของสมำชิก
(2) ด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถและประสบกำรณ์ ในพระรำชบัญญัติธุรกิจสถำบัน
กำรเงิน พ.ศ. 2551
ทำงผูว้ จิ ยั จึงเห็นควรให้มีกำรแก้ไขมำตรำ 52 ของพระรำชบัญญัติสหกรณ์
ที่วำ่ ด้วยคุณสมบัติของกรรมกำร โดยควรกำหนดคุณสมบัติในด้ำนควำมรู ้ ควำมเชี่ยวชำญในกำรบริ หำร
จัดกำรสหกรณ์ โดยไม่จำเป็ นต้องได้รับกำรให้ควำมเห็นชอบจำกธนำคำรแห่งประเทศไทยหรื อ FCA
เหมือนกับธนำคำรพำณิ ชย์ของไทย หรื อสหกรณ์หรื อเครดิตยูเนี่ยนของอังกฤษก็ได้ แต่ควรกำหนดให้
ผูท้ ี่ได้รับเลือกเป็ นกรรมกำรจะต้องได้รับกำรอบรมและจะต้องผ่ำนกำรอบรมหรื อทดสอบควำมรู ้
และควำมสำมำรถด้ำนกำรบริ หำรจัดกำรทำงกำรเงิน ซึ่งจัดโดยองค์กรในกำรกำกับดูแลก่อน จึงจะสำมำรถ
มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็ นกรรมกำรบริ หำรได้ เพรำะกำรจัดหลักสู ตรอบรมเพื่อให้กรรมกำรของสหกรณ์
มีควำมรู ้ควำมเชี่ยวชำญในระดับที่จะสำมำรถกำหนดนโยบำยและกำรบริ หำรจัดกำร โดยคำนึงถึงควำม
เสี่ ยงย่อมส่ งผลดีต่อกำรบริ หำรจัดกำรสหกรณ์ เพรำะด้วยขนำดของสิ นทรัพย์ของสหกรณ์ในปั จจุบนั
ที่เพิ่มมำกขึ้นอย่ำงรวดเร็ ว หำกกรรมกำรสหกรณ์ขำดควำมรู ้และควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรบริ หำรจัดกำรทำง
กำรเงินย่อมส่ งผลต่อระบบกำรบริ หำรจัดกำรของสหกรณ์น้ นั ๆ และระบบของสหกรณ์ในภำพรวมไม่มำกก็นอ้ ย
ตำมไปด้วย
โดยหลักสู ตรในกำรอบรมควรเป็ นกำรเรี ยนรู ้ในเรื่ องเกี่ยวกับกำรบริ หำรจัดกำร
ของสหกรณ์ กำรลงทุน กำรคำนวณอัตรำผลตอบแทนและควำมเสี่ ยงจำกกำรลงทุน ประเภท และลักษณะ
ของหลักทรัพย์กำรลงทุนกำรบริ หำรควำมเสี่ ยง กำรจัดทำงบกำรเงิน กำรตรวจสอบกิจกำรของสหกรณ์
ในเบื้องต้น ตลอดจนมีกำรวัดผลและประเมินผล เพื่อให้ได้รับใบอนุญำตและเป็ นคุณสมบัติอย่ำงหนึ่ง
ของกำรเป็ นกรรมกำรสหกรณ์ โดยอำจจะกำหนดระยะเวลำของหลักสู ตร 3-6 เดือน หรื อ 1 ปี แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ โดยให้ข้ ึนอยูก่ บั ขนำดของสิ นทรัพย์ของสหกรณ์น้ นั ๆ เป็ นสำคัญ

ประกำศธนำคำรแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 14/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบแต่งตั้ง
กรรมกำร ผูจ้ ดั กำร ผูม้ ีอำนำจในกำรจัดกำรหรื อที่ปรึ กษำของสถำบันกำรเงิน
231
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5.3.4 ระบบการตรวจสอบ
ระบบกำรตรวจสอบสหกรณ์ในประเทศไทยนั้นอำจแบ่งกำรตรวจสอบของสหกรณ์
ได้เป็ นสองรู ปแบบ คือ กำรตรวจสอบกิจกำรภำยในของสหกรณ์ และกำรตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์
โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยรู ปแบบในกำรตรวจสอบทั้งสองประกำรดังกล่ำวข้ำงต้นมีควำมสำคัญ
เนื่องจำกเป็ นกลไกในกำรตรวจสอบกิจกำรและกำรดำเนิ นงำนของสหกรณ์ เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
(ของสหกรณ์) ก่อให้เกิดควำมโปร่ งใส ส่ งเสริ มให้กำรดำเนินงำนของสหกรณ์เป็ นไปโดยมีประสิ ทธิ ภำพ
ควบคู่ไปกับกำรกำกับดูแลที่เหมำะสม
5.3.4.1 กำรตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์
ภำยใต้พระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542ได้กำหนดให้สหกรณ์มีผตู ้ รวจสอบ
กิจกำรที่ได้รับเลือกตั้งจำกที่ประชุมใหญ่โดยสมำชิกหรื อบุคคลภำยนอก ทั้งนี้ เพื่อดำเนินกำรตรวจสอบ
กิจกำรของสหกรณ์และทำรำยงำนเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ กำรตรวจสอบกิจกำรหมำยควำม
รวมถึงกำรตรวจสอบกำรดำเนินกำรทั้งปวงของสหกรณ์ และกำรตรวจสอบกิจกำรด้ำนต่ำง ๆ ที่ได้มี
กำรกำหนดไว้ในระเบียบ ข้อบังคับ อันได้แก่กำรปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรเงิน กำรบัญชี กำรปฏิบตั ิตำมนโยบำย
กำรบริ หำรงำน ระบบสำรสนเทศ และระบบควบคุมงำนด้ำนต่ำง ๆ ดังนั้น จะเห็นได้วำ่ กำรตรวจสอบ
กิจกำร ครอบคลุมถึงกำรตรวจสอบในทุก ๆ ด้ำนของสหกรณ์ กำรตรวจสอบกิจกำรภำยในสหกรณ์
เริ่ มต้นด้วยกำรศึกษำและสำรวจในเบื้องต้นเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจในระบบกำรดำเนิ นงำนและลักษณะ
ของสหกรณ์ เมื่อได้ขอ้ มูลครบถ้วนแล้ว จึงทำกำรวำงแผนกำรตรวจสอบเพื่อกำหนดทิศทำงให้กำรดำเนิ นงำน
เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ต่อมำจึงดำเนินกำรปฏิบตั ิงำนตรวจสอบ สอบทำน และรวบรวมหลักฐำน
เพื่อวิเครำะห์และประเมินผลกำรปฏิบตั ิงำนต่ำง ๆ ขั้นตอนสุ ดท้ำย คือ ทำกำรรำยงำนข้อเท็จจริ งของ
สหกรณ์ รวมถึงข้อสังเกตที่ตรวจพบและข้อเสนอแนะเพื่อให้กำรดำเนินงำนของสหกรณ์มีประสิ ทธิ ภำพ
ยิง่ ขึ้น นอกจำกนี้กำรปฏิบตั ิกำรตรวจสอบกิจกำรในครำวต่อไปจะต้องมีกำรติดตำมผลและกำรแก้ไขผลให้
สหกรณ์มีกำรพัฒนำต่อไป
5.3.4.2 กำรตรวจบัญชีโดยนำยทะเบียนสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กำรตรวจสอบสหกรณ์น้ นั แม้วำ่ สหกรณ์แต่ละแห่ง มีกำรตรวจสอบกิจกำรภำยใน
ของสหกรณ์เองแล้ว รู ปแบบในกำรตรวจสอบดังกล่ำวยังคงไม่เพียงพอ จึงต้องมีกลไกสำคัญอีกประกำร
หนึ่งซึ่ งเป็ นหน้ำที่ของหน่วยงำนภำครัฐที่เข้ำมำมีบทบำทกำกับดูแลสหกรณ์ ได้แก่กำรตรวจบัญชีของ
สหกรณ์โดยกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ ซึ่ งเป็ นหน่วยงำนที่ได้รับมอบอำนำจตำมกฎหมำยจำกนำยทะเบียน
สหกรณ์ หน่วยงำนดังกล่ำวจะทำหน้ำที่ตรวจสอบบัญชีพฒั นำระบบบัญชีและกำรสอบบัญชีให้เป็ นไปตำม
มำตรฐำน และเพื่อให้สอดคล้องกับกำรดำเนิ นธุ รกิจของสหกรณ์แต่ละประเภทรวมถึงกำรพัฒนำระบบ
กำรกำกับดูแลผูส้ อบบัญชี ระบบกำรตรวจสอบกิจกำรและสมรรถนะของผูต้ รวจสอบกิจกำรพร้อมทั้ง
เสริ มสร้ำงควำมรู ้และส่ งเสริ มกำรจัดทำบัญชีให้แก่สมำชิกสหกรณ์ ผูต้ รวจสอบหรื อผูส้ อบบัญชีเป็ น
ผูท้ ี่นำยทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งขึ้น ซึ่ งได้แก่ ข้ำรำชกำรกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และผูส้ อบบัญชีภำคเอกชน
ที่ได้ข้ ึนทะเบียนตำมที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด โดยผูส้ อบบัญชีจะต้องสอบบัญชีตำมมำตรฐำน
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และภำยใต้ระเบียบที่นำยทะเบียนสหกรณ์กำหนด โดยมีหน้ำที่และขอบเขตควำมรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ในด้ำนกำรเงิน กำรบัญชี (Financial Audit)
ฐำนะกำรเงินของสหกรณ์นบั ว่ำมีควำมสำคัญอย่ำงยิง่ ต่อฐำนะขององค์กร
โดยเฉพำะกำรใช้เงินทุนของสหกรณ์ซ่ ึงจำเป็ นต้องดำเนิ นกำรให้เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพสู งสุ ด
ทั้งนี้ สิ่ งสำคัญของสหกรณ์ที่จะต้องดำเนินกำรตรวจสอบบัญชี ได้แก่ เอกสำรทำงกำรเงินซึ่ งแสดง
งบกำรเงินของสหกรณ์ อันประกอบด้วย งบดุล งบกำไรขำดทุน และงบต่ำง ๆ รวมถึงรำยละเอียดประกอบ
งบกำรเงิน ระบบบัญชี กระแสกำรเงินของสหกรณ์ ควำมเสี่ ยงทำงกำรเงินในด้ำนต่ำง ๆ รวมถึงบุคคล
ที่ทำหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรเงินของสหกรณ์ โดยสหกรณ์จะต้องมีกำรจัดทำบัญชีตำมแบบที่กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์กำหนด โดยกำรตรวจสอบรู ปแบบดังกล่ำวมีวตั ถุประสงค์เพื่อตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูล
ทำงกำรเงิน และหำทำงแก้ไขข้อบกพร่ องของกำรควบคุมด้ำนกำรเงิน
(2) กำรปฏิบตั ิกำร (Operational Audit)
กำรตรวจสอบกำรปฏิบตั ิกำรของสหกรณ์เป็ นกำรตรวจสอบกำรดำเนินกำร
และปฏิบตั ิงำนของเจ้ำหน้ำที่และผูท้ ี่มีควำมเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ในระดับต่ำง ๆ และประเมินผลเพื่อให้
ทรำบประสิ ทธิภำพของงำน และเพื่อปรับปรุ งแก้ไขกำรปฏิบตั ิงำนที่มีควำมบกพร่ องให้มีประสิ ทธิ ภำพ
และบรรลุเป้ ำหมำยของสหกรณ์ที่กำหนดไว้
(3) กำรบริ หำรงำน (Management Audit)
นอกเหนือจำกกำรตรวจสอบตัวกิจกำรของสหกรณ์และกำรปฏิบตั ิงำน
ของเจ้ำหน้ำที่ผเู ้ กี่ยวข้องแล้ว สิ่ งสำคัญอีกประกำรคือกำรตรวจสอบบุคคลผูอ้ ยูใ่ นฐำนะผูบ้ ริ หำรระดับต่ำง ๆ
ซึ่งถือเป็ นบุคคลที่มีควำมสำคัญในกำรวำงนโยบำย และวำงแนวทำงของสหกรณ์ เพื่อควบคุมประสิ ทธิภำพ
ของกำรบริ หำรงำน และดำเนินกำรตรวจสอบ แก้ไข รวมถึงปรับปรุ งให้เกิดควำมโปร่ งใส ผลของกำร
ตรวจสอบบัญชีจะออกมำในรู ปแบบของรำยงำนกำรสอบบัญชี โดยจะเป็ นกำรสรุ ปข้อมูลหลักฐำนกำรสอบ
บัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีได้จำกกำรตรวจสอบ ในรู ปแบบของกำรแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงิน รวมถึงกำรให้
ข้อเท็จจริ งและข้อสังเกตที่ตรวจพบ พร้ อมทั้งให้กำรเสนอแนะในกำรพัฒนำ สนับสนุ นและส่ งเสริ ม
กิ จกำรและกำรดำเนิ นงำนของสหกรณ์ ให้เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ และเพื่อให้อยู่ภำยใต้กฎหมำย
ระเบียบและข้อบังคับของสหกรณ์ โดยผูส้ อบบัญชี ภำยใต้กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ มีหน้ำที่รำยงำนผล
กำรตรวจสอบบัญชี ของสหกรณ์ ต่อนำยทะเบียนสหกรณ์ เพื่อให้มีกำรดำเนิ นกำรหรื อออกคำสั่งทำง
กฎหมำยต่อไป กำรตรวจสอบกิ จกำรของสหกรณ์ น้ นั กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ กรมตรวจบัญชี สหกรณ์
และผูส้ อบบัญชี สำมำรถนำเครื่ องมือหรื อวิธีกำรในกำรตรวจสอบมำใช้โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสม
นอกเหนือจำกกำรสอบบัญชีของสหกรณ์ ในด้ำนเอกสำร หำกมีควำมจำเป็ นผูส้ อบบัญชียงั มีบทบำท
ในกำรตรวจสอบกิจกำรและกำรดำเนิ นงำนของสหกรณ์ โดยติดตำมและสังเกตกำรณ์เพื่อให้ทรำบ
ข้อเท็จจริ งที่เป็ นอยูแ่ ละทำกำรบันทึกข้อมูลดังกล่ำว เช่นกำรสังเกตกำรณ์ปฏิบตั ิงำนของเจ้ำหน้ำที่
กำรดำเนิ นกำรของผูบ้ ริ หำร รวมถึงกำรดำเนินงำนในทำงปฏิบตั ิของสหกรณ์น้ นั ๆ เป็ นต้น
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5.3.4.3 ควำมคิดเห็นในประเด็นของระบบตรวจสอบกำรกำกับดูแลสหกรณ์ในประเทศ
ไทยยังคงมีควำมไม่ชดั เจน โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ระบบกำรตรวจสอบ เนื่ องจำกสหกรณ์ไม่มีสิทธิ ตำมกฎหมำย
ในกำรตั้งผูส้ อบบัญชี กำรแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีเป็ นอำนำจโดยกฎหมำยของนำยทะเบียนสหกรณ์
ซึ่งปั จจุบนั อยูภ่ ำยใต้กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำบทบำทหน้ำที่ของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
ซึ่ งมีหน้ำที่หลักในกำรส่ งเสริ ม ให้ควำมรู ้ และพัฒนำสหกรณ์ ซึ่ งเป็ นงำนทำงด้ำนกำรกำกับดูแล ดังนั้น
กำรดำเนิ นงำนจึงอำจไม่เหมำะสมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบที่มีมำแต่เดิม ประกอบกับกำรมอบหมำยให้
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ซ่ ึงมีหน้ำที่สอบบัญชี เป็ นหลัก และต่อมำได้มีหน้ำที่ในกำรส่ งเสริ ม ในกำรสอนบัญชี
รวมถึงให้ควำมรู ้ในกำรทำบัญชีครัวเรื อนแก่เกษตรกร จึงทำให้กำรดำเนินงำนสอบบัญชีเป็ นไปโดยขำด
ประสิ ทธิ ภำพ เนื่องจำกปริ มำณงำนที่อยูใ่ นควำมรับผิดชอบ ควำมขำดแคลนด้ำนบุคคลำกร และกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ในปั จจุบนั ยังมิได้มีกำรวำงหลักเกณฑ์ในเรื่ องกำรกำกับดูแลอย่ำงชัดเจน
ทำให้ในท้ำยที่สุดกำรกำกับดูแล และสอบบัญชีเป็ นไปโดยขำดประสิ ทธิ ภำพ ปั ญหำอีกประกำร
ในกำรตรวจสอบและกำกับดูแลโดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเป็ นสำเหตุมำจำกกำรที่เจ้ำหน้ำที่ไม่ออกคำสั่ง
ในกรณี ที่พบข้อเท็จจริ งที่มีลกั ษณะขัดต่อหลักเกณฑ์หรื อกฎหมำย ดังเช่นกำรทุจริ ตในสหกรณ์ที่เกิดจำก
กำรขำดธรรมภิบำลของผูบ้ ริ หำร ทั้งนี้ เนื่องจำกพบว่ำไม่อำจผ่อนปรนปั ญหำที่เกิดขึ้น และเนื่องจำกปั จจัย
อื่น ๆ ที่ทำให้ไม่อำจเข้ำถึงข้อมูล อำทิเช่น กำรมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน นอกจำกนี้ นำยทะเบียนผูม้ ีอำนำจ
สั่งกำรได้ทำกำรแก้ไขข้อบกพร่ องอันพบจำกรำยกำรตรวจสอบกิจกำรเนื่องจำกกลัวควำมผิดพลำดจำก
กำรตรวจสอบ ประกอบกับกำรกำหนดอำนำจหน้ำที่ และควำมรับผิดของหน่วยงำนที่ทำหน้ำที่กำกับดูแล
ยังขำดกฎหมำยที่ชดั เจน รวมถึงหลักเกณฑ์ในกำรกำกับดูแลสหกรณ์แต่ละประเภทที่มีควำมแตกต่ำงกัน
และยังคงขำดควำมชัดเจน เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน ซึ่ งมีควำมเกี่ยวข้องกับกิจกำรทำงกำร
เงิน ควรมีหลักเกณฑ์เฉพำะที่มีควำมเข้มงวดมำกกว่ำสหกรณ์ประเภทอื่น ๆ ดังนั้น ระบบกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์จึงควรมีควำมเหมำะสมและชัดเจนมำกขึ้น นอกจำกนี้ ควรเพิ่มหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
และเชี่ยวชำญในกำรกำกับดูแล และตรวจสอบสหกรณ์ให้เข้ำมำมีบทบำทมำกขึ้นเพื่อให้กำรกำกับดูแล
สหกรณ์เป็ นไปอย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ ก่อให้เกิดกำรพัฒนำ และลดปั ญหำอันอำจเกิดขึ้นจำกกำรดำเนินกิจกำร
ของสหกรณ์อนั เกิดจำกกำรกำกับดูแลที่ไม่เพียงพอ
5.3.5 มาตรการให้ ความช่ วยเหลือสหกรณ์ในกรณีประสบปัญหาทางการเงิน
พระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มิได้ระบุหรื อมีมำตรกำรที่เกี่ยวข้องกำรให้ควำม
ช่วยเหลือสหกรณ์ในกรณี ประสบปั ญหำทำงกำรเงิน มีเพียงกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรจำกรำชกำร
หน่วยงำนต่ำงประเทศเพียงเท่ำนั้น แม้วำ่ มำตรำ 27 ของพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 จะกำหนดให้
มีกำรจัดตั้งกองทุนพัฒนำสหกรณ์เพื่อเป็ นทุนส่ งเสริ มกิจกำรของสหกรณ์ แต่มิได้เป็ นส่ วนหนึ่งในกำรให้
ควำมช่วยเหลือสหกรณ์ในกรณี ประสบปั ญหำทำงกำรเงิน เช่น กรณี ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่
ที่เกิดกำรทุจริ ตจนทำให้เกิดกำรขำดสภำพคล่องจนประสบปั ญหำทำงกำรเงิน ทำให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
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คลองจัน่ ต้องใช้ข้ นั ตอนตำมกฎหมำยล้มละลำยในกำรเข้ำสู่ กระบวนกำรฟื้ นฟูกิจกำร ในขณะที่สถำบัน
กำรเงินตำมพระรำชบัญญัติธุรกิจสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2551 มีกำรกำหนดขั้นตอนกำรแก้ไขฐำนะ
หรื อกำรดำเนินงำนของสถำบันกำรเงิน โดยธนำคำรแห่งประเทศไทยมีอำนำจในกำรดำเนินกำร
กรณี ที่สถำบันกำรเงิน หรื อกรรมกำรของสถำบันกำรเงินฝ่ ำฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยหรื อคำสัง่
ได้แก่ มีหนังสื อเตือนให้ระงับกำรฝ่ ำฝื น มีคำสังห้ำมกระทำกำรหรื อฝ่ ำฝื น และมีกองทุนเพื่อกำรฟื้ นฟู
และพัฒนำระบบสถำบันกำรเงินให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินให้แก่สถำบันกำรเงินกรณี ที่เกิดวิกฤติกำรณ์
เช่น กำรให้กยู้ มื เงินแก่สถำบันกำรเงิน ในส่ วนสหรำชอำณำจักร กรณี ที่เครดิตยูเนี่ยนประสบปัญหำ
ในด้ำนสภำพคล่องจนอำจจะทำให้มีกำรเลิกกิจกำรนั้น กฎหมำยกำหนดให้ธนำคำรกลำงของ
สหรำชอำณำจักรทำหน้ำที่เป็ นผูใ้ ห้กยู้ มื เงินสุ ดท้ำย (Lender of last Resort) เพื่อแก้ไขปั ญหำกำรขำดสภำพ
คล่อง และเพื่อป้ องกันมิให้เครดิตยูเนี่ยนจะต้องเลิกกิจกำรไป ทำงผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่ำ เห็นควรเพิ่มอำนำจให้กบั
กองทุนพัฒนำสหกรณ์เพื่อให้ควำมช่วยเหลือแก่สหกรณ์กรณี ที่ประสบปั ญหำสภำพคล่องในกรณี ที่ไม่ใช่
เกิดจำกกำรทุจริ ต ก็จะทำให้ช่วยยับยั้งหรื อชะลอควำมเสี ยหำยที่จะเกิดขึ้นกับสมำชิกของสหกรณ์น้ นั ๆ ได้
ในระดับหนึ่ง
5.3.6 การคุ้มครองเงินฝาก
เงินฝำกหรื อเงินค่ำหุ น้ ของสมำชิกของสหกรณ์ไม่ได้รับควำมคุม้ ครองจำกสถำบันคุม้ ครอง
เงินฝำกตำมพระรำชบัญญัติสถำบันคุม้ ครองเงินฝำก พ.ศ. 2551 มีเพียงแต่กฎกระทรวงที่กำหนดหลักเกณฑ์
ในลักษณะอย่ำงกว้ำง ที่ให้สำรองสิ นทรัพย์สภำพคล่องต่อเงินฝำกไว้ไม่ต่ำกว่ำร้อยละ 1 เท่ำนั้น ดังนั้น
หำกเกิดเหตุกำรณ์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งใดแห่งหนึ่งล้ม สมำชิกที่ฝำกเงินมีโอกำสที่จะไม่ได้รับเงินคืน
ไม่วำ่ จะมีเงินในบัญชีมำกน้อยเท่ำใดก็ตำม
ในส่ วนของกำรคุม้ ครองเงินฝำกของต่ำงประเทศนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อกำรเคหะ
(Banks and Building Societies) เครดิตยูเนี่ยน (Credit Unions) ของประเทศอังกฤษได้รับควำมคุม้ ครอง
ในเรื่ องของเงินฝำก จำกสถำบันที่ให้กำรคุม้ ครองเงินฝำกที่เรี ยกว่ำ Financial Services Compensation Scheme
(FSCS) เป็ นกองทุนเพื่อให้ควำมช่วยเหลือแก่ผบู ้ ริ โภคที่ได้รับผลกระทบหรื อเพื่อชดเชยค่ำเสี ยหำยจำก
กำรใช้บริ กำรทำงกำรเงินทั้งระบบ เมื่อผูป้ ระกอบธุ รกิจถูกเพิกถอนใบอนุ ญำตในกำรประกอบธุ รกิจ
โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในกำรให้ควำมช่วยเหลือแก่ผบู ้ ริ โภคที่เป็ นบุคคลธรรมดำ หรื อกรณี กฎหมำย
คุม้ ครองเงินฝำกของสหภำพยุโรปที่มีกำรประกำศใช้ฉบับล่ำสุ ด คือ Directive 2014/49/EU ซึ่งเป็ น
กำรแก้ไขกฎหมำยคุม้ ครองเงินฝำกฉบับเก่ำ คือ Directive 94/19/EC โดย Directive 2014/49/EU มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้ำง ควำมเชื่อมัน่ กับผูท้ ี่นำเงินมำฝำก โดยกำรให้ควำมคุม้ ครองแก่ผฝู ้ ำกรำยย่อยจำกผล
ของสถำบันผูใ้ ห้สินเชื่อ (Credit Institution) ที่ลม้ ละลำย โดยจัดตั้งโครงกำรคุม้ ครองเงินฝำก (Deposit
Guarantee Schemes หรื อ DGSs) อย่ำงไรก็ตำม Directive 2014/49/EU ได้บญั ญัติหลักกำรเพิม่ เติม
โดยระบุให้ DGSs จะต้องให้ควำมช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปั ญหำทำงกำรเงินของสถำบันผูใ้ ห้สินเชื่อให้
สอดคล้องกับกฎหมำย
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อีกฉบับ คือ Directive 2014/59/EU (The Bank Recovery and Resolution Directive หรื อ BRRD) ที่บญั ญัติ
ให้อำนำจเพื่อเป็ นเครื่ องมือในกำรแทรกแซง สำหรับกรณี จำเป็ นและเร่ งด่วน เพื่อแก้ไขสถำนะของสถำบัน
ทำงกำรเงินที่มีปัญหำและป้ องกันผลร้ำยที่อำจจะเกิดขึ้น รวมถึงยังเปิ ดช่องให้ DGSs ใช้เครื่ องมืออื่น ๆ
ที่มีอยูใ่ นกฎหมำยภำยในของประเทศสมำชิกในกำรป้ องกันกำรล้มละลำยของสถำบันผูใ้ ห้สินเชื่อ
จะเห็นได้วำ่ สหกรณ์และเครดิตยูเนี่ยนในต่ำงประเทศถือว่ำเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบกำรเงิน
ที่มีควำมคล้ำยคลึงกับสถำบันเงินที่ควรให้ควำมคุม้ ครองเงินฝำกแก่สมำชิกหรื อผูฝ้ ำกเงิน ดังนั้น หำกมีกำร
ปรับปรุ งแก้ไขในเรื่ องกำรกำกับดูแลสหกรณ์ในเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภำพมำกขึ้น เห็นควรที่จะ
กำหนดให้สมำชิกของสหกรณ์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้รับควำมคุม้ ครองเงินฝำกด้วยเช่นกัน
5.3.7 ภาษีทเี่ กีย่ วข้ องกับสหกรณ์
สหกรณ์ของไทยได้รับกำรยกเว้นภำษีหลำยประเภท เช่น ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
เนื่องจำกสหกรณ์เป็ นนิติบุคคลตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์มิใช่บริ ษทั หรื อห้ำงหุ ้นส่ วนนิติบุคคลตำม
มำตรำ 39 แห่งประมวลรัษฎำกรยกเว้นภำษีเงินได้พึงประเมินของสมำชิกกรณี ดอกเบี้ยเงินฝำกประเภท
ออมทรัพย์ที่ได้รับจำกสหกรณ์และเงินปั นผลที่สหกรณ์จ่ำยให้แก่สมำชิก ในส่ วนของภำษีธุรกิจเฉพำะ
ซึ่ งตำมปกติแล้ว กำรประกอบกิจกำรธนำคำรหรื อกำรประกอบกิจกำรใด ๆ โดยปกติเยีย่ งธนำคำรพำณิ ชย์
เช่น กำรให้กยู้ มื เงิน ค้ ำประกัน เป็ นต้น เป็ นกำรประกอบธุ รกิจที่เข้ำค่ำยกิจกำรที่ตอ้ งเสี ยภำษีธุรกิจเฉพำะ
อย่ำงไรก็ดี มำตรำ 91/3 (3) ได้ยกเว้นภำษีธุรกิจเฉพำะให้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ เฉพำะกำรให้กยู้ มื เงิน
แก่สมำชิกหรื อแก่สหกรณ์ออมทรัพย์อื่น โดยกรมสรรพำกรได้มีควำมเห็นว่ำ สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ได้รับ
กำรยกเว้นภำษีตำม มำตรำ 91/3 (3) ให้รวมถึงสหกรณ์ประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สหกรณ์ออมทรัพย์แต่ให้เงินกู้
แก่สมำชิกตนด้วย
ในขณะที่สหกรณ์ของต่ำงประเทศนั้น อำทิ สหรำชอำณำจักรสมำชิกของ registered society
จะต้องจ่ำยภำษีเงินได้สำหรับรำยได้ท้ งั หมดที่ได้รับ registered society ซึ่งคิดจำกดอกเบี้ยที่ได้รับจำกทุน
เรื อนหุน้ รวมทั้งอำกรแสตมป์ ในกรณที่มีกำรโอนหุ น้ ส่ วนกรณี สหกรณ์เยอรมนี ตอ้ งจ่ำยภำษีเงินได้
นิติบุคคลในอัตรำปกติ รวมถึง solidarity surcharge (ภำษีที่หุน้ ส่ วนบริ ษทั ต้องจ่ำยเพิ่มเป็ นพิเศษจำกภำษี
รำยได้นิติบุคคล) อีกร้อยละ 5.5 เช่นเดียวกับนิติบุคคลอื่น ๆ และสำหรับสหกรณ์ของประเภทญี่ปุ่นนั้น
ภำครัฐยังได้มีมำตรกำรส่ งเสริ มทำงภำษีซ่ ึ งโดยทัว่ ไปประเทศญี่ปุ่นมีกฎหมำยกำหนดให้นิติบุคคลญี่ปุ่น
จะต้องมีกำรเสี ยภำษีเงินได้นิติบุคคลโดยจะกำหนดอัตรำภำษีข้ ึนอยูก่ บั ประเภทของนิ ติบุคคลและขนำด
ของกิจกำร แต่ท้ งั นี้ นิติบุคคลในรู ปแบบของสหกรณ์ได้ถูกจัดออกเป็ นประเภทนิติบุคคลพิเศษที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สำธำรณะ (kyodou kumiai) จึงมีกำรกำหนดให้เสี ยภำษีเงินได้
นิติบุคคลในอัตรำที่ต่ำกว่ำนิ ติบุคคลทัว่ ไป รวมถึงได้รับยกเว้นภำษีบำงประเภท เช่น ภำษีใน
อสังหำริ มทรัพย์ เป็ นต้น
จะเห็นได้วำ่ สหกรณ์ท้ งั 7 ประเภทของไทยนั้น แม้วำ่ จะเป็ นกิจกำรที่ให้ควำมช่วยเหลือ
แก่สมำชิก แต่ก็มีลกั ษณะของธุ รกรรมที่เป็ นกำรรับฝำกเงินและกำรให้สินเชื่อแก่สมำชิกของสหกรณ์
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และได้รับยกเว้นภำษีท้ งั ภำษีธุรกิจเฉพำะและภำษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่ งถือว่ำเป็ นประโยชน์แก่กำรดำเนินงำน
ของสหกรณ์ทำให้มีตน้ ทุนทำงกำรเงินที่ต่ำกว่ำธนำคำรพำณิ ชย์ ส่ งผลต่อกำรจ่ำยเงินปั นผลและดอกเบี้ย
ให้กบั สมำชิกทำให้เป็ นสำเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดสภำพคล่องทำงกำรเงินที่มำกจนเกินไป โดยเฉพำะ
ในส่ วนของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ในปี 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์มีสมำชิกจำนวน
3,058,988 คน มีมูลค่ำธุ รกิจรวมทั้งสิ้ น 1,520,149.68 ล้ำนบำท รับฝำกเงินจำกสมำชิกจำนวน 492,653.43
ล้ำนบำท ให้สินเชื่อจำนวน 1,061,045.54 ล้ำนบำท ส่ วนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในปี 2558 มีจำนวนสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนทั้งสิ้ น 588 สหกรณ์ มีจำนวนสมำชิกทั้งสิ้ น 858,674 คน มูลค่ำธุ รกิจทั้งสิ้ น 35,413.33 ล้ำน
บำท รับฝำกเงิน 16,167.00 ล้ำนบำท ให้สินเชื่อ 16,678.61 ล้ำนบำท หำกพิจำรณำตัวเลขของกำรรับฝำกเงิน
กับกำรให้สินเชื่อในระบบธนำคำรพำณิ ชย์น้ นั เทียบกับสัดส่ วนกำรรับฝำกเงินและกำรให้สินเชื่อของ
สหกรณ์แล้วก็พบว่ำระบบสหกรณ์มีจำนวนเงินออมและกำรให้สินเชื่อเทียบเป็ น 1 ใน 10 ของระบบกำรเงิน
ในภำคกำรเงินของธนำคำรพำณิ ชย์ โดยสหกรณ์ออมทรัพย์บำงแห่งมีสัดส่ วนของเงินฝำกและกำรให้
สิ นเชื่ออำจมีขนำดเทียบเท่ำกับขนำดธนำคำรพำณิ ชย์ขนำดเล็ก ในขณะที่สหกรณ์ท้ งั ในส่ วนของ
สหรำชอำณำจักร เยอรมนี และญี่ปุ่นนั้นก็มีกำรเก็บภำษีกบั สหกรณ์ดว้ ยเพรำะเห็นว่ำสหกรณ์และเครดิต
ยูเนี่ยนในต่ำงประเทศถือว่ำเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบกำรเงินที่มีควำมคล้ำยคลึงกับสถำบันเงินและได้รับ
ควำมคุม้ ครองเงินฝำกแก่สมำชิกหรื อผูฝ้ ำกเงิน ดังนั้น ทำงคณะผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่ำหำกให้สมำชิกหรื อผูฝ้ ำกเงิน
ในสหกรณ์ได้รับควำมคุม้ ครองเงินฝำกแล้ว ก็เห็นควรที่จะมีกำรเก็บภำษีกบั สหกรณ์ของไทย ในส่ วนของ
สหกรณ์นอกภำคกำรเกษตร ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เพื่อเป็ นมำตรกำรหนึ่ง
ในกำรป้ องกันสภำพคล่องทำงกำรเงินที่มำกจนเกินไปสำหรับสหกรณ์ท้ งั สองประเภทดังกล่ำว

บทที่ 6
บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
6.1 บทสรุป
สหกรณ์น้ นั จัดตั้งอยูบ่ นรากฐานของหลักการประชาธิ ปไตย จากบรรดาบุคคลรวมตัวกัน
ด้วยความสมัครใจ เพื่อร่ วมกันแก้ไขปั ญหาความเดือดร้อนด้านเงินทุน ด้านการผลิตและการจาหน่าย
ให้มีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน โดยเน้นที่การช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่ งกันและกันสุ จริ ต เปิ ดเผย
และเอื้ออาทรต่อผูอ้ ื่น โดยสมาชิกทุกคนเป็ นเจ้าของสหกรณ์สมาชิกดาเนิ นกิจการร่ วมกันและช่วยเหลือ
ซึ่ งกันและกันเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนที่เกิดในการประกอบอาชีพของสมาชิก และช่วยยกฐานะ
ความเป็ นอยูข่ องสมาชิกให้ดียงิ่ ขึ้น ซึ่ งตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ได้ให้คานิยามของสหกรณ์
หมายความว่า คณะบุคคลซึ่ งร่ วมกันดาเนิ นกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเอง
และช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน ในปัจจุบนั ประเทศไทยมีสหกรณ์ท้ งั หมด 7 ประเภท ดังนี้ 1. สหกรณ์การเกษตร
2. สหกรณ์ประมง 3. สหกรณ์นิคม 4. สหกรณ์ร้านค้า 5. สหกรณ์บริ การ 6. สหกรณ์ออมทรัพย์ 7. สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน
โดยสหกรณ์ทุกประเภทนั้นยังถูกกากับดูแลจากหน่วยงาน 2 หน่วยงาน คือ 1. กรมส่ งเสริ มสหกรณ์
มีฐานะเป็ นนายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจในการกากับดูแลสหกรณ์ทาหน้าที่รับจดทะเบียน ส่ งเสริ ม ช่วยเหลือ
แนะนา และกากับดูแลการดาเนินงานของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและเป็ นไปตามหลักอุดมการณ์
ของสหกรณ์ เพื่อพัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์ และให้สหกรณ์น้ นั ดาเนิ นกิจการตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้จะตั้งขึ้น และ 2. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์น้ นั มีอานาจหน้าที่ในการเข้าไปตรวจสอบ
ทางบัญชีของสหกรณ์จากตัวเลขทางบัญชีของสหกรณ์แต่ละประเภท และปั จจุบนั สหกรณ์ท้ งั 7 ประเภท
อยูภ่ ายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
สาหรับหลักเกณฑ์การกากับดูแลของกฎหมายต่างประเทศที่คณะผูว้ จิ ยั ได้ศึกษา ประกอบด้วย
3 ประเทศ คือ สหราชอาณาจักร สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และญี่ปุ่น ซึ่ งมีรายละเอียด ดังนี้
สหกรณ์ในสหราชอาณาจักรแต่ละประเภทจะอยูภ่ ายใต้กฎหมายที่กากับดูแลแตกต่างกัน
ตามลักษณะการดาเนินการและธุ รกิจ โดยสหกรณ์ส่วนใหญ่จะอยูภ่ ายใต้กฎหมาย Co-operative and
Community Benefit Societies Act 2014 ซึ่ งกาหนดรู ปแบบและหลักเกณฑ์ในการการจัดตั้ง การกากับดูแล
และการตรวจสอบ ขณะที่เครดิตยูเนี่ยนจะอยูภ่ ายใต้กฎหมาย Credit Unions Act 1979 และ The CREDS
Sourcebook ซึ่ งได้เพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการดาเนิ นกิจการให้มีความเข้มงวดมากขึ้น และหากเป็ น Co – operative
Bank จะอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของกฎหมาย Financial Service Act 2012 ซึ่ งทั้งนี้สหกรณ์ท้ งั หมด
จะอยูภ่ ายใต้ 2 หน่วยงานหลัก ได้แก่ The Prudential Regulation Authority และ Financial Conduct
Authority ซึ่ งเป็ นองค์กรที่อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของธนาคารกลางของสหราชอาณาจักร
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สหกรณ์ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะอยูภ่ ายใต้กฎหมายเฉพาะ คือ Cooperative Societies Act
ซึ่ งได้กาหนดลักษณะเฉพาะในการตรวจสอบภายในตัวสหกรณ์ และกฎหมายทัว่ ไปหากไม่มีการกาหนดไว้
เป็ นการเฉพาะโดยสหกรณ์ทุกประเภทจะอยูภ่ ายใต้การควบคุมตรวจสอบของ DeutscherGenossenschafts
und Raiffeisenverband e. V. (DGRV) ซึ่ งมีองค์กรควบคุมกากับเป็ นของตนเอง ทั้งนี้ในส่ วนของธนาคาร
สหกรณ์จะตกอยูภ่ ายใต้กฎเกณฑ์ที่ใช้บงั คับกับธุ รกิจธนาคาร พระราชบัญญัติสหกรณ์ รวมถึงกฎหมายซึ่ง
DGRV และหน่วยงานอื่นร่ วมกันกาหนดขึ้นเพื่อให้มีความเข้มงวดมากยิง่ ขึ้น
ประเทศญี่ปุ่นมีการแบ่งสหกรณ์เป็ นหลายประเภท โดยลักษณะสาคัญคือสหกรณ์แต่ละประเภท
จะอยูภ่ ายใต้กฎหมายเฉพาะแตกต่างกันไปตามลักษณะและรู ปแบบของการดาเนินกิจการ โดยหน่วยงานที่
ทาหน้าที่กากับดูแลก็จะแตกต่างกันไปเช่นเดียวกัน ระบบสหกรณ์ญี่ปุ่นจะมีการแบ่งการดาเนินการและ
การกากับดูแลสหกรณ์ภายในของสหกรณ์แต่ละประเภทออกเป็ นระดับชาติ จังหวัด เมือง หมู่บา้ น โดยได้
กาหนดให้มีกฎหมายเฉพาะและระบบธนาคารภายในของสหกรณ์บางประเภทเพื่อดาเนินและให้บริ การ
ทางการเงินแก่สหกรณ์และสมาชิก ส่ วนในกรณี ของเครดิตยูเนี่ยนและสหกรณ์ธนาคารจะอยูภ่ ายใต้กฎหมาย
เฉพาะที่มีหลักเกณฑ์และข้อกาหนดในการทาธุ รกรรมทางการเงินไว้เป็ นการเฉพาะแตกต่างจากสหกรณ์
ประเภทอื่น ๆ
นอกจากนั้น คณะผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการสัมภาษณ์ผทู ้ ี่มีความรู ้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการกากับดูแล
สหกรณ์จากผูบ้ ริ หารสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ และผูท้ รงคุณวุฒิจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการกากับ
ดูแลสหกรณ์ โดยสามารถสรุ ปผลการสัมภาษณ์ ได้เป็ น 7 ประเด็น คือ
6.1.1 ประเด็นองค์ กรการกากับดูแล
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ที่เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิจากหน่วยงานรัฐส่ วนใหญ่มีความคิดเห็นไปในทิศทาง
เดียวกันว่า กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ในปั จจุบนั ได้ให้อานาจนายทะเบียนสหกรณ์ คือ อธิ บดีกรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์ เป็ นผูม้ ีอานาจในการกากับดูแล และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะตรวจสอบเพียงด้านบัญชีของ
สหกรณ์เท่านั้น อย่างไรก็ตาม การทางานของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์จะเน้นการทางานด้านการส่ งเสริ ม
มากกว่าการกากับดูแล
โดยสาเหตุที่ไม่สามารถกากับดูแลสหกรณ์ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพในปั จจุบนั เป็ นเพราะ
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ไม่ได้ให้อานาจไว้เท่าที่ควร หรื อได้ให้อานาจไว้ แต่ผปู ้ ฏิบตั ิไม่สามารถมองภาพ
ของโครงสร้างและอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนดไว้ได้อย่างชัดเจนพอ จึงทาให้การปฏิบตั ิงานของ
เจ้าหน้าที่ท้ งั ของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
ไม่สามารถปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ พล
สาหรับผูใ้ ห้สัมภาษณ์ที่เป็ นสมาชิกของสหกรณ์ส่วนใหญ่ทราบเพียงเบื้องต้นเท่านั้นว่ามี
หน่วยงาน 2 หน่วยงาน คือ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็ นผูก้ ากับดูแล แต่ไม่ทราบ
รายละเอียดเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของสองหน่วยงานดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตาม ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ที่เป็ นสมาชิก
สหกรณ์ทุกท่านมีความเห็นว่า หน่วยงานภาครัฐควรเข้ามามีบทบาทในเรื่ องการกากับดูแลและตรวจสอบ
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การทางานของสหกรณ์ให้มีประสิ ทธิภาพ เพื่อคุม้ ครองผลประโยชน์ของประชาชนที่เป็ นสมาชิกของ
สหกรณ์
6.1.2 ประเด็นโครงสร้ างการกากับดูแล
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ที่เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิจากหน่วยงานรัฐมีความเห็นเกี่ยวกับโครงสร้างการกากับ
ดูแลสหกรณ์ ออกเป็ น 3 รู ปแบบ คือ
6.1.2.1 การจัดตั้งองค์กรขึ้นมาใหม่เพื่อกากับดูแลสหกรณ์โดยตรง กล่าวคือ ควรมีการตั้ง
องค์กรขึ้นมาใหม่เพื่อกากับดูแลสหกรณ์โดยเฉพาะ และต้องมีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญเรื่ องการกากับดูแล
สหกรณ์ เพื่อมาออกหลักเกณฑ์การกากับสหกรณ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพ
6.1.2.2 ให้หน่วยงานเดิมที่รับผิดชอบรับผิดชอบต่อไป แต่ตอ้ งมีโครงสร้างการกากับดูแล
ที่ชดั เจน กล่าวคือ ยังให้กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ยงั คงดาเนินการส่ งเสริ มและกากับ
ดูแลสหกรณ์ต่อไป แต่เพียงจะต้องปรับปรุ งกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ในเรื่ องการให้อานาจกับเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิ
ที่เกี่ยวข้องให้ชดั เจน
6.1.2.3 ควรแยกการกากับดูแลสหกรณ์แต่ละประเภท อยูใ่ นความรับผิดชอบของแต่ละ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้เกณฑ์หน้าที่ของสหกรณ์ดงั กล่าวเป็ นเกณฑ์ในการพิจารณา เช่น สหกรณ์
การเกษตร ให้อยูใ่ นการกากับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทั้งนี้ โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์ องค์กรดังกล่าวที่จะออกเกณฑ์การกากับดูแลไม่ตอ้ งถึง
ขั้นเหมือนธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ออกเกณฑ์การกากับดูแลธนาคารพาณิ ชย์ เพราะเนื่องจาก สหกรณ์
เกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มคนที่มีเจตนาร่ วมกันในการที่จะช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน โดยไม่ได้ประสงค์
จะมุ่งกาไร หรื อทาธุ ระเป็ นปกติทางการค้า
ในด้านของผูใ้ ห้สัมภาษณ์เป็ นสมาชิกของสหกรณ์ เห็นว่า ควรมีกฎเกณฑ์การกากับดูแล
สหกรณ์ที่ชดั เจน เพื่อให้หน่วยงานรัฐที่มีอานาจหน้าที่อยูแ่ ล้วสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และใช้อานาจได้อย่างเต็มที่ อีกทั้ง หากสหกรณ์ดงั กล่าวมีธุรกรรมทางการเงินเข้ามาเกี่ยวข้อง ควรให้
กระทรวงการคลัง หรื อธนาคารแห่งประเทศไทย เข้ามามีส่วนช่วยในวางเกณฑ์การกากับดูแลสหกรณ์ดว้ ย
6.1.3 ความคิดเห็นในประเด็นเกณฑ์ การกากับสหกรณ์
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าเกณฑ์กากับสหกรณ์ในปั จจุบนั มีความไม่ชดั เจนและ
ไม่เพียงพอสาหรับการกากับสหกรณ์ที่เติบโตขึ้น จากการที่กรมส่ งเสริ มสหกรณ์มีภารกิจหน้าที่ในการ
เน้นการส่ งเสริ มสหกรณ์ตลอดมา โดยปั จจุบนั สหกรณ์ได้มีการพัฒนาไปไกลกว่าหลักการดังเดิมของ
สหกรณ์ไปค่อนข้างมาก และกฎหมายที่มีอยูผ่ ลใช้บงั คับอยูจ่ ึงไม่เพียงพออีกต่อไปสาหรับการกากับดูแล
ให้สหกรณ์ จึงมีความจาเป็ นที่ตอ้ งมีการปรับปรุ งกฎเกณฑ์ให้กา้ วทันสหกรณ์ นอกจากปั จจัยทางด้าน
กฎเกณฑ์ในการกากับดูแล ยังมีอีกปั จจัย คือ ตัวบุคลากรขององค์กรกากับสหกรณ์ที่มีความรู ้ความสามารถ
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ที่ไม่เพียงพอในหลาย ๆ ด้านที่เกี่ยวกับการกากับดูแลสหกรณ์ เช่น ความรู ้ทางด้านการเงิน เป็ นต้น จึงอาจมี
ความจาเป็ นต้องให้ผทู้ ี่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้จากหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ อาทิ กระทรวงการคลัง มาร่ วมกัน
วางหลักเกณฑ์ ในการกากับดูแลสหกรณ์ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
6.1.4 ความคิดเห็นในประเด็นระบบตรวจสอบของสหกรณ์
รองอธิ บดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่าการดาเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์วา่ ในปัจจุบนั หน้าที่หลักของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นอกเหนือจากการสอบบัญชีแล้ว
ยังมีหน้าที่ในการส่ งเสริ มในการสอนบัญชี และการให้ความรู ้ในการทาบัญชี ครัวเรื อน ทาให้บุคลากรมีความ
รับผิดชอบหลากหลายด้านมากขึ้น เป็ นเหตุให้การดาเนินงานโดยเฉพาะการตรวจสอบบัญชีขาดประสิ ทธิ ภาพ
ประกอบกับในปั จจุบนั นั้นจานวนของบุคลากรในหน่วยงานยังไม่เพียงพอ จึงไม่อาจมีการเข้าไปตรวจสอบ
สหกรณ์ได้อย่างทัว่ ถึง รวมถึงการเปิ ดโอกาสให้ผสู ้ อบบัญชีภาคเอกชนขอรับการอนุญาตเป็ นผูส้ อบบัญชี
หรื อกรณี อดีตข้าราชการกรมตรวจบัญชีที่สามารถเป็ นผูส้ อบบัญชีได้ เป็ นปัจจัยที่ทาให้การตรวจสอบยัง
ไม่มีประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควร กล่าวคือ เนื่ องจากสหกรณ์ในปั จจุบนั ได้มีการพัฒนา และมีความซับซ้อนมาก
ขึ้น ทาให้บุคลากรที่มีจานวนน้อยและไม่มีความเชี่ยวชาญ ไม่สามารถดาเนินการกากับดูแลและเข้าไป
ตรวจสอบสหกรณ์ที่มีขนาดใหญ่และมีระบบที่ซบั ซ้อนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซึ่ งสอดคล้องกับความเห็น
ของผูใ้ ห้สัมภาษณ์ท่านอื่น ๆ
จากการศึกษารวบรวมข้อมูลของคณะผูว้ จิ ยั ทั้งกฎหมายไทย และกฎหมายต่างประเทศ
รวมถึงข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ของผูท้ รงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ คณะผูว้ ิจยั นามาประมวลผล
และสามารถวิเคราะห์ได้ ดังนี้
6.1.4.1 เรื่ ององค์กรการกากับดูแลสหกรณ์
เมื่อคณะผูว้ จิ ยั ได้พิจารณาอานาจหน้าที่ของหน่วยงานกากับสหกรณ์แล้ว มีความเห็นว่า
แม้วา่ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์จะมีอานาจในการกากับดูแลสหกรณ์ในฐานะเป็ นนายทะเบียน และมีอานาจ
ในการออกระเบียบคาสัง่ เพื่อให้มีการปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ อย่างไรก็ดี แม้วา่ นายทะเบียน
จะมีอานาจสั่งการให้คณะกรรมการของสหกรณ์ดาเนิ นการหรื อไม่ดาเนิ นการอย่างไร แต่ในกฎหมายก็ไม่ได้
กาหนดโทษไว้หากมีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งของนายทะเบียน สาหรับกรณี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
นั้น ทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชี ของสหกรณ์จากตัวเลขบัญชีของสหกรณ์แต่ละประเภทเท่านั้น ดังนั้น คณะผูว้ จิ ยั
เห็นว่า บทบาทของสองหน่วยงานดังกล่าวในปั จจุบนั ได้มุ่งไปในทางการส่ งเสริ มและพัฒนาสหกรณ์มากกว่า
การกากับดูแลสหกรณ์ จึงควรมีการปรับปรุ งกฎหมายเพื่อปรับบทบาทในด้านการกากับดูแลให้มากขึ้น
และมีการกาหนดบทลงโทษที่สอดคล้องกับกรณี ไม่มีการปฏิบตั ิตามการกากับดูแลดังกล่าวด้วย
6.1.4.2 โครงสร้างการกากับดูแลการกากับสหกรณ์
สาหรับประเทศไทยนั้น มีโครงสร้างการกากับแบบรวม โดยสหกรณ์ท้ งั 7 ประเภท
จะอยูภ่ ายใต้การกากับของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยกฎเกณฑ์และระเบียบ
ที่นายทะเบียนกาหนดนั้นจะใช้บงั คับกับสหกรณ์ทุกประเภท โดยจากการศึกษาข้อมูลการกากับดูแลสหกรณ์
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ของต่างประเทศนั้น กรณี ของประเทศอังกฤษ แม้วา่ สหกรณ์ของประเทศอังกฤษจะถูกกากับโดยหน่วยงาน
หลัก 2 หน่วยงาน คือ The Prudential Regulation Authority (PRA) และ Financial Conduct Authority
(FCA) ซึ่ งเป็ นองค์กรที่อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของธนาคารกลางของอังกฤษ (Bank of England) แต่ก็มี
กฎหมายที่ใช้กากับสหกรณ์ต่างกัน
ในส่ วนของประเทศเยอรมัน มีหน่วยงานที่ทาหน้าที่ตรวจสอบสหกรณ์โดยเฉพาะ
คือ DeutscherGenossenschafts und Raiffeisenverband e. V. (DGRV) ซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการควบคุมจัดการ
บริ หารงานของสหกรณ์ทุกประเภท แต่ภายใต้หน่วยงานตรวจสอบสหกรณ์น้ นั ก็มีการแบ่งหน่วยงานย่อย
เพื่อกากับสหกรณ์ในแต่ละประเภทอีก
สาหรับประเทศญี่ปุ่น มีการแบ่งแยกรู ปแบบของสหกรณ์ตามลักษณะเฉพาะของกลุ่ม
อุตสาหกรรม โดยมีการออกกฎหมายเฉพาะของสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกัน
ออกไปโดยไม่มีกฎหมายกลางหรื อกฎหมายหลักของสหกรณ์แต่อย่างใด
ดังนั้น คณะผูว้ ิจยั เห็นว่า โครงสร้างการกากับของไทยยังมีความแตกต่างกับของ
ต่างประเทศที่มีการกากับสหกรณ์ประเภทการเงินแตกต่างจากสหกรณ์ทวั่ ไป ไม่วา่ จะเป็ นรู ปแบบของ
หน่วยงานเฉพาะ หรื อเกณฑ์การกากับเฉพาะเรื่ อง ซึ่ งการกากับสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน
ของประเทศไทยก็ควรมีการกากับดูแลที่ต่างกันกับสหกรณ์ในภาคการเกษตรหรื อภาคบริ การด้วย
โดยควรมีเกณฑ์กากับที่เข้มงวดมากขึ้น หรื อมีองค์กรเฉพาะทาหน้าที่กากับดูแล
6.1.4.3 เกณฑ์การกากับสหกรณ์
มาตรการกากับดูแลสหกรณ์สามารถจาแนกออกได้เป็ น 3 ประการ คือ การกากับ
เงื่อนไขจัดตั้ง การกากับความมัน่ คงทางการเงิน และการดาเนินธุ รกิจ
(1) การกากับเงื่อนไขการจัดตั้ง ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์วา่ ด้วยการดาเนินการจัดตั้งสหกรณ์ พ.ศ. 2552 ได้กาหนดเงื่อนไขการจัดตั้งสหกรณ์
ทุกประเภทในลักษณะเดียวกัน ซึ่ งเป็ นเงื่อนไขทัว่ ไปเท่านั้น สาหรับสหราชอาณาจักร เงื่อนไขการจัดตั้ง
เครดิตยูเนี่ยนได้ ได้มีการกาหนดแผนการดาเนินธุ รกิจและทุนการดาเนินการขั้นต่าในระยะเริ่ มจัดตั้ง
ตามขนาดของเครดิตยูเนี่ยนแต่ละประเภท เพื่อให้เครดิตยูเนี่ยนสามารถดาเนิ นการได้ภายหลังที่มีการจด
ทะเบียนจัดตั้งแล้ว
(2) การกากับความมัน่ คงทางการเงิน สหกรณ์มีการรักษาความมัน่ คงทางการเงิน
โดยใช้หลักเกณฑ์เหมือนกันกับสหกรณ์ทุกประเภท จึงทาให้หลักเกณฑ์การกากับดูแลที่ใช้ในปั จจุบนั
ขาดเกณฑ์การกากับดูแลที่จาเป็ นต่อสหกรณ์ที่มีรูปแบบในการให้บริ การทางการเงิน
(3) การดาเนินธุ รกิจ จะแบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ คือ 1. การให้เงินกูย้ มื 2. การลงทุน
(3.1) การให้กยู้ มื เงิน เห็นได้วา่ หลักเกณฑ์ในการให้เงินกูย้ มื ของสหกรณ์น้ นั
ไม่ได้กาหนดไว้อย่างชัดเจนในกฎหมาย หากแต่เป็ นคู่มือที่นายทะเบียนสหกรณ์ได้จดั ทาขึ้นเพื่อเป็ น
แนวทางในการพิจารณาให้เงินกูย้ มื ในขณะที่การให้กยู้ มื เงินแก่สมาชิกของสหกรณ์และเครดิตยูเนี่ยน
ของสหราชอาณาจักร ได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามขนาดของกิจการ
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ดังนั้น การไม่มีหลักเกณฑ์ในการกากับดูแลการให้กยู้ มื เงิน ย่อมส่ งผล
กระทบกับสถานะทางการเงินของสหกรณ์ และเท่ากับเป็ นการส่ งเสริ มให้สมาชิกไม่มีวนิ ยั ทางการเงิน
และเข้ามาเป็ นสมาชิกเพื่อมุ่งหวังสิ ทธิ ในการกูย้ มื เงินกับสหกรณ์เพียงเท่านั้น โดยหลักการแล้ว ควรแยก
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับ การให้กยู้ มื เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็ นการเฉพาะ
(3.2) ในเรื่ องของการลงทุน มาตรา 62 ของพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่ อง ข้อกาหนดการฝากหรื อการลงทุนอย่างอื่นของ
สหกรณ์ พ.ศ. 2552 ได้กาหนดประเภทของกิจการที่สหกรณ์สามารถลงทุนได้เท่านั้น จึงทาให้การลงทุน
ของสหกรณ์นาเงินลงทุนโดยขาดการคานึงถึงความเสี่ ยง (Investment Risk) เนื่องจากการรู ปแบบการลงทุน
ของสหกรณ์ในปั จจุบนั มีความซับซ้อน จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องมีหลักเกณฑ์ในการกากับการลงทุน
ที่คานึงถึงสัดส่ วนของการลงทุนเพื่อป้ องกันความเสี่ ยงจากความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ ควรมีการกาหนด
หลักเกณฑ์ในการกากับการลงทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแยกต่างหากจากสหกรณ์
ประเภทอื่น
6.1.4.4 ระบบตรวจสอบของสหกรณ์
การตรวจสอบในประเทศไทยอาจแบ่งออกได้เป็ นการตรวจสอบกิจการภายในของ
สหกรณ์ และการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ ซึ่ งจากการวิเคราะห์พบว่าระบบตรวจสอบในปั จจุบนั ยังไม่มี
ความชัดเจน ไม่วา่ จะเป็ นเรื่ องบทบาทกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่มีการเพิ่มบทบาทจากการตรวจสอบมาเป็ น
การส่ งเสริ มโดยสอนการทาบัญชีให้สหกรณ์ที่ทาบัญชีไม่เป็ น จึงทาให้งานล้นมือและทาหน้าที่หลักในการ
ตรวจสอบได้ไม่ดีนกั หรื อในเรื่ องที่เจ้าหน้าที่ไม่กล้าออกคาสั่ง ในการตรวจสอบที่เด็ดขาดเพราะขาด
กฎหมายที่ชดั เจนในการให้อานาจ รวมถึงความไม่ชดั เจนในการกากับดูแลสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ ที่มีความ
แตกต่างกันในสภาพ เช่นสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนที่มีการทาธุ รกรรมทางการเงินเป็ นหลัก
6.1.4.5 มาตรการให้ความช่วยเหลือสหกรณ์ในกรณี ประสบปั ญหาทางการเงิน
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มิได้ระบุหรื อมีมาตรการที่เกี่ยวข้องการให้
ความช่วยเหลือสหกรณ์ในกรณี ประสบปั ญหาทางการเงิน มีเพียงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ
จากราชการ หน่วยงานต่างประเทศเพียงเท่านั้น แม้วา่ มาตรา 27 ของพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
จะกาหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อเป็ นทุนส่ งเสริ มกิจการของสหกรณ์ แต่มิได้เป็ นส่ วน
หนึ่งในการให้ความช่วยเหลือสหกรณ์ในกรณี ประสบปั ญหาทางการเงิน
6.1.4.6 เงินฝากหรื อเงินค่าหุ ้นของสมาชิกของสหกรณ์ไม่ได้รับความคุม้ ครองจากสถาบัน
คุม้ ครองเงินฝากตามพระราชบัญญัติสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 มีเพียงแต่กฎกระทรวงที่กาหนด
หลักเกณฑ์ในลักษณะอย่างกว้าง ที่ให้สารองสิ นทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝากไว้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 1 เท่านั้น
ดังนั้น หากเกิดเหตุการณ์ที่สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งใดแห่งหนึ่งล้ม สมาชิกที่ฝากเงินมีโอกาสที่จะไม่ได้รับ
เงินคืน ไม่วา่ จะมีเงินในบัญชี มากน้อยเท่าใดก็ตามในส่ วนของการคุม้ ครองเงินฝากของต่างประเทศนั้น
สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อการเคหะ (Banks and Building Societies) เครดิตยูเนี่ยน (Credit Unions)
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ของสหราชอาณาจักรได้รับความคุม้ ครองในเรื่ องของเงินฝาก จากสถาบันที่ให้การคุม้ ครองเงินฝาก
ที่เรี ยกว่า Financial Services Compensation Scheme (FSCS) เป็ นกองทุนเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผบู ้ ริ โภค
ที่ได้รับผลกระทบหรื อเพื่อชดเชยค่าเสี ยหายจากการใช้บริ การทางการเงินทั้งระบบ
6.1.4.7 ภาษีที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์
สหกรณ์ของไทยได้รับการยกเว้นภาษีหลายประเภท เช่น ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลและได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะให้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ เฉพาะการให้กยู้ มื เงินแก่สมาชิก
หรื อแก่สหกรณ์ออมทรัพย์อื่น โดยกรมสรรพากรได้มีความเห็นว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ได้รับการยกเว้น
ภาษีตาม มาตรา 91/3 (3) ให้รวมถึงสหกรณ์ประเภทอื่น ๆ ที่ไม่ใช่สหกรณ์ออมทรัพย์แต่ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก
ตนด้วยในขณะที่สหกรณ์ของต่างประเทศนั้น ทั้งสหราชอาณาจักร เยอรมนี และญี่ปุ่นนั้นก็มีการเก็บภาษี
ทั้งในส่ วนของภาษีนิติบุคคล อากรแสตมป์ เป็ นต้น

6.2 ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาสหกรณ์ท้ งั แนวคิดและลักษณะการดาเนินการของสหกรณ์ สภาพปั ญหาที่เกิดขึ้น
ประสบการณ์ของสหกรณ์ในต่างประเทศ รวมถึงกฎหมายของประเทศไทย กฎหมายต่างประเทศ
และแนวทางการกากับดูแลธุ รกิจสหกรณ์ในรู ปแบบสากล รวมถึงบทสัมภาษณ์จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ในภาคของสหกรณ์ สามารถนามาวิเคราะห์แล้วพบว่า กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์และการกากับดูแลสหกรณ์
ของประเทศไทยนั้น ควรมีการปรับปรุ งแก้ไขในเรื่ อง ดังนี้
6.2.1 องค์ กรกากับดูแล
เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีสัดส่ วนของเงินฝากและสิ นทรัพย์
อยูใ่ นอันดับสามของเศรษฐกิจของประเทศรองมาจากธนาคารพาณิ ชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
อีกทั้ง สหกรณ์ในปั จจุบนั มีรูปแบบการลงทุนที่มีการพัฒนาการแตกต่างไปจากเดิม มีความเกี่ยวข้องกับ
ธุ รกิจหลากหลายประเภท และมีพฒั นาการที่รวดเร็ ว และหน่วยงานกากับดูแลที่มีความเกี่ยวข้องกับสหกรณ์
คือ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น้ นั มีหน้าที่
ในการกากับดูแลสหกรณ์เฉพาะของตน ภายใต้ภารกิจและอานาจหน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. 2542 กาหนดไว้ ซึ่ งจะเน้นในเรื่ องของส่ งเสริ ม การตรวจบัญชีของสหกรณ์มากกว่าการกากับดูแล
ดังนั้น หากจะให้หน่วยงาน ทั้งสองดังกล่าวเพิ่มบทบาทของตนเพื่อที่จะกากับดูแลสหกรณ์ท้ งั สองประเภท
ซึ่ งมีรูปแบบและพัฒนาการที่เป็ นตัวกลางทางการเงินก็อาจไม่มีประสิ ทธิ ภาพที่เพียงพอด้วยข้อจากัดของ
บุคลากรที่ไม่ได้ถูกพัฒนาหรื อดาเนินพันธกิจให้เหมาะสมกับสหกรณ์ในปั จจุบนั อีกทั้ง สหกรณ์มีการ
ปรับเปลี่ยนวิถีการดาเนินการของสหกรณ์ที่ปรับเปลี่ยนไปจากเดิมที่เน้นการให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิก
แต่ปัจจุบนั ด้วยผลตอบแทนของธนาคารพาณิ ชย์ที่มีสัดส่ วนที่ต่า ความรู ้ทางการเงินของสมาชิกที่ยงั มีไม่
เพียงพอ ทาให้สมาชิกและสมาชิกสมทบเพิ่มสัดส่ วนของการฝากเงินหรื อการซื้ อหุ น้ ในปริ มาณมากขึ้น
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เป็ นจานวนมากทาให้กรมส่ งเสริ มสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีของสหกรณ์ไม่สามารถเข้าไปกากับดูแลธุ รกิจ
อื่นหรื อการลงทุนของสหกรณ์ที่มีซบั ซ้อนและมีความเกี่ยวข้องกับสหกรณ์ได้ เพราะติดขัดปั ญหาในเรื่ อง
ภารกิจและอานาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน เม้จะได้พยายามกากับให้มีความเข้มงวดมากขึ้นแล้วก็ตาม
แต่มาตรการดังกล่าวเป็ นมาตรการกากับดูแลสหกรณ์ในระยะสั้น เนื่องจากสหกรณ์เข้าไปดาเนินการ
และขยายบทบาทในการลงทุนที่มีความเกี่ยวข้องกับหลายธุ รกรรมทางการเงินมากขึ้น ดังนั้น เพื่อให้การ
กากับดูแลสหกรณ์มีความเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ และยังเป็ นการรองรับธุ รกรรมของสหกรณ์
พร้อมทั้งเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการกากับดูแลสหกรณ์ โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยน ซึ่ งเมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบกับรู ปแบบการกากับดูแลสหกรณ์ของต่างประเทศที่คณะผูว้ จิ ยั ได้
ทาการศึกษาข้อมูลแล้วเห็นว่า สหราชอาณาจักร สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศญี่ปุ่น มีรูปแบบ
การกากับดูแลสหกรณ์ที่แตกต่างกันออกไป แต่สิ่งที่คล้ายกันของทั้งสามประเทศคือมีการกากับดูแลสหกรณ์
ที่มีการดาเนินงานทางด้านการเงินในรู ปแบบเหมือนองค์กรทางด้านการเงินที่แตกต่างจากสหกรณ์
ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มการรวมกลุ่มของผูป้ ระกอบอาชีพต่าง ๆ ดังนั้น จึงเสนอว่าสมควรมีการจัดตั้ง
หน่วยงานใหม่ เพื่อกากับดูแลสหกรณ์ที่มีการดาเนินงานทางด้านการเงินในรู ปแบบเหมือนองค์กรทางด้าน
การเงินโดยเฉพาะ
สาหรับหน่วยงานที่จะจัดตั้งขึ้นมาใหม่ เพื่อที่จะทาหน้าที่ในการกากับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในภาพรวมนั้น อาจมีโครงสร้าง ดังนี้
6.2.1.1 มีสานักงานเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ของระบบสหกรณ์ในเชิงทางการเงิน
6.2.1.2 มีคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุดประกอบด้วยผูแ้ ทนองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับระบบ
การเงินและสหกรณ์ โดยมีอานาจหน้าที่ในเชิงนโยบายเพื่อกากับดูแลดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน
6.2.1.3 กาหนดให้มีกองทุนคุม้ ครองและช่วยเหลือสหกรณ์ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่
สหกรณ์ กรณี ที่ขาดสภาพคล่องจากการดาเนินงานรวมทั้งเป็ นกองทุนเพื่อให้ความคุม้ ครองแก่สมาชิกของ
สหกรณ์
6.2.2 โครงสร้ างการกากับดูแล
เนื่องจากสหกรณ์ 7 ประเภทนั้น มีวตั ถุประสงค์ในการจัดตั้งแตกต่างกัน และมีการดาเนิ นงาน
เพื่อส่ งเสริ มช่วยเหลือสมาชิกในเรื่ องและปั ญหาที่แตกต่างกัน โดยสหกรณ์ส่วนหนึ่ งมุ่งช่วยเหลือและแก้ปัญหา
ให้แก่สมาชิกในด้านการประกอบอาชีพสาหรับผูป้ ระกอบอาชีพเดียวกัน ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์
ประมง สหกรณ์บริ การ สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์นิคม แต่สาหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนนั้น
มีวตั ถุประสงค์ในการระดมเงินออกจากสมาชิกและให้ความช่วยเหลือในรู ปของการให้กยู้ มื เงินซึ่ งจะเป็ น
การดาเนิ นงานในลักษณะที่คล้ายกับสถาบันการเงิน ซึ่ งเมื่อพิจารณาจากข้อมูลการกากับดูแลสหกรณ์
ของต่างประเทศพบว่า โครงสร้างการกากับดูแลของประเทศไทย มีความแตกต่างกับของต่างประเทศ
ที่ได้มีการกากับดูแลสหกรณ์ประเภททางการเงินแตกต่างจากสหกรณ์ทวั่ ไป ที่มีวตั ุประสงค์เพื่อส่ งเสริ ม
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การรวมกลุ่มของผูป้ ระกอบอาชีพต่าง ๆ และมีหน่วยงานกากับดูแลเป็ นการเฉพาะและมีเกณฑ์การกากับ
ดูแลเฉพาะเรื่ อง ในส่ วนของโครงสร้างการกากับดูแลของประเทศไทยนั้น หากจะแยกการกากับดูแล
สหกรณ์ในแต่ละประเภทให้อยูภ่ ายใต้การกากับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละหน่วยงานในรู ปแบบ
ของประเทศญี่ปุ่นอาจทาให้เกิดความยุง่ ยากและซับซ้อน ดังนั้น คณะผูว้ ิจยั เห็นว่ากรณี ของประเทศไทย
จึงควรมีการแยกโครงสร้างการกากับดูแลระหว่างสหกรณ์ที่มีลกั ษณะการดาเนินงานแบบสถาบันการเงิน
กับสหกรณ์ที่ดาเนินงานด้านอื่นออกจากกันโดยสหกรณ์ที่มีลกั ษณะการดาเนินงานแบบสถาบันการเงิน
จะอยูภ่ ายใต้การกากับของหน่วยงานที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ตามข้อ 6.2.1 ส่ วนสหกรณ์ที่ดาเนินงานด้านอื่น
ก็ยงั อยูภ่ ายใต้การกากับและส่ งเสริ มของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ต่อไป
6.2.3 เกณฑ์ ในการกากับดูแล
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 กาหนดเรื่ องการกากับดูแลสหกรณ์ท้ งั 7 ประเภทไว้
แบบเดียวกันซึ่ งอาจทาให้เกิดความไม่เหมาะสมกับการดาเนินงานของสหกรณ์ที่มีการดาเนินงานแบบ
สถาบันการเงิน ประกอบกับหน้าที่ของหน่วยงานกากับสหกรณ์น้ นั ตามกฎหมายดังกล่าวกาหนด
ในเรื่ องของการส่ งเสริ มและช่วยเหลือมากกว่าเรื่ องการกากับจึงอาจเกิดความไม่ชดั เจนหรื ออาจต้อง
ตีความ โดยหน่วยงานผูก้ ากับเองในการกาหนดเกณฑ์เรื่ องการกากับ เช่น นายทะเบียนมีอานาจออกระเบียบ
หรื อคาสัง่ เพื่อให้มีการปฎิบตั ิการตามพระราชบัญญัติน้ ีและเพื่อประโยชน์ในการดาเนินกิจการของสหกรณ์
โดยอานาจดังกล่าวก็ไม่ได้กาหนดรายละเอียดของการออกระเบียบไว้ให้ชดั เจนว่าจะมีการออกระเบียบ
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานของสหกรณ์ในเรื่ องใดบ้าง โดยเมื่อพิจารณาการดาเนินงานของสหกรณ์
ตามกฎหมายแล้วนั้น เรื่ องการดาเนิ นงานของสหกรณ์มีกาหนดไว้ในหมวด 3 ในส่ วนที่ 3 โดยมีการ
กาหนดการดาเนิ นงานในเรื่ องการกูย้ มื และการค้ าประกัน การดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่อง การรับเงินอุดหนุ น
และการกันเงินอุดหนุ นเป็ นเงินสารอง การจัดสรรกาไรและทุนสารอง และการลงทุน ดังนั้น อานาจ
ในการออกระเบียบหรื อคาสั่งของนายทะเบียนจึงน่าจะถูกจากัดอยูเ่ ฉพาะในเรื่ องดังกล่าว ซึ่ งยังไม่เพียงพอ
ต่อการกากับดูแลสหกรณ์โดยเฉพาะอย่างยิง่ สหกรณ์ที่ทาธุ รกรรมในลักษณะของสถาบันการเงิน นอกจากนี้
กฎหมายก็ไม่ได้กาหนดโทษหากมีการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งของนายทะเบียนให้ชดั เจน กฎหมาย
เพียงแต่กาหนดกรณี ไม่ปฎิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์ และคาสั่งนายทะเบียน นายทะเบียน
จึงมีอานาจเพียงสัง่ ยับยั้งหรื อเพิกถอนมติเท่านั้น ซึ่ งก็ไม่เพียงพอต่อการกากับดูแลสหกรณ์ให้มีประสิ ทธิภาพ
เท่าที่ควรได้
ดังนั้น คณะผูว้ ิจยั จึงเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยเพิ่มเติมเรื่ องดังต่อไปนี้
ให้ชดั เจน
6.2.3.1 ปรับปรุ งกฎหมายเพื่อปรับบทบาทและโครงสร้างการกากับสหกรณ์ตามข้อ 6.2.2
โดยแยกหน้าที่การกากับดูแลสหกรณ์ที่ดาเนินงานด้านการเงินและสหกรณ์ที่ดาเนินงานด้านอื่น
6.2.3.2 กาหนดแยกบทบาทหน้าที่เรื่ องการกากับดูแลและการส่ งเสริ มช่วยเหลือสหกรณ์
ให้ชดั เจน และกาหนดอานาจขององค์กรที่กากับดูแลสหกรณ์
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6.2.3.3 กาหนดอานาจหน้าที่ในการออกเกณฑ์การกากับสหกรณ์ในเรื่ องต่าง ๆ ให้ชดั เจน
ได้แก่
(1) อานาจหน้าที่ของนายทะเบียน
(2) การจัดตั้งและการจดทะเบียนสหกรณ์
(3) ข้อบังคับและการแก้ไขเพิ่มเติม
(4) การกากับดูแลและส่ งเสริ มสหกรณ์
(5) การดารงเงินกองทุนและสิ นทรัพย์
(6) การจัดชั้นสิ นทรัพย์และการกันเงินสารอง
(7) การบริ หารสิ นทรัพย์และการดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่อง
(8) การลงทุน
(9) การจัดทาบัญชี การรายงาน และผูส้ อบบัญชี
(10) การแก้ไขฐานะหรื อการดาเนิ นงานของสหกรณ์
(11) การเลิกสหกรณ์
(12) บทกาหนดโทษ
6.2.4 ระบบการตรวจสอบ
ปรับปรุ งระบบการตรวจสอบของหน่วยงานการกากับดูแลให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน ซึ่ งมีความเกี่ยวข้องกับกิจการทางการเงิน ควรมีหลักเกณฑ์
เฉพาะที่มีความเข้มงวดมากกว่าสหกรณ์ประเภทอื่น ๆ ดังนั้น ระบบกฎหมายควรเพิ่มหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเชี่ยวชาญในการกากับดูแล และตรวจสอบสหกรณ์ให้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพื่อให้การกากับดูแล
สหกรณ์เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยอาจกาหนดให้สหกรณ์ท้ งั สองประเภทในการพัฒนาฐานข้อมูล
และระบบสารสนเทศของสหกรณ์ ให้มีความทันสมัย โดยให้คานึงถึงหลักการพื้นฐานของสหกรณ์
โดยผูส้ อบบัญชีตอ้ งปฏิบตั ิงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี และต้องปฏิบตั ิตามกระบวนการ
การตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ต้ งั แต่การวางแผน การปฏิบตั ิงาน จัดทาและเสนอรายงานของผูส้ อบบัญชี
ตามมาตรฐานการสอบบัญชี รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบบัญชี และจัดส่ งรายงานของผูส้ อบบัญชี
รายงานผลการตรวจสอบบัญชีแฟ้ มกระดาษทาการต้นฉบับของผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ และรายงานข้อมูล
ทางการเงินของสหกรณ์ เพื่อให้ควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการควบคุม
คุณภาพงานสอบบัญชีสหกรณ์
6.2.5 มาตรการให้ ความช่ วยเหลือสหกรณ์ในกรณีประสบปัญหาทางการเงิน
เห็นควรเพิ่มอานาจให้กบั กองทุนพัฒนาสหกรณ์เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่สหกรณ์กรณี
ที่ประสบปั ญหาสภาพคล่องในกรณี ที่ไม่ใช่เกิดจากการทุจริ ต ก็จะทาให้ช่วยยับยั้งหรื อชะลอความเสี ยหาย
ที่จะเกิดขึ้นกับสมาชิกของสหกรณ์น้ นั ๆ ได้ ในระดับหนึ่ ง
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6.2.6 การคุ้มครองเงินฝาก
สหกรณ์และเครดิตยูเนี่ ยนในต่างประเทศถือว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบการเงินที่มีความ
คล้ายคลึงกับสถาบันเงินที่ควรให้ความคุม้ ครองเงินฝากแก่สมาชิกหรื อผูฝ้ ากเงิน ดังนั้น หากมีการปรับปรุ ง
แก้ไขในเรื่ องการกากับดูแลสหกรณ์ในเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น เห็นควรที่จะกาหนดให้
สมาชิกของสหกรณ์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้รับความคุม้ ครองเงินฝากด้วยเช่นกัน
6.2.7 ภาษีทเี่ กีย่ วข้ องกับสหกรณ์
สหกรณ์ท้ งั 7 ประเภทของไทยนั้น แม้วา่ จะเป็ นกิจการที่ให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิก
แต่ก็มีลกั ษณะของธุ รกรรมที่เป็ นการรับฝากเงินและการให้สินเชื่อแก่สมาชิกของสหกรณ์และได้รับยกเว้น
ภาษีท้ งั ภาษีธุรกิจเฉพาะและภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่ งถือว่าเป็ นประโยชน์แก่การดาเนิ นงานของสหกรณ์
ทาให้มีตน้ ทุนทางการเงินที่ต่ากว่าธนาคารพาณิ ชย์ ส่ งผลต่อการจ่ายเงินปั นผลและดอกเบี้ยให้กบั สมาชิก
ทาให้เป็ นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดสภาพคล่องทางการเงินที่มากจนเกินไป ทางคณะผูว้ ิจยั จึงเห็นว่า
หากให้สมาชิกหรื อผูฝ้ ากเงินในสหกรณ์ได้รับความคุม้ ครองเงินฝากแล้ว ก็เห็นควรที่จะมีการเก็บภาษี
กับสหกรณ์ของไทย ในส่ วนของสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยน เพื่อเป็ นมาตรการหนึ่ งในการป้ องกันสภาพคล่องทางการเงินที่มากจนเกินไปสาหรับสหกรณ์ท้ งั สอง
ประเภทดังกล่าว
6.2.8 ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
นอกจากการแก้ไขกฎหมายและโครงสร้างการกากับสหกรณ์ดงั ที่ได้เสนอแนะมาแล้วข้างต้น
คณะผูว้ จิ ยั เห็นว่า ควรมีการให้ความรู้ความเข้าใจทางการเงินกับประชาชน เนื่องจากการขาดความรู้ความ
เข้าใจทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์ ทาให้สมาชิกถูกจูงใจด้วยผลตอบแทนหรื อเงินปั นผลจากสหกรณ์
จึงเกิดกรณี ที่สมาชิกอาจจะได้รับผลตอบแทนจากเงินฝากของธนาคารพาณิ ชย์ในระดับต่า จึงนาเงินของตน
เข้ามาฝากกับสหกรณ์เป็ นจานวนมาก เพราะเข้าใจว่าสหกรณ์ดาเนินการบนหลักการพื้นฐาน คือ การให้
ความช่วยเหลือแก่สมาชิก และเป็ นองค์กรที่มีความน่าเชื่ อถือเพราะถูกกากับดูแลโดยหน่วยงานภาครัฐ
คือ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นอกจากนี้ ในส่ วนของคณะกรรมการดาเนิ นงานของ
สหกรณ์เองก็ไม่ได้มีความรู ้และความเข้าใจที่เพียงพอ ดังนั้น จึงควรมีการส่ งเสริ มการให้ความรู ้ความเข้าใจ
ทางการเงินให้กบั สมาชิกของสหกรณ์ท้ งั ในฐานะผูฝ้ ากเงินและผูถ้ ือหุน้ ของสหกรณ์ เพื่อให้เข้าใจผลิตภัณฑ์
และธุ รกรรมที่เกี่ยวข้องทางการเงินมากเพียงพอ ทั้งนี้ ก็เพื่อให้มีการบริ หารจัดการความเสี่ ยงเกี่ยวกับ
การลงทุนที่มีประสิ ทธิภาพ และให้มีขอ้ มูลที่เพียงพอประกอบการตัดสิ นใจลงทุน
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46-51
ศิริกญั ญา ตันสกุล, “สหกรณ์ออมทรัพย์: เจ้าหนี้ครัวเรื อนที่ตอ้ งจับตา” , Policy Watch สถาบัน
อนาคตไทยศึกษา (พฤศจิกายน 2556)
วิทยานิพนธ์
เกียรติรัตน์ เล็กอุดากร, “การศึกษาเปรี ยบเทียบพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 และ
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542”, (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
,2546)
คัมภีร์ นับแสง, “ปั ญหาการบังคับใช้กฎหมายสหกรณ์ในประเทศไทย,” (วิทยานิพนธ์ปริ ญญา
มหาบัณฑิต คณะนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์, 2557)
ซากีนะ บือราเฮง, “การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารงานของสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์บริ การ
และสหกรณ์ออมทรัพย์ ในจังหวัดยะลา,” (วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต วิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช, 2556)
ตฤณ เดชวิริยะชาติ, “มาตรการทางกฎหมายสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ในการส่ งเสริ มและกากับสหกรณ์
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นุรัตน์ ปวนคามา,“การกากับดูแลสหกรณ์การเงินในประเทศ: ศึกษาเฉพาะการกากับดูแลสหกรณ์
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2556)
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เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559).
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วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560).
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การคลัง สภาปฏิรูปแห่งชาติ วาระปฏิรูปที่ 13 การปฏิรูปการเงินฐานรากและสหกรณ์ออมทรัพย์ (รอบ 2)
เรื่ อง การปฏิรูปสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน. จาก :
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หลักการ อุดมการณ์ วิธีการสหกรณ์. จาก : http://webhost.cpd.go.th/rlo/principles.html (สื บค้นเมื่อวันที่
2 กุมภาพันธ์ 2560).

กฎหมายและหนังสื อราชการ
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542, มาตรา 60, ราชกิจจานุ เบกษา เล่มที่ 166 ตอนที่ 30 ก (23
เมษายน 2542): 1.
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551, ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 125 ตอนที่ 27 ก (5
กุมภาพันธ์ 2551): 1.
กฎกระทรวงว่าด้วยการดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ. 2550, ราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ 124 ตอนที่ 27 ก (18 มิถุนายน 2550).
กฎกระทรวงกาหนดประเภทของสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน พ.ศ.2548, ราชกิจจานุ เบกษา เล่มที่
122 ตอนที่ 36ก (4 สิ งหาคม 2548).
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ ด้วยการดาเนินการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ พ.ศ.2552,หมวด 2
ข้อ 7,
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่ อง ข้อกาหนดการฝากหรื อลงทุนอย่างอื่น
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2558
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่ อง ข้อกาหนดการฝากหรื อลงทุนอย่างอื่น
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2558, (3 กรกฎาคม 2558).
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 7/2558 เรื่ อง องค์ประกอบของเงินกองทุนสาหรับ
ธนาคารพาณิ ชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ, (8 พฤษภาคม 2558).
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่ อง กาหนดจานวนผูต้ รวจสอบกิจการ, (3 กรกฎาคม 2556).
ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 7/2555 เรื่ อง การกาหนดให้ธนาคารพาณิ ชย์ดารง
สิ นทรัพย์สภาพคล่อง, (11 มิถุนายน 2555).
คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 8/2559 เรื่ อง กาหนดอานาจหน้าที่ของผูต้ รวจการสหกรณ์, (28
มีนาคม 2559).
คาสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 130/2555 เรื่ อง แต่งตั้งรองนายทะเบียนสหกรณ์, ราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ 129 ตอนพิเศษ 539 (21 มีนาคม 2555).
คาสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 137/2553 เรื่ อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบตั ิการตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542, (11 มีนาคม 2553).
คาแนะนานายทะเบียน เรื่ องการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ พ.ศ. 2556, (3 กรกฎา 2556).
หนังสื อสานักเลขาธิ การคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร. 0503/12264 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557
เรื่ องร่ างกฎกระทรวงกาหนดให้นิติบุคคลอื่นเป็ นลูกหนี้ในกระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้ นฟูกิจการของ
ลูกหนี้และกาหนดหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจหน้าที่ในการกากับดูแลการประกอบกิจการของลูกหนี้ พ.ศ.
.... .
หนังสื อที่ กษ 1101/15775 เรื่ อง มอบอานาจการให้ความเห็นชอบระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์แทน
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์, (4 ธันวาคม 2539).
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ภาคผนวก

คาถามเกีย่ วกับผู้บริหารของสหกรณ์
1. ท่านคิดว่าการกากับดูแลสหกรณ์ท้ งั 7 ประเภทในปั จจุบนั เป็ นอย่างไร
2. ท่านคิดว่าสิ่ งที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ เกิดจากสาเหตุใด เช่น การทุจริ ต การกากับดูแล
หรื อการบริ หารจัดการ
3. ท่านคิดว่าสิ่ งที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ ได้ส่งผลกระทบกับระบบสหกรณ์ของไทย
ในปั จจุบนั อย่างไรบ้าง
4. ท่านคิดว่าควรแยกวิธีการกากับดูแลระหว่างสหกรณ์โดยทัว่ ไปกับสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับฝากเงิน
และการให้สินเชื่อ หรื อไม่ อย่างไร และเพราะเหตุใด (หรื อมีความเห็นหรื อข้อแนะนาในการกากับ
สหกรณ์อย่างไร)
5. ท่านคิดว่ารู ปแบบการกากับดูแลสหกรณ์ของไทยในอนาคตนั้น ควรเป็ นอย่างไร
6. ในปั จจุบนั มีองค์กรการเงินชุมชนที่ไม่ได้อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของภาครัฐ แต่มีการช่วยเหลือ
ระหว่างสมาชิกด้วยกันในชุมชน มีการจัดสวัสดิการในด้านต่าง ๆ เช่น การรับฝากเงิน การให้สินเชื่ อ
และการฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในการจัดการศพ ท่านคิดว่าควรให้องค์กรการเงิน
ชุมชนเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบสหกรณ์หรื อไม่ หรื อควรกากับดูแลองค์กรเหล่านี้ อย่างไร

คาถามสาหรับสาหรับสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
1. ท่านคิดว่าปั ญหาที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนในปั จจุบนั เกิดจากอะไร (เช่น การ
กากับ การบริ หารงาน การทุจริ ต เป็ นต้น)
2. ท่านคิดว่าระบบสหกรณ์ (การดาเนิ นการของสหกรณ์ หรื อระบบการกากับดูแลสหกรณ์) ในปั จจุบนั เป็ น
อย่างไร
3. ท่านคิดว่าสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยนมีลกั ษณะการดาเนิ นงานเหมือ/คล้ายกับสถาบันการเงิน
หรื อไม่
4. ท่านคิดว่าควรมีการปรับปรุ งกฎหมาย และเกณฑ์การกากับดูแลสหกรณ์ในเรื่ องต่าง ๆ ในลักษณะ
เดียวกันกับสถาบันการเงิน หรื อใหม่
5. หากสหกรณ์มีระบบการกากับดูแลที่รัดกุม และมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น ท่านคิดว่าสมาชิกสหกรณ์
ควรได้รับการคุม้ ครองเรื่ องเงินฝากหรื อเงินชาระค่าหุ ้นหรื อไม่ อย่างไร

คาถามสาหรับสั มภาษณ์ สมาชิกสหกรณ์
1. เหตุใดท่านจึงเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกของสหกรณ์
2. ท่านรู ้หรื อไม่ ว่าสหกรณ์ที่ท่านเป็ นสมาชิกนั้น นาเงินชาระค่าหุ น้ หรื อเงินฝากของท่าน
ไปลงทุนอย่างไรบ้าง
3. ท่านคิดว่าอัตราผลตอบแทนดอกเบี้ยเงินฝากที่ต่าในปั จจุบนั มีส่วนช่วยในการให้ท่าน
ตัดสิ นใจเข้าเป็ นสมาชิกสหกรณ์หรื อไม่
4. หากท่านมีความรู ้ทางการเงินที่มากขึ้นและมีสามารถลงทุนในประเภททรัพย์สิน
อย่างอื่น เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ น้ กู้ ตราสารทุน (หุ ้นในตลาดหลักทรัพย์) ซึ่งเป็ นทางเลือกในการบริ หาร
ความเสี่ ยงในการลงทุน ซึ่ งอาจจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่าวที่สูงกว่า
การดาเนิ นงานของสหกรณ์ ท่านจะลงทุนในตราสารตามที่กล่าวมาหรื อไม่ เพราะเหตุใด
5. จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ท่านได้รับผลกระทบหรื อไม่ หาก
ได้รับผลกระทบมันส่ งผลอย่างไรบ้าง (ชีวิตความเป็ นอยู่ มุมมองหรื อทัศนคติที่มีต่อสหกรณ์ท้ งั ระบบ)
6. ท่านรู ้อานาจหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลสหกรณ์หรื อไม่
แล้วท่านเห็นว่าภาครัฐควรเข้ามาช่วยเหลือในเรื่ องอะไรบ้าง
7. ท่านรู ้หรื อไม่วา่ เงินชาระค่าหุ น้ และเงินฝากในสหกรณ์ไม่ได้รับการคุม้ ครองเงินฝากจาก
สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
8. หากมีการปรับปรุ งการกากับดูแลสหกรณ์ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น ท่านคิดว่าเงิน
ชาระค่าหุ น้ และเงินฝากควรได้รับการคุม้ ครองจากกรณี การเลิกสหกรณ์หรื อไม่ อย่างไร

รายชื่ อบุคคลทีค่ ณะผู้วจิ ัยขอสั มภาษณ์ เกีย่ วกับวิจัยสหกรณ์ (ผู้กากับดูแลและผู้บริ หารสหกรณ์ รวมทั้ง
ผู้กากับดูแลสถาบันคุ้มครองเงินฝาก และเจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ูทเี่ ชี่ ยวชาญด้ านสหกรณ์ )
1. คุณพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิ บดีกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. คุณผานิต บางน้อย ผูอ้ านวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ สานักนายทะเบียนและกฎหมาย
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
3. คุณจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
4. คุณสุ ชิน ปลีหะจินดา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. คุณจิตเกษม พรประพันธ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
6. คุณปิ ยมล ตุงควิจิตรวัฒน์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
7. คุณประสู ตร สิ ทธิสรวง อดีตรองประธานกรรมการบริ การสหกรณ์กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
8. คุณพิณทิพย์ รุ จทิฆมั พร ผูอ้ านวยการฝ่ ายกฎหมาย สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
9. คุณศรัณย์วฒ
ุ ิ ตรรกพงศ์ เศรษฐกรปฏิบตั ิการ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
รายชื่ อบุคคลทีค่ ณะผู้วจิ ัยขอสั มภาษณ์ เกีย่ วกับวิจัยสหกรณ์ (สมาชิ กสหกรณ์ )
1. คุณอเนก สื บสายเจริ ญ อายุ 63 ปี อาชีพ เกษียณอายุงาน สมาชิกสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่
2. คุณธนัช นิมิตพงษ์ อายุ 61 ปี อาชีพ เกษียณอายุงาน สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่
3. คุณวรรณา หาญเจริ ญไพฑูรย์ อายุ 56 ปี อาชีพ เกษียณ สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่
4. คุณกษมน ด่านภูวกุล อายุ 33 ปี สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด
5. คุณนัฏฐา ไชย์สิงห์ อายุ 33 ปี สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด
6. คุณอัญชนา ธนาโอฬาร อายุ 35 ปี สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด

บทสั มภาษณ์ของบุคคลทีค่ ณะผู้วจิ ัยขอสั มภาษณ์ เกีย่ วกับวิจัยสหกรณ์ (ผู้กากับดูแลและผู้บริหารสหกรณ์
รวมทั้งผู้กากับดูแลสถาบันคุ้มครองเงินฝาก และเจ้ าหน้ าทีผ่ ้ ทู ี่เชี่ ยวชาญด้ านสหกรณ์ )
1. บทสั มภาษณ์ของคุณพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดีกรมส่ งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1.1 ท่ านคิดว่ าการกากับดูแลสหกรณ์ ท้งั 7 ประเภทในปัจจุบันเป็ นอย่ างไร
กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ในปั จจุบนั เน้นเรื่ องการส่ งเสริ มมากกว่า และโดยธรรรมชาติของ
หน่วยงานการกากับทั้งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะเน้นเรื่ องการตรวจสอบเพียงงบด้านบัญชีเพียงเท่านั้น
และกรมส่ งเสริ มสหกรณ์หน่วยงานกากับ เน้นการส่ งเสริ มมากกว่าการกากับดูแล อาทิ การแนะนา
การทาธุ รกิจ การตลาด การเชื่ อมโยงเครื อข่าย (การปล่อยก็ซ่ ึ งกันและกัน) ซึ่ งการดาเนินการของสหกรณ์
ที่ไปไม่รอดหรื อเกิดวิกฤติเกิดจาก 1. กรรมการดาเนินกิจการไม่สมเหตุสมผล 2. การไม่มีธรรมภิบาล
ของกรรมการ และ 3. การเล่นพรรคเล่นพวกซึ่ งในปั จจุบนั พอจะมีการออกเกณฑ์ในการกากับดูแล
ที่เคร่ งครัดมากขึ้น ซึ่ งกรมส่ งแสริ มสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน
องค์กรกากับสหกรณ์ท้ งั สองดังกล่าวปรับตัวไม่ทนั กับเกณฑ์การกากับที่กาลังจะทา เพราะเจ้าหน้าที่
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และกรมส่ งเสริ มสหกรณ์จบจากด้านบัญชี และด้านเศรษฐศาสตร์ เมื่อไม่มี
การวางเกณฑ์การกากับดูแลมาตั้งแต่ตน้ สิ่ งที่ได้เรี ยนมาไม่ถูกใช้ พอจะมีการออกเกณฑ์การกากับดูแล
ก็เลยทาไม่ได้ เลยทาให้สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ต้องมาวาง
เกณฑ์การกากับให้แทน เพราะการปรับตัวไม่ทนั สาหรับบุคลากรในกรมส่ งเสริ มสหกรณ์กบั กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์เอง
โดยปั ญหาของกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ในปั จจุบนั ที่เกี่ยวกับเรื่ องของการกากับดูแล ได้แก่
(1) กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ไม่เคยมีเกณฑ์การกากับทางด้านการเงินสาหรับสหกรณ์ออมทรัพย์
โดยเฉพาะ เพราะส่ วนใหญ่จะออกเป็ นเกณฑ์ของนายทะเบียน และใช้บงั คับกับสหกรณ์ทุกประเภท เช่น
เกณฑ์เรื่ องการรับสมาชิกสมทบและเกณฑ์ดงั กล่าว เป็ นการกาหนดที่ใช้กบั สหกรณ์คลอบคลุมทุกประเภท
(2) หน่วยงานกากับไม่เคยถูกฝึ กในเรื่ องของการตรวจสอบธุ รกรรมทางการเงินหรื อธุ รกิจต่าง ๆ ของ
สหกรณ์ และสหกรณ์ในปั จจุบนั มีความซับซ้อนมากยิง่ ขึ้น เพราะสมัยก่อนสหกรณ์ไม่มีเรื่ องของ
การลงทุน เพราะหากสมาชิกออมเงินเท่าไหร่ ปล่อยกูเ้ พียงเท่านั้น ดังนั้น การออมกับการกูจ้ ะมีความสมดุล
กัน ส่ วนที่เหลือก็ให้สหกรณ์อื่นกูย้ มื บ้าง แต่หากมีการออมมากขึ้น สหกรณ์เองจะลดอัตราดอกเบี้ยหรื อ
เงินปั นผลลง เพื่อให้การฝากเงินหรื อการซื้ อหุ น้ ของสมาชิกมีจานวนลดลง รวมทั้งอาจจะปรับลดสัดส่ วน
เงินนาส่ งลง ซึ่ งแตกต่างจากสมัยปั จจุบนั ที่อตั ราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารพาณิ ชย์เป็ นขาลง คนจึงเริ่ มนา
เงินมาฝากหรื อซื้ อหุ น้ ในสหกรณ์เพื่อกินส่ วนต่างมากยิง่ ขึ้น
เมื่อเงินฝากหรื อการเข้ามาซื้ อหุ น้ ของสหกรณ์มีมากขึ้น แต่สัดส่ วนของจานวนคนรวมทั้งเพดาน
การขอกูข้ องสมาชิกมีเท่าเดิม ทาให้คณะกรรมการดาเนินงานของสหกรณ์จะต้องเอาส่ วนต่างของเงินไป
ลงทุน โดยแต่ก่อนกรมส่ งเสริ มสหกรณ์จะจากัดขอบเขตของการลงทุนเฉพาะพันธบัตรของรัฐบาล และ

ต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน แต่ในปั จจุบนั ขอบเขตการลงทุนขยายมากขึ้นสามารถลงทุนในหุ น้ กู้
เอกชนในการจัดอันดับเครดิตระดับ A- และให้เป็ นอานาจของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
(คพช.) แทน ทาให้เป็ นช่องทางกระจายการลงทุน นอกจากนี้ กรรมการดาเนินการสหกรณ์กลับหาช่องทาง
หาเงินอีก โดยกรรมการเอาหุ ้นกูด้ งั กล่าวไปเป็ นหลักประกันเพื่อขอสิ นเชื่ อจากทางธนาคารและเอามาปล่อย
ให้สหกรณ์รายเล็ก ๆ กูอ้ ีกรอบหนึ่ง จึงสามารถนาเงินมาจ่ายปั นผลให้กบั สมาชิกได้เป็ นจานวนมาก
แต่ Debt to Equity Ratio หรื อ D/E Ratio ที่หมายถึง หนี้สินต่อส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ ของสหกรณ์กลับเพิ่มสู งขึ้น
ซึ่ งการกระทาดังกล่าวส่ วนหนึ่งมาจากการที่สมาชิกคาดหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นด้วย ทาให้กรรมการ
จะต้องทาให้สหกรณ์เพื่อทาให้ผลตอบแทนได้รับจานวนเพิ่มสู งขึ้น ซึ่ งรู ปแบบการลงทุนดังกล่าวทาให้
หน่วยงานกากับดูแลสหกรณ์ติดตามพฤติกรรมดังกล่าวของการลงทุนแก่สหกรณ์ไม่ทนั
(3) การไม่กล้าใช้อานาจของเจ้าหน้าที่กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ลงโทษสหกรณ์ที่ทาผิดกฎเกณฑ์
ของกฎหมาย เนื่ องจากมีผลประโยชน์ทบั ซ้อน เพราะความสนิทชิดเชื้อความเป็ นพี่เป็ นน้องที่เคยให้
ความช่วยเหลือกันมาก่อน
(4) นายทะเบียนไม่กล้าใช้อานาจ เช่น การใช้อานาจตามมาตรา 22 นายทะเบียนมีอานาจสั่งแก้ไข
ข้อบกพร่ อง แต่เมื่อระบบตรวจสอบไม่ดีพอ ถ้าสัง่ กลัวมีการผิดพลาดเพราะเป็ นเรื่ องทางกฎหมาย หากสัง่
ผิดพลาดทาให้นายทะเบียนถูกฟ้องศาลปกครอง จึงทาให้นายทะเบียนไม่กล้าใช้อานาจดังกล่าว ทาให้เกิด
ปั ญหาสะสมจนทาให้เกิดปั ญหาการกากับดูแลของสหกรณ์ในปั จจุบนั จากกรณี ดงั กล่าวที่เกิดขึ้นทาให้
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริ หารจัดการและกากับ
ดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ประกอบด้วย 1) หลักการในการกากับดูแลกิจการ
ทางการเงินของสหกรณ์ฯ 2) ร่ างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ ด้วยการกากับดูแลกิจการทางการเงิน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. .... 3) การปรับปรุ งโครงสร้างระบบการกากับดูแล
สหกรณ์ฯ และ 4) การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของสหกรณ์ฯ ให้มีความทันสมัย
(5) ธุ รกิจของสหกรณ์มีซบั ซ้อนมากกว่าในอดีต
(6) ธรรมภิบาลของคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ บุคคลที่เข้ามาเป็ นกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์เป็ นบุคคลภายนอก เพราะไม่ใช่สมาชิกของสหกรณ์โดยแท้จริ ง โดยมีคนที่แอบแฝงเข้ามาเพื่อหา
ผลประโยชน์มากกว่า โดยการเข้ามาของกรรมการเหล่านี้ มาจากที่ประชุมใหญ่ ซึ่ งที่ประชุมใหญ่สมาชิก
โดยองค์ประกอบมาจากสมาชิกหรื อผูแ้ ทนของสหกรณ์ก็ได้ โดยเข้ามามาจากการซื้ อเสี ยงผูแ้ ทนสหกรณ์
1.2 ท่ านคิดว่ าสิ่ งทีเ่ กิดขึน้ กับสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น เกิดจากสาเหตุใด เช่ น การทุจริต
การกากับดูแลหรื อการบริหารจัดการ
เกิดจากการบริ หารโดยผูกขาดของคณะกรรมการดาเนิ นการสหกรณ์ แล้วคณะกรรมการดังกล่าว
พยายามสร้างตัวเองให้มีความน่าเชื่อถือ โดยประธาน คือ คุณศุภชัย ศรี ศุภอักษร ทาตัวเหมือน CEO
บริ ษทั เอกชน อีกทั้ง ระบบควบคุมภายในของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ ไม่ดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์
ของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ นอกจากนี้ สมาชิกของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ ไม่ใช่สมาชิกของบุคคล

ที่อยูบ่ ริ เวณพื้นที่คลองจัน่ อย่างแท้จริ ง แต่เป็ นนักลงทุนมากกว่าซึ่ งเกิดจากการขยายแดนการรับสมาชิก
ออกนอกพื้นที่ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ จึงเป็ นการรับสมาชิกที่ขดั กับหลักการของสหกรณ์
เพราะสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจะรับสมาชิกได้เฉพาะบุคคลที่อยูใ่ นชุมชนนั้น ๆ
1.3 ท่ านคิดว่ าสิ่ งทีเ่ กิดขึน้ กับสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นได้ ส่งผลกระทบกับระบบสหกรณ์ ของไทย
ในปัจจุบันอย่างไรบ้ าง
(1) เจ้าหน้าที่กรมส่ งเสริ มสหกรณ์กบั กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ไม่มีความรู ้เพียงพอ จึงไม่ทนั ต่อ
ระบบการกากับดูแลสหกรณ์
(2) ภาพลักษณ์ของประธานกรรมการเครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ (ศุภชัย ศรี ศุภอักษร) มีความน่าเชื่อถือ
สมาชิกให้ความไว้วางใจ จึงทาให้สมาชิกไม่ตรวจสอบงบรายงานประจาปี และพอใจกับเงินปั นผลที่ได้รับ
ร้อยละ 6 – 8 ต่อปี
ดังนั้น เมื่อความเสี ยหายของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกิดขึ้น สมาชิกก็ได้รับผลกระทบเพราะไม่ได้รับ
เงินคืน
1.4 ท่ านคิดว่ าควรแยกวิธีการกากับดูแลระหว่ างสหกรณ์ โดยทัว่ ไปกับสหกรณ์ ทเี่ กีย่ วข้ องกับการรับ
ฝากเงินและการให้ สินเชื่ อ หรื อไม่ อย่ างไร และเพราะเหตุใด (หรื อมีความเห็นหรื อข้ อแนะนา
ในการกากับสหกรณ์ อย่ างไร) และรู ปแบบการกากับดูแลสหกรณ์ ของไทยในอนาคตนั้น ควรเป็ น
อย่างไร
ควรมีหน่วยงานกากับดูแลขึ้นมาโดยเฉพาะ โดยออกเป็ นกฎหมายในการจัดตั้งหน่วยงานการกากับ
ดูแลขึ้นมาโดยเฉพาะ คล้ายกับคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) หรื อสานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิจประกันภัย (คปภ.) เพราะกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
กับกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ไม่มีความสามารถเพียงพอ โดยแยกเฉพาะในส่ วนของการกากับดูแล
เพียงเท่านั้น แต่การการรับจดทะเบียนยังให้เป็ นอานาจของนายทะเบียนสหกรณ์ของกฎหมายว่าด้วย
สหกรณ์เช่นเดิม
1.5 ในปัจจุบันมีองค์ กรการเงินชุ มชนทีไ่ ม่ ได้ อยู่ภายใต้ การกากับดูแลของภาครัฐ แต่ มีการช่ วยเหลือ
ระหว่ างสมาชิ กด้ วยกันในชุ มชน มีการจัดสวัสดิการในด้ านต่ าง ๆ เช่ น การรับฝากเงิน การให้ สินเชื่ อ
และการฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อช่ วยเหลือสมาชิกในการจัดการศพ ท่านคิดว่าควรให้ องค์ กรการเงิน
ชุ มชนเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบสหกรณ์ หรื อไม่ หรื อควรกากับดูแลองค์ กรเหล่ านีอ้ ย่ างไร
การรวมกลุ่มมวลชนควรทาให้เป็ นเอกภาพ ไม่วา่ จะมีภายใต้รูปแบบไหนย่อมเป็ นสิ่ งที่ดี
ปั ญหาอยูท่ ี่หน่วยงานภาครัฐไม่ยอมปล่อยมวลชนของตัวเองทั้ง ๆ ที่คนกลุ่มนี้เป็ นคนกลุ่มเดียวกัน เช่น
กลุ่มของเกษตรกรปั จจุบนั กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ดูแลกลุ่มคนสหกรณ์ กรมส่ งเสริ มเกษตรดูแลวิสาหกิจ
ชุมชน กรมพัฒนาชุมชนดูแลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตและกองทุนหมู่บา้ น ถึงแม้วา่ กลุ่มบุคคลเหล่านี้คือ

คน ๆ เดียวกัน หรื อคนมีความซ้ าซ้อนกัน เพราะหน่วยงานภาครัฐกลัวถูกลดบทบาทลงในการทางาน
เมื่อเสี ยมวลชนก็จะทาให้หน่วยงานนั้น ๆ ถูกลดอัตรากาลัง เพราะราชการไม่ได้มองเป้ าหมายสุ ดท้าย
ในการพัฒนาที่จะให้เกษตรกรมีชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน แต่มีมุมมองที่ตอ้ งการให้ตนเองยังมีบทบาท
ในการทางานอยู่ ดังนั้น หากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตหรื อสาถบันการเงินชุมชนต่าง ๆ มีศกั ยภาพ
และมีประสิ ทธิ ภาพเพียงพอและเริ่ มมีขนาดพอสมควร ก็มีความพร้อมที่จะเป็ นนิ ติบุคคลในลักษณะของ
สหกรณ์ได้ และเห็นควรที่จะถูกหน่วยงานภาครัฐเข้ามากากับดูแล แต่ถา้ ขนาดกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
หรื อสาถบันการเงินชุมชนยังมีขนาดเล็ก และระบบภายในขององค์กรดังกล่าวยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
ก็เห็นควรที่จะสมาชิกนั้นดูแลกันเอง

2. บทสั มภาษณ์ ของคุณผานิต บางน้ อย ผู้อานวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ สานักนายทะเบียน
และกฎหมาย กรมส่ งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2.1 ท่ านคิดว่ าการกากับดูแลสหกรณ์ ท้งั 7 ประเภทในปัจจุบันเป็ นอย่ างไร
การกากับดูแลในปั จจุบนั ส่ วนใหญ่ อานาจตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์มีอยูแ่ ล้ว แต่ปัญหา
อยูผ่ มู ้ ีอานาจในการตัดสิ นใจนั้น จะใช้อานาจดังกล่าวหรื อไม่ เพราะถ้าออกคาสั่งไปแล้วจะผูกพัน
เพราะมีลกั ษณะเป็ นคาสั่งทางปกครอง กรมส่ งเสริ มสหกรณ์จึงแก้ปัญหาโดยการออกเกณฑ์ ตัวอย่างเช่น
กรณี เกิดการทุจริ ตในสหกรณ์ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์จะออกเกณฑ์โดยใช้เป็ นการทัว่ ไปและใช้ทวั่ ประเทศ
ส่ วนน้อยของผูส้ ั่งการในการใช้อานาจจะไม่กล้าสั่งการ เพราะกลัวว่าสหกรณ์จะดาเนินการไม่ได้
ปั ญหาที่เกิดขึ้นอีกส่ วนหนึ่งในอดีต ตั้งกลุ่มตรวจการสหกรณ์ข้ ึนมา โดยนาบุคคลภายนอกเข้ามาบริ หาร
จัดการภายในสหกรณ์เอง
2.2 ท่านคิดว่าสิ่ งทีเ่ กิดขึน้ กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น เกิดจากสาเหตุใด เช่ น การทุจริต
การกากับดูแลหรื อการบริหารจัดการ
มีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่ วนของผูส้ ั่งการซึ่งเป็ นเจ้าหน้าที่ของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์
ที่จะออกคาสั่ง เพราะตอนเข้าไปตรวจสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ เห็นแล้วว่าเกิดปั ญหา แต่เจ้าหน้าที่
กลับไม่ออกคาสั่งเพราะเห็นว่าสามารถผ่อนปรนปั ญหาที่เกิดขึ้นได้ อีกส่ วนเกิดจากผูต้ รวจสอบบัญชี
สหกรณ์ เนื่องจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์บุคคลากรไม่เพียงพอ และถ้าสหกรณ์นอกภาคการเกษตร
มีทุนดาเนินงานไม่ต่ากว่า 50 ล้านบาท สหกรณ์น้ นั สามารถจ้างผูส้ อบบัญชีภายนอกได้ ดังนั้น สหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ จึงจ้างผูส้ อบบัญชีภายนอก แต่บุคคลดังกล่าวต้องขึ้นบัญชีกบั กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
2.3 ท่ านคิดว่ าสิ่ งทีเ่ กิดขึน้ กับสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นได้ ส่งผลกระทบกับระบบสหกรณ์ของไทย
ในปัจจุบันอย่ างไรบ้ าง
ถ้ามองปั ญหาดังกล่าวก็มีแง่ดี เพราะทุกคน ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความตื่นตัว ทั้งสหกรณ์
เอง เจ้าหน้าที่ของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ได้เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น มีการออกมาตรการหลายอย่าง
ที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลสหกรณ์ที่มากขึ้น และยังมีหน่วยงานอื่นเข้ามาช่วย เช่น ธนาคารแห่งประเทศ
ไทย กระทรวงการคลัง โดยปั ญหาดังกล่าว ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกรมส่ งเสริ มสหกรณ์เอง มี
มาตรการที่เข้มขึ้น เช่น นโยบายตรวจสหกรณ์เข้มใน 3 ปี มีการตั้งทีมตรวจสอบระดับจังหวัดและตรวจใน
หลาย ๆ ประเด็น เพื่อไม่ให้เกิดบทเรี ยนซ้ ารอยเดิม

2.4 ท่ านคิดว่ าควรแยกวิธีการกากับดูแลระหว่ างสหกรณ์ โดยทัว่ ไปกับสหกรณ์ ทเี่ กีย่ วข้ องกับ
การรับฝากเงินและการให้ สินเชื่ อ หรื อไม่ อย่ างไร และเพราะเหตุใด (หรื อมีความเห็นหรื อข้ อแนะนา
ในการกากับสหกรณ์ อย่ างไร) และรู ปแบบการกากับดูแลสหกรณ์ ของไทยในอนาคตนั้น ควรเป็ น
อย่างไร
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ก็ได้ออกเกณฑ์กากับเพิม่ เติมแต่ยงั เป็ นร่ างกฎหมายอยู่ และอยูร่ ะหว่างการรับ
ฟังความคิดเห็นจากสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์ค่อนข้างเข้มโดยมีเกณฑ์เกี่ยวกับดูแล เช่น สหกรณ์ออมทัรพย์
และสหกรณ์ยเู นี่ยนควรเป็ นเกณฑ์เข้มระดับหนึ่ง
2.5 ในปัจจุบันมีองค์ กรการเงินชุ มชนทีไ่ ม่ ได้ อยู่ภายใต้ การกากับดูแลของภาครัฐ แต่ มีการช่ วยเหลือ
ระหว่ างสมาชิ กด้ วยกันในชุ มชน มีการจัดสวัสดิการในด้ านต่ าง ๆ เช่ น การรับฝากเงิน การให้ สินเชื่ อ
และการฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อช่ วยเหลือสมาชิกในการจัดการศพ ท่านคิดว่าควรให้ องค์ กรการเงิน
ชุ มชนเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบสหกรณ์ หรื อไม่ หรื อควรกากับดูแลองค์ กรเหล่านีอ้ ย่างไร
สมาชิกบางที่ก็ซ้ ากับสมาชิกสหกรณ์ แต่เกณฑ์ของกรมพัฒนาชุมชนไม่เข้มเท่ากับสหกรณ์
เพราะถ้าเป็ นสหกรณ์เวลาการรับจ่ายเงินจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์

3. บทสั มภาษณ์ของคุณจิรทรัพย์ ปลอดกระโทก รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
3.1 ท่ านคิดว่ าการกากับดูแลสหกรณ์ ท้งั 7 ประเภทในปัจจุบันเป็ นอย่ างไร
การกากับดูแล แทบไม่มีเลย จึงต้องย้อนกลับไปดูพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ซึ่ งจะเน้น
การส่ งเสริ มเป็ นหลัก โดยไม่มีกฎหมายเรื่ องการกากับดูแลสักเท่าไหร่ แต่การตั้งใจกากับก็มีอยู่ คือมี
นายทะเบียนสหกรณ์ (ขณะนั้นเป็ นปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เป็ นผูก้ ากับดูแล กล่าวคือ
ทุกอย่างต้องได้รับความยินยอมจากนายทะเบียนเสี ยก่อน เช่น การแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จะเห็นว่ากฎหมาย
มิได้ให้สิทธิ แก่สหกรณ์ในการตั้งผูส้ อบบัญชีเช่นเดียวกับบริ ษทั ในรู ปของเอกชน
ทั้งนี้ มีกรมส่ งเสริ มสหกรณ์คอยเป็ นผูส้ ่ งเสริ ม และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็ นผูต้ รวจสอบบัญชี
ให้กบั สหกรณ์ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ดังนั้น เจตนาในการตรวจสอบดังกล่าวก็เป็ นการส่ งเสริ มสหกรณ์นนั่ เอง
เป็ นเหมือน Third party ที่เป็ นผูช้ ้ ีวา่ ขาว เทา หรื อดาอย่างไร (Verify) แต่บางคนอาจมองว่าหน้าที่ดงั กล่าว
เป็ นการกากับดูแล
ต่อมากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ไม่มีบญั ชีให้ตรวจ เพราะสหกรณ์ทาบัญชีไม่เป็ น จึงมีหน้าที่เพิม่ ขึ้นอีก
หน้าที่ คือ การสอนแนะในการทาบัญชี พอสหกรณ์เริ่ มทาบัญชีเป็ น ทางกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จึงเข้าไป
ทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชี ในปี พ.ศ. 2525 ได้มีการตั้งสานักงานตามแต่ละจังหวัด ต่อมามีนโยบายรัฐบาย
ในการจากัดอัตรากาลังของข้าราชการ จึงทาให้บุคลากรดังกล่าว ทาหน้าที่ท้ งั การส่ งเสริ มและการตรวจสอบบัญชี
โดยปั จจุบนั มีสานักงานครบทุกจังหวัด และต่อมาในปี พ.ศ. 2548 เริ่ มมีหน้าที่สอนเกษตรกรทาบัญชีครัวเรื อน
ต่อมาได้เปลี่ยนให้อธิ บดีกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ เป็ นนายทะเบียนสหกรณ์ จะเห็นว่าคนที่โตมากับ
การส่ งเสริ มทั้งชีวติ ต้องมากากับดูแล อีกทั้งตัวพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ไม่ได้เปิ ดช่องให้
นายทะเบียนการกากับดูแลเท่าที่ควร สรุ ปแล้วคือ ไม่เห็นภาพในการกากับดูแลตั้งแต่พระราชบัญญัติ
จนถึงการกระทา (Action) เพราะเจ้าหน้าที่ถูกปลูกฝังว่าสหกรณ์เป็ นลูก เราต้องช่วยเขา และสหกรณ์เป็ น
กลไกที่เพิ่มเศรษฐกิจฐานรากสหกรณ์ออมทรัพย์ เริ่ มทาธุรกรรมทางการเงินในปี พ.ศ. 2535 มีนโยบายการ
กระจายงานให้เอกชน จึงกระจายงานให้ส่วนภาคเอกชน จากให้ขา้ ราชการตรวจบัญชี จึงเปิ ดโอกาสให้
เอกชนมาสอบเพื่อไปเป็ นผูส้ อบบัญชี โดยสหกรณ์เลือกคนผ่านที่ประชุมใหญ่ จึงทาให้กรมตรวจบัญชี
ทาหน้าที่เป็ นธุ รการส่ วนใหญ่ (คนที่สหกรณ์เสนอมาต้องอยูใ่ นระบบของเรา) ทาให้มีภาระเพิ่มเติม
คือ ต้องกากับดูแลเอกชนที่เป็ นผูส้ อบบัญชี ซึ่ งเป็ นไปค่อนข้างลาบาก
ดังนั้น หน้าที่ของกรมตรวจบัญชี คือมีงานสอบบัญชี เป็ นหลัก และมีหน้าที่ในการส่ งเสริ ม
ในการสอนบัญชี เพื่อให้สหกรณ์ทาบัญชีได้ และยังต้องสอนให้เกษตรกรทาบัญชีครัวเรื อนได้อีกด้วย
จึงทาให้บุคลากรคนหนึ่งต้องทาหน้าที่ท้ งั สามอย่าง ซึ่ งไม่ได้มีหน้าที่เฉพาะในการสอบบัญชีอีกต่อไป
มีอยูช่ ่วงเวลาหนึ่ง ที่กรมตรวจบัญชีมีอานาจอยูน่ ิดหนึ่ง คือ อานาจจากนายทะเบียนโดยมีอานาจสัง่ การได้
ซึ่ งข้าพเจ้าไม่เห็นด้วย เพราะขัดกับหลักวิชาชีพของนักบัญชีที่ตอ้ งไม่มีอานาจสั่งการใด ๆ เพราะจะทาให้
ขาดความเป็ นกลาง โดยปั จจุบนั ได้มีการแก้ไขผูส้ อบบัญชี ที่เป็ นเอกชน ใช้กบั สหกรณ์นอกภาคการเกษตร

คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และสหกรณ์ร้านค้า ส่ วนสหกรณ์ภาคเกษตร ผูส้ อบบัญชี
ยังเป็ นข้าราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์อยู่
3.2 ท่านคิดว่าสิ่ งทีเ่ กิดขึน้ กับสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น เกิดจากสาเหตุใด เช่ น การทุจริต การกากับดูแล
หรื อการบริหารจัดการ
(1) ปั ญหาการกากับ ภาพการกากับไม่ชดั อะไรคือการกากับ อีกทั้งการกากับสถาบันการเงิน
เราไม่คุน้ เลย โดยกระบวนการกากับไม่มีการวางโครงสร้างไว้เลย แต่ขา้ พเจ้าเห็นว่าการกากับไม่ตอ้ งถึง
ขั้นธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั้น ปั ญหาคือ มีแต่ตวั อักษรที่วา่ ให้มีการกากับ แต่ไม่มีภาพที่ชดั เจน
อันได้แก่โครงสร้างในการกากับออกมาเลย
(2) ปัญหาผูบ้ ริ หาร ในยุคสังคมปัจจุบนั ที่ขาดเจตนารมณ์และจิตรารมณ์ของระบบสหกรณ์
ประกอบกับ
(3) ปัญหาบุคลากร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ไม่มีพละกาลังที่จะเข้าไปตรวจสอบ และการปล่อยให้
ภาคเอกชน (ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต) และอดีตข้าราชการกรมตรวจบัญชีเป็ นผูส้ อบบัญชีได้ ซึ่งกรณี เครดิต
ยูเนี่ยนคลองจัน่ เป็ นกรณี ผชู ้ านาญการ (เป็ นความพลาดของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ไปเชื่อมัน่ ว่าเขา
น่าจะเป็ นจุดแข็ง) แต่พวกเขาเหล่านั้นไม่ทนั กับธุ รกิจของสหกรณ์ อยูค่ นละยุค ไม่ทนั กัน
3.3 ท่ านคิดว่ าสิ่ งทีเ่ กิดขึน้ กับสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นได้ ส่งผลกระทบกับระบบสหกรณ์ ของไทย
ในปัจจุบันอย่ างไรบ้ าง
ข้าพเจ้ามองว่าเป็ นจุดดี คือ พลิกวิกฤติเป็ นโอกาส กรมส่ งเสริ มสหกรณ์และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ไม่สามารถที่จะออกแบบโครงสร้างในการกากับดูแลสหกรณ์ในระดับนี้ได้ อีกทั้ง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ไม่มีเวลาพอที่จะสนใจสหกรณ์ และเป็ นความผิดพลาดของรัฐบาลหรื อเปล่าที่วางสองกรมนี้ไว้
ในกระทรวงเกษตร ถ้าหากวางอยูค่ วรจัดหาผูเ้ ชี่ยวชาญมาช่วยในการกากับดูแล
พอผูช้ านาญการเข้าไปตรวจ ได้มีการทารายงานส่ งไปยังนายทะเบียน (อธิ บดีกรมส่ งเสริ มสหกรณ์)
แต่ไม่ได้มีการ Take Action จึงได้ต้ งั คณะตรวจการร่ วมกันระหว่างสองกรมขึ้นมา และผูบ้ ริ หารเครดิต
ยูเนี่ยนคลองจัน่ มีบทบาทมากสามารถติดป้ ายว่าเขตปลอดเจ้าหน้าที่กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ซึ่ งต่างจาก
เจ้าหน้าที่แม้มีอานาจแต่ก็ไม่มีเสี ยงในสังคม กล่าวคือ ไม่เป็ นที่รับฟังของตัวสมาชิก (สมาชิกเชื่อคุณศุภชัย
มากกว่าเชื่อเรา)
3.4 ท่ านคิดว่ าควรแยกวิธีการกากับดูแลระหว่ างสหกรณ์โดยทัว่ ไปกับสหกรณ์ที่เกีย่ วข้ องกับการรับฝากเงิน
และการให้ สินเชื่ อ หรื อไม่ อย่ างไร และเพราะเหตุใด (หรื อมีความเห็นหรื อข้ อแนะนาในการกากับ
สหกรณ์อย่างไร)
เห็นด้วย เพราะระบบสหกรณ์บางสหกรณ์ ไม่ควรต้องส่ งเสริ มแล้ว เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าพเจ้าเห็นว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ เป็ นสภาพเดียวกันกับออมทรัพย์ แต่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

บางแห่งไม่ได้เลวร้ายเหมือนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ ดังนั้น การกากับดูแลเรื่ องธุ รกรรมทางการเงิน
แก่เครดิตยูเนี่ยนทั้งหมดเป็ นการไม่เหมาะ ข้าพเจ้าจึงเห็นควรกากับเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์ อีกทั้ง
ควรเก็บภาษีเงินได้ของสหกรณ์ เพราะปั จจุบนั มีบางคนใช้สหกรณ์เป็ นเครื่ องมือในการหลีกเลี่ยงภาษี
สาหรับหน่วยงานในการกากับ ควรจะมีโครงสร้างหนึ่งที่ต้ งั ขึ้นมาใหม่ในการกากับ ที่ไม่ใช่
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง และไม่ควรอยู่
ในระบบราชการ กล่าวคือ ต้องมีการสร้างเครื่ องมือให้ระบบกากับดูแลสหกรณ์
3.5 ท่ านคิดว่ ารู ปแบบการกากับดูแลสหกรณ์ ของไทยในอนาคตนั้น ควรเป็ นอย่ างไร
อยากให้เกิดการกากับดูแล เพราะข้าพเจ้าถือว่าในขณะนี้ยงั ไม่มี แต่ไม่ตอ้ งถึงขนาดการกากับดูแล
ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเอาระบบการกากับทัว่ ไปของธนาคารแห่งประเทศไทยมาปรับใช้กบั
ระบบของสหกรณ์ จะเห็นได้จากปั ญหาเครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ ที่เกิดจากการที่ไม่มีระบบการกากับที่ชดั เจน
และแข็งแรง
3.6 ในปัจจุบันมีองค์ กรการเงินชุ มชนทีไ่ ม่ ได้ อยู่ภายใต้ การกากับดูแลของภาครัฐ แต่ มีการช่ วยเหลือระหว่ าง
สมาชิ กด้ วยกันในชุ มชน มีการจัดสวัสดิการในด้ านต่ างๆ เช่ น การรับฝากเงิน การให้ สินเชื่ อ และการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อช่ วยเหลือสมาชิกในการจัดการศพ ท่ านคิดว่ าควรให้ องค์ กรการเงินชุ มชน
เป็ นส่ วนหนึ่งของระบบสหกรณ์ หรื อไม่ หรื อควรกากับดูแลองค์ กรเหล่ านีอ้ ย่ างไร
ควรมีการกากับดูแล เช่น กลุ่มออมทรัพย์ต่าง ๆ วิสาหกิจชุมชน เป็ นต้น เพราะเดิมคิดว่าเป็ นกลุ่ม
ธรรมชาติไม่ตอ้ งมีการกากับ แต่ปัจจุบนั เริ่ มมีปัญหา จึงอยากให้มีการกากับ กล่าวคือ ต้องมีขอ้ กาหนด
เรื่ องการตรวจสอบ
ข้าพเจ้าเคยถามกลุ่มพวกนี้ พวกเขาบอกว่าจดทะเบียนเป็ นสหกรณ์จะมีคนมายุง่ กับเขาเยอะ เพราะ
เขาเอาความสะดวกเข้าว่า เพราะในยุคสมัยนี้ คนเราถูกสภาพแวดล้อมดึงไปเสี ยหมด อีกทั้งเม็ดเงินที่ลงไป
ช่วยส่ งเสริ มเป็ นจานวนมาก อาจไม่ตอ้ งแข็งแรงเท่าสหกรณ์แต่ก็ควรมีหลักเกณฑ์ไปกากับบ้าง โดยเฉพาะ
ธุรกรรมทางการเงิน
3.7 ผู้บริหารที่เป็ นผู้จัดการมีโอกาสดารงตาแหน่ งอีกครั้งหรื อไม่
มีโอกาสซ้ า เพราะในรู ปแบบสหกรณ์ ผูบ้ ริ หารมีชื่อเสี ยงทางสังคม มีอานาจ (Power) และยังได้รับ
ค่าตอบแทน เช่น เบี้ยประชุม เป็ นอนุกรรมการต่าง ๆ หลากหลายที่มา จะเห็นว่าปลายปี ที่แล้ว ประกาศ
คุณสมบัติผตู ้ รวจสอบกิจการ ถ้าเคยเป็ นกรรมการต้องเว้นมาแล้วสองปี ก็มีคนออกมาต่อต้าน เพราะขัด
ผลประโยชน์เขา เนื่ องจากผูต้ รวจสอบกิจการเขาจะไม่ตรวจสอบกิจการที่เป็ นผลการดาเนินการในขณะที่
เขาเคยเป็ นกรรมการของสหกรณ์ ทาให้ปัจจุบนั มีถึงขั้นซื้ อเสี ยง

ในรู ปแบบพัฒนาชุมชน ผูน้ าชุมชนก็จะเป็ นผูบ้ ริ หาร บางทีก็มีการทับซ้อนกับสหกรณ์
เพราะสหกรณ์น้ นั อยูใ่ นพื้นที่เช่นกัน ดังนั้น คน ๆ หนึ่งก็จะเป็ นสมาชิกหลากหลายกลุ่มทับซ้อนกันหมด
เช่น ไปกูจ้ ากพัฒนาชุมชน และยังไปกูก้ บั สหกรณ์อีก เป็ นต้น
ควรส่ งเสริ มให้สหกรณ์ ให้เป็ นกลไกในการบริ หารจัดการการเงินของประเทศได้ ไม่ใช่เป็ น
ผูท้ ี่เป็ นตัวกลางในการส่ งเงินระหว่างรัฐบาลกับประชาชน เช่น เกาหลี ใช้สหกรณ์ในการดูแลประชาชน
รัฐบาลเป็ นเพียงกรรมการร่ วม จนสหกรณ์ของประเทศเขาเข้มแข็งในปัจจุบนั

4. บทสั มภาษณ์ของคุณสุ ชิน ปลีหะจินดา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4.1 ท่ านคิดว่ าการกากับดูแลสหกรณ์ ท้งั 7 ประเภทในปัจจุบันเป็ นอย่ างไร
สหกรณ์ในประเทศไทยสามารถแบ่งออกเป็ นสองกลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่
(1) กลุ่มผูผ้ ลิตกับผูโ้ ภค
(2) ภาคเกษตร
โดยสหกรณ์ท้ งั สองประเภทได้มีความแตกต่างโดยธรรมชาติ ไม่วา่ จะเป็ นรู ปแบบของการ
ประกอบอาชีพ หรื อลักษณะสิ นค้าและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ ดังนั้น การกาหนดให้สิ่งที่มีความแตกต่างกัน
อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลแบบเดียวกันจึงไม่เหมาะสม
ดังนั้น จึงควรให้มีการกากับดูแลที่แยกกันและมีความแตกต่างตามกลุ่มประเภทของสหกรณ์
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องควรมีเนื้อหาที่แตกต่างกัน เพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติของสหกรณ์
แต่ละประเภท ในประการต่อมา สหกรณ์ท้ งั เจ็ดประเภทนั้น มีระดับการพัฒนาที่มีความแตกต่างกัน
จึงควรกาหนดให้ชดั เจนว่าสหกรณ์ในระดับไหนควรมีการกากับดูแลอย่างไร โดยที่เกณฑ์ในการแบ่งลาดับ
ของสหกรณ์น้ นั ต้องถูกต้องและมีความเหมาะสมเพื่อให้เกิดการส่ งเสริ มที่มีประสิ ทธิ ภาพและส่ งผลดี
ต่อสหกรณ์ท้ งั หมดโดยรวม
4.2 ท่ านคิดว่ าสิ่ งทีเ่ กิดขึน้ กับสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น เกิดจากสาเหตุใด เช่ น การทุจริต การกากับดูแล
หรื อการบริหารจัดการ
เห็นว่าเกิดจากทุกส่ วนประกอบกัน ไม่วา่ จะเป็ นระบบการควบคุมภายในสหกรณ์ที่ยงั ขาด
ธรรมาภิบาล ดังเช่น การยืมเงินทดรองในจานวนมากโดยไม่มีการนามาใช้คืน หรื อในบางกรณี ได้มีการทา
ทุจริ ตด้วยการวางแผนระยะยาว การสร้างชื่อเสี ยงให้มีความน่าเชื่อถือภายใน
ส่ วนในเรื่ องการกากับดูแลจากภายนอกนั้น หน่วยงานที่กากับดูแลซึ่ งมีหน้าที่ได้แก่กรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แต่ปัญหาในปั จจุบนั ได้เกิดขึ้นเนื่ องจากการตรวจสอบ กากับดูแล
ไม่ประสบผล เนื่องจากหน่วยงานดังกล่าวได้ละเลยและไม่ได้ทาหน้าที่อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ และในมุม
ของกฎหมายก็ยงั คงไม่มีความชัดเจน โดยคนที่มีหน้าที่กากับดูแลตามกฎหมายไม่ได้ทาหน้าที่อย่างจริ งจัง
อาจเรี ยกได้วา่ เป็ นการละเลยต่อหน้าที่เช่นเดียวกัน
4.3 ท่ านคิดว่ าสิ่ งทีเ่ กิดขึน้ กับสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นได้ ส่งผลกระทบกับระบบสหกรณ์ ของไทย
ในปัจจุบันอย่ างไรบ้ าง
ผลกระทบดังกล่าวอาจแบ่งได้เป็ นสองมุมมอง ประการแรก ซึ่ งเป็ นผลดีกบั สหกรณ์ เนื่ องจากผล
ดังกล่าวทาให้เห็นถึงวิธีการในการบริ หารจัดการสหกรณ์ที่ได้รับการส่ งเสริ มอยู่ และเรื่ องที่ให้การกากับ
ดูแลนั้นยังมีช่องโหว่และข้อบกพร่ องอยู่ ส่ วนประการที่สอง ที่เป็ นผลเสี ยซึ่ งทาให้เกิดผลกระทบระยะยาว
เนื่องจากผูฝ้ ากเงินมีท้ งั สถาบันและสมาชิก และผลดังกล่าวได้ก่อให้เกิดความเสี ยหายเกิดอย่างมาก

ทาให้จะต้องใช้เวลาในการแก้ไขซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ยากพอสมควร โดยจะต้องอาศัยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
งบประมาณ และระยะเวลาตามแผนการฟื้ นฟูซ่ ึ งเกิน 20 ปี
4.4 ท่ านคิดว่ าควรแยกวิธีการกากับดูแลระหว่ างสหกรณ์ โดยทัว่ ไปกับสหกรณ์ ทเี่ กีย่ วข้ องกับการรับฝากเงิน
และการให้ สินเชื่ อ หรื อไม่ อย่างไร และเพราะเหตุใด
เนื่องจากประเภทของสหกรณ์ในประเทศไทยยังไม่ได้มีการแบ่งออกจากกันอย่างชัดเจน
และสหกรณ์ทุกประเภทได้มีกิจกรรมในการให้สินเชื่อ และรับฝากเงิน ในประการเดียวกันหมด ซึ่งอาจ
แตกต่างกับสหกรณ์ออมทรัพย์ซ่ ึ งมีวตั ถุประสงค์ทาธุ รกรรมทางการเงินอย่างเดียว โดยหากมีการแบ่ง
การกากับดูแลตามคาถามดังกล่าวนั้น จะเห็นได้วา่ สหกรณ์ทุกประเภทมีความเกี่ยวข้องกับการทาธุ รกรรม
ทางการเงินทั้งหมด แต่อาจเป็ นไปได้วา่ หากเป็ นกรณี ของสหกรณ์ในเมืองหรื อสหกรณ์นอกภาคเกษตร
อาจมีการกากับดูแลอีกรู ปแบบที่เพิ่มเติมเข้าไป เช่น ในปั จจุบนั มีการนาหลักเกณฑ์โดยฉพาะในการกากับ
เครดิตยูเนี่ยนซึ่งเป็ นสหกรณ์ที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อทาธุรกรรมทางการเงินเป็ นหลัก ถือเป็ นการนาหลักเกณฑ์
ที่มีความแตกต่างมากากับดูแลมากขึ้น
4.5 ท่ านคิดว่ ารู ปแบบการกากับดูแลสหกรณ์ ของไทยในอนาคตนั้น ควรเป็ นอย่ างไร
เห็นว่าควรมีการแบ่งลาดับชั้นของสหกรณ์ให้ชดั เจน เพื่อทาให้การกากับดูแลสหกรณ์ในมี
ประสิ ทธิ ภาพ อยูบ่ นความเหมาะสม และจะต้องต้องมีการพัฒนาในรู ปแบบที่หลากหลาย โดยจะต้องมองว่า
สหกรณ์เป็ นนิติบุคคลที่มีลกั ษณะพิเศษ ไม่มองสหกรณ์แต่ละประเภทในลักษณะเหมือนกัน ดังนั้น
สิ่ งที่เป็ นนโยบายเชิงมหภาค (ภาพใหญ่) ควรเป็ นหน้าที่ของภาครัฐในการกาหนด และส่ วนสิ่ งที่เป็ น
นโยบายเชิงจุลภาค (ภาพเล็ก) จะต้องกาหนดให้ชดั ว่าจะพัฒนาสหกรณ์เป็ นรายสหกรณ์ได้อย่างไร
หรื อหากแบ่งเป็ นรายสหกรณ์ไม่ได้ก็ควรต้องมีการแบ่งเป็ นลาดับหรื อแบ่งกลุ่มของสหกรณ์ในลาดับ
หรื อรู ปแบบเดียวกันให้ชดั เจน
ในบางกรณี ภาครัฐก็ไม่ควรเข้าไปจัดการและกาหนดหลักเกณฑ์มากเกินไป เช่น ในกรณี ที่
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ จะกาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากนั้น เห็นว่าอาจไม่มีความเหมาะสม เนื่องจากต้นทุน
ของแต่ละสหกรณ์น้ นั มีความต่างกัน และหากจะกากับดูแลในเรื่ องดังกล่าวควรจะกากับอัตราดอกเบี้ยเงิน
ให้กยู้ มื ให้มีเพดานสู งเท่าไหร่ เพี่อให้ไม่มีการเอาเปรี ยบสมาชิกผูก้ ู้
4.6 องค์ กรการเงินชุ มชนทีไ่ ม่ ได้ อยู่ภายใต้ การกากับดูแลของภาครัฐ ท่านคิดว่าควรให้ เป็ นส่ วนหนึ่ง
ของระบบสหกรณ์ หรื อควรกากับดูแลหรื อไม่
เราอาจแบ่งองค์กรการเงินชุมชนออกเป็ นสองส่ วน คือส่ วนแรกได้แก่ส่วนที่มีแนวคิดแบบสหกรณ์
และส่ วนที่ไม่มีแนวคิดแบบสหกรณ์ ถ้าเป็ นแนวคิดแบบสหกรณ์น้ นั ควรให้มีกฎหมายหรื อหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่พฒั นาสหกรณ์เข้าไปจัดการดูแล แต่หากเป็ นส่ วนที่ไม่ได้มีแนวคิดแบบสหกรณ์น้ นั ไม่ควร
ถูกกากับในลักษณะดังกล่าวเนื่องจากมีรูปแบบและการดาเนินงานนั้นมีความแตกต่างออกไป

4.7 ทาไมผู้บริ หารสหกรณ์ อยากจะดารงตาแหน่ งผู้บริหารหลายวาระ
ประการแรกแรกนั้นเพราะว่าผลประโยชน์ที่ได้รับสู ง ไม่วา่ จะเป็ นเงินตอบแทนซึ่ งอาจได้รับใน
ลักษณะต่าง ๆ หลายรู ปแบบ และต้องยอมรับว่าข้อบังคับ หรื อระเบียบของสหกรณ์น้ นั มีความแตกต่าง
และหลากหลาย ทาให้ผบู ้ ริ หารเหล่านั้นนาช่องว่างของหลักเกณฑ์ดงั กล่าวมาใช้เพื่อให้ได้รับผลตอบแทน
ต่าง ๆ เช่นค่าเบี้ยประชุม ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ ค่าตอบแทนรายเดือน รวมถึงโบนัสตามกฎหมายซึ่ งกาหนดไว้
สู งมากในเพดานไม่เกินร้อยละ 10 ซึ่ งอาจะเรี ยกได้วา่ เป็ นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ประการที่สองคือ ได้แก่อานาจ ซึ่ งผูบ้ ริ หารดังกล่าวอาจพัฒนาตาแหน่งไปเป็ นกรรมการ หรื อดารง
ตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เช่นชุมนุมสหกรณ์ต่าง ๆ หรื อกรรมาธิ การต่าง ๆ
4.8 กรมส่ งเสริมสหกรณ์ ได้ อธิบายว่ าทางกรมส่ งเสริมฯ ได้ ม่ ุงเน้ นในการส่ งเสริมมากกว่ าการกากับดูแล
ท่านมีความคิดเห็นว่าอย่างไร
การกากับดูแลนั้นมีอยูแ่ ล้ว กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ มีหน้าที่หลักในการส่ งเสริ มและกากับดูแล
สหกรณ์ แต่ในปั จจุบนั นั้นการส่ งเสริ มแทบจะไม่ได้กระทา เนื่องจากการส่ งเสริ มจะกระทาได้ก็ต่อเมื่อ
เข้าใจบริ บทของพัฒนาการของสหกรณ์น้ นั ๆ เช่น การบริ หารจัดการสหกรณ์ จึงต้องถามว่าศักยภาพ
ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มสหกรณ์น้ นั มีเพียงพอหรื อไม่ในการส่ งเสริ มธุ รกิจของสหกรณ์ เนื่องจากหากมี
ศักยภาพไม่เพียงพอก็ไม่อาจทาการส่ งเสริ มใด ๆ ได้ ไม่วา่ จะเป็ นการส่ งเสริ มเรื่ องการผลิต การตลาด
หรื อการบริ หารการเงินนั้น จะต้องพิจารณาว่า องค์ความรู ้มีเพียงพอในการส่ งเสริ มหรื อไม่
ประการที่สองในเรื่ องการกากับดูแลนั้น ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ข้อบังคับสหกรณ์
และระเบียบสหกรณ์ นั้นเป็ นตัวกากับดูแลสหกรณ์อยูแ่ ล้ว ซึ่ งในฐานะของเจ้าหนี้ของรัฐจะต้องมีการเข้าใจ
และตีความในตัวกฎหมายให้ชดั เจนและถูกต้อง ซึ่ งอาจารย์มองว่ากรมส่ งเสริ มสหกรณ์น้ นั ควรจะต้องทา
การกากับดูแลมากกว่าการส่ งเสริ ม แต่ที่ไม่ได้มีการกากับดูแลที่เพียงพอเนื่ องจากความไม่เข้าใจในตัว
กฎหมายหรื อการตีความโดยไม่ชดั เจน และเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มสหกรณ์ในบางกรณี ตอ้ งมีการพบเจอกับ
บุคคลผูม้ ีวฒ
ุ ิภาวะสู งกว่า เช่นการไปทาการส่ งเสริ มในสถาบันการศึกษาซึ่ งจะต้องมีการเข้าพบอธิ การบดี
หรื อคณะบดี ซึ่ งอาจไม่มีการปฏิบตั ิตามหากไม่มีความเข้าใจและชัดเจนจากเจ้าหน้าที่
4.9 ท่านคิดสหกรณ์ควรต้ องเสี ยภาษีเงินได้ หรื อไม่
เมื่อพิจารณาถึงสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ นั้น หากมีการแบ่งลาดับของสหกรณ์ จะเห็นว่าปั จจุบนั
สหกรณ์ขนาดเล็กที่ยงั คงมีอยูท่ ี่ให้การช่วยเหลือบุคคลยากไร้น้ นั ไม่ควรจะถูกเก็บภาษี แต่ในขณะที่สหกรณ์
ออมทรัพย์หลายแห่งซึ่ งมีการทาธุ รกรรมกับบุคคลภายนอกอันเป็ นสิ่ งที่ผิดหลักการของสหกรณ์ เช่น
การนาเงินไปลงทุน โดยที่ไม่ใช่เงินที่เหลือจากการบริ หารสมาชิกก็เป็ นสิ่ งที่อาจทาได้ โดยมีเจตนาในการ
เพื่อการนาเงินไปหาประโยชน์ ซึ่ งกรณี ดงั กล่าวนั้นไม่ต่างจากการลงทุนของภาพเอกชนจึงควรจะต้อง

มีการเก็บภาษี โดยปั ญหาที่เกิดขึ้นคือบุคคลผูเ้ ข้าไปกากับดูแลไม่อาจจาแนกเจตนาของสหกรณ์น้ นั ๆ ว่ามี
เจตนาเช่นใด เพราะปั จจุบนั สหกรณ์หลายแห่งมีการดาเนิ นการในลักษณะของการหากาไรมาแบ่งปั นกัน
เช่นในรู ปของปั นผล หรื อการแบ่งปั นในรู ปแบบของสวัสดิการ ซึ่ งมิใช่แนวคิดของสหกรณ์
4.10 จากข้ อมูลทีไ่ ด้ รับจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีหน้ าทีใ่ นการสอบบัญชี
ให้ ความรู้ ในเชิ งส่ งเสริม และการให้ ความรู้ ในเชิ งครัวเรื อนของภาคเกษตร โดยเจ้ าหน้ าทีจ่ ะต้ อง
ดาเนินงานในสามลักษณะทาให้ ประสิ ทธิในภาพในการดาเนินงานลดหลัน่ ลง จึงเสนอให้ มีการริเริ่ม
ให้ มีหน่ วยงานหรื อองค์ กรในการตรวจสอบบัญชีโดยเฉพาะ
กรณี ดงั กล่าวนั้น รัฐบาลได้นางานที่ไม่ใช่หน้าที่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อดาเนินงาน
ซึ่งโดยหลักหน้าที่ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีสองประการ ได้แก่ การตรวจบัญชี และการให้ความรู ้เรื่ อง
การเงิน การบริ หารการเงินการบัญชี ซึ่ งแยกต่างหากออกจากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ดังนั้น การแก้ไขจึงต้อง
เกิดจากการตกลงหรื อเจรจากับทางรัฐบาล เพื่อให้ลดการดาเนินงานบางเรื่ องอันไม่ใช่หน้าที่ของกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ ให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกระทา เช่นการสอบบัญชีครัวเรื อน ควรให้หน่วยงานอื่นที่มิใช่
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ดาเนินงานแทน
4.11 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีหน้ าที่เพียงแค่ รายงานการตรวจสอบบัญชี และทาการส่ งต่ อให้ นายทะเบียน
ของกรมส่ งเสริมสหกรณ์ เพื่อให้ มีการสั่ งการต่ าง ๆ จึงมองว่าเจ้ าหน้ าทีข่ องกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ไม่ ได้ มีอานาจโดยตรงในการกากับดูแลสหกรณ์
การมอง ในลักษณะดังกล่าวไม่ได้ถูกทั้งหมด เนื่ องจากแม้อานาจโดยแท้จริ งนั้นยังคงเป็ นของ
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ แต่หากกรมตรวจบัญชีได้ให้ขอ้ มูลไปก็จะมีการดาเนิ นการต่อ หากมีการชี้มูลความผิด
แล้ว กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ก็ไม่อาจละเว้นหน้าที่ จึงไม่น่าเกิดปั ญหาในทางปฏิบตั ิ
4.12 การให้ กรมส่ งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ รวมกันไว้ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นั้นมีความเหมาะสมหรื อไม่
เดิมกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ นั้นให้การส่ งเสริ มในภาคเกษตร แต่ต่อมาได้มีภาคการเงินซึ่ งมิใช่
สิ่ งที่เกี่ยวกับการเกษตร และหากพิจารณาถึงผลงานของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ จะเห็นได้วา่ เป็ นการพัฒนาคน
ในทางเกษตร จึงจะต้องพิจารณาว่าเหมาะสมหรื อไม่ที่จะอยูใ่ นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งปั จจุบนั นั้น
ชิ้นงานของกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ มีท้ งั ที่อยูใ่ นภาคเกษตร และไม่อยูใ่ นภาคเกษตร อันเป็ นเหตุให้จะต้องมี
การนาประเด็นดังกล่าวหยิบยกมาพิจารณาอย่างชัดเจนต่อไป

5. บทสั มภาษณ์ ของคุณจิตเกษม พรประพันธ์ ธนาคารแห่ งประเทศไทย และคุณปิ ยมล ตุงควิจิตรวัฒน์
ธนาคารแห่ งประเทศไทย
5.1 ท่ านคิดว่ าการกากับดูแลสหกรณ์ ท้งั 7 ประเภทในปัจจุบันเป็ นอย่ างไร
หลักการจัดตั้งสหกรณ์เป็ นสิ่ งที่ดี เป็ นการรวมตัวกันของสมาชิกเพื่อพึ่งพาช่วยเหลือกันและกัน
ทั้งด้านการผลิต การตลาด และด้านการเงิน เพื่อให้มีอานาจในการต่อรอง ดังนั้น กฎหมายของสหกรณ์
จึงเป็ นเรื่ องของการส่ งเสริ ม พัฒนาระบบสหกรณ์ ให้สมาชิกดูแลระหว่างกันเอง ต่อมาสหกรณ์เริ่ มทา
สิ่ งที่บิดเบือนไปจากหลักการหรื อวัตถุประสงค์เดิมเพื่อแสวงหากาไรแต่ก็รับความเสี่ ยงเข้ามาที่สหกรณ์ดว้ ย
เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ขณะที่กฎหมายและผูก้ ากับดูแลไม่มีการพัฒนา
ตามให้ทนั กับสิ่ งที่สหกรณ์ดาเนินการ จึงทาให้เกิดปั ญหาเกิดขึ้น
5.2 ท่ านคิดว่ าสิ่ งทีเ่ กิดขึน้ กับสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น เกิดจากสาเหตุอะไร เช่ น การทุจริต
การกากับดูแล หรื อการบริ หารจัดการ
สิ่ งที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ เกิดจากหลายสาเหตุประกอบกัน ได้แก่
(1) กฎหมายพัฒนาตามธุ รกิจไม่ทนั
(2) การกากับดูแล ซึ่ งสัมพันธ์กบั กฎหมาย ที่ไม่ได้ให้อานาจผูก้ ากับบังคับใช้ / ไม่มีบทลงโทษ
ที่ชดั เจน ทาให้ไม่สามารถสัง่ การแก้ไขได้ทนั ที อีกทั้งกระบวนการกากับดูแลมีการละเลยในหลาย ๆ เรื่ อง
เช่น มุ่งส่ งเสริ มแต่ขาดการกากับดูแล
(3) ผูบ้ ริ หาร และกรรมการ ไม่มีธรรมาภิบาล ทุจริ ต
(4) ระบบงานขาดการควบคุมภายใน ไม่มี check and balance รวมถึง สมาชิกเองก็ไว้ใจ
ฝ่ ายบริ หาร พอใจกับเงินปั นผล หรื ออัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูง
5.3 ท่ านคิดว่ าสิ่ งทีเ่ กิดขึน้ กับสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นได้ ส่งผลกระทบกับระบบสหกรณ์ ของไทย
ในปัจจุบันอย่ างไรบ้ าง
(1) ทาให้สังคมเกิดความตระหนักว่า ระบบสหกรณ์ก็มีความเสี่ ยง ดังนั้น ก็จะเป็ นโอกาสดี
ที่ผเู ้ กี่ยวข้องจะได้เรี ยนรู ้และปรับแก้ไขไปพร้อมกัน เช่น
(1.1) สมาชิก ต้องคอยติดตามดูแลการบริ หารงานของฝ่ ายบริ หาร และต้องเลือกผูบ้ ริ หารที่ดี
ไม่ควรมีการเลือกกรรมการที่ให้ผลตอบแทนสู งเพียงอย่างเดียว
(1.2) กรรมการและผูบ้ ริ หารจะต้องมีธรรมาภิบาล มีความรู ้ ความสามารถด้านการบริ หาร
(1.3) ผูก้ ากับดูแล จะต้องพัฒนาทั้งด้านระบบงานที่ใช้ในการกากับติดตามสหกรณ์
ออกเกณฑ์ที่ใช้ในการกากับสหกรณ์ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้ติดตามธุ รกรรมและความเสี่ ยงของสหกรณ์
(1.4) สหกรณ์อื่น ๆ มีระบบในการประเมิน วิเคราะห์ การทาธุ รกรรมระหว่างสหกรณ์

(2) Financial literacy (ความรู ้ทางการเงิน) ของคนไทยค่อนข้างต่า ในกรณี ของสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ มีขา้ ราชการบานาญหลายรายอยากได้ดอกเบี้ยสู ง นาเงินไปฝากที่สหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนคลองจัน่ แม้จะไม่ได้เป็ นสมาชิก ไม่ได้อยูใ่ นเขตคลองจัน่ ไม่ได้สนใจว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
คลองจัน่ บริ หารงานกันอย่างไร กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ก็ได้เรี ยนรู ้ เพราะถูกสมาชิกฟ้อง ต้องกากับดูแล
สหกรณ์ให้ดี เมื่อสหกรณ์มีปัญหา ทาผิดกฎหมายก็ตอ้ งสั่งการแก้ไข ส่ วนสหกรณ์อื่น ๆ ที่ฝากเงินไว้
ที่สหกรณ์เครดิตคลองจัน่ ในวันนี้ก็คงต้องบันทึกบัญชี วา่ เป็ น NPL แล้ว แต่ไม่แน่ใจว่าสหกรณ์เหล่านั้นได้
ตั้งสารองรองรับความเสี ยหายครบถ้วนแล้วหรื อยัง นอกจากนี้ สังคมไทยคงต้องเรี ยนรู ้วา่ สหกรณ์เป็ น
หน่วยงานที่ทาธุ รกิจแล้วไม่ได้เสี ยภาษี เมื่อเกิดปั ญหาแล้วเรี ยกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือซึ่ งเงินช่วยเหลือ
ก็เป็ นเงินภาษีของประชาชน
5.4 ท่ านคิดว่ าควรแยกวิธีการกากับดูแลระหว่ างสหกรณ์ ทั่วไปกับสหกรณ์ ทเี่ กีย่ วข้ องกับการรับฝากเงิน
และการให้ สินเชื่ อหรื อไม่ อย่ างไร และเพราะเหตุใด (หรื อมีความเห็น หรื อข้ อแนะนาในการกากับ
สหกรณ์อย่างไร)
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็ นสหกรณ์ที่ทาธุ รกรรมทางการเงินเหมือนกับ
สถาบันการเงินควรแยกการกากับออกมา เนื่ องจาก มีขนาดของสิ นทรัพย์ที่โตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้วา่
สหกรณ์ทุกแห่งมีการให้สินเชื่อและรับฝากเงินจากสมาชิกเหมือนกัน แต่สหกรณ์อื่นจะมีการรวมกันทาง
อาชีพ จึงมีการรวมกันด้านการผลิต การจาหน่าย ซึ่ งสหกรณ์อื่น ๆ ยังไม่ทาธุ รกรรมนอกกรอบ และมีเรื่ อง
การส่ งเสริ มภาคเกษตร
5.4.1 สาหรับบทความของธนาคารแห่ งประเทศไทย เรื่ อง ความเสี่ ยงของระบบสหกรณ์ออมทรัพย์
กับแนวทางการปฏิรูปการกากับดูแลนั้น (FAQ Issue 114 May 9,2017) เนื้อหาเป็ นอย่างไร
ปั จจุบนั สหกรณ์เน้นลงทุนในเชิงตราสารทุนมากขึ้น ซึ่ งมีการขยายขนาดอยูท่ ี่ร้อยละ 20 ต่อปี
โดยสหกรณ์นาไปลงทุนทั้งตราสารหนี้ (หุ น้ กู)้ และตราสารทุน (หุ น้ ) ซึ่ งตามหลักเกณฑ์สหกรณ์จะลงทุน
ในตราสารหนี้ได้หากมี rating ระดับ A ขึ้นไป ส่ วนตราสารทุนจะลงทุนได้เฉพาะรัฐวิสาหกิจหรื อสถาบัน
การเงินที่ให้ความช่วยเหลือแก่สหกรณ์ ซึ่ งคาว่าให้ความช่วยเหลือสหกรณ์น้ นั ถูกขยายความไปถึงการ
ลงทุนในธนาคารพาณิ ชย์ อีกส่ วนหนึ่งที่ขยายไปจนเกินกรอบของกฎหมาย คือ การลงทุนในกองทุนรวม
เพราะกองทุนรวมมีท้ งั ส่ วนที่ขายโดยทัว่ ไป กับกองทุนส่ วนบุคคลที่จะกาหนดวัตถุประสงค์ให้ลงทุนหุน้
อย่างไรก็ได้ ซึ่ งสหกรณ์ใช้ลงทุนผ่านช่องทางกองทุนส่ วนบุคคลไปลงทุนนอกกรอบที่กรมส่ งเสริ มสหกรณ์
กาหนด ซึ่ งสหกรณ์ที่นาเงินไปลงทุนนั้น ส่ วนใหญ่จะเป็ นสหกรณ์ที่มีสภาพคล่องเหลือจากการให้บริ การ
กับสมาชิกแล้ว นอกจากนี้ หากจะเปรี ยบเทียบกับธนาคารพาณิ ชย์จะให้สินเชื่อร้อยละ 85 ของสิ นทรัพย์
ลงทุนเพียงร้อยละ 15 ขณะที่สหกรณ์จะเป็ นการให้สินเชื่ อกับสมาชิกเพียงร้อยละ 75 และลงทุนสู ง
ถึงร้อยละ 25 ซึ่งเป็ นการลงทุนที่ตอ้ งใช้ความรู ้และความเชี่ยวชาญทางการเงิน ในขณะที่สหกรณ์
มีความเชี่ยวชาญในเรื่ องดังกล่าวน้อยกว่าธนาคารพาณิ ชย์

5.5 ท่ านคิดว่ ารู ปแบบการกากับดูแลสหกรณ์ ของไทยในอนาคตควรเป็ นอย่ างไร
ควรมีการปฏิรูปเพื่อให้เกิดผลเป็ นรู ปธรรม ได้แก่
(1) กฎหมายต้องให้อานาจหรื อเอื้อให้ผกู ้ ากับได้จริ ง ควรมีครบตั้งแต่การจัดตั้ง การทาธุ รกิจ
การกากับดูแลเมื่อมีปัญหา จนปิ ด มีบทลงโทษเมื่อสหกรณ์ไม่ปฏิบตั ิตามกฎหมาย และการบังคับใช้
ก็ตอ้ งมีความยืดหยุน่ เช่น มีคณะกรรมการเปรี ยบเทียบ
(2) ผูก้ ากับดูแล จะมีองค์กรใหม่หรื อไม่ ขึ้นอยูก่ บั ว่ากรมส่ งเสริ มสหกรณ์หรื อกรมตรวจบัญชี
มีความพร้อมหรื อไม่ สาหรับแนวคิดว่าควรจะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นผูก้ ากับนั้น ไม่เหมาะสม
เนื่องจาก สหกรณ์ไม่เหมือนกับธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั หมด สหกรณ์ยงั มีบริ บทของสังคม สมาชิก ไม่ใช่หน่วย
ธุ รกิจที่แสวงหากาไรที่เดียวนัก
(3) บุคลากรต้องมีความรู ้ดา้ นการเงิน และระบบ MIS ของหน่วยงานกากับ ต้องอานวยในการ
กากับดูแล การติดตาม ตรวจสอบ และวิเคราะห์สหกรณ์
5.5.1 เรื่ อง closed loop ในบทความของธนาคารแห่ งประเทศไทย เรื่ อง ความเสี่ ยงของระบบ
สหกรณ์ ออมทรัพย์ กบั แนวทางการปฏิรูปการกากับดูแลนั้น (FAQ Issue 114 May 9,2017)
มีความหมายว่ าอย่างไร
เราพิจารณาว่าสหกรณ์มีความสาคัญกับระบบและจะกระทบกับเสถียรภาพของระบบ
หรื อไม่ โดยสหกรณ์มีขนาดสิ นทรัพย์ประมาณ 2.5 ล้านล้านบาท หรื อประมาณร้อยละ 5 ของระบบการเงิน
ขนาดใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของระบบ โดยมีธนาคารพาณิ ชย์ใหญ่สุดประมาณร้อยละ 30 และสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ (SFI) ร้อยละ 25 ถึงแม้วา่ จะมีสินทรัพย์อยูท่ ี่ร้อยละ 5 แต่ถา้ มองด้านสังคมกลับมีผลกระทบมาก
มีสมาชิกมากถึง 11 -12 ล้านคน หากมีปัญหาก็จะกระทบกับสังคมมาก
เมื่อเรามาวิเคราะห์ขอ้ มูลสหกรณ์ท้ งั ระบบแล้ว เราเห็นว่าระบบสหกรณ์มีสภาพคล่อง
ที่สามารถจุนเจือกันในระบบได้ และด้วยหลักการหรื อปรัชญาเป็ นเรื่ องของสมาชิกช่วยเหลือกันและกัน
และสหกรณ์ช่วยเหลือกันและกัน จึงเห็นว่าสหกรณ์ควรจะอยูใ่ นระบบของตนเอง เพื่อไม่ให้นาความเสี่ ยง
ออกมาสู่ ระบบการเงิน หรื อนาความเสี่ ยงจากระบบการเงินเข้าไปกระทบกับระบบสหกรณ์
5.6 ในปัจจุบันมีองค์ กรชุ มชนทีไ่ ม่ ได้ อยู่ภายใต้ การกากับดูแลของภาครัฐ มีการช่ วยเหลือระหว่ าง
สมาชิ กด้ วยกันในชุ มชน มีการจัดสวัสดิการในด้ านต่ าง ๆ เช่ น การรับฝากเงิน การให้ สินเชื่ อ
และการฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อช่ วยเหลือสมาชิกในการจัดทางานศพ ท่านคิดว่าควรให้ องค์ กรการเงิน
ชุ มชนเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบสหกรณ์ หรื อไม่ หรื อควรกากับดูแลองค์ กรเหล่ านีอ้ ย่ างไร
เห็นว่าควรปล่อยให้องค์กรการเงินชุมชนคงอยูอ่ ย่างเดิม ยังไม่ควรเข้าไปกากับ ให้เกิด โต และตาย
ไปตามธรรมชาติ เป็ นไปตามทฤษฎีหนึ่งที่เรี ยกว่า industrial organization ซึ่งเป็ นเรื่ องรัฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ และภาคธุ รกิจ ซึ่ งอธิ บายลักษณะของการเกิด การขยาย การเลิกไปขององค์กร ได้แก่ การเกิด
นั้นเกิดเพราะมีปัจจัยการผลิต เงินทุน ผูป้ ระกอบการ แรงงาน ต่อมาโตขึ้นขยายจนได้ economy of scale

และเก่งด้านการตลาด ก็จะอยูไ่ ด้ แต่ถา้ อยูไ่ ม่ได้ก็ตอ้ งเลิก อย่าไป formalize แต่ถา้ จะส่ งเสริ มควรให้ความรู ้
ในทานองเดียวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ที่ไปสอนการบัญชี การจัดการ
ความรู ้ต่าง ๆ ถ้าไปกากับ หน่วยงานภาครัฐเองก็ไม่มีกาลังที่จะไปกากับ ควรทาในลักษณะ self-regulated
ส่ วนเรื่ องการเข้าถึงบริ การทางการเงิน (Financial Inclusion) จากการสารวจก็เห็นว่าเพียงพอ
คนไทยเข้าถึงบริ การทางการเงินสู งถึงร้อยละ 80 มีท้ งั การให้บริ การที่เป็ น ธนาคารพาณิ ชย์ ธนาคารของรัฐ
และผูป้ ระกอบธุ รกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non – Bank) อยูแ่ ล้ว หนี้ครัวเรื อนก็สูงถึงร้อยละ 85 ของ GDP
สิ่ งที่น่ากังวลว่าประชาชนมีวินยั ในการใช้เงินหรื อไม่ ส่ วนเรื่ องการเข้าถึงควรดูเรื่ องที่เร่ งด่วนมากขึ้น เช่น
โรงพยาบาลมีกองทุนให้ชาวบ้านที่เจ็บป่ วย เป็ นต้น

6. บทสั มภาษณ์ของคุณประสู ตร สิ ทธิสรวง อดีตรองประธานกรรมการบริการสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
6.1 ท่ านคิดว่ าการกากับดูแลสหกรณ์ ท้งั 7 ประเภทในปัจจุบันเป็ นอย่ างไร
ต้องมองแยกกันเป็ นประเภท ๆ ในส่ วนของสหกรณ์ออมทรัพย์มองว่าดีอยูแ่ ล้ว มีกรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์คอยกากับดูแล โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานราชการ
การกากับภายในก็จะมีผบู ้ งั คับบัญชาสู งสุ ด เช่น อธิ บดีกรมวิชาการเกษตรก็จะเป็ นประธานโดยตาแหน่ง
และรองธิ บดีหรื อผูส้ มัครอื่นเป็ นรองประธาน อีกทั้ง มีกรรมการดาเนิ นการร่ วม ซึ่ งมติของคณะกรรมการนี้
ก็จะมีผลบังคับใช้ได้ แต่ละสหกรณ์ก็มีแบ่งเป็ นฝ่ ายอานวยการ ฝ่ ายจัดการ ฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายสิ นเชื่อ เป็ นการ
ยึดโยงหลายชั้น แต่เครดิตยูเนี่ยนคือคนในละแวกเดียวกันมารวมตัวกันเป็ นสหกรณ์ ถ้าไม่ติดตามผล
การดาเนินงานอย่างเคร่ งครัดมันก็จะเกิดเหตุการณ์เหมือนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ ที่กรรมการและผูบ้ ริ หาร
ก็โกงได้
สหกรณ์การเกษตรโดยมากกรรมการก็จะเป็ นผูม้ ีอิทธิ พลในท้องถิ่นหรื อผูท้ าการค้าขายในส่ วน
ที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ เท่าที่ทราบสหกรณ์การเกษตรก็มีการให้กยู้ ืมเงิน พวกสหกรณ์ร้านค้าจะไม่ค่อยมีประสิ ทธิ ภาพ
ระเบียบหละหลวมไม่เหมือนกับสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานของรัฐที่มีกฎเกณฑ์เข้มงวด
สมัยวิกฤติเศรษฐกิจต้มยากุง้ ปี 2540 สหกรณ์ออมทรัพย์เป็ นสถาบันการเงินประเภทเดียว
ที่มีผลกาไร ธนาคารต่าง ๆ ขาดทุนกันหมด
6.2 ท่ านคิดว่ าสิ่ งทีเ่ กิดขึน้ กับสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น เกิดจากสาเหตุใด เช่ น การทุจริต การกากับดูแล
หรื อการบริหารจัดการ
เกิดขึ้นจากทั้งการที่ทุจริ ตง่าย เนื่องจากการกากับดูแลไม่ชดั เจน ไม่เคร่ งครัด และไม่เข้มแข็ง
พอคนตั้งใจจะมาโกงจึงทาได้ง่าย ไม่แน่ใจว่าเครดิตยูเนี่ยนนั้นกากับดูแลกันอย่างไร แต่กล่าวได้ง่าย ๆ
คือคนร้อยพ่อพันแม่มาเป็ นสมาชิก ประธานกรรมการก็เป็ นพ่อค้า ที่ไม่ใช่นกั ธุ รกิจระดับบรรษัทหรื อบริ ษทั
ที่จะมีความซื่ อสัตย์ ซึ่ งถูกเลือกจากผูท้ ี่มีฐานเสี ยงมาก เจ้าหน้าที่ก็มาเข้ากับประธานกรรมการ ทาให้นาเงิน
ออกไปได้ง่าย แต่หากเป็ นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีหน่วยงานกากับดูแล มันยึดโยงกันหลายชัด มีการจากัด
ว่าประธานกรรมการหรื อกรรมการมีสิทธิ อนุมตั ิวงเงินเท่าไหร่ อีกทั้ง กรรมการมีตาแหน่งในหน่วยงาน
ค้ าคอจึงไม่กล้าทุจริ ตเหมือนกรณี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่
6.3 ท่ านคิดว่ าสิ่ งทีเ่ กิดขึน้ กับสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นได้ ส่งผลกระทบกับระบบสหกรณ์ ของไทยใน
ปัจจุบันอย่ างไรบ้ าง
มีผลกระทบอย่างมาก คือ ผูค้ นขาดความมัน่ ใจ แม้จะเป็ นสหกรณ์ที่ไม่มีปัญหา อย่างเช่นสหกรณ์
การเกษตรที่กรมตรวจสหกรณ์สั่งให้ปิดไปแล้วออกข่าวในหน้าหนังสื อพิมพ์ ผูค้ นก็จะตื่นตระหนกไปกัน
หมด พากันถอนเงินจากสหกรณ์ไปฝากเงินกับธนาคารแทน

6.4 ท่ านคิดว่ าควรแยกวิธีการกากับดูแลระหว่ างสหกรณ์ โดยทัว่ ไปกับสหกรณ์ ทเี่ กีย่ วข้ องกับการรับฝากเงิน
และการให้ สินเชื่ อ หรื อไม่ อย่างไร และเพราะเหตุใด (หรื อมีความเห็นหรื อข้ อแนะนาในการกากับ
สหกรณ์อย่างไร)
ไม่แน่ใจว่าสหกรณ์ประเภทใดบ้างที่ให้กยู้ มื เงิน ที่แน่นอนคือสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยน อาจจะมีสหกรณ์การเกษตรบางแห่ง หรื อสหกรณ์แท็กซี่ เห็นว่า อย่างพวกเครดิตยูเนี่ยน
ที่ให้คนที่อยูล่ ะแวกเดียวกันมาเป็ นสมาชิกได้เช่นเครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ ควรแยกออกมากากับดูแล
เป็ นพิเศษให้แตกต่างจากสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น ๆ ที่มีหน่วยงานกากับดูแลอยูแ่ ล้ว ที่หละหลวม
อาจมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ซึ่ งก็ได้รับการลงโทษไปแล้ว
การทาธุ รกิจขายลอตเตอร์ รี่ของพวกสหกรณ์ครู หรื อสหกรณ์ตารวจเป็ นการทาการค้า ซึ่งกฎหมาย
ห้ามสหกรณ์ทาการค้าอยูแ่ ล้ว การลงทุนก็มีขอ้ บังคับทาอะไรได้บา้ ง เช่นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้
แต่จะซื้ อขายหุ น้ แบบกระดานหุ น้ ไม่ได้ ซื้ อหุ ้นกูแ้ บบนี้ได้ เป็ นต้น แต่วา่ สหกรณ์ที่มีปัญหาเหล่านี้ไม่แน่ใจ
ว่าหลุดไปได้อย่างไร เพราะจริ ง ๆ แล้ว ไม่สามารถทาการค้าได้
6.5 ท่ านคิดว่ ารู ปแบบการกากับดูแลสหกรณ์ ของไทยในอนาคตนั้น ควรเป็ นอย่ างไร
ถ้ากระทรวงการคลังจะกากับดูแล ก็ไม่ควรเคร่ งครัดนัก เช่น ที่ไปร่ างกฎหมายให้เงินปั นผลไม่เกิน
ร้อยละ 6 ควรจะกาหนดให้เงินปั นผลไม่เกินร้อยละเท่าไหร่ ของกาไรสุ ทธิ มากกว่า เพราะสหกรณ์บางแห่ง
อาจจะมีศกั ยภาพที่จะให้เงินปั นผลมากกว่าร้อยละ 6 ปกติสหกรณ์แต่ละแห่งกรรมการจะต้องขออนุมตั ิ
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปี ก่อนว่าจะกาหนดเงินปั นผลเป็ นร้อยละเท่าไหร่
6.6 ในปัจจุบันมีองค์ กรการเงินชุ มชนทีไ่ ม่ ได้ อยู่ภายใต้ การกากับดูแลของภาครัฐ แต่ มีการช่ วยเหลือ
ระหว่ างสมาชิ กด้ วยกันในชุ มชน มีการจัดสวัสดิการในด้ านต่ าง ๆ เช่ น การรับฝากเงิน การให้ สินเชื่ อ
และการฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อช่ วยเหลือสมาชิกในการจัดการศพ ท่านคิดว่าควรให้ องค์ กรการเงิน
ชุ มชนเป็ นส่ วนหนึ่งของระบบสหกรณ์ หรื อไม่ หรื อควรกากับดูแลองค์ กรเหล่ านีอ้ ย่ างไร
ต้องดูก่อนว่า นอกจากให้กมู้ ีการทาธุ รกรรมอย่างไรบ้าง เท่าที่ทราบมีพวกกลุ่มสัจจะ คือ ต้องส่ ง
เงินทุกเดือน มีสัจจะต่อกันว่าต้องส่ งเงินทุกเดือนให้ครบ พวกนี้น่าจะอยูใ่ นการกากับของกานันผูใ้ หญ่บา้ น
หรื อหน่วยงานท้องถิ่น แต่ไม่ให้สิทธิ ผกู ้ ากับดูแลแตะต้องเงิน เพราะอาจเกิดการทุจริ ตได้ ให้กากับดูแลให้
เป็ นไปตามระเบียบ ที่กลุ่มต้องร่ างขึ้นมากากับตนเอง ซึ่ งพวกนี้ไปถึงระดับโรงเรี ยน ให้ครู ใหญ่กากับดูแล
6.7 ท่านคิดว่ าทาไมผู้บริ หารสหกรณ์ จึงอยากดารงตาแหน่ งหลายวาระ
กฎหมายที่ร่างมาใหม่ให้ดารงตาแหน่ง 2 ปี และเลือกตั้งใหม่ ครบ 4 ปี ให้เว้นวรรค 1 ปี ที่อยาก
ดารงตาแหน่งคงเป็ นเพราะเงินโบนัส หรื อเบี้ยประชุม ฐานะในสังคมกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ก็พอมี แต่ก็
ช่วยเหลือสมาชิกไม่ได้มาก เพราะมีกฎเกณฑ์บงั คับอยู่ เช่นการกูต้ อ้ งมีเงินเดือนเหลืออย่างน้อยร้อยละ 15
เป็ นต้น

8. บทสั มภาษณ์ของคุณพิณทิพย์ รุ จทิฆมั พร ผู้อานวยการฝ่ ายกฎหมาย สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
8.1 ปัญหาทีเ่ กิดขึน้ กับสหกรณ์ ออมทรัพย์ และเครดิตยูเนี่ยนในปัจจุบันเกิดจากอะไร
เกิดจากองค์ประกอบหลายอย่าง หนึ่งในสิ่ งสาคัญ คือ การทุจริ ตของบุคคลหรื อกรรมการ
ที่ไม่มีธรรมภิบาล ไม่มีการกากับดูแลที่ดี ทาให้การตรวจสอบไม่มีประสิ ทธิ ภาพ และเกิดปั ญหาที่ลุกลามขึ้น
ในท้ายที่สุด โดยสาเหตุหลักมาจากการทุจริ ต ดังเห็นได้จากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ ที่การกากับดูแล
ไม่มีเกณฑ์ชดั เจน และสมาชิกไม่ได้ให้ความสนใจ
8.2 ระบบสหกรณ์ เกีย่ วกับการดาเนินการและการกากับดูแลในปัจจุบันเป็ นอย่ างไร
ในลาดับแรกต้องเข้าใจระบบของสหกรณ์ โดยอดีตสหกรณ์จะเป็ นระบบปิ ดที่ให้ความสาคัญ
เฉพาะสมาชิกในวงแคบซึ่ งจะสามารถกากับดูแลได้ง่าย แต่ต่อมาระบบสหกรณ์มีการพัฒนาและขยายขนาด
ขึ้นทาให้การตรวจสอบและกากับดูแลเป็ นไปได้ยาก ไม่ทวั่ ถึง ระบบไม่พฒั นาตาม และสหกรณ์ในปั จจุบนั
จะเห็นได้วา่ มีหลายระดับตั้งแต่จนมากจนถึงรวยมาก การกากับดูแลจึงไม่อาจใช้ได้กบั สหกรณ์ทุกแห่ง
ที่มีความแตกต่างกันมาก ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาระบบการกากับดูแลให้เป็ นไปตามการพัฒนาของ
สหกรณ์ที่มีความซับซ้อนมากขึ้น
8.3 สหกรณ์ มีความเหมือนและคล้ายกับสถาบันการเงินอย่างไร
มีความคล้ายกันมาก เนื่องจากสถาบันการเงินหมายถึงตัวกลางในการให้การบริ การทางการเงิน
เช่นเดียวกับสหกรณ์ที่มีรูปแบบในลักษณะเดียวกัน แต่สิ่งที่ไม่เหมือนคือสหกรณ์มีการจากัดเฉพาะสมาชิก
ทาให้เกิดปั ญหาเนื่ องจากสหกรณ์บางแห่งไม่สามารถอยูไ่ ด้ดว้ ยตัวสมาชิกของสหกรณ์เอง จึงต้องมีการไปกู้
เงินจากสหกรณ์อื่นหรื อสถาบันการเงินอื่น ๆ จึงเห็นได้วา่ สหกรณ์มีความเหมือนกับสถาบันการเงินเพียง
ครึ่ งหนึ่งเท่านั้น ในส่ วนของสหกรณ์ที่ไม่มีคนกู้ ก็จะนาเงินไปลงทุนในสิ นทรัพย์ที่มีสภาพคล่องต่าง ๆ
เพื่อนาผลประโยชน์มาตอบแทนแก่สมาชิก แต่ก็ทาให้เกิดความเสี่ ยงมากขึ้นต่อตัวสหกรณ์ ซึ่ งกรณี ดงั กล่าว
ก็มีความเหมือนกันสถาบันการเงินเช่นกัน
8.4 เกณฑ์ ในการกากับสหกรณ์ ควรจะเข้ มงวดขึน้ หรื อไม่
ควรจะมีความเข้มงวดในลักษณะใกล้เคียงกับสถาบันการเงิน ต้องมีการกากับดูแลมากขึ้นเนื่ องจาก
สหกรณ์เองก็มีความต้องการในการดาเนินกิจการมากขึ้น แต่ท้ งั นี้ไม่จาเป็ นต้องเข้มงวดในระดับเดียวกับ
สถาบันการเงินเนื่องจากสหกรณ์ยงั ไม่มีความเข้าใจในระบบของสถาบันการเงินอย่างเต็มที่ ถ้ากากับมากก็
จะทาให้สหกรณ์ไปต่อไม่ได้และไม่เกิดการพัฒนา

8.5 สหกรณ์ ควรมีการคุ้มครองเงินฝากหรื อไม่
ระบบคุม้ ครองเงินฝากมีวตั ถุประสงค์ในการป้ องกัน systemic crisis ที่อาจเกิดกับสถาบันการเงิน
หากมีวกิ ฤติเศรษฐกิจและประชาชนต้องการถอนเงินออกอย่างมากอาจทาให้สถาบันการเงินล้มหรื อเลิก
กิจการ แต่ในกรณี สหกรณ์น้ นั ไม่ได้มีลกั ษณะดังกล่าวเนื่องจากสหกรณ์ยงั เป็ นระบบที่ปิด และยังไม่ถึงขั้น
ก่อให้เกิด systemic crisis ทาให้ถา้ มองจากมุมดังกล่าวจึงยังไม่มีความจาเป็ นต้องมีการคุม้ ครองเงินฝาก
และในอีกมุมหนึ่งการคุม้ ครองเงินฝากก็ก่อให้เกิด moral hazard เนื่ องจากทาให้ผฝู ้ ากเกิดความไม่สนใจ
ในการเงินฝากหรื อการลงทุนเนื่องจากมาการคุม้ ครองเงินฝากอยูแ่ ล้ว จึงเป็ นที่มาของรู ปแบบของการ
คุม้ ครองเงินฝากที่มีลกั ษณะเป็ นขั้นบันได จึงมีความเห็นว่าการคุม้ ครองเงินฝากไม่ใช่การแก้ปัญหา
ของสหกรณ์ที่ถูกต้อง แต่ควรเป็ นการกากับดูแลที่มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น มีการให้ความรู ้ประชาชนมากยิง่ ขึ้น
จึงจะเป็ นการแก้ไขปั ญหาที่ถูกจุด

9. บทสั มภาษณ์ ของคุณศรัณย์ วุฒิ ตรรกพงศ์ เศรษฐกรปฏิบัติการ สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
9.1 ท่ านคิดว่ าการกากับดูแลสหกรณ์ ท้งั 7 ประเภทในปัจจุบันเป็ นอย่ างไร
ทุกวันนี้มีการกากับไม่เหมือนกัน เวลาออกประกาศสามารถออกเป็ นประเภท ๆได้ อย่างไรก็ตาม
แม้จะมีสหกรณ์ในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตรอย่างสหกรณ์ออมทรัพย์/เครดิตยูเนี่ยน
ที่ทาธุรกรรมทางการเงิน แต่ไม่ได้มีการกาหนดไว้วา่ แต่ละสหกรณ์ทาอะไรได้ต่างกันบ้าง และสหกรณ์
ที่ไม่ได้อยูใ่ นภาคการเงินที่ก็มีการรับฝากเงินและให้เงินกูเ้ ช่นกัน ดังนี้ เป็ นคาถามว่าควรจะกากับ
ตามธุ รกรรมที่สหกรณ์ทา หรื อกากับเป็ นประเภทของสหกรณ์ เคยคุยกันว่าให้จดทะเบียนเป็ นสหกรณ์
ตามประเภทที่เขาทาก็ได้ โดยให้นิยามความหมายจากลักษณะของสมาชิก เช่น ถ้าเป็ นเกษตรกร
ก็เป็ นสหกรณ์การเกษตร หรื อถ้าเป็ นชาวประมงก็เป็ นสหกรณ์ประมง เป็ นต้น แต่ถา้ เกิดอยากทาธุ รกรรม
ทางการเงินต้องขอใบอนุญาตเพิ่มเติมต่างหาก โดย comply กับเกณฑ์ที่กากับมา ทุกวันนี้ยดึ ประเภท
สหกรณ์เป็ นหลัก แต่ไม่มีการกาหนดว่าสหกรณ์แต่ละประเภททาอะไรได้บา้ ง การกากับดูแลจึงมีความ
ลักลัน่ กันอยู่ แต่อย่างไรก็ดี การกากับปั จจุบนั ในปั จจุบนั หลังจากมีมติคณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบ
ตามแนวทางการปฏิรูประบบการบริ หารจัดการและกากับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ทั้งกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็มีความตื่นตัว
และรู ้ตวั ว่าตัวเองขาดและต้องเพิ่มอะไร แต่ก็มีเพียงแค่เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและผูบ้ ริ หารระดับสู งเท่านั้น
ที่รู้ตวั
9.2 ท่ านคิดว่ าสิ่ งทีเ่ กิดขึน้ กับสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น เกิดจากสาเหตุใด เช่ น การทุจริต การกากับ
ดูแลหรื อการบริหารจัดการ
มันเกิดขึ้นเพราะการทุจริ ต แต่การทุจริ ตนั้นจะเกิดขึ้นได้ง่ายหรื อยากก็ข้ ึนอยูก่ บั การกากับดูแล
โดยส่ วนตัวมองว่ามันเป็ นเรื่ องที่เกี่ยวเนื่องกัน ถ้าเป็ นเรื่ องการกากับทางการเงินที่ดูเรื่ องความเสี่ ยงด้าน
ปฏิบตั ิการ (operational risk) ส่ วนใหญ่จะเน้นใน 2 เรื่ อง ได้แก่ human error เช่น การลงข้อมูลผิด
และการทุจริ ต (corruption) ซึ่ งอยูค่ าบเกี่ยวกันทั้งเรื่ องความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการและเกณฑ์กากับดูแล
ในเรื่ องธรรมาภิบาล เช่น ถ้าใครเป็ นประธานสหกรณ์ก็ไม่ควรเป็ นผูบ้ ริ หารสหกรณ์ เพราะต้องมีการ
check and balance และผูต้ รวจกิจการสหกรณ์เองที่เป็ นโครงสร้างการกากับดูแล แม้วา่ จะบอกว่าเป็ นการ
เลือกตั้งตรงจากสมาชิก ซึ่ งไม่เกี่ยวกับการเลือกตั้งคณะกรรมการ แต่ในทางความเป็ นจริ งแล้วมันก็เป็ นไป
ได้ที่ทีมคณะกรรมการมาลงสมัครเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการ ดังนั้น การกากับดูแลที่หละหลวม จึงเป็ นสาเหตุ
หลักเช่นกัน เนื่ องจากปั ญหามันไม่ได้เกิดเพราะมีเกณฑ์กากับดูแลที่เข้มงวดอยูแ่ ล้ว แต่คนที่โกงหาวิธีโกง
ที่สุดยอด นี่เป็ นการโกงง่าย ๆ ปกติ ถ้าการโกงนี้เกิดขึ้นในสถาบันการเงินปกติ มันก็คงป้ องกันได้ต้ งั แต่
ก่อนเกิดความเสี ยหาย

นอกจากนี้ การเลือกตั้งในกลุ่มคนจานวนเล็ก ๆ อย่างสหกรณ์อาจทาให้เกิดความครอบงาได้ง่าย
เช่น กรณี ของ อาจารย์สวัสดิ์ อดีตประธานสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบนั ไม่ได้เป็ นประธาน
สหกรณ์แล้ว แต่ถามว่าอาจารย์ยงั มีอิทธิ พลกับคณะกรรมการหรื อเหรัญญิกของสหกรณ์หรื อไม่
คาตอบก็คือมี เราเขียนเกณฑ์เท่าที่เราเขียนได้ เช่นให้คณะกรรมการดารงตาแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระ
แต่มนั ก็จะยากตรงที่สหกรณ์ไม่เหมือนธนาคารพาณิ ชย์ที่มีขนาดใหญ่ ๆ แต่สหกรณ์มีหลายขนาดตั้งแต่เล็ก
จนใหญ่ สหกรณ์ขนาดเล็กก็จะมีปัญหาว่าถ้าต้องเปลี่ยนคณะกรรมการทุก 2 วาระจะหาคนมาเป็ นไม่ได้
ทั้งนี้ ก็ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั คนออกเกณฑ์กากับดูแล
9.3 ท่านคิดว่าสิ่ งทีเ่ กิดขึน้ กับสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นได้ ส่งผลกระทบกับระบบสหกรณ์ ของไทยใน
ปัจจุบันอย่ างไรบ้ าง
ถ้าพูดถึงผลกระทบที่มีต่อระบบสหกรณ์และระบบการเงินในประเทศ ตอนนี้อาจจะยังไม่เห็น
ความชัดเจนมากนั้น เนื่องจากสหกรณ์มีขนาดแค่ 2.5 ล้านล้านบาท ขนาดเท่ากับธนาคารใหญ่ 1 ธนาคาร
แต่ความเสี ยหายมันกระจายกับคนจานวนมาก ถ้ามองความเสี่ ยงทางระบบเงินทั้งประเทศจึงไม่ชดั
แต่ถา้ มองดูแค่ในระบบสหกรณ์กนั เองแล้ว ก็อาจจะมีบา้ งในเรื่ องความเชื่ อมัน่ ในสหกรณ์หรื อผูด้ ูแล
สหกรณ์ แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยงั มองว่าไม่กระทบนัก เพราะเมื่อก่อนเราต้องการสนับสนุ นสหกรณ์
โดยการยกเว้นภาษี ฯลฯ ทาให้สหกรณ์ได้เปรี ยบสถาบันการเงินอื่น ๆ แม้จะมีเหตุการคลองจัน่ แต่สหกรณ์
ยังคงให้เงินปั นผลสู งว่าแหล่งเงินทุนอื่น ๆ คนก็ยงั เข้าหาสหกรณ์อยูด่ ี นอกเสี ยจากว่ามีเหตุการณ์
ที่ใหญ่มาก ๆ ยิง่ กว่าเครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ คนอาจจะกลัวกันมากกว่านี้
9.4 ท่ านคิดว่ าควรแยกวิธีการกากับดูแลระหว่ างสหกรณ์ โดยทัว่ ไปกับสหกรณ์ ทเี่ กีย่ วข้ องกับการรับฝากเงิน
และการให้ สินเชื่ อ หรื อไม่ อย่ างไร และเพราะเหตุใด (หรื อมีความเห็นหรื อข้ อแนะนาในการกากับ
สหกรณ์อย่างไร)
มันควรจะแยก ให้กรมส่ งเสริ มสหกรณ์รับจดทะเบียน ส่ งเสริ มสนับสนุน และตรวจสอบอย่างอื่น
เช่นตรวจสอบว่าคนที่มาจดเป็ นสหกรณ์จริ งหรื อไม่ เป็ นต้น ได้ แต่ถา้ เป็ นเรื่ องการเงินควรจะต้องแยก
ออกมา ให้ไปขอใบอนุญาตแยกต่างหาก ซึ่งคนที่ให้ใบอนุญาตทางการเงินนี้ไม่จาเป็ นต้องเป็ นกรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์
9.5 ท่ านคิดว่ ารู ปแบบการกากับดูแลสหกรณ์ ของไทยในอนาคตนั้น ควรเป็ นอย่ างไร
คิดว่าควรคุมจาก function สหกรณ์อาจจดเป็ นประเภท ๆได้ อย่างที่บอกข้างต้นว่าหากจะทา
ธุรกรรมทางการเงินต้องมาขอใบอนุญาตเพิ่ม และจะอยูภ่ ายใต้กฎเกณฑ์การกากับทางการเงินที่คล้ายคลึง
กับธนาคาร เพราะถ้าดูจากประเทศอื่นที่กากับสหกรณ์ออมทรัพย์และเดรดิตยูเนี่ยนนั้นเขามีการกากับ
ทางการเงินหมด แต่ไม่เหมือนธนาคารพาณิ ชย์หรื อสถาบันการเงินอื่น เพราะด้วยตัวโครงสร้างก็ไม่เหมือน
มากนัก แต่ก็ตอ้ งมีการกากับทางการเงินอยูด่ ี อันนี้ยนื ยัน

ส่ วนเรื่ องหน่วยงานที่เข้ามาดูแลเรื่ องใบอนุ ญาตนั้น อาจไม่ใช่ธนาคารแห่งประเทศไทย
ที่แม้จะมีความเชี่ยวชาญด้านการกากับดูแลสถาบันการเงิน แต่สหกรณ์แม้จะทาธุ รกรรมคล้ายสถาบัน
การเงิน แต่มนั ก็ไม่ใช่สถาบันการเงินเสี ยทีเดียว การตรวจสอบของธนาคารแห่งประเทศไทยจึงอาจ
มีความเข้มงวดเกินไป เนื่ องจากสหกรณ์มี element ของการพัฒนาสมาชิก อาจจะเป็ นองค์กรใหม่
ซึ่ งไม่สาคัญว่าจะอยูก่ บั กระทรวงเกษตรหรื อกระทรวงการคลัง ซึ่ งเมื่อถอยออกมาก้าวหนึ่งแล้ว ทุกวันนี้
นอกจากสหกรณ์ ก็ยงั มีสถาบันการเงินทางเลือกที่เป็ นการรวมตัวของคนในชุมชุนที่เป็ นสถาบันการเงิน
ที่ไม่ได้อยูใ่ นกระทรวงเกษตร แต่ function เขาก็มีการรับฝากเงินและให้สินเชื่อเหมือนสหกรณ์ ดังนั้น
เมื่อมีการดาเนิ นการที่คล้ายกัน ก็ควรมีการกากับดูแลที่เหมือนกัน ดังนั้น เมื่อมีองค์กรใหม่ข้ ึนมา
เขาก็จะมี economy of scale ไม่จากัดให้ดูแลแค่สหกรณ์
9.6 ในปัจจุบันมีองค์ กรการเงินชุ มชนทีไ่ ม่ ได้ อยู่ภายใต้ การกากับดูแลของภาครัฐ แต่ มีการช่ วยเหลือระหว่ าง
สมาชิ กด้ วยกันในชุ มชน มีการจัดสวัสดิการในด้ านต่ างๆ เช่ น การรับฝากเงิน การให้ สินเชื่ อ และการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ เพื่อช่ วยเหลือสมาชิ กในการจัดการศพ ท่ านคิดว่ าควรให้ องค์ กรการเงินชุ มชน
เป็ นส่ วนหนึ่งของระบบสหกรณ์ หรื อไม่ หรื อควรกากับดูแลองค์ กรเหล่ านีอ้ ย่ างไร
ไม่แน่ใจว่ากฎหมายที่ออกใหม่ให้วสิ าหกิจชุมชุนเป็ นนิติบุคคลหรื อไม่ อยากให้ขีดเส้นว่า ถ้าเป็ น
การรวมกลุ่มของคนในหมู่บา้ น เชื่อใจกันและใช้ระบบ social sanction โดยไม่มี mismatches มาก กล่าวคือ
ไม่มีเงินฝากล้นจนผูน้ าต้องนาเงินไปลงทุนอย่างอื่น หรื อ เงินฝากขาดต้องไปกูธ้ นาคารแล้วเอามาปล่อย
พวกนี้อยูก่ นั เองได้ก็ให้อยูก่ นั ไป แต่เมื่อใดที่มีการทาธุ รกรรมกับคนนอกกลุ่มอาจจะต้องขีดเส้น
เพราะการธุ รกรรมกับคนนอกกลุ่มโดยไม่มีสถานะเป็ นนิติบุคคลจะต้องทาผ่านตัวบุคคลที่เป็ นหัวหน้ากลุ่ม
ซึ่ งเสี่ ยงมาก ถ้าเป็ นนิติบุคคลแล้วก็ตอ้ งมาพิจารณาโครงสร้างเป็ นราย ๆ ไป เนื่ องจากรายละเอียดปลีกย่อย
อาจมีความแตกต่างจากสหกรณ์ได้ สรุ ปได้คือถ้ามีการทาธุ รกรรมกับคนนอกควรจะต้องให้เป็ นนิติบุคคล
แต่จะให้เป็ นส่ วนหนึ่งของสหกรณ์หรื อไม่น้ นั ให้ดูเป็ นรายๆ และลาดับความเข้มข้นของการกากับก็ให้
ลดหลัน่ กันไปตามสภาพขององค์กรนั้น ๆ

บุคคลทีค่ ณะผู้วจิ ัยขอสั มภาษณ์ เกีย่ วกับวิจัยสหกรณ์ (สมาชิ กสหกรณ์ )
1. บทสั มภาษณ์ของคุณอเนก สื บสายเจริญ อายุ 63 ปี อาชี พ เกษียณอายุงาน สมาชิกสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนคลองจั่น
1.1 เหตุใดท่ านจึงเข้ าร่ วมเป็ นสมาชิ กของสหกรณ์
เรื่ องผลตอบแทน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เมื่อเราเป็ นสมาชิก เงินฝากในสหกรณ์จะให้อตั ราดอกเบี้ย
ที่สูง โดยจะเน้นเรื่ องการฝากเงินสหกรณ์เป็ นหลัก หุ น้ ซื้ อของสหกรณ์เป็ นบางส่ วน
1.2 ท่ านรู้ หรื อไม่ ว่ าสหกรณ์ ทที่ ่ านเป็ นสมาชิ กนั้น นาเงินชาระค่ าหุ้นหรื อเงินฝากของท่ านไปลงทุน
อย่างไรบ้ าง
ไม่รู้ถึงรายละเอียดเพราะในงบการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ ไม่แสดงรายละเอียด
ให้เห็น ลูกหนี้ เงินกูย้ มื เข้าใจว่าเป็ นสมาชิกสหกรณ์ดว้ ยกันเอง ไม่รู้วา่ มีลูกหนี้ รายใหญ่ขอสิ นเชื่ อ
1.3 ท่ านคิดว่ าอัตราผลตอบแทนดอกเบีย้ เงินฝากทีต่ ่าในปั จจุบัน มีส่วนช่ วยในการให้ ท่าน
ตัดสิ นใจเข้ าเป็ นสมาชิกสหกรณ์หรื อไม่
มีส่วน
1.4 หากท่ านมีความรู้ ทางการเงินทีม่ ากขึน้ และมีสามารถลงทุนในประเภททรัพย์ สิน
อย่างอื่น เช่ น พันธบัตรรั ฐบาล หุ้นกู้ ตราสารทุน (หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ) ซึ่งเป็ นทางเลือก
ในการบริ หารความเสี่ ยงในการลงทุน ซึ่งอาจจะได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่ าว
ทีส่ ู งกว่ าการดาเนินงานของสหกรณ์ ท่ านจะลงทุนในตราสารตามทีก่ ล่ าวมาหรื อไม่ เพราะเหตุใด
ปัจจุบนั มีการกระจายความเสี่ ยงในการลงทุนอยูแ่ ล้ว มีความรู ้พอสมควร แต่พอเกษียณ
จากงานจึงได้เงินส่ วนหนึ่ง ไม่อยากนาเงินดังกล่าวเป็ นซื้ อหุ น้ ในตลาดหลักทรัพย์ จึงนาเงินดังกล่าว
มาลงทุนในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ แทน
1.5 จากเหตุการณ์ ทเี่ กิดขึน้ กับสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน ท่านได้ รับผลกระทบหรื อไม่ หากได้ รับ
ผลกระทบมันส่ งผลอย่ างไรบ้ าง (ชี วติ ความเป็ นอยู่ มุมมองหรื อทัศนคติทมี่ ีต่อสหกรณ์ ท้ งั ระบบ)
ระบบสหกรณ์เท่าที่ศึกษามามีความมัน่ คงในระดับพอสมควร เพราะมีการตรวจสอบ
จากกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ และมีการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากสมาชิกเข้ามา
เป็ นผูต้ รวจสอบ ถ้าระบบการตรวจสอบที่มีประสิ ทธิภาพ เหตุการณ์ทุจริ ต ใช้ผตู ้ รวจสอบอิสระ
ใช้ มีการสร้างลูกหนี้ข้ ึนมา ทามันผูต้ รวจบัญชีไม่รู้กบั ส่ งนี้ ที่เกิดขึ้น 1. ลูกหนี้เงินยืม 2. ลูกหนี้รายใหญ่

2 เรื่ องที่เราไม่เห็น ก่อนเข้า ไม่รู้วา่ ลูกหนี้รายใหญ่ถูกสร้างขึ้นมาเป็ นลูกหนี้คา้ งรับเพื่อตั้งเป็ นดอกเบี้ยค้าง
รับ เพราะผูต้ รวจบัญชีไม่ได้ทาในวิชาชีพอย่างสมบูรณ์ ตรงนี้คือจุดอ่อนของสหกรณ์
1.6 ท่ านรู้ อานาจหน้ าทีห่ น่ วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้ องกับการกากับดูแลสหกรณ์หรื อไม่
แล้วท่านเห็นว่าภาครัฐควรเข้ ามาช่ วยเหลือในเรื่ องอะไรบ้ าง
ภาครัฐมีอานาจดูแล เมื่อเห็นปั ญหาแล้ว เจ้าหน้าที่ของกรมส่ งเสริ มพอมีอะไรผิดปกติ
แล้วแจ้งไปยังสหกรณ์
1.7 ท่ านรู้ หรื อไม่ ว่าเงินชาระค่ าหุ้นและเงินฝากในสหกรณ์ ไม่ ได้ รับการคุ้มครองเงินฝาก
จากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ทราบ
1.8 หากมีการปรับปรุ งการกากับดูแลสหกรณ์ ให้ มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ท่ านคิดว่ าเงิน
ชาระค่ าหุ้นและเงินฝากควรได้ รับการคุ้มครองจากกรณีการเลิกสหกรณ์ หรื อไม่ อย่ างไร
ถ้าคุม้ ครองก็ดี แต่จะทาให้ตน้ ทุนในการดาเนิ นงานของสหกรณ์สูงขึ้น ถ้าสหกรณ์มีระบบ
การควบคุมที่ดี เหตุการณ์ทุจริ ตก็คงไม่เกิด เพราะปั จจุบนั สหกรณ์มีการระดมเงินมากจนเกินไป
จนมีสภาพคล่องที่ลน้ เกินความจาเป็ นที่จะนาเงินดังกล่าวปล่อยให้แก่สมาชิกในการกูย้ มื เงิน
และถ้าคุม้ ครอง ถ้าผลตอบแทนสู ง ควรมีมาตรการควบคุ มสมาชิกสมทบ เพราะมีการปล่อยกูท้ ี่ไม่มี
ความระมัดระวังควบคุมการรับสมาชิกสมทบ ควบคุมไม่ให้มีสภาพคล่องเยอะมากจนเกินไป ควบคุม
เรื่ องการซื้ อหุ ้น การรับฝากเงินเพื่อไม่ให้สภาพคล่องล้นในสหกรณ์ ที่สหกรณ์มีสภาพคล่องส่ วนเกิน
เยอะนั้น เพราะผลตอบแทนจากธนาคารพาณิ ชย์ค่อนข้างต่า ดังนั้น เมื่อสหกรณ์มีขนาดของสิ นทรัพย์
มากในระดับนึงควรมีเกณฑ์การกากับดูแลที่กาหนดให้ให้สมาชิกหยุดส่ งเงินในการซื้ อหุ น้ ของสหกรณ์
รวมทั้งฝากเงินในสหกรณ์ และควบคุมในเรื่ องอื่นที่เป็ นเรื่ องการกากับดูแลโดยทัว่ ไปด้วยก็จะทาให้
การดาเนิ นงานของสหกรณ์มีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น

2. บทสั มภาษณ์ของคุณธนัช นิมิตพงษ์ อายุ 61 ปี อาชี พ เกษียณอายุงาน สมาชิ กสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน
คลองจั่น
2.1 เหตุใดท่ านจึงเข้ าร่ วมเป็ นสมาชิ กของสหกรณ์
เคยเป็ นกรรมการที่สหกรณ์ที่โอสถสภามาก่อนและรู ้วา่ สหกรณ์มีระบบที่มนั่ คง อีกทั้ง
เกษียณอายุงานและสิ้ นสภาพจากการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์โอสถสภา จึงได้รับเงินมาจากการเกษียณทั้ง
ในส่ วนของสหกรณ์เดิมและเงินได้จากกองทุนสารองเลี้ยงชีพ อีกทั้ง ญาติชวนให้ซ้ื อหุ ้นของสหกรณ์เครดิต
ยูเนี่ยนคลองจัน่ เพราะให้เงินปั นผลแก่สมาชิกไม่ต่ากว่าร้อยละ 10 ต่อปี และเปิ ดดาเนินการมานาน จึงเอา
เงินดังกล่าวมาซื้ อหุ ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2556
2.2 ท่ านรู้ หรื อไม่ ว่ าสหกรณ์ ทที่ ่ านเป็ นสมาชิ กนั้น นาเงินชาระค่ าหุ้นหรื อเงินฝากของท่ านไปลงทุน
อย่างไรบ้ าง
ในช่วงปี 2556 คณะกรรมการเครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ แจ้งว่าทาเงินไปลงทุนในพันธบัตร
รัฐบาล แต่เมื่อหลังเกิดปั ญหาแล้วในปี 2557 แต่ภายหลังเหตุการณ์ความเสี ยผูต้ รวจสอบว่าทาไมมีหนี้สงสัย
จะสู ญจานวน 20,000 ล้านบาท
2.3 ท่านคิดว่าอัตราผลตอบแทนดอกเบีย้ เงินฝากทีต่ ่าในปั จจุบัน มีส่วนช่ วยในการให้ ท่านตัดสิ นใจ
เข้ าเป็ นสมาชิกสหกรณ์หรื อไม่
มีส่วน
2.4 หากท่ านมีความรู้ ทางการเงินทีม่ ากขึน้ และมีสามารถลงทุนในประเภททรัพย์ สินอย่ างอื่น เช่ น
พันธบัตรรั ฐบาล หุ้นกู้ ตราสารทุน (หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ) ซึ่งเป็ นทางเลือกในการบริหารความเสี่ ยง
ในการลงทุน ซึ่งอาจจะได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่ าวทีส่ ู งกว่ าการดาเนินงานของสหกรณ์
ท่ านจะลงทุนในตราสารตามทีก่ ล่ าวมาหรื อไม่ เพราะเหตุใด
น่าจะลงทุน
2.5 จากเหตุการณ์ ทเี่ กิดขึน้ กับสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน ท่ านได้ รับผลกระทบหรื อไม่ หากได้ รับ
ผลกระทบมันส่ งผลอย่ างไรบ้ าง (ชี วติ ความเป็ นอยู่ มุมมองหรื อทัศนคติทมี่ ีต่อสหกรณ์ ท้งั ระบบ)
เสี ยความเชื่อมัน่ กับระบบสหกรณ์ เพราะเคยเป็ นกรรมการสหกรณ์ของโอสถสภามาก่อน
2.6 ท่ านรู้ อานาจหน้ าทีห่ น่ วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้ องกับการกากับดูแลสหกรณ์ หรื อไม่
แล้วท่านเห็นว่าภาครัฐควรเข้ ามาช่ วยเหลือในเรื่ องอะไรบ้ าง
ภาครัฐควรเข้าไปกากับดูแลกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้มีประสิ ทธิ ที่มากขึ้น และไม่ควรให้

ผูต้ รวจสอบบัญชีภายนอกเข้ามาดาเนินงานแทนกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพราะหากตรวจไม่ดีไม่เห็นความ
ผิดปกติในการกระทาความผิดในสหกรณ์ หากสหกรณ์ลม้ ขึ้นมา จะส่ งผลต่อเงินลงหุ น้ และเงินฝากของ
สมาชิกสหกรณ์ อีกทั้ง ผูต้ รวจสอบภายนอกไม่มีความผิดใด ๆ มีเพียงแค่การถอนใบอนุ ญาตเพียงเท่านั้น
2.7 ท่ านรู้ หรื อไม่ ว่าเงินชาระค่ าหุ้นและเงินฝากในสหกรณ์ ไม่ ได้ รับการคุ้มครองเงินฝาก
จากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ทราบ
2.8 หากมีการปรับปรุ งการกากับดูแลสหกรณ์ ให้ มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ท่ านคิดว่ าเงิน
ชาระค่ าหุ้นและเงินฝากควรได้ รับการคุ้มครองจากกรณีการเลิกสหกรณ์ หรื อไม่ อย่ างไร
ควรจะมี โดยอัตราเงินที่ได้รับการคุม้ ครองอย่างนั้นควรอยูท่ ี่ร้อยละ 80 ของเงินฝากกับ
สหกรณ์น้ นั ๆ

3. บทสั มภาษณ์ของคุณวรรณา หาญเจริญไพฑูรย์ อาชี พ เกษียณ อายุ 56 ปี สมาชิ กสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน
คลองจั่น
3.1 เหตุใดท่ านจึงเข้ าร่ วมเป็ นสมาชิ กของสหกรณ์
เคยทางานที่โอสถสภา และเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ของโอสถสภา โดยสหกรณ์โอสถสภา
จ่ายเงินปั นผลให้ร้อยละ 6 ต่อปี และกาจัดการซื้ อหุ น้ ได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน ซึ่ งทาให้เป็ นข้อจากัด
ในการซื้ อหุ น้ ของสหกรณ์ อีกทั้ง มีสมาชิกเครดิตยูเนี่ยนมาเชิญชวนให้ไปเป็ นสมาชิกด้วย ซึ่ งสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ จ่ายเงินปั นผลให้ร้อยละ 10 ต่อปี และไม่มีขอ้ จากัดจานวนเงินนาส่ งเพื่อซื้ อหุ น้
หรื อฝากเงิน อีกทั้ง มีการจัดสวัสดิการให้กบั สมาชิก เช่น มีการทาประกันสุ ขภาพ หากมีการเจ็บป่ วย
สามารถมาเบิกค่าใช้จ่ายได้ และมีการนาส่ งเงินเพื่อเป็ นสวัสดิการคล้ายกับเบี้ยยังชีพผูส้ ู งอายุ หากมีอายุครบ
60 ปี จะได้รับเงินทุกเดือนเดือนละ 600 บาท
3.2 ท่ านรู้ หรื อไม่ ว่ าสหกรณ์ ทที่ ่ านเป็ นสมาชิ กนั้น นาเงินชาระค่ าหุ้นหรื อเงินฝากของท่ านไปลงทุน
อย่างไรบ้ าง
ไม่ค่อยรู ้เรื่ อง จะรู ้ตอนประชุ มประจาปี ซึ่ งคณะกรรมการชี้แจงว่านาเงินไปให้สินเชื่ อกับสมาชิก
เพื่อซื้ อคอนโดหรื อเพื่อซื้ อบ้านเอื้ออาทร
3.3 ท่ านคิดว่ าอัตราผลตอบแทนดอกเบีย้ เงินฝากทีต่ ่าในปั จจุบัน มีส่วนช่ วยในการให้ ท่านตัดสิ นใจ
เข้ าเป็ นสมาชิกสหกรณ์หรื อไม่
มีส่วน
3.4 หากท่ านมีความรู้ ทางการเงินทีม่ ากขึน้ และมีสามารถลงทุนในประเภททรัพย์ สินอย่ างอื่น
เช่ น พันธบัตรรั ฐบาล หุ้นกู้ ตราสารทุน (หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ) ซึ่งเป็ นทางเลือกในการบริ หารความ
เสี่ ยงในการลงทุน ซึ่งอาจจะได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่ าวทีส่ ู งกว่ าการดาเนินงานของ
สหกรณ์ ท่ านจะลงทุนในตราสารตามทีก่ ล่ าวมาหรื อไม่ เพราะเหตุใด
สมัยเด็กครอบครัวเคยนาเงินไปลงทุนในทรัสต์ ซึ่ งครอบครัวไม่มีความรู ้เพียงพอ เมื่อทรัสต์ปิด
กิจการเพราะเกิดการทุจริ ต กว่าจะได้เงินคืนใช้เวลานาน กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวก็เลยรู ้สึกกลัว อีกทั้ง
ไม่มีความรู ้การลงทุนในสิ นทรัพย์อื่น ขณะที่เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ เปิ ดมานาน และมีเงินทุน
และทรัพย์สินเพิ่มขึ้นทุกปี จึงเป็ นทางเลือกในการเงินไปลงทุน และนาเงินบางส่ วนไปลงทุนโดยการผ่อน
เพื่อซื้ ออสังหาริ มทรัพย์และไปปล่อยเช่าแทน

3.5 จากเหตุการณ์ ทเี่ กิดขึน้ กับสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน ท่ านได้ รับผลกระทบหรื อไม่ หากได้ รับ
ผลกระทบมันส่ งผลอย่ างไรบ้ าง (ชี วติ ความเป็ นอยู่ มุมมองหรื อทัศนคติทมี่ ีต่อสหกรณ์ ท้งั ระบบ)
ทาไมระบบการตรวจสอบทาไมถึงมองไม่เห็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
คลองจัน่ เพราะนอกจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ จะมีปัญหาแล้ว ยังมีสหกรณ์อื่น ๆ ที่ตอ้ งปิ ด
เพราะการทุจริ ตหรื อการดาเนินงานที่ผดิ วัตถุประสงค์
3.6 ท่ านรู้ อานาจหน้ าทีห่ น่ วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้ องกับการกากับดูแลสหกรณ์ หรื อไม่ แล้ วท่ าน
เห็นว่าภาครัฐควรเข้ ามาช่ วยเหลือในเรื่ องอะไรบ้ าง
รู ้วา่ มีกรมส่ งเสริ มสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มีอานาจหน้าที่ในการกับดูแลสหกรณ์
เพราะมองว่าสหกรณ์ไม่ได้อะไรแตกต่างจากธนาคารพาณิ ชย์ เหตุใดธนาคารพาณิ ชย์จึงไม่มีการปิ ดกิจการ
และธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังควรเข้ามาดูระบบสหกรณ์ดว้ ย เพราะถือว่าเป็ นส่ วน
หนึ่งของภาคการเงิน
3.7 ท่ านรู้ หรื อไม่ ว่าเงินชาระค่ าหุ้นและเงินฝากในสหกรณ์ ไม่ ได้ รับการคุ้มครองเงินฝากจาก
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ไม่รู้ เข้าใจว่ากองทุนพัฒนาสหกรณ์มีเพื่อคุม้ ครองสมาชิกของสหกรณ์
3.8 หากมีการปรับปรุ งการกากับดูแลสหกรณ์ ให้ มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ท่ านคิดว่ าเงิน
ชาระค่ าหุ้นและเงินฝากควรได้ รับการคุ้มครองจากกรณีการเลิกสหกรณ์ หรื อไม่ อย่ างไร
ควรได้รับการคุม้ ครอง

4. บทสั มภาษณ์ของคุณกษมน ด่ านภูวกุล สมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จากัด
4.1 เหตุใดท่ านจึงเข้ าร่ วมเป็ นสมาชิ กของสหกรณ์
ทางานที่สานักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์และมีโอกาสสมัครสหกรณ์ออมทรัพย์
ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากัด เพราะถือว่าเป็ นการฝากเงิน ปั นผลให้เยอะกว่าที่อื่น ถ้าขอกูก้ ็จะเสี ย
ดอกเบี้ยแต่มีวธิ ี การหักจะได้ปันผลเงินคืน เลยทาให้อตั ราดอกเบี้ยเงินกูค้ ิดออกมาแล้วนั้นน้อยกว่าดอกเบี้ย
เงินกูธ้ นาคารพาณิ ชย์และก็ไม่ได้เงินปั นผลคืน ซึ่ งถือว่าเป็ นประโยชน์กบั สมาชิกและดีกว่ากูซ้ ้ื อบ้าน
กับธนาคารพาณิ ชย์ และสหกรณ์มีตน้ ทุนการดาเนิ นงานที่นอ้ ยกว่า
4.2 ท่ านรู้ หรื อไม่ ว่ าสหกรณ์ ทที่ ่ านเป็ นสมาชิ กนั้น นาเงินชาระค่ าหุ้นหรื อเงินฝากของท่ านไปลงทุน
อย่างไรบ้ าง
ให้สหกรณ์อื่น หรื อสถาบันการเงินอื่นกู้
4.3 ท่ านคิดว่ าอัตราผลตอบแทนดอกเบีย้ เงินฝากทีต่ ่าในปั จจุบัน มีส่วนช่ วยในการให้ ท่านตัดสิ นใจเข้ า
เป็ นสมาชิกสหกรณ์ หรื อไม่
มีส่วน
4.4 หากท่ านมีความรู้ ทางการเงินทีม่ ากขึน้ และมีสามารถลงทุนในประเภททรัพย์ สินอย่ างอื่น
เช่ น พันธบัตรรั ฐบาล หุ้นกู้ ตราสารทุน (หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ) ซึ่งเป็ นทางเลือกในการบริ หาร
ความเสี่ ยงในการลงทุน ซึ่งอาจจะได้ รับผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่ าวทีส่ ู งกว่ าการดาเนินงาน
ของสหกรณ์ ท่ านจะลงทุนในตราสารตามทีก่ ล่ าวมาหรื อไม่ เพราะเหตุใด
ถ้ามีความรู ้อาจจะมีการแบ่งส่ วนเงินเก็บไปลงทุนที่อื่นด้วย
4.5 จากเหตุการณ์ ทเี่ กิดขึน้ กับสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน ท่ านได้ รับผลกระทบหรื อไม่ หากได้ รับ
ผลกระทบมันส่ งผลอย่ างไรบ้ าง (ชี วติ ความเป็ นอยู่ มุมมองหรื อทัศนคติทมี่ ีต่อสหกรณ์ ท้งั ระบบ)
วันนี้ (ประมาณเดือนพฤษภาคม 2560) ยังไม่มีผลกระทบ และสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์
จากัด ยังออกแถลงการณ์แก่สมาชิกของสหกรณ์วา่ การดาเนินงานของสหกรณ์ยงั เป็ นปกติ และบอกถึง
สถานะทางการเงินว่าในปั จจุบนั สหกรณมีเงินฝากอยูจ่ านวนเท่าไหร่ ไปลงทุนในอะไรบ้าง แต่ถา้ เป็ น
อาจารย์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ถูกประธานสหกรณ์คนเก่า (รศ.ดร.สวัสดิ์) หลอกลวงให้ไปลงทุน
ด้วยนั้น ก็คงได้รับผลกระทบพอสมควร ดังนั้น จึงเห็นว่าสมาชิกของสหกรณ์ที่นาเงินมาซื้ อหุ น้ ของสหกรณ์
และขอก็กบั สหกรณ์ในเวลาเดียวกันด้วยนั้นได้รับประโยชน์และไม่ได้ผลกระทบจากสหกรณ์ดว้ ย

4.6 ท่ านรู้ อานาจหน้ าทีห่ น่ วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้ องกับการกากับดูแลสหกรณ์ หรื อไม่ แล้ วท่ าน
เห็นว่าภาครัฐควรเข้ ามาช่ วยเหลือในเรื่ องอะไรบ้ าง
ไม่รู้ รู ้เพียงว่าการดาเนินงานของสหกรณ์น้ นั เป็ นอิสระเพราะมีการเลือกตั้งภายในกันเองสหกรณ์
การเป็ นกรรมการดาเนินงานของสหกรณ์อยูด่ ว้ ยความพอใจ เพราะสมาชิกสหกรณ์เป็ นคนเลือก ซึ่ งสมาชิก
ของสหกรณ์ส่วนใหญ่สนใจแค่เพียงผลตอบแทนที่จะได้รับจากสหกรณ์ แต่ไม่ได้ให้ความสนใจในเรื่ อง
ของขั้นตอนหรื อการกากับดูแลสหกรณ์เท่าไหร่ นกั หากสมาชิกเห็นว่าคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
สามารถสร้างผลตอบแทนได้เป็ นที่น่าพอใจ สมาชิกส่ วนใหญ่ก็พอใจ ซึ่ งก็จะเลือกคณะกรรมการชุ ดนั้น
เข้ามาบริ หารงานอีกครั้ง
4.7 ท่ านรู้ หรื อไม่ ว่าเงินชาระค่ าหุ้นและเงินฝากในสหกรณ์ ไม่ ได้ รับการคุ้มครองเงินฝากจาก
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
ไม่รู้
4.8 หากมีการปรับปรุ งการกากับดูแลสหกรณ์ ให้ มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ท่ านคิดว่ าเงินชาระค่ าหุ้น
และเงินฝากควรได้ รับการคุ้มครองจากกรณีการเลิกสหกรณ์ หรื อไม่ อย่ างไร
ควรได้รับการคุม้ ครอง เพราะปั จจุบนั สหกรณ์เริ่ มมีปัญหาเกิดขึ้น ซึ่ งสมาชิกเริ่ มมีความเสี่ ยง
ที่มากขึ้น อีกทั้งข่าวของอดีตประธานสหกรณ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคนเดิมที่มีการทุจริ ต ก็ทาให้เกิด
ปั ญหาเรื่ องความเชื่ อมัน่ ของสมาชิกของสหกรณ์ที่จุฬาด้วย

5. บทสั มภาษณ์ ของคุณนัฏฐา ไชย์สิงห์ สมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จากัด
5.1 เหตุใดท่ านจึงเข้ าร่ วมเป็ นสมาชิ กของสหกรณ์
ในช่วงแรกที่ได้เข้าทางานที่ได้มีการกาหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสานักงานจัดการทรัพย์สิน
จุฬาลงกรณ์ จะต้องสมัครเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ แต่ถา้ หากไม่มีการกาหนดในลักษณะบังคับดังกล่าว
ก็มีความสนใจที่จะเป็ นสมาชิ กของสหกรณ์อยูแ่ ล้ว เนื่ องจากการเข้าร่ วมเป็ นสมาชิกก็ไม่มีมีผลเสี ยหาย
อะไร เพราะว่าก็มีผลประโยชน์ที่ได้รับ เช่นการได้รับหุ ้นจากการนาเงินเข้าไปฝาก และได้สิทธิ ในการกูเ้ งิน
จากสหกรณ์ จึงเห็นได้วา่ สมัครเป็ นสมาชิกไว้ก็ไม่มีผลเสี ย
5.2 ท่ านทราบหรื อไม่ ว่าสหกรณ์ ทที่ ่ านเป็ นสมาชิ กนั้น นาเงินชาระค่ าหุ้นหรื อเงินฝากของท่ านไปลงทุน
อย่างไร
พอจะทราบคร่ าว ๆ แต่จะไม่ทราบโดยละเอียดว่าสหกรณ์ได้ทาเงินไปลงทุนในส่ วนใดโดยเฉพาะ
ทราบเพียงว่ามีการนาเงินไปทาการให้กยู้ มื รวมถึงการนาเงินไปให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่
ยืมโดยไม่ได้รับคืน
5.3 ท่ านคิดว่ าอัตราผลตอบแทนดอกเบีย้ เงินฝากทีต่ ่าในปั จจุบัน มีส่วนช่ วยตัดสิ นใจเข้ าเป็ นสมาชิ ก
สหกรณ์หรื อไม่
มีผลอย่างมาก เพราะว่าในมุมของดอกเบี้ยเงินฝากนั้น ผลตอบแทนที่ได้รับจากสหกรณ์มีสูงกว่า
ดังเช่นการฝากเงินในลักษณะที่ได้หุน้ ก็จะได้รับผลตอบแทนสู งกว่าการฝากเงินธรรมดา รวมถึงกรณี ของ
การกูย้ มื เงินจากธนาคารจะมีดอกเบี้ยที่สูงกว่าการกูย้ มื เงินจากสหกรณ์ ด้วยเหตุดงั กล่าวจึงทาให้ตดั สิ นใจ
เข้าเป็ นสมาชิกของสหกรณ์
5.4 หากท่ านมีความรู้ ทางการเงินมากขึน้ และสามารถลงทุนในประเภททรัพย์ สินอย่ างอื่น เช่ น พันธบัตร
รัฐบาล หุ้นกู้ ตราสารทุน ซึ่งเป็ นทางเลือกในการบริ หารความเสี่ ยงในการลงทุน ซึ่งอาจจะได้ รับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่ าวทีส่ ู งกว่ าการดาเนินงานของสหกรณ์ ท่ านจะลงทุนในตราสาร
ดังกล่ าวหรื อไม่ เพราะเหตุใด
คิดว่ายังไม่มีความมัน่ ใจที่จะลงทุนในตราสารประเภทต่าง ๆ ดังกล่าว เนื่องจากเข้าใจว่า
จะต้องมีความรู ้ และต้องทาการศึกษา ติดตามข่าวสารพอสมควร ประกอบกับมีความมัน่ ใจในลักษณะ
การดาเนิ นงานของสหกรณ์ที่มีความเสี่ ยงน้อยกว่า จึงยังไม่มีความต้องการในการลงทุนกับทรัพย์สิน
ประเภทอื่น ๆ

5.5 จากเหตุการณ์ ทเี่ กิดขึน้ กับสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน ท่ านได้ รับผลกระทบหรื อไม่ หากได้ รับ ผลกระทบนั้น
ส่ งผลอย่างไร
จากเหตุการณ์ดงั กล่าวทาให้เราในฐานะสมาชิกสหกรณ์ก็มีความตระหนักบ้าง แต่ไม่ถึงกับมาก
เนื่องจากได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิกสหกรณ์มาเป็ นระยะเวลานานพอสมควร และยังไม่รู้สึกว่าได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรื ออาจมีผลกระทบแต่ตวั เราอาจจะไม่ทราบเพราะไม่ได้ถูกกระทบโดยตรง
ส่ วนในมุมมองต่อสหกรณ์ที่มีก็ยงั คงมีความมัน่ ใจในระบบของสหกรณ์ระดับหนึ่ง เพราะคิดว่าเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นมิได้มีผลกระทบต่อระบบของสหกรณ์และตนเองอย่างเห็นได้ชดั
5.6 ท่ านทราบถึงอานาจหน้ าทีข่ องหน่ วยงานภาครัฐทีเ่ กี่ยวข้ องกับการกากับดูแลสหกรณ์ หรื อไม่ และท่ าน
เห็นว่าภาครัฐควรเข้ ามาช่ วยเหลือในเรื่ องใดบ้ าง
ไม่ทราบว่าหน่วยงานภาครัฐมีอานาจหน้าที่อย่างใดเกี่ยวข้องกับการกากับดูแลสหกรณ์ แต่เห็นว่า
ภาครัฐควรเข้ามาให้ความช่วยเหลือเรื่ องการตรวจสอบการทางานของสหกรณ์ให้มีประสิ ทธิ ภาพ และ
ป้ องกันไม่ได้เกิดปั ญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการตรวจสอบที่ไม่เพียงพอ
5.7 ท่ านทราบหรื อไม่ ว่าเงินชาระค่ าหุ้นและเงินฝากในสหกรณ์ ไม่ ได้ รับการคุ้มครองเงินฝากจากสถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก
ไม่ทราบว่าเงินชาระค่าหุ น้ และเงินฝากของเราในสหกรณ์น้ นั ไม่ได้รับการคุม้ ครองเงินฝากจาก
สถาบันคุม้ ครองเงินฝากแต่อย่างใด
5.8 หากมีการปรับปรุ งการกากับดูแลสหกรณ์ ให้ มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ท่ านคิดว่ าเงินชาระค่ าหุ้น
และเงินฝากควรได้ รับการคุ้มครองจากกรณีการเลิกสหกรณ์ หรื อไม่ อย่ างไร
คิดว่าควรมีการได้รับการคุม้ ครองเงินฝากของบุคคลในฐานะสมาชิกของสหกรณ์หากมีกรณี การ
เลิกสหกรณ์ เพื่อให้สมาชิกมีความมัน่ ใจว่าเงินที่นาไปฝากจะได้รับความคุม้ ครองในระดับหนึ่ง

6. บทสั มภาษณ์ของคุณอัญชนา ธนาโอฬาร สมาชิ กสหกรณ์ ออมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จากัด
6.1 เหตุใดท่ านจึงเข้ าร่ วมเป็ นสมาชิ กของสหกรณ์
เนื่องจากผลตอบแทนและสิ ทธิ ประโยชน์ทางด้านเงินกูย้ ืม เงินรางวัลได้ที่รับจากสหกรณ์
6.2 ท่ านทราบหรื อไม่ ว่าสหกรณ์ ทที่ ่ านเป็ นสมาชิ กนั้น นาเงินชาระค่ าหุ้นหรื อเงินฝากของท่ านไปลงทุน
อย่างไร
พอทราบว่าสหกรณ์ได้นาเงินไปลงทุนโดยการปล่อยเงินกูใ้ ห้กบั ทางสมาชิกสหกรณ์ และนาเงินไป
ลงทุนกับสหกรณ์อื่น ๆ
6.3 ท่ านคิดว่ าอัตราผลตอบแทนดอกเบีย้ เงินฝากทีต่ ่าในปั จจุบัน มีส่วนช่ วยตัดสิ นใจเข้ าเป็ นสมาชิ กสหกรณ์
หรื อไม่
ไม่มี เนื่องจากไม่ได้มุ่งเน้นในการได้รับผลตอบแทนที่ได้รับจากเงินฝาก แต่มุ่งเน้นที่จะได้รับเงิน
ปั นผลมากกว่า
6.4 หากท่ านมีความรู้ ทางการเงินมากขึน้ และสามารถลงทุนในประเภททรัพย์ สินอย่ างอื่น เช่ น พันธบัตร
รัฐบาล หุ้นกู้ ตราสารทุน ซึ่งเป็ นทางเลือกในการบริ หารความเสี่ ยงในการลงทุน ซึ่งอาจจะได้ รับ
ผลตอบแทนจากการลงทุนดังกล่ าวทีส่ ู งกว่ าการดาเนินงานของสหกรณ์ ท่ านจะลงทุนในตราสาร
ดังกล่ าวหรื อไม่ เพราะเหตุใด
น่าจะลงทุนกับทรัพย์สินประเภทอื่น ๆ โดยมุ่งเน้นในการกระจายความเสี่ ยงมากกว่า กล่าวคือ
ยังคงร่ วมเป็ นสมาชิกสหกรณ์ ประกอบกับการลงทุนในรู ปแบบอื่น ๆ
6.5 จากเหตุการณ์ ทเี่ กิดขึน้ กับสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน ท่ านได้ รับผลกระทบหรื อไม่ หากได้ รับ ผลกระทบนั้น
ส่ งผลอย่างไร
ในปั จจุบนั ยังไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดงั กล่าวแต่อย่างใด ในส่ วนของทัศนคติที่มีต่อ
สหกรณ์น้ นั ได้เปลี่ยนแปลงไปในทางแย่ลงเล็กน้อย โดยเห็นว่าควรปรับปรุ งการกากับดูแลสหกรณ์
โดยเฉพาะในเรื่ องของการลงทุน
6.6 ท่ านทราบถึงอานาจหน้ าทีข่ องหน่ วยงานภาครัฐทีเ่ กี่ยวข้ องกับการกากับดูแลสหกรณ์ หรื อไม่ และท่ าน
เห็นว่าภาครัฐควรเข้ ามาช่ วยเหลือในเรื่ องใดบ้ าง
พอทราบในเบื้องต้นว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็ นผูด้ ูแลผลประกอบการของสหกรณ์
แต่ในเรื่ องอื่น ๆ เช่น งบของสหกรณ์หรื อการตรวจบัญชี ไม่ทราบว่าหน่วยงานภาครัฐใดเป็ นผูด้ ูแล

6.7 ท่ านทราบหรื อไม่ ว่าเงินชาระค่ าหุ้นและเงินฝากในสหกรณ์ ไม่ ได้ รับการคุ้มครองเงินฝากจากสถาบัน
คุ้มครองเงินฝาก
ทราบว่าเงินชาระค่าหุ ้นและเงินฝากในสหกรณ์ไม่ได้รับการคุม้ ครองในกรณี ดงั กล่าว
6.8 หากมีการปรับปรุ งการกากับดูแลสหกรณ์ ให้ มีประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ท่ านคิดว่ าเงินชาระค่ าหุ้น
และเงินฝากควรได้ รับการคุ้มครองจากกรณีการเลิกสหกรณ์ หรื อไม่ อย่ างไร
เห็นว่าสมควรอย่างยิง่ ที่จะต้องมีการคุม้ ครองดังกล่าว โดยปั จจุบนั ที่ไม่มีการคุม้ ครองเงินฝาก
หากเป็ นในมุมของสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ค่อนข้างจะมีความมัน่ คง และลักษณะการให้เงินกูไ้ ม่ได้ทาได้
โดยง่าย ดังเช่นจะต้องมีการวางหลักประกัน ทาให้เกิดความไว้วางใจในกรณี ผิดนัด หรื อหากเกิดปั ญหา
ทางการเงิน ก็อาจนาหลักประกันไปทดแทนได้ รวมถึงมีคณะกรรมการในการพิจารณาให้เงินกู้ และ
ประเมินราคาหลักทรัพย์ ส่ วนกรณี ของผลตอบแทนจากสหกรณ์จุฬาจะมีสองส่ วน ได้แก่ผลตอบแทน
จากเงินฝากออมทรัพย์ตามอัตราธนาคาร และผลตอบแทนของค่าหุ ้นสามัญที่มีอตั ราส่ วนที่สูง แต่จะต้องรอ
การพิจารณาของที่ประชุมใหญ่

รายงานข้ อวิพากษ์ จากการประชุมสั มมนาโครงการวิจัย
เรื่ อง การศึกษาหลักเกณฑ์ สากลและกฎหมายต่ างประเทศทีเ่ กีย่ วกับการกากับดูแลสหกรณ์
เพื่อการพัฒนากฎหมายสหกรณ์ ของไทย
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 – 11.30 น.
ณ ห้ องประชุมป๋วย อึง๊ ภากรณ์ ชั้น 7 สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
-----------------------------ผู้มาเข้ าร่ วมสั มมนา
1. นาย นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ตาแหน่ง รองผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
2. นาย อรรถพล อรรถวรเดช
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการสานักกฎหมาย (ที่ปรึ กษาโครงการวิจยั )
3. นาย ปรนาคินทร์ กตัญญุตานนท์ ตาแหน่ง นิ ติกรชานาญการพิเศษ (หัวหน้าโครงการวิจยั )
4. นางสาว ริ นทร์ ธิยา เธี ยรธิ ติกุล ตาแหน่ง นิติกรชานาญการ (นักวิจยั )
5. นาย ธีวรา สุ มาวงศ์
ตาแหน่ง นิติกรปฏิบตั ิการ (นักวิจยั )
6. นางสาว ศศิวมิ ล ถาวรพงศ์สถิตย์ ตาแหน่ง นิ ติกรปฏิบตั ิการ (นักวิจยั )
7. นาย พีระพัฒน์ เหรี ยญประยูร ตาแหน่ง นักวิจยั ภายนอก
8. นางสาว วรปรานี สิ ทธิสรวง ตาแหน่ง นิติกรชานาญการพิเศษ
9. นาง ปิ ยะนาถ พงศ์โชติวฒั น์ ตาแหน่ง นิติกรชานาญการ
10. นาง สุ มาพร มานะสันต์
ตาแหน่ง นิติกรชานาญการ
11. นาย พุฒิพงศ์ นิลสุ่ ม
ตาแหน่ง นิติกรชานาญการ
12. นางสาว นิธินาภ ผากา
ตาแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชานาญการพิเศษ
13. นาย กมลพงศ์ วิศิษฐวาณิ ชย์ ตาแหน่ง เศรษฐกรชานาญการ
14. นางสาว พรรณวดี ทุมโฆสิ ต ตาแหน่ง เศรษฐกรชานาญการ
15. นางสาว กฤติกา โพธิไทรย์ ตาแหน่ง เศรษฐกรชานาญการพิเศษ
16. นางสาว ธาริ กา อินคาปั น
ตาแหน่ง เศรษฐกรปฏิบตั ิการ
17. นางสาว เสาวรส อนุพงษ์กุลกิจ ตาแหน่ง เศรษฐกรปฏิบตั ิการ
18. นางสาว ศุกรี ยา ยศนุย้
ตาแหน่ง บรรณารักษ์
19. ดร. อภิญญา บัณฑิตวุฒิสกุล ตาแหน่ง อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
20. นาย เนติศกั ดิ์ พาฬเสวต
ตาแหน่ง นิติกร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
21. ผศ. ช.ชยินทร์ เพ็ชญไพศิษฎ์ ตาแหน่ง อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉี ยวเฉลิมพระเกียรติ
22. นาย อรรถพล ดิสเสถียร
ตาแหน่ง นิติกร 5 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
23. นาย คัมภีร์ นับแสง
ตาแหน่ง นิติกรชานาญการพิเศษ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์
24. นาย อนันต์ แจ้งจอน
ตาแหน่ง นิติกรชานาญการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
25. นางสาว กัญญาพัชร มีแก้วน้อย ตาแหน่ง นักศึกษาฝึ กงาน

26. นางสาว กนกพร กลิ่นโลกัย ตาแหน่ง พนักงานธุ รการ
27. นางนพพร คล้ายพุก
ตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ
28. นางสาว วิริธา อัทธายุวรรธน์ ตาแหน่ง เศรษฐกร
29. นางสาว สุ ณิสา โตใหญ่ช
ตาแหน่ง เศรษฐกร
30. นางสาว ณปภัช เรี ยวแหลม ตาแหน่ง เศรษฐกรปฏิบตั ิการ
31. นางสาว รวินนั ท์ ภู่วฒั นกุล ตาแหน่ง นิติกร
32. นาย กันต์ คงทวีศกั ดิ์
ตาแหน่ง เศรษฐกร
33. นางสาว ปิ ยวัลย์ ศรี ขา
ตาแหน่ง เศรษฐกรชานาญการ
34. นาง ศรัณย์วุฒิ ศรกการ
ตาแหน่ง เศรษฐกรปฏิบตั ิการ
35. นาย พรพรรษ เพ็ชรตระกูล ตาแหน่ง เศรษฐกรชานาญการพิเศษ
36. นางสาว นลินทิพย์ วณิ ชศรี
ตาแหน่ง เศรษฐกรชานาญการพิเศษ
37. นาย ภาณุพงศ์ เพชรบูรณ์
ตาแหน่ง นิติกร
38. นาย นนท์ มงคลธรรมากุล
ตาแหน่ง นิติกร
39. นาย มานินพันธุ์ เทียมเมฆ
ตาแหน่ง นักจัดการงานทัว่ ไป
40. นาง ปิ ยมล รุ งถวิจิตรภิรมย์
ตาแหน่ง รองผูอ้ านวยการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
41. นางสาว กิ่งกาญจน์ เกษศิริ
ตาแหน่ง ผูต้ รวจสอบอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย
42. นางสาว ศิริวรรณ อัศวงศ์เสถียร ตาแหน่ง ผูว้ เิ คราะห์อาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย
43. นางสาว พทารัตย์ พรายาราม ตาแหน่ง เศรษฐกรชานาญการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
44. นางสาว ญาดา เอื้อสุ ขตระกูล ตาแหน่ง นักศึกษาฝึ กงาน
45. นางสาว จินต์จุฑา วงศาโรจน์ ตาแหน่ง นักศึกษาฝึ กงาน
46. นาย ปฏิภาน พงศ์พิพฒั นา
ตาแหน่ง นิสิตฝึ กงาน
47. นางสาว นาถณดา เฮงสุ วรรณ ตาแหน่ง นิสิตฝึ กงาน
48. นางสาว อภิชญา คูณทวีทรัพย์ ตาแหน่ง นิสิตฝึ กงาน
49. นาย วีรภัทร สง่าจิตร
ตาแหน่ง นิสิตฝึ กงาน
50. นางสาว กาณจนา ศรพัฒน์
51. นาย ณัฐวัฒน์ วรอุไร
ผู้วพิ ากษ์ เข้ าร่ วมให้ ความเห็นและข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับผลงานวิจัย
1. ดร. ปิ ยศักดิ์ มานะสันต์ ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ ายวิจยั เศรษฐกิจ
และอุตสาหกรรม ธนาคารเกียรตินาคิน จากัด (มหาชน)
2. ดร. วีณา อนุสรณ์เสนา ตาแหน่ง อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ผู้ทรงคุณวุฒิเข้ าร่ วมให้ ความเห็นและข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับผลงานวิจัย
1. ดร. จิตเกษม พรประพันธ์ ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการฝ่ ายตรวจสอบ 3 ธนาคารแห่งประเทศไทย

เริ่มการประชุ มสั มมนา เวลา 09.00 น.
1. สรุ ปเนื้อหาจากการบรรยาย (พร้ อมแนบเอกสารการนาเสนอประกอบการบรรยาย
ประกอบ)
สหกรณ์ทุกประเภทในประเทศไทยนั้นถูกกากับดูแลจากหน่วยงาน 2 หน่วยงาน
คือ 1. กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ มีฐานะเป็ นนายทะเบียนสหกรณ์มีอานาจในการกากับดูแลสหกรณ์ทาหน้าที่
รับจดทะเบียน ส่ งเสริ ม ช่วยเหลือ แนะนา และกากับดูแลการดาเนินงานของสหกรณ์ให้เป็ นไปตามกฎหมาย
และเป็ นไปตามหลักอุดมการณ์ของสหกรณ์ เพื่อพัฒนาและเสริ มสร้างความเข้มแข็งแก่สหกรณ์
และให้สหกรณ์น้ นั ดาเนิ นกิจการตามวัตถุประสงค์ที่ได้จะตั้งขึ้น และ 2. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์น้ นั
มีอานาจหน้าที่ในการเข้าไปตรวจสอบทางบัญชี ของสหกรณ์จากตัวเลขทางบัญชีของสหกรณ์แต่ละประเภท
และปั จจุบนั สหกรณ์ท้ งั 7 ประเภทอยูภ่ ายใต้พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แต่ท้ งั นี้ การกากับดูแล
สหกรณ์ของประเทศไทยยังคงไม่มีความชัดเจนและเข้มงวดเพียงพอ โดยเฉพาะการกากับดูแลสหกรณ์
ที่มีการดาเนิ นการให้บริ การทางการเงินในลักษณะเดียวกับสถาบันการเงินนั้น ไม่วา่ จะเป็ นในมุม
ของผูก้ ากับดูแล โครงสร้างในการกากับดูแล เกณฑ์ในการกากับดูแล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยผูว้ ิจยั
ได้เห็นว่าเป็ นต้นเหตุสาคัญของปั ญหาการทุจริ ตที่เกิดขึ้นในอดีต จึงเป็ นที่มาของการนาเสนอวิจยั ฉบับนี้
โดยจะมีการศึกษากฎหมายต่างประเทศที่มีการพัฒนาระบบการกากับดูแลสหกรณ์มาเป็ นระยะเวลายาวนาน
เพื่อนามาวิเคราะห์และนามาพัฒนาระบบสหกรณ์ของไทยให้มีประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
หลักเกณฑ์การกากับดูแลของกฎหมายต่างประเทศที่คณะผูว้ จิ ยั ได้ศึกษา
ประกอบด้วย 3 ประเทศ คือ สหราชอาณาจักร สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และญี่ปุ่น โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. สหกรณ์ในสหราชอาณาจักรแต่ละประเภทจะอยูภ่ ายใต้กฎหมายที่กากับดูแล
แตกต่างกันตามลักษณะการดาเนินการและธุ รกิจ โดยสหกรณ์ส่วนใหญ่จะอยูภ่ ายใต้กฎหมาย Co-operative
and Community Benefit Societies Act 2014 ขณะที่เครดิตยูเนี่ยนจะอยูภ่ ายใต้กฎหมาย Credit Unions Act
1979 และ The CREDS Sourcebook และ Co – operative Bank จะอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของกฎหมาย
Financial Service Act 2012 โดยทั้งนี้สหกรณ์ท้ งั หมดจะอยูภ่ ายใต้ 2 หน่วยงานหลัก ได้แก่ The Prudential
Regulation Authority และ Financial Conduct Authority ซึ่ งเป็ นองค์กรที่อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของธนาคาร
กลางของอังกฤษ
2. สหกรณ์ในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีจะอยูภ่ ายใต้กฎหมายเฉพาะ คือ
Cooperative Societies Act ซึ่ งได้กาหนดลักษณะเฉพาะในการตรวจสอบภายในตัวสหกรณ์ และกฎหมาย
ทัว่ ไปหากไม่มีการกาหนดไว้เป็ นการเฉพาะโดยสหกรณ์ทุกประเภทจะอยูภ่ ายใต้การควบคุมตรวจสอบของ
DeutscherGenossens chafts und Raiffeisenverband e. V. (DGRV) ซึ่ งมีองค์กรควบคุมกากับเป็ นของตนเอง
ทั้งนี้ในส่ วนของธนาคารสหกรณ์จะตกอยูภ่ ายใต้กฎเกณฑ์ที่ใช้บงั คับกับธุ รกิจธนาคาร
3. ประเทศญี่ปุ่นมีการแบ่งสหกรณ์เป็ นหลายประเภท โดยลักษณะสาคัญคือสหกรณ์
แต่ละประเภทจะอยูภ่ ายใต้กฎหมายเฉพาะแตกต่างกันไปตามลักษณะและรู ปแบบของการดาเนิ นกิจการ
โดยหน่วยงานที่ทาหน้าที่กากับดูแลก็จะแตกต่างกันไปเช่นเดียวกัน

จากการศึกษาดังกล่าวนั้น ผูว้ ิจยั เห็นว่าควรมีการปรับปรุ งแก้ไขในเรื่ อง
(1) องค์ กรกากับดูแล โดยสมควรมีการจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อกากับดูแลสหกรณ์
ที่มีการดาเนินงานทางด้านการเงินในรู ปแบบเหมือนองค์กรทางด้านการเงินโดยเฉพาะ
(2) โครงสร้ างการกากับดูแล ควรมีการแยกโครงสร้างการกากับดูแลระหว่างสหกรณ์
ที่มีลกั ษณะการดาเนินงานแบบสถาบันการเงินกับสหกรณ์ที่ดาเนิ นงานด้านอื่นออกจากกันโดยสหกรณ์
ที่มีลกั ษณะการดาเนินงานแบบสถาบันการเงินจะอยูภ่ ายใต้การกากับของหน่วยงานที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่
(3) เกณฑ์ ในการกากับดูแล ควรปรับปรุ งกฎหมายเพื่อปรับบทบาทและโครงสร้าง
การกากับสหกรณ์โดยแยกหน้าที่การกากับดูแลสหกรณ์ที่ดาเนินงานด้านการเงินและสหกรณ์ที่ดาเนินงาน
ด้านอื่น กาหนดแยกบทบาทหน้าที่เรื่ องการกากับดูแลและการส่ งเสริ มช่วยเหลือสหกรณ์ให้ชดั เจน
และกาหนดอานาจขององค์กรที่กากับดูแลสหกรณ์ และกาหนดอานาจหน้าที่ในการออกเกณฑ์การกากับ
สหกรณ์ในเรื่ องต่าง ๆ ให้ชดั เจน รวมถึงกาหนดเรื่ องการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของ
สหกรณ์ ให้มีความทันสมัย โดยให้คานึงถึงหลักการพื้นฐานของสหกรณ์
(4) ระบบการตรวจสอบ ควรมีการปรับปรุ งระบบการตรวจสอบของหน่วยงาน
การกากับดูแลให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น และท้ายที่สุดผูว้ จิ ยั เห็นว่าควรมีการให้ความรู ้ความเข้าใจ
ทางการเงินกับประชาชนทั้งในฐานะผูฝ้ ากเงินและผูถ้ ือหุ น้ ของสหกรณ์ เพื่อให้เข้าใจผลิตภัณฑ์และ
ธุ รกรรมที่เกี่ยวข้องทางการเงินมากเพียงพอ
2. ประเด็นข้ อเสนอแนะผู้วพิ ากษ์ (ดร. ปิ ยศักดิ์ มานะสั นต์ )
2.1 ประเด็นของกฎหมายสหกรณ์ไทยในเชิงปฏิบัติ
ผูว้ พิ ากษ์ได้นาเสนอเรื่ องธรรมาภิบาลของกรรมการในสหกรณ์ซ่ ึงอาจเป็ นหนึ่ง
สาเหตุของปั ญหาการทุจริ ตโดยเฉพาะในตัวของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จึงควรมีการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของกรรมการให้ชดั เจนมากขึ้น รวมถึงวิธีการเพิ่มเติมอันอาจนามาใช้ได้ เช่น การตรวจสอบเครดิตบูโร
และการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน และผูว้ พิ ากษ์ได้เสนอแนะให้มีการเพิ่มเติมเนื้ อหาในส่ วนของ
หน่วยงานฉพาะที่ผวู ้ จิ ยั เห็นว่าควรมีเพื่อกากับดูแลสหกรณ์ในประเทศไทยเพื่อให้เห็นภาพและเกิดความ
ชัดเจนยิง่ ขึ้น เนื่ องจากปั จจุบนั อยูร่ ะหว่างขั้นตอนการร่ างกฎหมายสหกรณ์ของไทย ผูว้ ิพากษ์จึงเห็นว่าควร
มีการกล่าวถึงร่ างกฎหมายที่กาลังอยูใ่ นขั้นตอนของการนาเสนอเพื่อทาการเปรี ยบเทียบหรื อเชื่อมโยงกับ
งานวิจยั ฉบับนี้
ทั้งนี้ ผูว้ พิ ากษ์ได้ให้ความเห็นว่างานวิจยั ฉบับนี้ยงั ไม่ได้มีการชัง่ น้ าหนักของ
ผลดีและผลเสี ยของข้อเสนอแนะอย่างเพียงพอ และการกากับดูแลที่เข้มงวดเกินไปอาจก่อให้เกิดผลเสี ย
ในกรณี ที่ประชาชนที่เป็ นสมาชิกถูกผลักดันให้ไปใช้การเงินนอกระบบ ดังนั้น เห็นว่าควรมีการพิจารณา
ถึงข้อดีและข้อเสี ย และการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นให้ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น

คาตอบของคณะผู้วจิ ัย :
คณะผูว้ จิ ยั ได้นาข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุ งเนื้อหาในส่ วนของการวิเคราะห์
ในบทที่ 5 และบทสรุ ปและข้อเสนอแนะในบทที่ 6 ต่อไป
2.2 ประเด็นความเสี่ ยงด้ านเครดิต ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่อง และการคุ้มครองเงินฝาก
ตามที่ผวู ้ จิ ยั ได้นาเสนอเรื่ องการนาเกณฑ์การกากับดูแลที่ใกล้เคียงกับสถาบัน
การเงินมาปรับใช้น้ นั ผูว้ พิ ากษ์เห็นด้วยกับผูว้ ิจยั ที่นาเสนอให้มีการกากับดูแลที่เข้มงวดมากยิง่ ขึ้น แต่
จะต้องดาเนินการอย่างไม่รวบรัดจนเกินไป เนื่องจากแนวทางดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อ
สหกรณ์ และอาจส่ งผลต่อระบบสหกรณ์ของไทย โดยการประกันเงินฝากที่มีหลักเกณฑ์เข้มงวดมากขึ้นอาจ
เพิ่มต้นทุนการกากับดูแลให้สูงขึ้น และอาจเพิ่มความเสี่ ยงหน่วยงานที่กากับดูแล จึงต้องมีการวิเคราะห์ผลดี
และผลเสี ยของประเด็นดังกล่าวให้ครบถ้วนก่อนทาการให้ขอ้ เสนอแนะ โดยผูว้ พิ ากษ์ยงั ได้ช้ ีให้เห็นว่า
สถาบันการเงินแต่ละประเภทมีการกากับดูแลที่แตกต่างกันไปตามลาดับ ซึ่ งเป็ นประเด็นที่ผวู ้ จิ ยั จะต้อง
นาไปพิจารณาถึงข้อเสนอแนะในงานวิจยั เช่นเดียวกัน
คาตอบของคณะผู้วจิ ัย :
คณะผูว้ จิ ยั ได้นาข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุ งเนื้ อหาในส่ วนของการวิเคราะห์
ในบทที่ 5 และบทสรุ ปและข้อเสนอแนะในบทที่ 6 ต่อไป
3. ประเด็นข้ อเสนอแนะผู้วพิ ากษ์ (ดร. วีณา อนุสรณ์ เสนา)
3.1 ประเด็นการศึกษากฎหมายต่ างประเทศเพื่อนามาแก้ ไขและปรับปรุ งกฎหมายไทย
ผูว้ พิ ากษ์ได้เสนอให้มีการศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายเกี่ยวกับสหกรณ์ของต่างประเทศ อันได้แก่ กฎหมาย
ของสหภาพยุโรป (Directive) ที่เกี่ยวกับการกากับดูแลสหกรณ์ในด้านต่าง ๆ เนื่องจากเป็ นกฎหมายที่ถูก
กาหนดขึ้นภายหลังจากการวิเคราะห์ถึงสภาพปั ญหาที่เกิดขึ้นกับสหกรณ์ในประเทศสมาชิก จึงเป็ นแนวทาง
ที่ดีที่อาจนามาศึกษาโดยละเอียดเพื่อเป็ นแบบอย่างในการปรับปรุ งกฎหมายเกี่ยวกับสหกรณ์ของไทยต่อไป
คาตอบของคณะผู้วจิ ัย :
คณะผูว้ จิ ยั ได้นาข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุ งเนื้ อหาในส่ วนของการวิเคราะห์
ในบทที่ 5 และบทสรุ ปและข้อเสนอแนะในบทที่ 6 ต่อไป
4. ข้ อเสนอแนะของคณะผู้วจิ ัยจากประเด็นต่ างๆ ในการสั มมนา (จากความเห็นและ
ข้ อเสนอแนะของผู้วพิ ากษ์ ต่างๆ ตลอดจนผู้เข้ าร่ วมการสั มมนาโครงการวิจัยฯ คณะผู้วิจัยได้ มีข้อเสนอแนะ
อย่ างไร และเห็นควรดาเนินการปรับปรุ งตามข้ อสั งเกตในผลงานวิจัยอย่างไร)
คณะผูว้ จิ ยั เห็นควรศึกษาเพิ่มเติมในประเด็นที่ผวู ้ พิ ากษ์ได้ให้ความเห็นและเสนอแนะ
โดยเฉพาะในส่ วนของบทสรุ ปและข้อเสนอแนะในงานวิจยั เห็นควรศึกษาเพิ่มเติมในเรื่ องพัฒนาการของ

กฎหมายและการกากับดูแลของสหกรณ์ในประเทศไทยและในต่างประเทศ เพื่อให้เห็นถึงรู ปแบบของ
ปั ญหาที่เกิด และการพัฒนากฎหมายเพื่อแก้ไขปั ญหาซึ่ งอาจนามาเป็ นแนวทางในการพัฒนากฎหมาย
สหกรณ์ของไทย รวมถึงควรเพิ่มเติมเรื่ องการวิเคราะห์ถึงผลดีและผลเสี ยของข้อเสนอแนะของงานวิจยั ให้
เพียงพอเพื่อให้การนาเสนอข้อเสนอแนะของงานวิจยั เป็ นไปอย่างถูกต้องที่สุด

ประมวลภาพการจัดสั มมนาโครงการ
เรื่ อง การศึกษาหลักเกณฑ์ สากลและกฎหมายต่ างประเทศ
ทีเ่ กีย่ วกับการกากับดูแลสหกรณ์ เพื่อการพัฒนากฎหมายสหกรณ์ ของไทย
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้จดั งานสัมมนาโครงการวิจยั เรื่ อง การศึกษาหลักเกณฑ์
สากลและกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวกับการกากับดูแลสหกรณ์เพื่อการพัฒนากฎหมายสหกรณ์ของไทย
ซึ่งเป็ นโครงการ วิจยั ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่ ผลงานวิจยั
ไปสู่ บุคลากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วนเสี ย ตลอดจนประชาชนที่สนใจทัว่ ไป
ณ ห้องประชุมป๋ วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
สาหรับการจัดสัมมนาโครงการวิจยั ดังกล่าวนั้น
ได้รับเกียรติจาก นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล
รองผูอ้ านวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง
เป็ นประธานในการกล่าวเปิ ดงานสัมมนา
โครงการวิจยั เรื่ อง การศึกษาหลักเกณฑ์สากล
และกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวกับการกากับดูแล
สหกรณ์เพื่อพัฒนากฎหมายสหกรณ์ของไทย
ซึ่งมีผเู ้ ข้าร่ วมการสัมมนาทั้งสิ้ น 51 คน

โดยคณะผูว้ จิ ยั ได้รับเกียรติจากผูท้ รงคุณวุฒิและผูว้ พิ ากษ์ที่มีความเชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน
ได้แก่ ดร. ปิ ยศักดิ์ มานะสันต์ ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ ายวิจยั เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมธนาคารเกียรตินาคิน
จากัด (มหาชน) ดร. วีณา อนุสรณ์เสนา อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
และ ดร. จิตเกษม พรประพันธ์ ผูอ้ านวยการฝ่ ายตรวจสอบ 3 ธนาคารแห่งประเทศไทย มาเข้าร่ วม
การสัมมนาและวิพากษ์ผลงานวิจยั พร้อมทั้งให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์
แก่คณะผูว้ จิ ยั รวมถึงเจ้าหน้าที่สานักงานเศรษฐกิจการคลัง ผูแ้ ทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
และประชาชนชนทัว่ ไปที่สนใจ ทั้งนี้ เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุ งผลงานวิจยั ให้ดียงิ่ ขึ้น

สหกรณ์ คือ คณะบุคคลทีร่ ว่ มกันดำเนินกิจกำรเพือ่ ประโยชน์
ทำงเศรษฐกิจและสังคมทีม่ วี ตั ถุประสงค์ร่วมกันเพื่อช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันระหว่ำงสมำชิก ตลอดจนจัดให้มีสวัสดิกำรต่ำง ๆ
ตำมควำมเหมำะสม เพื่อช่วยเหลือและอำนวยประโยชน์
ให้กบั สมำชิก ซึ่งส่งผลให้สมำชิกมีคณ
ุ ภำพชีวิตที่ดขี ึ้น
มีควำมกินดีอยู่ดี สมำชิกช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ตำมหลักอุดมกำรณ์สหกรณ์
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