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บทสรุปผู้บริหาร
องค์กรการเงินระดับ ฐานรากซึ่ งหมายถึ ง สหกรณ์ กองทุนหมู่บา้ น และกลุ่มออมทรัพย์
ถือเป็ นกลไกสาคัญที่ ช่วยเสริ มสร้ างความเข้มแข็งให้กบั เศรษฐกิ จชุ มชน ซึ่ งแม้ว่าปั จจุ บนั มี การ
ก าหนดหลัก เกณฑ์ ก ารก ากับ ดู แลและก าหนดหน่ วยงานที่ รั บ ผิด ชอบในการก ากับ ดู แลองค์ก ร
การเงิ นระดับฐานราก แต่การกากับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานรากยังมีความหลากหลาย ไม่เท่า
เทียมกัน ขาดการบูรณาการ และมีมาตรฐานการกากับดูแลที่แตกต่างกันไป ซึ่ งอาจส่ งผลต่อความ
มัน่ คงขององค์การการเงิ นระดับฐานรากและส่ งผลกระทบต่อเสถี ยรภาพของระบบการเงิ นระดับ
ฐานรากโดยรวมได้ ดังนั้น การศึกษานี้ จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อหาแนวทางการพัฒนาระบบการกากับ
ดู แลการเงิ นระดับฐานรากที่ เหมาะสมต่อพัฒนาการทางการเงิ นระดับฐานรากของประเทศไทย
โดยการศึกษาเปรี ยบเทียบหลักเกณฑ์การกากับดูแลองค์กรการเงิ นระดับฐานรากของประเทศไทย
ในปั จจุบนั กับแนวทางการกากับดูแลในต่างประเทศ รวมทั้งสารวจความคิดเห็นของผูเ้ กี่ยวข้องกับ
การกากับดู แลระบบการเงิ นระดับฐานราก ได้แก่ ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการเงิ นการธนาคาร ผูแ้ ทนจาก
หน่วยงานกากับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานรากในส่ วนกลาง ผูป้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบที่กระจายตัว
อยูใ่ นจังหวัดต่าง ๆ ผูบ้ ริ หารและผูใ้ ช้บริ การขององค์กรการเงินระดับฐานราก ทั้งจากสหกรณ์ กองทุน
หมู่บา้ น และกลุ่มออมทรัพย์/องค์กรพึ่งตนเอง
ทั้งนี้ ผลการสัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคารและผูก้ ากับดูแลองค์กรการเงิน
ระดับฐานรากในส่ วนกลางมีความเห็ นว่า ปั ญหาความรู ้ ความเชี่ ยวชาญของผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับองค์กร
การเงิ น ระดับ ฐานรากถื อ เป็ นอุ ป สรรคที่ ส าคัญ ในการพัฒ นาองค์ก รการเงิ น ระดับ ฐานราก
โดยแนวทางการกากับดูแลที่เหมาะสมเป็ นไปได้ 2 แนวทาง คือ 1) การให้มีหน่วยงานกากับดูแล
องค์ก รการเงิ นระดับฐานรากแต่ล ะประเภทแยกจากกันเหมื อนปั จจุ บ นั แต่ จดั ตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาทาหน้าที่กาหนดนโยบายการกากับดูแลในภาพรวมเพื่อกาหนดกรอบแนวทางในการกากับ
ดูแล หรื อ 2) การกาหนดให้มีหน่ วยงานกากับดูแลเป็ นการเฉพาะเพียงองค์กรเดียวเพื่อดูภาพรวม
ทั้งหมดขององค์กรการเงินระดับฐานรากเพื่อให้เป็ นไปในทิศทางเดี ยวกัน นอกจากนี้ การสารวจ
ความคิดเห็นของผูป้ ฏิ บตั ิงานตรวจสอบในจังหวัดต่าง ๆ ผูบ้ ริ หารองค์กรการเงินระดับฐานราก และ
ผูใ้ ช้บริ การองค์กรการเงินระดับฐานรากพบว่า ผูท้ ี่เกี่ยวข้องส่ วนใหญ่ตระหนักถึงความจาเป็ นในการ
พัฒนาการก ากับ ดู แลองค์ก รการเงิ นระดับ ฐานราก โดยเฉพาะการก ากับ ดู แลด้า นธรรมาภิ บ าล
รองลงมา คือ การกากับดูแลความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิการ และเห็ นด้วยค่อนข้างน้อยต่อแนวทางการ
ก ากับ ดู แลความเสี่ ย งด้า นเครดิ ตและความเสี่ ย งด้า นสภาพคล่ อง นอกจากนี้ ความเห็ นของผูท้ ี่
เกี่ ย วข้อ งต่ อ แนวทางในการส่ ง เสริ ม และพัฒ นาการก ากับ ดู แ ลองค์ ก รการเงิ น ระดับ ฐานราก
ยัง แตกต่ า งกันตามประเภทขององค์ก รด้วย โดยผูท้ ี่ เกี่ ย วข้อ งกับ สหกรณ์ จะให้ค วามส าคัญกับ
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มาตรฐานการกากับดูแลความมัน่ คงทางการเงินและมาตรฐานการบัญชี รวมทั้งการส่ งเสริ มและให้
ความรู ้แก่คณะกรรมการ สาหรับผูท้ ี่เกี่ ยวข้องกับกลุ่มออมทรัพย์จะให้ความสาคัญกับการมีสถานะ
เป็ นนิติบุคคล การให้ความรู ้ดา้ นการเงินแก่สมาชิก และการส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของสมาชิ ก และ
ผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับ กองทุ น หมู่ บ ้า นจะให้ความส าคัญ กับการให้ ความรู ้ ด้านการเงิ นแก่ สมาชิ กและ
คณะกรรมการ การพัฒนาระบบสารสนเทศ และการได้รับสนับสนุนเงินทุนจากภาครัฐ ดังนั้น เมื่อนา
ประสบการณ์ ในการกากับการให้บริ การทางการเงิ นระดับฐานรากในต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ก ับ
ประเทศไทยจะสามารถกาหนดแนวทางการกากับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานรากที่เหมาะสม ดังนี้
1) ในระยะสั้ นควรมี ก ารจัด ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาและก ากับ ดู แ ลระบบการเงิ น
ภาคประชาชน (คณะกรรมการฯ) เพื่ อ จัดท าแผนแม่ บ ทการพัฒนาระบบองค์ก รการเงิ นระดับ
ฐานรากและบู รณาการการท างานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การก าหนดนโยบายก ากับ ดู แลระบบการเงิ น
ภาคประชาชนตามพัฒนาการของแต่ละองค์กร และกาหนดหลักเกณฑ์การกากับดูแลความมัน่ คง
ทางการเงิ นสาหรับองค์ก รการเงิ นระดับฐานรากขนาดใหญ่ให้เข้มงวดกว่าองค์กรการเงิ นระดับ
ฐานรากขนาดเล็ก ดังนี้
1.1) กลุ่มการเงินชุ มชน ภาครัฐยังไม่มีความจาเป็ นที่รัฐจะต้องเข้าไปกากับดูแลแต่ให้
ความช่วยเหลือในการพัฒนาความเข้มเข็งทางการเงิน โดยต้องรายงานผลการดาเนิ นงานต่อทางการ
เป็ นประจาทุกปี
1.2) องค์ก รการเงิ นชุ มชนที่ จดทะเบี ย นก าหนดให้มี เกณฑ์ก ารดาเนิ นงานในด้าน
ธรรมาภิ บ าลเป็ นส าคัญ เช่ น คุ ณ สมบัติ แ ละการคัด เลื อ กกรรมการ มาตรฐานบัญ ชี และการ
ตรวจสอบภายใน เป็ นต้น
1.3) องค์กรการเงินชุ มชนขนาดกลางกาหนดให้มีการกากับดูแลความมัน่ คงเฉพาะ
ด้านที่สาคัญ เช่น ด้านเครดิตและด้านสภาพคล่อง เป็ นต้น
1.4) องค์กรการเงิ นชุ มชนขนาดใหญ่จะต้องปฏิ บตั ิ ตามเกณฑ์กากับดู แลทางความ
มัน่ คงทางการเงินที่สาคัญเกื อบทุกด้าน เช่ น การดารงเงิ นกองทุนขั้นต่ า การจัดชั้นคุ ณภาพสิ นเชื่ อ
และกันสารองเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญ ตลอดจนต้องรายงานฐานะทางการเงินเป็ นประจาทุกเดือน เป็ นต้น
2) ในระยะยาวควรจัดตั้งองค์กรกากับดูแลระบบการเงินภาคประชาชน เพื่อรวมศูนย์การ
กากับดูแลการเงิ นภาคประชาชนทุกประเภทไว้ด้วยกัน เพื่อให้การส่ งเสริ มและกากับดูแลองค์กร
การเงิ นระดับฐานรากมีความเป็ นเอกภาพและไม่ซ้ าซ้อน และมีผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านการเงิ นระดับ
ฐานรากรั บผิดชอบงานดังกล่ าวโดยเฉพาะ โดยองค์กรดังกล่ าวควรทาหน้าที่ ให้ค วามรู ้ เกี่ ยวกับ
หลักการและวิธีการดาเนินงานที่เหมาะสมขององค์กรการเงินชุ มชนประเภทต่าง ๆ ดูแลความมัน่ คง
ทางการเงิ นขององค์กรการเงิ นระดับฐานรากประเภทต่าง ๆ ตรวจสอบการดาเนิ นงานขององค์กร
การเงิ นประเภทต่าง ๆ ตรวจสอบบัญชี ขององค์กรการเงิ นระดับฐานราก และพัฒนาโครงสร้ าง
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พื้นฐานทางการเงิ นที่ จาเป็ นต่ อการดาเนิ นงานขององค์กรการเงิ นระดับ ฐานราก เช่ น การจัดตั้ง
กองทุนคุม้ ครองสมาชิกขึ้นเพื่อทาหน้าที่คุม้ ครองเงินฝากของสมาชิ กองค์กรการเงินระดับฐานรากต่าง ๆ
การจัดตั้งศูนย์กลางการบริ หารสภาพคล่องทางการเงิ นของสหกรณ์ (Central Financial Facility:
CFF) เพื่อให้เป็ นกลไกในการบริ หารสภาพคล่องให้แก่ระบบการเงินภาคประชาชนการสร้างกรอบ
กฎหมายที่เอื้อต่อการพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน และในระยะยาวหลังจากที่มีการจัดตั้งองค์กรใหม่
ขึ้นมาเป็ นระยะเวลาพอสมควรแล้วอาจพิจารณารวมกฎหมายว่าด้วยการกากับดูแลองค์กรการเงิ น
ระดับ ฐานรากประเภทต่าง ๆ เข้า ไว้ด้วยกัน เพื่อให้การกากับดู แลองค์กรการเงิ นระดับฐานราก
มีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นมาตรฐานเดียวกันยิง่ ขึ้น

Executive Summary
Microfinance institutions which include Cooperatives (Coop), Village and Urban
Community Fund (VUCF) and Saving Group (SG) are important mechanism to support and
develop community’s economies. Even though there exists a regulatory regime for each type of
microfinance institutions, there is a lack of unity and uniformity among rules and regulations for
each type of microfinance institution, which results in a fragmented regulatory regime, regulatory
arbitrage and constructive cooperation in a country level. This creates a lack of confidence in
Thailand’s microfinance system. This study aims to develop a regulatory regime that is suitable
with the nation’s economic and financial development in a community level by conducting a
comparative study between current regulatory approaches of microfinance institutions in seven
countries with that in Thailand. The study also conducts a comprehensive survey of stakeholders
of microfinance institutions in Thailand, and such stakeholders include experts in banking and
finance, policy makers from the headquarters of regulatory agencies, practitioners and examiners
in regional areas, executives of microfinance institutions, and customers of those institutions.
Experts in banking and finance as well as regulators from the headquarters of
regulatory agencies are aware of the lack of financial literacy among executives, committee
members, and other stakeholders in microfinance institutions, which in their view, presents the
biggest challenge to the development of microfinance institutions in Thailand. According to those
surveyed, there are two measures of constructing a new regulatory regime. The former is to
establish a single regulatory agency for each type of microfinance institutions, which resembles
the current institutional arrangement in Thailand and form a super committee with a mandate to
set national-level regulatory policies by which each regulatory agency has to abide. The latter is
to establish a single regulator for every type of microfinance institutions which is tasked with
developing and regulating as well as setting a national microfinance master plan to foster
Thailand’s unified approach to microfinance. Furthermore, the survey of practitioners and
examiners in regional areas, executives of microfinance institutions, and customers of those
institutions suggests that a majority of stakeholders realized the importance of elevating
regulatory standards of microfinance institutions. Even though those surveyed agree with
measures to improve supervision relating to governance and operational risk, the level of
consensus starts to falter when those surveyed are asked about measures to improve supervision
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relating credit risk and liquidity risk. The consensus regarding a way forward to develop and
support microfinance institution varies by type of each microfinance institution. For Coops,
stakeholders pay the utmost attention to elevating regulatory and accounting standards as well as
fostering financial literacy for committee members. For SG, stakeholders view SG’s lack of
corporate person’s status and cooperation from members is two of the biggest impediment to
developing SG. For VUCF, stakeholders are concerned about a lack of financial literary among
their members and financial and technical support from the government.
The comparative study between current regulatory approaches of microfinance
institutions in seven countries with that in Thailand and the survey have policy implications on
regulatory regime for microfinance institution, which can be summarized as follows:
1) In the short run, a national committee for developing and regulating microfinance
institution should be established to devise a national microfinance master plan and coordinate
with other stakeholders to institute regulatory policies which are suitable for each type of
microfinance institution. The committee should also be tasked with setting regulatory standards
for microfinance institutions according to their with asset size
1.1) Saving Societies: the government should only support Saving Societies but
may require them to submit elementary financial forms.
1.2) Registered Microfinance Institutions: the government should only enact crucial
regulatory rules regarding governance such as eligibility of committee members, accounting
standards, and internal control process
1.3) Medium-sized Microfinance Institutions: the government should augment
regulations for Registered Microfinance Institutions with vital prudential measures to curb credit
risk and liquidity risk.
1.4) Large-sized Microfinance Institutions: the government should apply all areas of
prudential regulations: namely governance, operational risk, credit risk, and liquidity risks. The
government should also enact rather sophisticated measures such as capital adequacy ratio, loan
categorization and provision,
2) In the long run, a central regulatory agency for every type of microfinance
institutions should be established in order to foster a unified approach to microfinance supervision
and cultivate experts on microfinance. This agency should be responsible for fostering
understanding of microfinance institution management, devising prudential measures for
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microfinance institutions, examining and auditing microfinance institutions, as well as assembling
financial infrastructures essential to the development of microfinance institutions in Thailand.
Such infrastructures may include the establishment of deposit protection fund to raise people’s
confidence in microfinance institutions and the establishment of Central Financial Facility to
ensure microfinance institutions’ ability to effectively manage their liquidity. Lastly, after such
regulatory agency is formed, laws regarding different type of microfinance should be amended to
ensure efficiency and uniformity of approaches to promote and regulate microfinance institutions.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
องค์กรการเงิ นระดับ ฐานราก ซึ่ งประกอบด้ว ย 1) กลุ่ ม ผูใ้ ห้ บ ริ ก ารกึ่ ง ในระบบ ได้แ ก่
สหกรณ์ และกองทุนหมู่บา้ นและชุ มชนเมือง และ 2) กลุ่มผูใ้ ห้บริ การนอกระบบ ได้แก่ กลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิ ต และกลุ่มอื่นที่เกิ ดจากการรวมตัวกันของประชาชนในชุมชน เป็ นกลไกสาคัญ
ที่ช่วยเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้กบั เศรษฐกิ จชุ มชน โดยเกิ ดจากการที่ประชาชนในชุ มชนต่าง ๆ
ไม่ ส ามารถเข้า ถึ ง ระบบการเงิ นพาณิ ช ย์ท ั่วไป เนื่ อ งจากมี รายได้น้อ ยและไม่ แ น่ น อนหรื อ ขาด
หลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้ ทาให้ขาดโอกาสทางเศรษฐกิ จและตกอยูใ่ นความยากจนอย่างต่อเนื่ อง
จึงได้รวมกลุ่มจัดตั้งเป็ นองค์กรการเงินระดับฐานรากเพื่อแก้ไขปั ญหาด้านการเงินของคนในชุมชน
แม้ว่าในการดาเนิ นการขององค์กรการเงินระดับฐานรากในปั จจุบนั ได้มีการออกกฎหมาย
ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งจากรั ฐ บาล เพื่ อ ก าหนดหลัก เกณฑ์ ก ารก ากับ ดู แ ลและก าหนดหน่ ว ยงาน
ที่รับผิดชอบในการปฏิ บตั ิตามกฎหมายแต่ละฉบับ อย่างไรก็ดีการกากับดูแลองค์กรการเงินระดับ
ฐานรากดังกล่ าวยังมี ความหลากหลายและไม่เท่าเที ยมกัน เช่ น กรณี ของกลุ่ มออมทรั พย์ซ่ ึ งไม่มี
สถานะรองรับทางกฎหมาย และการขาดการกากับ ดู แ ลด้า นความมั่น คงทางการเงิ น สาหรั บ
องค์กรการเงินระดับฐานรากที่ มี ข นาดใหญ่ เป็ นต้น จึงส่ งผลให้การดาเนิ นงานขององค์กรการเงิน
ระดับฐานรากมีท้ งั ที่เข้มแข็งและที่ยงั ไม่เข้มแข็งเพียงพอ และอาจส่ ง ผลกระทบต่อเสถี ย รภาพของ
ระบบการเงิ น ระดับ ฐานรากโดยรวม (ปั ญ หา Shadow Banking ที่เกิ ดจากการกากับดูแลที่มี
มาตรฐานต่างกัน) และส่ งผลกระทบต่อผูฝ้ ากเงิ นรายย่อยตามมาเนื่ องจากองค์กรการเงินระดับฐาน
รากบางแห่ งมีการรับเงินฝากจากประชาชนเป็ นการทัว่ ไป (Deposit-taking Institutions) เช่ น การ
เกิ ด ปั ญ หาฐานะทางการเงิ น และการดาเนิ น งานของสหกรณ์ เ ครดิ ต ยูเ นี ่ ย นคลองจัน่ เป็ นต้น
นอกจากนี้ ยังมีหลายหน่วยงานภาครัฐที่ทาหน้าที่ดงั กล่าวทาให้การกากับดูแลองค์กรการเงินระดับ
ฐานรากขาดการบูรณาการและมีมาตรฐานการกากับดูแลที่แตกต่างกันไป ทั้งนี้ Global Microscope
(2016) ได้สารวจข้อมูลการให้บริ การทางการเงินระดับฐานรากของประเทศกาลังพัฒนาทัว่ โลกเพื่อ
จัดอันดับสภาวะแวดล้อ มที่ เอื้อต่อการให้บริ การทางการเงิ นระดับฐานราก โดยพบว่า กรอบการ
กากับดูแลระบบการเงินระดับฐานรากของไทยอยูใ่ นระดับที่ 50 จากจานวน 55 ประเทศกาลังพัฒนา
ที่ได้ทาการศึกษา แสดงให้เห็นถึงความจาเป็ นในการพัฒนาโครงสร้างและระบบกากับดูแลระบบ
การเงินระดับฐานรากทั้งระบบ
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ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาเพื่อหาแนวทางการพัฒนาระบบการกากับดูแลการเงินระดับฐานราก
ที่ เหมาะสมต่อพัฒนาการทางการเงิ นระดับฐานรากของประเทศไทย เพื่อป้ องกันความเสี่ ยงเชิ ง
ระบบและป้ องกันไม่ให้เกิดความเสี ยหายแก่สมาชิกรายย่อย โดยการส่ งเสริ มให้องค์กรการเงินระดับ
ฐานรากมี ก ารด าเนิ น งานที่ เ ข้ม แข็ ง และสามารถสนับ สนุ น การเข้า ถึ ง บริ ก ารทางการเงิ น ของ
ประชาชนในระดับฐานรากได้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ และช่ วยสนับสนุ นเศรษฐกิ จชุ มชนให้เกิ ด
การขยายตัวได้อย่างยัง่ ยืน ผ่านการสร้างวินยั การออม สร้างรายได้ และสร้างความมัน่ คงของครัวเรื อน

1.2 วัตถุประสงค์
เพื่อศึ กษาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงสร้ างระบบกากับดูแลการเงิ นระดับ
ฐานรากที่ เ หมาะสมกับ การพัฒนาการให้บ ริ ก ารทางการเงิ นระดับ ฐานราก และสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลและโครงสร้างการกากับดูแลระบบการเงินระดับฐานรากระหว่างประเทศ

1.3 ขอบเขตของโครงการวิจัย
โครงการวิจยั จะศึ กษาเฉพาะการกากับดูแลระบบการเงิ นระดับฐานรากเฉพาะในส่ วน
ของการให้บริ การทางการเงินของกลุ่มกึ่งในระบบและกลุ่มพึ่งตนเองหรื อนอกระบบ ซึ่ งส่ วนใหญ่
คือ การให้บริ การขององค์กรการเงินระดับฐานรากประเภทต่าง ๆ เช่น กองทุนหมู่บา้ นและชุ มชนเมือง
กลุ่มออมทรัพ ย์เพื่อการผลิ ต เป็ นต้น โดยไม่รวมถึ งการกากับ ดูแลธนาคารพาณิ ช ย์และสถาบัน
การเงิ น เฉพาะกิ จ โดยแม้ว ่า สถาบัน การเงิ น เฉพาะกิ จ จะเป็ นผู เ้ ล่น หลัก ในการให้บ ริ ก าร
ทางการเงิ น ระดับ ฐานราก แต่ใ นช่ ว งที่ผ ่า นมารัฐ บาลได้มีก ารพัฒนาประสิ ท ธิ ภาพของระบบ
การกากับ ดูแ ลสถาบันการเงิ น เฉพาะกิ จ มาอย่า งต่อ เนื่ อ งตั้ง แต่ปี 2557 ผ่า นการมอบหมายให้
ธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) เป็ นผูก้ ากับดูแลสถาบันการเงิ นเฉพาะกิ จ ทาให้การกากับดูแล
สถาบันการเงิ นเฉพาะกิ จเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้น
โครงการวิจยั นี้ ใช้ก ารเก็บข้อมูลแบบปฐมภูมิจากการสัม ภาษณ์ ผูท้ ี่เกี่ ย วข้องกับ การ
กากับดูแลระบบการเงิ น ดังนี้
(1) ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการเงินการธนาคาร
(2) หน่ ว ยงานกากับ ดูแ ลองค์ก รการเงิ น ระดับ ฐานรากทั้ง ในส่ ว นกลาง (ผูก้ าหนด
หลักเกณฑ์และโครงสร้ างการกากับดูแล) และผูป้ ฏิ บตั ิงานตรวจสอบที่กระจายตัวอยู่ทวั่ ประเทศ
(3) ผูบ้ ริ หารและผูใ้ ช้บริ การองค์กรการเงินระดับฐานรากจานวนไม่น้อยกว่า 100 แห่ ง
ทัว่ ประเทศ ซึ่ ง กระจายอยู ่ใ นทุก ภาค (ภาคเหนื อ ภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ภาคกลาง ภาค
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ตะวัน ออก และภาคใต้) ภาคละ 2 จัง หวัด โดยเลื อ กจัง หวัด ที่มีผ ลิ ตภัณ ฑ์ม วลรวมจัง หวัด ต่อ
ประชากร1 (GPP per Capita) สู งที่สุ ดและต่าที่สุดในแต่ล ะภาค ได้แก่ เชี ยงใหม่ แม่ฮ่องสอน
ขอนแก่น หนองบัว ลาภู พระนครศรี อ ยุธ ยา อ่า งทอง ระยอง สระแก้ว ภูเ ก็ต นราธิ ว าส และ
กรุ งเทพมหานคร รวม 11 จังหวัด และในแต่ละจังหวัดจะสัมภาษณ์องค์กรการเงินระดับฐานรากทั้ง
3 ประเภท ได้แก่ สหกรณ์ กองทุนหมู่บา้ น และกลุ่ มออมทรัพย์/องค์กรพึ่งตนเอง ประเภทละ 3 แห่ ง
รวมองค์กรการเงินระดับฐานรากที่สัมภาษณ์ ท้ งั สิ้ นประมาณ 100 แห่ ง ทั้งนี้ คณะผูว้ ิจยั เลือกสารวจ
ความคิดเห็ นของผูบ้ ริ หารและผูใ้ ช้บริ การในองค์กรการเงิ นระดับฐานรากในจังหวัดที่มีผลิต ภัณ ฑ์
มวลรวมจัง หว ดั ต่อ ประชากรสู ง ที ่สุ ด และต่ า ที ่สุ ด ในแต่ล ะภาค โดยมีว ตั ถุป ระสงค์เ พื ่อ
เปรี ย บเทีย บผลการสารวจความคิด เห็น ระหว่า งจัง หวัดที่ป ระชากรมีรายได้สู ง และมีร ายได้ต่ า
เนื่ องจากจัง หวัดที่ป ระชากรมีรายได้สู ง อาจจะมี องค์กรการเงินระดับฐานรากขนาดใหญ่ที่มีก าร
บริ หารจัดการที่ดี อย่างไรก็ดี องค์กรขนาดใหญ่มีความเสี่ ยงต่อระบบการเงิ นมากขึ้นและต้องการ
การก ากับ ดูแ ลที ่เ ข้ม ข้น มากกว่า องค์ก รการเงิ น ระดับฐานรากขนาดเล็ก ในขณะที ่จ งั หว ดั
ที่ประชากรมีรายได้ต่า ซึ่ งไม่สามารถเข้าถึ งแหล่งเงิ นทุนจากธนาคารพาณิ ชย์ได้จะมีความต้องการ
ใช้บริ การทางการเงินจากองค์กรการเงินระดับฐานรากมากกว่าจังหวัดที่ ประชากรมี รายได้สูง ดัง นั้น
ในจัง หวัด ที่ป ระชากรมีร ายได้ต่ า มัก จะมี องค์กรการเงินระดับฐานรากขนาดเล็ก จานวนมากซึ่ ง
กระจายตัว อยู ่ใ นแต่ล ะพื้ น ที่ อีก ทั้ง จัง หวัด ที่ป ระชากรมีร ายได้ต่ า มัก มีก ารรวมกลุ ่ม กัน อย่า ง
เหนี ยวแน่ นของคนในชุ มชนซึ่ งจะส่ งผลให้องค์กรการเงินระดับฐานรากมีการบริ หารจัดการที่ดีได้
เช่ นกัน อย่างไรก็ดี การบริ หารจัดการที่ดีเหล่านั้นอาจไม่มีระเบียบหลักเกณฑ์ที่แน่ ชดั โดยมักจะ
อ้างอิงกับตัวบุคคลเป็ นส่ วนใหญ่ ทั้งนี้ ผลการสารวจความคิดเห็ นดังกล่าวจะช่ วยให้คณะผูว้ ิจยั
เข้าใจพฤติกรรมของคนในชุ มชน และระบบการบริ หารจัดการ รวมทั้งแนวทางการกากับดูแล
ขององค์กรการเงินระดับฐานรากแต่ละประเภทและแต่ละขนาดได้มากยิ่งขึ้น

1.4 วิธีการดาเนินงานวิจัย
1.4.1 ศึกษาภาวการณ์และแนวโน้มการขยายตัวของระบบการเงิ นระดับฐานรากไทย
โดยการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1

อ้างอิงจากผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด แบบปริ มาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2556 โดยสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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1.4.2 ศึกษากฎหมายและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลการเงินฐานรากทั้งในไทย
และต่างประเทศ โดยรวมถึงหลักเกณฑ์การกากับดูแล หน่วยงานที่รับผิดชอบ และทฤษฎีการกากับ
ดูแลที่เกี่ยวข้อง
1.4.3 ศึกษาแนวทางและประสบการณ์ ในการพัฒนาระบบการกากับดูแลการเงิ นฐาน
รากในต่างประเทศ โดยรวมถึ งโครงสร้ าง ระบบกากับดู แล หน่ วยงานที่ รับผิดชอบ และเกณฑ์
การกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
1.4.4 วิเคราะห์และประเมินโครงสร้างและระบบการกากับดูแลการเงินระดับฐานรากไทย
โดยรวมถึงการสัมภาษณ์ ดังนี้
(1) ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการเงินการธนาคาร
(2) หน่วยงานกากับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานรากทั้งในส่ วนกลาง (ผูก้ าหนด
หลักเกณฑ์และโครงสร้างการกากับดูแล) และผูป้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบที่กระจายตัวอยูท่ วั่ ประเทศ
(3) ผูบ้ ริ หารและผูใ้ ช้บริ การองค์กรการเงิ นระดับฐานราก จ านวนไม่ น้อยกว่ า
100 แห่ งทัว่ ประเทศ ซึ่ งกระจายอยู่ใ นทุ ก ภาค (ภาคเหนื อ ภาคตะวันออกเฉี ย งเหนื อ ภาคกลาง
ภาคตะวันออก และภาคใต้) ภาคละ 2 จัง หวัด โดยเลือกจัง หวัดที่มีผลิต ภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
ต่อประชากร (GPP per Capita) สู งที่สุดและต่าที่สุดในแต่ละภาค ได้แก่ เชี ยงใหม่ แม่ฮ่องสอน
ขอนแก่น หนองบัว ลาภู พระนครศรี อ ยุธ ยา อ่า งทอง ระยอง สระแก้ว ภูเ ก็ต นราธิ ว าส และ
กรุ งเทพมหาคร รวม 11 จังหวัด และในแต่ ละจังหวัดจะสัมภาษณ์ องค์กรการเงิ นระดับฐานราก
ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ สหกรณ์ กองทุนหมู่บา้ น และกลุ่มออมทรัพย์/องค์กรพึ่งตนเอง ประเภทละ
3 แห่ ง รวมองค์กรการเงินระดับฐานรากที่สัมภาษณ์ ท้ งั สิ้ นประมาณ 100 แห่ ง
1.4.5 วิเคราะห์เชิ งเปรี ยบเทียบ (Comparative Study) การกากับดูแลการเงิ นฐานราก
ของไทยและต่างประเทศและวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากการสัมภาษณ์
1.4.6 ประเมินผลการศึกษาตามข้อ 1 – 4 เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายการพัฒนา
ระบบกากับดูแลการเงินฐานราก

1.5 ประโยชน์ ทจี่ ะได้ รับ
1.5.1 หน่ วยงานภาครัฐที่เกี่ ยวข้องมีขอ้ มูลและแนวทางที่จาเป็ นและเหมาะสมต่อการ
พัฒนาระบบกากับดูแลการเงิ นระดับฐานราก โดยจะช่ วยส่ งเสริ มให้องค์กรการเงินระดับฐานราก
เป็ นแหล่งออมและแหล่งเงิ นทุนของชุ มชนที่ยงั่ ยืน ซึ่ งจะส่ งผลให้เศรษฐกิ จชุ มชนขยายตัวอย่าง
มัน่ คง เกิ ดการยกระดับรายได้และคุ ณภาพชี วิตของประชาชนในท้องถิ่ น
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1.5.2 มีขอ้ เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาองค์กรกากับดูแลระบบการเงินระดับฐานราก
ไทย โดยจะส่ งผลให้การดาเนินนโยบายระบบการเงินระดับฐานรากโดยรวมมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ประชาชนได้รับบริ การทางการเงินได้อย่างทัว่ ถึ งและตรงต่อความต้องการ นอกจากนี้ ผูใ้ ช้บริ การ
ทางการเงินในชุมชนจะมีทางเลือกมากขึ้นและมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตรงต่อความต้องการมากขึ้น
1.5.3 ประชาชนที่ใช้บริ การทางการเงินจากองค์กรการเงินระดับฐานรากต่าง ๆ จะมัน่ ใจ
ได้ว่าการฝากเงิ นเพื่อการออมกับองค์การเงิ นชุ มชนมี ความมัน่ คงและไม่สูญหาย เนื่ องจากมี การ
เสนอแนะแนวทางการกากับตรวจสอบการดาเนิ นงานขององค์กรเหล่านี้ อย่างถูกต้อง

1.6 องค์ ประกอบของงานวิจัย
งานวิจยั นี้ ป ระกอบด้วย 6 บท ดัง นี้ 1) บทนา 2) วรรณกรรมและงานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้อง
3) การให้บริ การทางการเงิ นและการกากับดูแลการเงิ นระดับฐานรากในประเทศไทย 4) การให้บริ การ
ทางการเงินและการกากับดูแลการเงินระดับฐานรากในต่างประเทศ 5) การสารวจข้อมูลและผลการ
สารวจข้อมูล และ 6) บทสรุ ปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ทั้งนี้ สามารถสรุ ปกรอบแนวคิดการวิจยั ได้ดงั ภาพที่ 1.1
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ภาพที่ 1.1 ภาพแสดงกรอบแนวคิดของงานวิจัย
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างระบบกากับดูแลการเงินระดับฐานรากที่เหมาะสม
วิธีการวิจยั : รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิและสารวจข้อมูลปฐมภูมิ
รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
1) ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2) ศึกษาการให้บริ การและการกากับดูแลการเงินระดับฐานรากในประเทศไทย
3) ศึกษาการให้บริ การและการกากับดูแลการเงินระดับฐานรากในต่างประเทศ
สารวจข้อมูลปฐมภูมิ
1) นาแนวทางการกากับดูแลการเงินระดับฐานรากในต่างประเทศมาออกแบบแบบสอบถามโดย
ปรับปรุ งให้สอดคล้องกับประเทศไทย
2) สัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคารจานวน 5 คน
3) การสัมภาษณ์ผแู ้ ทนจากหน่วยงานกากับดูแลองค์กรเงินระดับฐานรากในส่ วนกลาง จานวน 5 คน
4) สารวจความคิดเห็นของผูป้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบทัว่ ประเทศ จานวน 30 คน
5) สารวจความคิดเห็นผูบ้ ริ หารองค์กรการเงินระดับฐานราก จานวน 200 คน ทัว่ ประเทศ
6) สารวจความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การองค์กรการเงินระดับฐานรากจานวน 200 แห่ ง องค์กรละ 4 ราย
รวม 800 ราย ทัว่ ประเทศ
ประมวลผลและจัดทาข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาโครงสร้างระบบกากับดูแลการเงินระดับ
ฐานรากที่เหมาะสมกับประเทศไทย
ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั

บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.1 การเข้ าถึงบริการทางการเงิน
รายงานคณะกรรมการการเข้าถึงบริ การทางการเงิน (Report of the Committee on
Financial Inclusion) ปี ค.ศ 2008 ได้ให้นิยามของการเข้าถึ งบริ การทางการเงิ น หรื อ Financial
Inclusion ที่ มีผูน้ ิ ยมใช้กนั อย่างแพร่ หลายไว้ว่า “กระบวนการที่ ทาให้กลุ่ มคนที่ มีความอ่อนไหว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่อ่อนแอและกลุ่มที่มีรายได้น้อยสามารถเข้าถึ งการให้บริ การทางการเงิ น
ในเวลาที่ตอ้ งการ ด้วยจานวนที่เพียงพอ และมีตน้ ทุนที่เหมาะสมยอมรับได้ รวมถึงไม่มีอุปสรรค
ทั้งจากด้านราคาและด้านที่มิใช่ ราคา เช่ น การขาดหลักประกัน การไม่มีประวัติทางการเงิ น หรื อ
ไม่ เคยท าธุ ร กรรมกับ สถาบันการเงิ น มาก่ อน” (World Bank, 2014) และในปี ค.ศ. 2006
สหประชาชาติ (United Nations : UN) ได้กาหนดเป้ าหมายในการส่ งเสริ มการเข้าถึงบริ การทาง
การเงินของกองทุน United Nations Capital Development Fund ใน 4 ด้าน คือ (1) การส่ งเสริ มให้มี
การเข้าถึ งบริ ก ารทางการเงิ นด้วยต้นทุ นที่ เหมาะสม ทั้ง ด้า นการฝากเงิ น โอนเงิ นและชาระเงิ น
สิ นเชื่ อ และประกัน (2) การส่ ง เสริ ม ให้ก ารก ากับ ดู แลบริ ก ารทางการเงิ นมี ม าตรฐาน (3) การ
ส่ งเสริ มให้สถาบันการเงินมีความมัน่ คงและมีความยัง่ ยืนในการดาเนิ นธุ รกิจ และ (4) การส่ งเสริ ม
ให้ผบู้ ริ โภคมีทางเลือกในการใช้บริ การที่หลากหลาย (United Nations Capital Development Fund, 2006)
การเข้าถึ งบริ การทางการเงินจะก่ อให้เกิ ดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิ จและชี วิต
ความเป็ นอยู่ของประชาชน โดยการศึ กษาของ King and Levine (1993) ได้แสดงให้เห็ นถึ ง
ความสัมพันธ์ ระหว่างระดับของการพัฒนาระบบการเงิ นและระดับการเติ บโตของรายได้ต่อหัว
(GDP per capita) การสะสมทุนทางกายภาพ (Physical Capital) และประสิ ทธิ ภาพในการใช้ทุนทาง
กายภาพ โดยศึ กษาจากข้อมูลทางเศรษฐกิ จของ 80 ประเทศ ในช่ วงปี พ.ศ. 2503 - 2532 อี กทั้ง
การศึกษาของ Beck, Demirguc-Kunt, and Levine (2007, 2010) พบว่า การเข้าถึงบริ การทางการเงิน
จะช่วยให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านทางการจ้างงานในตลาดแรงงาน และช่วยให้เกิดการแข่งขัน
ในตลาด เพิ่มความหลากหลายของผลิ ตภัณฑ์ทางการเงิ น ซึ่ งจะนาไปสู่ การกระจายรายได้ที่ดีข้ ึน
และลดความไม่เท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจและสังคม
จากการศึกษาของ Allen, Demirguc-Kunt, et al (2012) ได้ยืนยันว่าการเข้าถึงบริ การ
ทางการเงินมีส่วนในการช่วยลดความยากจน และส่ งเสริ มการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยผูท้ ี่มีปัญหา
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ในการเข้าถึ งบริ การทางการเงิ นซึ่ งวัดจากการมีบญั ชี กบั สถาบันการเงิน ได้แก่ บุคคลที่ไม่มีรายได้
บุคคลที่ มีรายได้น้อย บุค คลที่มี อายุน้อย บุคคลที่ มีก ารศึ กษาต่ า และบุ ค คลที่ อาศัย อยู่ใ นชนบท
Beck et al (2000) พบว่า การให้สินเชื่ อและการพัฒนาระบบการเงิ นมีความสัมพันธ์กบั ระดับ
ผลผลิตของประเทศต่อหัว (Productivity Per Capita) King and Levine (1993) และ La Porta et al
(1998) พบว่า ประเทศที่ยากจนมีสถาบันการเงิ นที่มีระดับการพัฒนาต่ ากว่าประเทศที่ร่ ารวย และ
มีการคุม้ ครองการลงทุนที่ไม่เพียงพอ ในขณะที่ Banerjee and Duflo (2005) พบว่า การจากัด
การปล่ อยสิ นเชื่ อในประเทศยากจนมี ความเกี่ ยวข้องกับ การจัดสรรเงิ นทุ นที่ ไ ม่มีป ระสิ ทธิ ภาพ
ซึ่ งจะส่ งผลต่อระดับผลผลิตของประเทศต่อหัว นอกจากนี้ Townsend (2012) พบว่า การจัดสรร
เงินทุนที่ไม่มีประสิ ทธิ ภาพมีความสัมพันธ์กบั การปล่อยสิ นเชื่อรายย่อยที่ไม่ทวั่ ถึง และในงานศึกษา
นี้ ยงั แสดงให้เห็นว่าการปล่อยสิ นเชื่ อที่ทวั่ ถึ งมากขึ้นผ่านการพัฒนาของระบบการเงินจะทาให้เกิ ด
การขยายตัวของเศรษฐกิจมากขึ้น Buera et al (2008) ได้พฒั นาแบบจาลองเชิงทฤษฎีเพื่ออธิ บายผล
ของการที่ธุรกิจขนาดเล็กเข้าถึงบริ การทางการเงินได้ยาก และการที่สถาบันการเงินมีการให้สินเชื่ อ
อย่างไม่ทวั่ ถึง ซึ่ ง Buera et al (2008) เรี ยกปั ญหานี้ วา่ “Financial Frictions” และแสดงให้เห็นว่า
ปั ญหาดังกล่ าวทาให้ธุรกิ จใหม่ จานวนการลงทุ น และมูลค่าเงิ นลงทุ นต่ ากว่าระดับที่ ควรจะเป็ น
และยังทาให้ประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตโดยรวมของประเทศต่ ากว่าที่ ควรจะเป็ นด้วย ในขณะที่ หาก
ระบบเศรษฐกิจมีการใช้แหล่งเงินภายนอกกิจการเพื่อมาลงทุนเพิ่มขึ้นจะทาให้มีการสะสมทุนมากขึ้น
ประสิ ทธิ ภาพการผลิตเพิ่มขึ้นและรายได้ต่อหัวสู งขึ้น
World Bank (2007) ทาการสารวจระบบการเงินในประเทศอียิปต์ พบว่ามากกว่าร้อยละ 37
ของธุ รกิจทั้งหมดเห็นว่าการเข้าถึงบริ การและต้นทุนทางการเงินเป็ นอุปสรรคสาคัญของการขยาย
ธุ รกิ จ โดยมีธุรกิ จขนาดเล็กเพียงร้ อยละ 13 เท่านั้นที่สามารถเข้าถึ งบริ การทางการเงิ นได้ ในขณะที่
ธุ รกิ จขนาดใหญ่สามารถเข้าถึ งบริ การทางการเงิ นได้ร้อยละ 36 ทั้งนี้ โดยเฉลี่ ยการลงทุนเพิ่มของ
ธุ รกิจในอียปิ ต์มีเพียงร้อยละ 7 ที่มาจากการกูย้ มื จากธนาคาร ในขณะที่กลุ่มประเทศตะวันออกกลาง
และแอฟริ กาเหนือ (Middle East and North Africa: MENA) ใช้เงินกูย้ ืมในการลงทุนเพิ่มมากกว่า
ร้อยละ 13 โดยสาเหตุที่กลุ่มคนบางกลุ่มไม่ได้รับบริ การทางการเงินจากสถาบันการเงินทัว่ ไป ได้แก่
(1) ข้อจากัดหรื อกฎระเบียบข้อบังคับของระบบสถาบันการเงิ น เช่ น การกาหนดเพดาน
หรื ออัตราดอกเบี้ยตามกฎหมาย ทาให้สถาบันการเงินเชิ งพาณิ ชย์ไม่สามารถกาหนดอัตราดอกเบี้ย
ที่สูงเพียงพอที่ จะสามารถระดมทุ นไปปล่อยกูใ้ ห้กบั ผูข้ อสิ นเชื่ อในพื้นที่ชนบทได้ หรื อต้นทุน
การจดทะเบียนเป็ นสถาบันการเงิ นในพื้นที่ชนบทสู งจนทาให้สถาบันการเงิ นเชิ งพาณิ ชย์ไม่สามารถ
จัดตั้งสาขาได้ เป็ นต้น
(2) ผูท้ ี่ มีความต้องการสิ นเชื่ อในพื้นที่ ชนบทมี ตน้ ทุ นในการแสวงหาสิ นเชื่ อดอกเบี้ ยต่ า
อยูใ่ นระดับสู ง และอาจจะไม่สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริ การสิ นเชื่อได้
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(3) สถาบันการเงิ นไม่สามารถให้บริ การได้อย่างทัว่ ถึ งโดยเฉพาะพื้นที่ชนบทเนื่ องจาก
ต้องใช้กาลังคนและเวลา เพื่อให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผูก้ เู้ พื่อใช้ประกอบในการพิจารณาคาขอสิ นเชื่อ
(4) สถาบันการเงินเชิ งพาณิ ชย์ไม่มีขอ้ มูลเกี่ ยวกับผูข้ อกู้ โดยเฉพาะผูท้ ี่มีรายได้นอ้ ยหรื อ
ไม่มีงานทา หรื อมีขอ้ มูลแต่ไม่เพียงพอ ทาให้เกิดปั ญหาที่เรี ยกว่า การเลือกขัดประโยชน์ (Adverse
Selection)
(5) ผูก้ ู้ยืมที่ จดั อยู่ในกลุ่ มยากจนหรื อกลุ่ มผูด้ ้อยโอกาสมักไม่ มีสินทรั พย์ หรื อมี แต่ไ ม่
สามารถนามาใช้ค้ าประกันเงินกูจ้ ากสถาบันการเงินเชิงพาณิ ชย์ได้ตามกฎหมาย หากสถาบันการเงิน
ปล่อยกูโ้ ดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกันจะทาให้เกิ ดปั ญหาที่เรี ยกว่า ภาวะภัยทางศีลธรรม (Moral
Hazard) ซึ่ งจัดเป็ นอีกหนึ่งปั ญหาที่เกิดจากความไม่สมมาตรของข้อมูลหรื อการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เท่า
เทียมกัน (Asymmetric Information) ในระบบการเงิน
(6) ธุ รกรรมทางการเงินในชุมชนอาจมีจานวนมากกว่าธุ รกรรมในเมือง แต่มีมูลค่าน้อยกว่า
จึงทาให้ตน้ ทุนต่อหน่ วยในการจัดการธุ รกรรมทางการเงินในชนบทสู งกว่าเมื่อเทียบกับธุ รกรรม
ทางการเงินในเมือง
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ แบบ Keynesian ที่ ส นับสนุ นให้รัฐให้ความช่ วยเหลื อเพื่ อ
แก้ปัญหาความไม่มีประสิ ทธิ ภาพในระบบเศรษฐกิ จและการเงิ นทาให้รัฐบาลส่ วนใหญ่พยายาม
แก้ปัญหาความไม่สมบูรณ์ของระบบการเงิน โดยมีแนวทางที่แตกต่างกันไป อาทิ
(1) การเป็ นผูใ้ ห้สินเชื่ อในพื้นที่ ชนบท (Rural Financial Markets) เพื่อสนับสนุ นการ
ขยายตัว ทางเศรษฐกิ จ และลดปั ญ หาความยากจน โดยการให้ สิ น เชื่ อ พิ เ ศษ เช่ น สิ น เชื่ อ เพื่ อ
ประกอบการเกษตร สิ นเชื่ อเพื่อการศึกษา สิ นเชื่ อเพื่อซื้ อที่อยูอ่ าศัย หรื อการให้สินเชื่อโดยคิดอัตรา
ดอกเบี้ยต่ากว่าตลาด หรื อการให้เงินสนับสนุนโดยตรง
(2) การส่ งเสริ มให้มีการบริ การทางการเงิ น เช่ น การสนับสนุ นการจัดตั้งสถาบันการเงิ น
ในพื้นที่หรื อการส่ งเสริ มสถาบันการเงิ นที่ให้สินเชื่ อเพื่อที่อยู่อาศัยแก่ครัวเรื อน เพื่อแก้ปัญหาการ
ขาดหลักทรัพย์ค้ าประกัน เพื่อลดปั ญหา Moral Hazard (World Bank, 2007) หรื อการปรับปรุ ง
ระบบกฎหมาย และการกากับดู แลเพื่อให้มีการพัฒนาตลาดเงิ นตลาดทุนที่สามารถให้บริ การแก่
ผูใ้ ช้บริ การทุกระดับและกระจายไปทุกพื้นที่มากขึ้น เป็ นต้น
(3) การจัดให้มีการฝึ กอบรมทักษะการทางานและการเผยแพร่ ขอ้ มูลที่มีประโยชน์เพื่อให้
ประชาชนมีศกั ยภาพในการประกอบอาชี พสร้ างรายได้ และมีขอ้ มูลที่จาเป็ นต่อการใช้บริ การทาง
การเงินและการบริ หารความเสี่ ยงที่จาเป็ น
อย่างไรก็ดี ตั้งแต่ปี 2523 เป็ นต้นมา ภาครัฐได้เริ่ มให้ความสาคัญกับการปฏิรูปนโยบาย
ระบบการเงิ น และระบบกฎหมายทางการเงิ น แทนการเป็ นผูใ้ ห้ บ ริ ก ารทางการเงิ น เอง ซึ่ งมี
ประสิ ทธิ ภาพและส่ งผลให้มี การพัฒนาในระยะยาวมากกว่าการเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางการเงิ นเอง
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โดย World Bank (2007) เสนอแนะว่า หากรัฐบาลต้องการส่ งเสริ มให้ระบบการเงินมีประสิ ทธิ ภาพ
รัฐบาลควรจะยกเลิกนโยบายอุดหนุนหรื อให้สินเชื่อโดยตรง รวมถึ งนโยบายอื่น ๆ ที่เป็ นอุปสรรค
ต่อการดาเนิ นงานของธนาคาร และส่ งเสริ มการออมในรู ป แบบการทาประกัน ภัย หรื อ การออม
แบบผูกพันระยะยาว (Contractual Savings) นอกจากนี้ World Bank (2007) ยังได้เสนอให้
ปรับปรุ งระเบียบการรายงานผลการดาเนิ นงานและการแสดงตัวเลขทางบัญชี ของธุ รกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม รวมทั้งปรับปรุ งระบบการชาระหนี้ ให้มีความรัดกุม ครอบคลุม และมีประสิ ทธิ ภาพ
ตลอดจนส่ งเสริ มการแข่งขันภายในระบบการเงิ นเพื่อให้สถาบันการเงิ นปรับปรุ งประสิ ทธิ ภาพ
ในการดาเนินงานและตอบสนองต่อความต้องการของผูใ้ ช้บริ การมากขึ้น

2.2 การส่ งเสริมการเข้ าถึงบริการทางการเงินผ่ านองค์ กรการเงินระดับฐานราก
แนวทางหนึ่ งในการส่ งเสริ มการเข้าถึ งบริ การทางการเงินคือ การให้บริ การทางการเงิ น
ระดับฐานราก (Microfinance) ซึ่ งช่ วยลดช่ องว่างทางการเงินแก่กลุ่มประชาชนระดับฐานรากให้
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้อย่างทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิ ภาพ ช่วยลดปั ญหาความยากจนอย่างยัง่ ยืนอัน
จะนามาสู่ การเติบโตอย่างยัง่ ยืนของเศรษฐกิจมหภาค และภาคประชาชนมีมาตรฐานในการดาเนิ น
ชีวติ ที่ดีข้ ึนจากการพึ่งพาตนเองได้ โดยในปี 2519 ดร. มูฮมั หมัด ยูนุส ได้ริเริ่ มแนวคิดของการเงินฐาน
ราก หรื อ Microfinance โดยอาศัย ทฤษฎีที่ ว่า เงิ นเป็ นปั จจัยสาคัญหนึ่ งในการพัฒนาทุนมนุ ษ ย์
(Human Capital) สิ นเชื่ อจึงเปรี ยบเสมือนเงินที่สามารถสร้างทุน ช่ วยให้เกิ ดการหมุนเวียนเงิ น
เพื ่อ การลงทุน และการบริ โ ภคมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ แต่ก ารเข้า ถึ ง ระบบการเงิ น เชิ ง พาณิ ช ย์น้ ัน มี
ค่า ใช้จ่า ย มีค วามซับ ซ้อ น และผู ข้ อสิ น เชื่ อ ต้อ งมีสิ น ทรัพ ย์เ ป็ นหลัก ประกัน ทาให้บุค คลที ่มี
รายได้น้อ ยที่มีก ารศึก ษาไม่เพีย งพอ และไม่มีท รัพ ย์สิ น เป็ นหลัก ประกัน ไม่ไ ด้รับ สิ นเชื่ อเพื่อ
นาไปบริ โภคหรื อลงทุนให้หลุ ดพ้นจากวัฏจักรแห่ งความยากจน (Vicious cycle) ได้
จากการริ เริ่ มแนวคิด เกี่ ย วกับ การเงิ นฐานรากของ ดร. มูฮมั หมัด ยูนุส ทาให้บริ ก าร
การเงิ นฐานรากมีก ารเติบ โตอย่า งรวดเร็ ว โดย Morduch (1999) Daley-Harris (2003) และ
Armendariz and Murdoch (2010) ได้แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของระบบการเงินระดับฐานราก
ทัว่ โลก โดยในปี 2545 มีจานวนสถาบันการเงินฐานราก 2,572 แห่ ง ซึ่ ง เพิ่มขึ้ นจากปี 2540 ที่มี
เพียง 618 แห่ ง เช่นเดียวกับจานวนผูใ้ ช้บริ การก็เพิ่มขึ้นเป็ น 67.9 ล้านคน จาก 13.5 ล้านคนในช่ วงเวลา
เดี ยวกัน แสดงให้เห็ นถึ งการขยายตัวของระบบการเงิ นระดับฐานรากทัว่ โลก
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การจัดตั้งองค์กรการเงินระดับฐานราก (Microfinance Institutions : MFIs) เช่น ธนาคาร
ชุ ม ชน หรื อกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ข นาดเล็ ก เป็ นต้น มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อช่ วยเหลื อกลุ่ ม คนยากจนและ
ช่ วยเหลื อผูป้ ระกอบการรายย่อยให้หลุ ดพ้นจากความยากจน โดยการส่ งเสริ มให้เข้าถึ งบริ การทาง
การเงิ นได้มากขึ้ น โดยมี การจัดตั้งอย่างไม่เป็ นทางการ (Informal Financial Institutions) และ
ดาเนิ นการโดยองค์กรเอกชนหรื อองค์กรไม่แสวงหากาไร (NGO) ทั้งนี้ เนื่ องจากการเข้าถึ งระบบ
การเงินเชิ งพาณิ ชย์น้ นั มีค่าใช้จ่าย มีความซับซ้อน และผูข้ อสิ นเชื่ อต้องมีสินทรัพย์เป็ นหลักประกัน
ทาให้บุคคลที่มีรายได้น้อยที่มีการศึ กษาไม่เพียงพอและไม่มีทรัพย์สินเป็ นหลักประกันไม่ได้รับ
สิ นเชื่ อเพื่อนาไปบริ โภคหรื อลงทุนให้หลุ ดพ้นจากวัฏจักรแห่ งความยากจนได้ การที่จะช่ วยเหลื อ
คนจนได้อย่างแท้จริ งจะต้องมีธนาคารหรื อสถาบันการเงิ นที่ยอมปล่อยเงิ นกูใ้ ห้กบั คนจนโดยคิ ด
ดอกเบี้ยในอัตราตลาด (ตามที่กฎหมายกาหนด) และไม่มีการเรี ยกหลักประกันเพื่อนามาค้ าประกัน
เงิ นกู้ ซึ่ งก็ เป็ นที่ มาของการพัฒนารู ปแบบการให้บ ริ การของธนาคารกรามีน (Grameen Bank)
ซึ่ งก่อตั้งโดย ดร. มูฮมั หมัด ยูนูส
ในระยะเริ่ มแรก ดร. มูฮมั หมัด ยูนูส ได้ทดลองให้เงินสิ นเชื่อจานวนไม่มากแก่คนยากจน
และพบว่าคนยากจนกลุ่ มนั้นได้ใช้เงิ นไปในการทาธุ รกิ จขนาดย่อม ซึ่ งสามารถช่ วยให้คนกลุ่ ม
ดังกล่าวหลุดพ้นวัฏจักรแห่งความยากจนได้ อีกทั้งอัตราการจ่ายคืนหนี้ ในการทดลองดังกล่าวยังสู ง
ถึงร้อยละ 98-99 ซึ่ งอยูใ่ นระดับที่สูงมากเมื่อเทียบกับการปล่อยสิ นเชื่ อในระบบการเงินเชิ งพาณิ ชย์
โดยส่ วนหนึ่ งเป็ นผลจากการแก้ปัญหาความไม่สมบูรณ์ของตลาดในระบบการเงิ นด้วยการปล่อย
สิ นเชื่ อแบบกลุ่ม (Group Lending) Grameen Bank จึงได้กลายเป็ นรากฐานสาคัญในการพัฒนาการ
ให้ บ ริ ก ารทางการเงิ น ในรู ป แบบอื่ น ๆ ที่ น อกเหนื อ จากการให้ บ ริ ก ารโดยธนาคารพาณิ ช ย์
เพื่อส่ งเสริ มให้ผมู้ ีรายได้นอ้ ยหลุดพ้นจากความยากจน
การให้บริ การทางการเงินระดับฐานรากได้รับความสนใจและสนับสนุ นมากขึ้นภายหลัง
ความสาเร็ จของ Grameen Bank ในประเทศบังกลาเทศ โดยการให้บริ การด้านเงิ นกูแ้ ก่ผมู ้ ีรายได้
น้อย (Microcredit) อาจถื อได้ว่าเป็ นบริ การการเงิ นที่ สาคัญขององค์กรการเงินระดับฐานรากของ
Grameen Bank อาจถือได้วา่ เป็ นต้นแบบการให้บริ การทางการเงินที่สาคัญของ MFIs ทัว่ โลก และ
มีรูปแบบการให้สินเชื่ อในลักษณะกลุ่ ม (Group Lending) ที่แตกต่างจากแนวปฏิ บตั ิของสถาบัน
การเงิ นทัว่ ไป ทั้งนี้ การให้สินเชื่ อของธนาคารพาณิ ชย์โดยทัว่ ไปจะกาหนดเงื่ อนไขให้ลู กหนี้ นา
หลักทรั พย์ เช่ น บ้าน ที่ ดิน หรื อเงิ นฝากธนาคาร เป็ นต้น มาใช้ค้ าประกันเงิ นกู้ ในขณะที่ ก ารให้
สิ นเชื่ อในลัก ษณะกลุ่ ม นั้น ลู ก หนี้ ไ ม่ จาเป็ นต้องมี หลัก ทรั พ ย์ค้ า ประกัน แต่ จะอาศัย หลัก ความ
รับผิดชอบร่ วมกัน (Joint Liability) ของสมาชิ กในกลุ่ ม ซึ่ งการให้สินเชื่ อด้วยสัญญาแบบนี้ มี
เงื่ อนไขให้สมาชิ ก แต่ล ะรายในกลุ่ ม มี ภาระต้องรั บผิดชอบร่ วมกันหากสมาชิ กรายใดรายหนึ่ งผิด
สั ญญาการช าระหนี้ กล่ า วคื อ การก าหนดให้ ลู ก หนี้ แต่ ล ะรายค้ า ประกัน เงิ น กู้ร ะหว่า งกัน และ
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ควบคุมดูแลการชาระหนี้ คืนภายในกลุ่มของตน ซึ่ งเป็ นกลไกสาคัญในการจูงใจให้ลูกหนี้ ชาระหนี้
คืน และส่ งผลให้อตั ราการผิดนัดชาระหนี้ ของลูกหนี้ MFIs อยูใ่ นระดับที่ค่อนข้างต่ า แม้ว่าสมาชิ ก
ในกลุ่มนี้จะไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะสามารถขอสิ นเชื่อจากสถาบันการเงินเชิงพาณิ ชย์อื่น ๆ ได้
หลัก การส าคัญของการกู้ยืม แบบกลุ่ ม คื อ การประชุ ม กลุ่ ม ทุ ก สั ป ดาห์ ซึ่ ง มี เจ้า หน้า ที่
ธนาคารเข้าร่ วมประชุมเพื่อเก็บข้อมูลเงินกูข้ องแต่ละกลุ่ม รวมถึงหลักฐานการกูย้ ืมและชาระหนี้ ต่าง ๆ
โดยข้อมูลดังกล่าวจะมีการประกาศให้สมาชิกทุกคนรับทราบ ทาให้สมาชิกแต่ละรายรับรู ้สถานภาพ
ทางการเงินของสมาชิกรายอื่น ๆ ทั้งนี้ การกูย้ มื แบบกลุ่มแบบเดิมหรื อที่เรี ยกว่าการกูแ้ บบ 2:2:1 ของ
Grameen Bank จะอยูใ่ นรู ปแบบกลุ่ม 5 คน โดยสมาชิก 2 คนแรกจะได้รับเงินกูก้ ่อน ถ้า 2 รายแรกผ่อน
ชาระเงิ นกูไ้ ด้ตามกาหนด สมาชิ กอีก 2 คนถัดไปในกลุ่มจะได้กเู้ งินก้อนใหม่ภายในเวลา 4 ถึง 6
สัปดาห์ให้หลัง และถ้า การชาระหนี้ ครั้ งที่ สองเป็ นไปตามกาหนดธนาคารจะอนุ มตั ิ เงิ นกู้ให้ก ับ
สมาชิกรายสุ ดท้าย (ประธานกลุ่ม)
ในระยะแรก การให้บริ การสิ นเชื่ อแบบกลุ่มมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีให้กบั
สมาชิ กในกลุ่มและให้ความช่ วยเหลื อในยามจาเป็ น เช่ น หากสมาชิ กของกลุ่มไม่สามารถชาระหนี้
ได้ ประธานกลุ่มจะทาการชาระหนี้ งวดแทน ซึ่ งจะไม่ส่งผลต่อประวัติการชาระหนี้ ของสมาชิ กราย
นั้น และของกลุ่ ม และไม่ ส่ ง ผลให้ ท างกลุ่ ม ได้รับ เงิ น กู้ง วดต่ อ ไปล่ า ช้า แต่ ไ ม่ ไ ด้มี ก ารก าหนด
บทลงโทษอื่น ๆ ในกรณี มีการผิดนัดชาระหนี้ เกิดขึ้น ต่อมาจึงเริ่ มมีการลงโทษในกรณี มีการผิดนัด
ชาระหนี้ โดยแม้ว่า สมาชิ ก กลุ่ ม จะไม่ต้องรั บ ผิดชอบหนี้ ข องเพื่อนสมาชิ ก แต่ ก็ จะสู ญเสี ยสิ ท ธิ
ในการกูย้ มื ซึ่ งหากสมาชิกรายใดในกลุ่มไม่อยากจะสู ญเสี ยสิ ทธิ ในการกูย้ มื ก็ตอ้ งช่วยชาระหนี้ให้เพื่อน
สมาชิ กในกลุ่ม ทั้งนี้ หากการชาระหนี้ เป็ นไปได้ดว้ ยดี ผูก้ ูจ้ ะได้รับอนุ มตั ิให้กเู้ พิ่ม ซึ่ งจะต้องใช้คืน
ก่อนการกูค้ รั้งต่อไป (ในระบบ Grameen Bank แบบเดิม ระยะเวลาตั้งแต่ให้เงินกูง้ วดแรกจนถึงการ
ชาระหนี้งวดสุ ดท้ายประมาณหนึ่ งปี ) ดังนั้น ถ้าความสัมพันธ์ระหว่าง Grameen Bank กับผูก้ ดู้ าเนิ น
ไปด้วยดี จานวนเงิ นกู้จะเพิ่มขึ้ นไปเรื่ อย ๆ จนอาจจะมี จานวนเพีย งพอต่ อการลงทุ นขนาดใหญ่
ในขณะที่ธนาคารเองก็จะมีประวัติสินเชื่อที่ดีเช่นกัน
การให้บริ การทางการเงิ นระดับฐานรากอื่นที่สาคัญคือ การให้บริ การเงิ นฝาก และการ
ให้บริ การประกัน โดยมีลกั ษณะเฉพาะ ดังนี้
(1) การให้บริ การเงินฝากหรื อ การออม (Savings) ตั้งแต่ในช่ วงที่การให้สินเชื่ อระดับ
ฐานรากเริ่ มมี การขยายตัวในปี 2523 โดยมีการให้สินเชื่ อเป็ นบริ การทางการเงินหลัก นักวิชาการ
บางส่ วนเห็ นว่า การให้บริ การทางการเงิ นระดับฐานรากควรให้ความสาคัญกับ การช่ วยเหลื อให้
ครัวเรื อนที่ยากจนสามารถเก็บออมเงินได้ (Adams, 1978) เพื่อเป็ นการสะสมสิ นทรัพย์แทนที่จะก่อ
หนี้ เพิ่ม ทั้งนี้ การออมของครัวเรื อนยากจนยังอยู่ในระดับต่ าเนื่ องจากมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการออม
นอกจากนั้น องค์กรการเงินระดับฐานรากประเภท NGO ส่ วนใหญ่สามารถให้บริ การสิ นเชื่ อได้ตาม

13

กฎหมาย แต่ถูกจากัดไม่ให้รับเงินฝากจากลูกค้า อย่างไรก็ตาม ในช่วง 3 ทศวรรษที่ผา่ นมาการออม
สาหรับครัวเรื อนที่ยากจนได้รับการกล่าวถึ งมากขึ้น ซึ่ งเห็ นได้จากการใช้ศพั ท์คาว่าการเงิ นระดับ
ฐานราก (Microfinance) แทนที่การให้สินเชื่ อระดับฐานราก (Microcredit) ในการให้นิยามของ
ความพยายามที่ จ ะช่ ว ยเหลื อ คนยากจนให้ เ ข้า ถึ ง บริ ก ารทางการเงิ น ตามที่ ต้อ งการ โดยการ
เปลี่ ยนแปลงดังกล่าวสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของผูใ้ ห้บริ การทางการเงิ นว่าครัวเรื อนที่มี
รายได้ต่าสามารถได้รับประโยชน์จากบริ การด้านการเงินด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากการได้รับสิ นเชื่อ
เพียงอย่างเดียว ซึ่ งส่ งผลให้มีบริ การด้านเงินฝากที่มีเงื่อนไขและลักษณะที่ดึงดูดลูกค้ารายได้ต่า เช่น
โครงการ SafeSave ของ Grameen Bank ในประเทศบังกลาเทศ การให้บริ การเงินฝากของ Bank
Rakyat Indonesia (BRI) และการให้บริ การเงิ นฝากของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็ นต้น
Robinson (2001) เห็นว่าการให้บริ การเงินฝากมีความสาคัญกับครัวเรื อนยากจนมากกว่า
การให้ บ ริ ก ารสิ นเชื่ อ เนื่ อ งจากการถื อ ครองสิ นทรั พ ย์เป็ นประโยชน์ ต่อครั วเรื อ นไม่ ว่า จะเป็ น
ครัวเรื อนที่มีฐานะยากจนหรื อร่ ารวย แต่การออมสามารถทาได้ยากกว่า ในขณะที่การให้สินเชื่ อ
ส่ งผลให้ลูกค้าได้รับเงิ นทุ นเพื่อประกอบกิ จการทันที โดยไม่จาเป็ นต้องรอให้มีเงิ นออมเพียงพอ
ทั้งนี้ Collins et al (2009) แสดงให้เห็นว่าครัวเรื อนที่มีรายได้ต้ งั แต่ 1 ถึงเกือบ 10 เหรี ยญสหรัฐต่อ
วัน มีการกูย้ มื และออมอย่างสม่าเสมอ โดยการกูย้ มื และการออมจะดาเนิ นไปด้วยกัน เช่น การลงทุน
ขนาดใหญ่ และการแก้ไขปั ญหาวิกฤตที่เกิดในชี วิตประชาชนอาจจาเป็ นต้องใช้เงินทั้งเงินออมและ
การกูย้ มื ร่ วมกันก็ได้ ดังนั้น จึงควรให้ความสาคัญกับเงินฝากและเงินให้สินเชื่ อ เนื่ องจากบริ การทาง
การเงินทั้ง 2 ประเภทมีความสาคัญกับครัวเรื อนยากจน
(2) การให้บริ การประกันภัยระดับฐานราก (Microinsurance)
การประกันระดับฐานรากสามารถแบ่งออกเป็ น 4 ประเภท ได้แก่
(2.1) การประกันชีวติ
โดยส่ วนใหญ่จะเป็ นผลิตภัณฑ์ควบคู่กบั การให้สินเชื่ อ (Credit-Life Contract)
โดยสัญญาดังกล่าวจะมีการชาระหนี้คงค้างทั้งหมด และมีการจ่ายเงินก้อนให้กบั ลูกค้ากรณี เสี ยชีวติ
(2.2) การประกันสุ ขภาพ
ตัวอย่า งที่ สาคัญของการให้บ ริ ก ารประกันสุ ข ภาพระดับ ฐานราก ได้แก่
โครงการ Micro Care Health Plan ของประเทศยูกนั ดาให้บริ การประกันภัยกับบริ การผูป้ ่ วยใน
และผูป้ ่ วยนอกหลายรู ปแบบ เช่น ศัลยกรรม เอกซเรย์ การวิเคราะห์ในห้องทดลอง และยารักษาโรค
แต่ไม่รับประกันให้กบั โรคสามัญ เช่น ความดันเลือดสู ง เบาหวานและนิ่ ว โรคพิษสุ ราเรื้ อรัง และ
อาการป่ วยเรื้ อรัง
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(2.3) การประกันภัยพืชผล
หนึ่ งในนวัตกรรมการประกันภัยที่ประสบความสาเร็ จ คือ การประกันภัย
พืชผลโดยใช้ดชั นี (Index Insurance) (Carter, Galarza and Boucher 2007; Skees, Varangis, Larson
et al 2004; Morduch 2006) Gine, Townsend and Vickrey (2007) เช่น การประกันปริ มาณน้ าฝนใน
แคว้นอันตรประเทศในตอนใต้ของอินเดี ย ซึ่ งเป็ นโครงการที่ทาร่ วมกันระหว่าง BASIX ซึ่ งเป็ น
สถาบันการเงิ นฐานราก และ ICICI Lombard บริ ษทั ประกันขนาดใหญ่ในอิ นเดี ย โดยสัญญา
ประกันภัยจะแบ่ งฤดู ฝนออกเป็ นสามช่ วงโดยอิ งตามวัฏ จัก รพืช ผล ระหว่า งช่ วงหว่านเมล็ ดนั้น
ความเสี่ ยงหลัก คือพายุฝนอาจจะมาช้าเกินไป ส่ วนในช่วงพืชผลออกฝักและออกดอกนั้นความเสี่ ยง
จะอยู่ที่ปริ มาณน้ าฝนที่ไม่เพียงพอ และในช่ วงเก็บเกี่ ยวก็จะมีความเสี่ ยงถ้ามีฝนมากเกิ นไป ดังนั้น
ในสัญญาจะมีการระบุเงินชดเชยที่แตกต่างกันออกไปตามสถานการณ์ ยกตัวอย่างเช่น ในช่วงที่สาม
(ช่ วงเก็บเกี่ ยว) จะมีการจ่ายเงิ นชดเชยให้ถา้ ปริ มาณน้ าฝนมากกว่า 70 มิ ลลิ เมตร และจะไม่มีการ
จ่ายเงินชดเชยถ้าน้ าฝนมีปริ มาณต่ากว่าระดับที่กาหนดไว้
(2.4) บริ การประกันภัยอื่น ๆ
แนวคิดการประกันภัยฐานรากนั้นครอบคลุ มไปถึ งการประกันภัยหลาย
ประเภทด้วยกันถึงแม้ว่าความสนใจส่ วนใหญ่จะมุ่งไปที่การประกันชี วิต สุ ขภาพ และสภาพดินฟ้ า
อากาศ เช่น การประกันที่อยูอ่ าศัย SEWA ซึ่ งตั้งอยูท่ ี่เมือง Ahmedabad ในประเทศอินเดียได้มีการ
พัฒนาระบบการประกันที่อยูอ่ าศัยโดยลูกค้าที่จ่ายเบี้ยประกัน ปี ละ 1.5 เหรี ยญสหรัฐ เพื่อป้ องกัน
ความเสี ยหายของที่ อยู่อาศัย ที่ เกิ ดจากหายนะ หลัง จากที่ มี SEWA เริ่ มต้นโครงการได้ไม่ นาน
SEWA ก็ได้มีการจ่ายเงิ นชดเชยให้ลูกค้า 630 รายที่ได้รับความเสี ยหายจากน้ าท่วมเฉี ยบพลัน(คิด
เป็ นเงินรวม 5,000 เหรี ยญสหรัฐ) และในปี ถัดมาก็ตอ้ งจ่ายเงิ นให้ลูกค้าอีก 2,000 รายที่ได้รับความ
เสี ยหายจากแผ่นดิ นไหวครั้ งใหญ่ใน Gujarat ในเดื อนมกราคม 2544 (คิดเป็ นเงิ นรวม 48,000
เหรี ยญสหรัฐ) โดย SEWA จะจ่ายเงิน 10 เหรี ยญสหรัฐให้กบั ลูกค้าแต่ละรายต่อกาแพงที่พงั ทลายใน
บ้าน และ 60 เหรี ยญสหรัฐในกรณี ที่บา้ นของลู กค้าเสี ยหายเกิ นซ่ อมแซม ประสบการณ์ ดงั กล่ าว
แสดงให้เห็นว่าการประกันที่อยูอ่ าศัยสามารถกระทาได้ แต่ก็ยงั เป็ นการแสดงให้เห็นถึงความสาคัญ
ของการมีเงินสารองที่เพียงพอและนโยบายประกันต่อในกรณี ที่เกิดหายนะครั้งใหญ่

2.3 การกากับดูแลองค์ กรการเงินระดับฐานราก
การกากับดู แลองค์กรการเงิ นระดับฐานรากมี วตั ถุ ประสงค์เดี ยวกันกับการก ากับดู แล
สถาบัน การเงิ น ประเภทอื่ น ๆ กล่ า วคื อ เพื่ อ ดู แ ลการด าเนิ น งานขององค์ ก รให้ เ ป็ นไปตาม
วัตถุ ป ระสงค์ และมี การคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โภคหรื อผูใ้ ช้บ ริ ก ารอย่า งเพี ย งพอ โดยในการก ากับ ดู แล
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สถาบัน การเงิ น แบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แ ก่ การก ากับ ดู แ ลด้ า นความมั่น คง (Prudential
Regulation) และการกากับดูแลด้านที่ไม่เกี่ ยวกับความมัน่ คง (Non-Prudential Regulation) โดย
กฎเกณฑ์ที่เกี่ ยวกับความมัน่ คงนั้นจะเกี่ ยวข้องกับการนิ ย ามมาตรฐานที่ เกี่ ยวกับโครงสร้ างทาง
การเงิ น และมาตรฐานการบัญชี เพื่ อเสริ มสร้ า งความเข้มแข็งด้านการเงิ นของสถาบันการเงิ น
ในขณะที่กฎเกณฑ์ที่ไม่เกี่ยวกับความมัน่ คงจะเป็ นเกณฑ์การกากับดูแลที่เกี่ยวกับการดาเนิ นงานอื่น ๆ
เช่น การลงทะเบียนและออกใบอนุ ญาตให้กบั สถาบันการเงิน การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความเป็ น
เจ้าของ การรายงานงบการเงิน การเปิ ดเผยอัตราดอกเบี้ยต่อลูกค้าอย่างโปร่ งใส การตรวจบัญชี เป็ นต้น
ในการกากับดู แลองค์กรการเงิ นระดับฐานรากจะประกอบด้วยการออกหลักเกณฑ์และ
การกากับตรวจสอบเพื่อให้มีการปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่ได้วางไว้ ทั้งนี้ สามารถสรุ ปหลักการและ
แนวทางการกากับดูแลระบบการเงินระดับฐานรากได้ ดังนี้
(1) ประเภทของการกากับ
“การกากับ” เป็ นคาที่มีความหมายกว้างและอาจก่อให้เกิดความสับสนได้ จึงต้องมีการ
แยกแยะระหว่า งการออกกฎเกณฑ์/กากับ ด้า นความมัน่ คง (Prudential Regulation) และด้านที่
ไม่เกี่ ยวกับความมัน่ คง (Non-Prudential Regulation) โดยกฎเกณฑ์ที่ไม่เกี่ ยวกับความมัน่ คงนั้น
ก็ ถื อ ว่ า มี ค วามส าคัญ แต่ ย งั ไม่ มี ห น่ ว ยงานของรั ฐ รั บ ผิ ด ชอบหรื อ ก ากับ ดู แ ลในด้า นดัง กล่ า ว
ซึ่ งกฎเกณฑ์ที่ไม่เกี่ ยวกับความมัน่ คง ได้แก่ 1) การลงทะเบียนและออกใบอนุ ญาตให้กบั สถาบัน
การเงิน 2) การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับความเป็ นเจ้าของ 3) รายงานหรื อการตีพิมพ์งบการเงิน และ
มาตรฐานการบัญชีและการตรวจบัญชี 4) การเปิ ดเผยอัตราดอกเบี้ยต่อลูกค้าอย่างโปร่ งใส 5) การตรวจ
บัญชี จากบุคคลภายนอก 6) การส่ งชื่ อผูก้ ูแ้ ละสถานะของเงินกูใ้ ห้กบั บริ ษทั ข้อมูลเครดิ ตแห่ งชาติ
จากัด และ 7) เพดานดอกเบี้ย
กฎเกณฑ์ ที่ ไ ม่ เ กี่ ย วกับ ความมั่น คงอาจจะเข้ม งวดหรื อ ไม่ เ ข้ม งวดก็ ไ ด้ แต่ เ ป็ น
กฎเกณฑ์ ที่ ไ ม่ ไ ด้ก าหนดให้ รั ฐ บาลต้อ งรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกับ ความเข้ม แข็ ง ของสถาบัน การเงิ น
โดยรัฐบาลไม่ตอ้ งรับประกันในกรณี ที่ผฝู ้ ากสู ญเสี ยเงิน กฎเกณฑ์ที่ไม่เกี่ยวกับความมัน่ คงบางเรื่ อง
อาจไม่จาเป็ นต้องออกโดยหน่ วยงานกากับและอาจไม่ตอ้ งมี การกากับโดยเข้าตรวจสอบกิ จการ
ในสถานประกอบการ (On-Site Inspection)
ส่ วนกฎเกณฑ์ที่เกี่ ยวกับความมัน่ คงนั้น เกี่ยวข้องกับการนิ ยามมาตรฐานที่เกี่ ยวกับ
โครงสร้างทางการเงิ น และมาตรฐานการบัญชี โดยการบังคับใช้มาตรฐานเหล่านี้ และการติดตาม
ความเข้มแข็งด้านการเงิ นต้องใช้การรายงานที่เข้มข้นกว่า และต้องมีการเข้าตรวจสอบในสถานที่
ประกอบการนอกเหนือจากการตรวจงบการเงินปกติ
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(2) สถาบันที่อยูภ่ ายใต้กฎเกณฑ์
สถาบันการเงิ นระดับฐานรากที่ให้สิน เชื่ อเพียงอย่างเดี ยว หรื อสถาบันการเงิ นระดับ
ฐานรากที่มีการบังคับให้สมาชิกฝากเงินก่อนจึงจะสามารถขอสิ นเชื่อได้ โดยการฝากเงินแบบบังคับ
นั้นไม่จาเป็ นต้องใช้กฎเกณฑ์ดา้ นความมัน่ คงมากากับเนื่องจาก
(2.1) เงินฝากดังกล่าวถือเป็ นส่ วนหนึ่งของสัญญาเงินกูแ้ ละลูกค้าของ MFIs ส่ วนใหญ่
อยูใ่ นฐานะ “ผูก้ สู้ ุ ทธิ ” เพราะฉะนั้นความเสี่ ยงที่มีต่อผูก้ ใู้ นกรณี ที่ MFIs ล้มละลายจึงต่า
(2.2) เงิ นฝากแบบบัง คับ ไม่ ไ ด้ส ร้ า งความเสี่ ย งที่ มี นัย ส าคัญแก่ ร ะบบการเงิ นของ
ประเทศ เนื่องจากมีจานวนน้อยและข้อจากัดที่ไม่ให้ถอนเงินฝากเหล่านี้ จะช่วยลดความเสี่ ยงในการ
ที่คนจะแห่ไประดมถอนเงิน
ในบางสถานการณ์ อาจมี เหตุ ผลที่ ควรมี ก ารออกกฎเกณฑ์ที่ไม่เกี่ ยวกับความมัน่ คง
มาบังคับใช้กบั MFIs บ้าง เช่น การบังคับให้ MFIs จดทะเบียน การให้ขอ้ มูลด้านดอกเบี้ยที่โปร่ งใส
แก่ ลูกค้า การให้จดั ทางบการเงิ นในรู ปแบบที่มีความหมาย หรื อแม้กระทัง่ การเข้าร่ วมบริ ษทั ข้อมูล
เครดิตแห่งชาติ จากัด (National Credit Bureau) เป็ นต้น
ทั้งนี้ กฎเกณฑ์ที่ไม่เกี่ยวกับความมัน่ คงที่มีเหตุผลในทางทฤษฎี แต่อาจมีความเสี่ ยง
ในทางปฏิบตั ิได้ เช่น การกาหนดให้รัฐบาลต้องมีการอนุ มตั ิการจัดตั้ง MFIs อาจเปิ ดช่องให้เกิดการ
ทุจริ ตได้ และอาจเป็ นการยากในการออกกฎเกณฑ์ที่ไม่เกี่ ยวกับความมัน่ คง หากไม่มีการควบคุ ม
อัตราดอกเบี้ ย ถึ งแม้ว่าในบางประเทศจะไม่มีการกาหนดเพดานดอกเบี้ ยของ MFIs แต่ก็อาจมี
กฎเกณฑ์ดา้ นดอกเบี้ยอยูใ่ นกฎหมายพาณิ ชย์ปกติอยูแ่ ล้ว ซึ่ งการอนุ ญาตให้ MFIs ที่จดทะเบียนกับ
ภาครัฐปล่อยสิ นเชื่อในอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่ากฎเกณฑ์ของธนาคารพาณิ ชย์ทวั่ ไปอาจเป็ นการไม่เหมาะสม
ในด้านการออกกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวกับความมัน่ คงนั้น การนากฎเกณฑ์ดงั กล่าวมาบังคับ
ใช้กบั MFIs ที่ให้สินเชื่อเพียงอย่างเดียวอาจไม่เหมาะสม เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการออกกฎเกณฑ์น้ นั
จะสู งกว่าที่ รับรู ้ ท้ งั ค่าใช้จ่ายที่ มีต่อผูก้ ากับและผูถ้ ู กกากับ และการออกกฎเกณฑ์ดงั กล่ าวอาจไม่
สนับ สนุ น ให้ เ กิ ด นวัต กรรมและการขยายบริ ก ารด้า นอื่ น ทั้ง นี้ เหตุ ผ ลทั่ว ไปส าหรั บ การออก
กฎเกณฑ์ ด้า นความมัน่ คงคื อเพื่ อ ปกป้ องระบบการเงิ น คุ ้ม ครองผูฝ้ ากเงิ นรายย่อย และจัดการ
อุปทานเงิ น แต่ในทางปฏิ บตั ิ น้ นั MFIs ถื อเป็ นองค์กรที่ เล็กเกิ นไปที่จะส่ งผลกระทบเชิ งระบบ
กอปรกับปั ญหาด้านการกากับในประเทศกาลังพัฒนา จึงมีแนวโน้มสู งที่การกากับสถาบันการเงิ น
เล็ก ๆ ข้างต้นนั้นจะไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
(3) MFIs ระดับชุมชนขนาดเล็ก
การออกกฎเกณฑ์ดา้ นความมัน่ คงมาใช้กบั สถาบันการเงินประเภทนี้ ควรมี “เพดานขั้นต่า”
ซึ่ งจะตัดตัวกลางด้านการเงินขนาดเล็กออกไปให้ไม่ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ดงั กล่าว โดยในหลาย ๆ
ประเภทมีสถาบันการเงิ นนอกระบบ เช่ น เจ้าหนี้ นอกระบบ และ Rotating Savings and Credit
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Associations (ROSCAs)2 ซึ่ งยากต่อการออกกฎเกณฑ์กากับ ในขณะที่ อาจยังไม่มีความชัดเจน
สาหรั บการออกกฎเกณฑ์บ งั คับใช้กบั สถาบันการเงิ นในระบบที่ มีขนาดใหญ่ข้ ึ นมา เช่ น สหกรณ์
การเงินระดับชุมชน ซึ่ งการออกกฎเกณฑ์ดา้ นความมัน่ คง ต้องพิจารณาปั จจัยหลายประการโดยต้อง
คานึ งถึ งการคุ ม้ ครองผูฝ้ ากเงิ น แต่ในขณะเดียวกันก็ควรตระหนักถึ งองค์กรการเงินที่มีขนาดใหญ่
ที่มีค่าใช้จ่ายสู งมาก ซึ่ งอาจไม่คุม้ ค่ากับการกากับสถาบันการเงิ นที่ แทบจะไม่ก่อให้เกิ ดความเสี่ ยง
ทั้งระบบเลย
การตั้งเพดานขั้นต่าในการกาหนดประเภทของสถาบันการเงินที่จะอยูภ่ ายใต้กฎเกณฑ์
ด้า นความมัน่ คงนั้นแตกต่า งกันไปในแต่ล ะประเทศ แต่ โดยรวมแล้วมี เกณฑ์สาคัญ เช่ น ขนาด
สิ นทรัพย์ จานวนสมาชิก ความเป็ นเจ้าของและการควบคุมจากสมาชิ ก ซึ่ งอาจแบ่งเบาภาระการกากับ
จากหน่ วยงานภายนอกได้ พันธะร่ วมกันระหว่างสมาชิ กซึ่ งอาจช่ วยให้การเฝ้ าระวังในหมู่ สมาชิ ก
มีประสิ ทธิ ภาพดีข้ ึน เป็ นต้น
ในบางครั้ งก็ มี ก ารใช้ ปั จ จัย หลาย ๆ ข้อ รวมกัน เช่ น กฎหมายการธนาคารของ
แอฟริ กาใต้ปี 2538 ที่กาหนดให้องค์กรที่มีสมาชิ กที่มีพนั ธะร่ วมกัน (เช่น สมาชิ กทางานให้นายจ้าง
คนเดียวกัน หรื อประกอบอาชีพในเขตธุ รกิจเดียวกัน) ไม่ตอ้ งปฎิบตั ิตามกฎเกณฑ์ถา้ ขนาดสิ นทรัพย์
ขององค์กรไม่ถึง 1.5 ล้านเหรี ยญ โดยองค์กรที่ มีขนาดทรั พย์สินไม่ถึง 1.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐ
แต่มากกว่า 150,000 เหรี ยญสหรัฐ จะอยูภ่ ายใต้กฎเกณฑ์ที่ไม่เกี่ ยวข้องกับความมัน่ คงแบบจากัด
เช่นบังคับให้มีการตรวจบัญชีรายปี และบังคับให้เป็ นสมาชิกของสมาพันธ์ที่สนับสนุ นให้มีการออก
กฎเกณฑ์กากับดูแลตนเอง (Self-Regulatory Federation)
(4) กรอบการออกกฎเกณฑ์
ในการออกกรอบกฎเกณฑ์ ผูอ้ อกกฎเกณฑ์ควรเข้าใจและนาความเสี่ ยงที่ จะเกิ ดกับ
MFIs มาพิจารณาเพื่อกาหนดกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ ยง โดยความเสี่ ยงที่มกั จะ
เกิดกับ MFIs มีดงั ต่อไปนี้
(4.1) ความเสี่ ยงด้านความเป็ นเจ้าของและการบริ หารจัดการ ผลการดาเนิ นงานของ
MFIs นั้นขึ้นอยูก่ บั โครงสร้างและการบริ หารจัดการเป็ นอย่างมาก โดย MFIs ที่เป็ น NGO จะเผชิญ
ความเสี่ ยงด้านนี้ มากเนื่ องจากสถาบันการเงิ นดังกล่าวไม่มีเจ้าของที่แท้จริ ง โดยเงิ นทุนส่ วนใหญ่
มาจากผูบ้ ริ จาคเงินที่มีจุดประสงค์หลักเพื่อช่วยเหลือสังคม จึงอาจทาให้ไม่มีแรงจูงใจในการติดตาม
ผลการดาเนินงานและการวางกลไกการควบคุมการดาเนินงาน ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูอ้ อกกฎเกณฑ์
2

Rotating Savings and Credit Associations (ROSCAs) หมายถึง กลุ่มองค์กรการเงินชุมชนที่จดั ตั้ง
ขึ้นเอง หรื อเกิดจากการรวมกลุ่มกันเองของชุมชนในพื้นที่ เช่น กลุ่มอาชีพ กลุ่มสัจจะ กลุ่มออม
ทรัพย์ เป็ นต้น
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จึงแนะนาให้ MFIs เหล่านี้แปรสภาพเป็ นบริ ษทั ที่มีผถู ้ ือหุ ้นและอยูภ่ ายใต้กฎหมายเอกชน ก่อนที่จะ
เปิ ดรับเงินฝาก แต่การกระทาดังกล่าวก็อาจมีความเสี่ ยงที่ MFIs จะขยับไปให้บริ การในตลาดที่สูง
กว่า และการดาเนิ นงานไม่เป็ นไปตามพันธกิ จ (Mission Drift) อย่างที่เกิ ดขึ้นกับ K-Rep ของ
ประเทศเคนยา (Nyerere et al, 2004)
(4.2) ความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อ คือความเป็ นไปได้ที่จะมีการผิดนัดชาระหนี้หรื อไม่มีการ
ชาระหนี้ คืนเลยถึ งแม้ว่า MFIs โดยทัว่ ไปจะมี อตั ราการผิดนัดชาระหนี้ ที่ต่ า Portfolio ของ MFIs
จึ ง มี ความผันผวนสู ง กว่า Portfolio ของสถาบันการเงิ นดั้ง เดิ ม ทัว่ ไป เนื่ องจากการใช้ตวั แทน
หลักประกัน (Collateral Institutes) และความสามารถในการชาระหนี้ ต่า เนื่ องจากแรงจูงใจหลัก
ของการชาระเงินกูค้ ืนของลูกหนี้ คือการได้รับเงินกูใ้ นงวดถัดไป ทั้งนี้ การกาหนดให้การกูย้ ืมเป็ น
การค้ าประกันในลักษณะเป็ นกลุ่ ม ถ้าหากสมาชิ กในกลุ่ มหากสมาชิ กคนใดคนหนึ่ งมี การผิดนัด
ช าระหนี้ อาจส่ ง ผลกระทบให้ผูใ้ ห้ กู้ไ ม่ ส ามารถปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ให้ ก ับ สมาชิ ก คนอื่ นในกลุ่ ม ได้
นอกจากนี้ ลูกค้าของ MFIs ส่ วนใหญ่มกั จะมีลกั ษณะคล้าย ๆ กันในด้านภูมิศาสตร์ และตลาด ซึ่ งจะ
ก่อให้เกิดความเสี่ ยงร่ วม (Covariance Risk) และเนื่องจาก Portfolio เงินกูน้ ้ นั มักจะเป็ นองค์ประกอบหลัก
ของสิ น ทรั พ ย์ท้ งั หมด อัตราการช าระหนี้ ที่ ลดลงเล็ กน้อยอาจส่ งผลกระทบใหญ่ หลวงต่ อผลการ
ดาเนินงานโดยรวมได้
(4.3) ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึงปั ญหาเรื่ องความสามารถในการหาเงิ นสด
ของสถาบันการเงินในกรณี ที่ลูกค้าต้องการถอนเงินหรื อต้องการสิ นเชื่ อเพิ่ม สภาพคล่องที่ต่าจะลด
ความสามารถของ MFIs ในการตอบสนองต่อความต้องการของผูก้ ซู้ ่ ึ งอาจส่ งผลให้ MFIs ต้องจากัด
การปล่อยสิ นเชื่อ เนื่องจาก MFIs ส่ วนใหญ่ใช้วิธีการบังคับชาระหนี้ แบบมีการให้สินเชื่ องวดต่อไป
เป็ นแรงจูงใจ ความสามารถในการให้สินเชื่ อที่ลดลงจึงส่ งผลกระทบต่อการชาระหนี้ ซึ่ งอาจทาให้
สภาพคล่องต่าลงไปอีก
(4.4) ความเสี่ ย งด้า นดอกเบี้ ย เป็ นความเสี่ ย งที่ เกิ ดขึ้ นกับ สถาบันการเงิ นทุ ก แห่ ง
ซึ่ งเกิดจากการที่ระยะเวลา (Term Structure) ของสิ นทรัพย์และหนี้ สินไม่สัมพันธ์กนั เช่น ในกรณี ที่
MFIs ปล่อยเงินกูอ้ ตั ราดอกเบี้ยคงที่ระยะยาวโดยไม่สามารถรี ไฟแนนซ์ (Refinance) เงินกูจ้ านวน
ดังกล่าวในสภาวะดอกเบี้ ยลดลงได้ MFIs จะถูกบังคับให้ต้ งั อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในระดับสู ง
ในขณะที่สถาบันการเงินอื่นที่ไม่ได้ประสบปั ญหา Mismatch สามารถลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นได้
การตั้งเพดานดอกเบี้ ยก็จะเป็ นการจากัดไม่ให้ MFs เพิ่มดอกเบี้ ยในสภาวะที่ ตน้ ทุนทางการเงิ น
สู งขึ้น
(4.5) ความเสี่ ยงด้านชื่อเสี ยง เป็ นความเสี่ ยงที่จะเกิดต่อรายได้และทุนในกรณี ที่ MFIs
มีภาพลักษณ์ต่อสาธารณชนที่ไม่ดี (Campion, 2000) สาหรับ MFIs ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบ
การดาเนิ นงาน ความเสี่ ยงด้านนี้ จะเพิ่มขึ้นอย่างมากในกรณี ที่ MFIs มีการเปลี่ยนแปลงจากสถาบัน
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การเงิ นที่ ให้สินเชื่ ออย่างเดี ยวไปเป็ นสถาบันการเงิ นที่ระดมและรั บเงิ นฝากจากประชาชน ทั้งนี้
MFIs ที่จะประสบความสาเร็ จในการระดมเงินฝากนั้นต้องมีภาพลักษณ์วา่ มีความมัน่ คงและเชื่ อถือได้
ภาพรวมด้านความเสี่ ยงนี้แสดงให้เห็นว่าความเสี่ ยงที่จะเกิดกับสถาบันการเงินระดับฐานราก
มีความคล้ายคลึ งกับสถาบันการเงินทัว่ ไป แต่สาหรับ MFIs นั้นความเสี่ ยงรายบุคคล และ risk profile
อาจมีความสาคัญต่างจากสถาบันการเงินปกติอยูม่ าก (Vogel, Gomez and Fitzgerald, 2000)
(5) ระดับของกฎเกณฑ์
กรอบกฎเกณฑ์สามารถจัดได้เป็ นหลายระดับ (Staschen, 2003) กฎเกณฑ์หลักซึ่ งอาจ
อยู่ใ นรู ปของกฎหมายหรื อพระราชบัญญัติ จะให้นิย ามหลัก การและมาตรฐานทัว่ ไปที่ ส ถาบัน
การเงิ นต้องปฏิ บตั ิตามและมักจะเป็ นกฎเกณฑ์ที่มีเสถี ยรภาพ ส่ วนกฎเกณฑ์ลาดับรอง (Statutory
Regulations) ซึ่ งมีการออกโดยอิงตามกฎหมายหลักจะกล่าวถึงกระบวนการและมาตรฐานที่ตอ้ งมี
การปรั บ บ่ อย ๆ และโดยส่ วนใหญ่ เป็ นเกณฑ์ที่ ส ามารถออกได้โดยไม่ ต้องผ่านฝ่ ายนิ ติบญ
ั ญัติ
โดยทัว่ ไปแล้วกฎหมายและพระราชบัญญัติตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาซึ่ งต้องใช้เวลาจาก
ฝ่ ายนิ ติบ ัญญัติใ นการตัดสิ นใจยาวนาน ในขณะที่ ก ฎเกณฑ์ ล าดับ รองสามารถเปลี่ ย นแปลงได้
รวดเร็ วผ่านทางหน่วยงานฝ่ ายบริ หารไม่วา่ จะเป็ นกระทรวงหรื อธนาคารกลาง โดยกฎเกณฑ์ลาดับ
รองจะมีรายละเอียดมากกว่า และสามารถปรับใช้กบั การเปลี่ ยนแปลงทางอุตสาหกรรม เศรษฐกิ จ
หรื อความเข้าใจด้านความเสี่ ยงของผูอ้ อกกฎเกณฑ์ได้ดีกว่า นอกจากนี้ หน่วยงานกากับยังสามารถ
นาเสนอแนวทางที่ อ้า งถึ ง กฎหมายหรื อเกณฑ์บ างมาตราได้ แนวทางดัง กล่ า วมัก จะมี ก ารระบุ
ในหนังสื อเวียน แต่ไม่ได้มีการบังคับใช้ทางกฎหมายอย่างจริ งจัง โดยแนวทางและหนังสื อเวียน
เหล่านี้มีความยืดหยุน่ สู งสุ ด เนื่ องจากมีการให้อานาจแก่หน่วยงานกากับในการออกแนวทางอย่างมาก
ถึงแม้วา่ แนวทางดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายที่ต่าก็ตาม
โดยปกติแล้วกฎหมายหลัก จะมีการแยกแยะสถาบันการเงินออกเป็ นประเภทและระบุ
ถึงธุ รกรรมที่สถาบันการเงินนั้น ๆ สามารถกระทาได้ รวมทั้งจะมีขอ้ จากัดด้านธุ รกรรมและกาหนด
เงิ น ทุ น ขั้น ต่ า รวมทั้ง ข้อ จ ากัด ในการถื อ หุ ้ น อี ก ด้ว ย นอกจากนี้ กฎหมายยัง มี ก ารก าหนดหลัก
บรรษัทภิบาลเบื้องต้นซึ่ งรวมทั้งการควบคุมจากภายในและภายนอก กาหนดแนวทางทัว่ ไปเกี่ยวกับ
การกากับ และออกกฎเกี่ ยวกับการล้มละลาย การออกจากตลาด เป็ นต้น ส่ วนกฎเกณฑ์ลาดับรอง
เป็ นการกาหนดมาตรฐานเกี่ ยวกับประเด็ นที่ มีก ารเปลี่ ยนแปลงบ่อย (คุ ณภาพสิ นทรั พย์ การกัน
สารองหนี้ สู ญ และมาตรฐานการรายงาน) ยกตัวอย่า งเช่ น การดารงเงิ นทุ นส ารองของสถาบัน
การเงิ นหลายรู ปแบบควรจะมีกฎหมายรองรับ ในขณะที่องค์ประกอบของอัตราความเพียงพอของ
เงินกองทุนควรจะมีการกาหนดโดยเกณฑ์เฉพาะ
กรอบกฎหมายที่เกี่ยวกับการออกหลักเกณฑ์ความมัน่ คงทางการเงินจะช่วยสร้างความ
มัน่ ใจว่าสถาบันการเงิ นที่มีความมัน่ คงเท่านั้นที่จะเข้าสู่ ระบบสถาบันการเงินได้ และผูก้ ากับดูแล
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มีการกากับดูแลสถาบันการเงินเหล่านี้ อย่างเคร่ งครัดและมีผลกาไร รวมทั้งมีการป้ องกันและแก้ไข
ความเสี ยหายที่อาจเกิ ดขึ้นจากการดาเนิ นงานสถาบันการเงิ นอย่างเพียงพอ โดยการออกกฎเกณฑ์
ด้านความมัน่ คงมักจะครอบคลุ มองค์ประกอบต่อไปนี้ 1) ความต้องการเงินทุนขั้นต่า 2) การจากัด
สัดส่ วนถื อหุ ้นสู งสุ ด 3) ความเพียงพอของเงินกองทุน 4) การออกใบอนุญาต 5) คุณภาพสิ นทรัพย์
6) ข้อจากัดด้านการรับความเสี่ ยงและการกูย้ ืมภายใน (Insider Lending) 7) การดารงเงินทุนสารอง
และสภาพคล่ อง 8) มาตรฐานการรายงาน 9) การแทรกแซงและนโยบายการแก้ไขปั ญหา และ
10) การประกันเงินฝาก
(6) การกากับดูแล
ในช่วงทศวรรษที่ผา่ นมามีการอภิปรายเกี่ยวกับกรอบกฎเกณฑ์ของ MFIs อย่างกว้างขวาง
แต่ผใู ้ ห้ความสนใจเกี่ ยวกับการกากับระบบการเงิ นระดับฐานรากยังคงน้อยอยู่ โดยสาเหตุอาจมาจาก
ประสบการณ์ดา้ นการกากับการเงินระดับฐานรากที่จากัด ทรัพยากรของผูอ้ อกกฎเกณฑ์มีนอ้ ยและ
ส่ วนใหญ่จะถูกอุทิศให้กบั การคุ ม้ ครองผูฝ้ ากเงิ น (ดังนั้น ผูก้ ากับดูแลจึงไม่ค่อยให้ความสนใจกับ
MFIs เนื่องจากผูก้ ากับจะให้ความสาคัญกับสถาบันการเงินขนาดใหญ่ที่มีเงินฝากกระจุกตัวอยูเ่ ป็ น
จานวนมาก) การกากับสถาบันการเงิ นที่ มี ประสิ ท ธิ ภาพต้องประกอบไปด้วยการให้ใ บอนุ ญาต
สถาบันการเงิ นใหม่ การตั้ง กรอบส าหรั บ การรายงานด้า นความมัน่ คงและการตรวจสอบนอก
สถานที่ ตามมาด้วยการตรวจสอบ ณ สถานที่ประกอบ และต้องมีการแทรกแซงและแก้ไขหากมีการ
ละเมิดกฎเกณฑ์อีกด้วย
(6.1) การก ากับ ดู แลแบบใช้ค วามเสี่ ยงเป็ นพื้ นฐาน (Risk-Based Approach To
Supervision) ถึ ง แม้ว่า ประสบการณ์ ด้า นการก ากับ การเงิ น ระดับ ฐานรากจะมี อ ยู่ จ ากัด แต่ ก็ มี
แนวโน้มว่าการกากับแบบใช้ความเสี่ ยงเป็ นพื้นฐานน่าจะดีกว่าการกากับแบบดั้งเดิ ม (Leigerwood
and White) โดยการกากับแบบ Risk-Based จะเน้นไปที่ความเข้าใจและการประเมินความสามารถ
ของสถาบันการเงิ นในการระบุ วัด ติ ดตาม และควบคุ มความเสี่ ย งในรู ปแบบที่ เหมาะสมและ
ทันเวลา ในขณะที่การกากับแบบดั้งเดิมคือการนากระบวนการที่เป็ นมาตรฐานมาใช้ และเน้นไปที่
ธุ รกรรมรายบุคคลและความเพียงพอของหลักประกัน โดยการกากับแบบ Risk-Based จะเหมาะสม
กับการระบุถึงสาเหตุของปั ญหามากกว่าการระบุปัญหาในปั จจุบนั
Fitzgerald and Vogel (2000) เห็ นว่า ความเสี่ ยงสามารถถูกหักล้างได้โดยการ
ผลักภาระไปให้ผกู ้ ู้ การเก็บค่าชดเชยความเสี่ ยง (ผ่านทางดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม) เมื่อปล่อยเงินกู้
ให้กบั ผูก้ ูท้ ี่มีความเสี่ ยงสู งหรื อการเรี ยกหลักประกันเป็ นจานวนมากถื อเป็ นวิธีปกติในการหักล้าง
ความเสี่ ย ง ทั้ง นี้ วิธี ก ารกากับ ภาคธนาคารแบบดั้ง เดิ ม เน้น ไปที ่ค วามถูก ต้อ งของงบการเงิน
การปฏิ บตั ิตามอัตราส่ วนด้านการเงินต่างๆ และการควบคุ มภายในเพื่อป้ องกันการทุจริ ตเป็ นหลัก
ข้อดีของวิธีการกากับแบบดั้งเดิมคือการที่ผกู ้ ากับสามารถเห็นภาพรวมของฐานะทางการเงินปั จจุบนั
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ของสถาบันการเงิ นที่ ชัดเจนและสามารถวัดผลออกมาเป็ นตัวเลขได้ อย่างไรก็ตาม ผูก้ ากับจะมี
ข้อมูลเชิงลึกเพื่อใช้ในการระบุปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่จากัด
การเน้นไปที่สถานการณ์ปัจจุบนั ของสถาบันการเงินและตัวชี้วดั ทางการเงินนั้น
สามารถช่วยให้ผกู ้ ากับให้คาแนะนาแก่สถาบันการเงินเพื่อลดหรื อหลีกเลี่ยงความเสี่ ยง เมื่อประสบ
ปั ญหาแล้วเท่านั้น ในการเงิ นระดับฐานราก ความเสี่ ยงไม่สามารถถูกหักล้างด้วยการบังคับเรี ยก
หลัก ประกันเป็ นจานวนมากได้ นอกจากนี้ ความสามารถในการกระจายความเสี่ ย งไปยัง ภาค
เศรษฐกิ จและภูมิภาคต่าง ๆ ก็ยงั มีอยูจ่ ากัด อย่างไรก็ตาม MFIs หลายแห่ งได้ทาการพัฒนาวิธีการ
จัดการความเสี่ ยงที่เกิดจากการให้สินเชื่อระดับฐานรากด้วยการวิเคราะห์ความสามารถในการชาระ
หนี้ และพฤติกรรมของผูก้ ูอ้ ย่างละเอียด และยังให้แรงจูงใจในการชาระหนี้ ที่ดีอีกด้วย แม้กระนั้น
การตรวจสอบทั้ง ในและนอกสถานที่ แบบดั้ง เดิ ม ซึ่ ง เน้นไปที่ ก ารเก็บ เอกสารและหลักประกัน
ในการทาธุรกรรมรายบุคคลอาจจะเป็ นการประเมินความเสี่ ยงของการเงินระดับฐานรากที่สูงเกินไป
และอาจไม่สามารถทาได้จริ งในกรณี ที่มีธุรกรรมเป็ นจานวนมาก
ในทางตรงข้ามกัน การกากับแบบ Risk-Based เน้นไปที่กระบวนการบริ หาร
ความเสี่ ยง โดยผูก้ ากับตระหนักถึงความสามารถของ MFIs แต่ละรายในการจัดการความเสี่ ยงกับผูก้ ู้
ผลิ ตภัณฑ์ และการลงทุ นอยู่แล้ว จึ งได้มีการเปิ ดช่ องให้ MFIs สามารถให้บริ การรู ปแบบใหม่
เช่ น การให้เงิ นกูแ้ บบไม่มีหลักประกันได้ เป็ นต้น ดังนั้น การกากับแบบ Risk-Based ที่เน้นไปที่
Risk Profiles ที่ต่างกันของลูกค้าจึงเหมาะสมสาหรับการดาเนิ นการให้บริ การทางการเงินรู ปแบบใหม่
เป็ นพิเศษ
อย่างไรก็ดี การกากับแบบ Risk-Based ก็ส่งผลให้งานของผูก้ ากับมีความท้าทาย
เพิ่มขึ้นเช่ นกัน โดยผูก้ ากับต้องเข้าใจ Risk Profiles ของสถาบันการเงิ นต่าง ๆ ที่มีการให้บริ การ
ผลิ ตภัณฑ์ และลู กค้า ที่ ต่างกันไป และผูก้ ากับยังต้องมี ความสามารถประเมิ นความเพี ยงพอของ
มาตรการต่าง ๆ ที่ ออกมาเพื่อลดความเสี่ ยงเหล่านี้ ได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ในระบบการเงิ นแบบ
ฐานราก ผูก้ ากับต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการดาเนิ นงานของ MFIs และต้องสามารถประเมิน
ได้วา่ วิธีการบริ หารของ MFIs เหมาะสมและเน้นไปที่การลดความเสี่ ยงหรื อไม่ ซึ่ งผูก้ ากับต้องเข้าใจ
ลักษณะสาคัญของการเงิ นระดับฐานรากอย่างลึ กซึ้ ง ซึ่ งประเด็นดังกล่าวถื อเป็ นข้อจากัดที่ สาคัญ
เนื่องจากผูก้ ากับส่ วนใหญ่มกั จะเคยกากับเฉพาะสถาบันการเงินในระบบมาก่อน ผูก้ ากับเองยังต้อง
มีความรู ้เชิงลึกเกี่ยวกับความเสี่ ยงและวิธีการจัดการความเสี่ ยงแต่ละประเภทอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
การนาวิธีการกากับแบบ Risk-Based มาใช้จะนามาซึ่ งความเปลี่ ยนแปลงด้าน
วัฒนธรรม การท างาน โดยในการก ากับ แบบดั้ง เดิ ม นั้นมี ก ารจัดการกับ ความเสี่ ย งด้ว ยการตั้ง
ข้อจากัดด้านความมัน่ คงเกี่ยวกับระดับความเสี่ ยงที่สถาบันการเงินสามารถรับได้ ดังนั้น ผูก้ ากับจึง
ไม่เต็มใจที่จะปฏิบตั ิต่อสถาบันการเงินต่างกันออกไปโดยใช้เกณฑ์ปฏิบตั ิตามความสามารถในการ
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จัดการความเสี่ ยงของสถาบันการเงิน ในขณะที่ผกู ้ ากับที่ใช้วิธีกากับแบบ Risk-Based ต้องเปิ ดใจให้
กว้าง เพื่อรับบริ การและผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ และต้องพร้อมที่จะยอมรับวิธีการบริ หารความเสี่ ยง
ของการเงินระดับฐานรากที่ใช้เฉพาะกับการจัดการกับหนี้ที่ขนาดเล็กและไม่มีหลักประกัน
(6.2) หลักการของการกากับแบบ Risk-Based
Hannig and Omar (2000) ได้สรุ ปหลักการกากับแบบ Risk-Based ไว้ดงั นี้
(6.2.1) แบ่งความรั บผิดชอบระหว่างบุ คคลสาคัญ ภายใต้วิธี แบบ Risk-Based
ความรั บ ผิดชอบด้านการบริ หารความเสี่ ย งจะมี ก ารแบ่ งความรั บผิดชอบกันในกลุ่ ม ของผูก้ ากับ
เจ้าของสถาบันการเงิน ผูจ้ ดั การ และผูต้ รวจทั้งภายนอกและภายใน (Van Greuning and BrajovicBratonovic, 2000) เพื่อการหลีกเลี่ยงกระบวนการที่มีค่าใช้จ่ายสู งและไม่มีประสิ ทธิ ภาพนั้น ผูก้ ากับ
จะต้องหารื อกับ สถาบันที่ ถู ก ก ากับ โดยการรั บ ฟั ง และนาความเห็ นของเจ้า หน้า ที่ ระดับ สู ง และ
คณะกรรมการบริ หารของสถาบันการเงินภายใต้การกากับไปประกอบการตัดสิ นใจด้านการกากับ
ส่ วนเจ้าของจะมีส่วนสาคัญในการสร้ างบรรษัทภิบาลที่มีประสิ ทธิ ภาพ และผูจ้ ดั การมีหน้าที่หลัก
ในการดารงมาตรฐานที่มีความเป็ นมืออาชีพ ผูต้ รวจสอบบัญชีภายในมีหน้าที่ทบทวนกระบวนการ
และวิธี การอย่า งสม่ า เสมอเพื่อสร้ างความมัน่ ใจว่ามี การก าหนดกระบวนการที่ ชัดเจนและมี การ
ปฏิ บ ัติ ต ามกระบวนการดัง กล่ า วอย่า งเคร่ ง ครั ด ส่ ว นผูต้ รวจบัญ ชี ภ ายนอกที่ มี ก ารรั บ รองจาก
หน่วยงานกากับมีหน้าที่หลักในการตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงิน
(6.2.2) เน้นไปที่การออกใบอนุญาต แม้วา่ กระบวนการออกใบอนุ ญาตไม่ได้เป็ น
หลัก ประกัน ว่ า สถาบัน การเงิ น จะสามารถด าเนิ น การได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพหลัง จากได้รั บ
ใบอนุ ญาตแล้ว อย่า งไรก็ ดี การให้ใบอนุ ญาตถื อเป็ นวิธีที่ มีป ระสิ ทธิ ภาพในการลดจานวนของ
สถาบัน การเงิ น ที่ มี ศ ัก ยภาพอ่ อ นแอไม่ ใ ห้ ร ะดมเงิ น ฝากจากประชาชน การเน้น ไปที่ ก ารออก
ใบอนุญาตจะช่วยให้ผกู ้ ากับสามารถบังคับใช้มาตรฐานด้านคุณภาพและลดความน่าจะเป็ นของการ
ล้มละลายของสถาบันการเงินในอนาคตได้ ซึ่ งเป็ นการจากัดความเสี ยหายให้กบั ผูฝ้ ากเงินและดารง
ความเชื่ อมัน่ ของประชาชนต่อสถาบันการเงิ นไปในตัว ทั้งนี้ การให้ใบอนุ ญาตต้องใช้งบประมาณ
ในการกากับในช่วงต้นค่อนข้างสู ง อย่างไรก็ดี เมื่อระบบการออกใบอนุ ญาตมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
ค่าใช้จ่ายในการกากับก็จะลดลงเนื่ องจากไม่จาเป็ นต้องมี การตรวจสอบธุ รกรรมรายสถาบันเป็ น
ประจาตราบเท่าที่ไม่มีสัญญาณว่าสถานะด้านความเสี่ ยงของสถาบันนั้น ๆ ย่าแย่ลง
(6.2.3) เน้นที่การควบคุมภายใน การกากับแบบ Risk-Based จะเน้นไปที่คุณภาพ
ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System: MIS) และความเพียงพอ
ของการควบคุมภายในมากกว่าการพึ่งพาผูต้ รวจภายนอก (Van Greuning, Gallardo and Randhawa,
1999)
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(6.2.4) เน้น ที่ ก ระบวนการและวิธี ปฏิ บตั ิ การประเมิ นคุ ณภาพของ Portfolio
สิ นเชื่อนั้นต้องมีพ้ืนฐานจากความเข้าใจความเสี่ ยงที่มีต่อผลิตภัณฑ์และกระบวนการหลัก แทนที่จะ
ทาการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวกับธุ รกรรมรายบุคคล ผูก้ ากับควรจะทบทวนประวัติและแนวโน้มของ
คุณภาพ Portfolio สิ นเชื่อและเปรี ยบเทียบกับบรรทัดฐาน (Benchmark) ที่มีอยู่ โดยผูก้ ากับจะทาการ
ประเมินคุ ณสมบัติเชิ งคุ ณภาพของเทคโนโลยีการให้สินเชื่ อ เช่ น ความเพียงพอของการวิเคราะห์
สิ นเชื่ อ กระบวนการทวงหนี้ ของผลิ ตภัณฑ์ต่าง ๆ และคุ ณภาพของงานของเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสิ นเชื่ อ
และการดู แลจากฝ่ ายบริ หาร ผูก้ ากับ จะให้ความสาคัญกับพื้นที่ ที่มีค วามเสี่ ย งสู งและระบุ ว่าการ
ตรวจสอบภายในเหมาะสมหรื อไม่ที่จะจัดการกับความเสี่ ยงเหล่านี้ ความเสี่ ยงสภาพคล่องจะถู ก
ประเมินโดยการตรวจสอบความเพียงพอของการจัดการสภาพคล่องและความยืดหยุน่ ในการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนที่จะช่วยส่ งเสริ มสภาพคล่อง
(6.2.5) ใช้เครื่ องมื อประเมินผล การกากับแบบ Risk-Based ใช้อตั ราส่ วนทาง
การเงินและเครื่ องมือและวิธีการเชิงปริ มาณอื่น ๆ อย่างไรก็ดี เครื่ องมือเหล่านี้ ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยน
เพื่อใช้ ในการประเมิน Risk Profiles และ Portfolio ของ MFIs การตั้งบรรทัดฐานสามารถกาหนด
ตามวิธีปฏิ บตั ิที่ดีที่สุด (Best Practice) ได้ โดยต้องคานึ งถึ งสถานการณ์ ที่แตกต่างกันในแต่ละ
ประเภท
(6.2.6) เน้นไปที่การเปิ ดเผยข้อมูล สถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุ ญาตต้องมีการ
เปิ ดเผยข้อมูลที่แม่นยาต่อผูก้ ากับอย่างเป็ นระบบและตรงต่อเวลา ดังนั้น ฝ่ าย MIS ต้องสามารถ
รองรั บ มาตรฐานการรายงานที่ ผูก้ ากับ เป็ นผูก้ าหนดได้ อย่า งไรก็ ดี มาตรฐานการรายงานควร
คานึงถึงลักษณะเฉพาะตัวของการเงินระดับฐานรากและเน้นไปที่การเปิ ดเผยข้อมูลที่จาเป็ นต้องใช้
ในการประเมินความเสี่ ยงของ MFIs ความถี่ ของการรายงานจะขึ้นอยู่กบั ความผันผวนของความ
เสี่ ย งดังกล่ า วและควรคานึ ง ถึ งปั ญหาการสื่ อสารและการขาดแคลนโครงสร้ างพื้ นฐานในกรณี
ที่สถาบันการเงินอยูใ่ นพื้นที่กนั ดารอีกด้วย
(7) ปัญหาและความท้าทาย
ถึ งแม้ว่าฝ่ ายออกกฎเกณฑ์และกากับจะมีประสบการณ์ ดา้ นการออกกฎเกณฑ์และ
กากับดูแล MFIs มากขึ้น ก็ยงั คงมีความท้าทายดังต่อไปนี้
(7.1) MFIs ไม่สามารถรั บภาระค่าใช้จ่ายในการกากับได้ การออกกฎเกณฑ์และ
ก ากับ ด้า นความมัน่ คงนั้ น รวมไปถึ ง การอนุ ญ าตให้ส ถาบัน การเงิ น รับ และโอนเงิ น ไปให้
ประชาชน การตรวจสอบทั้งในและนอกสถานที่ วิธี การแก้ไ ขปั ญหา และแม้ก ระทัง่ อานาจรั ฐ
ในการเข้าควบคุ ม สั่งล้มละลาย หรื อสั่งปิ ดสถาบันการเงิ น โดยค่าใช้จ่ายในการกากับนั้นสู งและ
การกากับ MFIs ขนาดเล็กหลาย ๆ แห่ งอาจส่ งผลกระทบต่องบประมาณที่ปกติ มีจากัด ในบาง
ประเทศ สถาบัน การเงิ น จะถู ก บัง คับ ให้ อ อกเงิ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการก ากับ เหล่ า นี้ บางส่ ว นหรื อ
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เต็มจานวน อย่างไรก็ดี MFIs โดยปกติไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ได้ ตัวอย่างเช่น ในปี ค.ศ.
2000 MFIs หลายแห่ งของประเทศเปรู ที่อยู่ภายใต้การกากับของรั ฐไม่อยู่ในฐานะที่ จะแบกรับ
ค่าใช้จ่ายด้านการกากับได้เกิ นร้อยละ 6.5 ของค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นทั้งหมด (Jansson, Rosales and
Weslet, 2003) โดยส่ วนที่ขาดนั้นจะมาจากการบริ จาคของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ ดังนั้น จึงเป็ น
สิ่ งสาคัญที่รัฐบาลต้องออกเงินอย่างน้อยบางส่ วนเพื่อการกากับการดาเนิ นงานการเงินระดับฐานราก
ที่มีประสิ ทธิภาพ
(7.2) เจ้าของ MFIs ที่อยูภ่ ายใต้การกากับไม่มีเงินทุนเพียงพอในการเพิ่มทุนในกรณี
ที่เกิดภาวะฐานะการเงินตกต่า ในการจัดการความเสี่ ยงด้านความเป็ นเจ้าของและการบริ หารจัดการ
ของ MFIs ที่เป็ น NGO ผูอ้ อกกฎเกณฑ์มกั จะยืนยันให้ MFIs เหล่านี้ แปรสภาพเป็ นบริ ษทั ที่มีผถู ้ ือ
หุ ้นจริ ง และมี เงิ นทุ นมากพอที่ จะโอบอุ ม้ สถาบันการเงิ นในกรณี ที่เศรษฐกิ จตกต่ า ในช่ วงปลาย
ทศวรรษ 1990 มีนกั ลงทุนสถาบันที่ลงทุนเฉพาะกับ MFIs เกิดขึ้น แม้กระนั้นก็ยงั ไม่เป็ นที่แน่ชดั ว่า
นัก ลงทุ น เหล่ า นี้ จะมี เ งิ น ทุ นเพี ย งพอหรื อ ไม่ นอกจากนี้ นัก ลงทุ น เหล่ า นี้ ยัง มี แ ผนการลงทุ น
ที่อนุ รักษ์นิยมและเลือกที่จะลงทุน ใน MFIs ที่มีผลการดาเนิ นงานดี ซึ่ งโดยปกติก็อยู่ในฐานะที่
สามารถเข้าถึ งแหล่งเงิ นทุนจากตลาดการเงิ นได้อยู่แล้ว นอกจากนี้ นักลงทุนภาคประชาชน (เช่ น
สถาบันการเงินนานาชาติ) มักจะถือหุ ้นในระยะเวลาที่จากัด และยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีผลู ้ งทุน
เชิ งพาณิ ชย์เข้ามาซื้ อหุ ้นจากนักลงทุนสถาบันที่อาจจะถอนตัวในอนาคตหรื อไม่ รวมทั้งอาจมีการ
ดาเนินการที่ไม่สอดคล้องกับพันธกิจอาจจะเกิดขึ้นในกรณี ที่มีผลู ้ งทุนเชิ งพาณิ ชย์ เนื่ องจากผูล้ งทุน
เหล่านี้อาจจะตัดสิ นใจดาเนินการในตลาดส่ วนอื่นที่ให้ผลตอบแทนดีกว่าการเงินระดับฐานราก
อย่างไรก็ตาม การกากับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานรากจาเป็ นต้องคานึ งถึงปั จจัย
หรื อเงื่ อนไขอื่นที่แตกต่างจากการกากับดูแลสถาบันการเงิ นทัว่ ไป เนื่ องจากองค์กรการเงินระดับ
ฐานรากมี บทบาทหลักในการส่ งเสริ มการเข้าถึ งบริ การทางการเงิ น ซึ่ งกลุ่ มเป้ าหมายขององค์กร
การเงินระดับฐานรากเหล่านี้ อาจไม่สามารถเข้าถึ งบริ การทางการเงินทัว่ ไปได้ โดย CGAP (2012)
ได้แนะนาว่า การกากับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานรากจาเป็ นต้องเข้าใจและคานึงถึงปั จจัยพิเศษของ
องค์กรการเงินระดับฐานรากใน 3 ด้าน ได้แ ก่ (1) องค์กรการเงิ นระดับฐานรากถื อเป็ นผูใ้ ห้บริ การ
ทางการเงินรู ปแบบใหม่ (2) องค์กรการเงินระดับฐานรากมีลูกค้ากลุ่มใหม่ซ่ ึ งมีลกั ษณะแตกต่างจาก
ลูกค้าของสถาบันการเงินทัว่ ไป และ (3) องค์กรการเงินระดับฐานรากมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรื อ
ช่องทางการให้บริ การทางการเงินในรู ปแบบใหม่ ดังนั้น การกากับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานราก
จึงจาเป็ นต้องอาศัยความสมดุลระหว่างการส่ งเสริ มการเข้าถึงบริ การทางการเงิน (Financial Access)
การรั ก ษาเสถี ย รภาพทางการเงิ น (Financial Stability) การสนับ สนุ นความมัน่ คงทางการเงิ น
(Financial Integrity) และการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (Consumer Protection) ทั้งนี้ การกากับดูแลในระยะ
เริ่ มต้นอาจมีวตั ถุประสงค์เพียงส่ งเสริ มการเข้าถึงบริ การทางการเงิน และอาจมีการแก้ไขหลัก เกณฑ์
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เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้องค์กรการเงิ นระดับฐานรากสามารถให้บ ริ ก ารได้ห ลากหลายแก่ ก ลุ ่ ม ลู ก ค้า
ที่กว้างขวางมากขึ้น เช่น การอนุ ญาตให้องค์กรการเงินระดับฐานรากสามารถเรี ยกเก็บอัตราดอกเบี้ย
ได้สูงขึ้ นเพื่อ ให้ก ารให้สิ น เชื ่ อ วงเงิ น น้อ ยมี ผ ลตอบแทนที ่ น่ า สนใจ การกาหนดหลัก เกณฑ์
การก ากับ ดู แ ลเพื่อกระตุ ้นให้องค์กรการเงิ นระดับฐานรากรั บเงิ นฝากมากขึ้ น การลดภาษี ส าหรั บ
องค์กรการเงินระดับฐานราก เป็ นต้น

2.4 การคุ้มครองเงินฝาก
การคุม้ ครองเงินฝากหรื อการประกันเงินฝากเป็ นเครื่ องมือที่มีประสิ ทธิ ภาพที่ใช้ในการ
ป้ องกันการถอนเงิ นฝากอย่างรวดเร็ วของผูฝ้ ากเงิ นในกรณี ที่มีข่าวเกี่ ยวกับปั ญหาทางการเงิ นของ
สถาบันการเงิ น นอกจากนี้ การคุ ม้ ครองเงิ นฝากเป็ นปั จจัย หนึ่ ง ในการส่ ง เสริ ม การเข้า ถึ ง ทาง
การเงิ น และการพัฒ นาของระบบสถาบัน การเงิ น ในประเทศ โดยเป็ นการเพิ่ ม ความมั่น ใจ
ในระบบสถาบันการเงิ นโดยการทาหน้าที่เป็ นตาข่ายความมัน่ คงทางการเงิ น (Financial Safety
Net) และอาจส่ ง ผลให้ป ระชาชนผู ม้ ีร ายได้ร ะดับ ปานกลางถึ ง น้อ ยมาใช้บ ริ ก ารทางการเงิ น
โดยการเปิ ดบัญชีเงินฝากตามมา
อย่างไรก็ดี ยังไม่มีงานวิจยั และหลักฐานเชิ งประจักษ์ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
การคุม้ ครองเงินฝากและการออมของประชาชนผูม้ ีรายได้น้อยที่ชดั เจน เนื่ องจากระบบคุม้ ครอง
เงิ น ฝากของแต่ ล ะประเทศมี วงเงิ นคุ ้ม ครองและมี ประเภทสถาบันการเงิ นที่ ไ ด้รั บการคุ ้มครอง
ที่แตกต่างกัน จึงทาให้การศึกษาความสัมพันธ์ดงั กล่าวทาได้ยาก อย่างไรก็ดี ถึงแม้วา่ ระบบคุม้ ครอง
เงิ นฝากในแต่ ละประเทศจะถู ก ออกแบบให้คุ ้มครองผูฝ้ ากเงิ นรายย่อยในระบบสถาบันการเงิ น
แต่ประชาชนผูม้ ี รายได้น้อยมักจะไม่มี บญ
ั ชี เงิ นฝากกับสถาบันการเงิ นที่ได้รับการคุ ม้ ครองจาก
องค์กรที่ทาหน้าที่คุม้ ครองเงิ นฝากของแต่ละประเทศ เนื่ องจากประชาชนเหล่านี้ มกั ใช้บริ การทาง
การเงินจากสถาบันการเงินที่ไม่ได้อยูใ่ นระบบสถาบันการเงิน (Informal and Semiformal Financial
Institutions) แต่มีเงินฝากกับองค์กรการเงินระดับฐานราก เช่น กลุ่มออมทรัพย์ สหกรณ์ เป็ นต้น
งานวิจยั ของนัก เศรษฐศาสตร์ ที่ เกี่ ย วกับ การจัดตั้ง ระบบการคุ ้ม ครองเงิ นฝากมี ดัง นี้
การศึกษาเรื่ องการจัดตั้งระบบคุม้ ครองเงินฝากมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการออมของประชาชน
ผูม้ ีรายได้นอ้ ยหรื อไม่ โดย Beck และ Brown (2010) ซึ่ งศึกษาความสัมพันธ์ดงั กล่าวจาก 29,000
กลุ่มตัวอย่าง จากประเทศที่กาลังพัฒนา 29 ประเทศ พบว่า ความพยายามที่จะเพิ่มการเข้าถึงบริ การ
ทางการเงิ นด้านการออมโดยการพัฒนาระบบคุ ม้ ครองเงิ นฝากนั้น เป็ นการส่ งเสริ มการออมของ
ประชาชนผูม้ ี รายได้ป านกลาง แต่ ไ ม่ มี ผ ลต่ อพฤติ ก รรมการออมของประชาชนผูม้ ี รายได้น้อ ย
ในระบบสถาบันการเงิ น อย่า งไรก็ดี Beck and Brown (2010) สรุ ป ว่า ความสัม พันธ์ ข องการ
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คุ ม้ ครองเงิ น ฝากกับพฤติ กรรมการออมของประชาชนผูม้ ี รายได้น้อยนั้นขึ้ นอยู่กบั ประเภทของ
สถาบันการเงิ นที่ ได้รับการคุ ม้ ครองมากกว่าการพัฒนาระบบคุ ้มครองเงิ นฝากในระบบสถาบัน
การเงิน
นอกจากนี้ Demaestriet et al (2006) กล่าวว่า การเข้าถึ งบริ การทางการเงิ นและการ
คุม้ ครองเงินฝากในองค์กรการเงินระดับฐานรากไม่ใช่เป้ าหมายหลักของระบบการคุม้ ครองเงินฝาก
แม้ว่ า ระบบคุ ้ม ครองเงิ น ฝากอาจจะส่ ง ประโยชน์ ท างอ้อ มต่ อ ประชาชนผูม้ ี ร ายได้น้อ ยก็ ต าม
เนื่ องจากระบบคุม้ ครองเงินฝากส่ งผลให้ระบบการเงินและระบบสถาบันการเงินมีเสถี ยรภาพ และ
ใช้แหล่ ง เงิ นทุ นจากระบบสถาบันการเงิ นเองในการแก้ไ ขปั ญหาแทนการใช้แหล่ ง เงิ นทุ นจาก
รัฐบาล และ Demaestriet et al (2006) ยังกล่าวว่า เป้ าหมายสาคัญของระบบคุม้ ครองเงินฝาก คือ 1)
เสริ ม สร้ า งเสถี ย รภาพของระบบการเงิ น และสถาบัน การเงิ น 2) คุ ้ม ครองผู ้ฝ ากเงิ น รายย่ อ ย
3) ส่ งเสริ มการแข่งขันในระบบสถาบันการเงิ น และ 4) ลดความจาเป็ นที่ตอ้ งใช้เงินงบประมาณ
ในการช่วยเหลือผูฝ้ ากเงินและสถาบันการเงินในช่วงวิกฤต
นอกจากนี้ Isoard y Viesca (2006) กล่าวไว้ว่า ระบบคุม้ ครองเงินฝากที่ดีสามารถลด
ความเหลื่ อมล้ าทางการเงิ นและโดยการพัฒนาระบบการเงิ นและระบบชาระเงิ น ซึ่ งอาจส่ งผลให้
ประชาชนที่มีรายได้นอ้ ยบางส่ วนที่มีความพร้อมใช้บริ การทางการเงินจากสถาบันการเงินในระบบ
เช่ น ธนาคารพาณิ ชย์ เป็ นต้น อย่างไรก็ดี ในประเทศที่กาลังพัฒนาส่ วนใหญ่ก็ยงั มี ประชาชนที่ มี
รายได้นอ้ ยอีกจานวนมากที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากระบบคุ ม้ ครองเงิ นฝาก เนื่ องจากประชาชน
กลุ่ มดังกล่าวใช้บริ การทางการเงิ นจากองค์กรการเงินระดับฐานราก ซึ่ งไม่ได้รับการคุ ม้ ครองจาก
องค์กรคุม้ ครองเงินฝาก โดย Isoard y Viesca (2006) แนะนาว่าหากรัฐบาลต้องการที่จะช่วยเหลื อ
ประชาชนผู้มี ร ายได้น้ อ ยควรขยายประเภทสถาบัน การเงิ น ภายใต้อ งค์ ก รคุ ้ม ครองเงิ น ฝาก
ให้ครอบคลุมองค์กรการเงินระดับฐานราก เช่ น กลุ่มออมทรัพย์ สหกรณ์ ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิ ต
ยูเนี่ยน เป็ นต้น อย่างไรก็ดี ควรมีการแยกเงินของกองทุนคุม้ ครองเงินฝากของสถาบันการเงินแต่ละ
ประเภทอย่างชัดเจน เนื่ องจากวงเงิ นคุ ้มครองที่ เหมาะสมและระดับการก ากับดู แลของสถาบัน
การเงินแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน
Portocarrero et al (2006) พบว่า ความส าเร็ จขององค์กรการเงิ นระดับฐานราก
ในการระดมเงิ นฝากจากประชาชนผูม้ ีรายได้น้อยขึ้นอยู่ปัจจัย 3 ด้านได้แก่ 1) สภาวะเศรษฐกิ จ
2) ความมัน่ ใจของประชาชนผูม้ ีรายได้นอ้ ยต่อองค์กรการเงินระดับฐานราก และ 3) อัตราผลตอบแทน
ที่สูงกว่าธนาคารพาณิ ชย์ นอกจากนี้ Portocarrero et al (2006) พบว่า ความมัน่ ใจของประชาชนผูม้ ี
รายได้นอ้ ยต่อองค์กรการเงินระดับฐานรากนั้นเป็ นผลมาจากการกากับดูแลที่เหมาะสมควบคู่ไปกับ
การพัฒนาระบบคุม้ ครองเงินฝากซึ่ งเป็ นการลดความเสี่ ยงของประชาชนผูม้ ีรายได้นอ้ ยที่ฝากเงินกับ
องค์กรการเงินระดับฐานรากเหล่านั้น
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นอกจากนี้ Counts and Meriweather (2008) พบว่า การเพิ่มการเข้าถึ งทางการเงิ น
โดยเฉพาะการออมเป็ นปั จจัยสาคัญที่จะลดความยากจนและการคุม้ ครองเงินฝากก็เป็ นการส่ งเสริ ม
ให้ประชาชนผูม้ ีรายได้นอ้ ยเข้าถึงการออมหากระบบคุม้ ครองเงินฝากสามารถขยายประเภทสถาบัน
การเงินที่ได้รับการคุม้ ครองให้ครอบคลุม องค์กรการเงินระดับฐานรากที่มีระบบบัญชีที่มีมาตรฐาน
และสามารถติดตามฐานะทางการเงินขององค์กรการเงินระดับฐานรากนั้นได้ ทั้งนี้ Green and Bruett
(2008) เสนอว่า การขยายระบบคุ ้ม ครองเงิ นฝากครอบคลุ มองค์กรการเงิ นระดับฐานรากเพื่ อให้
ประชาชนที่มีรายได้น้อยได้รับประโยชน์จากการคุ ม้ ครองเงินฝากเป็ นปั จจัยสาคัญในส่ งเสริ มการ
ออมและลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐศาสตร์ เนื่องจากในปัจจุบนั องค์กรการเงินระดับฐานรากไม่ได้
รั บ การคุ ้ม ครองจากองค์ก รคุ ้ม ครองเงิ นฝากและไม่ ไ ด้มี ระบบคุ ้ม ครองเงิ นฝากเป็ นของตนเอง
โดยเฉพาะองค์กรการเงินระดับฐานรากในประเทศที่กาลังพัฒนา
เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยมีการออมเงินกับองค์กรการเงินระดับ
ฐานราก Portocarreo et al (2006) เสนอให้ภาครัฐพัฒนาระบบคุม้ ครองเงินฝากของสถาบันการเงิน
ฐานราก ทั้งนี้ ระบบคุม้ ครองเงินฝากจะเพิ่มความมัน่ ใจของประชาชนที่มีรายได้นอ้ ยต่อความมัน่ คง
ขององค์กรการเงิ นระดับ ฐานรากและลดปั ญ หาความไม่ เ ท่ า เที ย มกัน ของข้อ มู ล (Information
Symmetry) อย่างไรก็ดี สิ่ งที่ตอ้ งพิจารณาในการพัฒนาระบบคุม้ ครองเงินฝากสาหรับองค์กรการเงิน
ระดับฐานราก คือ 1) วงเงิ นคุ ม้ ครองควรมีความเหมาะสมและจากัด แม้ว่าประชาชนรายย่อยจะมี
จานวนเงิ นในระดับที่ไม่สูงเพื่อลดปั ญหาสภาวะด้านศี ลธรรม (Moral Hazard) 2) เงิ นกองทุน
คุม้ ครองเงินฝากควรเป็ นเงินที่องค์กรการเงินระดับฐานรากนาส่ ง โดยกาหนดให้อตั รานาส่ งแสดงถึง
ความเสี่ ยงด้านเครดิตขององค์กรการเงินระดับฐานรากนั้น และ 3) ควรจะคุม้ ครององค์กรการเงิน
ระดับฐานรากที่มีการกากับความมัน่ คงทางการเงิน (Prudential Regulation) ที่เหมาะสมและมีความ
น่ าเชื่ อถื อ นอกจากนี้ ยังมี ขอ้ เสนออื่ น ๆ ในการพัฒนาระบบคุ ม้ ครองเงิ นฝากขององค์กรการเงิ น
ระดับฐานราก ตั้งแต่การอนุ ญาตให้องค์กรการเงินระดับฐานรากเป็ นสมาชิ กขององค์กรที่ทาหน้าที่
คุม้ ครองเงินฝากของธนาคารพาณิ ชย์ แต่แยกเงิ นกองทุนคุม้ ครองเงิ นฝากอย่างชัดเจน (Kirkpatrick
and Maimbo, 2002 and Staschen, 1999) หรื อการจัดตั้งองค์กรคุม้ ครองเงินฝากขององค์กรการเงิน
ระดับฐานรากโดยเฉพาะและแยกออกจากองค์กรคุม้ ครองเงินฝากของธนาคารพาณิ ชย์ (Green and
Bruett, 2008)
อย่างไรก็ดี การคุ ม้ ครองเงิ นฝากอาจก่อให้เกิ ดปั ญหา Moral hazard เช่ นเดี ยวกับการ
ประกันรู ปแบบทัว่ ไป กล่าวคือ ผูฝ้ ากเงิ นรู ้ สึกปลอดภัย จึงไม่สนใจที่จะศึกษาข้อมูลของสถาบัน
การเงิ นอย่า งถ่ องแท้ก่ อ นที่ ตนจะนาเงิ นเข้า ไปฝาก การขาดการเฝ้ าระวัง จากผูฝ้ ากจะส่ ง ผลให้
สถาบันการเงิ นดาเนิ นงานที่มี ค วามเสี่ ย งไป ดัง นั้น เพื่ อเป็ นการป้ องกันปั ญหา Moral hazard
การคุ ม้ ครองเงิ นฝากจึ ง กาหนดวงเงิ นฝากที่ คุม้ ครองสู งสุ ดต่อลู กค้าหรื อต่อบัญชี ซ่ ึ งคิ ดเป็ นเพีย ง
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ส่ วนหนึ่งของปริ มาณเงินฝากทั้งหมด โดยในกรณี สถาบันการเงินประสบปั ญหาล้มละลาย ผูฝ้ ากเงิน
รายใหญ่ซ่ ึ งได้รับการคุม้ ครองเงิ นฝากน้อยกว่าผูฝ้ ากเงินรายย่อยจะสู ญเสี ยเงินฝากเป็ นจานวนมาก
ซึ่ งก่อให้เกิ ดแรงจูงใจให้ผฝู ้ ากเงิ นรายใหญ่มีการติดตามหรื อควบคุ มระดับความเสี่ ยงของสถาบัน
การเงิน ในขณะที่ผฝู ้ ากเงินรายย่อยที่ไม่มีความสามารถในการติดตามพฤติกรรมของสถาบันการเงิน
ได้จาเป็ นต้องได้รับการคุม้ ครอง
โดยทัว่ ไป ผูฝ้ ากเงิ นกับองค์กรการเงินระดับฐานรากจะมีปริ มาณเงิ นฝากต่ ากว่าวงเงิ น
ฝากที่ได้รับการคุม้ ครองสู งสุ ดที่ใช้กบั ระบบการเงิ นปกติอยู่แล้ว ผูฝ้ ากเงิ นจึงอาจไม่มีแรงจูงใจใน
การเฝ้ าติ ด ตามพฤติ ก รรมขององค์ก ร เนื่ อ งจากได้รั บการคุ ้ม ครองเงิ น ฝากเต็ม จานวน จึ ง อาจ
ก่อให้เกิดปั ญหา Moral hazard ต่อองค์กรการเงินระดับฐานรากได้ ทั้งนี้ มีนกั เศรษฐศาสตร์ ที่มีความ
กังวลในการขยายการคุม้ ครองเงินฝากให้ครอบคลุมถึงองค์กรการเงินระดับฐานรากซึ่ งข้อกังวลนั้น
เกิดมาจากการกากับดูแลและติดตามฐานะทางการเงินขององค์กรการเงินระดับฐานรากที่มีขนาดเล็ก
แต่มีจานวนมากอย่างมีประสิ ทธิ ภาพนั้นเป็ นไปได้ยาก ซึ่ งหากไม่มีการกากับดูแลที่มีประสิ ทธิ ภาพ
การพัฒนาระบบคุ ้ม ครองเงิ นฝากให้ องค์กรการเงิ นระดับฐานรากจะก่ อให้เกิ ด Moral Hazard
โดยผูบ้ ริ หารองค์กรการเงินระดับฐานรากอาจจะลงทุนในหลักทรัพย์หรื อปล่อยสิ นเชื่ อที่มีความเสี่ ยง
สู งและในขณะเดี ยวกันผูฝ้ ากเงิ นไม่มีแรงจูงใจในการติดตามผลการดาเนิ นการขององค์กรการเงิน
ระดับฐานรากนั้น ประกอบกับผูก้ ากับดูแลทางการเงิ นอาจไม่มีศกั ยภาพหรื อบุคลากรที่เพียงพอใน
การกากับดูแล ด้วยเหตุผลนี้ กองทุนคุ ม้ ครองเงิ นฝากขององค์กรการเงินระดับฐานรากอาจจะไม่มี
เงินทุนเพียงพอที่จะจ่ายเงิ นให้แก่ ผฝู ้ ากเงิ นหรื อในที่สุดต้องพึ่งพาแหล่งเงิ นจากภาครั ฐ (Christen
and Rosenberg, 2000 and Staschen, 1999)
นอกจากนี้ การคุม้ ครองเงินฝากให้กบั องค์กรการเงินระดับฐานรากที่เพิ่งก่อตั้งและได้รับ
ใบอนุญาตเนื่องจากองค์กรการเงินระดับฐานรากอาจมีความเสี่ ยงสู ง ทาให้ตอ้ งมีการจ่ายเงินประกัน
เกิ นกว่าที่จะสามารถเรี ยกเก็บจากองค์กรเหล่านี้ ดังนั้น จึงได้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อปกป้ องผูฝ้ าก
รายย่อยที่ ฝากเงิ นกับองค์กรการเงิ นระดับฐานรากขึ้ น เช่ น ในประเทศยูกนั ดามี การจัดตั้งกองทุ น
คุม้ ครองผูฝ้ ากเงิน 2 กองทุน เพื่อประกันเงินฝากสาหรับธนาคารพาณิ ชย์ และสาหรับองค์กรการเงิน
ระดับฐานราก โดยมีคณะกรรมการกลางเดียวกันควบคุมการดาเนินงานของทั้ง 2 กองทุน
ปั ญหาที่เกิดขึ้นกับกองทุนคุม้ ครองเงินฝากขององค์กรการเงินระดับฐานราก คือ เงินทุน
ที่องค์กรการเงินระดับฐานรากจัดสรรมาใช้เพื่อการคุ ม้ ครองผูฝ้ ากเงิ นมีจานวนน้อยเกิ นไป และยัง
ขาดความชัดเจนเกี่ยวกับแหล่งเงิ นทุนที่จะนามาใช้ชาระค่าใช้จ่ายดาเนิ นงานของกองทุนดังกล่าว
ซึ่ งโดยปกติ จ ะมาจากผลตอบแทนที่ ไ ด้ จ ากการน าเงิ น ทุ น ที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ ข องกองทุ น ไปลงทุ น
ในสิ นทรั พย์ที่ให้ดอกเบี้ย ดังนั้น ภาครั ฐหรื อองค์กรอื่น ๆ อาจต้องจัดหาเงิ นทุนขั้นต้นเพื่อจัดตั้ง
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กองทุนคุม้ ครองเงินฝากของลูกค้าองค์กรการเงินระดับฐานรากโดยต้องมีเงินทุนเพียงพอต่อค่าใช้จ่าย
ดาเนินงานของกองทุน
การตั้งกองทุนคุ ม้ ครองเงิ นฝากระดับชาติยงั มีปัญหาด้านคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยในแง่
ของการกาหนดขนาดของเงิ นกองทุ นที่ เพี ย งพอต่ อการคุ ม้ ครองผูฝ้ ากเนื่ องจากมี ป ระวัติข ้อมู ล
สิ นเชื่ อขององค์กรการเงินระดับฐานรากค่อนข้างน้อย โดยการรับประกันเงิ นฝากของผูฝ้ ากเงิ นกับ
องค์กรการเงิ นระดับฐานรากที่เพียงพอนั้นอาจต้องครอบคลุ มเงิ นฝากเป็ นอัตราส่ วนที่ สูงกว่าการ
คุ ้ม ครองเงิ นฝากของธนาคารพาณิ ช ย์ท วั่ ไป ทั้ง นี้ หากมี ก ารนาระบบการคุ ้ม ครองเงิ นฝากของ
ธนาคารพาณิ ชย์มาใช้กบั องค์กรการเงินระดับฐานราก จะช่วยลดปั ญหาด้านคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย
ลงได้ อย่างไรก็ ดี อาจส่ ง ผลให้องค์กรการเงิ นระดับฐานรากต้องถู ก กากับโดยใช้เกณฑ์เดี ย วกับ
ธนาคารพาณิ ชย์เช่ นกัน อีกวิธีที่จะช่ วยบรรเทาปั ญหาดังกล่าวได้คือการเปลี่ ยนสถานะให้กองทุน
ประกันเงินฝากเป็ นองค์กรนานาชาติเพื่อครอบคลุมองค์กรการเงินระดับฐานรากจานวนมากขึ้น และ
องค์กรดังกล่าวจะสามารถรักษามาตรฐานที่เข้มงวดกว่ามาตรฐานที่ใช้กบั กองทุนคุ ม้ ครองเงินฝาก
ระดับประเทศ แต่การตั้งกองทุนระดับนานาชาติน้ นั จะมีค่าใช้จ่ายในการกากับดูแลที่สูงมาก

บทที่ 3
การให้ บริการทางการเงินและการกากับดูแลการเงินระดับฐานรากในประเทศไทย
การเงินระดับฐานราก คือ การให้บริ การทางด้านการเงินขั้นพื้นฐานทัว่ ไป ได้แก่ การรับ
ฝากเงิ น การให้สินเชื่ อ การชาระเงิ น การโอนเงิ น และการประกันภัยแก่ คนยากจน ครั วเรื อนที่ มี
รายได้ต่า และวิสาหกิจขนาดย่อม3 อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงินหลายแห่งได้ให้ความสาคัญกับการ
ให้สินเชื่ อรายย่อย โดยธนาคารพาณิ ชย์มีการให้สินเชื่ อไมโครไฟแนนซ์ สถาบันการเงินเฉพาะกิ จ
มีสินเชื่อสาหรับเกษตรกรและผูม้ ีรายได้นอ้ ย นอกจากนี้ ยังมีผปู ้ ระกอบธุ รกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน
Non – Bank และองค์กรการเงินระดับฐานรากที่มีการให้สินเชื่ อรายย่อยเช่ นกัน ทั้งนี้ ในบทนี้ จะ
อธิ บ ายถึ ง ระบบการเงิ นระดับฐานรากในประเทศไทย โดยจะอธิ บายถึ ง 1) การเข้าถึ งบริ การทาง
การเงินในประเทศไทย 2) ระบบการเงินระดับฐานรากในประเทศไทย และ 3) การวิเคราะห์ภาพรวม
และการกากับองค์กรการเงินระดับฐานรากในประเทศไทย ดังนี้

3.1 การเข้ าถึงบริการทางการเงินในประเทศไทย
3.1.1 การส่ งเสริมการเข้ าถึงบริการทางการเงินของภาครัฐ
ภาครั ฐได้ใ ห้ความส าคัญในการส่ ง เสริ มการเข้า ถึ ง บริ ก ารทางการเงิ นของประชาชน
เช่ นกัน สังเกตได้จากการจัดตั้งกองทุนหมู่บา้ นและชุ มชนเมือง การสนับสนุ นการจัดตั้งกลุ่มออม
ทรั พย์ต่าง ๆ ทั้งนี้ หน่ วยงานภาครั ฐได้กาหนดนโยบายและมาตรการในการส่ งเสริ มการเข้าถึ ง
บริ การทางการเงินมากขึ้น โดยเฉพาะกระทรวงการคลังและ ธปท.
กระทรวงการคลัง ได้ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ การลดความเหลื่ อ มล้ า ทางรายได้แ ละสร้ า ง
ความเป็ นธรรมให้แก่สังคม ซึ่ งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติทุกฉบับ และ
กรอบยุทธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี ซึ่ งการส่ งเสริ มให้ประชาชนฐานรากสามารถเข้าถึงบริ การทาง
การเงินได้ถือเป็ นส่ วนหนึ่งในการลดความเหลื่อมล้ าได้เช่นกัน เพื่อให้ประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึง
บริ การทางการเงินของสถาบันการเงินในระบบสามารถเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการประกอบอาชี พได้มาก
ขึ้น ถือเป็ นแนวทางหนึ่ งในการส่ งเสริ มเศรษฐกิจระดับฐานราก ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงได้ให้
ความสาคัญกับการส่ งเสริ มการเข้าถึงบริ การทางการเงินของประชาชนระดับฐานราก โดยสังเกตได้
3

Microfinance is the provision of a broad range of financial services such as deposits, loans, payment services,
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32

จากการจัดท าแผนแม่ บ ทการเงิ นระดับฐานราก ที่ มีก ารกาหนดนโยบายในการสร้ า งโอกาสให้
ประชาชนฐานรากสามารถเข้าถึ งบริ การทางการเงิ นได้มากขึ้น และแผนพัฒนาระบบการเงิ นภาค
ประชาชน พ.ศ. 2560 – 2564 ที่เน้นการส่ งเสริ มการเข้าถึ งบริ การทางการเงินอย่างทัว่ ถึ งและมี
คุณภาพ ซึ่ งแผนพัฒนาระบบการเงิ นภาคประชาชน ได้เน้นการส่ งเสริ มให้ประชาชนเข้าถึ งแหล่ง
ทุนในระบบ ส่ งเสริ มการสร้างรายได้ลดการพึ่งพาการเงินนอกระบบ นอกจากนี้ ยังเน้นสร้างความ
เข้มแข็งให้กบั องค์กรการเงิ นระดับฐานรากเพื่อให้สามารถให้บริ การทางการเงิ นแก่ ประชาชนได้
อย่า งมี คุ ณภาพและยัง่ ยื น รวมถึ ง เน้น การพัฒ นาโครงสร้ า งพื้ นฐานที่ จ ะสนับ สนุ น และเอื้ อ ให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริ การทางการเงินในระบบได้อย่างสะดวกยิง่ ขึ้น
ธปท. ได้ให้ความสาคัญกับการส่ งเสริ มการเข้าถึงบริ การทางการเงินของประชาชน
เช่นกัน สังเกตได้จากแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินทุกฉบับก็มีการกาหนดนโยบายและมาตรการ
ที่ส่งเสริ มการเข้าถึงบริ การทางการเงินอย่างทัว่ ถึง โดยในแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ฉบับที่ 1
(พ.ศ. 2547 -2551) ได้มีการเพิ่มใบอนุ ญาตสถาบันการเงิ นในรู ปแบบของธนาคารพาณิ ชย์เพื่อราย
ย่อย และขยายขอบเขตธุ รกิจของธนาคารพาณิ ชย์ให้เป็ น Universal Banking ในขณะที่แผนพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2553 -2557) ก็ได้มีการออกแนวนโยบายสิ นเชื่ อไมโครไฟแน
นซ์ของธนาคารพาณิ ชย์ และปรับปรุ งหลักเกณฑ์ Bank Agent เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้บริ การแก่
ผูใ้ ช้บริ ก าร และปรั บเกณฑ์การประกอบกิ จการสาขาธนาคารพาณิ ช ย์ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้ น
รวมถึงออกประกาศ ธปท. เพื่อสนับสนุนมาตรการสิ นเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชี พภายใต้การ
กากับ (สิ นเชื่ อนาโนไฟแนนซ์ ) สาหรั บแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิ นระยะที่ 3 (พ.ศ. 2559 2563) ได้ส่งเสริ มการเข้าถึงบริ การทางการเงิ นของประชาชนและการออมเพื่อวัยเกษียณ ส่ งเสริ ม
การเข้าถึ งแหล่ งทุนของ SMEs รวมถึ งส่ งเสริ มการใช้บริ การทางการเงิ นและการชาระเงิ นทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และส่ งเสริ มความรู ้ทางการเงินและการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การทางการเงิน
3.1.2 ภาพรวมการเข้ าถึงบริการทางการเงินในประเทศไทย
จากการศึกษาของพงศ์ระพีพร และคณะ (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่ อง บทบาทของระบบการเงิน
ระดับฐานราก ในการส่ งเสริ มการเข้าถึงบริ การทางการเงิน โดยทาการสารวจข้อมูลการใช้บริ การ
ทางการเงิ น 3,011 คน พบว่า ผูใ้ ช้บริ ก ารทางการเงิ นด้า นเงิ นฝากและเงิ นออมจะใช้บ ริ ก ารด้าน
ดังกล่าวจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจสู งที่สุด รองลงมาคือกองทุนหมู่บา้ นและชุ มชนเมืองแห่ งชาติ
(กองทุนหมู่บา้ นฯ) และกลุ่มออมทรัพย์หรื อธนาคารชุ มชน โดยส่ วนใหญ่จะใช้บริ การเงินฝากจาก
ทั้งสถาบันการเงิ นและองค์กรการเงิ นระดับฐานรากควบคู่กนั ไป ทั้งนี้ ปั จจัยมีผลต่อการใช้บริ การ
การออมจากกลุ่มออมทรัพย์คือ ความใกล้ การบริ การที่ดี และจานวนเงินฝากขั้นต่าในการเปิ ดบัญชี
ที่ไม่สูงเกินไป
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ส าหรั บ การใช้บ ริ ก ารด้า นสิ น เชื่ อ พบว่ า มี ก ารใช้บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ การเกษตรมากที่ สุ ด
รองลงมาคือสิ นเชื่อส่ วนบุคคล และสิ นเชื่อธุ รกิจ โดยส่ วนใหญ่จะใช้บริ การด้านสิ นเชื่อจากสถาบัน
การเงินเฉพาะกิ จและกองทุนหมู่บา้ นฯ ผลสารวจยังแสดงให้เห็ นอีกว่าผูท้ ี่เข้าไม่ถึงบริ การสิ นเชื่ อ
ของธนาคารพาณิ ชย์เลือกใช้บริ การสิ นเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจและกองทุนหมู่บา้ นฯ แทน
โดยปั จจัยที่มีผลต่อการใช้บริ การสิ นเชื่อ คือ ความใกล้ การได้รับข้อมูลที่เพียงพอ อัตราดอกเบี้ยที่ต่า
การไม่ตอ้ งใช้หลักทรัพย์ค้ าประกัน เป็ นต้น
อย่า งไรก็ ตาม เมื่ อพิ จารณาการเข้า ถึ งบริ ก ารทางการเงิ นด้า นการโอน พบว่า มี การใช้
บริ การการโอนจากสถาบันการเงิ นเฉพาะกิจและธนาคารพาณิ ชย์เป็ นหลัก ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรผูท้ ี่
อาศัยห่ างไกลจากตัวเมือง หรื อผูท้ ี่ขาดความรู ้ ความเข้าใจทางการเงิ น มีการใช้บริ การการโอนกับ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจมากกว่ากลุ่มอาชีพอื่น
ในปี 2556 ธปท. ได้สารวจการเข้าถึงบริ การทางการเงินภาคครัวเรื อน จากการใช้บริ การ
ทางการเงินของภาคครัวเรื อน 9 ประเภท ได้แก่ (1) เงินฝาก/เงินออม (2) สิ นเชื่ อต่าง ๆ (ไม่รวมบัตร
เครดิต) (3) บัตรเครดิต (4) โอนเงินและชาระเงิน (5) ประกันชี วิตแบบสะสมทรัพย์ (6) ประกันชี วิต
แบบอื่น (7) ตราสารการลงทุนภาครัฐ (8) ตราสารการลงทุนภาคเอกชน และ (9) การเล่นแชร์ พบว่า
ภาพรวมครัวเรื อนร้ อยละ 87.99 มีการใช้บริ การทางการเงิน ในขณะที่ร้อยละ 12.01 ไม่มีการใช้
บริ การทางการเงิน ซึ่ งในสัดส่ วนนี้ มีครัวเรื อนร้ อยละ 4.23 ไม่สามารถเข้าถึ งบริ การทางการเงิ น
(มี ความต้องการแต่ไม่สามารถใช้บริ การได้) ซึ่ งมีสัดส่ วนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเที ยบกับผลสารวจ
ปี 2553 (ร้ อ ยละ 3.50) ส่ ว นที่ เ หลื อร้ อ ยละ 7.78 เป็ นกลุ่ ม ที่ เ ลื อกไม่ ใ ช้บ ริ ก ารทางการเงิ น
(ไม่ตอ้ งการใช้และไม่มีการใช้บริ การทางการเงิ น) ซึ่ งมี สัดส่ วนลดลงค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับปี
2553 (ร้อยละ 11.92) แสดงให้เห็ นว่าครัวเรื อนมีความต้องการใช้บริ การทางการเงินเพิ่มขึ้นในช่วง
3 ปี ที่ ผ่านมา โดยหากพิจารณาการเพิ่มขึ้ นของการใช้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การกลุ่ มต่าง ๆ เที ยบกับ ปี
2553 พบว่า ครัวเรื อนมีการใช้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การในระบบเพิ่มขึ้นสู งสุ ด (เพิ่มขึ้นร้ อยละ 3.41)
รองลงมาเป็ นผูใ้ ห้บริ การนอกระบบ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.02) จึงอาจสรุ ปได้วา่ ความต้องการใช้บริ การ
ทางการเงินที่เพิ่มขึ้นนี้ ได้รับการตอบสนองจากผูใ้ ห้บริ การในระบบเป็ นส่ วนใหญ่ แต่ยงั มีความต้องการ
บางส่ วนที่หนั ไปใช้บริ การจากผูใ้ ห้บริ การนอกระบบ
สาหรับครัวเรื อนที่มีการใช้บริ การทางการเงิน พบว่า มีการใช้บริ การจากธนาคารพาณิ ชย์
ร้อยละ 59.27 รองลงมาเป็ นการใช้บริ ก ารสถาบันการเงิ นเฉพาะกิ จร้ อยละ 20.22 และบางส่ วนใช้
บริ การกับผูใ้ ห้บริ การนอกระบบ ทาให้สัดส่ วนการใช้บริ การนอกระบบเพิ่มขึ้ นจากร้ อยละ 2.51
เป็ นร้ อ ยละ 3.53 ในขณะที่ ค รั ว เรื อ นที่ ไ ม่ ส ามารถเข้า ถึ ง บริ ก ารทางการเงิ น มี แ นวโน้ม สู ง ขึ้ น
โดยพบว่า มาจากเกื อบทุกกลุ่มระดับรายได้และแหล่งที่อยู่อาศัย สาเหตุของการเพิ่มขึ้นส่ วนหนึ่ ง
น่าจะมาจากความต้องการใช้บริ การทางการเงินที่สูงขึ้นแต่บางส่ วนยังไม่ได้รับการตอบสนอง ทั้งนี้
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ครั ว เรื อนที่ มี ร ายได้ ต่ า สุ ด และอาศัย อยู่ ใ นภาคใต้แ ละภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ มี สั ด ส่ ว น
ที่ไม่สามารถเข้าถึ งบริ การทางการเงิ นสู งที่ สุด อย่างไรก็ดี เมื่ อพิจารณาตามเขตที่ อยู่อาศัยพบว่า
ครัวเรื อนที่อาศัยในเมืองและนอกเมืองมีสัดส่ วนการไม่สามารถเข้าถึงบริ การทางการเงินที่ใกล้เคียง
กัน ซึ่ งส่ วนหนึ่ งอาจเป็ นผลสะท้อนจากการกระจายตัวของผูใ้ ห้บริ การกลุ่มต่างๆ ระหว่างเขตใน
เมืองและนอกเมืองที่ดีข้ ึน
นอกจากการศึกษาจากแหล่งข้อมูลในประเทศไทยแล้ว งานวิจยั ชิ้ นนี้ ยงั ศึกษาข้อมูลการ
เข้าถึงบริ การทางการเงินของประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มภูมิภาคเอเชี ย จากแหล่งข้อมูล
อื่น ๆ โดยสรุ ปเป็ นตารางดังนี้
ตารางที่ 3.1 ร้ อยละการเข้ าถึงบริการทางการเงินของสถาบันการเงิน เปรียบเทียบระหว่างประเทศ
ไทยกับประเทศต่ าง ๆ ในกลุ่มภูมิภาคเอเชี ยของผู้มีอายุ 15 ปี ขึน้ ไป
ประเทศ
ปี ค.ศ. 2011
ปี ค.ศ. 2014
บัญชี
การกู้
การออม
บัญชี
การกู้
การออม
63.8
7.3
32.1
78.9
9.6
41.2
จีน
96.4
6.1
51.3
96.6
7.9
60.4
ญีป่ ุ่ น
93
16.6
46.9
94.4
18.2
52.7
เกาหลีใต้
3.7
0.8
12.6
28.5
3.6
กัมพูชา
26.8
18.1
19.4
ลาว
21.4
16.2
7.7
30.9
18.4
14.6
เวียดนาม
16.1
15.5
12.8
เมียนมาร์
66.2
11.2
35.4
80.7
19.5
33.8
มาเลเซีย
19.6
8.5
15.3
35.9
13.1
26.6
อินโดนีเซีย
26.6
10.5
14.7
28.1
11.8
14.8
ฟิ ลิปปิ นส์
72.7
19.4
42.8
78.1
15.4
40.6
ไทย
ที่มา : ข้อมูล Global Findex, World Bank
จากตาราง 3.1 แสดงการเข้าถึงบริ การทางการเงินของผูม้ ีอายุ 15 ปี ขึ้นไป โดยเปรี ยบเทียบ
ระหว่างประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ ในกลุ่ มภูมิภาคเอเชี ยจากข้อมูล Global Findex ของ
ธนาคารโลก ปี ค.ศ. 2011 และ ค.ศ. 2014 โดยข้อมูล ในปี ค.ศ. 2014 ประเทศญี่ ปุ่นมี บญ
ั ชี ก ับ
สถาบันการเงินสู งที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 96.6 ของประชาชนผูม้ ีอายุ 15 ปี ขึ้นไป รองลงมาคือเกาหลีใต้
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มาเลเซี ย จีน และไทย คิดเป็ นร้อยละ 94.4 80.7 78.9 และ 78.1 ตามลาดับ เมื่อพิจารณาด้านการกู้
พบว่าประเทศกัมพูชามีการกูก้ บั สถาบันการเงินมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 28.5 รองลงมาคือมาเลเซี ย
เวียดนาม เมียนมาร์ และไทย คิดเป็ นร้อยละ 19.5 18.4 15.5 และ 15.4 ตามลาดับ และเมื่อพิจารณา
ด้านการออมพบว่าประเทศญี่ปุ่นมีการออมกับสถาบันการเงินสู งที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 60.4 รองลงมา
คือเกาหลีใต้ จีน ไทย และมาเลเซีย คิดเป็ นร้อยละ 60.4 52.1 41,2 40.6 และ 33.8 ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาการเข้าถึงบริ การทางการเงินของประเทศไทยเทียบกับประเทศอื่น ๆ ทัว่ โลก
ตามตารางที่ 3.2 ซึ่ งเป็ นข้อมูลของ Global Microscope 2016 ที่ทาการสารวจการเข้าถึงบริ การทาง
การเงินจาก 55 ประเทศทัว่ โลก โดยมีตวั ชี้ วดั 12 ตัวชี้ วดั (เช่ น การสนับสนุ นการเข้าถึงบริ การทาง
การเงินของรัฐบาล การกากับดูแลทางการเงินในด้านต่าง ๆ เกณฑ์การกากับดูแล การใช้บริ การทาง
การเงิน การชาระเงินในระบบอิเล็กทรอนิ กส์ ) โดยมีช่วงคะแนนตั้งแต่ 0 – 100 คะแนน ในปี 2016
มีคะแนนเฉลี่ ยอยู่ที่ 49 คะแนน เพิ่มขึ้นจากปี ที่แล้ว ซึ่ งอยู่ที่ 48 คะแนน และมีเพียงประเทศเฮติที่มี
คะแนนอยูใ่ นช่วงต่ากว่า 25 คะแนน (มี 22 คะแนน) โดยเมื่อเปรี ยบเทียบจาก 55 ประเทศ ประเทศ
ไทยมีการเข้าถึงบริ การทางการเงินอยูใ่ นอันดับที่ 20 (มี 51 คะแนน) ซึ่ งขยับขึ้นจากลาดับที่ 26 (มี 49
คะแนน) จากปี ก่อน ซึ่ งหากพิจารณาจากลาดับจะเห็นว่าประเทศไทยอยูใ่ นลาดับที่ดี โดยขยับขึ้นถึง
6 ลาดับ แต่เมื่อพิจารณาคะแนนพบว่าเพิม่ ขึ้นเพียงเล็กน้อย โดยการเปลี่ยนแปลงสาคัญ 2 ประการที่
ช่วยพัฒนาการเข้าถึงบริ การทางการเงินของไทยคือ 1) การเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริ การทางการเงิน
การช าระเงิ น ผ่า นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ และ 2) การให้ สิ น เชื่ อ นาโนไฟแนนซ์ ซึ่ งจะช่ ว ยให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงบริ การสิ นเชื่อรายย่อยได้มากขึ้น
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ตารางที่ 3.2 แสดงลาดับและคะแนนในการเข้ าถึงบริการทางการเงินของ 55 ประเทศทัว่ โลกในปี 2559

ที่มา : Global Microscope 2016 (หมายเหตุ : คะแนนอยูใ่ นช่วง 0- 100 คะแนน โดย 100 คะแนน
หมายถึงมีการเข้าถึงบริ การทางการเงินได้ดีที่สุด)
จากตารางที่ 3.2 แสดงให้เห็นว่าในช่วง 10 ปี ที่ผา่ นมา ประเทศไทยมีจานวนผูท้ ี่เข้าถึ ง
บริ การทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านการฝาก การกู้ และจานวนเครื่ อง ATM โดยในปี
2558 ประเทศไทยมีจานวนผูฝ้ ากเงิน 1,198 คน ต่อประชาชน 1,000 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ที่มี
จานวนผูฝ้ ากเงิ น 962.8 คนต่ อประชาชน 1,000 คน ส าหรั บ ด้า นบริ ก ารเงิ นกู้พ บว่าในปี 2558
ประเทศไทยมีจานวนผูก้ เู้ งิน 319.4 คน ต่อประชาชน 1,000 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ที่มีจานวนผูก้ ู้
เงิน 187.4 บัญชี ต่อประชาชน 1,000 คน ในขณะที่การเข้าถึงบริ การทางการเงินอัตโนมัติโดยเครื่ อง
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ATM ก็เพิ่มขึ้ นเช่ นกัน โดยในปี 2558 ประเทศไทยมีเครื่ อง ATM จานวน 113.5 เครื่ อง ต่อ
ประชาชน 100,000 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ที่มีเครื่ อง ATM จานวน 40.6 เครื่ อง ต่อประชาชน
100,000 คน
ตารางที่ 3.3 การเข้ าถึงบริการทางการเงินของประเทศไทยตั้งแต่ ปี 2549 ถึงปี 2558
ปี
เงินฝาก
เงินกู้
จานวนเครื่อง
ATM ต่ อ
จานวนผู้ฝากเงิน มูลค่ า % จานวนผู้ก้ เู งิน มูลค่ า %
ประชาชน
ต่ อประชาชน
ของ
ต่ อประชาชน ของ GDP
100,000 คน
1000 คน
GDP
1000 คน
2549
962.8
69.0
187.4
63.4
40.6
2550

1,012.8

63.5

205.9

61.1

47.4

2551

1,028.7

64.4

214.7

63.2

65.7

2552

1,043.0

64.3

218.4

61.5

73.8

2553

1,079.8

60.5

232.5

59.8

82.5

2554

1,136.2

62.0

252.7

65.4

88.0

2555

1,126.6

71.4

274.8

68.2

95.5

2556

1,158.2

74.1

296.5

72.4

103.0

2557

1,180.1

76.0

310.1

74.2

111.3

2558

1,198.0

77.3

319.4

75.5

113.5

ที่มา : ข้อมูล Financial Access Survey 2015
จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็ นว่าประเทศไทยมีความต้องการเข้าถึ งบริ การทางการเงิ น
เพิ่ ม ขึ้ นอย่า งต่ อเนื่ อง จึ ง ควรมี แนวทางส่ ง เสริ ม การเข้า ถึ ง บริ ก ารทางการเงิ นได้อย่างมี คุ ณภาพ
โดยการพัฒนาทั้งผูใ้ ห้บริ การทางการเงิ นในการตอบสนองความต้องการใช้บริ การทางการเงิ นของ
ประชาชน และส่ งเสริ มผูใ้ ช้บริ การทางการเงิ นให้สามารถใช้บริ การทางการเงิ นได้อย่างมีคุณภาพ
รวมถึ ง การพัฒนาโครงสร้ า งพื้ นฐานทางการเงิ นให้เหมาะสมและเอื้ ออานวยต่ อการให้บ ริ ก าร
ทางการเงิน โดยเฉพาะผูม้ ีรายได้นอ้ ยและเข้าไม่ถึงบริ การทางการเงิ นของสถาบันการเงิ น ซึ่ งกลุ่ม
คนดังกล่าวมีการใช้บริ การทางการเงินกับองค์กรการเงินระดับฐานรากเป็ นส่ วนใหญ่ ดังนั้น จึงควรมี
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แนวทางการพัฒนาและการก ากับ ดู แลระบบการเงิ นระดับ ฐานรากให้มี ค วามเข้มแข็ง สามารถ
ให้บริ การแก่ประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและยัง่ ยืน

3.2 ระบบการเงินระดับฐานรากในประเทศไทย
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติทุกฉบับ ที่เน้นสร้างความเข้มแข็งให้กบั ระบบ
เศรษฐกิ จและการลดความเหลื่ อมล้ าในสังคม การส่ ง เสริ มการเข้า ถึ งบริ การทางการเงิ นถื อเป็ น
แนวทางหนึ่ งที่ สามารถช่ วยลดความเหลื่ อมล้ าทางรายได้ เนื่ องจากเป็ นการสร้ างโอกาสให้ผูท้ ี่มี
รายได้นอ้ ยและอยูห่ ่างไกลสามารถเข้าถึงบริ การทางการเงินได้มากขึ้น ในปั จจุบนั มีสถาบัน/องค์กร
ที่ทาหน้าที่ในการให้บริ การทางการเงิ นแก่ ประชาชนทัว่ ไปในรู ปแบบต่าง ๆ ซึ่ งในภาพรวมแล้ว
จะเห็นได้วา่ ธนาคารพาณิ ชย์ทาหน้าที่เป็ นผูใ้ ห้บริ การหลักในระบบการเงิน จากข้อมูลรายงานการ
ให้บริ การทางการเงินและสิ นเชื่ อระดับฐานราก ณ ไตรมาส 1 ปี 2560 โดย สศค. พบว่า ธนาคาร
พาณิ ชย์มีสัดส่ วนเงิ นฝากต่อทั้งระบบร้ อยละ 65.9 และสิ นเชื่ อต่อทั้งระบบร้ อยละ 65.7 ตามลาดับ
ในขณะที่หน่วยงานที่มีบทบาทรองลงมา ได้แก่ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่ งมีสัดส่ วนเงินฝากร้อย
ละ 23.8 และสิ นเชื่ อร้อยละ 25.2 ในขณะที่องค์กรอื่น ๆ เช่ น สหกรณ์ หรื อกองทุนหมู่บา้ นยังคงมี
บทบาทค่อนข้างน้อย
อย่างไรก็ดี หากพิจารณาเฉพาะในส่ วนของสิ นเชื่ อระดับฐานรากที่ สะท้อนถึ งการเข้าถึ ง
บริ การทางการเงินของประชาชนโดยตรงแล้ว จะเห็นได้วา่ สัดส่ วนของสิ นเชื่ อฐานรากต่อสิ นเชื่ อทั้ง
ระบบคิดเป็ นร้อยละ 24.73 ในขณะที่หน่วยงานที่ทาหน้าที่หลักในการให้สินเชื่ อแก่กลุ่มประชาชน
ฐานราก ได้แ ก่ สถาบัน การเงิ น เฉพาะกิ จ เนื่ อ งจากหน่ ว ยงานเหล่ า นี้ มี ก ารด าเนิ น การตาม
วัตถุประสงค์เฉพาะ ซึ่ งมักมุ่งเน้นไปที่การให้บริ การแก่ประชาชนหรื อกลุ่มผูม้ ีรายได้นอ้ ยเป็ นหลัก
โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีสัดส่ วนของสิ นเชื่ อฐานรากคิดเป็ นร้อยละ 55.3 ของสิ นเชื่อฐานราก
ทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ สหกรณ์และเครดิตยูเนี่ยน คิดเป็ นร้อยละ 28.1 ในขณะที่สัดส่ วนสิ นเชื่ อใน
ระดับฐานรากจากธนาคารพาณิ ชย์ กองทุนหมู่บา้ น ธุ รกิจสิ นเชื่ อส่ วนบุคคล และกลุ่มพึ่งตนเอง คิด
เป็ นสัดส่ วนร้อยละ 8.8 4.6 2.97 และ 0.2 ตามลาดับ
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ตารางที่ 3.4 ปริมาณและสั ดส่ วนเงินฝาก และสิ นเชื่ อของผู้ให้ บริการทางการเงินประเภทต่ าง ๆ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ผู้ให้ บริการทางการเงิน
1. ธนาคารพาณิชย์
2. สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
3.ผู้ประกอบธุ ร กิจที่ไม่ ใช่ สถาบันการเงิน
(Non-Bank)
รวมสถาบันการเงินในระบบ (1+2+3)
4.สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ แ ละสหกรณ์ เครดิต
ยูเนียน
5.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่ งชาติ
6. กลุ่มพึ่งตนเอง (กลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการ
ผลิต)
รวมสถาบันการเงินกึง่ ในระบบ (4+5+6)
รวมทั้งหมด

เงินฝากรวม

สัดส่ วน
(ร้ อยละ)

สินเชื่อรวม

สัดส่ วน
(ร้ อยละ)

สินเชื่อฐานราก

หน่วย: ล้านบาท
สัดส่ วนสินเชื่อฐาน
สัดส่ วน
ราก
(ร้ อยละ)
ต่ อสินเชื่อรวม
(ร้ อยละ)
8.8%
2.2%
55.3%
13.8%
2.97%
0.7%

12,418,510
4,477,230
-

65.9%
23.8%

11,952,483
4,579,741
146,660

65.7%
25.2%
0.8%

400,279
2,517,706
135,400

16,895,740
1,898,332

89.7%
10.1%

16,678,884
1,279,906

91.7%
7.04%

3,053,385
1,279,906

67.1%
28.1%

16.8%
7.04%

20,000
1,918,332

0.1%
10.2%

211,591
1,497,497

1.2%
8.2%

211,591
1,497,497

4.6%
32.8%

1.2%
8.2%

29,803
18,843,875

0.2%
100%

8,580
18,178,961

0.05%
100%

8,580
4,553,461

0.2%
100%

0.05%
25.05%

ทีม่ า: รวบรวมจาก ธปท. ระบบฐานข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สศค. กตส. สทบ. บริ ษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด และ พช.
หมายเหตุ
1. ข้อมูลเงินฝากรวมและสิ นเชื่อรวมของธนาคารพาณิ ชย์ เป็ นข้อมูลจาก ธปท. (ไม่รวม interbank)
2. ข้อมูลสิ นเชื่อฐานราก หมายถึง สิ นเชื่อไมโครไฟแนนซ์ ซึ่งเป็ นสิ นเชื่อที่มีวงเงินกูต้ ่ากว่า 200,000 บาท ตามคานิยามของ ธปท.
3. ข้อมูลสิ นเชื่อฐานรากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจจะนับรวมเฉพาะส่วนที่เป็ นสิ นเชื่อตามโครงการของรัฐบาลที่มีวตั ถุประสงค์ในการส่งเสริ มสิ นเชื่อในระดับฐานราก
4. ข้อมูลสิ นเชื่อของกลุ่มพึ่งตนเองมาจากกรมการพัฒนาชุมชน
5. สิ นเชื่อของกลุ่มพึ่งตนเอง ยังไม่รวมข้อมูลของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ซึ่งยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลทั้งระบบไว้
6. สิ นเชื่อส่วนบุคคล (Non-Bank) รวบรวมจากข้อมูลของบริ ษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด
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ทั้งนี้ หากพิจารณาในรายละเอียดจะพบว่าการดาเนิ นการของผูใ้ ห้บริ การทางการเงินแต่ละ
ประเภท จะมีรูปแบบ วัตถุประสงค์ และบทบาทในการดาเนิ นการที่แตกต่างกัน โดยสามารถสรุ ป
สถานะและบทบาทของผูใ้ ห้บริ การแต่ละประเภทได้ดงั นี้
3.2.1 ธนาคารพาณิชย์
3.2.1.1 ภาพรวมในการให้ บริการทางการเงินระดับฐานรากของธนาคารพาณิชย์
1) การจัดตั้ง ธนาคารพาณิ ชย์เป็ นบริ ษทั ที่จดทะเบียนเป็ นบริ ษทั มหาชน ซึ่ งต้อง
ได้รับอนุ ญาตประกอบธุ รกิ จธนาคารพาณิ ชย์จากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังโดยคาแนะนา
ของ ธปท. ซึ่ งรวมถึงสาขาของธนาคารต่างประเทศ โดยธนาคารพาณิ ชย์เป็ นสถาบันการเงินหลักที่
ให้บริ การทางการเงิ นที่หลากหลาย เช่ น การรับฝากเงิ นจากประชาชน การให้สินเชื่ อ บริ การด้าน
การโอนและชาระเงิน รวมทั้งผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ โดยข้อมูลจาก ธปท. ณ สิ้ นเดือนมิถุนายน
2560 พบว่าธนาคารพาณิ ชย์มีจานวน 30 แห่ง และมีจานวนสาขารวม 6,913 สาขา มีปริ มาณธุ รกรรม
ด้านเงินฝากจานวน 12,525,783 ล้านล้านบาท ด้านสิ นเชื่ อจานวน 12,163,612 ล้านล้านบาท โดย
ปั จจุ บ นั ธนาคารพาณิ ช ย์อยู่ภ ายใต้ก ารก ากับ ดู แ ลของ ธปท. ตามพระราชบัญญัติธุ ร กิ จสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2551
ในส่ วนของให้บริ การทางการเงินระดับฐานรากยังมีขอ้ จากัด เช่น การกระจุกตัว
ของสาขาที่อยูใ่ นเขตเมือง (โดยเฉพาะในเขตกรุ งเทพมหานครและภาคกลางที่มีสัดส่ วนสาขาของ
ธนาคารพาณิ ชย์คิดเป็ นกว่าร้ อยละ 62.2 ของสาขาธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั หมด) และการเข้าถึงบริ การ
ด้านสิ นเชื่ อ เนื่ องจากข้อจากัดในด้านหลักทรัพย์ค้ าประกัน ความไม่แน่ นอนของรายได้ โดยส่ วน
ใหญ่ธนาคารพาณิ ชย์เน้นการให้บริ การสิ นเชื่ อที่มีวงเงินค่อนข้างสู ง โดยอยูป่ ระมาณ 300,000 บาท
ต่อรายขึ้นไป เนื่ องจากการให้สินเชื่ อวงเงิ นน้อยกว่า 300,000 บาทต่อราย มีตน้ ทุนการดาเนิ นงาน
โดยเปรี ยบเที ยบสู ง กว่าและผูใ้ ช้บ ริ ก ารของระบบธนาคารพาณิ ช ย์ด้านสิ นเชื่ อส่ วนใหญ่จะเป็ น
ผูป้ ระกอบการรายใหญ่ ทาให้ภาคประชาชนที่ประกอบธุ รกิจในระดับ Micro Enterprise ไม่สามารถ
เข้าถึงบริ การทางการเงินของธนาคารพาณิ ชย์ได้เท่าที่ควร ที่ผา่ นมาได้มีการสนับสนุ นให้ธนาคาร
พาณิ ชย์ให้บริ การทางการเงินในระดับฐานรากมากขึ้น เนื่องจากธนาคารพาณิ ชย์เป็ นสถาบันการเงิน
หลักของระบบการเงิน ในการจัดทาแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 2 (พ.ศ. 2553 – 2557)
จึงได้กาหนดให้ธนาคารพาณิ ชย์มีส่วนในการส่ งเสริ มสนับสนุ นให้มีบริ การทางการเงินที่เหมาะสม
กับกลุ่มประชาชนที่ยงั ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริ การทางการเงิ น โดยการผ่อนคลายเกณฑ์กากับ
ดูแลเพื่อเอื้อต่อการให้บริ การทางการเงิ น ตลอดจนส่ งเสริ มให้มีรูปแบบธุ รกิ จที่สามารถให้บริ การ
ในกลุ่มผูป้ ระกอบการรายย่อยหรื อประชาชนผูม้ ีรายได้นอ้ ยได้มากขึ้น ซึ่ ง ธปท. ได้ออกแนวนโยบาย
เพื่อสนับสนุนการดาเนิ นการตามแผนดังกล่าว ดังนี้
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1.1) ประกาศ ธปท. เรื่ อง หลัก เกณฑ์ ก ารใช้บ ริ ก ารจากบุ ค คลภายนอก
(Outsourcing) ในการประกอบธุ รกิ จของสถาบันการเงิ น เพื่อเป็ นการลดต้นทุน เพิ่มความคล่องตัว
ในการประกอบธุ รกิจให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
1.2) ประกาศ ธปท. เรื่ อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้งตัวแทนของสถาบันการเงิ น
(Banking Agent) ซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่ องทางการให้บริ การแก่ลูกค้าและประชาชน โดยให้
ธนาคารแต่ง ตั้งตัวแทนในการให้บริ ก ารด้า นการเงิ นได้ พร้ อมทั้ง ขยายขอบเขตของตัวแทนให้
ครอบคลุ มถึ งสถาบันการเงิ นเฉพาะกิ จ รวมถึ ง ขยายบริ การให้ครอบคลุ มถึ งการชาระค่าอุ ปโภค
บริ โภค และค่าสิ นค้าและบริ การ
1.3) แนวนโยบายสิ นเชื่อไมโครไฟแนนซ์ เพื่อสนับสนุ นให้ธนาคารพาณิ ชย์
ให้สินเชื่ อไมโครไฟแนนซ์ ซึ่ ง เป็ นสิ นเชื่ อที่ มีวงเงิ นไม่เกิ น 200,000 บาท โดยธนาคารพาณิ ชย์
สามารถกาหนดรู ปแบบธุ รกิจ รวมถึ งประเภทเอกสารหรื อหลักฐานแสดงรายได้ที่ใช้ประกอบการ
ได้เองตามความเหมาะสม และสามารถเรี ยกเก็บดอกเบี้ย หรื อค่าบริ การต่าง ๆ หรื อเบี้ยปรับจากการ
ชาระหนี้ล่าช้า รวมกันไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี
ทั้งนี้ การส่ งเสริ มการเข้าถึงบริ การทางการเงินได้ถูกระบุให้เป็ นส่ วนหนึ่ งของ
แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 3 (พ.ศ. 2559 - 2563) ซึ่ งเป็ นกรอบและทิศทางการพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินเพื่อเตรี ยมรับความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เช่น การเข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจ
ดิ จิทลั การรวมกลุ่ มเศรษฐกิ จในภูมิ ภาค การเข้าสู่ สัง คมผูส้ ู งอายุ เป็ นต้น โดยแผนพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินระยะที่ 3 (พ.ศ. 2559 - 2563) มีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ มการเข้าถึงบริ การ
ทางการเงินแก่ประชาชน เช่ น ส่ งเสริ มการเข้าถึงบริ การทางการเงิน เพื่อให้ประชาชนที่อยูอ่ าศัยใน
พื้นที่ ห่างไกลจากสาขาและจุ ดบริ การทางการเงิ นสามารถเข้า ถึ งบริ การทางการเงิ นเพิ่ มขึ้ น การ
ผลักดันให้ประชาชนได้รับ บริ การทางการเงิ นขั้นพื้นฐาน สนับสนุ นการพัฒนาศักยภาพองค์กร
การเงินระดับฐานรากให้มีสถานะเป็ นนิติบุคคล มีมาตรฐานและมีธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการ
เพื่อให้บริ การทางการเงินแก่ประชาชนในชุมชนได้อย่างทัว่ ถึง เป็ นต้น
2) ขอบเขตธุรกรรม
1.1) การระดมทุน สามารถรับฝากเงิ นจากประชาชนทัว่ ไป และออกตราสาร
หนี้ รวมทั้งกูย้ มื เงินจากตลาดเงิน ตลาดทุนได้
1.2) การให้สินเชื่อ การให้สินเชื่ อของธนาคารพาณิ ชย์ จะเป็ นการให้สินเชื่ อ
แก่บุคคลธรรมดาและนิ ติบุคคล เพื่อนาไปลงทุนหรื อใช้อุปโภค/บริ โภค รวมถึงการให้บริ การทาง
การเงินระดับฐานราก
1.3) การลงทุน ธนาคารพาณิ ชย์ได้รับอนุ ญาตให้ไปลงทุนในตราสารหรื อ
หลักทรัพย์ต่าง ๆ เช่น ตราสารหนี้ ตราสารอนุพนั ธ์ หรื อเงินตราต่างประเทศ เป็ นต้น
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3.2.1.2 การกากับดูแล
1) หน่วยงานกากับ ธปท.
2) ฐานอานาจตามกฎหมาย พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และ
ได้ใช้อานาจตามพระราชบัญญัติดงั กล่าวออกประกาศ ธปท. เพื่อใช้กากับดูแลธนาคารพาณิ ชย์
3) เกณฑ์ก ารกากับ ธนาคารพาณิ ช ย์ถู กก ากับ ดู แลโดยใช้เกณฑ์ความมัน่ คง
ทางการเงิ น (Prudential Regulation) โดยจะมี การใช้สัดส่ วนทางการเงิ น เช่ น เกณฑ์การดารง
เงิ นกองทุน การกันสารอง การจัดชั้นความเสี่ ยง โดยจะเป็ นไปตามมาตรฐาน Basel 34 ซึ่ งเป็ น
มาตรฐานสากล
3.2.1.3 วิเคราะห์ สถานการณ์ กากับดูแลปัจจุบัน
การกากับดูแลธนาคารพาณิ ชย์ไม่สามารถปรั บเปลี่ ยนให้ยืดหยุ่นขึ้นได้มากนัก
เนื่องจากจะต้องดาเนินการตามเกณฑ์ Basel 3 เพื่อให้การกากับดูแลระบบการเงินของไทยเป็ นไป
ตามมาตรฐานสากล และทาให้ความเสี่ ยงในระบบการเงินอยูใ่ นระดับต่า แต่การกากับดูแลดังกล่าว
อาจไม่เอื้อให้ประชาชนระดับฐานรากเข้ามาใช้บริ การได้สะดวก
3.2.2 สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
3.2.2.1 ภาพรวมในการให้ บริการทางการเงินระดับฐานรากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
(SFIs) สถาบัน การเงิ น เฉพาะกิ จ เป็ นสถาบัน การเงิ น ที่ จ ัด ตั้ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารทางการเงิ น แก่
กลุ่มเป้ าหมายที่เฉพาะเจาะจง ที่มีขอ้ จากัดในการเข้าถึงบริ การทางการเงินของระบบธนาคารพาณิ ชย์
โดยการให้สินเชื่ อของสถาบันการเงิ นเฉพาะกิ จจะมี เงื่ อนไขที่ ผ่อนปรนกว่าธนาคารพาณิ ชย์ ใน
ขณะเดียวกันต้องคานึงถึงเกณฑ์ความมัน่ คงทางการเงิน ทั้งนี้ สถาบันการเงินเฉพาะกิจมีบทบาทใน
ฐานะสถาบันการเงิ นเพื่อการพัฒนาและเป็ นกลไกของรัฐในการเติมเต็มช่องว่างการเข้าถึ งบริ การ
ทางการเงิ นและอยู่ภายใต้การกากับดู แลของ ธปท. รวมถึ งดาเนิ นการตามนโยบายรัฐบาลอื่น ๆ
ส่ งผลให้สถาบันการเงิ นเฉพาะกิจกลายเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางการเงินที่มีบทบาทสาคัญต่อการเข้าถึ ง
บริ การทางการเงินของประชาชน เห็นได้จากรายงานสถานการณ์การเงินฐานรากในประเทศไทย
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หลักเกณฑ์ Basel 1 เป็ นหลักเกณฑ์ที่กาหนดให้ธนาคารพาณิ ชย์ตอ้ งมีเงินทุนเพียงพอที่จะรองรับความเสี่ ยงด้านเครดิตและความ
เสี่ ยงด้านตลาดจากการดาเนินธุรกิจของธนาคารพาณิ ชย์เท่านั้น ในขณะที่หลักเกณฑ์ Basel 2 เป็ นหลักเกณฑ์ที่กาหนดขึ้นเพื่อเพิ่มการ
รองรับความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ โดยประกอบด้วย 3 หลักการ ได้แก่ 1) การดารงเงินกองทุนขั้นต่าเพื่อรองรับความเสี่ ยงด้านเครดิต
ความเสี่ ยงด้านการตลาด และความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ 2) การกากับดูแลโดยทางการ เพื่อกาหนดบทบาทหน้าที่ของธนาคารพาณิ ชย์
และผูก้ ากับดูแล โดยเน้นให้ธนาคารพาณิ ชย์มีระบบริ หารความเสี่ ยงที่ดี และ 3) การใช้กลไกตลาดในการกากับดูแล เพื่อกาหนดให้
ธนาคารพาณิ ชย์ตอ้ งเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญให้ผลู้ งทุนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้ทราบ สาหรับ Basel 3 เป็ นหลักเกณฑ์ที่กาหนดเพื่อ
เสริ มสร้างความมัน่ คงของธนาคารพาณิ ชย์และทาให้ระบบสถาบันการเงินมีเสถียรภาพ ซึ่งหลักเกณฑ์ที่สาคัญสามารถแบ่งออกได้
เป็ น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเงินกองทุน ด้านสภาพคล่อง และด้านการกากับดูแลธนาคารที่มีความสาคัญต่อระบบการเงินโลก
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ไตรมาส 1 ปี 2560 พบว่าสัดส่ วนของสิ นเชื่ อในระดับฐานรากของสถาบันการเงิ นเฉพาะกิ จอยู่ที่
ร้อยละ 55.3 ของปริ มาณสิ นเชื่ อระดับฐานรากทั้งหมด โดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ให้บริ การแก่
ภาคประชาชนที่สาคัญ ได้แก่
1) ธนาคารออมสิ น
พันธกิ จหลักของธนาคารออมสิ นคือ การส่ งเสริ มการออมให้กบั ประชาชน
และต่อมาได้มีการพัฒนาการให้บริ การด้านสิ นเชื่อแก่ประชาชนในระดับฐานรากในเขตชุ มชนเมือง
เช่ น โครงการธนาคารประชาชน โครงการสิ นเชื่ อห้องแถว เป็ นต้น เพื่ อให้บ ริ ก ารด้า นสิ นเชื่ อ
สาหรับการประกอบอาชี พของประชาชน โดยธนาคารออมสิ นมีแผนที่จะขยายสาขาให้สามารถ
ให้บริ การประชาชนได้อย่างทัว่ ถึ งครอบคลุ มทุ กอาเภอของประเทศเพื่อสามารถให้บริ การทาง
การเงินแก่ประชาชนอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ นอกจากนี้ ธนาคารออมสิ นยังมีการสนับสนุ นองค์กร
การเงิ น ระดับ ฐานราก โดยการพัฒ นาและให้ ค วามรู ้ รวมทั้ง ให้ สิ น เชื่ อ แก่ อ งค์ ก รดัง กล่ า ว
นอกเหนือจากบทบาทในการให้บริ การทางการเงินข้างต้นแล้ว ธนาคารออมสิ นยังทาหน้าที่ในฐานะ
เป็ นหน่ วยงานของรัฐในการร่ วมพัฒนาศักยภาพของประชาชน ได้แก่ การให้ความรู้ทางการเงิน
เช่น การจัดทาบัญชีครัวเรื อน และพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชี พ ตลอดจนการให้สินเชื่ อกับ
ประชาชนระดับฐานราก ที่ระบุวตั ถุประสงค์ของโครงการ ซึ่ งปั จจุบนั มียอดสิ นเชื่ อคงค้างอยูส่ ู งกว่า 1.41
ล้านล้านบาท หรื อคิดเป็ นร้อยละ 30.9 ของจานวนสิ นเชื่อในระดับฐานรากทั้งหมด โดยมีรายละเอียด
ดังตารางที่ 3.5
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ตารางที่ 3.5 ยอดสิ นเชื่อคงค้ างของธนาคารออมสิ นที่ให้ กับประชาชนในระดับฐานราก ที่มีการระบุ
วัตถุประสงค์ โครงการ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2560
โครงการ
สิ นเชื่อธุรกิจรายย่อย (SMEs)
สิ นเชื่อเคหะ
สิ นเชื่อบุคคล
สิ นเชื่อต่อยอดกองทุนหมู่บา้ น
สิ นเชื่อเพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ
สิ นเชื่อเศรษฐกิจฐานราก
- สิ นเชื่อธนาคารประชาชน
- ธุรกิจห้องแถว
- สิ นเชื่อเพื่อสังคมและชุมชน
- สิ นเชื่อมาตรการประชารัฐแก้ไขหนี้ประชาชน (PSA)
สิ นเชื่อแก้ไขหนี้สินภาคประชาชน (ปิ ดรับลงทะเบียน)
ประชาวิวฒั น์ (ไทยเข้มแข็ง)
รวม

ยอดสินเชื่อคงค้ าง (ล้ านบาท)
71,231
334,133
298,941
15,585
553,086
152,137
90,210
28,471
27,155
6,302
510
28
1,405,651

ที่มา: ธนาคารออมสิ น (ข้อมูลสิ นเชื่อฐานรากของธนาคารออมสิ นที่จดั ส่ งให้ สศค. เป็ นรายไตรมาส)
2) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
พันธกิ จของ ธ.ก.ส. ได้แก่ การให้บริ การทางการเงิ นแก่ภาคการเกษตรและ
มีบทบาทในฐานะธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบท ธ.ก.ส. มีผลิตภัณฑ์การเงินที่หลากหลายทั้งในด้าน
เงิ นฝาก ด้านสิ นเชื่ อและผลิ ตภัณฑ์ทางการเงินอื่น ๆ โดยกลไกการให้สินเชื่ อที่สาคัญมาจากการ
ลงพื้นที่เพื่อพบปะกับลูกค้าอย่างสม่าเสมอ และการให้กแู้ บบรวมกลุ่ม ซึ่ ง ธ.ก.ส. สามารถให้บริ การ
ทางการเงิ นได้ครอบคลุ มเกษตรกรส่ วนใหญ่ของประเทศ นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ได้ทาหน้าที่ในการ
พัฒนาศักยภาพของประชาชนในด้านต่าง ๆ เช่นเดียวกับธนาคารออมสิ น เช่น การให้ความรู ้ทางการ
เงินโดยการจัดทาบัญชี ครัวเรื อน และพัฒนาศักยภาพการประกอบอาชี พ เป็ นต้น ทั้งนี้ ธ.ก.ส. มีการ
ให้สินเชื่ อกับประชาชนระดับฐานรากที่ ระบุ วตั ถุ ประสงค์ของโครงการ โดยมียอดสิ นเชื่ อคงค้าง
696,930 ล้ า นบาท หรื อ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 15.3 ของจ านวนสิ น เชื่ อ ระดับ ฐานรากทั้ง หมด ซึ่ งมี
รายละเอียด ดังนี้
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ตารางที่ 3.6 ยอดสิ น เชื่ อ คงค้ า งของ ธ.ก.ส. ที่ ใ ห้ กั บ ประชาชนในระดั บ ฐานราก ที่ มี ก ารระบุ
วัตถุประสงค์ โครงการ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2560
โครงการ
ยอดสิ นเชื่อคงค้ าง
(ล้านบาท)
สิ นเชื่อการเกษตร (ต่ากว่า 200,000 บาท)
211,697
สิ นเชื่อสนับสนุนการสร้างงานในชนบท
278,216
สิ นเชื่อเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
175,681
- สิ นเชื่อสหกรณ์นอกภาคการเกษตร/อปท./วิสาหกิจชุมชน
60,868
- สิ นเชื่อเพื่อพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง
53,944
และองค์กรการเงินระดับฐานรากอื่น ๆ
สิ นเชื่อตามนโยบายรัฐ
18,998
สิ นเชื่อธนาคารชุมชน
493
สิ นเชื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ (ปิ ดรับลงทะเบียน)
11,846
รวม
696,930
ที่มา: ธ.ก.ส. (ข้อมูลสิ นเชื่อฐานรากของ ธ.ก.ส. ที่จดั ส่ งให้ สศค. เป็ นรายไตรมาส)
3.2.2.2 การกากับดูแล
1) หน่ วยงานกากับ พระราชบัญญัติจดั ตั้ง สถาบันการเงิ นเฉพาะกิ จแต่ ล ะแห่ ง
ได้ให้อานาจในการกากับดูแลไว้กบั รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง ซึ่ งต่อมาเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม
2557 คณะรั ฐมนตรี ไ ด้มี ม ติ เห็ นชอบตามมติ ค ณะกรรมการนโยบายและก ากับ ดู แลรั ฐวิส าหกิ จ
(คนร.) มอบหมายให้ ธปท. เป็ นหน่ วยงานกากับดู แลสถาบันการเงิ นเฉพาะกิ จ โดยให้มีหน้าที่
ครอบคลุ ม ถึ ง ออกเกณฑ์ ก ากับ ดู แ ล การตรวจสอบความเหมาะสมของผูบ้ ริ ห าร ติ ด ตามและ
ตรวจสอบสถาบันการเงิ นเฉพาะกิจรวมถึงการสั่งการให้มีการแก้ไขปั ญหา ส่ วนงานด้านการกากับ
นโยบายและการก ากับ ในฐานะผูถ้ ื อ หุ ้น /เจ้า ของกิ จการยัง คงเป็ นของกระทรวงการคลัง และ
มอบหมายให้ ธปท. และกระทรวงการคลังหารื อร่ วมเพื่อกาหนดกรอบในการกากับดูแล ต่อมาวันที่
2 เมษายน 2558 รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง มีคาสั่งมอบหมายให้ ธปท. กากับดูแล SFIs ทั้ง 8
แห่ง ตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ใน 4 บทบาทหลักตามมติ
คณะรัฐมนตรี โดยให้มีอานาจ ได้แก่ 1) กากับดูแล โดยทัว่ ไปซึ่ งกิจการของ SFIs 2) มีอานาจสั่งให้
SFIs ชี้ แจงข้อเท็จจริ งและแสดงความคิ ดเห็ น รวมทั้งแต่งตั้งบุ คคล เพื่อตรวจสอบและรายงาน
กิ จการหรื อทรั พย์สิ นของ SFIs 3) ก าหนดหลัก เกณฑ์เพื่ อให้ SFIs ต้องปฏิ บ ตั ิ เพิ่ มเติ ม หรื อนา
บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 มาบังคับใช้กบั SFIs ได้เมื่อได้รับความ
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เห็ นชอบจากรั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง และ 4) รายงานการกากับดู แลและการตรวจสอบ
SFIs ต่อรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง และเสนอรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังพิจารณาสั่ง
การแก้ไขในกรณี SFIs ฝ่ าฝื นไม่ปฏิบตั ิตามพันธกิจ
2) เกณฑ์การกากับ ธปท. ได้ออกหลักเกณฑ์กากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิ จ
ระยะที่ 1 ซึ่ งมี ผ ลบัง คับ ใช้ต้ งั แต่ วนั ที่ 1 มกราคม 2560 ซึ่ งหลัก เกณฑ์ ใ นระยะที่ 1 จะเน้น ให้
ความส าคัญ 6 ด้า น ได้แ ก่ ธรรมาภิ บ าล การดารงเงิ นกองทุ น การดารงสิ น ทรั พ ย์ส ภาพคล่ อ ง
กระบวนการด้านสิ นเชื่อ การกากับลูกหนี้รายใหญ่ การบัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูล
3.2.2.3 วิเคราะห์ สถานการณ์ กากับปัจจุบัน
การกากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจะช่วยยกระดับให้มีความมัน่ คงมากยิ่งขึ้น
ทั่้ ง นี้ เกณฑ์ก ากับดู แลสถาบันการเงิ นเฉพาะกิ จจะไม่ เข้ม งวดหรื อซับ ซ้อนเท่า ธนาคารพาณิ ช ย์
เนื่องจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีการให้บริ การและมีผลิตภัณฑ์ที่กว้างกว่าธนาคารพาณิ ชย์ อีกทั้ง
มีการแยกบัญชี PSA การกาหนดหลักเกณฑ์ในการกากับดูแลจึงต้องคานึ งถึ งความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงความสอดคล้องกันระหว่างสถาบันการเงินเฉพาะกิจด้วย
3.2.3 ผู้ประกอบธุรกิจทีไ่ ม่ ใช่ สถาบันการเงิน (Non - Bank)
3.2.3.1 ภาพรวมการให้ บริการของผู้ประกอบธุรกิจทีไ่ ม่ ใช่ สถาบันการเงิน (Non - Bank)
ผูป้ ระกอบธุ รกิ จที่ ไ ม่ ใ ช่ ส ถาบันการเงิ นเป็ นผูใ้ ห้สิ นเชื่ อซึ่ ง ได้รับ อนุ ญาตตาม
ประกาศกระทรวงการคลัง ซึ่ งออกตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม
๒๕๑๕ ว่าด้วยการควบคุ มกิ จการค้าขายอันกระทบถึ งความปลอดภัยหรื อผาสุ กแห่ งสาธารณชน
อันเป็ นประกาศของคณะปฏิ วตั ิที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ ยวกับการจากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพของ
บุคคล และใช้แหล่งเงินทุนของตัวเอง โดยมีความแตกต่างกันสรุ ปได้ดงั นี้
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ตารางที่ 3.7 สรุ ปภาพรวมการให้ บริการสิ นเชื่ อของผู้ประกอบธุรกิจทีไ่ ม่ ใช่ สถาบันการเงิน
ประเภท
สิ นเชื่ อส่ วนบุคคล
บัตรเครดิต
Nano Finance
Pico Finance
ไม่เกิน 5 เท่าของ ไม่เกิน 5 เท่าของ ไม่เกิน
ไม่เกิน
วงเงิน
รายได้เฉลี่ยต่อ
รายได้เฉลี่ยต่อ
100,000 บาท
50,000 บาท
เดือน
เดือน
การประกอบ
เป็ นสิ นเชื่อเพื่อ
วัตถุประสงค์ การอุปโภคบริ โภค การอุปโภค
บริ โภค
อาชีพเพื่อสร้าง ใช้จ่ายยามฉุ กเฉิ น
ของสิ นเชื่อ
รายได้สาหรับผูม้ ี ทั้งมีและไม่มี
รายได้นอ้ ย เพื่อ หลักประกัน
ลดการพึ่งพาการ มีกระบวนการ
ก่อหนี้นอกระบบ ให้สินเชื่อที่
ยืดหยุน่ สาหรับ
ผูม้ ีรายได้นอ้ ย
เพื่อลดการพึ่งพา
การก่อหนี้ นอก
ระบบ
ผูม้ ีรายได้มากกว่า ประชาชนระดับ ประชาชนระดับ
กลุ่มเป้าหมาย ผูม้ ีรายได้ต่ากว่า
15,000 บาทต่อ
15,000 บาทต่อ
ฐานราก
ฐานราก
เดือนขึ้นไป
เดือนขึ้นไป
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
มี/ไม่มี
หลักประกัน
ที่มา: รวบรวมจากประกาศที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแล Non – Banks
ทั้งนี้ รายละเอียดผูป้ ระกอบการแต่ละประเภท มีดงั นี้
1) ผูป้ ระกอบธุ รกิจบัตรเครดิต
ผูป้ ระกอบธุ รกิ จบัตรเครดิ ตที่ ไ ม่ ใช่ ส ถาบันการเงิ น ต้องได้รับ อนุ ญาตจาก
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลัง และก ากับ ดู แ ลโดย ธปท. โดยอาศัย อ านาจตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่ อง กิ จการที่ ตอ้ งขออนุ ญาตตามประกาศคณะปฏิ วตั ิ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 11
พฤศจิกายน 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ ผูป้ ระกอบธุ รกิ จบัตรเครดิ ต ต้องมีทุนจดทะเบียนซึ่ ง
ชาระแล้วไม่ต่ากว่า 100 ล้านบาท ปั จจุบนั มีผปู ้ ระกอบธุ รกิจบัตรเครดิตที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน 10 แห่ ง
โดยการให้บริ การบัตรเครดิตจะเน้นกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ประจาตั้งแต่ 15,000 ขึ้นไป และมีกาลังซื้ อ
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สู ง ซึ่ งลูกค้ากลุ่มนี้ ส่วนใหญ่มกั จะอาศัยอยูใ่ นเขตเมือง ดังนั้น ประชาชนระดับฐานรากบางส่ วนจึง
ยังไม่สามารถเข้าถึงบริ การด้านบัตรเครดิตได้
2) ผูป้ ระกอบธุ รกิจสิ นเชื่อส่ วนบุคคลภายใต้การกากับ
ผูป้ ระกอบธุ รกิ จสิ นเชื่ อส่ วนบุ ค คลภายใต้ก ารก ากับ เป็ นนิ ติบุ ค คลที่ ไ ด้รั บ
อนุ ญาตจากรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังให้ประกอบธุ รกิจให้กยู้ ืมเงินแก่บุคคลธรรมดาที่ไม่มี
หลักประกัน เพื่อนาไปใช้จ่ายส่ วนตัว หรื อเพื่อผ่อนชาระค่าสิ นค้า โดยไม่รวมการเช่าซื้ อรถยนต์และ
รถจัก รยานยนต์ ซึ่ งสิ นเชื่ อส่ วนบุ ค คลอยู่ภายใต้การก ากับดู แลโดย ธปท. โดยอาศัย อานาจตาม
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่ อง กิจการที่ตอ้ งขออนุ ญาตตามข้อ 5 แห่ งประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่
58 (เรื่ องสิ นเชื่ อส่ วนบุคคลภายใต้การกากับ) ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้
ผูป้ ระกอบการจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วไม่ต่ากว่า 50 ล้านบาท ปั จจุบนั มีผปู้ ระกอบการ
สิ นเชื่ อส่ วนบุคคลภายใต้การกากับรวมทั้งสิ้ น 35 แห่ ง การให้บริ การสิ นเชื่ อส่ วนบุคคลภายใต้การ
ก ากับ ในปั จ จุ บ ัน มี ท้ งั รู ป แบบสิ น เชื่ อ เงิ น ก้อ นและบัต รกดเงิ น สด ซึ่ งได้รั บ ความนิ ย มสู ง จาก
ผูใ้ ช้บริ การ เนื่องจากผูป้ ระกอบการได้กาหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติในการขอสิ นเชื่ อให้ครอบคลุม
กลุ่มลูกค้าผูม้ ีรายได้น้อย โดยมักมีการกาหนดรายได้ข้ นั ต่ าในการของสิ นเชื่ ออยู่ที่ 5,000 บาท ถึ ง
10,000 บาท ทาให้ประชาชนระดับฐานรากที่มีรายได้ประจาสามารถเข้าถึงบริ การด้านสิ นเชื่ อจาก
สถาบันการเงิ นในระบบ โดยข้อมูลจากบริ ษทั ข้อมูลเครดิ ตแห่ งชาติ จากัด ณ เดื อนมีนาคม 2560
สิ น เชื่ อ ส่ ว นบุ ค คลภายใต้ก ารก ากับ มี ย อดคงค้า ง 146.66 ล้า นบาท และมี จ านวนบัญ ชี ท้ งั สิ้ น
6,083,013 บัญชี แหล่งเงินทุนของสิ นเชื่อส่ วนบุคคลภายใต้การกากับและบริ ษทั บัตรเครดิตไม่ได้มา
จากการระดมเงินฝากจากประชาชน แต่มาจากทุนของตนเองหรื อการกูย้ ืมจากแหล่งต่าง ๆ และ ธปท.
กาหนดเพดานดอกเบี้ยและค่าธรรมเนี ยมรวมกันไม่เกินร้อยละ 28 ต่อปี สาหรับสิ นเชื่ อส่ วนบุคคล และ
กาหนดเพดานดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมรวมกันไม่เกินร้อยละ 20 ต่อปี สาหรับบัตรเครดิต แต่ไม่ได้
กาหนดเกณฑ์ความมัน่ คงทางการเงิน
3) สิ น เชื่ อ รายย่อยเพื่ อการประกอบอาชี พ ภายใต้ก ารก ากับ (สิ น เชื่ อนาโน
ไฟแนนซ์)
กระทรวงการคลัง ได้ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารเข้า ถึ ง แหล่ ง เงิ น ทุ น ของประชาชน
ผ่านผูใ้ ห้บริ การสิ นเชื่อรายย่อยประเภทใหม่ ได้แก่ สิ นเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชี พภายใต้การ
กากับ (สิ นเชื่อนาโนไฟแนนซ์) โดยกาหนดวงเงินกูไ้ ม่เกิน 100,000 บาทต่อราย และมีอตั ราดอกเบี้ย
ไม่เกินร้อยละ 36 ต่อปี ซึ่ งจะส่ งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชี พ
ได้ส ะดวกยิ่งขึ้ น และช่ วยบรรเทาภาระดอกเบี้ ยจากการกู้ยืม เงิ นนอกระบบ โดยผูท้ ี่ ประสงค์จะ
ประกอบธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ นาโนไฟแนนซ์ ส ามารถยื่ น ขอใบอนุ ญ าตประกอบธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ นาโน
ไฟแนนซ์ผ่าน ธปท. โดยอยู่ภายใต้ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่ อง กิจการที่ตอ้ งขออนุ ญาตตามข้อ 5
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แห่ งประกาศคณะปฏิ วตั ิ ฉบับที่ 58 (เรื่ อง สิ นเชื่ อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชี พภายใต้การกากับ)
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ปั จจุบนั มี 23 บริ ษทั และสถาบันการเงิน 1 แห่ ง ที่เปิ ดให้บริ การสิ นเชื่ อ
นาโนไฟแนนซ์แล้ว โดย ณ สิ้ นเดือนกรกฎาคม 2560 มีการให้สินเชื่ อแล้วจานวน 172,829 ราย เป็ น
วงเงินรวม 5,214.08 ล้านบาท (วงเงินเฉลี่ย 30,169 บาทต่อราย)
4) สิ นเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกากับ (สิ นเชื่อพิโกไฟแนนซ์)
กระทรวงการคลัง ได้ส่ ง เสริ ม ให้มี ก ารเข้า ถึ ง แหล่ ง ทุ นของประชาชนผ่า น
ผูใ้ ห้บ ริ ก ารสิ น เชื่ อรายย่อยประเภทใหม่ ได้แ ก่ สิ นเชื่ อ รายย่อ ยระดับ จัง หวัด ภายใต้ก ารก ากับ
(สิ นเชื่อพิโกไฟแนนซ์) โดยกาหนดวงเงินกูไ้ ม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 36 ต่อ
ปี ซึ่ งจะส่ งผลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิ นเชื่อเพื่อใช้จ่ายยามฉุ กเฉิ น (ทั้งมีและไม่มีหลักประกัน)
มีกระบวนการให้สินเชื่ อที่ ยืดหยุ่นสาหรั บผูม้ ี รายได้น้อย เพื่อลดการพึ่งพาการก่อหนี้ นอกระบบ
โดยภายใต้ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่ อง กิ จการที่ ตอ้ งขออนุ ญาตตามข้อ 5 แห่ งประกาศคณะ
ปฏิ วตั ิ ฉบับ ที่ 58 (เรื่ อง สิ นเชื่ อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้ก ารก ากับ) ลงวันที่ 4 ตุ ล าคม 2559
ซึ่ งกระทรวงการคลังได้เปิ ดให้ผทู ้ ี่สนใจประกอบธุ รกิจสิ นเชื่ อพิโกไฟแนนซ์ เริ่ มยื่นคาขออนุ ญาต
ได้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2559 ทั้งนี้ ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิ งหาคม 2560 มี ผูส้ นใจประกอบธุ รกิ จ
สิ น เชื่ อ พิ โ กไฟแนนซ์ ยื่ น ค าขอใบอนุ ญ าตผ่ า นกระทรวงการคลัง จ านวน 328 ราย จ านวน
ผูป้ ระกอบการที่ได้รับใบอนุญาตทั้งสิ้ น 119 ราย และเปิ ดให้บริ การแล้วจานวน 63 ราย
3.2.3.2 การกากับดูแล
หน่วยงานที่กากับดูแลผูป้ ระกอบธุ รกิจ Non – Banks คือ ธปท. และกระทรวงการคลัง
(เฉพาะสิ นเชื่อพิโกไฟแนนซ์ ) โดยอาศัยประกาศคณะปฏิวตั ิฉบับที่ 58 , ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่ อง กิจการที่ตอ้ งขออนุ ญาตตามข้อ 5 แห่ งประกาศคณะปฏิวตั ิฉบับที่ 58 และประกาศธนาคาร
แห่ งประเทศไทย เรื่ อง การกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขในการประกอบธุ รกิ จในแต่ละ
ประเภท
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ตารางที่ 3.8 สรุ ปการกากับดูแลของผู้ประกอบธุรกิจทีไ่ ม่ ใช่ สถาบันการเงิน
สินเชื่อส่ วนบุคคล

บัตรเครดิต

Nano – Finance

Pico – Finance

กฎหมาย
ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่ อง กิจการที่ตอ้ งขอ
อนุญาตตามข้อ 5 แห่ง
ประกาศของคณะปฏิวตั ิ
ฉบับที่ 58
(เรื่ อง สิ นเชื่อส่วนบุคคล
ภายใต้การกากับ)
ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่ อง กิจการที่ตอ้ งขอ
อนุญาตตามข้อ 5 แห่ง
ประกาศของคณะปฏิวตั ิ
ฉบับที่ 58 (ประกาศ ณ
วันที่ 11 พ.ย. 2545)
ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่ อง กิจการที่ตอ้ งขอ
อนุญาตตามข้อ 5 แห่ง
ประกาศของคณะปฏิวตั ิ
ฉบับที่ 58
(สิ นเชื่อเพื่อประกอบอาชีพ
ภายใต้การกากับ )
ประกาศกระทรวงการคลัง
เรื่ อง กิจการที่ตอ้ งขอ
อนุญาตตามข้อ 5 แห่ง
ประกาศของคณะปฏิวตั ิ
ฉบับที่ 58 (สิ นเชื่อรายย่อย
ระดับจังหวัดภายใต้การ
กากับ ) (ประกาศ ณ วันที่
4 ต.ค. 2559)

หน่ วยงาน
ธปท.

รู ปแบบการกากับ
- ควบคุมอัตราดอกเบี้ย
สูงสุด
- การเปิ ดเผยข้อมูล

ธปท.

- ควบคุมอัตราดอกเบี้ย
สูงสุด
- การเปิ ดเผยข้อมูล

ธปท.

- ควบคุมอัตราดอกเบี้ย
สูงสุด
- การเปิ ดเผยข้อมูล

กระทรวงการคลัง

- ควบคุมอัตราดอกเบี้ย
สูงสุด
- การเปิ ดเผยข้อมูล

ที่มา: รวบรวมจากประกาศที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแล Non – banks
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3.2.3.3 วิเคราะห์ สถานการณ์ กากับปัจจุบัน
การก ากับ ดู แ ลผูใ้ ห้ บ ริ ก ารประเภทนี้ จะเป็ นการก ากับ ดู แลเพื่ อ การคุ ้ม ครอง
ผูบ้ ริ โภคเป็ นหลัก เนื่ องจากใช้แหล่งเงินทุนของตนเอง ซึ่ งต่างจากสถาบันการเงินประเภทธนาคาร
พาณิ ชย์และสถาบันการเงิ นเฉพาะกิ จที่ใช้แหล่งเงิ นทุนจากประชาชนทัว่ ไปหรื อสมาชิ ก จึงต้องมี
การกากับดูแลด้านความมัน่ คงทางการเงินด้วย
3.2.4 สหกรณ์
3.2.4.1 ภาพรวมในการให้ บริการทางการเงินระดับฐานรากของสหกรณ์
สหกรณ์ เป็ นการรวมกลุ่ ม กันโดยสมัค รใจในการดาเนิ นวิส าหกิ จ โดยสมาชิ ก
จะเป็ นเจ้า ของร่ ว มกัน ช่ ว ยเหลื อ ตนเองและช่ ว ยเหลื อ ซึ่ งกัน และกัน และควบคุ ม ตามหลัก
ประชาธิ ปไตย โดยสมาชิ กจะจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ต่อนายทะเบียน
สหกรณ์ หรื อรองนายทะเบียนสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น และเมื่อจดทะเบียนแล้ว สหกรณ์
มี สถานภาพเป็ นนิ ติบุคคล โดยสหกรณ์ มี 7 ประเภท ได้แก่ สหกรณ์ การเกษตร สหกรณ์ ประมง
สหกรณ์ นิ ค ม สหกรณ์ ร้า นค้า สหกรณ์ บ ริ ก าร สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ และสหกรณ์ เ ครดิ ตยูเ นี่ ย น
หนึ่ งในกิจกรรมที่สหกรณ์สามารถดาเนิ นการได้คือการให้บริ การทางการเงิน โดยสามารถขายหุ ้น
และรับเงินฝากจากสมาชิ ก โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่ งเสริ มการออม และนาเงินดังกล่าวมาให้สินเชื่ อ
แก่สมาชิก เพื่อเป็ นการช่วยเหลือกันเองในกลุ่ม
ตารางที่ 3.9 สรุ ปข้ อมูลของสหกรณ์ ณ ไตรมาส 1 ปี 2560
ประเภทสหกรณ์
สหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์ประมง
สหกรณ์นิคม
สหกรณ์ร้านค้า
สหกรณ์บริ การ
สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
รวม

จานวนสหกรณ์ จานวนสมาชิก
(แห่ง)
(คน)
3,440
6,403,758
70
14,179
86
189,989
144
685,532
979
478,871
1,348
3,175,508
483
733,034
6,550
11,680,871

หมายเหตุ : ทุนเรื อนหุน้ จานวน 1,032,849 ล้านบาท
ที่มา : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เงินรับฝาก
(ล้านบาท)
70,578
80
2,756
94
3,706
773,739
14,529
865,483

สิ นเชื่อ
(ล้านบาท)
94,973
188
4,071
129
5,196
1,158,432
16,916
1,279,906
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3.2.4.2 การกากับดูแล
1) หน่ วยงานกากับ ปั จจุบนั หน่ วยงานที่ มีอานาจในการกากับดู แลสหกรณ์ คือ
กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ โดยอยู่ใ นฐานะนายทะเบี ยน และมี ก รมตรวจบัญชี ส หกรณ์ ทาหน้าที่ เป็ น
ผูต้ รวจบัญชี
2) ฐานอานาจตามกฎหมาย สหกรณ์มีการกากับตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
2542 และกฎกระทรวง ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ รวมถึงคาแนะนานายทะเบียนสหกรณ์ และ
ยังมีประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ซึ่ งออกตามพระราชบัญญัติดงั กล่าว
3) แนวทางกากับดูแล เกณฑ์การกากับปั จจุบนั เมื่อเปรี ยบเทียบการดาเนิ นการที่
ควรจะมีเมื่อเทียบกับขนาดของสิ นทรัพย์แล้วมีดงั นี้
ตารางที่ 3.10 การกากับดูแลด้ านธรรมาภิบาลของสหกรณ์
แนวทางกากับดูแลทีค่ วรมี
แนวทางกากับดูแลปัจจุบัน
1. คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
วาระกรรมการ 2 ปี ติดต่อกันไม่เกิน 1 วาระ
คณะกรรมการดาเนินงานสหกรณ์
วาระคราวละ 2 ปี ติดต่อกันไม่เกิน 2 วาระ
2. กาหนดเพดานเงินปั นผล การจ่ายค่าเบี้ย
กฎกระทรวง พ.ศ. 2543
ประชุมกรรมการ และสมาชิก
กาหนดให้สหกรณ์แต่ละประเภทสามารถจ่ายเงิน
ปั นผลตามหุ น้ ที่ชาระแล้วได้ไม่เกินอัตราร้อยละ
10 ต่อปี
3. กาหนดคุณสมบัติคณะกรรมการและฝ่ าย
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
จัดการ เช่น มีความรู ้ทางด้านการเงิน เป็ นต้น
กาหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการหรื อ
ผูจ้ ดั การ ดังนี้
- ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดย
คาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก
- ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรื อให้
ออกจากราชการ องค์การหรื อ
หน่วยงานของรัฐหรื อเอกชน ฐาน
ทุจริ ตต่อหน้าที่
- ไม่เคยถูกให้พน้ จากตาแหน่ง
กรรมการหรื อมีคาวินิจฉัยเป็ นที่สุด
ให้พน้ จากตาแหน่งกรรมการตาม
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ตารางที่ 3.10 การกากับดูแลด้ านธรรมาภิบาลของสหกรณ์ (ต่ อ)
แนวทางกากับดูแลทีค่ วรมี
แนวทางกากับดูแลปัจจุบัน
มาตรา 22(4)
- ไม่เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอด
ถอนออกจากตาแหน่งกรรมการ
เพราะเหตุทุจริ ตต่อหน้าที่
4. จัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและ
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กาหนดให้สหกรณ์โดยที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง
ผูต้ รวจสอบกิจการจากสมาชิกหรื อ
บุคคลภายนอก เพื่อดาเนิ นการตรวจสอบกิจการ
ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
5. พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการสิ นเชื่ อ
N.A.
คณะกรรมการลงทุน หรื อคณะกรรมการ
บริ หารสิ นทรัพย์และหนี้สิน
6. การเปิ ดเผยข้อมูลงบการเงินและข้อมูลเครดิต กาหนดให้มีการแถลงเพื่อเปิ ดเผยข้อมูลต่อที่
ประชุมใหญ่ ปี ละ 1 ครั้ง
7. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการรจัดการ
N.A.
(MIS)
ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
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ตารางที่ 3.11 การกากับดูแลความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ อง
แนวทางกากับดูแลทีค่ วรมี
แนวทางกากับดูแลปัจจุบัน
1. อัตราการดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องที่
กฎกระทรวง ว่าด้ วยการดารงสิ นทรัพย์สภาพ
เหมาะสม
คล่องของสหกรณ์ พ.ศ. 2550
- แบบรายงานการดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่อง
1. สภาพคล่องเฉลี่ยรายเดือนไม่ต่ากว่าร้อยละ 1
- แบบรายงาน Liquidity Gap (Contractual
และไม่เกินร้อยละ 20 ของยอดเงินฝากทั้งหมด
Behavior) (ขนาดใหญ่)
2. คานวณโดยนาส่ วนเฉลี่ยรายเดือนของยอด
- แบบรายงาน Funding Concentration (ขนาด สิ นทรัพย์สภาพคล่องในทุกสิ้ นวันหารด้วยส่ วน
ใหญ่)
เฉลี่ยรายเดือนของยอดเงินฝากในทุกสิ้ นวัน
- การจัดทา Contingency funding plan (ขนาด
ใหญ่)
ประเด็นปัญหา : 1. มีการ search for yield
2. ฐานการคานวณไม่สะท้อน
Maturity Mismatch
2. เพดานดอกเบีย้ เงินฝาก
ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กาหนด
ประเด็นปัญหา : ระดมเงินฝากในอัตราที่สูงกว่า อัตราดอกเบีย้ เงินรับฝากของสหกรณ์
กฎหมายกาหนด
ไม่เกินร้อยละ 7 ต่อไป
ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
ตารางที่ 3.12 การกากับดูแลความเสี่ ยงด้ านเครดิต
แนวทางกากับดูแลทีค่ วรมี
1. เพดานการให้ ก้ ูแก่ สหกรณ์ อนื่
2. วงเงินการกู้ยมื หรือคา้ ประกันของสหกรณ์
3. การจัดชั้นและการกันสารอง
ประเด็นปัญหา : การใช้เกณฑ์ระยะเวลาค้าง
ชาระ (aging) ไม่สะท้อนความเสี่ ยงที่แท้จริ ง
เนื่องจากสหกรณ์สามารถหักหนี้จากเงินเดือน
และมีการ Roll Over หนี้

แนวทางกากับดูแลปัจจุบัน
N.A.
N.A.
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้ วย การจัดชั้น
คุณภาพลูกหนีเ้ งินกู้และการเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ
กาหนดการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้ และตั้งค่า
หนี้เผื่อสงสัยจะสู ญ มี 5 ชั้น ดังนี้
1. ปกติ : ไม่ตอ้ งกันสารอง
2. ต่ากว่ามาตรฐาน (ค้างชาระเกินกว่า 3 เดือน) :
กันสารองร้อยละ 20
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ตารางที่ 3.12 การกากับดูแลความเสี่ ยงด้ านเครดิต (ต่ อ)
แนวทางกากับดูแลทีค่ วรมี
แนวทางกากับดูแลปัจจุบัน
3. สงสัย (ค้างชาระเกินกว่า 6 เดือน) : กันสารอง
ร้อยละ 50
4. สงสัยจะสู ญ (ค้างชาระเกินกว่า 12 เดือน) :
กันสารองร้อยละ 100
3. สู ญ : กันสารองร้อยละ 100
4. การพิจารณาเงินกู้ เช่ น จานวนงวด อายุผ้ กู ้ ู คาแนะนาเกีย่ วกับการกาหนดงวดชาระหนีเ้ งินกู้
และอัตราความสามารถในการชาระหนี้
ของสหกรณ์ ออมทรัพย์ และเครดิตยูเนี่ยน
(2558)
ประเด็นปัญหา : 1. สมาชิกมีความสามารถใน 1. เงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิ น ไม่เกิน 12 งวด
การหารายได้ไม่เกินอายุ 60 ปี
2. เงินกูส้ ามัญไม่เกิน 20 งวด แต่สามารถผ่อน
2. แนวทางการกากับดูแลที่มีอยูเ่ ป็ นเพียง
คลายได้ 2 วิธี คือ
คาแนะนา ไม่มีผลบังคับใช้
2.1 ใช้แหล่งที่มาของทุนดาเนินงานเป็ น
เกณฑ์
1) ถ้าทุนดาเนินงานมาจากภายนอก
มากกว่าร้อยละ 50 ให้ปฏิบตั ิตามคาแนะนาอย่าง
เคร่ งครัด
2) ถ้าทุนดาเนิ นงานมาจากแหล่งทุน
ภายในสหกรณ์มากกว่าร้อยละ 60 -85 ให้
สามารถขยายงวดชาระหนี้เพิ่มจากคาแนะนาที่
กาหนดได้อีกไม่เกินร้อยละ 20
2.2 ใช้หลักประกันเป็ นเกณฑ์
1) ใช้บุคคลค้ าอย่างเดียว ให้ปฏิบตั ิตาม
คาแนะนาอย่างเคร่ งครัด (งวดชาระหนี้ไม่เกิน
120 งวด)
2) ใช้บุคคลค้ าร่ วมกับหลักทรัพย์ หรื อ
หลักทรัพย์อย่างเดียว สามารถขยายงวดชาระหนี้
เพิ่มเป็ น 2 เท่า (ไม่เกิน 240 งวด)
3. เงินกูพ้ ิเศษ ไม่เกิน 30 งวด ใช้หลักทรัพย์ที่
เป็ นอสังหาริ มทรัพย์เป็ นหลักประกันเงินกู้
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ตารางที่ 3.12 การกากับดูแลความเสี่ ยงด้ านเครดิต (ต่ อ)
แนวทางกากับดูแลทีค่ วรมี
แนวทางกากับดูแลปัจจุบัน
ทั้งนี้ สมาชิกควรจะมีเหลือเงินเพื่อการดารงชีพ
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของรายได้ และนา
เงื่อนไขอายุของสมาชิกมากาหนดระยะเวลาให้
การชาระหนี้ไม่เกินอายุ 75 ปี
5. ประเภทของเงินฝากและเงินลงทุน
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
1. ฝาก/ซื้ อหุ น้ ที่ชุมนุมสหกรณ์หรื อสหกรณ์
ประเด็นปัญหา : ในปี 2557 สหกรณ์ มีการ
Search for yield โดยมีการลงทุนในหลักทรัพย์ อื่นๆ
2. เงินฝาก/ตัว๋ สัญญาใช้เงิน/ตัว๋ แลกเงิน
สู ง และมีการระดมเงินฝากเพื่อไปลงทุนใน
3. หลักทรัพย์ของรัฐบาลหรื อรัฐวิสาหกิจ
สหกรณ์อื่น
4. หุน้ ที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน
สหกรณ์
5. ตามความเห็นชอบของ คพช.
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่ งชาติ (คพช.) เรื่อง ข้ อกาหนดการฝากหรือ
ลงทุนอย่ างอืน่ ของสหกรณ์ พ.ศ. 2558
สหกรณ์สามารถฝากและลงทุนได้ดงั ต่อไปนี้
1. บัตรเงินฝาก/ตัว๋ แลกเงินที่ออกโดยธนาคาร
บริ ษทั เงินทุนหรื อเครดิตฟองซิเอร์
2. ตราสารหนี้ต้ งั แต่ระดับ A- ขึ้นไป
3. หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจ
จัดตั้งขึ้น
4. การฝากหรื อลงทุนตามมติ คพช. ก่อนปี 2558
6. แนวนโยบายในการทาธุรกรรมการให้ สินเชื่ อ N.A.
7. จากัดการถือหุ้นในบริษัท หรือสหกรณ์ อนื่ ๆ N.A.
หรือชุ มนุมสหกรณ์ ใดๆ
N.A.
8. Leverage Ratio เช่ น การจากัดปริมาณ
สิ นทรัพย์ ต่อทุน หรือสหกรณ์ อนื่ หรือชุ มนุม
สหกรณ์ใดๆ
ประเด็นปัญหา : 1. ยังมีการคานวณให้เงินฝาก
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ตารางที่ 3.12 การกากับดูแลความเสี่ ยงด้ านเครดิต (ต่ อ)
แนวทางกากับดูแลทีค่ วรมี
เป็ นสิ นทรัพย์ ไม่ใช่หนี้สิน
9. จากัดการ Roll Over หนี้ และเพิ่มเกณฑ์การ N.A.
ปรับปรุ งโครงสร้างหนี้
10. ห้ามมิให้สหกรณ์ให้สินเชื่อ ทาธุรกรรมที่มี N.A.
ลักษณะคล้ายสิ นเชื่อ หรื อประกันหนี้แก่ผมู ้ ี
อานาจในการจัดการของสหกรณ์หรื อผูท้ ี่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ยกเว้นสิ นเชื่ อ เพื่อ
เป็ นสวัสดิการหรื อได้รับก่อนดารงตาแหน่ง
ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
ตารางที่ 3.13 การกากับดูแลความเสี่ ยงด้ านปฏิบัติการ
แนวทางกากับดูแลทีค่ วรมี
1. การบริ หารความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ ซึ่ง
N.A.
รวมถึงการควบคุมภายใน อาทิ มีนโยบายและ
ระเบียบวิธีปฏิบตั ิ มีการแบ่งแยกหน้าที่ความ
รับผิดชอบและสายการรายงานที่ชดั เจน มีการ
สอบยันการปฏิบตั ิงาน มีการยืนยันกระทบยอด
อย่างสม่าเสมอ
2. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่เหมาะสมกับ N.A.
ขนาด ลักษณะ และขอบเขตของกิจกรรม
สหกรณ์ และรายงานสิ่ งที่ตรวจพบต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ
3. ใช้ระบบการประเมินการควบคุมภายในที่
N.A.
สาคัญอย่างเป็ นอิสระ โดยพนักงานที่ทาหน้าที่
สอบทานกิจกรรมใดควรเป็ นอิสระจากกิจกรรม
นั้น และรายงานสิ่ งที่ตรวจพบต่อคณะกรรมการ
ดาเนินการสหกรณ์
ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั

แนวทางกากับดูแลปัจจุบัน

แนวทางกากับดูแลปัจจุบัน
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3.2.4.3 วิเคราะห์ สถานการณ์ กากับปัจจุบัน
1) พฤติกรรมที่แสวงหาผลตอบแทนที่สูงกว่า (Search for yield) ของทั้งระบบ
จากรายงานประจาปี 2558 ของกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ พบว่า สหกรณ์ ออม
ทรัพย์มีสินทรัพย์ 2.1 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 87 ของทั้งระบบสหกรณ์ และพบว่าสหกรณ์ที่มีสภาพ
คล่ องสู ง มี สินทรั พย์สูงถึ ง 8.9 แสนล้านบาท นอกจากนี้ ยังพบว่าสิ นเชื่ อรวมขยายตัวสู งเกื อบ 2
เท่าาจากปี 2557 แต่การขยายสิ นเชื่อแก่สมาชิกที่เป็ นพันธกิจหลักของสหกรณ์กลับชะลอตัวต่อเนื่ อง
โดยเป็ นการขยายตัวจากการให้สหกรณ์อื่นกู้ และพบว่าการลงทุนในตราสารหนี้ ตราสารทุนเร่ งตัว
มากขึ้ น สะท้อ นถึ ง การท าธุ ร กิ จ นอกเหนื อ จากพัน ธกิ จ ของสหกรณ์ มี พ ฤติ ก รรมแสวงหา
ผลตอบแทนที่สูงขึ้น (Search for yield) และสะท้อนว่ามีการกระจายความเสี่ ยงเข้าสู่ ระบบสหกรณ์
จากการกูย้ มื เงินระหว่างกันมากขึ้น
2) กรณี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่
การกากับดูแลสหกรณ์ ได้เกิดปั ญหารุ นแรงขึ้น ดังกรณี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยน
คลองจัน่ ซึ่ งเป็ นสหกรณ์ขนาดใหญ่ มีสินทรัพย์ 4,200 ล้านบาท มีสมาชิก 53,068 คน และได้มีการ
ให้สิทธิ แก่สมาชิกสมทบในการทาธุ รกรรมในรู ปแบบต่าง ๆ ซึ่ งฝ่ าฝื นพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.
2542 โดยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ ได้ให้ผลตอบแทนที่สูงเพื่อจูงใจให้สมาชิ กและสหกรณ์นา
เงินมาฝาก ซึ่ งส่ งผลให้สามารถระดมทุนได้เป็ นจานวนมาก และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยนคลองจัน่ ก็ได้
นาเงินดังกล่าวไปใช้ในกิจการที่เบี่ยงเบนจากกิจการปกติของสหกรณ์และมีความเสี่ ยงสู ง รวมทั้งมี
การทุจริ ตโดยกรรมการและผูบ้ ริ หารในแง่ ของการกากับดู แล ในปี 2547 กรมตรวจบัญชี สหกรณ์
พบว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจัน่ มีการนาเงินไปให้บุคคลภายนอกกู้ และได้มีการสั่งการให้แก้ไข
แต่สหกรณ์ ก็ยงั ปล่ อยกูแ้ ก่บุคคลภายนอกต่อไป จนปี 2552 มีการปล่อยกู้ไปถึ ง 12,000 ล้านบาท
โดยจากการตรวจสอบของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์พบว่า
2.1) มีการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกสมทบ
2.2) สัญญาเงินกูม้ ีการลงนามไม่ถูกต้องและสัญญาบางฉบับมีระยะเวลาชาระคืน
ถึง 720 งวด (60 ปี )
2.3) สหกรณ์ ได้ให้ประธานกรรมการยืมเงินทดรองเป็ นจานวนสู ง โดยมิได้
ระบุวตั ถุประสงค์ของการกูแ้ ละไม่มีผคู ้ ้ าประกัน
2.4) มีการออกตัว๋ สัญญาใช้เงิน ซึ่ งสหกรณ์ไม่สามารถกระทาได้
2.5) ประธานกรรมการได้ลงนามสั่งจ่ายเช็คเป็ นจานวนมากและวงเงิ นสู ง โดยไม่มี
อานาจ
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3.2.4.4 การวิเคราะห์ SWOT Analysis ของการกากับสหกรณ์ ต่อการเข้ าถึงบริการทาง
การเงินและความเสี่ ยงต่ อระบบการเงิน
1) จุดแข็ง (Strengths)
1.1) สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์มี สิ น ทรั พ ย์สู ง และส่ ว นใหญ่ มี ส ถานะการเงิ น ที่
เข้มแข็ง
1.2) ระบบสหกรณ์สามารถเป็ นแหล่งเงินทุนที่สาคัญของภาคการเกษตร และ
คนที่มีรายได้ประจาและเป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
1.3) เป็ นสถาบันที่ส่งเสริ มการออมมาอย่างต่อเนื่อง
2) จุดอ่อน (Weaknesses)
2.1) ระบบกากับเปิ ดช่องให้มีความเสี่ ยงทางการเงินสู ง เนื่องจากประสิ ทธิ ภาพ
การกากับดูแลไม่สอดคล้องกับขนาดธุ รกรรม ทั้งในด้านเกณฑ์การกากับ และการบังคับใช้
2.2) ความเสี่ ยงจากการเชื่ อมโยงกันระหว่างสหกรณ์ ที่สูงขึ้นจากการฝากและ
กูย้ มื เงินระหว่างกันมากขึ้น ทาให้ความเสี่ ยงจากสหกรณ์แต่ละแห่งสามารถกระจายเข้าสู่ ระบบ
2.3) ไม่ได้มีการดาเนิ นการตามหลักสหกรณ์ ในด้านการช่ วยเหลื อกันในหมู่
สมาชิก แต่เป็ นการแสวงหาผลตอบแทน
3) โอกาส (Opportunities)
รัฐบาลให้ความสาคัญในการปฏิรูประบบการกากับดูแลสหกรณ์
4) ความท้าทาย (Threats)
ไม่ มี ก ารเชื่ อมโยงฐานข้อมู ล กับ สถาบันการเงิ นอื่ นอย่า งเป็ นระบบ จึ ง อาจ
ได้รับผลกระทบหากหนี้ครัวเรื อนจากสถาบันการเงินอื่นสู งขึ้น
3.2.4.5 แนวทางการปฏิรูปสหกรณ์ ออมทรั พย์ และสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยนของสภาปฏิรูป
แห่ งชาติ
สาเหตุ ส าคัญ ที่ จ าเป็ นต้อ งมี ก ารปฏิ รู ปสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์แ ละเครดิ ต ยูเ นี่ ย น
เนื่ องจากระบบการกากับดูแลยังขาดความเข้มงวด อีกทั้งหน่วยงานกากับดูแลยังขาดประสบการณ์
และความเชี่ ยวชาญในด้านการเงินและการบริ หารความเสี่ ยง นอกจากนี้ สมาชิ กของสหกรณ์ ออม
ทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยนส่ วนใหญ่ยงั คขาดความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของสหกรณ์
ที่ถูกต้อง อีกทั้งสมาชิกและหน่วยงานภายนอกยังขาดความเชื่อมัน่ ในความมัน่ คงของระบบสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
แนวทางการปฏิรูปสหกรณ์ของ สปช. คือกาหนดให้มีองค์กรอิสระของรัฐชื่ อว่า
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบกิ จการสหกรณ์ ออมทรั พย์และสหกรณ์
เครดิ ตยูเนี่ ยน ซึ่ งต้องรั บโอนภารกิ จในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับสหกรณ์ ออมทรัพย์และสหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ยน
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จากกรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ แ ละกรมตรวจบัญ ชี ส หกรณ์ และก าหนดให้ มี ค ณะกรรมการโดยมี
ปลัดกระทรวงการคลังเป็ นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผูว้ ่าการธนาคาร
แห่ ง ประเทศไทย อธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ อธิ บ ดี ก รมตรวจบัญชี ส หกรณ์ และผูท้ รงคุ ณวุฒิ
อี ก ไม่ เ กิ น หกคน ซึ่ งรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ง จากผู ้มี ค วามเชี่ ย วชาญด้า นกฎหมายการบัญ ชี ก ารเงิ น
การบริ หารธุ รกิ จ เศรษฐศาสตร์ และด้านสหกรณ์ เป็ นกรรมการ โดยมีเลขาธิ การสานักงานเป็ น
กรรมการและเลขานุ การ ซึ่ งคณะกรรมการมีอานาจหน้า ที่ กาหนดนโยบาย ส่ ง เสริ มและพัฒนา
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน ตลอดจนกากับดูแลการประกอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์ เครดิ ตยูเนี ย น รวมถึ งการกาหนดอัตราเงิ นสมทบที่ จะเรี ย กเก็บจากสมาชิ กสหกรณ์
เพื่ อเป็ นค่า ใช้จ่ายในการดาเนิ นงาน นอกจากนี้ ย งั สนับ สนุ นให้สหกรณ์ ที่ มีข นาดเล็ กเติ บ โตขึ้ น
และพิจารณาความเป็ นไปได้ที่จะควบรวมสหกรณ์ ขนาดเล็กให้สามารถควบรวมกันได้เพื่อเพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพในการดาเนินงาน รวมถึงพิจารณาความเป็ นไปได้ที่จะจัดตั้งธนาคารสหกรณ์เพื่อเพิ่ม
ความหลกาหลายของบริ การทางการเงิน และเป็ นสถาบันการเงินที่มีความเข้มแข็งเคียงคู่กบั ระบบ
ธนาคารพาณิ ชย์ ทั้งนี้ แนวทางการปฏิรูปสหกรณ์ ออมทรัพย์และสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ ยนของ สปช.
ดัง กล่ า ว จะช่ วยสร้ า งความมั่นใจและความมั่นคง รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม การสร้ า งความเข้ม แข็ง ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
3.2.5 องค์ กรการเงินระดับฐานราก
3.2.5.1 ภาพรวมในการให้ บริการทางการเงินระดับฐานรากขององค์ กรการเงินระดับฐานราก
องค์กรการเงิ นระดับฐานรากเป็ นผูใ้ ห้บ ริ ก ารที่ เ กิ ดมาจากการรวมตัว กัน ของ
ประชาชนในชุมชนเพื่อส่ งเสริ มการออมและให้บริ การทางการเงินภายในชุ มชน โดยองค์กรการเงิน
ระดับฐานรากมีการรวมตัวกันในรู ปแบบ ดังนี้
1) กองทุนหมู่บา้ นและสถาบันการเงินชุมชน
กองทุนหมู่บา้ นและชุ มชนเมืองจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บา้ น
และชุ ม ชนเมื อ งแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2547 โดยมี ฐ านะเป็ นนิ ติ บุ ค คลอยู่ ภ ายใต้ก ารก ากับ ดู แ ลของ
คณะกรรมการกองทุ น หมู่ บ ้า นและชุ ม ชนเมื อ งแห่ ง ชาติ ซึ่ งกองทุ น หมู่ บ ้า นฯ ถื อ ได้ ว่ า เป็ น
Microcredit ที่มีบทบาทสาคัญในการให้บริ การสิ นเชื่ อแก่ประชาชนในชุ มชนต่าง ๆ โดยรัฐบาลได้
จัดสรรงบประมาณให้กบั ประชาชนในหมู่บา้ นและชุ มชนเมื องต่าง ๆ ที่มารวมตัวกันจดทะเบียน
เป็ นกองทุนหมู่บา้ นและชุ มชนเมืองจานวนหมู่บา้ นละ 1 ล้านบาท และในปี 2553 มีการเพิ่มทุนอีก
หมู่บา้ นละ 2 แสน 4 แสน และ 6 แสนบาท ขึ้นอยูก่ บั จานวนครัวเรื อนของแต่ละหมู่บา้ นหรื อชุมชน
เมือง ต่อมาในปี 2555 ได้มีการเพิ่มทุนอีกหมู่บา้ นละ 1 ล้านบาท ทาให้กองทุนหมู่บา้ นและชุ มชน
เมืองมีเงินทุนหมุนเวียนมากขึ้น กองทุนหมู่บา้ นฯ มีฐานะเป็ นนิ ติบุคคลและมีการบริ หารจัดการโดย
คณะกรรมการที่สมาชิ กเลือก นอกเหนื อจากเงิ นที่ได้รับจากงบประมาณแล้ว กองทุ นหมู่บา้ นยัง
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สามารถระดมทุ นจากสมาชิ ก รวมถึ ง กู้ยืม เงิ นจากสถาบันการเงิ น เพื่ อนามาปล่ อยสิ นเชื่ อให้แก่
สมาชิกได้ โดยข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 มีจานวนกองทุนหมู่บา้ นฯ ทั้งหมด 79,591 แห่ ง และ
มีคณะกรรมการและสมาชิ กรวมทั้งสิ้ น 12,835,044 คน มีกระแสเงินหมุนเวียนกว่า 231,591 ล้านบาท
โดยแบ่งเป็ น 3 บัญชี ได้แก่ บัญชี ที่ 1 การจัดสรรจากรัฐบาล (เงิ นกองทุนจากภาครัฐและผลกาไร)
จานวน 181,581 ล้านบาท บัญชีที่ 2 เงินออมและหุน้ (เงินฝากของประชาชน) 20,000 ล้านบาท และ
บัญชีที่ 3 เงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน 30,010 ล้านบาท
ทั้ง นี้ ในหมายเหตุ ข องพระราชบัญ ญัติ ก องทุ น หมู่ บ ้า นและชุ ม ชนเมื อ ง
แห่ งชาติ พ.ศ. 2547 ระบุ เป้ าประสงค์ให้กองทุนหมู่บา้ นฯ พัฒนาเป็ นสถาบันการเงิ นชุ มชน โดย
เจตนารมณ์ ของกองทุ นหมู่บา้ นฯ เน้นไปที่ การจัดสรรเงิ นโดยรั ฐเพื่อเป็ นแหล่ งทุ นให้กบั ชุ มชน
อย่างไรก็ดี ข้อจากัดเรื่ องงบประมาณของรัฐบาลทาให้จานวนเงินของกองทุนหมู่บา้ นฯ ที่รัฐจัดสรร
ให้ยงั มีจานวนจากัดและไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในชุ มชน จึงทาให้สมาชิ กต้อง
หาแหล่งเงินทุนอื่น เช่น การออมเงิ นร่ วมกันหรื อกูย้ ืมจากสถาบันการเงิ นเฉพาะกิ จ เป็ นต้น ดังนั้น
จึงมีแนวคิดที่จะขยายบทบาทของกองทุ นหมู่บา้ นฯ โดยสามารถกู้ยืมและรับฝากเงิ นในวงเงิ นที่
สู งขึ้ น และในพื้นที่ ที่ใหญ่กว่าหมู่บา้ นและชุ มชนเมื อง ซึ่ งจะช่ วยประชาชนให้เข้าถึ งบริ การทาง
การเงินมากยิง่ ขึ้นเป็ นสถาบันการเงินชุ มชน ซึ่ งมีหน่วยงานที่ทาหน้าที่สนับสนุ นคือ ธนาคารออมสิ น
ธ.ก.ส. สทบ. และธนาคารกรุ งไทย โดยทาหน้าที่ในการให้คาแนะนาในการดาเนิ นการ ช่ วยวาง
ระบบบัญชีและข้อมูล ตลอดจนให้การสนับสนุ นด้านเงินทุนเพิ่มเติมในบางกรณี โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1.1) การดาเนินการและการบริ หารจัดการ
การบริ หารจัดการท าในรู ปของคณะกรรมการสถาบันการเงิ นชุ มชน
ซึ่ งมาจากการคัดเลื อกของสมาชิ ก ทาหน้าที่ กาหนดนโยบาย บทบาทหน้าที่ และวางกรอบแนวทาง
การดาเนิ นงาน และมีการกาหนดให้มีคณะกรรมการย่อย เช่ น คณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม การดาเนินการต่าง ๆ เช่น การจัดทาบัญชี การบริ หารสภาพคล่อง การจัดสรรผลกาไร
หรื อการจัดรู ป แบบคณะกรรมการยัง ไม่มี ก ารก าหนดรู ป แบบที่ แน่ นอนจากหน่ วยงานที่ ท าการ
สนับสนุน
1.2) แหล่งเงินทุน
แหล่ ง เงิ น ทุ นของสถาบัน การเงิ น ชุ ม ชนมาจากแหล่ ง ส าคัญ 3 แหล่ ง
ได้แก่ 1) การซื้ อหุ น้ เป็ นเงินที่ได้จากการออมของสมาชิกจานวนเท่า ๆ กันทุกเดือน ซึ่ งจะจ่ายคืนเมื่อ
สมาชิ กสิ้ นสุ ดสมาชิ กภาพแล้วเท่านั้น และได้ผลตอบแทนในรู ปของเงินปั นผล และ 2) เงินรับฝาก
จากสมาชิ ก ซึ่ งสามารถถอนเงิ นออกไปใช้จ่ายเมื่อจาเป็ น และกลุ่มจะจ่ายผลตอบแทนในรู ปแบบ
ดอกเบี้ ย 3) เงิ น กู้ยื ม จากสถาบัน การเงิ น เฉพาะกิ จ โดยส่ ว นใหญ่ จ ะรั บ ฝากเงิ น เฉพาะสมาชิ ก
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ในชุ มชนเท่านั้น ทั้งนี้ สถาบันการเงิ นชุ มชนเป็ นกลุ่ มที่ ก่อตั้งใหม่จึงยังมีสภาพคล่ องไม่เพียงพอ
จึงต้องพึ่งพาแหล่งเงิ นทุ นจากภายนอก ซึ่ งต่างจากกลุ่ มออมทรั พย์เพื่อการผลิ ตที่ จะพึ่งพาเฉพาะ
เงินออมของตนเอง
1.3) การให้สินเชื่อ
กระบวนการให้สินเชื่อของสถาบันการเงินชุมชนให้กเู้ ฉพาะสมาชิก และ
ให้สมาชิ กมี ส่วนร่ วมในการกาหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งการกาหนดอัตราดอกเบี้ ยด้วย การอนุ มตั ิ
สิ นเชื่ อซึ่ งจะต้องได้รับความเห็ นชอบจากสมาชิ ก โดยหลักเกณฑ์การให้สินเชื่ อจะแตกต่างกันไป
ตามสภาพแวดล้อมของแต่ละกลุ่ม ซึ่ งโดยรวมกลุ่มจะให้สมาชิ กที่มีประวัติการออมต่อเนื่ อง และให้กู้
ในวงเงิ นตามเงิ นออมที่ มี กบั กลุ่ ม แต่ไ ม่ไ ด้มี ก ารกาหนดเพดานดอกเบี้ ย เหมื อนกลุ่ มออมทรั พ ย์
เพื่อการผลิต
1.4 ) การกากับดูแล
1.4.1) หน่ วยงานกากับ กองทุนหมู่บา้ นและชุ มชนเมื องจะมีสานักงาน
กองทุ น หมู่ บ ้า นและชุ ม ชนเมื อ งแห่ ง ชาติ (สทบ.) เป็ นหน่ ว ยงานที่ มี อ านาจในการก ากับ ดู แ ล
ส่ วนสถาบันการเงินชุมชนยังไม่มีหน่วยงานใดทาหน้าที่กากับดูแล
1.4.2) ฐานอานาจตามกฎหมาย พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บา้ นและ
ชุ ม ชนเมื องแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2547 ได้ใ ห้อานาจในการกากับ ดู แลกองทุ นหมู่ บา้ นและชุ ม ชนเมื อง
ส่ วนสถาบันการเงินชุ มชนเป็ นการดาเนิ นการที่มากกว่าขอบเขตอานาจของพระราชบัญญัติกองทุน
หมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ซึ่ งกาหนดขอบเขตของธุ รกรรมไว้ที่หมู่บา้ นและชุ มชน
เมือง
1.4.3) เกณฑ์ การกากับ โดยปั จจุบนั กองทุนหมู่บา้ นจะต้องรายงานผลการ
ดาเนิ นการให้กบั สทบ. เช่ น การจัดสรรสวัสดิ การแก่สมาชิ ก ดอกเบี้ยที่ได้จากการให้กยู้ ืม เป็ นต้น
และมีการสุ่ มตรวจการใช้งบประมาณจากสานักงานตรวจเงิ นแผ่นดิ น แต่ไม่มีการกาหนดเกณฑ์
ความมัน่ คงทางการเงิน รวมถึงกากับหรื อตรวจสอบการทาธุ รกรรมจากการรับฝากและสิ นเชื่ อที่ใช้
เงินจากบัญชี 2 (เงินออม) และบัญชี 3 (เงินกู)้
2) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กลุ่ มออมทรั พย์เพื่อการผลิ ตเป็ นการรวมตัวกันของชาวบ้าน เพื่ อช่ วยเหลื อ
ตนเองและช่ วยเหลือซึ่ งกันและกันโดยการประหยัดทรัพย์แล้วนามาสะสมรวมกันทีละเล็กละน้อย
เป็ นประจาอย่า งสม่ าเสมอ เพื่อใช้เป็ นทุ นให้สมาชิ กที่ มีความจาเป็ นเดื อดร้ อนกู้ยืมไปใช้ในการ
ลงทุนประกอบอาชี พ หรื อเพื่อสวัสดิ การของตนเองและครอบครัว สมาชิ กที่สามารถจะกูเ้ งิ นจาก
กลุ่ มได้จะต้องเป็ นสมาชิ กสามัญ ได้แก่ บุ คคลภายในชุ มชนที่ สมัครเข้ามาเป็ นสมาชิ กกลุ่ มตาม
ระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม ทั้งนี้ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตได้รับการสนับสนุ นในการจัดตั้งและ
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การดาเนิ นงานจากกรมการพัฒนาชุ มชน โดย ณ เดื อนมี นาคม ปี 2560 มี จานวน 25,937 กลุ่ ม
มีสมาชิ ก 3.8 ล้านคน มีเงินฝาก (หรื อเงินสัจจะสะสม) 2.97 หมื่นล้านบาท มีสินเชื่อ 8.58 พันล้าน
บาทโดยกรมการพัฒนาชุ มชนได้กาหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อให้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตใช้
เป็ นแนวทางดาเนินการ โดยกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยรวมจะดาเนิ นการตามแนวทางดังกล่าว
โดยมีประเด็นสาคัญดังนี้
2.1) การบริ หารจัดการ
การบริ หารจัดการทาในรู ปของคณะกรรมการซึ่ งมาจากการคัดเลือกของ
สมาชิ ก โดยคณะกรรมการควรมีการประชุ มอย่างต่อเนื่ อง และมีการประชุ มใหญ่สามัญประจาปี
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ มีคณะกรรมการ 4 กลุ่ม ดังนี้
2.1.1) คณะกรรมการอานวยการ จานวน 5 -7 คน มีหน้าที่พิจารณารับ
สมาชิ ก กาหนดประชุ มใหญ่สามัญประจาปี จัดสรรเงิ นปั นผล บริ หารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ และ
เป็ นตัวแทนของกลุ่มในการประสานงานกับองค์กรภายนอก
2.1.2) คณะกรรมการเงินกู้ จานวน 3 - 5 คน มีหน้าที่พิจารณาให้กยู้ ืมเงิน
ติดตามโครงการ และเร่ งรัดหนี้สิน
2.1.3) คณะกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 - 5 คน มี ห น้ า ที่ ใ นการ
ตรวจสอบบัญชี และผลการดาเนิ นงานของกลุ่ ม และจะต้องทาบันทึ กรายงานให้คณะกรรมการ
อานวยการทราบทุกครั้งที่มีการประชุมหรื อการตรวจสอบ
2.1.4) คณะกรรมการส่ ง เสริ ม มี ห น้ า ที่ ชัก ชวนผู ้ส นใจเป็ นสมาชิ ก
ให้ความรู ้แก่สมาชิก และประสานงานระหว่างกลุ่มกับสมาชิก
2.2) แหล่งเงินทุน
แหล่งเงินทุนของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมาจากแหล่งสาคัญ 2 แหล่ง
ได้แก่ 1) เงินสัจจะสะสมเป็ นเงินที่ได้จากการออมของสมาชิ กจานวนเท่า ๆ กันทุกเดือน ซึ่ งจะจ่าย
คืนเมื่อสมาชิ กสิ้ นสุ ดสมาชิ กภาพแล้วเท่านั้น และได้ผลตอบแทนในรู ปของเงิ นปั นผล และ 2) เงิ น
สัจจะสะสมพิเศษเป็ นเงินรับฝากจากสมาชิ ก ซึ่ งสามารถถอนเงินออกไปใช้จ่ายเมื่อจาเป็ น และกลุ่ม
จะจ่ายผลตอบแทนในรู ปแบบดอกเบี้ย ทั้งนี้ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีขอ้ ห้ามไม่ให้รับฝากเงิน
จากบุคคลที่ไม่ได้เป็ นสมาชิก
2.3) การให้สินเชื่อ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิ ตมีขอ้ ห้ามไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้เป็ นสมาชิ กกู้
เงินและห้ามคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกูเ้ กินกว่าที่กฎหมายกาหนด (ร้อยละ 15 ต่อปี ) โดยกระบวนการให้
สิ นเชื่อจะเริ่ มจากการกาหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งการกาหนดอัตราดอกเบี้ยด้วย การอนุ มตั ิสินเชื่ อซึ่ ง
จะต้องได้รับความเห็ นชอบจากสมาชิ ก และให้คณะกรรมการเงิ นกูด้ าเนิ นการอนุ มตั ิ เงิ น โดยให้
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พิจารณาตามแนวทางอันสมควร ตามระเบี ย บหรื อมติ ที่ ก าหนดไว้ โดยพิ จารณาความสามารถ
ในการออม ความสม่าเสมอในการส่ งเงิ นสัจจะ ความสามารถในการชาระคืน ความซื่ อสัตย์และ
ความรับผิดชอบ นอกจากนี้ ยังต้องติดตามความเคลื่อนไหวของสมาชิ กที่กเู้ งิน รวมทั้งติดตามการ
น าสิ น เชื่ อ ไปใช้ และแนะน าสมาชิ ก ที่ มี ปั ญ หาการช าระคื น ทั้ง นี้ หลัก เกณฑ์ ก ารให้ สิ น เชื่ อ
จะแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของแต่ละกลุ่ม ซึ่ งโดยรวมกลุ่มจะให้สมาชิ กกูไ้ ด้ไม่เกิ นเงิ น
สัจจะหรื อเงินฝากที่มี หรื อให้สมาชิกคนอื่นค้ าประกันสิ นเชื่ อได้ไม่เกินวงเงินสัจจะที่สมาชิ กนั้นมีอยู่
2.4) การบริ หารจัดการเงินทุน
ปั จจัยสาคัญในการดาเนินการของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมาจากการ
ไว้เนื้อเชื่อใจและการตรวจสอบในชุ มชน โดยสมาชิ กจะต้องมีสัจจะว่าจะทาตามหน้าที่ที่ได้กาหนด
ไว้ เช่น ส่ งเงินสัจจะ ชาระคืนเงินกู้ เป็ นต้น การบริ หารจัดการเงินสัจจะและเงินชาระคืนเงินกูร้ วมถึง
การจ่ายเงินปั นผลและการจ่ายดอกเบี้ยจะต้องผ่านระบบบัญชี ธนาคาร เพื่อป้ องกันปั ญหาการทุจริ ต
และสะดวกต่ อ การท าบัญ ชี แ ละการตรวจสอบบัญ ชี ซึ่ งเมื่ อ ครบก าหนดเวลาประชุ ม ใหญ่
คณะกรรมการบริ หารจะจัดสรรเงินผลประโยชน์ ดังนี้
2.4.1) เงินปันผล ตามการลงทุนตามหุน้ ของสมาชิก
2.4.2) เงินทุนสารอง เพื่อการหมุนเวียนภายในกลุ่ม เพื่อเป็ นหลักประกัน
ของกลุ่ม
2.4.3) เงินทุนสาธารณะ เพื่อแบ่งปั นการทาประโยชน์ส่วนรวมในชุมชน
2.4.4) เงินทุนขยายงาน เพื่อลงทุนขยายกิจกรรมที่เป็ นประโยชน์
2.4.5) เงินทุนเฉลี่ยคืน เพื่อจ่ายคืนแก่สมาชิ กที่ใช้บริ การการกูย้ ืมเงินของ
กลุ่ม ขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณที่สมาชิกใช้บริ การตามสัดส่ วน
2.4.6) ดอกเบี้ยเงินฝาก เพื่อจ่ายให้แก่สมาชิกที่ฝากเงินสัจจะสะสมพิเศษ
2.4.7) เงินทุนสวัสดิการ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกในด้านการเกิด แก่ เจ็บ ตาย
2.4.8) อื่น ๆ ได้แก่ ค่าตอบแทนคณะกรรมการ/ทุนบริ หารจัดการกลุ่ม เป็ นต้น
2.5) การจัดทาระบบปฏิบตั ิงาน
เพื่อให้การบริ หารกลุ่มออมทรัพย์เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ สามารถ
ตรวจสอบได้ และเป็ นระบบ กรมการพัฒนาชุมชนได้ให้แนวทางเพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้ใช้
ในการบริ หารจัดการที่สาคัญ ได้แก่
2.5.1) การจัดทาทะเบียนเอกสาร ประกอบด้วย ทะเบียนรายชื่ อสมาชิ ก
ทะเบียนคุมเงินสัจจะสะสม/เงินสัจจะสะสมพิเศษ ทะเบียนคุมหนังสื อเงินกู้ ทะเบียนคุมลูกหนี้ เงินกู้
สมุดบันทึกการประชุม และทะเบียนคณะกรรมการ
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2.5.2) การจัดท าบัญชี ข องกลุ่ ม ประกอบด้วย บัญชี เงิ นสด – เงิ นฝาก
ธนาคาร บัญชีรายได้ และหนี้สิน บัญชีรายจ่าย และทรัพย์สินงบกาไรขาดทุน งบดุล
2.5.3) การตรวจสอบเอกสารบัญชี เช่น การตรวจสอบในวันรับเงินสัจจะ
สะสม จะมี ก ารตรวจจานวนเงิ นว่า ตรงกับ ยอดเงิ น ที่ ล งในทะเบี ย นคุ ม เงิ นสั จ จะสะสมหรื อไม่
ตรวจจานวนเงินว่าตรงกับยอดเงินที่ลงในทะเบียนคุมเงินลูกหนี้ เงินกูห้ รื อไม่ เงินดอกเบี้ยหรื ออื่น ๆ
ก็เช่นเดียวกัน รวมถึ งการตรวจสอบทัว่ ๆ ไป หรื อวันสิ้ นปี ของกลุ่มจะพิจารณาจากงบดุ ล โดยดูว่า
ทรัพย์สินมากกว่าหนี้ สินหรื อไม่ หากมีหนี้ สินมากกว่าอาจจะมีปัญหาในการคืนเงินสัจจะสะสมให้
สมาชิก ในกรณี ที่งบดุลสมดุลจะต้องสอบทานกับทะเบียนคุมเงินสัจจะทั้งหมดและจากทะเบียนคุม
ลูกหนี้เงินกูแ้ ละสอบทานเอกสารเพื่อป้ องกันการทุจริ ตด้วย
2.6) การกากับดูแล
2.6.1) หน่วยงานกากับ ปั จจุบนั ยังไม่มีหน่ วยงานใดทาหน้าที่กากับดูแล
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต แต่มีกรมการพัฒนาชุมชนทาหน้าที่เป็ นหน่วยงานสนับสนุน
2.6.2) ฐานอ านาจตามกฎหมาย จากการประมวลกฎหมายอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลผูใ้ ห้บริ การทางการเงินที่มีลกั ษณะใกล้เคียงกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต เพื่อพิจารณาความเป็ นไปได้ในการขยายความครอบคลุมของกฎหมายดังกล่าวให้รวมถึงการกากับ
ดูแลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พบว่า กฎหมายที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ยังไม่สามารถครอบคลุมการกากับ
ดูแลกลุ่มออมทรัพย์ท้ งั ในเชิ งรู ปแบบการดาเนิ นงานและการกากับดูแล รวมถึงสถานภาพนิ ติบุคคล
ของกลุ่มออมทรัพย์ โดยข้อจากัดที่พบจากกฎหมายแต่ละฉบับสามารถสรุ ปได้ ดังนี้
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ตารางที่ 3.14 ข้ อจากัดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องในการใช้ กากับดูแลกลุ่มออมทรัพย์
กฎหมาย
ข้ อจากัดในการใช้ กากับดูแลกลุ่มออมทรัพย์
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 - มีการใช้เกณฑ์ Prudential Regulation
ที่เข้มงวด
พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บา้ นและชุ มชนเมือง - มีความแตกต่างในเชิ งพื้นที่ โดยองค์กรการเงิน
แห่งชาติ พ.ศ. 2547
ระดับฐานรากหลายกลุ่ ม เป็ นการรวมตัวระดับ
ต าบลหรื อ อ าเภอ ขณะที่ ก องทุ น หมู่ บ ้า นเป็ น
เกณฑ์ในการรวมตัวในระดับหมู่บา้ น
- การก ากับ ดู แ ลมุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารควบคุ ม เงิ น
ที่รัฐบาลจัดสรรให้ ไม่ได้ให้อานาจในการกากับ
ดูแลธุรกรรมอื่น
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
- มีการใช้เกณฑ์ Prudential Regulation
ที่เข้มงวด
พระราชบัญญัติ ส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน พ.ศ. ไม่ ได้ใ ห้อานาจในการท าธุ รกรรมทางการเงิ น
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และการกากับดูแล เช่น การออกหุ ้น รับฝากเงิ น
และให้สินเชื่อแก่สมาชิก เป็ นต้น
ระเบี ย บเกี่ ย วกับ กลุ่ ม ออมทรั พ ย์ข องกรมการ เป็ นเพียงระเบียบในการดาเนินการของเจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชนเพื่อส่ งเสริ มการดาเนินการ
ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
หลัก การพัฒ นากองทุ น หมู่ บ ้า นเป็ นสถาบัน เป็ นเพียงระเบียบในการดาเนินการของเจ้าหน้าที่
การเงินชุมชน
เพื่อส่ งเสริ มการดาเนิ นการของสถาบันการเงิ น
ชุ มชน โดยมีรายละเอี ยดแตกต่างกันไปตามแต่
ผู้ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ได้ แ ก่ สทบ. ธนาคาร
ออมสิ น ธ.ก.ส. และธนาคารกรุ งไทย
ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
2.6.3) เกณฑ์การกากับ โดยที่ ปัจจุ บนั ยังไม่ มีกฎหมายในการกากับดู แล
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ดังนั้น จึงยังไม่มีการออกเกณฑ์เพื่อกากับ อย่างไรก็ตาม กรมการพัฒนา
ชุมชนได้จดั ทาเกณฑ์ช้ ี วดั ประเมินความเข้มแข็งของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อใช้เป็ นแนวทางการพัฒนา
กลุ่ ม ออมทรั พ ย์ โดยมี ก ารประเมิ นเป็ นประจาทุ ก 6 เดื อน ซึ่ ง ไม่ มี ผ ลผูก พันต่ อกลุ่ ม ออมทรั พ ย์
แต่ เพื่ อเป็ นข้อมู ล ส าหรั บ เจ้า หน้า ที่ ใ นการดาเนิ นงาน โดยปั จจุ บ นั กลุ่ ม ออมทรั พ ย์เพื่ อการผลิ ต
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ทั้งหมดได้รับการประเมินตามตัวชี้ วดั ดังกล่าว ทั้งนี้ ตัวชี้ วดั ดังกล่าวมีส่วนเกี่ ยวข้องกับการบริ หาร
จัดการความเสี่ ยงทางด้านการเงินด้วย เช่ น ตัวชี้ วดั เกี่ ยวกับการส่ งเงิ นสัจจะสะสม การส่ งคื นเงิ นกู้
การกาหนดและดาเนิ นการตามแผนการดาเนิ นธุ รกิ จของกลุ่ มหรื อแผนการดาเนิ นงานกลุ่ มออม
ทรัพย์ และการตรวจสอบบัญชีและหลักฐานทางการเงินต่าง ๆ ของกลุ่ม เป็ นต้น โดยมีเกณฑ์การจัด
อันดับดังนี้
(1) ระดับ 1 หมายถึ งกลุ่มที่มีผลงานดี เงื่ อนไขคือต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ 77
คะแนนขึ้นไป และตัวชี้วดั หลักได้ 3 คะแนน จานวน 8 ตัวขึ้นไป
(2) ระดับ 2 หมายถึงกลุ่มที่มีผลงานพอใช้ เงื่ อนไขคือต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่
58 – 76 คะแนน และตัวชี้วดั หลักได้ 3 คะแนน จานวน 6 ตัวขึ้นไป
(3) ระดับ 3 หมายถึ ง กลุ่ ม ที่ มี ผ ลงานต้องปรั บ ปรุ งและพัฒนา เงื่ อนไขคื อได้
คะแนนรวมต่ากว่า 58 คะแนน
ทั้งนี้ จะมีบางตัวชี้ วดั ที่ทุกกลุ่มออมทรัพย์จะต้องได้รับการประเมินในระดับ 3
โดยผลการประเมิน ณ ปี 2560 มี ดังนี้
ตารางที่ 3.15 สรุ ปผลการประเมินกลุ่มออมทรัพย์ ปี 2560
ระดับ
1
2
3
จานวน (กลุ่ม)
4,367
9,352
11,988
ที่มา : กรมการพัฒนาชุมชน
นอกจากนี้ กรมการพัฒนาชุ ม ชนได้จดั ทาโครงการส่ ง เสริ มสุ ข ภาพกองทุ นชุ มชน
ด้านธรรมาภิบาล เพื่อตรวจสุ ขภาพทางการเงินของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิ ต คัดเลือกกลุ่มออม
ทรัพ ย์เพื่อการผลิ ตในระดับ 3 เพื่ อตรวจสุ ขภาพ การตรวจสุ ขภาพมี 3 ระดับ คือ ระดับปฐมภูมิ
ระดับทุติยภูมิ ระดับตติยภูมิปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างรอผลประเมินโครงการ
ทั้งนี้ หากพิจารณาจากรายการตัวชี้วดั /เกณฑ์การประเมินในการประเมินผลการพัฒนา
ของกลุ่ มออมทรั พย์เพื่อการผลิ ตที่ พช. ใช้อยู่ใ นปั จจุ บนั จะมี ตวั ชี้ วดั บางส่ วนที่ สามารถบริ หาร
จัดการความเสี่ ยงในแต่ละด้านที่สาคัญดังนี้
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ตารางที่ 3.16 ตัวชี้วดั /เกณฑ์ การประเมินในการประเมินผลการพัฒนาของกลุ่มออมทรัพย์ เพือ่ การผลิต
ความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้ านกลยุทธ์

2. ความเสี่ยงด้ านเครดิต

ตัวชี้วดั /เกณฑ์ การประเมินในการประเมินผลการพัฒนา
ของกลุ่มออมทรัพย์ เพือ่ การผลิต
การประเมินผลการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ เพือ่ การผลิต
1. การได้มาของคณะกรรมการ
2. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การส่งเงินสัจจะสะสม
5. แผนการดาเนินธุรกิจของกลุ่มหรื อแผนการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ
6. การมีส่วนร่ วมของสมาชิ กในการตัดสิ นใจดาเนิ นกิ จกรรมตามแผนธุ รกิ จ
ของกลุ่มฯ หรื อแผนการดาเนินงานของกลุ่มฯ
7. การประชุมใหญ่สามัญประจาปี
การตรวจสุ ขภาพทางการเงินของกลุ่มออมทรัพย์ เพือ่ การผลิต
1. การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
2. การจัดทาแผนดาเนินงานของกลุ่ม (แผนการดาเนินงานของกลุ่มรวมถึงแผน
ธุรกิจ และแผนบริ หารความเสี่ ยง)
3. การประชุมของคณะกรรมการ
4. การเข้าร่ วมประชุมของสมาชิก
การประเมินผลการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ เพือ่ การผลิต
1. การส่งคืนเงินกู้
2. การจัดทาเอกสารหลักฐานทางการเงิ น ได้แก่ ทะเบี ยนคุมเงิ นสัจจะสะสม
ทะเบี ยนคุ มลูกหนี้ ทะเบี ยนคุ มดอกเบี้ ยเงิ นกู้ สรุ ปการรั บจ่ ายเงิ นประจาวัน/
เดือน เป็ นต้น
3. การจัดทาบัญชีเงินสดรับ – จ่าย/งบกาไร – ขาดทุน และงบดุล
4. การฝากเงินกับสถาบันการเงิน
5. การตรวจสอบบัญชีและหลักฐานทางการเงินต่าง ๆ ของกลุ่ม
การตรวจสุ ขภาพทางการเงินของกลุ่มออมทรัพย์ เพือ่ การผลิต
1. การจัดทะเบี ยน ได้แก่ ทะเบี ย นสมาชิ ก ทะเบี ยนคุ มเงิ น ทะเบี ยนลู กหนี้
ทะเบียนเงินกู้ ทะเบียนเงินกู้ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
2. การจัดทาบัญชี ได้แก่ บัญชี เงินสด บัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย บัญชี เงินฝาก
ธนาคาร และหลักฐานประกอบบัญชี
3. การจัดทางบการเงิน ได้แก่ งบดุล งบกาไร – ขาดทุน
4. การตรวจสอบบัญชีและหลักฐานทางการเงิ น (หลักฐานทางการเงิน ได้แก่
ทะเบียนคุมเงินสัจจะสะสม, ทะเบียนคุมลูกหนี้, ทะเบียนคุมดอกเบี้ยเงินกู,้ สรุ ป
การรับ – จ่ายเงิน ประจาวัน/ เดือน เป็ นต้น)
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ตารางที่ 3.16 ตัวชี้วดั /เกณฑ์ การประเมินในการประเมินผลการพัฒนาของกลุ่มออมทรั พย์ เพือ่ การผลิต (ต่ อ)
ความเสี่ยง

3. ความเสี่ยงด้ านตลาด

4. ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง

5. ความเสี่ยงด้ านปฏิบัตกิ าร

ตัวชี้วดั /เกณฑ์ การประเมินในการประเมินผลการพัฒนา
ของกลุ่มออมทรัพย์ เพือ่ การผลิต
5. การพิจารณาเงินกู้
6. การส่งชาระคืนเงินกูต้ ามสัญญาของสมาชิก
7. การนาเงินกูไ้ ปใช้ของสมาชิก
8. การเรี ยนรู ้และการพัฒนาของคณะกรรมการ
การประเมินผลการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ เพือ่ การผลิต
1. แผนการดาเนินธุรกิจของกลุ่มหรื อแผนการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ
การตรวจสุ ขภาพทางการเงินของกลุ่มออมทรัพย์ เพือ่ การผลิต
2. การจัดทาแผนดาเนินงานของกลุ่ม
(แผนการดาเนินงานของกลุ่มรวมถึงแผนธุรกิจ และแผนบริ หารความเสี่ ยง
การประเมินผลการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ เพือ่ การผลิต
1. การส่งเงินสัจจะสะสม
2. แผนการดาเนินธุรกิจของกลุ่มหรื อแผนการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ
การตรวจสุ ขภาพทางการเงินของกลุ่มออมทรัพย์ เพือ่ การผลิต
3. การจัดทาแผนดาเนินงานของกลุ่ม (แผนการดาเนินงานของกลุ่มรวมถึงแผน
ธุรกิจ และแผนบริ หารความเสี่ ยง)
4. การส่งเงินสัจจะสะสมของสมาชิก
การประเมินผลการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ เพือ่ การผลิต
1. ระเบียบข้อบังคับของกลุ่ม
2. การปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับ
3. ทะเบี ยนข้อมูลของกลุ่ม ได้แก่ ทะเบี ยนสมาชิ ก ทะเบี ยนลูกหนี้ ทะเบี ยน
ครุ ภณ
ั ฑ์ เป็ นต้น
4. การรายงานสถานะทางการเงิน
การตรวจสุ ขภาพทางการเงินของกลุ่มออมทรัพย์ เพือ่ การผลิต
1. ระเบียบข้อบังคับ

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
โดยที่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิ ตเน้นการใช้การมีส่วนร่ วมของชุ มชน
เป็ นตัว ก ากับ ดู แ ล ซึ่ งเป็ นหลัก การขั้น พื้ น ฐานของกลุ่ ม การเงิ น แบบพึ่ ง ตัว เองอยู่แ ล้ว ดัง นั้น
การประเมินดังกล่าวข้างต้นนั้นเป็ นการตรวจสอบระดับการมีส่วนร่ วมของชุ มชนในการดาเนิ นการ
เป็ นหลัก รวมถึ งการปฏิ บตั ิ ที่จาเป็ นต่าง ๆ โดยไม่ได้เป็ นการกากับดู แลอย่างเข้มงวด ซึ่ งการใช้
หลักเกณฑ์ดงั กล่ าวข้างต้นในการกากับดูแลจึงสามารถบริ หารจัดการความเสี่ ยงโดยรวมในด้าน
เกณฑ์ความมัน่ คงได้ในระดับหนึ่ ง ส่ วนความเสี่ ยงที่เหลือก็จะเป็ นการบริ หารจัดการโดยชุมชนเอง
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ประกอบกับโดยที่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตมีความคุน้ เคยกับการประเมินในลักษณะดังกล่าวอยูแ่ ล้ว
ดังนั้น การกากับดูแลโดยใช้แนวทางการประเมินดังกล่าวจึงไม่เป็ นภาระต่อการดาเนิ นการของกลุ่ม
ออมทรัพย์
3) กลุ่มออมทรัพย์
นอกจากกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตแล้ว ยังมีกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ที่เกิ ดจากการ
รวมตัวกันของคนในชุ มชนเพื่อเป็ นแหล่งทุนและแหล่งออมเพื่อการพัฒนาอาชี พ สร้างรายได้ และ
สวัส ดิ ก ารให้ก ับ สมาชิ ก ในชุ ม ชนภายใต้ก รอบแนวคิ ดการพึ่ ง พาตนเอง โดยมี ค รู ช บ ยอดแก้ว
แห่ ง บ้า นน้ า ขาว อ าเภอจะนะ จัง หวัดสงขลาเป็ นผูร้ ิ เ ริ่ ม แนวคิ ด การออมทรั พ ย์โดยเน้นการให้
“สัจจะ” ในปี 2556 และได้แพร่ หลายไปยังชุ มชนต่าง ๆ ทัว่ ประเทศ ซึ่ งมีการบริ หารจัดการแบบ
เรี ยบง่ายและไม่ซับซ้อนผ่านคณะกรรมการบริ หารที่มาจากคนในชุ มชนที่รู้จกั คุ น้ เคย โดยสมาชิ ก
ทุกคนจะต้องฝากเงินค่าหุ ้นเป็ นประจาทุกเดือน และให้บริ การสิ นเชื่ อแก่สมาชิ ก โดยเงื่อนไขการกู้
และอัตราดอกเบี้ยเป็ นไปตามข้อตกลงของกลุ่ม และมีการจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่สมาชิ ก ซึ่ งการ
ดาเนินการของกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เป็ นการดาเนิ นการของชาวบ้านในชุ มชนรวมตัวกันเอง โดยไม่
มีหน่วยงานภาครัฐเข้าไปร่ วมดาเนินการ ดังนั้น จึงยังไม่มีการกากับดูแลใด ๆ
วิเคราะห์ สถานการณ์ กากับปัจจุบัน
ปั จจุบนั แม้จะมี จานวนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิ ตและสถาบันการเงิ นชุ มชน
รวมทั้งกลุ่ มออมทรั พย์จดั ตั้งขึ้ นเป็ นจานวนมาก กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ และ
ยังไม่มีการกากับดูแล ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงขนาด และปริ มาณธุ รกรรมพบว่าทั้งปริ มาณเงินฝากและ
ปริ ม าณธุ รกรรมอยู่ใ นระดับ ต่ า เมื่ อเที ย บกับ ระบบสถาบันการเงิ นทั้ง หมด ประกอบกับ การท า
ธุ รกรรมค่อนข้างจากัดอยูเ่ ฉพาะประชาชนในพื้นที่หรื อผูท้ ี่เป็ นสมาชิ ก ดังนั้น จึงไม่ส่งผลต่อระบบ
การเงิ นโดยรวมของประเทศมากเท่ าใดนักหากองค์กรการเงิ นระดับฐานรากประสบปั ญหาการ
ดาเนิ นงาน อย่างไรก็ดี องค์กรการเงินระดับฐานรากมุ่งให้บริ การแก่ผมู ้ ีรายได้น้อยในการออมเงิ น
ถึงแม้วา่ เงิ นออมของสมาชิ กต่อรายอาจจะมีจานวนไม่มาก แต่เมื่อเทียบกับสิ นทรัพย์ของผูม้ ีรายได้
น้อ ย เงิ น ออมดัง กล่ า วอาจมี ค วามส าคัญ ดัง นั้น หากกลุ่ ม ออมทรั พ ย์เ กิ ด ความเสี ย หาย จนมี
ผลกระทบต่อฐานะทางการเงินอย่างมีนยั สาคัญก็อาจจะส่ งผลให้เกิ ดความเสี ยหายต่อสมาชิ กอย่าง
รุ นแรงได้
ทั้งนี้ การวิเคราะห์ SWOT Analysis ของการกากับองค์กรการเงินระดับฐานราก
ต่อการเข้าถึงบริ การทางการเงินและความเสี่ ยงต่อระบบการเงินพบว่า
(1) จุดแข็ง (Strengths)
1) ความเสี่ ยงต่อระบบการเงินต่า
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2) องค์กรการเงิ นระดับฐานรากส่ วนใหญ่มีค วามเข้มแข็ง โดยเฉพาะกลุ่ ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิตได้รับการส่ งเสริ มให้ดาเนิ นตามแนวทางที่มีการบริ หารความเสี่ ยง
3) ธุ รกรรมมี ข นาดเล็ ก จึ ง ใช้ค วามไว้เนื้ อเชื่ อใจ โดยไม่ จาเป็ นต้องมี ก าร
กากับดูแลที่ใกล้ชิด
4) ผลกระทบจากหนี้ ครั ว เรื อ นโดยรวมไม่ ม าก เพราะถึ ง แม้จะไม่ มี ก าร
เชื่ อมโยงฐานข้อมู ลกับสถาบันการเงิ นอื่ นอย่างเป็ นระบบ แต่ส มาชิ ก ก็มีการใช้กลไกทางสังคม
ตรวจสอบซึ่ งกันและกัน ทาให้ลดความเสี่ ยงได้
(2) จุดอ่อน (Weaknesses)
1) ยังไม่มีฐานอานาจในกากับดูแล
2) มี ห น่ ว ยงานสนับ สนุ น หลายหน่ ว ยงาน และไม่ มี ก ารบู ร ณาการการ
ดาเนินงาน ขณะที่ไม่มีหน่วยงานใดทาหน้าที่กากับดูแล
(3) โอกาส (Opportunities) รัฐบาลให้ความสาคัญในการปฏิรูประบบการกากับดูแล
(4) ความท้าทาย (Threats)
การก ากับ ดู แ ลอาจจ าเป็ นต้อ งให้ อ งค์ ก รการเงิ น ระดับ ฐานรากจัด ท า
ฐานข้อมูล และกาหนดกรอบแนวทางการดาเนิ นงาน ซึ่ งผูน้ าองค์กรการเงิ นระดับฐานรากที่เป็ น
ประชาชนระดับฐานรากอาจไม่มีความรู ้ความเข้าใจเพียงพอที่จะดาเนิ นการตามแนวทางกากับดูแล
ดังกล่าว
3.2.5.2 แนวทางการปฏิรูประบบการเงินฐานรากและร่ างพระราชบัญญัติสถาบันการเงิน
ชุ มชน พ.ศ. .... ของสภาขับเคลือ่ นการปฏิรูปประเทศ (สปท.)
สาเหตุ ส าคัญ ที่ ท าให้ จ าเป็ นต้อ งมี ก ารปฏิ รู ป องค์ก รงานเงิ น ระดับ ฐานราก
เนื่ องจากองค์กรการเงิ นระดับฐานรากส่ วนใหญ่เน้นการให้กู้ยืมมากกว่าการออมและการลงทุ น
ทาให้องค์กรที่มีอยู่ให้บริ การได้อย่างจากัด อีกทั้งยังขาดมาตรฐานในการบริ หารจัดการ และขาด
ความมัน่ คง อีกทั้งผูบ้ ริ หารองค์กรยังขาดความรู ้ความสามารถในการบริ หารจัดการ โดยเฉพาะการ
บริ หารจัดการด้านความเสี่ ยงทางการเงิ น นอกจากนี้ องค์กรการเงินระดับฐานรากยังขาดผูส้ ่ งเสริ ม
และการกากับดู แ ลที่ ม นั่ คง อี ก ทั้ง ขาดความเชื่ อมโยงกันเป็ นเครื อข่าย และขาดกฎหมายรองรั บ
จึงทาให้องค์กรการเงิ นฐานรากยังคงมี มาตรฐานที่ แตกต่างกันและมี ความไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้น
หากมี ก ารก ากับ ดู แ ลองค์ก รการเงิ น ระดับ ฐานรากที่ เ หมาะสม ก็ จะสามารถช่ วยส่ ง เสริ ม ความ
เข้มแข็งให้กบั องค์กรการเงินระดับฐานรากได
แนวทางการปฏิ รูปการเงิ นฐานรากของ สปท. คือให้มีการตราพระราชบัญญัติ
สถาบันการเงินชุมชน พ.ศ. .... เพื่อให้เป็ นกรอบกฎหมายในการรองรับให้องค์กรการเงินระดับฐานราก
ที่ยงั ไม่มีสถานะนิ ติบุคคล สามารถจดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลภายใต้กฎหมายนี้ ได้ ซึ่ งจะมีธนาคาร
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ผูป้ ระสานงานทาหน้าที่ในการให้คาแนะนา รวมถึงความรู ้ให้ความรู ้แก่กลุ่มผูบ้ ริ หารองค์กรการเงิน
ระดับฐานรากที่ดาเนิ นการภายใต้กฎหมายฉบับนี้ ทั้งนี้ ร่ างพระราชบัญญัติสถาบันการเงิ นชุ มชน
พ.ศ. .... ได้ก าหนดให้มี ก ารจัดตั้ง คณะกรรมการพัฒนาระบบสถาบันการเงิ นชุ ม ชนขึ้ นภายใต้
กระทรวงการคลัง ซึ่ งคณะกรรมการดังกล่าวจะมีหน้าที่ในการจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาระบบ
สถาบันการเงินชุ มชน รวมถึงออกระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้องกับสถาบันการเงินชุ มชน
และกาหนดกรอบในการกากับดูแลสถาบันการเงินชุมชน โดยเฉพาะการกากับดูแลด้านความมัน่ คง
และการบริ หารจัดการผูบ้ ริ หารสถาบันการเงินชุมชน ซึ่ งจะส่ งเสริ มให้สถาบันการเงินชุ มชนมีความ
เข้มแข้งและมีความมัน่ คงในการให้บริ การแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น รวมถึงเป็ นการสร้างความมัน่ ใจ
ในการใช้บริ การสถาบันการเงินชุมชนของประชาชนผูใ้ ช้บริ การอีกด้วย
3.2.6 เจ้ าหนีน้ อกระบบ
เจ้าหนี้ นอกระบบ หมายถึ ง ผูใ้ ห้กยู้ ืมที่ไม่ใช่ท้ งั สถาบันการเงินและผูท้ ี่ได้รับอนุ ญาตให้
ประกอบธุ รกิ จทางการเงิ น ซึ่ งรวมถึ งการให้กู้ยืมกันเองในกลุ่มเพื่อนหรื อญาติพี่น้อง ซึ่ งหนี้ นอก
ระบบที่มีปัญหาเกิ ดจากการที่ให้กยู้ ืมโดยคิดอัตราดอกเบี้ยสู งผิดปกติและเกิ นกว่าอัตราดอกเบี้ยที่
กฎหมายก าหนด (ไม่ เกิ นร้ อยละ 15 ต่ อปี หรื อร้ อยละ 1.25 ต่ อเดื อน) ซึ่ ง เงื่ อนไขในการกู้และ
ข้อตกลงต่าง ๆ เป็ นเรื่ องระหว่างผูก้ แู้ ละผูใ้ ห้กยู้ ืม โดยเจ้าหนี้ นอกระบบบางรายอาจใช้วิธีการต่าง ๆ
ในการติ ดตามทวงถามหนี้ เพื่ อกดดันลู กหนี้ ใ ห้เกิ ดความอับ อาย เกิ ด ความกลัว หรื ออาจถึ ง ขั้น
ประทุษร้ายต่อร่ างกายและทรัพย์สิน
ทั้งนี้ ประชาชนที่จาเป็ นต้องกูห้ นี้ นอกระบบส่ วนใหญ่จะเป็ นผูม้ ีรายได้นอ้ ย ไม่สามารถ
เข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้ ซึ่ งปั ญหาที่เกิดจากการกูย้ มื นอกระบบก็เป็ นปั ญหาที่ภาครัฐได้ตระหนัก
ถึงความสาคัญและกาหนดแนวทางในการแก้ไข ซึ่ งจะเห็นได้จากนโยบายต่าง ๆ เช่น การอนุ ญาต
ให้มีผปู ้ ระกอบธุ รกิจสิ นเชื่ อรายย่อย (สิ นเชื่ อนาโนไฟแนนซ์, สิ นเชื่ อพิโกไฟแนนซ์) หรื อร่ วมมือ
กับสถาบันการเงินเฉพาะกิจในการแก้ไขปั ญหาหนี้ นอกระบบ โดยเฉพาะ และ ธ.ก.ส. และ ธ. ออมสิ น
ซึ่ ง ธ.ก.ส. ได้ดาเนิ นโครงการแก้ไขปั ญหาหนี้ นอกระบบสาหรับเกษตรกรที่สนใจและมีภาระหนี้
นอกระบบ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีผไู ้ ด้รับการช่วยเหลือแล้วจานวน 40,764 ราย มูลหนี้
รวม 3,969 ล้านบาท และโครงการสิ นเชื่ อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุ กเฉิ น ซึ่ งมีผไู ้ ด้รับการอนุ มตั ิสินเชื่ อ
แล้วจานวน 40,164 ราย จานวนเงิ น 1,924.7 ล้านบาท ในขณะที่ ธ. ออมสิ นได้ดาเนิ นการแก้ไข
ปั ญหาหนี้นอกระบบ โดยโครงการสิ นเชื่ อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุ กเฉิ น ซึ่ ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
มีจานวนลูกค้าที่ได้รับอนุมตั ิสินเชื่อสะสม จานวน 25,789 ราย มูลหนี้รวม 1,061.40 ล้านบาท
นอกจากมาตรการข้า งต้นแล้ว ยัง มี ก ารบริ หารงานเพื่ อการแก้ไขหนี้ นอกระบบอย่า ง
บูรณาการและยัง่ ยืนโดยกระทรวงการคลัง ซึ่ งมีหลักการที่จะบริ หารจัดการปั ญหาหนี้ นอกระบบ
ด้ า นลู ก หนี้ และด้ า นเจ้ า หนี้ ควบคู่ ก ั น ไปอย่ า งเป็ นระบบ ครบวงจร และมี ค วามต่ อ เนื่ อ ง
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โดยกระทรวงการคลังจะดาเนินการร่ วมกับหน่วยงานภาคีใน 5 มิติ ได้แก่ 1) ดาเนิ นการอย่างจริ งจัง
กับเจ้าหนี้ นอกระบบผิดกฎหมาย 2) เพิ่มช่ องทางการเข้าถึ งสิ นเชื่ อในระบบ 3) ลดภาระหนี้ นอก
ระบบโดยการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ 4) เพิ่มศักยภาพของลูกหนี้ นอกระบบ และ 5) สนับสนุ นการ
ดาเนิ นงานแก้ไขหนี้ นอกระบบของหน่ วยงานภาครัฐและองค์กรการเงินระดับฐานรากที่เกี่ ยวข้อง
ซึ่ งแนวทางแก้ไขปั ญหาหนี้ นอกระบบดังกล่าว จะสามารถลดปั ญหาเจ้าหนี้ นอกระบบ และบรรเทา
ความเดือดร้อนของผูเ้ ป็ นลูกหนี้ได้

3.3 การวิเคราะห์ ภาพรวมและการกากับการเงินฐานราก
3.3.1 การให้ บริการทางการเงินระดับฐานราก
การให้บริ การทางการเงินระดับฐานรากอาจแบ่งได้เป็ น 3 กลุ่ม โดยมีขอ้ สังเกต ดังนี้
3.3.1.1 ผู้ให้ บริการทางการเงินทีใ่ ช้ แหล่ งเงินทุนจากการรับฝากเงินจากประชาชนทัว่ ไป
ผูใ้ ห้บริ การประเภทนี้ ได้แก่ ธนาคารพาณิ ชย์และสถาบันการเงิ นเฉพาะกิ จ โดยผูใ้ ห้
บริ การทางการเงินประเภทนี้ หากมีความเสี ยหายเกิ ดขึ้นจะส่ งผลกระทบที่รุนแรงต่อระบบการเงิ น
โดยปั จจุ บนั ได้มี ก ารก ากับ ดู แลตามเกณฑ์ม าตรฐานสากล โดยหน่ วยงานที่ เหมาะสมท าหน้า ที่
ดังกล่าวอยูแ่ ล้ว และมีกลไกที่ช่วยสนับสนุนให้ผใู ้ ห้บริ การทางการเงินสามารถให้บริ การประชาชน
ระดับฐานรากได้โดยไม่กระทบต่อความมัน่ คงทางการเงินอยูแ่ ล้ว
3.3.1.2 ผู้ให้ บริการทางการเงินทีใ่ ช้ แหล่ งเงินจากสมาชิ กและให้ สินเชื่ อแก่ สมาชิ กเป็ นวงจรปิ ด
ผูใ้ ห้บริ การประเภทนี้ ได้แก่ สหกรณ์ กองทุนหมู่บา้ นและชุ มชนเมือง กลุ่มออมทรัพย์
เพื่ อ การผลิ ต และกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ โดยผู ้ ใ ห้ บ ริ การทางการเงิ น กลุ่ ม นี้ จะใช้ ห ลั ก การ
ที่เหมือนกันคือเป็ นการรวมตัวกันของสมาชิ ก และให้บริ การทางการเงินระหว่างกันในหมู่สมาชิ ก
โดยสหกรณ์ อ าจมี ข นาดสิ น ทรั พ ย์ที่ สู ง กว่า และร่ วมกันประกอบกิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ อื่ น ๆ
โดยมากมักเป็ นการรวมตัวกันตามกลุ่มอาชี พ ส่ วนองค์กรการเงินระดับฐานรากเป็ นการรวมตัวกัน
ตามพื้นที่ และมีสินทรัพย์และจานวนสมาชิกที่นอ้ ยกว่ามาก
ผูใ้ ห้บริ การทางการเงิ นในกลุ่มนี้ จึงมีความเสี่ ยงต่อระบบการเงิ นที่ คล้ายคลึ งกัน
ดังนั้น ผูใ้ ห้บริ การในกลุ่มนี้ ควรมีการกากับดูแลในลักษณะเดียวกัน โดยอาจแบ่งความเข้มงวดตาม
ความเสี่ ยงที่อาจจะเกิ ดขึ้น และกากับโดยหน่ วยงานเดี ยวกัน แต่ปัจจุบนั หน่ วยงานที่รับผิดชอบยัง
เป็ นคนละหน่วยงาน และยังไม่มีการบูรณาการการทางาน โดยมีเพียงสหกรณ์ที่มีการกากับดูแล
3.3.1.3 ผู้ให้ บริการทางการเงินทีใ่ ช้ แหล่ งเงินของตัวเอง
ผูใ้ ห้บริ การประเภทนี้ ได้แก่ ผูป้ ระกอบธุ รกิ จที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน (Non-Bank)
ประกอบด้วยผูใ้ ห้บริ การบัตรเครดิต ผูใ้ ห้บริ การสิ นเชื่ อนาโนไฟแนนซ์ และผูใ้ ห้บริ การสิ นเชื่ อ

74
พิโกไฟแนนซ์ รวมถึ งเจ้าหนี้ นอกระบบ ซึ่ งผูใ้ ห้บริ การในกลุ่ มนี้ มีความเสี่ ยงต่อระบบการเงิ นต่ า
โดยมี ก ารก ากั บ ดู แ ลด้ า นการคุ ้ ม ครองผู ้บ ริ โภค ทั้ งนี้ ผู ้ใ ห้ บ ริ การทางการเงิ น ในกลุ่ ม นี้
มี กลุ่ ม เป้ าหมายที่ ใ กล้เคี ยงกัน แต่ก็มี รายละเอี ยดปลี กย่อยที่ แตกต่างกัน เช่ น อัตราดอกเบี้ ยและ
ค่าธรรมเนียมที่เรี ยกเก็บได้ วงเงินสิ นเชื่อ เป็ นต้น
ทั้งนี้ เพื่อให้เห็ นภาพรวมของสถาบันการเงิ นที่ให้บริ การทางการเงิ น โดยเฉพาะ
ผูใ้ ห้บริ การทางการเงินแก่ประชาชนระดับฐานราก ที่ยงั ไม่มีการกากับดูแลและสถานะทางกฎหมาย
คณะผูว้ จิ ยั จึงได้สรุ ปภาพรวมการให้บริ การและการกากับระบบการเงินระดับฐานราก ดังตารางที่ 3.17
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ตารางที่ 3.17 สรุ ปภาพรวมการให้ บริการและการกากับระบบการเงินระดับฐานราก
ประเภท
แหล่ งเงินทุน กลุ่มเป้าหมาย ธุรกรรมอืน่ ๆ การกากับดูแล หน่ วยงาน
กากับ

1. ธนาคาร
พาณิชย์

2. สถาบัน
การเงินเฉพาะ
กิจ

- เงินฝากจาก - ประชาชน
ประชาชน
ทัว่ ไปและผู ้
ทัว่ ไป
ประกอบ
ธุ รกิจ
- มีการ
ให้บริ การแก่
ประชาชน
ระดับฐานราก
น้อย
- เงินฝากจาก ประชาชน
ประชาชน
ทัว่ ไป,
ทัว่ ไป
เกษตรกร,
ประชาชนราย
ย่อย

กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง

ความเสี่ ยงต่ อ
ระบบการเงิน
หากเกิดความ
เสี ยหาย
สู ง

- ลงทุนใน
ตราสารหนี้
หลักทรัพย์
และเงินตรา
ระหว่าง
ประเทศ

หลักเกณฑ์
Basel III

ธปท.

พระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงิน พ.ศ.
2551

- ลงทุนใน
ตราสารหนี้
หลักทรัพย์
และเงินตรา
ระหว่าง

- หลักเกณฑ์
Basel II และ
III
- เกณฑ์ PSA

ธปท. และ
กระทรวง
การคลัง

พระราชบัญญัติจดั ตั้ง
สู ง
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
แต่ละแห่ง/
พระราชบัญญัติธุรกิจ
สถาบันการเงิน พ.ศ.

ประสิ ทธิภาพ
การกากับดูแลใน
ปัจจุบัน
มีความมัน่ คง
ทางการเงินสู ง

มีความมัน่ คง
ทางการเงินสู ง
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ตารางที่ 3.17 สรุ ปภาพรวมการให้ บริการและการกากับระบบการเงินระดับฐานราก (ต่ อ)
ประเภท

แหล่ งเงินทุน กลุ่มเป้าหมาย ธุรกรรมอืน่ ๆ การกากับดูแล

หน่ วยงาน
กากับ

ประเทศ
3. ผู้ประกอบ แหล่งทุนของ
ตัวเอง
ธุรกิจทีไ่ ม่ ใช่
สถาบันการเงิน
(สิ นเชื่อส่ วน
บุคคล, บัตร
เครดิต, สิ นเชื่อ
นาโนไฟแนนซ์
, สิ นเชื่อพิโก
ไฟแนนซ์ )
- หุน้ ของ
4. สหกรณ์
สมาชิก
- เงินฝาก

- ประชาชน
ทัว่ ไป

ไม่มี

กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง

ความเสี่ ยงต่ อ
ระบบการเงิน
หากเกิดความ
เสี ยหาย

ประสิ ทธิภาพ
การกากับดูแลใน
ปัจจุบัน

2551
- กากับด้าน
การคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค

ธปท. และ
กระทรวง
การคลัง

- ประชาชน
ระดับฐานราก

- ตราสารหนี้ - มีการกากับ กระทรวง
สมาชิก
ที่มีความ
ดูแลด้านความ เกษตรและ
- สหกรณ์
มัน่ คงทางการ สหกรณ์
ออมทรัพย์ : ผู้ มัน่ คงสู ง

ประกาศ
ต่า
กระทรวงการคลัง เรื่ อง
กิจการที่ตอ้ งขออนุ ญาต
ประกาศคณะปฏิวตั ิ ฉบับ
ที่ 58

มีการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค

พระราชบัญญัติสหกรณ์
พ.ศ. 2542

มีความเสี่ ยงสู ง

ต่าถึงปานกลาง
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ตารางที่ 3.17 สรุ ปภาพรวมการให้ บริการและการกากับระบบการเงินระดับฐานราก (ต่ อ)
ประเภท

แหล่ งเงินทุน กลุ่มเป้าหมาย ธุรกรรมอืน่ ๆ การกากับดูแล

สมาชิก
- เงินฝากจาก
สมาชิก
สมทบ/
สหกรณ์อื่น
- เงินกู้
- เงินจาก
5. กองทุน
รัฐบาล
หมู่บ้านและ
- เงินออม
ชุ มชนเมือง/
สถาบันการเงิน ของสมาชิก
- เงินกู้
ชุ มชน
6. กลุ่มออม
ทรัพย์ เพือ่ การ
ผลิต

- เงิน
สนับสนุน
จากรัฐ

มีรายได้
ประจา
- สหกรณ์
การเกษตร :
เกษตรกร

- ให้สินเชื่อ
ระหว่าง
สหกรณ์และ
ชุมนุม
สหกรณ์

หน่ วยงาน
กากับ

กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง

เงินในระดับ
หนึ่ง

การเกษตร

ไม่มี
สมาชิก :
ประชาชน
ระดับฐานราก

ยังไม่มีการ
กากับดูแล

สานักงาน
กองทุน
หมู่บา้ นและ
ชุมชนเมือง
แห่งชาติ

ไม่มี
สมาชิก :
ประชาชน
ระดับฐานราก

ยังไม่มีการ
กากับดูแล

กรมการ
ไม่มี
พัฒนาชุมชน

พระราชบัญญัติกองทุน
หมู่บา้ น
และชุมชนเมือง พ.ศ.
2547

ความเสี่ ยงต่ อ
ระบบการเงิน
หากเกิดความ
เสี ยหาย

ประสิ ทธิภาพ
การกากับดูแลใน
ปัจจุบัน

ต่า

ความเสี่ ยงสู ง

ต่า

ความเสี่ ยงสู ง
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ตารางที่ 3.17 สรุ ปภาพรวมการให้ บริการและการกากับระบบการเงินระดับฐานราก (ต่ อ)
ประเภท

แหล่ งเงินทุน กลุ่มเป้าหมาย ธุรกรรมอืน่ ๆ การกากับดูแล

- เงินออม
ของสมาชิก
- เงินออม
ของสมาชิก

หน่ วยงาน
กากับ

กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง

ความเสี่ ยงต่ อ
ระบบการเงิน
หากเกิดความ
เสี ยหาย

ประสิ ทธิภาพ
การกากับดูแลใน
ปัจจุบัน

ไม่มี
สมาชิก :
ประชาชน
ระดับฐานราก

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ต่า

ความเสี่ ยงสู ง

8. เจ้ าหนีน้ อก แหล่งทุนของ ประชาชนราย ไม่มี
ตัวเอง
ย่อยที่ไม่
ระบบ
สามารถขอ
สิ นเชื่อจาก
สถาบัน
การเงินใน
ระบบได้
ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ต่า

ไม่มีการ
คุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค

7. กลุ่มออม
ทรัพย์
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3.3.2 แนวทางการพัฒนาและกากับดูแลองค์ กรการเงินระดับฐานรากในประเทศไทย
ประเทศไทยได้ให้ความสาคัญกับแนวทางการพัฒนาและการกากับดูแลองค์กรการเงิ น
ระดับฐานรากมาอย่างต่อเนื่ อง เนื่ องจากเป็ นแนวทางสาคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กบั องค์กร
การเงิ นระดับฐานราก ให้สามารถให้บริ การแก่ ประชาชนระดับฐานรากได้อย่างมี คุณภาพ ทั้ง นี้
ในส่ วนของหน่วยงานภาครัฐได้แก่ กระทรวงการคลังและ ธปท. ก็ได้ให้ความสาคัญกับการการสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ องค์กรการเงิ นระดับฐานรากเช่ นกัน โดยกระทรวงการคลังและ ธปท. ได้จดั ทา
แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 1 (พ.ศ. 2547 - 2551) และแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2553 - 2557) ซึ่ งแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินฉบับที่ 1 และ 2 มุ่งเน้นการ
ปรับปรุ งโครงสร้างของระบบสถาบันการเงินไทยให้มีความชัดเจนมากขึ้น ทั้งในด้านรู ปแบบและ
การประกอบธุ รกิจ มีประสิ ทธิ ภาพ มีเสถียรภาพและความมัน่ คง รวมถึงส่ งเสริ มให้ประชาชนเข้าถึง
บริ การทางการเงินได้ดีข้ ึนต่อเนื่อง
อย่างไรก็ ดี จากการเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ในด้านต่าง ๆ เช่ น การก้าวเข้าสู่ ยุคเศรษฐกิ จดิ จิทลั การรวมกลุ่มเศรษฐกิ จในภูมิภาค โครงสร้ าง
ประชาชน การเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ การพัฒนาสู่ สังคมเมือง และการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การกากับ
ดู แลสถาบันการเงิ น ตามมาตรฐานสากล เป็ นต้น กระทรวงการคลัง ร่ วมกับ ธปท. จึ งได้จดั ท า
แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 3 (พ.ศ. 2559 - 2563) เพื่อเป็ นกรอบและทิศทางการพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิ นเพื่อเตรี ยมความพร้อมต่อการเปลี่ ยนแปลงดังกล่าว และเพื่อเป็ นแนวทางใน
การพัฒนาระบบสถาบันการเงิ นไทย โดยมุ่งหวังให้ระบบสถาบันการเงินไทยแข่งขันได้ สามารถ
ตอบสนองความต้องการที่ หลากหลายด้วยราคาที่ เป็ นธรรมและไม่บิดเบื อน และสนับสนุ นการ
เชื่ อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาค ภายใต้การกากับดูแลเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิ จและ
การเงิน หรื อตามแนวคิด “แข่งได้ เข้าถึง เชื่อมโยง ยัง่ ยืน” โดยมีมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ ม
การเข้าถึงบริ การทางการเงินแก่ประชาชน ดังนี้
1) ส่ งเสริ มการเพิ่มช่ องทางการเข้าถึ งบริ การทางการเงิ น เพื่อให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่
ห่างไกลจากสาขาและจุดบริ การทางการเงินสามารถเข้าถึงบริ การทางการเงินเพิ่มขึ้น เช่น เพิ่มความ
ยืดหยุ่นของหลักเกณฑ์การกากับดู แลสถาบันการเงิ นในเรื่ องช่ องทางการให้บริ การทางการเงิ น
การให้บริ การทางการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิ กส์ (Internet/Mobile Banking) เพิ่มหรื อกระจาย
เครื่ องรับบัตร (Point Of Sale (POS) Terminal)
2) ผลักดันให้ประชาชนได้รับบริ การทางการเงินพื้นฐาน (ฝาก ถอน โอน และชาระเงิน )
ในราคาที่เหมาะสม เช่น ส่ งเสริ มให้มีบญั ชี เงินฝากหรื อ e-Wallet ที่สามารถใช้ทาธุ รกรรมทางการ
เงินพื้นฐาน โดยไม่กาหนดวงเงินขั้นต่า และมีค่าธรรมเนียมเหมาะสม
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3) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพองค์กรการเงินระดับฐานรากให้มีสถานะเป็ นนิติบุคคล
มี ม าตรฐานและมี ธ รรมาภิ บ าลในการบริ ห ารจัด การ เพื่ อ ให้ บ ริ ก ารทางการเงิ น แก่ ป ระชาชน
ในชุมชนได้อย่างทัว่ ถึง
นอกจากนี้ แผนพัฒนาระบบการเงินระยะที่ 3 ยังมีแนวทางที่จะสนับสนุนให้มีผลิตภัณฑ์
และบริ การทางการเงิน เพื่อรองรับการเข้าสู่ วยั เกษียณและส่ งเสริ มระบบบานาญและกองทุนสารอง
เลี้ยงชีพ โดยผลักดันให้สถาบันการเงินพัฒนาและนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริ การทางการเงินสาหรับ
รองรับการเข้าสู่ วยั เกษียณ อีกทั้งส่ งเสริ มให้มีระบบบานาญ (Mandatory/Supplementary Pension
Fund) และกองทุนสารองเลี้ ยงชี พ โดยสนับสนุ นให้แรงงานที่ยงั ไม่มีระบบกองทุนบานาญ และ
แรงงานที่ ประสงค์จะออมเพิ่มเติ มเพื่อรองรั บวัย เกษี ยณสามารถเข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กและจ่ายเงิ น
สมทบเข้ากองทุ นตามความสมัครใจ ตลอดจนส่ งเสริ มให้บริ ษทั มหาชนจัดตั้งหรื อร่ วมกันจัดตั้ง
กองทุนสารองเลี้ยงชี พ และจูงใจให้พนักงานเข้าเป็ นสมาชิ ก เพื่อเพิ่มทางเลือกในการออมและเป็ น
หลักประกันยามเกษียณ
อย่างไรก็ดี นอกจากการดาเนิ นการตามมาตรการในแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิ น
ระยะที่ 3 จะเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจการเงินไทยแล้ว ยังจะมีส่วนช่วยให้มีการ
เติบโตอย่างมีส่วนร่ วม (Inclusive Growth) โดยการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนและภาคธุ รกิจสามารถ
เข้า ถึ ง บริ ก ารทางการเงิ นและสิ นเชื่ อได้หลากหลายช่ องทาง ได้รับ ต้นทุ นและค่ า ธรรมเนี ย มที่
เหมาะสม เป็ นการสร้างโอกาสใหม่ ๆ สาหรับการดาเนิ นธุ รกิจ การประกอบอาชี พ การศึกษา และ
การพัฒนาคุณภาพชีวติ อีกทั้งการส่ งเสริ มความรู ้ทางการเงินอย่างต่อเนื่ อง จะช่วยให้ประชาชนและ
ภาคธุ รกิจสามารถสามารถจัดการบริ หารทางการเงินได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพอีกด้วย
นอกจากแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 3 จะเป็ นแนวทางสาคัญในการส่ งเสริ ม
การเข้าถึงบริ การทางการเงินและการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันการเงินแล้ว แผนพัฒนาระบบ
การเงินภาคประชาชน พ.ศ. 2560 – 2564 ก็มีแนวทางสาคัญในการส่ งเสริ มการเข้าถึงบริ การทาง
การเงิ นของประชาชนฐานรากเช่ นกัน เพื่ อเป็ นกรอบแนวทางในการสร้ างความเข้ม แข็ง ให้ก ับ
เศรษฐกิ จ ชุ ม ชน ด้ว ยการสร้ า งโอกาสทางเศรษฐกิ จ ให้ แ ก่ ป ระชาชนระดับ ฐานราก ก าหนด
แนวนโยบายที่ชดั เจนในการส่ งเสริ มการเข้าถึงบริ การทางการเงินอย่างทัว่ ถึง และส่ งเสริ มการบูรณา
การการท างานร่ วมกันระหว่า งหน่ วยงานที่ เกี่ ย วข้อง เพื่ อนาไปสู่ ก ารพัฒนาระบบการเงิ นภาค
ประชาชนที่มีคุณภาพ และเสริ มสร้ างโครงสร้ างพื้นฐานทางการเงินที่เอื้อต่อการเข้าถึงบริ การทาง
การเงิ นและเสริ มสร้างความมัน่ คงทางการเงิน พร้อมทั้งกาหนดแนวทางที่ชดั เจนในการสร้ างวินยั
ทางการเงิ นสาหรับประชาชน ซึ่ งจะเป็ นการส่ งเสริ มให้ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึ งบริ การ
ทางการเงิ น ได้ท วั่ ถึ ง อย่า งมี คุ ณ ภาพและยัง่ ยื น โดยมี ม าตรการส าคัญ ที่ ส่ ง เสริ มการสร้ า งความ
เข้มแข็งในการให้บริ การทางการเงินระดับฐานราก ดังนี้
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1) การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินระดับฐานรากให้มีความมัน่ คงทางการเงิ น
โดยการกาหนดแนวทางและสนับสนุ นกรอบกฎหมายที่เหมาะสมเพื่อรองรับสถานภาพของกลุ่ม
องค์กรการเงินระดับฐานรากที่ยงั ไม่มีสถานะทางกฎหมาย
2) พัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงบริ การทางการเงินของประชาชน
ให้มีคุณภาพยิง่ ขึ้น ซึ่ งกฎหมายและกฎระเบียบมีความสาคัญในการสนับสนุ นการเข้าถึงบริ การทาง
การเงิ น เนื่ องจากเป็ นการกาหนดสถานะและวางกรอบทิศทางในการดาเนิ นงานของผูใ้ ห้บริ การ
ทางการเงินการมีกรอบดาเนิ นการที่เหมาะสมก็จะเป็ นส่ วนสาคัญให้ผใู ้ ห้บริ การทางการเงิ นขยาย
ขอบเขตการให้บริ การไปยังประชาชนผูย้ งั ขาดโอกาสได้ ดังนั้น จึงควรมีการพัฒนากฎระเบียบต่าง ๆ
ให้รองรับการเข้าถึงบริ การทางการเงินที่มีคุณภาพมากยิง่ ขึ้น
3) ศึกษารู ปแบบแนวทางในการจัดตั้งองค์กรกากับดู แลระบบการเงิ นระดับฐานราก
สาหรับประเทศไทย ปั จจุบนั องค์กรการเงินในระดับฐานรากมีความหลากหลายทั้งในเชิ งรู ปแบบ
ของผลิตภัณฑ์และในเชิ งผูใ้ ห้บริ การ โดยองค์กรเหล่านี้ มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ ว และมีการกากับ
ดูแลที่อาศัยหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกันไป ดังนั้น เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มให้องค์กรการเงินในระดับฐาน
รากต่างๆ มีความมัน่ คง และมีการดาเนินการที่เป็ นไปอย่างมีมาตรฐาน จึงควรจัดทาแนวทางในการ
จัด ตั้ง องค์ก รก ากับ ดู แลระบบการเงิ นระดับ ฐานรากส าหรั บ ประเทศไทย เพื่ อเป็ นการก าหนด
มาตรฐานในการกากับดู แลที่ เหมาะสม รวมถึ ง สร้ างความสอดคล้องของทิศทางการพัฒนาของ
องค์กรต่าง ๆ เหล่านี้ให้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ยังได้ทาการศึกษาและรวบรวมงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการ
กากับดูแลองค์การการเงินระดับฐานรากในประเทศไทย ดังนี้
จากการศึ ก ษาของพงศ์ ระพี พ ร และคณะ (2554) ที่ ไ ด้ศึ ก ษาเรื่ อง บทบาทของระบบ
การเงินระดับฐานราก ในการส่ งเสริ มการเข้าถึงบริ การทางการเงิน โดยสารวจองค์กรการเงินระดับ
ฐานราก 235 องค์กรใน 10 จังหวัดทัว่ ประเทศ พบว่า 1 ใน 3 ไม่มีการจดทะเบียนใด ๆ ตามกฎหมาย
เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มอาชีพ และกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ เป็ นต้น โดยองค์กรส่ วนใหญ่
เกิดจากการรวมตัวกันของประชาชน และมีความเป็ นอิสระในการบริ หารจัดการของภาคประชาชน
ซึ่ งพบว่าภาครัฐมีบทบาทหลักในการสนับสนุ นองค์กร ทั้งในด้านการเงิ นและการบริ หารจัดการ
รองลงมาคือสถาบันการเงินเฉพาะกิจ นอกจากนี้ ยังพบว่า องค์กรส่ วนใหญ่มีเครื อข่ายด้านการเงิ น
และการช่วยเหลือซึ่ งกันและกันระหว่างองค์กรในระดับต่า
สาหรั บแนวทางการพัฒนาสถาบันการเงิ นชุ มชน ภาครั ฐควรสนับสนุ นให้มีการจัดตั้ง
สถาบันการเงินชุ มชน โดยกระทรวงการคลังต้องดาเนิ นการให้มีกรอบกฎหมายที่เอื้อต่อการพัฒนา
ขององค์กรการเงินระดับชุมชน ในขณะที่สถาบันการเงิ นเฉพาะกิจควรให้ความช่วยเหลือทางด้าน
ศัก ยภาพในด้า นแหล่ ง เงิ นทุ นและการบริ ห ารจัดการให้ องค์ก รการเงิ นระดับ ฐานรากสามารถ
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ยกระดับ เป็ นสถาบันการเงิ นชุ มชนได้ ทั้ง นี้ ภาครั ฐต้องผลัก ดันให้ร่า งพระราชบัญญัติส ถาบัน
การเงิ น ชุ ม ชน พ.ศ. .... มี ผ ลบัง คับ เพื่ อรองรั บ การขยายตัว ขององค์ก รการเงิ นระดับ ฐานราก
โดยสร้ างแรงจูง ใจให้องค์กรเหล่ า นี้ มี สถานะตามกฎหมาย และมี การก ากับดู แลที่ เหมาะสมกับ
ธุ รกรรมและขนาดขององค์กร และไม่ส ร้ า งภาระหรื อต้นทุ นในการดาเนิ นการสู ง เกิ นไป ทั้ง นี้
รู ปแบบในการส่ งเสริ มและการกากับดูแลของภาครัฐควรเป็ นไปในลักษณะที่ส่งเสริ มให้มีองค์กร
หลายรู ปแบบร่ วมให้บริ การประชาชนที่มีระดับความยากจนแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่
กระทรวงการคลังได้ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชี ย (Asian Development Bank: ADB)
จัดทาโครงการวิจยั “Development of a Strategic Framework for Financial Inclusion” เมื่อปี 2556
ซึ่ งมี ไ ด้จ ัด ท ารายงานเกี่ ย วกับ การส ารวจพฤติ ก รรมทางการเงิ น ของคนไทย (FinScope,2013)
รายงานการกากับดูแลองค์กรการเงิ นระดับฐานราก (Microfinance Regulation and Supervision
Recommendation ,2013) และรายงานเกี่ ยวกับการประกันภัยในประเทศไทย (Toward Inclusive
Insurance in Thailand: An Analysis of the market and regulations, 2013)
จากผลการส ารวจข้อมูล พฤติ ก รรมทางการเงิ นของคนไทยทัว่ ประเทศโดย FinScope
ซึ่ งจัดทาเป็ นส่ วนหนึ่ งของโครงการวิจยั “Development of a Strategic Framework for Financial
Inclusion” โดยธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) สาหรับกระทรวงการคลัง
เมื่ อ ปี 2556 โดยการสุ่ ม ตัว อย่า ง 6,000 คน ที่ มี อ ายุ 18 ปี ขึ้ น ไปและเก็ บ ข้อ มู ล โดยการแจก
แบบสอบถาม ผลการสารวจพบว่าประชาชนร้อยละ 77 มีบญั ชีเงินฝากกับธนาคาร และเมื่อพิจารณา
วิธีการออมเงินพบว่าประชาชนร้อยละ 33 เก็บเงินไว้ที่บา้ น รองลงมาคือออมเงินกับธนาคารพาณิ ชย์
คิดเป็ นร้อยละ 32 และออมเงิ นกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจร้อยละ 29 นอกจากนี้ ยังมีการออมเงิ น
กับกลุ่มออมทรัพย์ต่าง ๆ คิดเป็ นร้อยละ 15 (โดยมีการฝากกับกลุ่มสัจจะออมทรัพย์มากที่สุดคิดเป็ น
ร้อยละ 82 รองลงมาคือกลุ่มออมทรัพย์อื่น ๆ คิดเป็ นร้อยละ 15 และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตคิด
เป็ นร้อยละ 3) และออมเงินกับกองทุนหมู่บา้ นคิดเป็ นร้อยละ 10 อีกด้วย
อย่า งไรก็ ดี เมื่ อพิ จารณาด้า นการใช้บ ริ ก ารทางการเงิ นของธนาคารพบว่า ประชาชน
ไม่ตอ้ งการใช้บริ การทางการเงินคิดเป็ นร้อยละ 56 รองลงมาคือไม่มีเงินเหลือเก็บคิดเป็ นร้อยละ 54
และไม่สะดวกในการเดิ นทางคิดเป็ นร้ อยละ 8 นอกจากนี้ ยังมีผลสารวจด้านอื่น ๆ เกี่ ยวกับการใช้
บริ การทางการเงินของธนาคาร เช่น ประชาชนร้อยละ 65 เชื่ อว่าชี วิตไม่มีความมัน่ คงหากไม่มีบญั ชี
เงินฝาก และร้อยละ 66 เชื่อว่าการมีบญั ชีเงินฝากจะทาให้ง่ายต่อการขอสิ นเชื่อ
เมื่ อพิ จารณาด้า นการใช้บ ริ ก ารจากกลุ่ ม ออมทรั พ ย์พ บว่า ประชาชนที่ ใ ช้บ ริ ก ารกลุ่ ม
ออมทรัพย์ส่วนใหญ่อยูใ่ นเขตชนบท และที่มีอายุระหว่าง 35 – 65 ปี ขึ้นไปมีการใช้บริ การจากกลุ่ม
ออมทรั พ ย์ม ากที่ สุ ดคิ ดเป็ นร้ อยละ 89 (โดยเฉพาะผูท้ ี่ มี อายุระหว่า ง 45 – 54 ปี ใช้บ ริ ก ารกลุ่ ม
ออมทรัพย์ถึงร้อยละ 31) ทั้งนี้ ประชาชนมีความต้องการใช้บริ การกลุ่มออมทรัพย์เนื่ องจากง่ายต่อ
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การฝากเงิน คิดเป็ นร้อยละ 45 รองลงมาคือเพื่อกูย้ ืมเงินคิดเป็ นร้อยละ 41 และสามารถให้บริ การได้
เมื่อต้องการคิดเป็ นร้อยละ 36
สาหรับผลสารวจด้านการกูย้ ืมพบว่า ประชาชนมีการกูย้ ืมจากสถาบันการเงิ นเฉพาะกิ จ
และกองทุนหมู่บา้ นมากที่สุดคิดเป็ นร้ อยละ 14 เท่ากัน รองลงมาคือกูย้ ืมจากธนาคารพาณิ ชย์ และ
สถาบันการเงิ นชุ มชนและกลุ่มออมทรัพย์ คิดเป็ นร้ อยละ 3 เท่ากัน ในขณะที่ประชาชนมีการกูย้ ืม
จาก Non – Banks คิดเป็ นร้อยละ 2 โดยมีวตั ถุประสงค์หลักในการกูย้ ืมเพื่อการทาเกษตรมากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 41 เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายในชี วิตประจาวันคิดเป็ นร้อยละ 31 และเพื่อซื้ อรถคิดเป็ นร้อยละ 18
ทั้ง นี้ เมื่ อพิ จารณาด้า นการใช้ป ระกันภัย พบว่า มี ก ารท าประกันกับ กองทุ นฌาปนกิ จ
ร้ อยละ 49 รองลงมาคื อประกันภัยรถยนต์คิ ดเป็ นร้ อยละ 48 และประกันชี วิตคิ ดเป็ นร้ อยละ 19
นอกจากนี้ พบว่าประชาชนไม่มีความต้องการใช้บริ การประกันภัยคิดเป็ นร้ อยละ 27 ไม่สามารถ
เข้าถึงบริ การประกันภัยคิดเป็ นร้อยละ 22 และไม่เคยคิดที่จะใช้บริ การประกันภัยคิดเป็ นร้อยละ 11
ในส่ วนของการใช้บริ การประกันภัยระดับชาติ พบว่า มีการใช้กองทุนประกันสุ ขภาพถึงร้อยละ 65
รองลงมาคือกองทุนสวัสดิการสาหรับพนักงานคิดเป็ นร้อยละ 15 และกองทุนบาเหน็จบานาญคิด
เป็ นร้อยละ 5
จากรายงาน Microfinance Regulation and Supervision Recommendation (2013) ของ
Asian Development Bank (ADB) ได้ทาการศึกษาแนวทางในการกากับดูแลองค์กรการเงินระดับ
ฐานราก และได้รายงานสถานการณ์การเงินฐานรากในประเทศไทย พบว่าสถาบันการเงินในระบบ
มีความสนใจที่จะให้ขยายการให้บริ การสิ นเชื่ อแก่ผูม้ ีรายได้น้อยมากขึ้น โดยการให้สินเชื่ อส่ วน
บุคคลได้รับความนิยมอย่างมากจากผูใ้ ห้บริ การ Non – Bank ซึ่ งหลายแห่ งมีธนาคารเป็ นเจ้าของ
ถื อเป็ นแนวทางขยายการให้สินเชื่ อแก่ ลูกค้ามากขึ้ น อย่างไรก็ตาม การให้บริ การสิ นเชื่ อไมโคร
ไฟแนนซ์ถือว่ามีความเสี่ ยงและต้นทุ นสู งสาหรับธนาคารพาณิ ชย์ ทั้งนี้ สถาบันการเงิ นเฉพาะกิ จ
ให้ ค วามส าคัญกับ การให้บ ริ ก ารสิ นเชื่ อ ไมโครไฟแนนนซ์ เช่ น กัน สั ง เกตได้จ ากการให้ ค วาม
สนับสนุ นทั้งในด้านการให้คาปรึ กษาในการบริ หารจัดการและให้การสนับสนุ นในด้านเงินทุนแก่
สถาบันการเงินชุมชน
สถาบัน การเงิ น กึ่ งในระบบ ได้แ ก่ สหกรณ์ และกองทุ น หมู่ บ ้า นและชุ ม ชนเมื อ ง
มี บ ทบาทส าคัญ ต่ อ การให้สิ นเชื่ อ โครไฟแนนซ์ อ ย่า งมาก โดยพบว่า สหกรณ์ มี บ ทบาทในการ
ให้บริ การทางการเงินฐานรากอย่างมาก แต่มีความเสี่ ยงสู งเพราะการกากับดูแลและการควบคุมยังไม่
เข้มงวดเท่าที่ควร สาหรับกองทุนหมู่บา้ นถือเป็ นสถาบันการเงิ นที่บทบาทสาคัญในการให้สินเชื่ อ
แก่ผมู ้ ีรายได้นอ้ ยและอยูใ่ นชนบทห่ างไกล แต่ขาดการควบคุมดูแลที่เข้มแข็งและถูกแทรกแซงโดย
การเมือง อย่างไรก็ตาม ยังมีกลุ่มสมาชิ กที่ รวมตัวกันตั้งสถาบันการเงิ นชุ มชนเพื่อรับฝากเงิ นจาก
กลุ่ มสมาชิ กภายในชุ มชน ซึ่ งสถาบันการเงิ นชุ มชนและกลุ่มออมทรั พย์หลายประเภทได้รับการ
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สนับสนุนและคาแนะนาจากหลายองค์กร เช่น ธ.ก.ส. สทบ. พช. เป็ นต้น นอกจากนี้ มีกลุ่มออมทรัพย์
ที่ต้ งั ขึ้ นเอง โดยเกิ ดจากการรวมตัวกันของสมาชิ กในชุ มชน บางแห่ งมี พระสงฆ์เป็ นผูน้ าในการ
รวมกลุ่ม ซึ่ งกลุ่มออมทรัพย์เหล่านี้ ยงั ไม่มีการกากับดูแลอย่างถูกกฎหมาย การดาเนิ นกิ จการไม่มี
ต้นทุนในการบริ หารจัดการ การคุม้ ครองเงินฝาก หรื อเก็บภาษี ถึงแม้การดาเนิ นการดังกล่าวจะเป็ น
การส่ งเสริ มประชาชนสามารถเข้าถึงบริ การทางการเงินได้มากขึ้น แต่กลุ่มออมทรัพย์เหล่านี้ ยงั ขาด
การก ากับ ดู แ ลการควบคุ ม และการบริ หารจัด การ ซึ่ งมี ค วามเสี่ ย งสู ง ที่ จ ะล้ม ละลาย ดัง นั้ น
ธ.ก.ส. และหน่วยงานอื่น ๆ จึงให้ความสาคัญในการเข้ามาสนับสนุนให้ความสาคัญในการบริ หาร
จัดการ ทั้งนี้ ผูเ้ ชี่ ยวชาญและผูว้ างนโยบายเพื่อที่จะกาหนดมาตรฐานและกลไกในการกากับดูแล
สาหรับสถาบันการเงิ นกึ่ งในระบบและนอกระบบ รวมถึ งหน่วยงานกากับดูแล ซึ่ งควรมีลาดับขั้น
การกากับดูแลตามขนาดของการธุ รกรรมและความมัน่ คงทางการเงินภายใต้องค์กรอิสระ
ทั้งนี้ รายงานฉบับนี้ได้มีขอ้ เสนอแนะในการกากับดูแล ดังนี้
1) การกาหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยสาหรับสิ นเชื่ อไมโครไฟแนนซ์ และสร้างความมัน่ ใจ
ให้ผใู้ ช้บริ การทางการเงินในการได้รับการคุม้ ครองและเปิ ดเผยข้อมูลได้
2) มีการวัดการเข้าถึงบริ การทางการเงินในการบริ หารและมาตรฐานการรายงานสาหรับ
ธนาคารและ Non – Banks และเผยแพร่ ขอ้ มูลที่สามารถตรวจสอบได้ระหว่างสถาบันการเงิน
3) สนับ สนุ น ให้ ส ถาบัน การเงิ น ก่ อ ตั้ง บริ ษ ัท ลู ก หรื อ ลงทุ น ตั้ง บริ ษ ัท ที่ ด าเนิ น ตาม
กฎเกณฑ์และการบริ หารสาหรับการให้บริ การสิ นเชื่ อไมโครไฟแนนนซ์โดยเฉพาะ
4) สร้ า งกรอบวินัย ทางการเงิ น การควบคุ ม ภายใน และการสร้ า งความยัง่ ยืนส าหรั บ
สถาบัน การเงิ น เฉพาะกิ จ โดยให้ มี ก ารควบคุ ม ดู แ ลที่ เ ข้ม แข็ ง ขึ้ น และมี ค วามโปร่ ง ใสในการ
ดาเนินงาน
5) ปรั บ เปลี่ ย นโครงสร้ า งการดาเนิ นงานของสถาบันการเงิ นเฉพาะกิ จ เพื่ อ สามารถ
ให้บริ การสิ นเชื่อไมโครไฟแนนซ์โดยเฉพาะ
6) กาหนดการให้สิ ทธิ อนุ ญาตและกฎเกณฑ์ใ นการกากับ ดู แลสถาบันการเงิ นไมโคร
ไฟแนนซ์ โดยแบ่งตามระดับการกากับดู แลให้เหมาะสมกับการให้บริ การทั้งด้านการรับฝากเงิ น
การให้สินเชื่ออย่างเดียว และกลุ่มพึ่งตนเอง
7) ก าหนดกรอบการก ากับ ดู แ ลสหกรณ์ ข้ ึ น ใหม่ ให้ มี ค วามเหมาะสมส าหรั บ กลุ่ ม ที่
ดาเนินการเป็ นสหกรณ์การเงินอิสระและยังไม่ถูกกฎหมาย ให้เป็ นสหกรณ์ที่ถูกกฎหมาย
8) ก่อตั้งองค์กรอิสระในการกากับดูแลไมโครไฟแนนซ์ เพื่อกากับดูแลสถาบันการเงิ น
MFIs และสหกรณ์การเงิน
9) มี ก ารกระจายระบบข้อ มู ล ด้า นสิ น เชื่ อ ที่ ร วมการให้บ ริ ก ารทางการเงิ น และสร้ า ง
แรงจูงใจ ให้ผทู ้ ี่ไม่ใช่สมาชิกเข้ามาอยูใ่ นระบบดังกล่าว
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จากรายงาน Toward Inclusive Insurance in Thailand: An Analysis of the market and
regulations (2013) ได้ทาการวิเคราะห์การประกันภัยรายย่อย (Microinsurance) ในประเทศไทย
พบว่า มี ป ระชาชนกว่า 18 ล้า นคน ที่ ใ ช้บ ริ ก ารประกันภัย รายย่อยแต่ ย งั มี ม ากกว่า ล้า นคนที่ ไ ม่
สามารถหรื อไม่มีความต้องการที่จะใช้บริ การประกันภัยรายย่อย ซึ่ งรัฐบาลได้ให้ความสาคัญกับ
การประกันภัยรายย่อยเช่นกัน ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จ
ประกันภัย (คปภ.) ก็ได้มีการกาหนดกรอบการพัฒนาการประกันภัยรายย่อย ซึ่ งจะกาหนดให้มีการ
แนะแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาและรับประกันภัยรายย่อยให้กบั ตัวแทนประกัน สอดคล้องแนวทาง
การพัฒนาการส่ งเสริ มการเข้าถึงการประกันภัยรายย่อยในแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่
2 ของ ธปท. อย่างไรก็ดี รายงานฉบับนี้ ได้ทาการวิเคราะห์การประกันภัยรายย่อยโดยแบ่งเป็ น 3
ด้าน คือด้านการให้บริ การประกันภัยรายย่อย ด้านการใช้บริ การประกันภัยรายย่อย และด้านการ
กากับดูแลการประกันภัยรายย่อย
จากการสรุ ป การวิเ คราะห์ ก ารให้บ ริ ก ารจากการใช้บ ริ ก ารประกันภัย รายย่อ ย พบว่า
มีผใู ้ ช้บริ การประกันภัยรายย่อยนอกระบบคิดเป็ นร้ อยละ 50 รองลงมาคือสถาบันการเงินเฉพาะกิ จ
(ธ.ออมสิ น และ ธ.ก.ส.) คิดเป็ นร้อยละ 31 และสหกรณ์คิดเป็ นร้อยละ 8 ในขณะที่มีการใช้บริ การ
ประกันภัยรายย่อยกับบริ ษทั เอกชนร้อยละ 11 เท่านั้น ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการ
ใช้บริ การประกันภัยรายย่อยระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอย่างชัดเจน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์
ประกันภัยรายย่อยพบว่ามีท้ งั การทาประกันด้านสุ ขภาพ ประกันชี วิต สวัสดิการ ค่าทาศพ ประกัน
สิ นเชื่ อ เป็ นต้น ถึงแม้วา่ จะมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยรายย่อยที่หลากหลายแต่ประชาชนยังไม่สามารถ
เข้าถึ งบริ การประกันภัยรายย่อยมากนัก อย่างไรก็ดี รายงานฉบับนี้ ได้เสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาการให้บริ การประกันภัยรายย่อยให้เหมาะสมกับผูม้ ีรายได้นอ้ ยและอยูใ่ นชนบท โดยเห็นว่า
ควรขยายช่องทางในการรับประกันภัยให้กบั มากขึ้น ควรมีบทลงโทษสาหรับตัวแทนประกันที่ทา
ผิดกฎเกณฑ์ ควรมีตวั แทนในการจาหน่ายประกันภัยรายย่อยโดยเฉพาะ และควรปรับปรุ งผลิตภัณฑ์
ประกันภัยรายย่อยให้มีผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมกับผูม้ ีรายได้น้อยและมีความซับซ้อน
น้อยลง
จากการสรุ ปการวิเคราะห์ ผูใ้ ช้บริ การประกันภัยรายย่อย พบว่าผูม้ ี รายได้น้อยอาจต้อง
เผชิ ญความเสี่ ยงด้านต่าง ๆ เช่นกัน ที่อาจกระทบกับรายได้ประจา เช่ น หากเสาหลักของครอบครัว
ประสบอุบตั ิเหตุ (เจ็บป่ วย อุบตั ิเหตุ หรื อภาวะว่างงาน) นอกจากนี้ ประชาชนในชนบทมักมีการใช้
บริ การทางการเงินกับสถาบันการเงินชุ มชน หรื อหากมีความต้องการใช้เงินฉุ กเฉิ นก็จะกูย้ ืมจากผูท้ ี่
สามารถให้ยมื ได้ และประชาชนที่อยูใ่ นชนบทที่เป็ นเกษตรกรจะมีประกันสิ นเชื่อกับ ธ.ก.ส. และใช้
บริ การจากโครงการประกันสุ ขภาพ 30 บาทรักษาทุกโรค ทั้งนี้ ประชาชนส่ วนใหญ่ยงั ไม่มีความ
มัน่ ใจที่จะซื้ อประกันภัย เนื่องจากกังวลเกี่ยวกับหลอกลวง เบี้ยประกันและผลตอบแทน อย่างไรก็ดี

86
รายงานฉบั บ นี้ ได้ เ สนอแนะแนวทางในการพัฒ นาการใช้ บ ริ การประกั น ภั ย รายย่ อ ยว่ า
กระทรวงการคลังและ คปภ. ควรร่ วมมือกันในการสนับสนุ นให้ผมู ้ ีรายได้นอ้ ยสามารถใช้บริ การ
ประกันภัยรายย่อยได้มากขึ้น โดยควรเพิ่มผูใ้ ห้บริ การและเพิ่มช่ องทางการทาประกันให้มากขึ้ น
และควรส่ ง เสริ ม ให้มี ก ารท าประกันภัย รายย่อยผ่านสถาบันการเงิ นชุ มชน ธ.ออมสิ น ธนาคาร
อิสลามแห่ งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิ จขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ งประเทศไทย และ
ควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้เหมาะสมกับผูม้ ีรายได้นอ้ ย โดยเฉพาะผลตอบแทน รวมถึงควรมี
การจัดอบรมตัวแทนจาหน่ ายประกันเกี่ ยวกับการประกันภัยรายย่อย นอกจากนี้ ยังควรมี กาหนด
เกณฑ์ในการกากับดูแลการประกันภัยรายย่อย เพื่อป้ องกันการทุจริ ตที่อาจจะเกิดขึ้นได้
ส าหรั บ การก ากับ ดู แ ลการประกัน ภัย รายย่อ ยนั้น รายงานฉบับ นี้ เสนอว่า การพัฒ นา
ภาพรวมตลาดประกันภัย ควรพัฒ นาด้า นการก ากับ ดู แ ลด้วย ตามกรอบการพัฒนาของสมาคม
ประกันภัยนานาชาติ (IAIS) โดยภาพรวมตลาดประกันภัยจะต้องคานึ งถึ งความสามารถในการจ่าย
เบี้ยประกัน ความยัง่ ยืน ความสะดวกในการใช้บริ การ และความน่าเชื่ อถือโดยการมีใบอนุ ญาตของ
ตัวแทนประกัน และตัวกลางการท าประกัน ทั้ง นี้ คปภ. เป็ นหน่ วยงานก ากับ ดู แ ลการท าธุ รกิ จ
ประกันภัยในประเทศไทย แต่ในการกาหนดเกณฑ์กากับดูแลการประกันภัยรายย่อยควรคานึ งถึ ง
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ประกันภัยและผลประโยชน์ตอบแทน เกณฑ์กากับดูแลความมัน่ คงในการ
ออกใบอนุญาตสาหรับตัวแทนประกัน การจัดบริ หารจัดการทางการเงิน การรายงานและการจัดการ
ด้านความเสี่ ยง ยังไม่มีกฎเกณฑ์ใดที่เหมาะสมกับการประกันภัยรายย่อย ซึ่ งเป็ นเกณฑ์กากับดูแล
แบบดั้งเดิม หากมีการผ่อนปรนเกณฑ์ดงั กล่าวสาหรับการประกันภัยรายย่อยอย่างเหมาะสม จะช่วย
ให้ตวั แทนประกันสามารถขายประกันภัยรายย่อยได้มากขึ้น นอกจากนี้ ควรมีการกาหนดเกณฑ์ที่
เหมาะสมในการคุม้ ครองผูใ้ ช้บริ การประกันภัยรายย่อยด้วย อย่างไรก็ดี รายงานฉบับนี้ ได้เสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนาการกากับดู แลประกันภัยรายย่อย โดยควรพัฒนาตลาดประกันภัยรายย่อย
อย่างเป็ นขั้นตอน อาจเริ่ มจากสถาบันการเงินชุ มชนและควรผลักดันให้ประกันภัยรายย่อยเป็ นส่ วน
หนึ่ ง ของการส่ ง เสริ ม การเข้า ถึ ง บริ ก ารทางการเงิ น และควรมี ก ารจัด หมวดประกันภัย รายย่อ ย
นอกจากนี้ ควรมีการผ่อนปรนให้มีการทาประกันภัยรายย่อยผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้สะดวกมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม แนวทางการพัฒนาและกากับดูแลองค์กรการเงิ นระดับฐานรากในประเทศไทย
จะต้องคานึ งถึงบริ บทขององค์กรการเงินระดับฐานราก โดยเฉพาะกลุ่มพึ่งพาตนเอง (กลุ่มออมทรัพย์)
ซึ่ งเกิดจากการรวมตัวกันเองของคนในพื้นที่ การกาหนดแนวทางในการกากับดูแลจะต้องคานึ งถึ ง
ความเหมาะสมและต้องไม่เป็ นการทาลายอัตลักษณ์ของกลุ่มเหล่านั้น ทั้งนี้ เกณฑ์กากับดูแลจะต้อง
ไม่เข้มงวดจนเกินไป รวมทั้งควรส่ งเสริ มการให้ความรู ้ในการบริ หารจัดการแก่กลุ่มเหล่านั้น เพื่อให้
สามารถบริ หารจัดการได้อย่างมีคุณภาพและยัง่ ยืน
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ทั้งนี้ เพื่อให้การกาหนดแนวทางในการกากับดูแลระบบการเงินระดับฐานรากเป็ นไปอย่าง
เหมาะสมและมีขอ้ มูลที่ครบถ้วน ในบทต่อไปจะได้ทาการศึกษาการให้บริ การทางการเงินและการ
กากับดูแลระบบการเงิ นระดับฐานรากในต่างประเทศ เพื่อให้มีขอ้ มูลประกอบการเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาโครงสร้ า งพื้ นฐานและระบบการก ากับดู แลระบบการเงิ นระดับฐานรากสถาบัน
การเงินชุมชน

บทที่ 4
การให้ บริการทางการเงินและการกากับดูแลการเงินระดับฐานรากในต่ างประเทศ
คณะผูว้ ิจยั ได้ศึกษาการให้บริ การทางการเงิ นและการกากับดูแลการเงิ นระดับฐานราก
ในต่างประเทศ เพื่อนาพัฒนาการ ข้อดี และข้อเสี ยจากประสบการณ์ ในต่างประเทศมาวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบกับรู ปแบบการให้บริ การและการกากับดูแลในประเทศไทย โดยในการกาหนดประเทศ
ที่จะใช้ในการศึกษานี้ คณะผูว้ ิจยั ได้พิจารณาคัดเลือกประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิ จและระดับการพัฒนา
ใกล้เคียงกับประเทศไทยเพื่อจะได้ใช้เปรี ยบเทียบได้สะดวก และให้ครอบคลุมภูมิภาคที่ หลากหลาย
ได้แก่ ทวีปเอเชี ย อเมริ กา และแอฟริ กา โดยการศึ กษาเปรี ยบเที ยบจะให้ความสาคัญกับรู ปแบบ
การให้บริ การของผูใ้ ห้บริ การที่ไม่ใช่ธนาคาร โดยพิจารณาถึงหน่วยงานกากับดูแล เกณฑ์การกากับ
ดูแล และกฎหมายที่ใช้ใ นการกากับดูแล ซึ่ งได้คดั เลื อกมา 8 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ อินเดีย
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ เม็กซิโก แอฟริ กาใต้ และบราซิล

4.1 การให้ บริการทางการเงินและการกากับดูแลการเงินระดับฐานรากในบังกลาเทศ
4.1.1 พัฒนาการของบริการทางการเงินระดับฐานรากในบังกลาเทศ
บริ การทางการเงินระดับฐานรากในบังกลาเทศนับเป็ นต้นแบบของบริ การทางการเงินระดับ
ฐานรากในหลาย ๆ ประเทศ โดยเริ่ มพัฒนาขึ้นหลังจากที่มีการจัดตั้งธนาคารกรามีน (Grameen Bank)
ขึ้นอย่างเป็ นทางการเมื่อปี 2526 เพื่อให้บริ การกลุ่มประชากรในชนบทที่ยงั เข้าไม่ถึงบริ การทางการเงิน
แบบดั้งเดิ ม โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ประกอบอาชี พอิสระ ค้าขาย หรื อแม้กระทัง่ แรงงานรายวัน ซึ่ งมักมี
ข้อจากัดเกี่ ยวกับหลักประกันที่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ ทาให้ไม่สามารถเข้าถึ งบริ การสิ นเชื่ อในระบบ
ธนาคารได้ ทั้งนี้ Grameen Bank ได้รับการยกระดับขึ้นมาเป็ นธนาคารของรัฐ หลังจาก ดร. มูฮมั หมัด ยูนุส
ได้ริเริ่ มโครงการวิจยั เพื่อจะศึ กษาแนวทางการให้บริ การทางการเงิ นระดับฐานรากเมื่อปี พ.ศ. 2519
โดยรัฐบาลบังกลาเทศได้ออกกฎหมายว่าด้วยธนาคารกรามีน พ.ศ. 2526 (Grameen Bank Ordinance of
1983) เพื่อยกระดับให้ Grameen Bank มีสถานะเป็ นธนาคารของรัฐและกาหนดบทบาทหน้าที่ในการ
ส่ งเสริ มการเข้าถึงสิ นเชื่ อในชนบท
ในช่วง 30 ปี ที่ผา่ นมา การให้บริ การการเงินระดับฐานรากในบังกลาเทศได้มีการพัฒนาขึ้น
ทั้งในจานวนและขนาดของผูใ้ ห้บริ การอย่างต่อเนื่ อง ผูใ้ ห้บริ การทางการเงิ นระดับฐานรากประเภท
องค์กรอิสระ (NGO-MFIs) ได้เข้ามาให้บริ การในรู ปแบบที่ คล้ายคลึ งกับ Grameen Bank มากขึ้ น
อย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ ปี 2533 ทาให้รัฐบาลบังกลาเทศเล็งเห็ นถึ งความจาเป็ นในการเริ่ มพัฒนาระบบ
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กากับดูแลสถาบันการเงิ นระดับฐานรากขึ้น และในที่สุดได้มีการออกมาเป็ นกฎหมายว่าด้วยองค์กร
กากับดูแลการเงินฐานราก 2006 (Microcredit Regulatory Authority Act 2006) เพื่อใช้ในการกากับดูแล
องค์กรการเงิ นระดับฐานรากเป็ นการเฉพาะ และจัดตั้งองค์กรกากับดูแลการเงิ นฐานราก (Microcredit
Regulatory Authority: MRA) ขึ้นเป็ นหน่วยงานที่ทาหน้าที่ในการกากับดูแลและส่ งเสริ มสถาบันการเงิน
ระดับฐานรากประเภท NGO เป็ นการเฉพาะ
ในปั จจุบนั ผูใ้ ห้บริ การทางการเงินระดับฐานรากในบังกลาเทศที่สาคัญ ได้แก่ 1) Grameen
Bank 2) The Association for Social Advancement (ASA) และ 3) Bangladesh Rural Advancement
Committee (BRAC) ส่ วนผูใ้ ห้บริ การรายอื่ น ๆ เป็ นผูใ้ ห้บริ การรายย่อยที่ มี จานวนสมาชิ กและ
ยอดสิ นเชื่ อไม่สูงมากนัก ซึ่ งองค์กรขนาดใหญ่ท้ งั 3 แห่ งดังกล่าว นับเป็ นการริ เริ่ มของ NGO ทั้งสิ้ น
โดย Grameen Bank เป็ นธนาคารที่จดั ตั้งขึ้นโดย NGO และภายหลังได้เปลี่ยนสถานะเป็ นธนาคาร
เฉพาะกิจของรัฐ ส่ วนอีก 2 องค์กร ปั จจุบนั มีสถานะเป็ น NGO-MFIs ภายใต้ Microcredit Regulatory
Authority Act 2006 องค์กรทั้ง 3 แห่ ง สามารถให้บริ การได้ครอบคลุมถึ งร้อยละ 58 ของจานวน
ผูใ้ ช้บริ การทางการเงินระดับฐานรากทั้งหมดในบังกลาเทศ
ภาพที่ 4.1 สั ดส่ วนการให้ บริการทางการเงินระดับฐานรากในบังกลาเทศตามจานวนสมาชิก

JCF UDDIPAN
1.2%
SFDW 1.2%
1.4%
SSS
1.4%
TMSS
2.3%

BURO PMUK
3.6% 2.7%

อื่นๆ
27.9%

Grameen Bank
24.3%

BRAC
14.8%

ASA
19.0%

ที่มา: Credit and Development Forum, ข้อมูล ณ ปี 2557
ณ สิ้ นเดื อนธันวาคม 2557 มีจานวน NGO-MFIs จดทะเบี ยนอยู่กบั MRA จานวนรวม
679 ราย เมื่ อรวมกับการให้บริ การของ Grameen Bank มียอดสิ นเชื่ อรวม 341 พันล้านทาคา หรื อ
ประมาณ 143 พันล้านบาท มียอดเงินฝากรวม 226 พันล้านทาคา หรื อประมาณ 95 พันล้านบาท มีความ
ครอบคลุมผูใ้ ช้บริ การมากถึง 36.23 ล้านราย
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ภาพที่ 4.2 สั ดส่ วนการให้ บริการทางการเงินระดับฐานรากในบังกลาเทศตามยอดสิ นเชื่อคงค้ าง
PMUK
1%
UDDIPAN
1%
JFC
SSS
2%
2%
TMSS
3%

BRAC
22%

อื่นๆ
25%

BURO
4%

Grameen
Bank
19%

ASA
21%

ที่มา: Credit and Development Forum, ข้อมูล ณ ปี 2557
ส าหรั บ ประเภทผลิ ตภัณฑ์ ที่ ใ ห้ บริ ก าร สถาบันการเงิ นระดับฐานรากในบังกลาเทศ
ส่ วนใหญ่มีผลิ ตภัณฑ์ท้ งั สิ นเชื่ อและเงิ นฝาก นอกจากนี้ มี สถาบันการเงิ นระดับฐานรากบางแห่ งที่
ให้บริ การประกัน และบริ การการโอนเงิ นระหว่างประเทศโดยเป็ นตัวแทนสาขาของ Western Union
และมีธนาคารพาณิ ชย์ที่ให้บริ การการเงิ นระดับฐานรากบางแห่ งที่ให้บริ การรี ไฟแนนซ์สินเชื่ อธุ รกิ จ
รายย่ อยโดยได้ รั บ ความร่ วมมื อ จากธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาเอเชี ย การให้ บริ ก ารมัก มี
กลุ่ มเป้ าหมายเป็ นกลุ่ มสตรี ให้กูแ้ บบรวมกลุ่ม และผูใ้ ห้บริ การที่ เป็ น NGO-MFIs มักให้บริ การอื่น
นอกเหนื อจากบริ การทางการเงิ น เช่ น การสร้ างความสั มพันธ์ ในชุ มชน พัฒนาทักษะและพัฒนา
ศักยภาพทางธุ รกิจควบคู่กนั ด้วย
4.1.2 การกากับดูแลบริการทางการเงินระดับฐานรากในบังกลาเทศ
สถาบันการเงิ นระดับฐานรากที่เป็ น NGO ในบังกลาเทศจะอยู่ภายใต้การกากับดูแลของ
MRA ซึ่ งเป็ นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 ตาม Microcredit Regulatory Authority Act 2006 เพื่อทา
หน้าที่ในการกากับดูแลและส่ งเสริ มการพัฒนาระบบการเงินระดับฐานรากในบังกลาเทศ ซึ่ งในการ
กากับดูแล NGO-MFIs จะมีวตั ถุประสงค์เพื่อดูแลความมัน่ คงและปกป้ องผูร้ ับบริ การจาก NGO-MFIs
รวมทั้งเพื่อทาให้ NGO-MFIs มี สถานะทางกฎหมายที่ ชัดเจน ซึ่ งจะช่ วยให้ NGO-MFIs สามารถ
เชื่ อมโยงกับสถาบันการเงิ นขนาดใหญ่ได้ โดยเฉพาะการกูย้ ืมเงิ นจากสถาบันการเงิ นขนาดใหญ่เพื่อ
เป็ นแหล่งทุนในการประกอบกิจการนอกเหนื อจากเงินทุนและเงินรับฝากของ NGO-MFIs เอง
ในการให้บริ การ NGO-MFIs ทุ กรายจะต้องเป็ นองค์กรที่ ได้รับใบอนุ ญาตจาก MRA
โดย ณ เดือนธันวาคม 2559 มีองค์กร NGO-MFIs ที่ได้รับใบอนุ ญาตทั้งสิ้ น 689 องค์กร ส่ วนสถาบัน
การเงินที่ให้บริ การทางการเงินระดับฐานรากอื่น ๆ ที่เป็ นธนาคารพาณิ ชย์และ Grameen Bank ที่เป็ น
ธนาคารเฉพาะกิ จจะอยู่ภายใต้การกากับดูแลของธนาคารกลางบังกลาเทศโดยตรง ทั้งนี้ ในงานวิจยั นี้
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จะนาเสนอเฉพาะกรอบการกากับดูแลสถาบันการเงินฐานราก NGO-MFIs ที่อยู่ภายใต้การกากับดูแล
ของ MRA เพื่อใช้ในการเปรี ยบเทียบกับการเงินฐานรากของประเทศไทยเท่านั้น
การกากับดูแล MFIs ของ MRA ครอบคลุมทั้งในเรื่ องการประกอบธุ รกิจ (Non-Prudential
Regulation) และความมัน่ คงทางการเงิน (Prudential Regulation) ดังนี้
4.1.2.1 ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ (Non-Prudential Regulation)
1) การจัดตั้งและขออนุญาต
สถาบันการเงินฐานรากในบังกลาเทศที่เป็ น NGO ต้องขึ้นทะเบียนเป็ น NGO
ภายใต้กฎหมาย ดังนี้ (1) The Societies Registration Act 1860 (2) The Trust Act 1882 (3) The
Voluntary Social Welfare Agencies Ordinance 1961 (4) Cooperative Society Act 2001 หรื อ (5) The
Company Act 1994 และต้องมีสินเชื่ อคงค้างรวมอย่างน้อย 4 ล้านทาคา หรื อประมาณ 1.8 ล้านบาท
หรื อมีผกู ้ ู้ 1,000 ราย ซึ่ งสถาบันการเงินจะต้องติดใบอนุ ญาตไว้ในทุกสาขาเพื่อให้ผูใ้ ช้บริ การรับรู้ถึง
การเป็ นสถาบันการเงิ นที่ ได้รับการดู แลจากภาครั ฐ มี การเก็ บค่ าธรรมเนี ยมใบอนุ ญาต โดยอัตรา
ค่าธรรมเนียมที่เก็บจะกาหนดตามขนาดของสถาบันการเงิน
2) ข้ อกาหนดเกีย่ วกับดอกเบีย้ และค่ าธรรมเนียม
MRA ได้กาหนดไว้วา่ อัตราดอกเบี้ยสิ นเชื่ อสู งสุ ดจะต้องไม่เกินร้อยละ 27 ต่อปี
โดยคานวณแบบลดต้นลดดอก ด้านเงินฝาก MRA ได้กาหนดไว้วา่ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่าสุ ด จะต้อง
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 6 ต่อปี เพื่อให้อตั ราดอกเบี้ยเป็ นไปตามมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ
3) ข้ อกาหนดด้ านธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
ในด้านธรรมาภิบาลและการจัดการ MRA มีขอ้ กาหนดเกี่ ยวกับโครงสร้างการ
บริ หารจัดการ การเปิ ดเผยข้อมู ล การจ่ ายปั นผลให้ ก ับสมาชิ ก และการท าบัญชี โดยในเรื่ องของ
โครงสร้ างการบริ หารจัดการ กาหนดให้ MFIs จะต้องมีคณะกรรมการบริ หาร 5-10 คน และต้องมี
กรรมการที่เป็ นเพศหญิงด้วยอย่างน้อย 2 คน กรรมการสามารถอยู่ในวาระได้ไม่เกิ น 3 ปี ติดต่อกัน
คณะกรรมการต้องประชุ มกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ด้านความโปร่ งใส การตรวจสอบการนา
รายได้มาจ่ ายปั นผลให้แก่ สมาชิ ก ด้านการท าบัญชี ได้ก าหนดให้ MFIs ที่ มี กิ จกรรมเพื่ อการพัฒนา
อื่น ๆ ด้วย จะต้องแยกบัญชีทางการเงินออกจากบริ การทางการเงิ น รวมถึงมีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับพื้นที่
การให้บริ การ
4) ข้ อกาหนดด้ านการรายงาน
MFIs ต้องรายงานงบการเงิ น การจัดชั้นสิ นเชื่ อและการกันส ารอง รวมถึ ง
โครงสร้างอัตราเงินเดือนของเจ้าหน้าที่และผูบ้ ริ หาร ต่อ MRA ปี ละ 1 ครั้ง
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4.1.2.2 ข้ อกาหนดด้ านความมั่นคงทางการเงิน
1) เงินกองทุน
MRA ไม่ได้กาหนดอัตราส่ วนเงินกองทุนขั้นต่ าไว้ในกฎหมายเป็ นการเฉพาะ
แต่ได้กาหนดประเภทของเงิ นกองทุ นว่าอาจเป็ นเงิ นอุ ดหนุ นจากองค์กรภายในประเทศหรื อองค์กร
ระหว่างประเทศ ซึ่ งนับเป็ นเงิ นทุนของ MFIs เอง รวมถึงสามารถนับเงินฝากภาคสมัครใจของสมาชิ ก
และเงิ นกูจ้ ากสถาบันการเงิ น เช่ น ธนาคารพาณิ ชย์และธนาคารของรัฐเป็ นเงิ นกองทุนได้ นอกจากนี้
MRA ได้กาหนดให้ NGO-MFIs ต้องสมทบกาไรร้อยละ 10 เข้าเป็ นเงินทุนสารอง และมีขอ้ กาหนดว่า
เงินฝากภาคสมัครใจจากสมาชิกต้องไม่เกินร้อยละ 25 ของเงินกองทุน
2) การจัดชั้ นคุณภาพสิ นเชื่ อและการกันสารอง
MRA ได้กาหนดให้ MFIs จัดชั้นคุณภาพสิ นเชื่ อและการกันสารองเป็ นรายปี
ตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยมีการแบ่งสิ นเชื่ อเป็ น 5 ชั้น ได้แก่ สิ นเชื่ อปกติ (Regular) สิ นเชื่อที่ตอ้ งจับตา
มอง (Watchful) ต่ากว่ามาตรฐาน (Substandard) สงสัย (Doubtful) และหนี้เสี ย (Bad Loan)
3) สภาพคล่อง
MRA ได้กาหนดให้ MFIs สารองสภาพคล่องไว้อย่างน้อยร้ อยละ 15 ของเงิน
รับฝากทุกประเภท โดยให้ฝากไว้กบั ธนาคารพาณิ ชย์หรื อธนาคารรัฐ (Schedule Bank) ที่อยู่ภายใต้
กฎหมายว่าด้วยการธนาคาร (Bank Company Act 1991)
4) การประกันเงินฝาก
MRA ได้มีการจัดตั้งกองทุ นประกันเงิ นฝากเพื่อคุ ม้ ครองผูฝ้ ากเงิ น โดยรั ฐบาล
สมทบทุนส่ วนหนึ่ ง และ MFIs สมทบทุนในรู ปแบบของเบี้ยประกันอีกส่ วนหนึ่ ง โดยเบี้ยประกันจะ
ถูกกาหนดตามความเสี่ ยงของ MFIs แต่ละแห่ ง แบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ได้แก่ ร้อยละ 0.06 ร้อยละ
0.10 ร้อยละ 0.20 และร้อยละ 0.30
5) ข้ อกาหนดอืน่ เกีย่ วกับสิ นเชื่อและเงินฝาก
สิ นเชื่อ MRA มีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับขนาดวงเงินสิ นเชื่ อว่า MFIs สามารถให้กแู้ ก่
สมาชิกรายหนึ่งไม่เกินกว่าครึ่ งหนึ่งของมูลค่าสิ นเชื่ อรวมทั้งหมด
เงิ นฝาก เนื่ องจาก MFIsเป็ นสถาบันการเงิ นที่ ทาหน้าที่ ในการให้สินเชื่ อแก่
สมาชิ กมากกว่าบทบาทการระดมเงินฝาก MRA จึงมีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการรับเงินฝากเป็ นการเฉพาะ
โดย NGO-MFIs สามารถรับเงินฝากภาคบังคับเพื่อเป็ นการเสริ มสร้างวินยั ทางการเงินให้กบั สมาชิ ก
ได้ แต่สาหรับการรับเงินฝากประเภทสมัครใจเพิ่มเติม MRA Act ได้กาหนดให้สถาบันการเงินต้องมี
ประสบการณ์ ในการให้บริ การด้านสิ นเชื่ อมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และจะต้องมีผลประกอบการย้อนหลังดี
ก่อนที่จะสามารถรับเงินฝากประเภทสมัครใจเพิ่มเติมจากสมาชิ กได้ กล่าวคือ มีอตั ราการได้รับชาระหนี้
จากสิ นเชื่ อคืนไม่ต่ ากว่าร้ อยละ 95 อี กทั้งจะต้องถู กควบคุ มไม่ให้ยอดเงิ นรั บฝากรวมมากเกิ นกว่า
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ร้ อยละ 25 ของเงิ นกองทุ นที่ มี อยู่ และไม่ มากเกิ นกว่าร้ อยละ 80 ของเงิ นให้สิ นเชื่ อ เพื่ อเป็ นการ
คุม้ ครองและควบคุมความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นต่อผูฝ้ ากเงิน
4.1.2.3 รู ปแบบการกากับดูแล
MRA กากับดูแล MFIs ทั้งแบบ On-Site และ Off-Site มีการเข้าตรวจสอบ ณ
สถานที่ประกอบการของ MFIs แต่ละแห่งเพื่อตรวจสอบการดาเนิ นงานและให้คาแนะนาที่สาคัญ
4.1.3 การส่ งเสริมอืน่ ๆ จากภาครัฐ
นอกจากการกากับดูแลด้านความมัน่ คงทางการเงิ นและการประกอบกิ จการของ MFIs
แล้ว รัฐบาลบังกลาเทศ และ MRA ยังให้การส่ งเสริ ม MFIs ซึ่ งนับเป็ นกลไกสาคัญในการช่วยให้
ผูม้ ีรายได้เข้าถึงแหล่งเงินทุน และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ดังนี้
(1) ในการกาหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ MRA มักให้เวลา MFIs ในการปรับตัวอย่างเพียงพอ
โดยจะกาหนดช่วงเวลาปรับตัวอย่างน้อย 6 เดือน เพื่อให้ MFIs เตรี ยมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(2) NGO-MFIs ที่อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของ MRA จะได้รับการยกเว้นภาษีจากรัฐบาล
โดยถือเป็ นการส่ งเสริ มที่สาคัญที่ช่วยให้ระบบการเงินระดับฐานรากเติบโตขึ้นตามลาดับ
(3) รัฐบาลบังกลาเทศได้จดั ตั้งมูลนิธิส่งเสริ มการจ้างงานในชนบท (Palli Karma Sahayak
Foundation หรื อ Rural Employment Support Foundation) ขึ้น เพื่อให้บริ การสิ นเชื่ อแก่ MFIs
ในลักษณะของการให้กแู้ บบก้อนใหญ่ (Wholesale Finance) อีกทั้งยังให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิ ค
และข้อมูลเพื่อพัฒนาการดาเนินงานของ MFIs อีกด้วย

4.2 การให้ บริการทางการเงินและการกากับดูแลการเงินระดับฐานรากในอินเดีย
4.2.1 พัฒนาการของบริการทางการเงินระดับฐานรากในอินเดีย
บริ การทางการเงิ นระดับฐานรากในเริ่ มเกิ ดขึ้ นในช่ วงปี 2513-2523 เพื่อตอบสนองความ
ต้องการบริ การทางการเงินของกลุ่มผูม้ ีรายได้นอ้ ยและกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางเล็กและเล็กมาก (Micro
Small and Medium Enterprise: MSMEs) ซึ่ งเข้าไม่ถึงบริ การของธนาคารพาณิ ชย์ทวั่ ไป เนื่ องจากกลุ่ม
ผูม้ ีรายได้นอ้ ยมักถูกมองว่ามีความเสี่ ยงสู ง ไม่มีหลักประกันในการกูย้ ืมเงิน และขนาดธุ รกรรมขนาด
เล็กทาให้ตน้ ทุนการให้บริ การสู ง ผูใ้ ห้บริ การทางการเงินระดับฐานรากในยุคเริ่ มแรกเป็ นกลุ่ม NGOMFIs ที่ตอ้ งการช่ วยเหลื อและพัฒนาสังคมเป็ นหลัก ในการให้สินเชื่ อจะใช้หลักของการค้ าประกัน
แบบกลุ่ม การประมาณรายรับ-รายจ่ายของครัวเรื อน และการทดสอบวินยั ของผูก้ โู้ ดยการให้กจู้ านวน
น้อย ๆ ก่อน หรื อช่วยในการจัดตั้งกลุ่มช่วยเหลือตัวเอง Self-Help Groups (SHGs) ในการขอกูย้ ืมเงิ น
จากธนาคารพาณิ ชย์โดยตรง โดย NGO-MFIs ที่ให้บริ การทางการเงิ นมี แหล่งเงิ นทุ นเป็ นเงิ นบริ จาค
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และจัดตั้งในรู ปแบบของสมาคมและทรัสต์ (Societies and Trusts) ตามกฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียน
สมาคม (Societies Registration Act 1860) กฎหมายว่าด้วยทรัสต์ (Indian Trust Act 1882) หรื อกฎหมาย
ว่าด้วยบริ ษทั (Companies Act 1956)
หลังจากนั้นกลุ่ม NGO-MFIs ส่ วนหนึ่ งได้แปลงองค์กรเป็ นสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร
(Non-Banking Financial Companies: NBFI-MFIs) ภายใต้ Companies Act 1956 เพื่อให้สามารถเข้าถึง
แหล่งเงินทุนจากธนาคารพาณิ ชย์และนักลงทุนได้มากขึ้น ซึ่ ง NBFI-MFIs จะอยู่ภายใต้การกากับดูแล
ของธนาคารกลางอินเดีย (Reserved Bank of India: RBI)
ทั้งนี้ กลุ่ม SHGs ซึ่ งเป็ นนวัตกรรมทางการเงินที่สาคัญในอินเดีย มักเป็ นการรวมกลุ่มอย่าง
ไม่เป็ นทางการของผูก้ เู้ พื่อเข้ากูเ้ งินจากสถาบันการเงิน โดยได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่ม NGO ในการ
จัดตั้งกลุ่มและการวางแผนทางการเงินของกลุ่ม แต่เนื่ องจาก SHGs ไม่ได้เป็ นองค์กรที่ให้สมาชิ กกูเ้ งิน
จึงไม่นบั เป็ นองค์กรการเงินระดับฐานราก และไม่ได้อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของ RBI แต่เป็ นกลไกที่
ช่วยให้ผมู ้ ีรายได้นอ้ ยในอินเดียเข้าถึงสิ นเชื่ อจากธนาคารพาณิ ชย์ โดยหากพิจารณาจากสัดส่ วนสิ นเชื่ อ
ที่ธนาคารพาณิ ชย์ ธนาคารชนบทระดับภูมิภาค (Rural Regional Bank) และธนาคารสหกรณ์ จะเห็นได้
ว่าสัดส่ วนมีการให้กูเ้ งิ นกับ SHGs โดยตรง จะมีสัดส่ วนมากกว่าการให้กูย้ ืมเงินผ่าน MFIs และกลุ่ม
ร่ วมค้ าประกันความเสี่ ยง (Joint Liability Groups)
ภาพที่ 4.3 สั ดส่ วนการให้ ก้ ยู ืมในรู ปแบบ Microfinance ของธนาคารพาณิชย์อินเดีย
พันล้านรู ปี
900

กลุ่มร่ วมค้ าประกันความเสี่ ยง (Joint Liability Groups๗

800

องค์กรการเงินฐานราก (MFIs)

700

กลุ่มช่วยเหลือตัวเอง (SHGs)

600
500
400
300
200
100

7
76
312

0
2553-54

17
53

62
44
208

18
78

22

147

103

363

394

429

2554-55

2555-56

2556-57

515

2557-58

572

2558-59

ที่มา: RBI, Statistical Tables Relating to Banks in India (STRBI) 2015-16 and Other Tables, 2015-16,
Table 22: Progress of Micro-Finance Programmes
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ตั้งแต่ปี 2548 การเข้ามาของเงินทุนและเงินกูจ้ ากต่างประเทศทาให้บริ การทางการเงินระดับ
ฐานรากของอินเดี ยมีการเติบโตอย่างรวดเร็ ว MFIs บางแห่ งมีขนาดใหญ่ข้ ึนหนึ่ งเท่าตัวภายในปี เดียว
ขยายความครอบคลุ มลู กค้าและพื้ นที่ ให้บริ การ ในปี 2559 มี MFIs ประเภทที่ เป็ น NGO-MFIs 139
แห่ง NBFC-MFIs 84 แห่ง ซึ่ งครอบคลุมผูร้ ับบริ การกว่า 40 ล้านคน ยอดสิ นเชื่อรวมประมาณ 6.2 แสน
ล้านรู ปี หรื อประมาณ 3.34 แสนล้านบาท โดยมีขนาดและรู ปแบบการจัดตั้งที่ต่างกัน ดังนี้
ตารางที่ 4.1 จานวน MFIs ในอินเดียในปี 2559
การจัดกลุ่ม MFIs ตามขนาด
ขนาด
จานวนลูกค้า
จานวน
MFI
Tier 1
มากกว่า 2.5 แสนราย
28
Tier 2
0.5-2.5 แสนราย
45
Tier 3
น้อยกว่า 5 หมื่นราย
150
รวม
223
ที่มา: Sa-Dhan 2016

การจัดกลุ่ม MFIs ตามประเภทองค์กร
ประเภท
จานวน MFIs
สมาคม
78
ทรัสต์
19
บริ ษทั
29
สหกรณ์
12
ธนาคารชุมชน
1
NBFC
13
NBFC-MFI
71
223

ปั จจุบนั บริ การทางการเงิ นระดับฐานรากในอินเดี ยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่ องตามอุปสงค์
บริ การทางการเงินของผูม้ ีรายได้นอ้ ยที่ยงั มีอีกจานวนมาก โดยในปี 2559 ยอดสิ นเชื่อเติบโตร้อยละ 31
เมื่ อเที ยบกับปี ก่ อนหน้า และมี MFIs ถึ ง 13 แห่ งที่ มีการเติ บโตมากกว่าร้ อยละ 100 ด้านความ
ครอบคลุมของบริ การ ร้อยละ 97 ของผูร้ ับบริ การเป็ นผูห้ ญิง ร้ อยละ 38 เป็ นผูร้ ับบริ การที่อยู่ในเขต
ชนบท ซึ่ งร้อยละ 94 ของสิ นเชื่ อมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการประกอบอาชี พ เช่ น การเลี้ยงปศุสัตว์ การค้า
และธุ รกิจขนาดเล็ก และการเกษตร ขณะที่ร้อยละ 6 ของสิ นเชื่อเป็ นสิ นเชื่อเพื่อการบริ โภค
ทั้งนี้ MFIs มีแหล่งเงินทุนที่สาคัญจากการกูเ้ งินจากธนาคารพาณิ ชย์ โดยมีสัดส่ วนมากถึ ง
ร้อยละ 77 ของแหล่งเงินทุนทั้งหมด ทั้งนี้ MFIs ไม่สามารถรับฝากเงินจากประชาชนได้ ด้านคุณภาพ
สิ นเชื่ อ MFIs มีสัดส่ วนสิ นเชื่ อที่ไม่ก่อให้เกิ ดรายได้ในปี 2559 ต่ ากว่าร้ อยละ 1 ของสิ นเชื่ อทั้งหมด
แม้วา่ สิ นเชื่อของ MFIs จะไม่มีการเรี ยกหลักประกันเลยก็ตาม เนื่ องจากระบบการให้กยู้ ืมแบบเป็ นกลุ่ม
และการวางแผนการเงิน
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ภาพที่ 4.4 แหล่ งเงินทุนของ MFIs ในอินเดีย

ที่มา: Sa-Dhan 2016
4.2.2 การกากับดูแลบริการทางการเงินระดับฐานรากในอินเดีย
MFIs ในอินเดียอยูภ่ ายใต้การกากับของธนาคารกลางอินเดีย (Reserve Bank of India: RBI)
โดยในช่วงแรกที่การกากับดูแลค่อนข้างหละหลวมมาก เนื่องจาก MFIs เป็ นองค์กรที่ไม่ได้รับอนุ ญาต
ให้รับฝากเงิน RBI จึงกากับดูแลเกี่ยวกับมาตรฐานการให้บริ การของ MFIs อย่างผ่อนคลายเท่านั้น แต่
หลังจากปี 2553 ที่เกิ ดการประท้วงของลูกหนี้ ในรัฐอานธรประเทศ (Andhra Pradesh) เนื่ องจากไม่
พอใจกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงอย่างไร้ การควบคุ ม การทวงถามหนี้ ที่ไม่เป็ นธรรม และการส่ งเสริ มให้
ลูกหนี้มีหนี้เกินตัว เมื่อลูกหนี้จานวนมากออกมาประท้วงไม่จ่ายคืนหนี้ ธนาคารพาณิ ชย์ที่เคยให้ MFIs
กูเ้ งินก็หยุดให้กจู้ นเกิดเป็ นวิกฤตด้านสภาพคล่องในระบบสถาบันการเงินระดับฐานราก RBI จึงต้องมี
การสั่งระงับการให้บริ การของกว่า 50 สาขาของ MFIs ขนาดใหญ่ 2 แห่ ง และได้ปรับระบบการกากับ
ดูแลบริ การทางการเงินระดับฐานรากใหม่ในปี 2554 โดยออกกฎหมายว่าด้วยการพัฒนาและการกากับ
ดูแลองค์กรการเงินระดับฐานราก (Micro Finance Institutions (Development and Regulations) Bill,
2011) ซึ่ งมีแนวทางในการกากับดูแล ดังนี้
4.2.2.1 ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ (Non-Prudential Regulation)
1) การจัดตั้งและขออนุญาต
Micro Finance Institutions (Development and Regulations) (Bill, 2011)
กาหนดให้ MFIs ต้องลงทะเบียนกับ RBI ก่อน จึงจะเริ่ มดาเนิ นการได้ ซึ่ งต้องขึ้นทะเบียนในฐานะ
(1) NGOs ตามกฎหมายว่าด้วยสมาคมและทรัสต์ (Societies and Trusts) (2) สหกรณ์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยสหกรณ์ (3) องค์กรไม่แสวงหากาไร (Not-For-Profit Company) (4) สถาบันการเงินที่ไม่ใช่
ธนาคาร (For-Profit Non-Banking Financial Companies (NBFCs)) (5) และสถาบันการเงินที่ไม่ใช่
ธนาคารที่ให้บริ การการเงินฐานราก NBFC-MFIs
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2) ข้ อกาหนดเกีย่ วกับดอกเบีย้ และค่ าธรรมเนียม
RBI กาหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยเงิ นกูท้ ี่ร้อยละ 26 ต่อปี โดยคานวณแบบลด
ต้นลดดอก ส่ วนค่าธรรมเนี ยมการให้บริ การอื่นๆ ให้คิดได้ไม่เกิ นร้อยละ 1 ของยอดสิ นเชื่ อ และห้าม
เก็บค่าปรับจากการค้างชาระหนี้ นอกจากนี้ RBI ยังกาหนดเพดานส่ วนต่างดอกเบี้ย (Margin Cap) ที่
ร้อยละ 12 กล่าวคือ MFIs จะสามารถคิดกาไรจากต้นทุนดอกเบี้ยที่ MFIs กูม้ าจากธนาคารพาณิ ชย์ได้
ไม่เกินร้อยละ 12 สาหรับเบี้ยประกันการกูย้ มื เงิน MFIs สามารถคิดได้ตามต้นทุนที่เกิดขึ้นจริ งเท่านั้น
ทั้งนี้ RBI ได้กาหนดให้ MFIs เปิ ดเผยอัตราดอกเบี้ยเงินกูท้ ี่ชดั เจนในสถานที่ต้ งั
สาขา เอกสาร และสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ ของ MFIs เพื่อให้ผกู ้ รู้ ับทราบอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ
ก่อนที่จะกู้
3) ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการให้ สินเชื่อ
3.1) สิ นเชื่ อที่ MFIs ให้กู้ต้องมี วงเงิ นไม่ เกิ น 60,000 รู ปี อิ นเดี ย (ประมาณ
31,400 บาท) สาหรับการกูเ้ งินครั้งแรก และไม่เกิน 100,000 รู ปีอินเดีย (ประมาณ 52,500 บาท) สาหรับ
การกูเ้ งินครั้งต่อ ๆ ไป ส่ วนผูก้ ทู้ ี่อยูใ่ นเขตเมืองจะมีวงเงินไม่เกิน 160,000 รู ปี (ประมาณ 83,800 บาท)
3.2) สาหรั บระยะเวลาการผ่อนชาระ RBI กาหนดให้สินเชื่ อที่ มียอดสู งกว่า
15,000 รู ปีอินเดีย (ประมาณ 7,800 บาท) จะต้องมีระยะเวลาการผ่อนชาระไม่ต่ากว่า 24 เดือน และห้าม
คิดค่าธรรมเนียมในการชาระหนี้ก่อนกาหนด
3.3) ยอดเงิ นกู้รวมของลู กหนี้ แต่ละคนที่ กูใ้ น MFIs หลายแห่ งจะต้องมียอด
เงินกูใ้ นทุก MFIs รวมกันไม่เกิน 100,000 รู ปีอินเดีย (ประมาณ 52,500 บาท)
3.4) การปล่อยสิ นเชื่ อต้องไม่มีการเรี ยกหลักประกัน
4) ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการคุ้มครองผู้บริ โภค
4.1) RBI ได้กาหนดแบบสัญญามาตรฐานให้ MFIs ทุกแห่ งใช้เป็ นแบบ
เดียวกัน
4.2) ก่อนที่จะทาสัญญากูย้ ืม MFIs จะต้องชี้ แจงรายละเอียดเกี่ยวกับดอกเบี้ย
ที่จะเกิดขึ้น ตารางการผ่อนชาระตลอดระยะเวลาของสิ นเชื่อ โดยจะต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
4.3) ส าหรั บ การทวงถามหนี้ มี ก ารก าหนดแนวทางการทวงถามหนี้ เช่ น
ห้ามทวงถามหนี้ที่บา้ นหรื อที่ทางาน และให้ทวงถามหนี้ ผา่ นกลุ่มผูก้ ู้ และมีบทกาหนดโทษสาหรับ
การทวงถามหนี้ที่ไม่เป็ นธรรม
5) ข้ อกาหนดด้ านธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
ใช้ขอ้ กาหนดด้านธรรมาภิบาลร่ วมกับสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (NBFCs)
อื่ น ๆ โดยมี ข ้อก าหนดเกี่ ยวกับคณะกรรมการ การตรวจสอบภายใน การเปิ ดเผยข้อมู ลและความ
โปร่ งใส และการกาหนดระเบียบปฏิบตั ิภายใน
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6) ข้ อกาหนดด้ านการรายงาน
ไม่ มี ข ้อก าหนดเกี่ ย วกับ การรายงานข้อมู ล ไปยัง RBI อย่า งไรก็ ตาม MFIs
ส่ วนใหญ่จะเป็ นสมาชิ กของสมาคมพัฒนาเครื อข่ายสถาบันการเงิ น (The Association of Community
Development Finance Institutions : Sa-Dahn) และ/หรื อเครื อข่ายสถาบันการเงินระดับฐานราก (MicroFinance Institutions Network: MFIN) ซึ่ งสมาชิกจะมีการรายงานข้อมูลสิ นเชื่อและจานวนลูกค้าไปยัง
สองหน่วยงานดังกล่าว
7) ข้ อกาหนดอืน่ ๆ
การให้ MFIs กูย้ ืมเงิ นจะได้รับสถานะเป็ นการให้สินเชื่ อที่ได้รับการส่ งเสริ ม
(Priority Sector Lending) ซึ่ งทาให้ MFIs สามารถกูเ้ งินจากสถาบันการเงินขนาดใหญ่หรื อจากภาครัฐ
ได้ดว้ ยต้นทุนที่ถูกกว่า และนาเงินนั้นไปปล่อยกูใ้ ห้กบั ลูกค้าต่อได้ ทั้งนี้ Priority Sector Lending เป็ น
นโยบายภาครัฐเพื่อเพิ่มการเข้าถึ งบริ การทางการเงิ น โดยกาหนดสัดส่ วนการให้สินเชื่ อของสถาบัน
การเงินขนาดใหญ่จะต้องให้สินเชื่ อแก่ภาคส่ วนที่ได้รับกาหนดเป็ น Priority Sector Lending ในขณะที่
MFIs เอง ก็ตอ้ งรักษาสถานะของการเป็ นองค์กรที่ ได้รับการส่ งเสริ ม โดยต้องมี สัดส่ วนการปล่ อย
สิ นเชื่อให้กบั ผูม้ ีรายได้นอ้ ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 85 ของยอดสิ นเชื่อทั้งหมด
4.2.2.2 ข้ อกาหนดด้ านความมั่นคงทางการเงิน
1) เงินกองทุน
MFIs จะต้องดารงเงินกองทุนชั้นที่ 1 และกองทุนชั้นที่ 2 ไม่ต่ากว่าร้อยละ 15
ของสิ นทรัพย์เสี่ ยงทั้งหมด และเงินกองทุนชั้นที่ 2 จะต้องไม่มากกว่าเงินกองทุนชั้นที่ 1
ทั้งนี้ MFIs ต้องมีเงินลงทุนอย่างน้อย 50 ล้านรู ปี หรื อประมาณ 26.2 ล้านบาท
(สาหรับ MFIs ที่ต้ งั อยู่ในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อของอินเดีย ซึ่ งเป็ นพื้นที่ที่ยากจนกว่าพื้นที่อื่น ๆ
ของอินเดีย ข้อกาหนดเรื่ องเงินลงทุนขั้นต่าอยูท่ ี่ 20 ล้านรู ปี หรื อประมาณ 10.5 ล้านบาท)
2) การจัดชั้ นคุณภาพสิ นเชื่ อและการกันสารอง
MFIs ต้องมีการจัดชั้นสิ นเชื่ อเป็ น 2 ชั้น ได้แก่ สิ นเชื่ อปกติ และสิ นเชื่ อที่ไม่
ก่อให้เกิดรายได้ โดยใช้เกณฑ์การค้างชาระ 90 วัน
MFIs จะต้องกันสารองไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 1 ของยอดสิ นเชื่ อรวมทั้งหมด หรื อ
ร้อยละ 50 ของสิ นเชื่อค้างชาระมากกว่า 90 วัน หรื อร้อยละ 100 ของสิ นเชื่อที่คา้ งชาระมากกว่า 180 วัน
3) ข้ อมูลเครดิต
มี การจัดเก็บข้อมู ลเครดิ ต เพื่ อลดปั ญหาการกู้เงิ นซ้ าซ้อนจนเกิ ดเป็ นปั ญหา
หนี้ สินล้นพ้นตัว โดย MFIs ทุ กแห่ งต้องเป็ นสมาชิ กของบริ ษทั ข้อมูลเครดิ ต (Credit Information
Company) อย่างน้อยหนึ่งแห่ง
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4.2.2.3 รู ปแบบการกากับดูแลอืน่ ๆ
MFIs มีการกากับดูแลตัวเอง โดยมีการกาหนดมาตรฐานการประกอบธุ รกิ จของ
MFIs (Industry Code of Conduct) มีองค์กรเครื อข่ายสถาบันการเงิ นระดับฐานราก (MicroFinance
Institutions Network: MFIN) ซึ่ งผูป้ ระกอบการรวมตัวกันจัดตั้งขึ้น ทาหน้าที่ในการสร้ างมาตรฐาน
และกลไกในการกากับดูแลกันเอง โดยได้รับการยอมรับจาก RBI

4.3 การให้ บริ การทางการเงินและการกากับดู แลการเงินระดับฐานรากในอินโดนีเซี ย
4.3.1 พัฒนาการของบริการทางการเงินระดับฐานรากในอินโดนีเซีย
อิ นโดนี เซี ย เป็ นประเทศที่ มี ระบบการเงิ นระดับ ฐานรากที่ มี ล ักษณะเฉพาะ กล่ าวคื อ
เป็ นประเทศที่ประสบความสาเร็ จในการให้บริ การทางการเงินระดับฐานรากที่มีการผสมผสานระหว่าง
โครงการอุดหนุ นจากภาครัฐกับการมีบทบาทในการให้บริ การของภาคเอกชน โดยโครงการอุดหนุ น
ของภาครัฐจะเน้นเฉพาะกลุ่มประชากรที่ยากจนมาก ในขณะที่ภาคเอกชนเน้นการให้บริ การกลุ่มที่มี
ฐานะปานกลางถึงค่อนข้างยากจน
ในอดี ตอิ นโดนี เซี ยเป็ นประเทศหนึ่ งที่ มี การแทรกแซงกลไกตลาดของภาครั ฐในระบบ
การเงินระดับฐานรากในระดับสู ง โดยทั้งธนาคารกลางอินโดนี เซี ยและธนาคารที่รัฐเป็ นเจ้าของจะทา
หน้าที่เป็ นผูใ้ ห้สินเชื่ อนโยบายรวมถึ งการรี ไฟแนนซ์ หนี้ สิ นให้แก่ ประชาชนที่ ยากจนและกาหนด
เพดานอัตราดอกเบี้ ย อย่างไรก็ดี อิ นโดนี เซี ยเป็ นประเทศแรกในเอเชี ยที่ มีการปฏิ รูประบบการเงิ น
ระดับฐานรากโดยในช่ วงปี 2530-2540 มี การออกมาตรการ อาทิ 1) ก าหนดเกณฑ์การก ากับดู แล
สาหรับธนาคารการเงินระดับฐานรากโดยเฉพาะ 2) ปฏิรูปธนาคารรัคยัท Bank Rakyat Indonesia (BRI)
ซึ่ งเดิ มเป็ นธนาคารที่ รัฐเป็ นเจ้าของให้เป็ นธนาคารพาณิ ชย์ที่ จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรั พ ย์ โดย
พัฒนาสาขาย่อยเดิ มของ BRI ที่มีชื่อเรี ยกว่า Unit Desa ให้สามารถดาเนิ นงานในเชิ งธุ รกิ จพร้ อมกับ
ให้บริ การการเงิ นระดับฐานรากกับประชาชนที่ ยากจนได้ และ 3) ยกเลิ กการกาหนดเพดานอัตรา
ดอกเบี้ย ต่อมาหลังจากปี 2540 การปฏิ รูปมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้ น โดยรัฐบาลได้ออกกฎหมายฉบับ
ใหม่ของธนาคารกลางอินโดนี เซี ย (Bank Indonesia Act of 1999) ซึ่ งกาหนดให้ธนาคารกลาง
อิ นโดนี เซี ยห้ามยุ่งเกี่ ยวกับการรี ไฟแนนซ์ หนี้ สิ นของประชาชน และได้จดั ตั้งองค์กรใหม่ ได้แก่
Permodalan Nasional Madani (PNM) เพื่อรับโอนหน้าที่ดงั กล่าวจากธนาคารกลางอินโดนี เซี ยร่ วมกับ
BRI และธนาคาร Mandiri โดยได้รับความช่ วยเหลื อทางด้านงบประมาณส่ วนหนึ่ งจากรัฐบาล และ
มีการจัดตั้งองค์กรกากับดูแลสถาบันการเงิ นขึ้นใหม่ คือองค์การกากับบริ การทางการเงิ นอินโดนี เซี ย
(Indonesia Financial Services Authority: OJK) ในปี 2554 เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลสถาบันการเงิ น
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ทั้งระบบ ซึ่ งการปฏิรูปโครงสร้างการกากับดูแลและการอุดหนุ นสถาบันการเงินดังกล่าวเป็ นการสร้าง
ความเป็ นอิสระทางการเมืองให้ธนาคารกลางอินโดนีเซีย
ในปั จจุบนั Bank Rakyat Indonesia (BRI) เป็ นผูใ้ ห้บริ การการเงินระดับฐานรากที่มีส่วน
แบ่งตลาดมากที่สุด ประมาณร้อยละ 40 ของสิ นเชื่ อระดับฐานรากทั้งหมด โดยให้บริ การผ่านทาง Unit
Desa ซึ่ งมีสถานะเป็ นสาขาย่อยของ BRI เน้นให้บริ การสิ นเชื่อเพื่อการสร้างรายได้เป็ นหลัก ในขณะที่
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) หรื อ People’s Credit Bank ซึ่ งเป็ นธนาคารการเงินระดับฐานราก
โดยเฉพาะ มีส่วนแบ่งตลาดรองลงมา ประมาณร้ อยละ 15 ของสิ นเชื่ อระดับฐานรากทั้งหมด และเน้น
ให้บริ การสิ นเชื่อหมุนเวียน (Working Capital) เป็ นหลัก อย่างไรก็ดี พื้นที่การให้บริ การของธนาคาร
ทั้ง 2 แห่ ง กระจุกตัวอยู่ในเขตเมือง อาทิ ชวา และบาหลี ทาให้ยงั มีขอ้ จากัดในการให้บริ การในพื้นที่
ชนบท นอกจากนี้ ยังมีผใู ้ ห้บริ การหลักอีกแห่งหนึ่งของอินโดนี เซี ย คือ โรงรับจานา โดยมีโรงรับจานา
ของรัฐ (Perum Pegadaian) เป็ นผูใ้ ห้บริ การหลัก และมีจานวนลูกค้ากว่าล้านคน ขณะที่องค์กร NGO
ไม่มีบทบาทในการให้บริ การทางการเงิ นระดับฐานรากเท่าที่ ควร เนื่ องจากมี ขอ้ จากัดทางกฎหมาย
ซึ่ งกาหนดบทบาทขององค์กร NGO ให้เน้นการให้บริ การทางด้านสังคมเป็ นหลัก โดยองค์กร NGO
ที่ตอ้ งการให้บริ การทางการเงินระดับฐานรากจะต้องยกระดับขึ้นเป็ นสหกรณ์
ทั้งนี้ ประเภทองค์กรที่ให้บริ การทางการเงินระดับฐานรากในอินโดนีเซี ยสามารถแบ่งได้ ดังนี้
(1) ธนาคารพาณิ ชย์ (Bank Umum) อินโดนีเซี ยมีธนาคารพาณิ ชย์ที่ให้บริ การทางการเงิน
ระดับฐานรากอยูห่ ลายแห่งทั้งที่รัฐและเอกชนเป็ นเจ้าของ เช่น BRI ซึ่งเป็ นธนาคารพาณิ ชย์ที่รัฐบาล
เป็ นผูถ้ ือหุ ้นใหญ่และมีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุด โดย BRI ให้บริ การผ่านทาง Unit Desa ซึ่ งเป็ น
สาขาย่อยที่ได้รับเงินอุดหนุนในการก่อตั้งจากรัฐบาลในอดีต ทาให้มีความได้เปรี ยบธนาคารพาณิ ชย์
ทัว่ ไปแห่ งอื่นในการเข้าถึงเขตชุ มชน นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์เงินฝากของ BRI ยังได้รับความเชื่อถือ
จากประชาชนจากการรับประกันของรัฐบาล
(2) ธนาคารการเงินระดับฐานราก (Bank Perkreditan Rakyat: BPR) ให้บริ การได้เฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินขั้นพื้นฐาน และมีขอบเขตพื้นที่ในการให้บริ การจากัดเฉพาะในบริ เวณชุ มชน
ที่แต่ละธนาคารตั้งอยูแ่ ต่มีเกณฑ์กากับดูแลที่ผอ่ นปรนกว่า อาทิ ต้องมีเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่าอยูท่ ี่
100,000 เหรี ยญสหรัฐขึ้นอยูก่ บั พื้นที่ที่ให้บริ การ
(3) สถาบันการเงินประเภท Non-bank ประกอบด้วยผูใ้ ห้บริ การหลักคือสถาบันเงินทุน
ชนบท (Rural Fund and Credit Institutions หรื อ Lembaga Dana Kredit Pedesaan : LDKP)
มีหน่วยงานภาครัฐระดับจังหวัดเป็ นผูใ้ ห้ใบอนุญาตและกากับ อย่างไรก็ดี LDKP ส่ วนใหญ่มีผลการ
ดาเนินงานที่ไม่ยงั่ ยืน ภาครัฐจึงได้ผลักดันให้องค์กรประเภทดังกล่าวยกระดับเป็ นสหกรณ์ แต่ยงั ไม่
ประสบความสาเร็ จเท่าที่ควร เนื่ องจากข้อจากัดด้านเงิ นทุน นอกจากนี้ ยังมีองค์กรประเภทอื่น ๆ
อาทิ โรงรั บจานา กล่ าวคือ Perum Pegadaian ซึ่ งรัฐเป็ นเจ้าของ และ Badan Kredit Desa (BKD :
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Village Credit Organisation) ซึ่ งเป็ นองค์กรที่ให้บริ การทางการเงินระดับฐานรากที่เก่าแก่ที่สุดใน
อินโดนี เซี ยและอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของสาขาของ BRI ซึ่ งได้รับมอบหมายหน้าที่ดงั กล่าวจาก
ธนาคารกลางอินโดนีเซีย
(4) สหกรณ์ องค์ก รประเภทนี้ อยู่ภายใต้การกากับของกระทรวงสหกรณ์ และวิสาหกิ จ
ขนาดเล็กและขนาดกลาง (Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprise) การกากับ
ดูแลจะให้ความสาคัญกับการจัดทาแนวทางในการดาเนิ นงานที่ดีให้กบั สหกรณ์นาไปปฏิบตั ิ แต่ยงั
ไม่มีการติดตามตรวจสอบ
(5) องค์กรอื่นๆ เช่น องค์กร NGO และกลุ่มพึ่งพาตนเอง (Self-Help Group) อย่างไรก็ตาม
ในปี 2544 รัฐบาลอินโดนี เซี ยได้ออกกฎหมายห้ามองค์กรประเภทมูลนิ ธิ ซึ่ งรวมถึงองค์กร NGO
และกลุ่มพึ่งพาตนเอง (Self-Help Group) ให้บริ การที่เกี่ยวข้องกับการสร้างรายได้หรื อทาธุ รกิจ โดย
องค์กรที่ เข้าข่ายลักษณะดังกล่ าวจะต้องยกระดับเป็ น BPR หรื อสหกรณ์ภายใน 5 ปี อย่างไรก็ดี
ในทางปฏิ บตั ิ ยงั คงมี องค์กรประเภทมูลนิ ธิให้บริ การทางการเงิ นระดับฐานรากอยู่ เนื่ องจากไม่
สามารถยกระดับเป็ นสหกรณ์ได้จากข้อจากัดด้านแหล่งเงินทุน
ภาพที่ 4.5 ผู้ให้ บริการทางการเงินระดับฐานรากในอินโดนีเซีย
ธนาคารการเงินระดับฐานราก (BPR 1,637 แห่ ง/BPRS 163 แห่ ง)

ธนาคาร สาขาย่อยของธนาคารพาณิ ชย์ที่ให้บริ การการเงินฐานราก

สถาบันการเงินฐานราก
(MFI)

(BRI 5,360 แห่ ง / DSP 814 แห่ ง / Mandiri 1,833 / BTPN 635 แห่ ง
สหกรณ์ (±100,000 แห่ ง)
โรงรับจานา (4,456 แห่ ง)
ในระบบ สถาบันเงินทุนชนบท (LDKP) (1,351 แห่ง)
สถาบันสิ นเชื่ อราย่อย (LKM) (35 แห่ ง)
สถาบันการเงินที่
สถาบันสิ นเชื่ อหมู่บา้ น (BKD) (5,386 แห่ ง)
ไม่ เป็ นธนาคาร
องค์กรอิสระ (NGO)
นอกระบบ กลุ่มพึ่งพาตนเอง
องค์กรการเงินฐานรากตามหลักอิสลาม

ที่มา: Mulya E. Siregar (2016)
4.3.2 การกากับดูแลบริการทางการเงินระดับฐานรากในอินโดนีเซีย
องค์การกากับบริ การทางการเงินอินโดนี เซี ย (Indonesia Financial Services Authority: OJK)
มีหน้าที่กากับดูแลสถาบันการเงินทุกประเภทในอินโดนีเซีย ในขณะที่ธนาคารกลางของอินโดนีเซี ย
ทาหน้าที่เป็ นผูด้ ูแลด้านนโยบายการเงินและการพัฒนาระบบธนาคารในภาพรวม ในปี 2556 ได้มี
การก าหนดเกณฑ์ก ารก ากับ ดู แลองค์ก รการเงิ นระดับ ฐานรากขึ้ นเป็ นการเฉพาะ โดยองค์ก รที่
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ต้องการให้บริ การการเงินระดับฐานรากจะต้องได้รับอนุญาตจาก OJK ก่อนการดาเนิ นการ ปั จจุบนั
มีผใู ้ ห้บริ การการเงินระดับฐานรากที่ได้รับอนุ ญาตกว่า 7,000 ราย และคาดว่ายังมีผใู ้ ห้บริ การอย่าง
ไม่เป็ นทางการอีกกว่า 50,000 ราย
กรอบกฎหมายที่ ใช้ในการกากับดูแลองค์กรการเงิ นระดับฐานรากในอินโดนี เซี ย คือ
กฎหมายว่าด้วยองค์กรการเงิ นระดับฐานราก (Law Number 1 of 2013 On Microfinance
Institutions (MFI Law)) และกฎหมายว่าด้วยอัตราดอกเบี้ย (Government Regulation Number 89 of
2014 on Loan Interest Rate or Yield of Financing and MFI`s Business Coverage) รวมถึงเกณฑ์ที่
ออกโดย OJK ที่กาหนดเกี่ ยวกับการขออนุ ญาตจัดตั้ง การดาเนิ นการและการบริ หารจัดการของ
MFIs และแนวทางการกากับดูแลของ OJK
4.3.2.1 ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจ (Non-Prudential Regulation)
1) การจัดตั้งและขออนุญาต
สถาบันการเงินในอินโดนี เซี ยที่ตอ้ งการให้บริ การทางการเงิ นระดับฐานราก
ทุกแห่ งต้องขอรั บใบอนุ ญาตตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรการเงิ นระดับฐานราก (Law Number 1 of
2013) โดยองค์กรการเงินระดับฐานรากที่ตอ้ งขออนุ ญาตตามข้อกาหนดนี้ ได้แก่ สถาบันการเงินขนาด
เล็ก เช่ น ธนาคารหมู่บา้ น ธนาคารตลาด ธนาคารชุ มชน โดยต้องจัดตั้งในรู ปแบบของสหกรณ์ หรื อ
บริ ษทั จากัด ทั้งนี้ การจัดตั้งในรู ปแบบของบริ ษทั จากัดจะต้องมีผถู ้ ื อหุ ้นไม่น้อยกว่าร้ อยละ 60 เป็ น
รัฐบาลท้องถิ่ นหรื อกลุ่มวิสาหกิ จภายในชุ มชนหรื อหมู่บา้ น ทั้งนี้ ไม่อนุ ญาตให้ MFIs มีผูถ้ ือหุ ้น
ต่างชาติ ไม่วา่ จะในรู ปแบบของบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคล
2) ข้ อกาหนดเกีย่ วกับดอกเบีย้ และค่ าธรรมเนียม
ตั้ง แต่ ปี 2559 OJK ได้ ย กเลิ ก ข้อ ก าหนดเกี่ ย วกับ เพดานดอกเบี้ ยและ
ค่าธรรมเนี ยมโดย OJK อนุ ญาตให้ MFIs สามารถกาหนดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนี ยมได้เองตาม
ต้นทุนการให้บริ การและความเสี่ ยงของการให้กยู้ ืมเงินแก่ผมู ้ ีรายได้นอ้ ย อัตราดอกเบี้ยของบริ การทาง
การเงิ นระดับฐานรากของอินโดนี เซี ยจึงเป็ นไปตามกลไกตลาด อย่างไรก็ตาม OJK กาหนดให้ MFIs
รายงานอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมเพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับการพิจารณากาหนดเพดานอัตราดอกเบี้ย
ที่เหมาะสมในอนาคตต่อไป
3) ข้ อกาหนดอืน่ ๆ เกีย่ วกับการให้ บริการ
3.1) MFIs จะให้บริ การได้ภายในพื้นที่ระดับหมู่บา้ น เขต (Sub-District) หรื อ
จังหวัด (Regency/City) ที่ต้ งั อยู่เท่านั้น โดยขอบเขตการให้บริ การจะขึ้นอยู่กบั ระดับเงิ นกองทุนของ
MFIs แต่ละแห่ง
3.2) ห้าม MFIs รับฝากเงินในลักษณะบัญชีกระแสรายวัน (Demand Deposit)
และประกอบธุ รกิจที่เกี่ยวข้องกับการชาระเงิน
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3.3) ห้ามประกอบธุ รกิจที่เกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ
3.4) ห้ามประกอบธุ รกิจรับประกันในฐานะผูร้ ับประกัน
3.5) ห้ามให้สินเชื่อแก่ MFIs อื่น
3.6) MFIs จะต้องแปรสภาพไปเป็ นธนาคารเพื่อพัฒนาชนบท (Rural Bank)
หรื อธนาคารเพื่อพัฒนาชนบทตามหลักศาสนาอิสลาม (Sharia Rural Bank) หากต้องการให้บริ การใน
พื้นที่มากกว่า 1 จังหวัด หรื อเงินทุนของ MFIs มีขนาดเกิ นกว่า 5 เท่าของเกณฑ์เงิ นกองทุนสาหรับ
ธนาคารเพื่อพัฒนาชนบท และยอดเงิ นรับฝากมีขนาดเกิ นกว่า 25 เท่าของเกณฑ์เงิ นกองทุนสาหรั บ
ธนาคารเพื่อพัฒนาชนบท
4) ข้ อกาหนดด้ านการรายงาน
MFIs จะต้องส่ งรายงานทางการเงินต่อ OJK ทุก ๆ 4 เดือน
4.3.2.2 ข้ อกาหนดด้ านความมั่นคงทางการเงิน
1) เงินกองทุน
OJK ได้กาหนดเกณฑ์การดารงเงิ นกองทุนตามขนาดพื้นที่การให้บริ การของ
MFIs โดย MFIs ที่ ให้บริ การเฉพาะในระดับหมู่บา้ นจะต้องมี เงิ นกองทุ นอย่างน้อย 50 ล้านรู เปี ย
(ประมาณ 131,200 บาท) MFIs ที่ให้บริ การในระดับเขต (Sub-District) จะต้องมีเงิ นกองทุนอย่างน้อย
100 ล้านรู เปี ย (ประมาณ 262,500 บาท) และ MFIs ที่ให้บริ การในระดับจังหวัด (Regency/City) จะต้อง
มีเงินกองทุนอย่างน้อย 500 ล้านรู เปี ย (ประมาณ 1.3 ล้านบาท)
4.3.2.3 รู ปแบบการกากับดูแล
OJK กระทรวงสหกรณ์ แ ละวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ ม และ
กระทรวงมหาดไทยอิ นโดนี เซี ยได้ร่วมมือกันในการมอบหมายการกากับดูแลบางส่ วนไปยังรั ฐบาล
ท้องถิ่ นในระดับเขตหรื อจังหวัด เช่ น การวิเคราะห์ รายงานทางการเงิ นของ MFIs การเข้าตรวจสอบ
MFIs ในสานักงานสาขา และสั่งแก้ไขการดาเนินงานที่ไม่ถูกต้อง รวมการถึงให้ MFIs ที่ประสบปั ญหา
สภาพคล่องชัว่ คราวกูย้ มื เงิน

4.4 การให้ บริการทางการเงินและการกากับดูแลการเงินระดับฐานรากในมาเลเซีย
4.4.1 พัฒนาการของบริการทางการเงินระดับฐานรากในมาเลเซีย
Ammanh Ikhtiar Malaysia (AIM) นับเป็ นจุดเริ่ มต้นของการเงินระดับฐานรากในมาเลเซี ย
โดยจัดตั้งองค์กรขึ้นในรู ปแบบของ NGO ในปี 2530 AIM ใช้รูปแบบการดาเนิ นงานเช่ นเดี ยวกับ
Grameen Bank ในบังกลาเทศ ซึ่ งเน้นการให้บริ การทางการเงินแก่คนจนในชนบทโดยการให้กูแ้ บบ
กลุ่มและกาหนดกลุ่มเป้ าหมายเป็ นผูห้ ญิง
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ต่อมารัฐบาลมาเลเซี ยได้จดั ตั้ง Yayasun Usaha Maju (YUM) ขึ้นในปี 2535 เพื่อเพิ่มการ
เข้าถึ งบริ การทางการเงิ นของผูม้ ี รายได้น้อย โดยแยกตัวออกมาจากองค์การพัฒนาชนบท (Rural
Development Corporation) ซึ่ งเป็ นหน่ วยงานของรัฐ ปั จจุบนั มีสาขารวมทั้งสิ้ น 23 แห่ ง โดยกาหนด
กลุ่มเป้ าหมายเป็ นกลุ่มคนจนมากในชนบทซึ่ งมีรายได้ต่อเดื อนไม่เกิ น 23 เหรี ยญสหรัฐ ทั้งนี้ YUM
ได้รับเงิ นช่ วยเหลื อบางส่ วนและการฝึ กอบรมจาก Grameen Bank ในบังกลาเทศ จึ งท าให้การ
ดาเนิ นงานและกลยุทธ์ มีความคล้ายคลึ งกับ Grameen Bank ทั้งการจัดกลุ่ มลูกค้าจานวน 5 คน
การประชุ มรายสั ปดาห์ กบั กลุ่ มลู กหนี้ และการฝากเงิ นออมภาคบังคับสัปดาห์ ละ 2 ริ งกิ ต สาหรั บ
ผลิ ตภัณฑ์ที่ให้บริ การมีท้ งั ประเภทรายบุคคลและรายกลุ่ม ได้แก่ สิ นเชื่ อแก่สมาชิ กทัว่ ไปเพื่อใช้เป็ น
ทุนเริ่ มต้นหรื อขยายกิจการ และสิ นเชื่อแก่สมาชิกที่กาลังจะพ้นขีดความยากจน (Poverty Line)
สาหรับ The Economic Fund for National Entrepreneurs Group (TEKUN) เป็ นสถาบัน
การเงิ นที่ จดั ตั้งขึ้ นในปี 2541 เพื่ อให้บริ การทางการเงิ นแก่ ประชาชนกลุ่ ม Bumiputra หรื อกลุ่ ม
ประชาชนที่มีเชื้ อชาติมาเลย์และกลุ่มประชาชนที่มีเชื้ อชาติอินเดียเป็ นการเฉพาะ และในปี 2551 มีการ
บริ การเกี่ยวกับการพัฒนาธุ รกิจและพัฒนาฝี มือเพิ่มเติมด้วย สิ นเชื่ อของ TEKUN ไม่ได้จากัดอยูเ่ ฉพาะ
กลุ่มคนจนหรื อคนจนมาก แต่จะเปิ ดให้สาหรับคนที่มีรายได้ปานกลางด้วย โดยกลุ่มลูกค้ามี ท้ งั ชาย
และหญิง ไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะลูกค้าที่เป็ นหญิงเช่นเดียวกับ Grameen Bank AIM หรื อ YUM การผ่อน
ช าระสิ น เชื่ อ มี ท้ ัง แบบผ่ อ นรายสั ป ดาห์ รายเดื อน และรายครึ่ งปี แล้ ว แต่ ป ระเภทของสิ น เชื่ อ
คิดค่าธรรมเนียมการบริ หารจัดการร้อยละ 4 ของยอดสิ นเชื่อ
ในปั จจุบนั ภาครัฐของมาเลเซี ยได้ส่งเสริ มให้มีการให้บริ การทางการเงินในระดับฐานราก
มากขึ้น เพื่อเป็ นการส่ งเสริ ม SME ซึ่ งจะเป็ นการส่ งเสริ มการเติบโตของเศรษฐกิจต่อไป ในการนี้
ธนาคารกลางมาเลเซี ย (Bank Negara Malaysia : BNM) จึงได้ออกเกณฑ์ให้สถาบันการเงินต่าง ๆ
เข้ามามีบทบาทในการให้บริ การทางการเงินแก่ผกู ้ รู้ ายย่อย โดยเฉพาะกลุ่ม SME มากขึ้น ซึ่ งผูใ้ ห้บริ การ
การเงินระดับฐานรากมีท้ งั ผูใ้ ห้บริ การทั้งที่เป็ นธนาคารซึ่ งได้แก่ ธนาคารเพื่อการพัฒนา (Development
Financial Institution) และธนาคารพาณิ ชย์ (Commercial Bank) และสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร
ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นองค์กรที่รัฐจัดตั้งขึ้น ดังนี้
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ตารางที่ 4.2 ผู้ให้ บริการทางการเงินระดับฐานรากในมาเลเซีย
สถาบันการเงินระดับฐานรากทีไ่ ม่ ใช่ ธนาคาร
สถาบันการเงินระดับฐานรากทีเ่ ป็ นธนาคาร
 Amanah Ikhtiar Malaysia
 Agrobank Bhd
 Yayasan Usaha Maju
 Bank Kerjasama Rakyat Bhd
 Koperasi Kredit Rakyat
 Bank Simpanan Nasional
 Kooperasi Kredit Pekerja
 Alliance Bank Bhd
 Partners in Enterprise Malaysia
 AMBand Bhd
 Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga
 CIMB Bank Bhd
 Council of Trust to Bumiputera
 EONCAP Islamic Bank Bhd
 Malaysian Building Society Berhad
 Public Bank Bhd
 Sabah Credit Corporation
 United Overseas Bank Bhd
 Credit Guarantee Corporation Bhd
ที่มา: Tuyon et al (2011)
4.4.2 การกากับดูแลบริการทางการเงินระดับฐานรากในมาเลเซีย
การกากับดูแลสถาบันการเงิ นในมาเลเซี ยที่มีการรับเงินฝาก ไม่ว่าจะเป็ นธนาคารพาณิ ชย์
ธนาคารอิสลาม องค์กรการเงินระดับฐานราก องค์กรการเงินระดับฐานรากตามหลักชะริ อะฮ์ บริ ษทั
ประกัน ตากาฟุล และบริ ษทั หลักทรัพย์ จะอยู่ภายใต้การกากับดู แลของธนาคารกลางของมาเลเซี ย
(Bank Negara Malaysia : BNM) โดยสถาบันการเงินที่ให้บริ การการเงินระดับฐานรากที่ทาหน้าที่
ในการให้สินเชื่ อแก่ผมู ้ ีรายได้นอ้ ยจะอยูภ่ ายใต้ขอ้ กาหนดของกฎหมายว่าด้วยสถาบันการเงิ นเพื่อการ
พัฒนา หรื อ Development Financial Institutions Act 2002 (DFIA) อย่างไรก็ตาม สถาบันการเงิ น
ที่ให้บริ การทางการเงินระดับฐานรากที่ภาครัฐจัดตั้งขึ้นและได้รับการสนับสนุ นจากภาครัฐเป็ นการ
พิเศษ ได้แก่ AIM YUM TEKUN และ NGO อื่น ๆ ที่ไม่มีการรับเงินฝากจากประชาชน จะไม่อยูภ่ ายใต้
การกากับดูแลของ BNM
ในงานวิจยั นี้ จะศึกษาเกณฑ์การกากับดูแลเฉพาะสถาบันการเงิ นที่เป็ นสถาบันการเงิ น
เพื่อการพัฒนา (Development Financial Institutions: DFI) เป็ นหลัก ซึ่ งในการก ากับดู แล DFI
มีขอ้ กาหนดที่สาคัญ ดังนี้
4.4.2.1 ข้ อกาหนดเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ (Non-Prudential Regulation)
สิ นเชื่ อระดับฐานราก เป็ นสิ นเชื่ อที่มีขนาด 5,000 – 50,000 ริ งกิ ต (ประมาณ
39,000 - 390,000 บาท) การให้สินเชื่ อต้องมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการประกอบธุ รกิ จ สถาบันการเงิ น

107
ที่ตอ้ งการให้บริ การการเงินระดับฐานรากจะต้องขออนุญาตจาก BNM ก่อน และต้องมีการรายงานผล
การดาเนินงานต่อ BNM เป็ นประจาทุกปี
สาหรับบริ การด้านเงินฝาก BNM กาหนดให้ DFI ต้องมีบริ การบัญชี เงินฝาก
พื้นฐาน (Basic Saving Account: BSA) โดย DFI จะต้องให้ดอกเบี้ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 0.25 ต่อปี
4.4.2.2 ข้ อกาหนดด้ านความมั่นคงทางการเงิน
เนื่องจาก DFI เป็ นสถาบันการเงินที่รับเงินฝากได้ BNM จึงต้องมีการกากับดูแล
ด้านความมัน่ คงทางการเงิ นเพื่อเป็ นการคุ ม้ ครองเงิ นฝากของผูร้ ั บบริ การ โดย BNM ได้กาหนด
เกณฑ์ท้ งั ด้านเงิ นกองทุน ที่ ประกอบด้วยเงิ นกองทุนชั้นที่ 1 และเงิ นกองทุนชั้นที่ 2 การคานวณ
น้ าหนักความเสี่ ยงของสิ นทรัพย์ โดยอิงตามเกณฑ์ Basel I ที่ กาหนดให้สถาบันการเงิ นดารง
เงินกองทุนไม่ต่ากว่าร้อยละ 8 ของสิ นทรัพย์เสี่ ยงทั้งหมด เงินกันสารอง รวมถึงการรายงานที่เกี่ยวข้อง

4.5 การให้ บริ การทางการเงิ นและการกากับ ดู แลการเงิน ระดั บฐานรากในฟิ ลิปปิ นส์
4.5.1 พัฒนาการของบริการทางการเงินระดับฐานรากในฟิ ลิปปิ นส์
ฟิ ลิ ปปิ นส์ มีการพัฒนาด้านการเงิ นฐานราก ทั้งในด้านการส่ งเสริ มและการกากับดู แล
โดยภาครัฐของฟิ ลิ ปปิ นส์ ได้ปฏิ รูประบบการเงิ นระดับฐานรากด้วยการออกแผนพัฒนาการเงิ น
ระดับฐานรากชื่ อว่า National Strategy for Microfinance (1997) ขึ้นในปี 2540 โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อขยายบทบาทในการให้บริ การทางการเงิ นระดับฐานรากของภาคเอกชนผ่านการสร้ างสภาวะ
แวดล้อมที่เอื้อต่อภาคเอกชนในการให้บริ การทางการเงิ นระดับฐานรากผ่านนโยบายที่เน้นกลไก
ตลาด อาทิ ไม่ มี ก ารก าหนดเพดานดอกเบี้ ย ส าหรั บ การเงิ นฐานราก จากัดขอบเขตการให้ก าร
สนับสนุนสิ นเชื่อโดยตรงจากภาครัฐ และยกเว้นภาษีให้กบั องค์กรการเงินระดับฐานราก
ผลจากปฏิรูปดังกล่าวทาให้ฟิลิปปิ นส์ มีการแข่งขันในระบบการเงินระดับฐานรากอยูใ่ น
ระดับสู ง และมีองค์กรที่มีส่วนร่ วมในการให้บริ การทางการเงินระดับฐานรากหลากหลายประเภท
ตั้งแต่ระดับองค์กร NGO กลุ่มนักลงทุน (Lending Investors) Thrift Bank ธนาคารชุมชน สหกรณ์
ตลอดจนธนาคารพาณิ ช ย์ ทั้ง นี้ องค์ก รที่ ใ ห้บ ริ การการเงิ นระดับ ฐานรากโดยตรงจะให้บ ริ ก าร
สิ นเชื่ อระยะสั้นถึ งระยะปานกลาง เงิ นฝากประกัน เงิ นฝากกระแสรายวัน การโอนเงิ นทั้งในและ
ต่างประเทศ ตลอดจนเป็ นตัวกลางในการขอสิ นเชื่ อกับธนาคารพาณิ ชย์ โดยธนาคารพาณิ ชย์ยงั มี
บทบาทช่ ว ยให้ อ งค์ก รการเงิ น ระดับ ฐานรากสามารถบริ ห ารสภาพคล่ อ งส่ ว นเกิ น ได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ การปฏิรูปทาให้ฟิลิ ปปิ นส์ มีการกากับดูแลองค์กรการเงิ นระดับฐานรากที่ดี
โดยธนาคารกลางฟิ ลิปปิ นส์ (Bangko Sentral ng Pilipinas) เป็ นประเทศแรกในกลุ่มประเทศเอเชี ย
แปซิ ฟิกที่ ได้ก่อตั้งแผนกกากับดู แลระบบการเงิ นระดับฐานรากขึ้ นโดยเฉพาะ พร้ อมทั้งมี Micro
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การเงินระดับฐานราก และมีคณะกรรมการระดับสู งด้านการเงินระดับฐานรากโดยเฉพาะ
องค์กรที่ให้บริ การทางการเงิ นระดับฐานรากในฟิ ลิ ปปิ นส์ ยงั คงกระจุกตัวในบางพื้นที่
เท่านั้น โดยมี เพียงหนึ่ ง ในสามของประชาชนทั้ง ประเทศที่ สามารถเข้าถึ งบริ การทางการเงิ นได้
นอกจากนี้ องค์กรประเภท NGO และสหกรณ์ยงั ขาดองค์กรกากับดูแลที่ดี ศูนย์ขอ้ มูลเครดิตยังไม่
สามารถครอบคลุมลูกค้าได้ทุกราย ในส่ วนของความหลากหลายในการให้บริ การนั้น องค์กรที่จะ
รับเงิ นฝากทัว่ ไปได้ตอ้ งเป็ นองค์กรภายใต้การกากับดูแลของธนาคารกลางเท่านั้น และส่ วนใหญ่
ยังคงเป็ นเงิ นฝากภาคบังคับ สาหรับบริ การโอนเงิ นนั้นได้รับการอนุ ญาตให้ทาได้เฉพาะกรณี ที่
จานวนเงินไม่มาก แต่ภาครัฐได้พยายามผลักดันให้มีบริ การอื่น ๆ มากขึ้น อาทิ ประกัน รวมถึงการ
ส่ งเสริ มให้มีการนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามาช่ วยอานวยความสะดวก เช่ น การฝากถอนเงิ น หรื อ
ชาระสิ นเชื่อด้วยโทรศัพท์มือถือ
4.5.2 การกากับดูแลบริการทางการเงินระดับฐานรากในฟิ ลิปปิ นส์
ฟิ ลิปปิ นส์เป็ นประเทศที่ประกอบไปด้วยหมู่เกาะและมีระดับความเหลื่อมล้ าทางฐานะอยูม่ าก
ซึ่ ง อาจจาเป็ นต้อ งมี องค์ก รที่ ใ ห้บ ริ ก ารทางการเงิ น ระดับ ฐานรากที่ ห ลากหลายเพื่ อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนยากจนที่มีหลากหลายระดับในหลากหลายพื้นที่ได้ ด้วยเหตุน้ ี ธนาคาร
กลางฟิ ลิ ป ปิ นส์ จึ ง ได้ก าหนดประเภทองค์ก รภายใต้ก ารก ากับ ดู แ ลขึ้ น หลายประเภทเพื่ อ เป็ น
ทางเลือกให้องค์กรที่ไม่ได้อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลสามารถยกระดับขึ้นเป็ นองค์กรภายใต้การกากับ
ดูแลของธนาคารกลางได้ โดยได้กาหนดเกณฑ์การกากับดู แลที่ เข้มงวดแตกต่างกันตามประเภท
ธนาคารและพื้นที่ให้บริ การ ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางฟิ ลิปปิ นส์ยงั มีการส่ งเสริ มองค์กรที่ไม่ได้อยู่
ภายใต้การกากับดูแลให้สามารถให้บริ การของประชาชนได้ อาทิ อนุญาตให้องค์กร NGO รับเงิน
ฝากได้ รวมถึงการจัดทามาตรฐานในการดาเนินงานที่ยงั่ ยืนเพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินงานให้กบั
องค์กรที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกากับดู แล นอกจากนี้ ฟิ ลิ ปปิ นส์ ยงั มี การนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่ น การใช้
Mobile Banking และ Internet Banking เข้ามาช่วยอานวยความสะดวกอย่างเป็ นที่แพร่ หลายอีกด้วย
นอกจากนี้ ธนาคารกลางของฟิ ลิ ป ปิ นส์ ไ ด้ส ร้ า งโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ จ าเป็ นต่ อ การ
พัฒนาการเงิ นระดับฐานราก อาทิ อนุ ญาตให้สถาบันการเงิ นระดับฐานรากสามารถปล่อยสิ นเชื่ อ
ที่ไม่มีหลักประกันเกินร้อยละ 30 ของปริ มาณสิ นเชื่ อคงค้างทั้งหมดได้ จัดตั้งหน้าต่างปรับสภาพคล่อง
(Rediscounting Window) เพื่อเสริ มสร้ างสภาพคล่อง จัดทามาตรฐานในการดาเนิ นงานที่ ยงั่ ยืน
เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินงานให้กบั องค์กรที่ให้บริ การทางการเงินระดับฐานราก
ทั้งนี้ สถาบันการเงินระดับฐานรากในฟิ ลิปปิ นส์สามารถแบ่งออกได้ ดังนี้
(1) สถาบันการเงิ นระดับฐานรากที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกากับดูแล ได้แก่ องค์กร NGO
ซึ่ งจดทะเบียนกับ Securities and Exchange Commission
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(2) สถาบันการเงิ นระดับฐานรากที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การกากับของธนาคารกลาง ได้แก่
สหกรณ์เครดิตยูเนี ยน และกลุ่มนักลงทุนกูย้ ืม (Lending Investors) ถือเป็ นสถาบันการเงินประเภท
Non-Bank โดยสหกรณ์และเครดิตยูเนียนจดทะเบียนและอยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของ Cooperative
Development Authority
(3) สถาบันการเงินระดับฐานรากภายใต้การกากับดูแลของธนาคารกลาง ได้แก่ 1) Thrift
Bank ซึ่ งมีลกั ษณะคล้ายกับธนาคารพาณิ ชย์แต่มีขนาดเล็กกว่า มีทุนจดทะเบียนขั้นต่าอยูท่ ี่ 1.1 – 7.4
ล้านเหรี ยญสหรัฐ 2) ธนาคารชุ มชน ซึ่ งมี วตั ถุ ประสงค์เพื่อให้บริ การทางการเงิ นแก่ เกษตรกร
ชาวประมง ผูท้ าอาชี พค้าขาย รวมถึงลูกจ้าง และธนาคารสหกรณ์ โดยมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ าอยู่ที่
59,250 – 592,600 เหรี ยญสหรัฐ และ 3) ธนาคารสหกรณ์ ซึ่ งทาหน้าที่เป็ นแหล่งเงินทุน รวมถึ ง
ให้บริ การทางการเงิ นต่าง ๆ แก่สหกรณ์ มีทุนจดทะเบียนขั้นต่าอยู่ที่ 92,600 เหรี ยญสหรัฐ – 3.7
ล้านเหรี ยญสหรัฐ ขึ้นอยูก่ บั พื้นที่และประเภทสหกรณ์
ตารางที่ 4.3 การกากับดูแลการให้ บริการทางการเงินระดับฐานรากของฟิ ลิปปิ นส์
ธนาคารพาณิ ชย์
การดาเนินการ
ฐานอานาจทาง
กฎหมายในการ
กากับดูแล
หน่วยงานที่ทา
หน้าที่กากับดูแล
คุณสมบัติในการ
เป็ นเจ้าของ

General Bank Act 1. General Bank
2000
Act 2000
2. Thrift Bank Act
1993
ธนาคารกลาง

ร้อยละ 40 ต้อง
เป็ นประชากร
ฟิ ลิปปิ นส์
การดารงอัตราส่ วนทางการเงิน
ทุนดาเนินการขั้น 51 – 100 ล้าน
ต่า
เหรี ยญสหรัฐ
อัตราส่ วน
เงินกองทุนต่อ
สิ นทรัพย์เสี่ ยง

Thrift Bank

ร้อยละ 10

Rural Bank

Coop Rural Bank

1. General Bank
Act 2000
2. Rural Bank Act
1993

1. General Bank
Act 2000
2. Rural Bank
Act 1993

ร้อยละ 40 ต้อง
เป็ นประชากร
ฟิ ลิปปิ นส์

ร้อยละ 100 ต้อง
เป็ นประชากร
ฟิ ลิปปิ นส์

ร้อยละ 100 ต้อง
เป็ นประชากร
ฟิ ลิปปิ นส์

1.1 – 7.4 ล้าน
เหรี ยญสหรัฐ

60,000 – 600,000
เหรี ยญสหรัฐ

92,000 –
3,700,000 เหรี ยญ
สหรัฐ
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ตารางที่ 4.3 การกากับดูแลการให้ บริการทางการเงินระดับฐานรากของฟิ ลิปปิ นส์ (ต่ อ)
การกันสารอง

ชั้นปกติร้อยละ 1
ค้างชาระ
30 – 90 วัน : ร้อยละ 5
91 – 120 วัน : มีหลักประกันร้อยละ 10 ไม่มีหลักประกันร้อยละ 25
121 – 180 วัน : ร้อยละ 50
มากกว่า 181 วัน : ร้อยละ 100
ร้อยละ 10 ของ
ร้อยละ 10 ของ
ร้อยละ 15 ของ
ร้อยละ 15 ของ
ภาระผูกพันเฉลี่ย ภาระผูกพันเฉลี่ย ภาระผูกพันเฉลี่ย ภาระผูกพันเฉลี่ย

การดารงสิ นทรัพย์
สภาพคล่อง
การบริ หารความเสี่ ยง
การคุม้ ครอง
ต้องมีการเปิ ดเผยข้อมูลปฏิบตั ิกฎหมายการให้กยู้ ืมเงิน
ผูบ้ ริ โภค
อัตราดอกเบี้ย
ไม่มีเพดาน
การกระจุกตัวของ ร้อยละ 15 ของทุน
สิ นเชื่อ (SLL)
การให้สินเชื่อ
ร้อยละ 25 ของทุน
เกี่ยวเนื่ อง (Related
Lending)
การกากับดูแล
วิธีกากับ
Off-Site และ On-Site
การส่ งรายงาน
การตรวจเยี่ยมกิจการรายปี
ค่าธรรมเนี ยมการ ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของสิ นทรัพย์ท้ งั หมด
กากับ
การส่ งรายงาน
ต้องส่ งรายงานผลการดาเนินการเป็ นรายเดือน/ไตรมาส/ปี
การคุม้ ครองเงิน
ไม่ต่ากว่า 2,000 เหรี ยญสหรัฐ ต่อผูฝ้ าก หรื อ ½ ของร้อยละ 1 ของเงินฝาก
ฝาก

อย่างไรก็ดี ธนาคารกลางฟิ ลิปปิ นส์ ยงั อยูร่ ะหว่างการจัดทาแนวทางการกากับดูแล
สหกรณ์ หรื อเครดิตยูเนี่ยน
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4.6 การให้ บริการทางการเงินและการกากับดูแลการเงินระดับฐานรากในแอฟริกาใต้
4.6.1 พัฒนาการของบริการทางการเงินระดับฐานรากในแอฟริกาใต้
การให้บริ การทางการเงิ นระดับฐานรากในแอฟริ กาใต้เริ่ มขึ้นในช่ วงปี 2523 โดยเป็ นการ
ด าเนิ นการของทั้ง ภาคเอกชน NGO และหน่ วยงานรั ฐ โดยในช่ วงเริ่ ม แรก บริ ษ ัท และ NGO
ที่ให้บริ การสิ นเชื่อขนาดเล็กซึ่ งเป็ นการดาเนิ นการตามกฎหมายว่าด้วยการให้กู้ (Usury Act of 1968)
ผูใ้ ห้บริ การเหล่านี้ มีผลประกอบการดี มาก อย่างไรก็ตาม ผูใ้ ห้บริ การส่ วนใหญ่ให้บริ การด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยสิ นเชื่ อที่สูงกว่าที่กฎหมายกาหนด โดยภาครัฐต้องการสนับสนุ นให้ผมู้ ีรายได้น้อยมีโอกาส
เข้าถึงสิ นเชื่ อมากขึ้น จึงได้ยกเว้นข้อกาหนดเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยตาม Usury Act of 1968 ในปี 2535
ท าให้ บริ การทางการเงิ นระดับฐานรากในแอฟริ กาใต้มี การขยายตัวอย่างรวดเร็ วแม้จะไม่ มี การ
สนับสนุนใด ๆ จากภาครัฐ
ทั้งนี้ ผูใ้ ห้บริ การทางการเงินระดับฐานรากในแอฟริ กาที่สาคัญในปั จจุบนั ได้แก่
(1) Small Enterprise Foundation (SEF) ซึ่ งเริ่ มดาเนิ นการตั้งแต่ปี 2535 เน้นให้บริ การ
ในพื้นที่ชนบทของแอฟริ กาใต้ในเขต Limpopo และ Mpumalanga ที่ประชากรส่ วนใหญ่เป็ นคนยากจน
SEF มีรูปแบบการให้สินเชื่ อแบบกลุ่มคล้ายกับ Grameen Bank โดยให้ผกู ้ รู้ วมกลุ่มกันกลุ่มละ 5 คน
นอกจากนี้ มีการกาหนดเงื่อนไขเพื่อจากัดให้ผกู ้ เู้ ป็ นผูม้ ีรายได้นอ้ ยจริ ง โดยผูก้ ตู้ อ้ งมาจากครัวเรื อนที่มี
รายได้ต่ ากว่าครึ่ งหนึ่ งของเส้ นความยากจนและเป็ นผูห้ ญิ ง ต้องมี การประชุ มกลุ่ มและออมเงิ นกับ
ธนาคารไปรษณี ยท์ ุก ๆ 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ อง SEF อยูท่ ี่ร้อยละ 80 ขณะที่ขนาดวงเงิน
สิ นเชื่ อที่ให้กจู้ ะไม่เกิน 1,200 แรนด์ (ประมาณ 3,200 บาท) ในการกูค้ รั้งแรก และไม่เกิน 12,000 แรนด์
(ประมาณ 32,000 บาท) ในการกูค้ รั้งต่อ ๆ ไป
(2) Marange Financial Services ซึ่ งเป็ นองค์กรที่ ไม่แสวงหาผลกาไร มีรูปแบบการให้
สิ นเชื่อแบบกลุ่ม กลุ่มละ 5-8 คน ขนาดวงเงินสิ นเชื่ อที่ให้กจู้ ะไม่เกิน 1,500 แรนด์ (ประมาณ 4,000 บาท)
ในการกูค้ รั้งแรก และไม่เกิน 10,000 แรนด์ (ประมาณ 26,800 บาท) ในครั้งต่อ ๆ ไป
(3) Woman’s Development Business Group (WBD) ซึ่ งเน้นการให้บริ การสิ นเชื่ อแก่ผหู้ ญิง
ที่มีรายได้นอ้ ยในเขตชนบทเพื่อใช้ในการประกอบธุ รกิจขนาดเล็ก ซึ่ งนอกจากบริ การทางการเงินแล้ว
ยังให้ความช่ วยเหลื อเกี่ ยวกับการประกอบธุ รกิ จอีกด้วย ขนาดวงเงิ นสิ นเชื่ อที่ให้กูจ้ ะไม่เกิ น 10,000
แรนด์ (ประมาณ 26,800 บาท)
(4) Paradigm Shift ซึ่ งเป็ นองค์กรการกุศลศาสนาคริ สต์จากสหรัฐอเมริ กา มีกลไกการ
ดาเนินงานร่ วมกับโบสถ์คริ สต์ในพื้นที่ยากจนในเขตเมือง เพื่อส่ งเสริ มการประกอบอาชี พ ซึ่ งนอกจาก
บริ การทางการเงิ นแล้ว ยังให้ความช่ วยเหลื อเกี่ ยวกับการประกอบธุ รกิ จอีกด้วย ขนาดวงเงิ นสิ นเชื่ อ
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ที่ ให้กู้จะไม่ เกิ น 1,500 แรนด์ (ประมาณ 4,000 บาท) ในการกูค้ รั้ งแรก และไม่ เกิ น 3,000 แรนด์
(ประมาณ 8,000 บาท) ในครั้งต่อ ๆ ไป อัตราดอกเบี้ยอยูท่ ี่ร้อยละ 18
4.6.2 การกากับดูแลบริการทางการเงินระดับฐานรากในแอฟริกาใต้
การเติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว ของผู้ใ ห้ บ ริ ก ารทางการเงิ น ระดับ ฐานรากในแอฟริ ก าใต้
ได้น าไปสู่ ก ารแข่ ง ขันที่ เพิ่ ม มากขึ้ น จนมาตรฐานการปล่ อยสิ น เชื่ อลดลง อี ก ทั้ง ยัง น าไปสู่ ก าร
ส่ งเสริ มให้ผกู ้ กู้ เู้ กินกว่าที่จาเป็ น (Excessive Lending) รัฐบาลแอฟริ กาใต้จึงปรับปรุ งการกากับดูแล
องค์กรการเงิ นระดับฐานรากใหม่ โดยได้จดั ตั้งคณะกรรมการกากับดู แลการเงิ นฐานราก (Micro
Finance Regulatory Council : MFRC) ขึ้น เพื่อทาหน้าที่ในการกากับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานราก
เป็ นการเฉพาะ ซึ่ งในภายหลังได้จดั ตั้งองค์กรกากับสิ นเชื่ อแห่ งชาติ (National Credit Regulator :
NCR) ขึ้ นในปี 2549 เพื่อทาหน้าที่ ในการกากับดูแลบริ การสิ นเชื่ อบุ คคลทุกประเภท ซึ่ งรวมถึ ง
สิ นเชื่อระดับฐานรากที่ให้บริ การโดยองค์กรการเงินขนาดเล็กด้วย
NCR กากับดูแลผูใ้ ห้บริ การสิ นเชื่ อบุ คคลทุกประเภท โดยมี กฎหมายว่าด้วยการกากับ
สิ นเชื่อ National Credit Act (NCA) ปี ค.ศ. 2005 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในปี ค.ศ. 2015 เป็ นกฎหมาย
หลักที่ใช้ในการกากับดูแลสถาบันการเงิน การกากับดูแลจะเน้นคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและป้ องกันไม่ให้
เกิดการกูย้ มื เกินตัว ทั้งนี้ ข้อกาหนดในการกากับดูแลที่สาคัญ ได้แก่
4.6.2.1 ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจ (Non-Prudential Regulation)
1) การจัดตั้งและขออนุญาต
สถาบัน การเงิ น ที่ ใ ห้ บ ริ การสิ นเชื่ อ ทุ ก แห่ ง จะต้ อ งลงทะเบี ย นกับ NCR
ซึ่งรวมถึงผูใ้ ห้บริ การสิ นเชื่อระดับฐานรากด้วย
2) ข้ อกาหนดเกีย่ วกับดอกเบีย้ และค่ าธรรมเนียม
การกาหนดเพดานอัตราดอกเบี้ ยจะอ้างอิงด้วยอัตราดอกเบี้ ยซื้ อคื นพันธบัตร
ระยะสั้นของธนาคารกลางแอฟริ กา (South Africa Reserve Bank Repurchase Rate) โดยสิ นเชื่ อที่ไม่มี
หลักประกัน และสิ นเชื่ อส าหรั บ ธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก จะคิ ดอัตราดอกเบี้ ย ได้ไ ม่ เกิ นร้ อ ยละ [(อัตรา
ดอกเบี้ยอ้างอิง * 2.2) + 20] ต่อปี ซึ่ งในปั จจุบนั เท่ากับร้อยละ 39.8 ต่อปี ส่ วนสิ นเชื่ อระยะสั้นที่มียอด
ไม่เกิน 8,000 แรนด์ (ประมาณ 617 เหรี ยญสหรัฐ) และมีระยะเวลาในการกูไ้ ม่เกิน 6 เดือน จะคิดอัตรา
ดอกเบี้ยได้ไม่เกิ นร้อยละ 5 ต่อเดือน นอกจากนี้ สถาบันการเงินยังสามารถคิดค่าธรรมเนี ยมในการทา
สัญญา (Initiation Fee) ได้ 150 แรนด์ (ประมาณ 11.5 เหรี ยญสหรัฐ) + ร้อยละ 10 ของยอดสิ นเชื่อ
แต่ไม่เกิน 1,000 แรนด์ (ประมาณ 77 เหรี ยญสหรัฐ) และค่าธรรมเนี ยมบริ การ (Service Fee) ได้ไม่เกิน
50 แรนด์ (ประมาณ 3.86 เหรี ยญสหรัฐ) ต่อเดือน

113
3) ข้ อกาหนดเกีย่ วกับการให้ สินเชื่อ
ผู้ใ ห้ บ ริ การสิ น เชื่ อ จะต้อ งปฏิ บ ัติ ต ามเกณฑ์ ก ารวิ เ คราะห์ ค วามสามารถ
ในการชาระคืนสิ นเชื่อของลูกหนี้ ซึ่ งประกาศใช้เมื่อเดือนกันยายน 2558 โดยต้องวิเคราะห์รายได้สุทธิ
ความน่าเชื่ อถือของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ลูกหนี้ แจ้งในคาขอสิ นเชื่ อ เพื่อลดการให้สินเชื่ อแก่ลูกหนี้ ที่
ไม่มีความสามารถในการชาระคืน
4) ข้ อกาหนดด้ านการรายงาน
สถาบันการเงิ นที่อยู่ภายใต้การกากับของ NCR จะต้องรายงานการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและรายงานทางการเงิ นเป็ นรายปี ส่ วนการรายงานข้อมู ลทางสถิ ติเกี่ ยวกับยอดสิ นเชื่ อ
ประเภทสิ นเชื่ อ การจัดชั้นสิ นเชื่ อ จะมี กาหนดความถี่ ของการรายงานขึ้ นอยู่กบั ขนาดของสถาบัน
การเงิ นที่ให้บริ การสิ นเชื่ อ โดยสถาบันการเงิ นขนาดใหญ่ (มียอดสิ นเชื่ อในแต่ละปี เกิ น 15 ล้านแรนด์
(ประมาณ 1.16 เหรี ยญสหรัฐ)) จะต้องรายงานข้อมูลทุก ๆ ไตรมาส ส่ วนสถาบันการเงิ นขนาดเล็ก
จะต้องรายงานข้อมูลเป็ นรายปี
4.6.2.2 ข้ อกาหนดด้ านความมั่นคงทางการเงิน
การกากับดูแลสถาบันการเงิ นของ NCR ไม่ครอบคลุ มถึ งการกากับดู แลด้าน
ความมัน่ คง เนื่ องจากกากับเฉพาะการให้สิ นเชื่ อ ส่ วนสถาบันการเงิ นที่รับเงิ นฝาก จะต้องเป็ น
ธนาคารซึ่ งถูกกากับดูแลโดยธนาคารกลางแอฟริ กาใต้
4.6.2.3 รู ปแบบการกากับดูแล
NCR กากับดูแลสถาบันการเงินทั้งแบบ On-Site และ Off-Site มีการเข้าตรวจสอบ
ณ สถานที่ต้ งั ของสถาบันการเงินแต่ละแห่งเพื่อตรวจสอบการดาเนิ นงานและให้คาแนะนาที่สาคัญ

4.7 การให้ บริการทางการเงินและการกากับดูแลการเงินระดับฐานรากในเม็กซิโก
4.7.1 พัฒนาการของบริการทางการเงินระดับฐานรากในเม็กซิโก
เม็กซิ โกเป็ นประเทศที่ประชากรที่ยากจนเข้าถึงระบบการเงินปกติได้น้อย โดยในเขต
ชนบทมีประชากรที่เข้าถึงระบบการเงินปกติเพียงร้อยละ 6 หรื อแม้แต่ในเขตเมืองก็สามารถเข้าถึง
ได้เพียงร้อยละ 15-25 (CGAP 2005) เนื่ องจากวิกฤตค่าเงินเปโซในช่วงกลางทศวรรษ 1990 ทาให้
ธนาคารพาณิ ชย์ไม่มีนโยบายในการให้บริ การทางการเงินระดับฐานรากเนื่ องจากมีความจาเป็ นต้อง
สร้ างความมัน่ คงทางการเงิ นกลับคืนมาหลังจากวิกฤต ส่ งผลให้ผใู ้ ห้บริ การทางการเงินระดับฐาน
รากเป็ นสหกรณ์ ซ่ ึ ง สามารถให้บ ริ ก ารได้เฉพาะเงิ นฝากและสิ นเชื่ อ เป็ นหลัก ในขณะที่องค์ก ร
NGOs ไม่มีบทบาทในการให้บริ การมากนัก
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เม็กซิโกเป็ นประเทศที่มีผใู้ ห้บริ การทางการเงินระดับฐานรากหลากหลายประเภท ทั้งใน
รู ปแบบของการจดทะเบียนเพื่อดาเนินการ และประเภทที่ไม่มีการรองรับทางกฎหมาย ดังนั้น การ
กาหนดมาตรการในการส่ ง เสริ มการให้บริ การทางการเงิ นระดับฐานรากซึ่ งรวมถึ ง การก าหนด
แนวทางในการกากับดู แลให้เอื้ อต่อการดาเนิ นธุ รกิ จโดยค านึ งถึ ง ความมัน่ คงทางการเงิ นที่เป็ น
มาตรฐานด้วยจึงกระทาได้ยาก
ก่อนปี 2001 การให้บริ การทางการเงินในเม็กซิ โกมีการให้ใบอนุญาตถึง 5 รู ปแบบ คือ
1) Savings and Loan Associations (Sociedades de Ahorro y Prestamo : SAP) 2) เครดิตยูเนี่ยน
3) สหกรณ์การเงินที่จากัดรู ปแบบธุ รกรรม 4) สหกรณ์ที่ใช้การรวมกลุ่มในการดาเนิ นการ (Cajas
Solidarias) 5) องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากาไร (NGOs) ทั้งนี้ มีเพียง SAP และ เครดิตยูเนี่ยนที่มี
การกากับดูแลทางการเงิ นโดยหน่ วยงานที่ทาหน้าที่ กากับดูแลความมัน่ คงทางการเงิ นระดับชาติ
(Commission National Bancaria y de Valores หรื อ CNBV) ซึ่ ง SAP ก็เริ่ มมีการกากับดูแลอย่าง
เป็ นทางการเมื่ อปี 1991 และเปิ ดโอกาสให้ส หกรณ์ สามารถขอใบอนุ ญาต SAP ได้ อย่างไรก็ ดี
สหกรณ์ส่วนใหญ่เลือกที่จะไม่ขอใบอนุญาต โดยสหกรณ์ร้อยละ 90 มีการดาเนิ นธุ รกิจการเงินโดย
ไม่มีการกากับดูแล มีเพียงใบอนุญาตให้ดาเนินการจากกระทรวงการคลัง
ต่อมาผลกระทบจากวิกฤตทางการเงินได้ทาให้สถาบันการเงินประเภท Non – Bank ซึ่ ง
อยูภ่ ายใต้การกากับของ CNBV ต้องปิ ดกิจการ ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อเนื่องไปยังลูกค้าที่เป็ นประชาชน
ระดับฐานรากโดยตรง และลูกค้าสถาบัน เช่น SAP ทาการให้เกิดผลกระทบต่อเนื่ องในวงกว้าง จึง
ได้มี แนวคิ ด ในการปฏิ รู ป การก ากับ ดู แลขึ้ นอย่า งครบวงจร โดยในส่ วนของสหกรณ์ สหพัน ธ์
สหกรณ์ได้เป็ นผูน้ าในการขอความร่ วมมือกับขบวนการสหกรณ์เพื่อร่ วมในการปฏิรูปดังกล่าว
ในปี 2000 ประธานาธิ บดีฟ็อคซ์ (President Fox) ได้กาหนดนโยบายที่จะปฏิรูประบบ
การเงิน และโดยเฉพาะการเงินฐานรากขึ้น จึงได้มีการกาหนดนโยบาย Consejo Mexicana del Ahorroy
Credito Popular : COMACREP) เพื่อสร้างระบบกฎหมายและกฎระเบียบสาหรับ SAP และ
ปรับปรุ งกฎหมายด้านการเงินของสหกรณ์ รวมถึง MFIs ด้วย โดยสหกรณ์และ MFIs จะมีกฎหมาย
และการกากับดูแลภายใต้โครงสร้ างเดี ยวกัน และให้สหพันธ์สหกรณ์ เป็ นหน่วยงานกากับเพื่อลด
ภาระของ CNBV
แนวนโยบายดังกล่าวได้มีการขับเคลื่อนขึ้นเป็ นกฎหมาย Popular Savings and Credit
Law 2001 (Ley de Ahorro y Credito Popular : LACP) โดยกาหนดประเภทผูใ้ ห้บริ การเงินออมและ
สิ นเชื่อระดับฐานราก หรื อ MFIs ต้องมีการขอใบอนุ ญาตตามกฎหมายดังกล่าวซึ่ งมี 2 ประเภท คือ
1) สหกรณ์ที่ให้บริ การการเงินฐานรากและไม่มุ่งหวังกาไร (Sociedades Cooperativas de Ahorro y
Credito Popular : SCP) ซึ่ งจะเป็ นการรวมตัวของสมาชิ ก หรื อผูถ้ ือหุ ้นเกิ น 10 คน โดยสหกรณ์
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ประเภทนี้ จะไม่ตอ้ งเสี ยภาษี และ 2) สถาบันการเงินฐานราก (Sociedades Financieras Populares :
SFP) ซึ่ งเป็ นองค์กรที่แสวงหากาไร และจดทะเบียนในรู ปบริ ษทั
MFIs ทั้ง 2 ประเภทมีการกากับโดยสถาบันที่ได้รับการรับรองจาก CNVB ซึ่ งเรี ยกว่า
Entidades de Ahorro y Credito Popular (EACPs) ทั้งนี้ EACPs มีจานวนกว่า 500 แห่ งทัว่ ประเทศ
ทาให้ศกั ยภาพของ CNBV ไม่ เพี ยงพอในการกากับ ดู แลได้อย่า งทัว่ ถึ ง จึ ง ได้มี การวางระบบ
สนับสนุนการกากับดูแลองค์กรดังกล่าว โดยมอบหมายให้สหพันธ์สหกรณ์ ทาหน้าที่ในการกากับ
ดูแลทั้งในด้าน off-site และ on-site ผ่านการจัดตั้งคณะกรรมการกากับดูแลที่มาจากสมาชิ กภายใน
สหพันธ์เอง โดยปั จจุบนั มีสหพันธ์สหกรณ์ท้ งั สิ้ น 10 แห่ ง และคณะกรรมการกากับดูแลทั้งสิ้ นอีก
12 แห่ง ทั้งนี้ CNBV จะเป็ นผูว้ างแนวทางในการกากับดูแล รวมถึงเป็ นผูพ้ ิจารณารับรองคุณสมบัติ
ของผูท้ ี่จะเข้ามาเป็ นคณะกรรมการกากับดูแล โดยได้กาหนดคุ ณสมบัติท้ งั ในความรู ้ ดา้ นการเงิ น
และการบัญชี รวมถึงกาหนดให้คณะกรรมการต้องลาออกจากการเป็ นสมาชิ ก (ลูกค้า) ของสหกรณ์
ด้วยเพื่อป้ องกันปั ญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวทาให้ตอ้ งมีการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรที่มาทาหน้าที่กากับดูแล
นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุ นสถาบันการเงิ นฐานรากดังกล่ าว การปฏิ รูปยังมี การแปรรู ป
ธนาคาร Pahnal ซึ่ งเป็ นธนาคารเพื่อการออมและพัฒนาที่รัฐเป็ นเจ้าของและเป็ นช่องทางในการให้
ความช่ วยเหลื อผ่านโครงการอุดหนุ นของภาครัฐ โดยจัดตั้งขึ้นเป็ นธนาคาร Banco del Ahorro
Nacionaly Servicios Financieros (BANSEFI) เพื่อทาหน้าที่ให้การสนับสนุ นและเป็ นที่ปรึ กษา
ทางด้านเทคนิค รวมถึงเป็ นแหล่งเงินทุนให้กบั องค์กรประเภทดังกล่าวด้วย
4.7.2 การกากับดูแลบริการทางการเงินระดับฐานรากในเม็กซิโก
โดยที่การกากับดูแลผูใ้ ห้บริ การทางการเงินระดับฐานรากตาม LACP คือ EACPs ซึ่ งมี
จานวนมาก อาจมี แนวทางการกากับดูแลที่ แตกต่ า งกัน CNVB จึ ง ได้กาหนดแนวทางมาตรฐาน
ในการกากับดูแล ดังนี้
(1) กาหนดขอบเขตการดาเนิ นการของผูใ้ ห้บริ การทางการเงิ นตาม LACP ออกเป็ น 4 ด้าน
คือ ภูมิศาสตร์ การกระจายตัว จานวนของผูใ้ ห้บริ การ และสิ นทรัพย์
(2) ความเข้มงวดของการกากับดูแลความมัน่ คงทางการเงิน (Prudential Regulation) เช่น
อัตราส่ วนเงินกองทุนต่อสิ นทรัพย์เสี่ ยง การกันสารอง จะขึ้นอยูก่ บั ขนาดของสิ นทรัพย์
(3) มีการออกคู่มือการกากับดู แล ซึ่ งจะกาหนดแนวทางการส่ งรายงาน การตรวจสอบ
และการเข้าตรวจกิจการ (On-Site)
ทั้งนี้ การกากับดูแลนั้นจะเก็บค่าบริ การจากผูใ้ ห้บริ การทางการเงิ น โดยจะคิดตาม
ขนาดสิ นทรัพย์และความเสี่ ยง โดยค่าธรรมเนี ยมจะจ่ายแก่ EACPs ร้อยละ 80 และ CNBV ร้อยละ 20
และเกณฑ์การกากับดูแลการให้บริ การทางการเงินระดับฐานรากสามารถสรุ ปได้ดงั ตารางที่ 4.4
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ตารางที่ 4.4 การกากับดูแลการให้ บริการทางการเงินระดับฐานรากของเม็กซิโก
สหกรณ์ที่ให้บริ การการเงินฐาน
ราก และไม่มุ่งหวังกาไร (SCP)
การดาเนินการ
ฐานอานาจทางกฎหมายในการ
กากับดูแล

ขอบเขตธุรกรรม
หน่วยงานที่ทาหน้าที่กากับดูแล

คุณสมบัติข้นั ต่าในการดาเนินการ

คุณสมบัติในการเป็ นเจ้าของ

1. LACP 2001
2. กฎหมายว่าด้วยการรวมกลุ่ม
เพื่อทาธุรกิจ (General Law for
Mercantile Association 1934)

สถาบันการเงินฐานราก
ที่แสวงหากาไร (SFP)

1. LACP 2001
2. กฎหมายว่าด้วยการรวมกลุ่มเพื่อ
ทาธุรกิจ (General Law for
Mercantile Association 1934)
3. การจดทะเบียนธุรกิจพาณิ ชย์
(Commercial Legislation and the
Federal Code)
ให้บริ การการออมเงินและสิ นเชื่อรวมถึงจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก ทั้งนี้
ขนาดของธุรกรรมจะมีการแบ่งย่อยลงตามขนาดของสิ นทรัพย์
1. CNBV ทาหน้าที่กาหนดกรอบและแนวทางในการกากับดูแล และให้
การรับรอง EACPs ทาหน้าที่ตรวจสอบ MFIs
2. สหพันธ์สหกรณ์ทาหน้าที่ EACPs ในการกากับดูแลทั้งในด้าน off-site
และon-site ในรู ปของคณะกรรมการ
สหกรณ์ข้ นั ที่ 1 (สมาชิก 100 คน) ต้องมีทุนดาเนินการเพียงพอตาม
และขั้นที่ 2 (สมาชิก 200 คน) ต้อง กฎหมายว่าด้วยการรวมกลุ่มเพื่อทา
มีทุนดาเนินการที่เพียงพอตามขั้น ธุรกิจ
ของตนเอง (เป็ นไปตามกฎหมาย
สหกรณ์) และสามารถถือสิ นทรัพย์
เสี่ ยงได้ตามสัดส่วนของทุน
บุคคลไม่สามารถถือหุน้ ได้เกินร้อย บุคคลไม่สามารถถือหุน้ ได้เกินร้อย
ละ 3 ของทุน
ละ 3 และนิติบุคคลไม่เกินร้อยละ
10 ของทุน
สหกรณ์ที่ให้บริ การการเงินฐาน
สถาบันการเงินฐานราก
ราก และไม่มุ่งหวังกาไร (SCP)
ที่แสวงหากาไร (SFP)
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ตารางที่ 4.4 การกากับดูแลการให้ บริการทางการเงินระดับฐานรากของเม็กซิโก (ต่ อ)
การดารงอัตราส่ วนทางการเงิน
ทุนดาเนิ นการขั้นต่า
34,021 เหรี ยญสหรัฐ - 8.5 ล้านเหรี ยญสหรัฐ (ขึ้นอยูก่ บั ระดับใน
การให้บริ การ)
อัตราส่ วนเงินกองทุน
การกันสารอง

ร้อยละ 8 – 11 ขึ้นกับขนาดของทุน
1. องค์กรการเงินระดับฐานรากที่มีขนาดสิ นทรัพย์สูงใช้เกณฑ์
ธนาคารพาณิ ชย์
2. องค์กรที่มีขนาดไม่สูงมากใช้เกณฑ์ดา้ นเวลาการค้างชาระ
ดังนี้
ค้างชาระ 0 วัน กันสารองร้อยละ 1
ค้างชาระ 1-7 วัน กันสารองร้อยละ 4
ค้างชาระ 8-90 วัน กันสารองร้อยละ 50
ค้างชาระ 91-180 วัน กันสารองร้อยละ 90
ค้างชาระเกิน 180 วัน กันสารองร้อยละ 100
การดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่อง 1. ต้องดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของหนี้
ระยะสั้น
2. ต้องกันเงินกาไรร้อยละ 10 เพื่อเป็ นเงินกองทุนสภาพคล่อง
จนกว่าจะกองทุนจะมีสัดส่ วนร้อยละ 10 ของทุน
3. กองทุนนี้สามารถลงทุนได้ในตราสารภาครัฐที่มีสภาพคล่องสู ง
การกากับดูแลอื่น ๆ
อัตราดอกเบี้ย
การรายงาน

ไม่มีเพดาน
ต้องส่ งรายงานผลการดาเนินการเป็ นรายเดือน/ไตรมาส/ปี
ต่อสหพันธ์สหกรณ์

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
ในส่ วนของข้อมูลเครดิตของเม็กซิ โกนั้นถือว่ามีขอ้ มูลที่ดี โดยนอกจากศูนย์ขอ้ มูล
เครดิตที่รวบรวมข้อมูลลูกค้าของธนาคารพาณิ ชย์แล้ว ยังมีศูนย์ขอ้ มูลเครดิตของเอกชนที่ทางาน
ร่ วมกับสถาบันการเงินระดับฐานรากที่มีขนาดใหญ่ ซึ่ งมีการรายงานข้อมูลเครดิ ตทั้งด้านบวกและ
ด้านลบ ในขณะที่สถาบันการเงินระดับฐานรากขนาดเล็กจะมีหน่วยงานที่ดูแลข้อมูลเครดิตร่ วมกัน
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กล่าวคือ Circulo de Credito ซึ่ งสามารถครอบคลุมลูกค้าได้ถึงร้อยละ 70.8 และในอนาคตยังมี
นโยบายที่จะพัฒนาศูนย์ขอ้ มูลเครดิตในการจัดทา Credit Scoring เพื่อนามาใช้เป็ นเกณฑ์ในการ
พิจารณาอัตราดอกเบี้ยต่อไป
นอกจากนี้ เม็กซิ โกยังมีระบบคุม้ ครองเงิ นฝากที่ครอบคลุมถึงสถาบันการเงิ นระดับ
ฐานราก โดยสมาคมสหพันธ์ (Confederation) เป็ นผูบ้ ริ หารกองทุนคุม้ ครองเงินฝากขององค์กร
ประเภท EACP โดยคุม้ ครองวงเงินสู งสุ ดที่ 1,360-3,402 เหรี ยญสหรัฐ (ในขณะที่การคุม้ ครองเงิน
ฝากของธนาคารพาณิ ชย์น้ นั มีสถาบันคุม้ ครองบัญชี เงินฝาก (Institute for the Protection of Savings
Accounts) เป็ นหน่ วยงานรับผิดชอบโดยเฉพาะ โดยคุ ม้ ครองวงเงิ นสู งสุ ดที่ 400,000 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐ)

4.8 การให้ บริการทางการเงินและการกากับดูแลการเงินระดับฐานรากในบราซิล
4.8.1 พัฒนาการของการกากับการให้ บริการทางการเงินระดับฐานรากในบราซิล
บราซิ ลหรื อสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิ ลเป็ นประเทศที่มีผลิ ตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
(GDP) สู งที่สุดในทวีปอเมริ กาใต้ อย่างไรก็ดี ในปี 2515 ประชากรของประเทศ 10 – 15 ล้านคน
ยังไม่สามารถเข้าถึ งบริ การทางการเงิ นในระบบได้ และการให้บริ การทางการเงิ นระดับฐานราก
สามารถทาให้ประชาชนเข้าถึงบริ การทางการเงินได้เพียง 300,000 คนเท่านั้น บราซิ ลจึงได้มีการ
พัฒ นานโยบายการเงิ น ฐานราก รวมถึ ง กรอบการก ากับ ดู แ ลมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยปั จ จุ บ ัน
มีผใู้ ห้บริ การทางการเงินระดับฐานราก ได้แก่ 1) ธนาคารพาณิ ชย์ 2) ธนาคารเพื่อการพัฒนาที่มีรัฐ
เป็ นเจ้าของ : Bank Banco do Nordeste 3) Organizacao da Sociedade Civil Interesse Publoco หรื อ
Public Interest Civil Society (OSCIPs) และ 4) Sociedades de Credito ao Microempreendedor
หรื อ Microenterprise Credit Society (SCMs) ซึ่งมีพฒั นาการ ดังนี้
แรกเริ่ มบราซิ ลส่ งเสริ มการเข้าถึงบริ การทางการเงินระดับฐานรากผ่านการให้บริ การของ
ธนาคารพาณิ ชย์ ต่อมาในช่วงทศวรรษปี ค.ศ. 1990 (2533-2542) มีการดาเนินโครงการ Crediamigo
โดยไม่มีการออกใบอนุ ญาตบริ ษทั สามารถให้บริ การสิ นเชื่ อฐานราก โดยภายใต้การควบคุ มของ
Bank Banco do Nordeste ซึ่ งเป็ นธนาคารเพื่อการพัฒนาของรัฐ และ Bank Banco do Nordeste
ยัง ท าหน้า ที่ เ ป็ นแหล่ ง เงิ น ทุ น ในอัตราดอกเบี้ ย ต่ า ที่ ไ ด้รั บ การช่ วยเหลื อ จากภาครั ฐด้วย บริ ษ ัท
ประเภทนี้ ถูกกากับดูแลโดยธนาคารกลาง นอกจากนี้ ยังมีนโยบายส่ งเสริ มการเงิ นฐานรากอื่ น ๆ
คือ ได้มีการอนุญาตให้ธนาคารพาณิ ชย์สามารถมอบหมายให้นิติบุคคลภายนอก เช่น ไปรษณี ย ์ หรื อ
ร้านค้า เป็ นตัวแทนธนาคารได้
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การดาเนินการของบริ ษทั ที่ให้บริ การทางการเงินภายใต้โครงการดังกล่าวจะให้สินเชื่ อแก่
บุคคลผูม้ ีรายได้ประจา เช่ น พนักงานบริ ษทั หรื อผูท้ ี่มีรายได้จากบานาญ มากกว่าผูม้ ีรายได้น้อย
อย่างไรก็ดี การดาเนิ นการของบริ ษทั ก็ยงั ไม่มีประสิ ทธิ ภาพส่ งผลให้ Bank Banco do Nordeste
มี ห นี้ เสี ย ถึ ง ร้ อ ยละ 27 โดยหลัก เกิ ด จากการคัด เลื อ กลู ก ค้า และการจัด การฐานข้อ มู ล ที่ ไ ม่ มี
ประสิ ทธิ ภาพ จากผลการดาเนินงานดังกล่าวทาให้มีการทบทวนนโยบายการเงินฐานราก และมีการ
พัฒนาระบบประวัติการชาระหนี้จนสามารถนาฐานข้อมูลดังกล่าวมาจัดทาแบบจาลองเพื่อใช้ในการ
วิ เ คราะห์ สิ น เชื่ อ และน าไปใช้ ก ับ การให้ สิ น เชื่ อ ฐานรากด้ว ย ซึ่ งท าให้ ก ารด าเนิ น โครงการ
มีประสิ ทธิภาพยิง้ ขึ้นและมีหนี้เสี ยลดลง
นอกเหนือจากการสนับสนุ นผ่านโครงการดังกล่าว บราซิ ลยังได้มีนโยบาย Comunidade
Solidaria โดยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ Civil Society หรื อการรวมตัวของประชาชน ซึ่ งจะช่วยให้
MFIs สามารถให้บริ การสิ นเชื่ อได้สะดวกยิ่งขึ้น สถาบันการเงิ นฐานรากรู ปแบบใหม่น้ ี จะไม่ถูก
กากับภายใต้กฎหมายที่กาหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยเงิ นกู้ ทั้งนี้ ในกรอบกฎหมายที่ผา่ นมา MFIs
ซึ่ งส่ วนใหญ่ดาเนิ นการโดย NGOsจะเป็ นการทาสัญญาระหว่างบุคคล ซึ่ งมีเพดานดอกเบี้ยเงินกูไ้ ม่
เกิ นร้ อยละ 1 ต่อเดื อน ซึ่ งไม่สะดวกต่อการดาเนิ นการ ทั้งด้านการระดมทุน หรื อการได้รับความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐ หรื อการรับเงินบริ จาค โดยเมื่อปี 1999 บราซิ ลได้มีการออกกฎหมายใหม่ให้มี
ความสะดวกต่อ MFIs ในการหาแหล่งเงินทุนและการให้สินเชื่ อ โดยไม่ขดั ต่อกฎหมายห้ามเรี ยก
ดอกเบี้ ย เกิ น อัต รา โดยได้มี รู ป แบบสถาบันการเงิ น ระดับ ฐานรากใหม่ ส องประเภทคื อ Public
Interest Civil Society (OSCIPs) และ Microenterprise Credit Society (SCMs) ซึ่ งจะระดมทุนจาก
ภาคเอกชนและให้บริ การสิ นเชื่ อได้มากขึ้น โดยสถาบันการเงินฐานรากทั้ง 2 ประเภทมีขอ้ แตกต่างกัน
ดังตารางที่ 4.5
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ตารางที่ 4.5 ความแตกต่ างระหว่าง OSCIPs กับ SCMs
OSCIPs
SCMs
1. เป็ นองค์กรไม่แสวงหากาไร
1. เป็ นองค์กรแสวงหากาไร
2. ดาเนินการอื่น ๆ นอกเหนือจากด้านการเงินได้ 2. เป็ นสถาบันการเงิน และสามารถดาเนินการ
ผ่าน Banking Agent ได้
3. แหล่งเงินทุน : เงินบริ จาค/การลงทุนของ
3. แหล่งเงินทุน : เงินบริ จาค/การลงทุนของ
เจ้าของกิจการ/เงินสมทบจากภาครัฐ
เจ้าของกิจการ/เงินสมทบจากภาครัฐ/สิ นเชื่ อจาก
ไม่สามารถกูจ้ ากสถาบันการเงินและระดมเงินฝาก สถาบันการเงิน
4. Non – Prudential Regulation
4. กากับดูแลด้านความมัน่ คงทางการเงิน
(Prudential Regulation) : ต้องมีการดารงเงิน
เงินทุนขั้นต่า/อัตราส่ วนสภาพคล่อง/leverage
ratio
5. รายงานผลการดาเนินการ (เป็ นไปตาม
5. รายงานผลการดาเนินการต่อธนาคารกลาง
หลักเกณฑ์สหกรณ์) ต่อกระทรวงยุติธรรม
6. ไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
6. ต้องเสี ยภาษี
ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
เมื่อปี 2544 ได้มีการอนุ ญาตให้มีธนาคารชุ มชนในลักษณะเดียวกับองค์กรการเงินระดับ
ฐานรากในประเทศไทยเพื่อให้บริ การสิ นเชื่ อฐานราก โดยกาหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ
12 ต่อปี ซึ่ งทาให้ธนาคารชุมชนไม่ประสบความสาเร็ จ โดยมีการดาเนินการเพียง 180 แห่ง เท่านั้น
นอกจากสถาบันการเงิ นดังกล่าวแล้ว สหกรณ์เครดิ ตยูเนี่ ยนเป็ นผูใ้ ห้บริ การทางการเงิน
อีกประเภทหนึ่ง อย่างไรก็ตาม สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไม่ได้รับความนิยม โดยมีประชากรเพียงร้อยละ 4.3
เป็ นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
4.8.2 การกากับดูแลบริการทางการเงินระดับฐานรากในบราซิล
การกากับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานรากในบราซิ ล สามารถสรุ ปได้ตามตารางที่ 4.6
ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.6 การกากับดูแลการให้ บริการทางการเงินระดับฐานรากของบราซิล
SCMs
ฐานอานาจทางกฎหมาย ระเบียบธนาคารกลาง
ในการกากับดูแล
2001

สหกรณ์/เครดิตยูเนี่ยน
1. กฎหมายสหกรณ์
2003
2. Financial System
Law 1964
ธนาคารกลาง

NGOs
New Law of the
Tertiary 1999

บริ ษทั จากัดที่มีหนี้สิน จดทะเบียนเป็ นประเภท
ไม่เกินร้อยละ 50 ของทุน เครดิตยูเนี่ยนให้ชดั เจน
เงินบริ จาค/การลงทุน เงินออมของสมาชิก
ของเจ้าของกิจการ/เงิน
สมทบจากภาครัฐ/
สิ นเชื่อจากสถาบัน
การเงิน
การดารงอัตราส่ วนทางการเงิน
ความพอเพียงของ
หนี้สินต่อสิ นทรัพย์
1. ไม่มีการดารงทุนขั้น
เงินทุน
สภาพคล่องไม่เกิน 5 เท่า ต่า
การกันสารอง
ร้อยละ 0.5 – 100 ขึ้นกับความเสี่ ยงสิ นทรัพย์
การดารงสิ นทรัพย์สภาพ ไม่มีขอ้ กาหนด
คล่อง
การกระจุกตัวของ
ไม่เกิน 3,600 เหรี ยญ
แต่ละรายสูงสุ ดไม่เกิน
สิ นเชื่อ (SLL)
สหรัฐต่อราย
ร้อยละ 25 ของทุน
การกากับดูแล
วิธีกากับ
ส่ วนใหญ่จะเป็ นการ
ตรวจผ่านเครื อข่ายของ
สหกรณ์ขนาดใหญ่ 2
แห่ง คือ Sicoob และ
Sicredit เป็ นหลัก

ไม่มีขอ้ กาหนด

หน่วยงานที่ทาหน้าที่
กากับดูแล
คุณสมบัติในการจด
ทะเบียน
แหล่งเงินทุน

ธนาคารกลาง

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั

กระทรวงยุติธรรม

เงินบริ จาค
ห้ามกูย้ ืมจากสถาบัน
การเงิน

ไม่มีขอ้ กาหนด
ไม่มีขอ้ กาหนด

ไม่มีขอ้ กาหนด

ต้องมีการตรวจสอบจาก
บริ ษทั บัญชีหากต้องการ
ขอเงินอุดหนุนจาก
ภาครัฐ
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4.9 สรุปภาพรวมการให้ บริการทางการเงินและการกากับดูแลการเงินฐานรากในต่ างประเทศ
จากการศึกษาเปรี ยบเทียบรู ปแบบการให้บริ การทางการเงินและการกากับดูแลการเงินฐานราก
ในประเทศพบว่าแต่ละประเทศมีพฒั นาการที่แตกต่างกันและมีรูปแบบการกากับดูแลที่ปรับไปตาม
ความเหมาะสมของบริ การภายในประเทศ สรุ ปภาพรวมได้ตามตารางที่ 4.7
การเปรี ย บเที ย บท าให้พ บปั จจัย ร่ ว มส าคัญ ที่ จะช่ ว ยอ านวยให้บ ริ ก ารทางการเงิ น ฐานราก
เจริ ญเติบโต ขยายความครอบคลุมของบริ การ ในขณะเดี ยวกันก็มีความมัน่ คง สามารถให้บริ การ
ประชาชนได้อย่างยัง่ ยืน รวมทั้งมี การคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคที่เหมาะสม ซึ่ งบทเรี ยนจากต่างประเทศ
สามารถนามาประยุกต์ใช้กบั การพัฒนาการกากับดูแลการเงินฐานรากในประเทศไทยได้ ดังนี้
4.9.1 การมีกฎหมายการกากับดูแลการเงินฐานรากเป็ นการเฉพาะ จากข้อมูลเปรี ยบเทียบพบว่า
หลายประเทศที่ บ ริ ก ารทางการเงิ น ฐานรากมี ก ารพัฒ นาจนเป็ นที่ ย อมรั บ ของประชาชน อาทิ
บังกลาเทศ อินโดนี เซี ย อินเดีย จะมีการกาหนดกฎหมายการกากับดูแลการเงิ นฐานรากเป็ นการเฉพาะ
หรื อแม้กระทัง่ ฟิ ลิปปิ นส์ ที่ใช้กฎหมายกากับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานรากร่ วมกับกฎหมายการ
ธนาคารทัว่ ไปก็จะมีขอ้ กาหนดแยกสาหรั บบริ การการเงิ นฐานรากในรู ปแบบ Executive Order
เพื่ อ ให้ เ กณฑ์ ที่ น ามาใช้ บ ัง คับ มี ค วามเหมาะสมกับ ลัก ษณะของบริ ก ารทางการเงิ น ฐานรากที่
ผลิตภัณฑ์และบริ การมีความซับซ้อนน้อยกว่าบริ การทางการเงินของธนาคารทัว่ ไป
ทั้ง นี้ พบว่า หลายประเทศมี ก ารก าหนดกฎหมายการก ากับ ดู แลภายหลัง การเกิ ดขึ้ นของ
สถาบันการเงิ นที่ ให้บ ริ การการเงิ นฐานรากซึ่ งอาจมีองค์กรหลากหลายรู ปแบบภายใต้กฎหมาย
หลากหลายฉบับที่เข้าข่ายเป็ นบริ การการเงินฐานราก และบางประเทศอาจมีการกากับดูแลองค์กร
การเงินระดับฐานรากโดยหลายหน่ วยงานเช่ นเดี ยวกับประเทศไทยในปั จจุ บนั แต่ก็สามารถออก
กฎหมายครอบคลุมองค์กรการเงิน ระดับฐานรากทุกประเภท เช่น อินเดี ยที่ได้ออกกฎหมาย Micro
Finance Institutions (Development and Regulations) (Bill, 2011) ครอบคลุมองค์กรการเงินที่
ให้บริ การการเงินฐานรากทั้ง 5 ประเภท ทั้งองค์กรการเงินระดับฐานรากที่เป็ น NGOs ตามกฎหมาย
ว่าด้วยสมาคมและทรัสต์ (Societies and Trusts) สหกรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ องค์กรไม่
แสวงหากาไร (Not-For-Profit Company) สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (For-Profit Non-Banking
Financial Companies (NBFCs)) และสถาบันการเงิ นที่ไม่ใช่ ธนาคารที่ให้บริ การการเงิ นฐานราก
NBFC-MFIs โดยอานาจของหน่วยงานกากับส่ งเสริ มเดิมก็จะยังคงมีอยู่ และได้เพิ่มให้มีเกณฑ์การ
กากับดูแลในด้านการเงินเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน
สาหรั บ ประเทศไทยก็ ส ามารถก าหนดกฎหมายใหม่ ใ ห้ค รอบคลุ ม องค์ก รการเงิ นระดับ
ฐานรากหลากหลายประเภทที่มีการให้บริ การอยู่ในปั จจุบนั ได้ โดยสามารถคงอานาจการส่ งเสริ ม
สนับสนุน รวมถึงการกากับดูแลของหน่วยงานกากับเดิมไว้ที่หน่วยงานเดิม ในขณะที่กาหนดเกณฑ์
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ด้า นการเงิ นเพิ่ ม เข้า ไปเพื่ อให้เกิ ดมาตรฐานการให้บ ริ การที่ ส อดคล้องกัน และเกิ ดความมัน่ คง
ทางการเงิน
4.9.2 การกาหนดเกณฑ์ ข้ ันต่าด้ านการเงิน ในกฎหมายกากับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานราก
จะมีขอ้ กาหนดเกณฑ์ข้ นั ต่าด้านการเงิน ได้แก่ การดารงเงินกองทุน สภาพคล่อง การจัดชั้นสิ นเชื่ อ
และการกันสารอง การทาบัญชี การจัดสรรกาไร และมาตรการคุ ม้ ครอบผูบ้ ริ โภค เป็ นต้น เพื่อให้
เกิ ดมาตรฐานความมัน่ คงทางการเงิ น โดยเกณฑ์จะมี ความคล้ายคลึ ง กับเกณฑ์ที่ ใช้ก ับธนาคาร
แต่ดว้ ยขนาดขององค์กรและธุ รกรรมที่เล็กกว่า อีกทั้งธุ รกรรมยังไม่ซบั ซ้อน จึงมีเกณฑ์ดา้ นการเงิน
ที่ผอ่ นคลายมากกว่าเกณฑ์ที่ใช้กบั ธนาคารพาณิ ชย์และสถาบันการเงินขนาดใหญ่
4.9.3 การกาหนดวงเงินของสิ นเชื่อ หลายประเทศมีการกาหนดวงเงินสู งสุ ดของสิ นเชื่ อ ซึ่ งส่ วนหนึ่ ง
ก็เป็ นการทาให้บริ การขององค์กรการเงิ นระดับฐานรากมี ความแตกต่างจากบริ การของธนาคาร
ทัว่ ไป นอกจากนี้ วงเงินสิ นเชื่ อที่มีขนาดเล็กยังช่วยคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ซี่ งมักเป็ นกลุ่มผูม้ ีรายได้นอ้ ย
ไม่ให้มีหนี้สินมากจนเกินไป เป็ นการสร้างวินยั ทางการเงิน (Financial Discipline) ทางอ้อมอีกทาง
4.9.4 การจัดทาข้ อมูลเครดิต จากตัวอย่างในต่างประเทศ จะเห็นได้วา่ บางประเทศมีการจัดทา
ข้อ มู ล เครดิ ต ส าหรั บ องค์ก รการเงิ น ระดับ ฐานราก เป็ นการเฉพาะเพื่ อ เป็ นฐานข้อ มู ล ในการ
ให้บริ การ โดยแม้ว่าองค์กรการเงิ นระดับฐานรากจะมี บริ การที่ ซับซ้อนน้อยกว่าธนาคาร แต่ดว้ ย
ลักษณะธุ รกิ จที่มีการให้สินเชื่ อแล้ว อีกทั้งหลายประเทศยังกาหนดห้ามไม่ให้ผกู ้ ูก้ ูเ้ งิ นจากองค์กร
การเงินระดับฐานรากมากกว่า 1 แห่ง จึงมีความจาเป็ นที่จะต้องมีระบบที่ช่วยตรวจสอบข้อมูลเครดิต
ของผูย้ นื่ ขอสิ นเชื่อ ประเทศไทยอาจพิจารณาจัดทาระบบรายงานข้อมูลเครดิตสาหรับองค์กรการเงิน
ระดับฐานราก โดยอาจเป็ นความร่ วมมือกับบริ ษทั ข้อมูลเครดิตแห่ งชาติในการพัฒนาระบบรายงาน
ขึ้นใหม่ให้ใช้งานง่ายกว่าเดิ ม และให้เหมาะสมกับธุ รกรรมขององค์กรการเงิ นระดับฐานรากที่มี
ความซับซ้อนน้อยกว่าธุ รกรรมของธนาคารพาณิ ชย์
4.9.5 การมีหน่ วยงานกากับดูแลการเงินฐานรากเป็ นการเฉพาะ ด้วยกฎหมายกากับที่แตกต่าง
จากธนาคารพาณิ ชย์ หลายประเทศจึงมีการจัดตั้งหน่ วยงานกากับดูแลการเงินฐานรากแยกจากการ
กากับดูแลธนาคารพาณิ ชย์และสถาบันการเงินอื่นๆ หรื อหากธนาคารกลางเป็ นหน่วยงานกากับดูแล
เช่ นเดี ยวกับการกากับดู แลธนาคารพาณิ ชย์ ก็จะมีการตั้งส่ วนงานพิเศษที่จะทาหน้าที่ดูแลองค์กร
การเงิ น ระดับ ฐานรากเป็ นการเฉพาะ โดยจะมี ท้ งั บทบาทในการกากับ ดู แลและบทบาทในการ
ส่ งเสริ มการเติบโตของบริ การการเงินฐานรากในประเทศ ดังนั้น ในกรณี ประเทศไทยก็อาจพิจารณา
จัดตั้ง หน่ วยงานขึ้ นมาท าหน้า ที่ ใ นการกากับ ดู แลและส่ ง เสริ ม องค์ก กรการเงิ นฐานรากเป็ นการ
เฉพาะเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดูแล
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ตารางที่ 4.7 สรุ ปภาพรวมการให้ บริการทางการเงินและการกากับดูแลการเงินระดับฐานรากในต่ างประเทศ
ผู้ให้ บริการ

ธุรกรรม

การกากับดูแล
หน่ วยงาน

บังกลาเทศ
NGO MFIs

อินเดีย
Non – Bank

เงินฝาก/
สิ นเชื่อ

แหล่งทุน :
เงินกู้
การให้สินเชื่อ
: แบบ
รวมกลุ่ม

Microcredit
Regulatory
Authority

ธนาคารกลาง

อินโดนีเซีย
ต้องเป็ นบริ ษทั
จากัด หรื อ
สหกรณ์มาจด
ทะเบียนเป็ น
ธนาคารการเงิน
ระดับฐานราก
เงินฝาก/สิ นเชื่อ
ในชุมขน

มาเลเซีย
สถาบัน
การเงินเพื่อ
การพัฒนา
ในรู ปแบบ
ธนาคาร

ฟิ ลิปปิ นส์
Thrift Bank
ธนาคารชุมชน
ธนาคารสหกรณ์

แอฟริกาใต้
NGO

เม็กซิโก
สหกรณ์หรื อบริ ษทั
จากัดขอใบอนุญาต
เป็ นผูใ้ ห้บริ การ
ทางการเงินฐานราก

บราซิล
Non- Bank/
สหกรณ์

รับเงินฝาก/
ให้สินเชื่อ
แบบกลุ่ม

เงินฝาก/สิ นเชื่อ

รับเงินฝาก/ให้
สิ นเชื่อแบบกลุ่ม

รวมตัวกันออมเงิน/
สิ นเชื่อฐานราก

Non – Bank :
กูเ้ งิน
สหกรณ์ :
รับฝากเงิน

National Credit
Regulator

หน่วยงานที่ทาหน้าที่ ธนาคารกลาง
กากับดูแลความมัน่ คง
ทางการเงินระดับชาติ
มอบหมายสหพันธ์
สหกรณ์ในพื้นที่ทา
หน้าที่ในการกากับ
ดูแล

Financial
ธนาคารกลาง ธนาคารกลาง
Services
Authority
แต่มีการโอน
อานาจให้รัฐบาล
ท้องถิ่นได้
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ตารางที่ 4.7 สรุ ปภาพรวมการให้ บริการทางการเงินและการกากับดูแลการเงินระดับฐานรากในต่ างประเทศ (ต่ อ)
กฎหมาย

Microcredit
Regulatory
Authority Act
2006

Micro Finance
Institutions
(Development
and
Regulations)
(Bill, 2011)

กฎหมายว่าด้วย
การจัดตั้งองค์กร
การเงินระดับ
ฐานราก และ
เพดานดอกเบี้ย

Development
Financial
Institutions Act
2002 (DFIA)

General
National Credit
Banking Law of Act (NCA) ปี
2000
2005 แก้ไขปี
2015

การกากับด้ าน
ความมัน่ คง
ทางการเงิน

- ไม่กาหนด
CAR
- อัตราส่ วน
สภาพคล่อง
10%
- จัดชั้น
สิ นทรัพย์ 5 ชั้น

- กาหนด CAR
- อัตราส่ วน
สภาพคล่อง
10%
- จัดชั้น
สิ นทรัพย์ 2 ชั้น

- กาหนด
เงินกองทุนตาม
ขนาดพื้นที่
ให้บริ การ

กาหนด CAR
ตาม Basel 1 ที่
8%

- กาหนด CAR ไม่มี
10%
- อัตราส่ วน
สภาพคล่อง 10 15 %
- จัดชั้น
สิ นทรัพย์ 5 ชั้น

Popular Savings Non –Bank :
and Credit Law ระเบียบธนาคาร
2001
กลาง 2001
สหกรณ์ : 1)
กฎหมาย
สหกรณ์ 2003 2)
Financial
System Law
1964
- กาหนด CAR - เฉพาะ Non
8-11%
Bank : หนี้สิน
- อัตราส่ วน
ต่อสิ นทรัพย์
สภาพคล่อง 10 - สภาพคล่องไม่
15 % ของหนี้
เกิน 5 เท่า
ระยะสั้น
- มีการกัน
- กันเงินกาไร
สารอง
เพื่อดารงสภาพ - มีขอ้ กาหนด
คล่อง- จัดชั้น
การกระจุกตัว
สิ นทรัพย์ 5 ชั้น ของสิ นเชื่อ
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ตารางที่ 4.7 สรุ ปภาพรวมการให้ บริการทางการเงินและการกากับดูแลการเงินระดับฐานรากในต่ างประเทศ (ต่ อ)
เพดานอัตรา
ดอกเบีย้

เกณฑ์ อนื่

- เงินกูไ้ ม่เกิน
27%
- เงินฝากไมต่า
กว่า 6%

- เงินกูไ้ ม่เกิน
26%
- Margin Cap
ไม่เกิน 12%

ไม่มีเพดาน
พิเศษ

ไม่มีเพดาน
พิเศษ

ให้กลุ่ม NGO
หรื อพึ่งพาตัวเอง
ต้องมาจด
ทะเบียนเป็ น
ธนาคารการเงิน
ระดับฐานราก
ภายใน 5 ปี

เก็บ
ค่าธรรมเนียม
การกากับ
0.25% ของ
สิ นทรัพย์

(อัตราดอกเบี้ย ไม่มีขอ้ กาหนด
ซื้ อคืนพันธบัตร
ระยะสั้นของ
ธนาคารกลาง *
2.2) + 20
ต่อปี

ไม่มีขอ้ กาหนด

บทที่ 5
การสารวจข้ อมูลและผลการสารวจข้ อมูล
จากการศึกษาระบบการเงินระดับฐานรากในประเทศไทยจะเห็นได้วา่ องค์กรการเงิ นระดับ
ฐานรากมีบทบาทสาคัญในการสนับสนุ นการเข้าถึ งบริ การทางการเงิ นให้กบั ประชาชนผูม้ ีรายได้
น้อยที่อยู่ห่างไกลและไม่สามารถเข้าถึ งบริ การทางการเงิ นของธนาคารพาณิ ชย์ได้ อย่างไรก็ตาม
องค์กรการเงินระดับฐานรากถือว่าเป็ นสถาบันการเงินที่มีความเสี่ ยงสู ง เนื่องจากการกากับดูแลและ
การควบคุมไม่เข้มงวดเท่าที่ควร ไม่มีการกากับดูแลด้านความมัน่ คง อีกทั้งองค์กรการเงินระดับฐานราก
บางประเภทไม่มีการกากับดูแลตามกฎหมาย ในขณะที่การศึกษาประสบการณ์การกากับดูแลระบบ
การเงินระดับฐานรากในต่างประเทศพบว่าส่ วนใหญ่มีการกากับดูแลด้านความมัน่ คงและกากับดูแล
ความเสี่ ยงด้านต่าง ๆ ดังนั้น ประเทศไทยจึงจาเป็ นต้องมีการกากับดูแลระบบการเงินระดับฐานราก
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริ บทของประเทศไทย ดังนั้น คณะผูว้ ิจยั จึงได้ทาการสารวจความคิดเห็น
ของผูเ้ กี่ ย วข้อ งกับ การก ากับ ดู แ ลระบบการเงิ น ระดับ ฐานราก ได้แ ก่ ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้า นการเงิ น
การธนาคาร ผูแ้ ทนจากหน่วยงานกากับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานรากในส่ วนกลาง ผูป้ ฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบที่กระจายตัวอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ผูบ้ ริ หารและผูใ้ ช้บริ การขององค์กรการเงินระดับฐานราก
เพื่อให้ทราบถึ งแนวคิด ความคิดเห็น และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการกากับดูแลระบบการเงิน
ระดับฐานราก เพื่อนามาพัฒนาระบบการกากับดูแลที่เหมาะสมต่อไป

5.1 การออกแบบสั มภาษณ์ และแบบสารวจความคิดเห็น
โครงการวิจยั นี้ ใช้การเก็บข้อมูลปฐมภูมิโดยการสัมภาษณ์ และสอบถามผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับ
การกากับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานราก ได้แก่ ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการเงินการธนาคาร ผูป้ ฏิบตั ิงาน
ตรวจสอบที่กระจายตัวอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ผูบ้ ริ หารองค์กรการเงิ นระดับฐานราก และผูใ้ ช้บริ การ
องค์กรการเงิ นระดับฐานราก โดยการออกแบบแบบส ารวจความคิ ดเห็ นอ้างอิ งแนวทางมาจาก
รายงาน World Bank Banking Supervision Survey (2011) ของธนาคารโลก และตัวอย่างแบบสอบถาม
จากการศึกษา เรื่ อง บทบาทของระบบการเงิ นระดับฐานราก ในการส่ งเสริ มการเข้าถึ งบริ การทาง
การเงินของพงศ์ระพีพร และคณะ (2554) ซึ่ งแนวทางการสารวจความคิดเห็นของธนาคารโลกจะ
แบ่ งขั้นตอนการสารวจความคิ ดเห็ นออกเป็ นส่ วนต่า ง ๆ ได้แก่ ข้อมู ลทัว่ ไปขององค์ก ร ข้อมู ล
เกี่ ยวกับการก่อตั้ง การขอใบอนุ ญาต สัดส่ วนการเป็ นเจ้าของ ส่ วนของทุน ผลิ ตภัณฑ์ที่ให้บริ การ
ระบบบัญชี และการตรวจสอบบัญชี แนวทางการกากับกิ จการที่ดี แนวทางการควบคุ มความเสี่ ยง

128
ด้านเครดิตและความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง การคุ ม้ ครองผูฝ้ ากเงิน การกันเงิ นสารองและตัดหนี้ สูญ
การเปิ ดเผยข้อมูลแก่ผทู ้ ี่เกี่ ยวข้อง การควบคุ มความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิการ โครงสร้ างการกากับดูแล
สัดส่ วนของระบบการเงิ นทั้ง หมด และการคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โภค ดัง นั้น คณะผูว้ ิจยั ได้นาแนวทาง
ดังกล่าวมาปรับปรุ งให้สอดคล้องกับการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์กรการเงิ นระดับฐานราก
และให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่ มเป้ าหมาย โดยได้จดั ทาแบบสารวจความคิดเห็ นเป็ น 6 ส่ วนหลัก
ได้แก่ 1) ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม 2) ข้อมูลทัว่ ไปขององค์กร ผลิตภัณฑ์ที่ให้บริ การ
ฐานะทางการเงินขององค์กรซึ่ งรวมถึ ง สัดส่ วนการเป็ นเจ้าของ ส่ วนของทุ น และโครงสร้ างการ
กากับดูแล 3) ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการกากับกิจการที่ดี 4) แนวทางการกากับดูแลด้านความมัน่ คง
5) ข้อมูลเกี่ยวกับการกากับดูแลความเสี่ ยงด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความเสี่ ยงด้านธรรมาภิบาล ซึ่ งรวมถึงระบบ
บัญชี และการเปิ ดเผยงบการเงิน ความเสี่ ยงด้านเครดิต ซึ่ ง รวมถึงการกันเงินสารอง ความเสี่ ยงด้าน
สภาพคล่ อ ง และความเสี่ ย งด้า นปฏิ บ ัติ ก าร ซึ่ งสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ความเสี่ ย งด้า น
ปฏิบตั ิการ และ 6) บทบาทของหน่วยงานกากับดูแลต่อการส่ งเสริ มและพัฒนาองค์กรการเงินระดับ
ฐานราก
ทั้ง นี้ การส ารวจความคิ ด เห็ น ของผู ้ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ องค์ ก รการเงิ น ระดับ ฐานราก
มีรายละเอียดดังนี้
5.1.1 การสั มภาษณ์ ผ้ ูเชี่ ยวชาญด้ านการเงินการธนาคาร จานวน 5 คน และผูแ้ ทนจากหน่วยงาน
กากับดูแลองค์กรเงิ นระดับฐานรากในส่ วนกลาง จานวน 5 คน รวมทั้งหมด 10 คน เพื่อสัมภาษณ์
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการกาหนดหลักเกณฑ์และโครงสร้างการกากับดูแล
5.1.2 การสารวจความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบที่กระจายตัวอยู่ในจังหวัดต่ าง ๆ ทุกภาค
โดยเลื อกจังหวัดที่มีผลิ ตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อประชากร (GPP per Capita) สู งที่สุดและต่า
ที่ สุ ด ในแต่ ล ะภาค ได้แ ก่ เชี ย งใหม่ แม่ ฮ่ อ งสอน ขอนแก่ น หนองบัว ล าภู พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
อ่า งทอง ระยอง สระแก้ว ภูเก็ต นราธิ วาส และกรุ งเทพมหานคร รวม 11 จังหวัด โดยในแต่ละ
จัง หวัดจะสั ม ภาษณ์ ผูป้ ฏิ บ ัติง านตรวจสอบองค์ก รการเงิ นระดับ ฐานรากทั้ง 3 ประเภท ได้แ ก่
สหกรณ์ กองทุนหมู่บา้ น และกลุ่มออมทรัพย์/องค์กรพึ่งตนเองประเภทละ 1 คน รวมทั้งหมด 30 คน
เพื่อให้ทราบถึ งแนวทางการกากับดู แล ความเห็ นเกี่ ยวกับการกากับดู แลความมัน่ คงด้านการเงิ น
ความเห็ นเกี่ ยวกับการกากับดู แลความเสี่ ยง รวมทั้งความเห็ นเกี่ ยวกับบทบาทของภาครั ฐต่อการ
ส่ งเสริ ม พัฒนา และกากับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานราก
ทั้งนี้ คณะผูว้ ิจยั เลื อกสารวจความคิ ดเห็ นของผูบ้ ริ หารและผูใ้ ช้บริ การในองค์กรการเงิ น
ระดับฐานรากในจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อประชากรสู งที่สุดและต่ าที่สุดในแต่ละภาค
โดยมีว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื ่อ เปรี ย บเทีย บผลการส ารวจความคิด เห็ น ระหว่า งจัง หวัด ที่ป ระชากร
มีรายได้สูงและมีรายได้ต่า เนื่ องจากจังหวัดที่ประชากรมีรายได้สูงอาจจะมี องค์กรการเงินระดับ
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ฐานรากขนาดใหญ่ที่มีก ารบริ หารจัดการที่ดี แต่องค์ก รขนาดใหญ่มีความเสี่ ยงต่อระบบการเงิ น
มากขึ้ น และต้อ งการการก ากับ ดูแ ลที ่เ ข้ม ข้น มากกว่า องค์กรการเงิ นระดับฐานรากขนาดเล็ก
ในขณะที่จงั หวัดที่ประชากรมีรายได้ต่าซึ่ งไม่สามารถเข้าถึ งแหล่งเงิ นทุนจากธนาคารพาณิ ชย์ได้
จะมีค วามต้อ งการใช้บ ริ ก ารทางการเงิน จากองค์ก รการเงิ นระดับฐานรากมากกว่า จัง หวัด
ที่ประชากรมีรายได้สูง ดังนั้น ในจังหวัดที่ประชากรมีรายได้ต่ ามักจะมีองค์กรการเงิ นระดับฐานราก
ขนาดเล็ก จานวนมากซึ่ ง กระจายตัวอยู่ใ นแต่ล ะพื้ นที่ อีกทั้ง จังหวัดที่ป ระชากรมีรายได้ต่ า มัก มี
การรวมกลุ่มกันอย่างเหนี ยวแน่ นของคนในชุ มชนซึ่ งอาจจะส่ งผลให้องค์กรการเงินระดับฐานราก
มีการบริ หารจัดการที่ดีได้เช่ นกัน แต่การบริ หารจัดการที่ดีเหล่านั้นอาจไม่มีระเบียบหลักเกณฑ์
ที่ช ดั เจน โดยมัก จะอ้างอิงกับ ตัวบุคคลเป็ นส่ วนใหญ่ ทั้ง นี้ ผลการสารวจความคิดเห็ นดังกล่า ว
จะช่ ว ยให้ค ณะผูว้ ิจ ยั เข้า ใจพฤติก รรมของคนในชุ ม ชน และระบบการบริ ห ารจัด การ รวมทั้ง
แนวทางการกากับ ดูแ ลขององค์กรการเงิ นระดับฐานรากแต่ล ะประเภทและแต่ล ะขนาดได้ม าก
ยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ การสารวจความคิดเห็นของผูป้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1) ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ประเภทและจานวนขององค์กรการเงินระดับฐานราก
ที่อยูภ่ ายใต้การกากับดูแล ประเภทธุ รกรรมที่อยูภ่ ายใต้การกากับดูแล การกากับดูแลด้านกรรมการ
และผูบ้ ริ หาร และกลุ่มผูใ้ ช้บริ การเป้ าหมายขององค์กรที่กากับดูแล
2) ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทการกากับดูแลในปั จจุบนั ความท้าทายและอุปสรรคในการกากับ
ดูแลที่ ใช้อยู่ในปั จจุ บนั แนวทางการกากับดู แลในอนาคต และบทบาทของหน่ วยงานกากับดู แล
ในการส่ งเสริ มความรู ้ทางการเงินให้กบั องค์กรการเงินระดับฐานราก
3) ข้อมูล เกี่ ยวกับ ความเข้าใจการก ากับดู แลความมัน่ คงและทัศ นคติ ต่อการกากับ ดู แล
ความมัน่ คง
4) ข้อมูลเกี่ยวกับความเข้าใจการกากับดูแลด้านความเสี่ ยงและทัศนคติต่อการกากับดูแล
ความเสี่ ยงทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
4.1) ความเสี่ ยงด้านธรรมาภิบาล ซึ่ งสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ ยงด้านธรรมาภิบาล
เช่น การเน้นให้องค์กรมีความมัน่ คงไม่เน้นการหารายได้ การที่องค์กรต้องกันรายได้ส่วนหนึ่ งเก็บ
เป็ นทุนสารองไว้ภายในองค์กร การที่องค์กรต้องทารายงานงบการเงินและให้มีการตรวจสอบบัญชี
ตามรู ปแบบที่ เป็ นมาตรฐาน การเปิ ดเผยงบการเงิ นเพื่ อความโปร่ งใสขององค์กร การก าหนดให้
คณะกรรมการและผูจ้ ดั การองค์กรต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริ หารจัดการ การเงิน และ
การบัญชี เป็ นต้น
4.2) ความเสี่ ยงด้านเครดิต ซึ่ งสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ ยงด้านเครดิต เช่น
การกันสารองกรณี องค์กรมีหนี้ เสี ย การจากัดวงเงิ นและประเภทการลงทุ นขององค์กร การกาหนดให้
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องค์กรสามารถปล่อยกูไ้ ด้เป็ นสัดส่ วนของทุนขององค์กร การจากัดวงเงินสิ นเชื่ อที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารขององค์กร การกาหนดวงเงินให้สินเชื่อต่อรายและต่อกลุ่มผูใ้ ช้บริ การ เป็ นต้น
4.3) ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง ซึ่ งสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ ยงด้านสภาพ
คล่อง เช่น การกาหนดให้องค์กรต้องดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่อง การกาหนดให้องค์กรต้องเก็บเงิ น
สดไว้ที่องค์กรเป็ นสัดส่ วนหนึ่งของเงินฝาก เป็ นต้น
4.4) ความเสี่ ย งด้า นปฏิ บ ัติ ก าร ซึ่ งสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ความเสี่ ย งด้า น
ปฏิบตั ิการ เช่น การที่องค์กรต้องมีคณะกรรมการทาหน้าที่ตรวจสอบภายในและบริ หารความเสี่ ยงของ
องค์กร เป็ นต้น
5) ข้อมูลเกี่ ยวกับบทบาทของหน่วยงานกากับดูแลต่อการส่ งเสริ ม พัฒนา และกากับดูแล
องค์กรการเงินระดับฐานราก
5.1.3 การส ารวจความคิ ด เห็ น ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รการเงิ น ระดั บ ฐานราก จ านวน 200 แห่ ง
ทัว่ ประเทศ ซึ่ งกระจายอยู่ ใน 11 จังหวัด ได้แก่ เชี ยงใหม่ แม่ ฮ่ องสอน ขอนแก่ น หนองบัวล าภู
พระนครศรี อยุธยา อ่างทอง ระยอง สระแก้ว ภู เก็ต นราธิ วาส และกรุ ง เทพมหาคร โดยในแต่ล ะ
จังหวัดจะสัมภาษณ์ ผบู ้ ริ หารองค์กรการเงิ นระดับฐานรากทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ สหกรณ์ กองทุ น
หมู่บา้ น และกลุ่มออมทรัพย์/องค์กรพึ่งตนเอง ประเภทละ 6 แห่ ง รวมผูบ้ ริ หารองค์กรการเงินระดับ
ฐานรากที่สัมภาษณ์ท้ งั สิ้ นประมาณ 200 ราย
ทั้ง นี้ การสารวจความคิ ดเห็ นของผูบ้ ริ หารองค์กรการเงิ นระดับฐานรากประกอบด้วย
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1) ข้อมูลทัว่ ไปของผูบ้ ริ หารองค์กรการเงินระดับฐานราก เช่ น อายุ เพศ อาชี พ การศึกษา
รายได้ต่อเดือน เป็ นต้น
2) ข้อมูลทัว่ ไปองค์กรการเงิ นระดับฐานราก พื้นที่ ให้บริ การ ประเภทธุ รกรรมการเงิ น
ที่ให้บริ การ ฐานะทางการเงินขององค์กร และกลุ่มผูใ้ ช้บริ การเป้ าหมายขององค์กร และปั ญหาหรื อ
อุปสรรคในการให้บริ การ
3) ความเห็ น เกี่ ย วกับ การก ากับ ดู แลในภาพรวมโดยหน่ วยงานก ากับ ดู แลในปั จ จุ บ ัน
อุปสรรคที่เกิดจากการกากับดูแล แนวทางการกากับดูแลในอนาคตที่คิดว่าเหมาะสม และความเห็น
ต่อบทบาทของหน่ วยงานกากับดูแลในการส่ งเสริ มความรู ้ ทางการเงิ นให้กบั องค์กรการเงินระดับ
ฐานราก
4) ข้อมูลเกี่ ยวกับความเข้าใจในการกากับดูแลความมัน่ คงและทัศนคติต่อการกากับดูแล
ความมัน่ คง
5) ข้อมูลเกี่ยวกับความเข้าใจการกากับดูแลด้านความเสี่ ยงและทัศนคติต่อการกากับดูแล
ความเสี่ ยงทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
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5.1) ความเสี่ ยงด้า นธรรมาภิ บาล ซึ่ งสอบถามความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับความเสี่ ยงด้า น
ธรรมาภิบาล เช่น การเน้นให้องค์กรมีความมัน่ คงไม่เน้นการหารายได้ การที่องค์กรต้องกันรายได้
ส่ วนหนึ่ งเก็บเป็ นทุนสารองไว้ภายในองค์กร การที่องค์กรต้องทารายงานงบการเงิ นและให้มีการ
ตรวจสอบบัญชี ตามรู ปแบบที่เป็ นมาตรฐาน การเปิ ดเผยงบการเงิ นเพื่อความโปร่ งใสขององค์กร
การกาหนดให้คณะกรรมการและผูจ้ ดั การองค์กรต้องมีความรู ้ความเชี่ ยวชาญด้านการบริ หารจัดการ
การเงิน และการบัญชี เป็ นต้น
5.2) ความเสี่ ยงด้านเครดิต ซึ่ งสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ ยงด้านเครดิต เช่น
การกัน ส ารองกรณี อ งค์ ก รมี ห นี้ เสี ย การจ ากัด วงเงิ น และประเภทการลงทุ น ขององค์ก ร การ
กาหนดให้องค์กรสามารถปล่อยกูไ้ ด้เป็ นสัดส่ วนของทุนขององค์กร การจากัดวงเงินสิ นเชื่ อที่มีส่วน
เกี่ ยวข้องกับกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารขององค์กร การกาหนดวงเงิ นให้สินเชื่ อต่อรายและต่อกลุ่ ม
ผูใ้ ช้บริ การ เป็ นต้น
5.3) ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง ซึ่ งสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ ยงด้านสภาพ
คล่อง เช่น การกาหนดให้องค์กรต้องดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่อง การกาหนดให้องค์กรต้องเก็บเงิ น
สดไว้ที่องค์กรเป็ นสัดส่ วนหนึ่งของเงินฝาก เป็ นต้น
5.4) ความเสี่ ย งด้า นปฏิ บ ัติ ก าร ซึ่ งสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ความเสี่ ย งด้า น
ปฏิบตั ิการ เช่น การที่องค์กรต้องมีคณะกรรมการทาหน้าที่ตรวจสอบภายในและบริ หารความเสี่ ยงของ
องค์กร เป็ นต้น
6) ความเห็ นเกี่ ยวกับบทบาทของหน่ วยงานกากับดูแลต่อการส่ งเสริ ม พัฒนา และกากับ
ดู แลองค์ก รการเงิ นระดับ ฐานราก เช่ น การให้มี ห น่ วยงานท าหน้า ที่ ก ากับ และตรวจสอบการ
ประกอบกิจการทางการเงินขององค์กรแยกออกจากหน่วยงานที่ทาหน้าที่ส่งเสริ มและพัฒนาองค์กร
เป็ นต้น
5.1.4 การสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การองค์ กรการเงินระดับฐานราก องค์กรละ 4 ราย
จากองค์กรการเงิ นระดับฐานรากจานวน 200 แห่ งทัว่ ประเทศ ซึ่ งกระจายอยู่ใน 11 จังหวัด ได้แก่
เชี ยงใหม่ แม่ฮ่องสอน ขอนแก่น หนองบัวลาภู พระนครศรี อยุธยา อ่างทอง ระยอง สระแก้ว ภูเก็ต
นราธิ วาส และกรุ งเทพมหาคร โดยในแต่ละจังหวัดจะสัมภาษณ์ ผใู้ ช้บริ การขององค์กรการเงินระดับ
ฐานรากทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ สหกรณ์ กองทุนหมู่บา้ น และกลุ่มออมทรัพย์/องค์กรพึ่งตนเอง ประเภทละ
6 แห่ง รวมจานวนผูใ้ ช้บริ การองค์กรการเงินระดับฐานรากที่สัมภาษณ์ท้ งั หมด 800 ราย ทั้งนี้ การสารวจ
ความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารองค์กรการเงินระดับฐานรากประกอบด้วยประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1) ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ช้บริ การการเงินฐานราก เช่ น อายุ เพศ อาชี พ การศึกษา รายได้ต่อ
เดือน เป็ นต้น
2) ประเภทขององค์กรการเงินระดับฐานรากที่ใช้บริ การ
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3) ความเห็ นเกี่ยวกับการกากับดูแลในภาพรวมโดยหน่ วยงานกากับดูแลในปั จจุบนั และ
ความเห็นต่อแนวทางการกากับดูแลที่ดี
4) ข้อมูลเกี่ ยวกับความเข้าใจในการกากับดูแลความมัน่ คงและทัศนคติต่อการกากับดูแล
ความมัน่ คง
5) ข้อมูลเกี่ยวกับความเข้าใจการกากับดูแลด้านความเสี่ ยงและทัศนคติต่อการกากับดูแล
ความเสี่ ยงทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
5.1) ความเสี่ ยงด้านธรรมาภิบาล ซึ่ งสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ ยงด้านธรรมาภิบาล
เช่น การเน้นให้องค์กรมีความมัน่ คงไม่เน้นการหารายได้ การที่องค์กรต้องกันรายได้ส่วนหนึ่ งเก็บ
เป็ นทุนสารองไว้ภายในองค์กร การที่องค์กรต้องทารายงานงบการเงินและให้มีการตรวจสอบบัญชี
ตามรู ปแบบที่ เป็ นมาตรฐาน การเปิ ดเผยงบการเงิ นเพื่อความโปร่ งใสขององค์กร การกาหนดให้
คณะกรรมการและผูจ้ ดั การองค์กรต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริ หารจัดการ การเงิน และ
การบัญชี เป็ นต้น
5.2) ความเสี่ ยงด้านเครดิต ซึ่ งสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความเสี่ ยงด้านเครดิต เช่น
การกั น ส ารองกรณี อ งค์ ก รมี ห นี้ เสี ย การจ ากั ด วงเงิ น และประเภทการลงทุ น ขององค์ ก ร
การกาหนดให้องค์กรสามารถปล่อยกูไ้ ด้เป็ นสัดส่ วนของทุนขององค์กร การจากัดวงเงินสิ นเชื่ อที่มี
ส่ วนเกี่ยวข้องกับกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารขององค์กร การกาหนดวงเงินให้สินเชื่ อต่อรายและต่อกลุ่ม
ผูใ้ ช้บริ การ เป็ นต้น
5.3) ความเสี่ ย งด้า นสภาพคล่ อง ซึ่ ง สอบถามความคิ ดเห็ น เกี่ ย วกับ ความเสี่ ย งด้า น
สภาพคล่อง เช่ น การกาหนดให้องค์กรต้องดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่อง การกาหนดให้องค์กรต้อง
เก็บเงินสดไว้ที่องค์กรเป็ นสัดส่ วนหนึ่งของเงินฝาก เป็ นต้น
5.4) ความเสี่ ย งด้า นปฏิ บ ัติ ก าร ซึ่ งสอบถามความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ความเสี่ ย งด้า น
ปฏิบตั ิการ เช่น การที่องค์กรต้องมีคณะกรรมการทาหน้าที่ตรวจสอบภายในและบริ หารความเสี่ ยงของ
องค์กร เป็ นต้น
6) ความเห็ นเกี่ ยวกับบทบาทของหน่ วยงานกากับดูแลต่อการส่ งเสริ ม พัฒนา และกากับ
ดู แลองค์ก รการเงิ นระดับ ฐานราก เช่ น การให้มี ห น่ วยงานท าหน้า ที่ ก ากับ และตรวจสอบการ
ประกอบกิจการทางการเงินขององค์กรแยกออกจากหน่วยงานที่ทาหน้าที่ส่งเสริ มและพัฒนาองค์กร
เป็ นต้น
ทั้งนี้ แบบสัมภาษณ์และแบบสารวจความคิดเห็นของผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคาร
ผูก้ ากับดูแล ผูบ้ ริ หาร และผูใ้ ช้บริ การองค์กรการเงินระดับฐานราก ปรากฏตามภาคผนวก
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ภาพที่ 5.1 โครงสร้ างการสารวจความคิดเห็นแนวทางการกากับดูแลองค์ กรการเงินระดับฐานราก
การสารวจความคิดเห็นผู้ทเี่ กี่ยวข้ องกับ
การกากับดูแลองค์ กรการเงินระดับฐานราก
ผูก้ ากับดูแล

ผูเ้ ชี่ยวชาญ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการเงิน
การธนาคาร จานวน 5 คน
ผูก้ ากับดูแลส่ วนกลาง
ผูแ้ ทนจากหน่วยงานกากับ
ดูแลองค์กรเงินระดับฐาน
รากในส่ วนกลาง จานวน
5 คน
ผูก้ ากับดูแลส่ วนภูมิภาค
ผูก้ ากับดูแลใน 11 จังหวัด
ทัว่ ประเทศ ทั้งสหกรณ์
กองทุนหมู่บา้ น และ
กลุ่มออมทรัพย์/องค์กร
พึ่งตนเอง ประเภทละ
1 แห่ง รวม 30 คน

ผูบ้ ริ หารองค์กร

ผูบ้ ริ หารองค์กรการเงินระดับ
ฐานราก จานวน 200 แห่ง
ใน 11 จังหวัดทัว่ ประเทศ
ซึ่ งครอบคลุมทั้งสหกรณ์
กองทุนหมู่บา้ น และกลุ่มออม
ทรัพย์/องค์กรพึ่งตนเอง
ประเภทละ 6 แห่ง
รวม 200 คน

ผูใ้ ช้บริ การจากองค์กร

ผูใ้ ช้บริ การจากองค์กรการเงิน
ระดับฐานราก ใน 11 จังหวัด
ทัว่ ประเทศ ซึ่ งครอบคลุม
ทั้งสหกรณ์ กองทุนหมู่บา้ น
และกลุ่มออมทรัพย์/องค์กร
พึ่งตนเอง ประเภทละ 6 แห่ง
รวม 200 แห่ง แห่งละ 4 คน
รวม 800 คน
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ภาพที่ 5.2 แผนผังแบบสอบถามการกากับดูแลองค์ กรการเงินระดับฐานราก
ทฤษฎี/แนวคิด

ปัจจัย

การสอบถาม
ความเห็นของ
ผู้ทเี่ กีย่ วข้ องต่ อ
แนวทางการกากับ
ดูแลองค์กร
การเงินระดับ
ฐานรากใน
ปัจจุบันและ
แนวทางการกากับ
ดูแลทีเ่ หมาะสม
ในอนาคต

- ความรู้ ความเข้ าใจ และ
ทัศนคติต่อเกณฑ์ การ
กากับดูแลองค์ กรการเงิน
ในระดับฐานรากใน
ปัจจุบัน
- ทัศนคติต่อเกณฑ์ การ
กากับดูแลองค์ กรการเงิน
ในระดับฐานรากใน
อนาคตซึ่งประกอบด้ วย
การกากับดูแลความ
มัน่ คง และการกากับดูแล
ความเสี่ยงทั้ง 4 ด้ าน
- ทัศนคติต่อบทบาทของ
หน่ วยงานกากับดูแลต่ อ
การส่ งเสริม พัฒนา
องค์ กร

กลุ่มตัวอย่ าง

กลุ่มคาถาม

(1) ผู้เชี่ยวชาญด้ าน
การเงินการธนาคาร

(1) ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามและองค์ กร

(2) ผู้กากับดูแลองค์ กร
เงินระดับฐานรากใน
ส่ วนกลาง

(2) ข้ อมูลเกีย่ วกับบทบาท
การกากับดูแลในภาพรวม

(3) ผู้กากับดูแลองค์ กร
เงินระดับฐานรากใน
ส่ วนภูมภิ าค
(4) ผู้บริหารองค์ กร
เงินระดับฐานราก

(5) ผู้ใช้ บริการองค์ กร
เงินระดับฐานราก

(3) ความเห็นเกีย่ วกับการ
กากับดูแลความมัน่ คง
(4) ความเห็นเกีย่ วกับ
การกากับดูแลความเสี่ยงทั้ง
4 ด้ าน ได้ แก่ ด้ านธรรมา
ภิบาล ด้ านเครดิต ด้ าน
สภาพคล่ อง และด้ าน
ปฏิบัตกิ าร
(5) ความเห็นเกีย่ วกับ
บทบาทของหน่ วยงานกากับ
ดูแล

หัวข้ อคาถาม
- ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
- ข้ อมูลทัว่ ไปขององค์ กร
(เฉพาะกลุ่ม 3/4)
- บทบาทการกากับดูแลใน
ปัจจุบัน
- ปัญหาและอุปสรรค
- แนวทางการกากับดูแลใน
อนาคตทีค่ ดิ ว่ าเหมาะสม

คาถาม
ส่ วนที่ 1
ส่ วนที่ 2

ส่ วนที่ 3

- ความเห็นเกีย่ วกับ
การกากับดูแลความมัน่ คง

ส่ วนที่ 4

- ความเห็นเกีย่ วกับ
การกากับดูแลความเสี่ยง
ทั้ง 4 ด้ าน

ส่ วนที่ 5

- ความเห็นเกีย่ วกับบทบาท
ของหน่ วยงานกากับดูแลต่ อ
การส่ งเสริม พัฒนาองค์ กร

ส่ วนที่ 6
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5.2 ผลการการสั มภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้ านการเงินการธนาคารและผู้แทนจากหน่ วยงาน
กากับดูแลองค์ กรเงินระดับฐานรากในส่ วนกลาง
5.2.1 สรุ ปผลการสั มภาษณ์ ผ้ เู ชี่ ยวชาญด้ านการเงินการธนาคาร
จากการสัมภาษณ์ผเู้ ชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคารสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
1) ปั ญหา อุปสรรคในการกากับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานรากที่สาคัญ คือ ด้านบุคลากร
ซึ่งเกิดจากผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการ หรื อพนักงานขององค์กรการเงินระดับฐานรากอาจไม่ได้เป็ นผูท้ ี่
มีค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญด้า นการเงิ นการธนาคาร ท าให้ ก ารบริ หารงานหรื อการปฏิ บตั ิ งานขาด
ประสิ ทธิ ภาพ อีกทั้งผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการ หรื อพนักงานอาจขาดความรับผิดชอบซึ่ งส่ งผลต่อ
การบริ หารจัดการองค์กรที่ ด้วย ทั้งนี้ องค์กรการเงิ นระดับฐานรากบางองค์กรมีผูน้ าชุ มชนหรื อ
ผูม้ ีอานาจเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อคณะกรรมการ ซึ่ งส่ งผลให้เกิดความเกรงใจในการแสดงความเห็นของ
สมาชิก ทาให้การบริ หารองค์กรเกิดการตัดสิ นใจโดยคน ๆ เดี ยว ไม่ได้มาจากการตัดสิ นใจตามมติ
ส่ วนรวมอย่างแท้จริ ง ประกอบกับสมาชิกอาจไม่มีความรู ้ความเข้าใจในเรื่ องของระบบการบริ หาร
องค์กร เช่ น ระบบบัญชี เป็ นต้น จึงส่ งผลให้ขาดการมีส่วนร่ วมของสมาชิ กในการแสดงความคิดเห็ น
ในการดาเนินกิจการขององค์กร นอกจากนี้ หน่วยงานกากับดูแลในปั จจุบนั อาจไม่เข้มงวดเพียงพอ
เช่น กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ยดื หยุน่ การกากับดูแลไปในแต่ละสหกรณ์ เป็ นต้น
2) ความเห็ นของผูเ้ ชี่ ย วชาญด้า นการเงิ น การธนาคารเห็ นว่า แนวทางการก ากับ ดู แ ล
องค์กรการเงินระดับฐานรากที่เหมาะสมอาจเป็ นไปได้ 2 แนวทาง ดังนี้
2.1) แนวทางที่ 1 ไม่ ควรกาหนดให้หน่ วยงานใดหน่ วยงานหนึ่ งเข้า มากากับดู แล
ในภาพรวมทั้งหมด เพราะองค์กรการเงิ นระดับฐานรากแต่ละประเภทมีความแตกต่างและมีความ
หลากหลายในการทาธุ รกรรม อีกทั้งอาจจะไม่สามารถให้ใช้ระเบียบหรื อกฎเกณฑ์เดียวกันในการ
กากับดูแลสหกรณ์ กองทุนหมู่บา้ น และกลุ่มออมทรัพย์ได้ ดังนั้น แนวทางการพัฒนาการกากับดูแล
ที่เหมาะสม คือ ควรกาหนดให้มีหน่ วยงานกากับดูแลองค์กรการเงิ นระดับฐานรากแต่ละประเภท
ซึ่ งอาจเป็ นหน่ วยงานที่ทาหน้าที่กากับดูแลอยูเ่ ดิ มเพราะจะมีความเข้าใจและสามารถออกระเบียบ
กฎเกณฑ์ได้อย่างเหมาะสมกับองค์กร แต่ให้แต่ละหน่ วยงานร่ วมกันจัดตั้งคณะกรรมการขึ้ นมา
ท าหน้ า ที่ ก าหนดนโยบายก ากับ ดู แ ลในภาพรวม โดยอาจก าหนดเป็ นกรอบการก ากับ ดู แ ล
ที่ เหมาะสม และให้ ห น่ ว ยงานก ากับ ดู แ ลท าหน้าที่ ออกระเบี ย บหรื อ กฎเกณฑ์ที่ เหมาะสมและ
สอดคล้อ งกับ พฤติ ก รรมของแต่ ล ะองค์ก รการเงิ นระดับ ฐานราก ทั้ง นี้ แนวทางการก ากับ ดู แ ล
ดัง กล่ าวจะท าให้ส ามารถรั ก ษาเอกลัก ษณ์ ขององค์ก รการเงิ นฐานรากแต่ล ะประเภทไว้ รวมทั้ง
หน่วยงานดังกล่าวยังมีบุคลากรในพื้นที่ที่คุน้ เคยกับชาวบ้านสามารถดาเนินการได้อย่างทัว่ ถึง
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2.2) แนวทางที่ 2 การก าหนดให้หน่ วยงานใดหน่ วยงานหนึ่ ง ท าหน้าที่ ก ากับ ดู แล
องค์กรการเงินระดับฐานรากเป็ นการเฉพาะ เพื่อทาหน้าที่กากับดูแลภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่สถาบัน
การเงิ น สหกรณ์ กองทุ นหมู่บา้ น และกลุ่ มออมทรั พย์ เนื่ องจากหากกาหนดให้มีหน่ วยงานของ
องค์กรการเงิ นระดับฐานรากแต่ละประเภทจะไม่ก่อให้เกิ ดการกากับดูแลที่ไปในทิศทางเดี ยวกัน
และไม่สามารถกากับหรื อควบคุมองค์กรการเงินระดับฐานรากแต่ละประเภทได้อย่างทัว่ ถึ ง ทั้งนี้
หน่ วยงานที่เหมาะสมที่ควรทาหน้าที่ดงั กล่าว คือ ธปท. เนื่ องจาก ธปท. มีความรู้ ความเชี่ ยวชาญ
ในด้านการกากับดูแลสถาบันการเงิ นอยู่แล้ว โดยควรให้ ธปท. กาหนดระเบียบ หลักเกณฑ์ และ
ความเข้ม ข้น ในการก ากับ องค์ก รการเงิ น ระดับ ฐานรากในแต่ ล ะประเภทให้มี ค วามเหมาะสม
โปร่ งใส และสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปั จจุบนั ทั้งนี้ ความเข้มข้นในการกากับดูแลควรจะขึ้นอยู่
กับองค์กรการเงินระดับฐานราก เช่ น สหกรณ์ควรมีระดับการกากับดูแลที่เข้มงวดโดยอาจจะดูจาก
ขนาดของสหกรณ์แต่ไม่จาเป็ นต้องเข้มงวดเท่ากับสถาบันการเงิน และระดับการดูแลของสหกรณ์
จะเข้มงวดมากกว่ากองทุนหมู่บา้ นและกลุ่มออมทรัพย์ เป็ นต้น
3) แนวทางการกากับดู แลอาจนารู ปแบบการกากับดูแลสถาบันการเงิ นมาประยุกต์ใช้
ให้เกิดความเหมาะสมกับองค์กรการเงินระดับฐานรากแต่ละประเภท โดยควรคานึงถึงผลประโยชน์
ที่จะได้รับและค่าใช้จ่ายที่อาจเกิ ดขึ้ นด้วย เช่ น กาหนดหลักเกณฑ์ตามขนาดสิ นทรัพย์ขององค์กร
การเงินระดับฐานราก การกากับดูแลโดยใช้ตวั ชี้วดั เบื้องต้นสาหรับองค์กรการเงินระดับฐานรากที่มี
ขนาดเล็ก เป็ นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งควรนารู ปแบบการกากับดูแลความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิ การของ
สถาบันการเงินมาปรับใช้ในการกากับดูแลผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการ และพนักงานองค์กร เพื่อช่ วย
ลดความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดจากการดาเนิ นงานและการทุจริ ตของผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการ กาหนด
บทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการองค์กรการเงินระดับฐานรากให้ชดั เจน รวมทั้งควรจะมี
ระบบการขึ้นทะเบียนผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการเพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลอีกทางหนึ่ งด้วย
อีกทั้ง ควรสร้ างมาตรฐานการกากับที่ดีให้กบั องค์กรการเงิ นระดับฐานราก เช่ น ระบบการจัดการ
ภายในองค์กร ระบบบัญชี การบริ หารความเสี่ ยง เป็ นต้น นอกจากนี้ อาจมีการมอบหมายผูร้ ับผิดชอบ
ในการกากับดูแลระดับตาบลหรื ออาเภอ เพื่อให้สามารถตรวจสอบ ติดตาม กากับ และรายงานผล
ได้อย่างต่อเนื่อง และเกิดความคล่องตัวในการเข้าตรวจสอบ กากับ ติดตามในพื้นที่ได้อย่างใกล้ชิด
4) ควรส่ ง เสริ ม และผลัก ดัน ให้ มี ก ารรวมตัว กัน เองขององค์ก รแต่ ล ะประเภทเพื่ อมา
แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ซ่ ึ งกันและกัน รวมทั้งมีการสร้างเครื อข่ายและสามารถพึ่งพากันได้
และควรจะสร้างองค์ความรู้ในภาคปฏิบตั ิและวางระบบการจัดการให้แก่องค์กรการเงินระดับฐานราก
เพื่อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ร่วมกัน โดยเน้นการให้ความรู ้กบั กลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสี ยโดยตรง ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร
กรรมการ พนักงาน และสมาชิกขององค์กรการเงินระดับฐานราก
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5.2.2 สรุ ปผลการสั มภาษณ์ ผ้ ูแทนจากหน่ วยงานกากับดูแลองค์ กรเงินระดับฐานรากในส่ วนกลาง
หน่ วยงานกากับดู แลองค์กรเงิ นระดับ ฐานรากในส่ วนกลางที่ คณะผูว้ ิจยั ได้สัมภาษณ์
ได้แก่ ธปท. กรมการพัฒนาชุ มชน (พช.) สานักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บา้ นและชุ มชนเมือง
แห่ งชาติ (สทบ.) กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ (กตส.) กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ (กสส.) โดยสามารถสรุ ป
สาระสาคัญได้ ดังนี้
1) กลุ่มองค์กรการเงินระดับฐานรากทั้งหลายเกิดมาจากการรวมตัวกันของชาวบ้านและ
พัฒ นาตนเองขึ้ น มาจนสามารถให้ก ารสนับ สนุ น หรื อช่ ว ยเหลื อ ทางด้า นการเงิ น แก่ ป ระชาชน
ในพื้นที่ได้ ทั้งนี้ องค์กรการเงินระดับฐานรากในแต่ละกลุ่มมีการดาเนิ นการที่แตกต่างกันไปตาม
ระเบี ย บและกฎเกณฑ์ ข องหน่ ว ยงานที่ ใ ห้ ก ารสนับ สนุ น อี ก ทั้ง ผูน้ ากลุ่ ม หรื อ คณะกรรมการ
เป็ นปั จจัยสาคัญที่ ทาให้เกิ ดความแตกต่างในการดาเนิ นการขององค์กรเหล่ านั้นด้วย อย่างไรก็ดี
ผูบ้ ริ หารหรื อคณะกรรมการขององค์กรก็ถือเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้องค์กรการเงิ นระดับฐานราก
มี ค วามเข้ม แข็ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น งาน ดัง นั้น การส่ ง เสริ ม ความรู้ ห รื อ พัฒ นา
ความสามารถของผูน้ าองค์กรจึงถื อว่ามีความสาคัญอย่างยิ่ง ซึ่ งปฏิ เสธไม่ได้เลยว่าองค์กรการเงิ น
ระดับฐานรากที่มีปัญหาในการดาเนินงานส่ วนหนึ่งมีสาเหตุสาคัญจากการขาดความรู้ความสามารถ
ในการดาเนิ นงานของผูบ้ ริ หารหรื อคณะกรรมการ โดยเฉพาะความรู้ ความเข้าใจในการบริ หาร
จัดการและความรู้ทางการเงิ น นอกจากนี้ อี กหนึ่ งปั ญหาที่ สาคัญ คื อ ขาดการสานต่อหน้าที่ ของ
ผูบ้ ริ หารหรื อคณะกรรมการจึงไม่สามารถส่ งผ่านองค์ความรู ้ที่จาเป็ นต่อการบริ หารจัดการได้ ดังนั้น
การกากับดูแลจึงต้องคานึงถึงการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะการอบรมและให้ความรู ้แก่ผนู ้ าองค์กร
ฐานราก ให้สามารถบริ หารจัดการองค์กรให้มีประสิ ทธิ ภาพและมีความยัง่ ยืนได้
2) การกากับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานรากในปั จจุบนั ถื อว่าค่อนข้างมีประสิ ทธิ ภาพ
เนื่ องจากลุ่ ม องค์กรการเงิ นระดับ ฐานรากส่ วนใหญ่มีหน่ วยงานภาครั ฐให้การสนับสนุ นภายใต้
กฎระเบี ยบหรื อกฎเกณฑ์ของหน่ วยงานเหล่ า นั้นอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็ นสหกรณ์ ที่ มีก รมส่ ง เสริ ม
สหกรณ์ให้การสนับสนุ น กองทุนหมู่บา้ นที่มี สทบ. ให้การสนับสนุ น และกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิตที่มี พช. ให้การสนับสนุน เป็ นต้น อย่างไรก็ดี กลุ่มองค์กรการเงินระดับฐานรากเหล่านี้ ยังขาด
กรอบในการก ากับดู แลที่ ชัดเจนและเป็ นไปในทิ ศทางเดี ย วกัน จึ งอาจส่ งผลต่อความมัน่ คงของ
องค์กรในอนาคต ดังนั้น จึงควรมีการวางกรอบและกฎเกณฑ์ในการกากับดูแลองค์กรการเงินระดับ
ฐานรากที่เหมาะสมและสามารถทาให้องค์กรมีความเข้มแข็งและยัง่ ยืนในอนาคตได้
3) แนวทางในการพัฒนาโครงสร้ างและการก ากับ ดู แลองค์ก รการเงิ นระดับ ฐานราก
จะต้องคานึ งถึงพื้นฐานการดาเนิ นงานและประสิ ทธิ ภาพของบุคลากรขององค์กรการเงินระดับฐานราก
เหล่านั้นด้วย เนื่องจากกลุ่มองค์กรการเงินระดับฐานรากมีความแตกต่างกัน และเกิดจากการรวมตัว
กัน เองในพื้ นที่ อี ก ทั้ง กลุ่ ม ผูน้ าองค์ก รไม่ ใ ช่ ผูท้ ี่ มี ค วามรู ้ ค วามเชี่ ย วชาญทางการเงิ น เท่ า ที่ ค วร
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การกาหนดเกณฑ์ในการกากับดูแลจึงไม่ควรเข้มงวดมากเกินไป และต้องคานึ งถึงความพร้อมและ
สามารถปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์การกากับหรื อไม่ ถึงแม้วา่ การกากับดูแลกลุ่มองค์กรการเงินระดับฐานราก
ไม่ควรกาหนดกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมากไปนัก แต่ก็ควรจะมีการกาหนดกรอบในการกากับ เช่น การอนุ ญาต
จัดตั้งองค์กร ขอบเขตที่การดาเนินธุ รกิจ อานาจในการเข้าตรวจสอบของหน่วยงานกากับ การแก้ไข
ปั ญหา การบังคับใช้ในการลงโทษ การจัดทาบัญชี ที่มีมาตรฐาน นอกจากนี้ ยังควรจะเน้นพัฒนา
ผูน้ าองค์ก รหรื อกรรมการองค์ก รควบคู่กนั ไปด้วย โดยเฉพาะความรู ้ ความสามารถด้า นการเงิ น
ความรู ้ความสามารถในการบริ หารจัดการ รวมถึงความรู ้ทางเทคโนโลยี เพื่อส่ งเสริ มให้ผนู ้ าองค์กร
หรื อกรรมการสามารถดาเนิ น การได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมถึงควรมี การกาหนดหรื อวางแนว
ทางการดาเนิ นงานในอนาคต เนื่ องจากในปั จจุ บ นั มี ก ลุ่ มองค์ก รการเงิ น ระดับฐานรากบางกลุ่ ม
ที่ ต้อ งหยุด ดาเนิ น การเพราะขาดบุ ค ลากรมาสานต่ อ ดัง นั้น การก าหนดแนวทางหรื อแผนการ
ดาเนินงานในระยะยาวถือเป็ นส่ วนสาคัญที่สามารถแก้ไขปั ญหาเหล่านี้ได้
4) สาหรับความคิดเห็นในการจัดตั้งองค์กรกากับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานรากขึ้นมา
โดยเฉพาะนั้น ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ได้ให้ความเห็ นว่า หากมีองค์กรกากับดูแลขึ้ นมาโดยเฉพาะจะต้อง
คานึ งถึ งภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการดูแลกลุ่มองค์กรการเงินระดับฐานรากที่มีจานวน
มากและมีความหลากหลาย รวมถึ งบางองค์กรก็มีหน่ วยงานภาครัฐให้การสนับสนุ นอยูแ่ ล้ว ทั้งนี้
ผูแ้ ทน สทบ. ได้ให้ความเห็นว่าอาจจะไม่ตอ้ งจัดตั้งองค์กรขึ้นมากากับดูแลโดยเฉพาะ แต่ควรมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการในการกากับดู แลองค์กรการเงิ นระดับฐานรากระดับชาติ เพื่อเสนอแนะและ
จัดทานโยบายในการกากับดูแลและพัฒนากลุ่มองค์กรการเงินระดับฐานรากเหล่านี้ ให้มีการพัฒนา
และมีการกากับดูแลไปในทิศทางเดียวกัน

5.3 ผลการสารวจความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบในจังหวัดต่ าง ๆ
ผูก้ ากับแลองค์กรการเงินระดับฐานรากที่ได้สารวจความคิดเห็น จานวน 38 ราย เป็ นผูท้ ี่มีหน้าที่
กากับ ดู แลสหกรณ์ จานวน 19 ราย กองทุ นหมู่ บ ้าน จานวน 8 ราย และกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ จานวน
11 ราย โดยผูต้ อบแบบสอบถาม 37 คน มีวุฒิปริ ญญาตรี หรื อสู งกว่า และมี 1 คนที่มีวุฒิ ปวส. หรื อ
อนุปริ ญญา
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ภาพที่ 5.3 สั ดส่ วนการสารวจความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบในจังหวัดต่ าง ๆ
กลุ่มออม
ทรัพย์, 8

สหกรณ์, 19

20
15
10
5
0

กองทุน
หมู่บา้ น, 11

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
5.3.1 การให้ บริการทางการเงินขององค์ กรการเงินระดับฐานรากภายใต้ การกากับของผู้กากับดูแล
ผูว้ จิ ยั ได้สอบถามถึงประเภทของบริ การทางการเงินที่องค์กรการเงินระดับฐานรากภายใต้
การกากับให้บริ การ โดยส่ วนใหญ่องค์กรการเงินระดับฐานรากทั้งหมดให้บริ การเงินฝากออมทรัพย์
และเงิ น ฝากประจ าแก่ ส มาชิ ก โดยมี ผู ้ก ากับ องค์ก รการเงิ น ระดับฐานรากเพี ย ง 2 รายที่ ตอบ
แบบสอบถามว่าองค์กรการเงินระดับฐานรากภายใต้การกากับไม่มีการให้บริ การประเภทเงินฝากออมทรัพย์
ซึ่ งในกรณี น้ ี คือสหกรณ์ การเกษตร และกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีการให้บริ การประเภทเงินฝากออมทรัพย์
สาหรับเงินฝากประจานั้นไม่มีการให้บริ การ ร้อยละ 26 ขององค์กรการเงินระดับฐานราก ซึ่ งส่ วนใหญ่
ประกอบด้วยสหกรณ์ การเกษตรและกองทุ นหมู่บ ้านและชุ มชนเมื อง ที่ ไม่มีบริ การเงิ นฝากประจา
สาหรับบริ การสิ นเชื่อนั้น องค์กรการเงินระดับฐานรากส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 82 และร้อยละ 97) มีการ
ให้บริ การสิ นเชื่ อส่ วนบุคคลและสิ นเชื่ อเพื่อการประกอบอาชี พตามลาดับ อย่างไรก็ดี เพียงร้อยละ
39 ขององค์กรการเงินระดับฐานรากที่อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของผูก้ ากับดูแลที่ตอบแบบสอบถาม
มีการให้บริ การสิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นสหกรณ์ นอกจากนี้ องค์กรการเงินระดับฐานราก
บางแห่ งยังให้บริ การการเงิ นอื่น ๆ อีกด้วย โดยร้ อยละ 13 ขององค์กรการเงินระดับฐานรากภายใต้
การกากับดูแลของผูก้ ากับดูแลที่ตอบแบบสอบถาม มีการให้บริ การประกันประเภทต่าง ๆ โดยองค์กร
การเงินระกับฐานรากดังกล่าวได้แก่ สหกรณ์และกองทุนหมู่บา้ นและชุ มชนเมืองในจังหวัดระยอง
และขอนแก่น และยังมี องค์กรการเงิ นระดับฐานรากอี กร้ อยละ 16 ที่ ให้บริ การโอนเงิ น ซึ่ งองค์กร
ดังกล่าวส่ วนใหญ่ประกอบด้วยสหกรณ์และกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมือง
องค์กรการเงินระดับฐานรากมีการให้บริ การทางการเงิ นประเภทเดี ยวกัน โดยสหกรณ์
และกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองมีการให้บริ การทางการเงินที่มีความซับซ้อนกว่ากลุ่มออมทรัพย์
ซึ่ งมุ่งเน้นการออมของสมาชิกเป็ นหลัก
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ตารางที่ 5.1 การให้ บริการทางการเงินขององค์ กรการเงินระดับฐานรากภายใต้ การกากับดูแล
มี
ไม่มี ไม่แน่ใจ
สิ นเชื่อส่ วนบุคคล
82% 18%
0%
สิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
39% 56%
5%
สิ นเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ
97% 3%
0%
เงินฝากออมทรัพย์
95% 5%
0%
เงินฝากประจา
71% 26%
3%
ประกันประเภทต่างๆ
13% 79%
8%
บริ การโอนเงิน
16% 81%
3%
บริ การชาระเงิน
8% 84%
8%
ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
5.3.2 การกากับดูแลและส่ งเสริมองค์ กรการเงินระดับฐานรากในปัจจุบัน
1) คณะกรรมการกากับดูแล
องค์กรการเงินระดับฐานรากทั้งหมดมีระบบคณะกรรมการในการบริ หารจัดการการ
ดาเนิ นงานขององค์กรการเงินระดับฐานราก โดยร้อยละ 95 ขององค์กรภายใต้การกากับดูแลของ
ผูส้ อบถาม ใช้ระบบเลื อกตั้งในการสรรหาคณะกรรมการ และมีเพียงร้ อยละ 5 ที่ใช้ระบบแต่งตั้ง
คณะกรรมการ (กองทุ นหมู่บา้ นฯ และกลุ่ มออมทรั พย์ฯ ในจังหวัดอ่างทอง) โดยเฉลี่ ยวาระของ
คณะกรรมการองค์กรการเงินระดับฐานรากมีอายุ 2.13 ปี และคณะกรรมการองค์กรการเงินระดับ
ฐานรากสามารถดารงตาแหน่ งติดต่อกันได้ไม่เกิ น 1.95 วาระ นอกจากนี้ ร้ อยละ 65.8 ขององค์กร
การเงิ นระดับฐานราก ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นสหกรณ์ มีคณะกรรมการอื่ น ๆ เพิ่มเติมในการดาเนิ นงาน
ขององค์กรการเงินระดับฐานราก
2) ปัจจัยทีส่ ่ งผลให้ องค์ กรการเงินระดับฐานรากมีคุณภาพ
ร้ อยละ 87 ของผูก้ ากับดู แลองค์กรการเงินระดับฐานรากในภูมิภาคคิดว่าองค์กรที่ ดี
ต้องมี กาไรเพื่อปั นผลให้แก่ สมาชิ ก หรื อจ่ายดอกให้ผูฝ้ ากและต้องมี ค วามมัน่ คงเพื่ อให้สามารถ
ดาเนินกิจการได้นาน นอกจากนี้ ผูก้ ากับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานรากทั้งหมดเห็นว่าองค์กรที่ดี
ต้องมี ก ารบริ หารจัดการภายในองค์ก รที่ ดี ในขณะที่ ร้อยละ 95 ของผูต้ อบแบบสอบถามเห็ นว่า
องค์กรที่ดีตอ้ งมีคณะกรรมการที่มีความรู ้ความสามารถ ทั้งร้อยผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมดเห็นว่า
หน่วยงานกากับดูแลได้ดาเนินการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพแล้ว

141
นอกจากนี้ เมื่อถามผูม้ ีหน้าที่กากับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานรากถึงความท้าทาย
และอุปสรรคในการกากับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานรากนั้น ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เห็ น
ว่าอุปสรรคดังกล่าวขององค์กรการเงินระดับฐานราก โดยเฉพาะสหกรณ์ คือ การที่องค์กรการเงิน
ระดับฐานรากขาดระบบควบคุมภายในและการที่ องค์กรการเงินระดับฐานรากไม่ปฏิบตั ิตามเกณฑ์
การกากับดูแลของภาครัฐ ในขณะที่อุปสรรคหรื อความท้าทายของกองทุนหมู่บา้ นฯ และกลุ่มออม
ทรัพย์ฯ นั้นเกิดจากการขาดความรู ้ความเข้าใจทางการเงินของคณะกรรมการ
เมื่อถามถึ งบทบาทการกากับดูแลในอนาคตจะมีการพัฒนาอย่างไร ผูก้ ากับสหกรณ์
ส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ว่า ควรมี ก ารยกระดับ การก ากับ ดู แ ล ซึ่ งรวมถึ ง การก าหนดมาตรฐานบัญ ชี แ ละ
มาตรฐานการตรวจสอบบัญชี ของสหกรณ์ สาหรับกองทุนหมู่บา้ นฯ ผูก้ ากับดูแลส่ วนใหญ่เห็นควร
ส่ งเสริ มให้คณะกรรมการมีความรู ้ความสามารถ และให้กองทุนหมู่บา้ นฯ พึ่งพาตนเองได้ โดยการ
ส่ งเสริ มและพัฒนาเครื อข่ายของกองทุนหมู่บา้ นฯ ให้เป็ นสถาบันการเงิ นชุ มชน ในขณะที่ผกู ้ ากับ
ดูแลกลุ่มออมทรั พย์เห็ นความสาคัญถึ งการให้ความรู ้ ดา้ นวิชาการให้แก่ สมาชิ กในการพัฒนาการ
กากับดูแลกลุ่มออมทรัพย์
3) ความท้ าทายและอุปสรรคในการส่ งเสริมองค์ กรการเงินระดับฐานราก
เมื่อถามผูม้ ีหน้าที่กากับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานรากถึงความท้าทายและอุปสรรค
ในการส่ งเสริ มองค์กรการเงินระดับฐานราก สาหรับสหกรณ์ ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เห็นว่า
การขาดความรู ้ ความเข้าใจด้านการเงิ นและด้านบัญชี ของสมาชิ กสหกรณ์ รวมทั้งคณะกรรมการ
ดาเนิ นงานสหกรณ์เป็ นอุปสรรคสาคัญในการส่ งเสริ มและพัฒนาสหกรณ์ สาหรับกองทุนหมู่บา้ นนั้น
ผูก้ ากับ ดู แลส่ วนใหญ่ เห็ นว่า การขาดความรู ้ ความเข้าใจด้านบัญชี และความไม่โปร่ งใสของการ
ดาเนิ นงานเป็ นอุ ปสรรคส าคัญ ในขณะที่ ผูก้ ากับดู แลกลุ่ มออมทรั พย์ฯ เห็ นว่าการที่ มี บุค ลากร
ไม่เพียงพอและการขาดการมีส่วนร่ วมของสมาชิกเป็ นปั ญหาสาคัญในการส่ งเสริ มกลุ่มออมทรัพย์ฯ
นอกจากนี้ ผูก้ ากับดู แลองค์ก รการเงิ นระดับฐานรากเห็ นว่า สามารถปรั บ ปรุ ง การ
ก ากับ ดู แ ลในปั จ จุ บ ัน โดยการให้ ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกับ การท าบัญ ชี รวมทั้ง การก าหนด
มาตรฐานบัญ ชี ใ ห้ ชัด เจน ส าหรั บ การปรั บ ปรุ ง การก ากับ ดู แ ลสหกรณ์ ผู ้ก ากับ ดู แ ลยัง เห็ น
ความสาคัญของการเพิ่มความรู ้ ความเข้าใจด้านความมัน่ คงทางการเงิ นให้แก่สหกรณ์ และผูก้ ากับ
ดูแลอีกด้วย สาหรับกองทุนหมู่บา้ นฯ ผูก้ ากับดูแลเห็นว่า การเสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจด้านการ
ทาบัญชี และงบการเงิ นให้แก่ คณะกรรมการและสมาชิ ก ในขณะที่ ผูก้ ากับ ดู แลกลุ่ มออมทรั พ ย์
เพื่อการผลิ ต เห็ นควรให้มีการปรับปรุ งกฎหมายให้เอื้ อต่อการกากับดูแลความมัน่ คงทางการเงิ น
แต่ท้ งั นี้ ต้องสอดคล้องกับแนวทางของการส่ งเสริ มและพัฒนากลุ่มออมทรัพย์
เมื่ อถามถึ งบทบาทในการส่ งเสริ มองค์กรการเงิ นในอนาคต ผูก้ ากับองค์กรการเงิ น
ระดับฐานรากส่ วนใหญ่เห็นว่าการให้ความรู ้แก่คณะกรรมการและสมาชิ กจะเป็ นหน้าที่หลักในการ
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พัฒนาการส่ ง เสริ ม และพัฒนาองค์ก รการเงิ นระดับฐานรากในอนาคต นอกจากนี้ ผูก้ ากับ ดู แล
กองทุนหมู่บา้ นฯ และกลุ่มออมทรัพย์ฯ เห็นถึงความสาคัญของการพัฒนากองทุนหมู่บา้ นให้มีความ
ยัง่ ยืนทางการเงินและการสร้างเครื อข่ายระหว่างองค์กรการเงินระดับฐานราก
5.3.3 ความคิดเห็นของผู้กากับดูแลองค์ กรการเงินระดับฐานรากในภูมิภาคต่ อการกากับดูแล
ด้ านการเงินในปัจจุบัน
ผูว้ ิจยั ได้สอบถามความเห็ นของผูก้ ากับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานรากในภูมิภาคต่อ
แนวทางการกากับดูแลความเสี่ ยงต่าง ๆ ได้แก่ ความเสี่ ยงด้านธรรมาภิบาล ความเสี่ ยงด้านเครดิต
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ โดยให้ผกู ้ ากับดูแลองค์กรการเงินระดับ
ฐานรากในภู มิ ภาคเลื อกระดับ ความเห็ นเกี่ ย วกับ มาตรการการก ากับ ดู แลองค์ก รการเงิ นชุ ม ชน
ซึ่ งแบ่งระดับความเห็นออกเป็ นหกระดับคือ เห็นด้วยมากที่สุด เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย
เห็นด้วยน้อยที่สุด และไม่แน่ใจ ผลการตอบแบบสอบถามสามารถสรุ ปได้ตามตาราง ดังนี้
1) การกากับดูแลความเสี่ ยงด้านธรรมาภิบาล
ตารางที่ 5.2 การกากับดูแลความเสี่ ยงด้ านธรรมาภิบาล
ระดับความเห็นด้ วย

คาถาม
ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินระดับฐานรากต้องทารายงานงบ
การเงินตามรู ปแบบที่เป็ นมาตรฐาน
ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินระดับฐานรากต้องว่าจ้างผูต้ รวจ
สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบบัญชีให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินระดับฐานรากต้องเปิ ดเผยงบ
การเงินให้สมาชิกทราบเป็ นประจาทุกปี
ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินระดับฐานรากขอข้อมูลเกี่ยวกับ
ผูใ้ ช้บริ การทุกรายก่อนให้บริ การ
ถ้าจะกาหนดวาระการดารงตาแหน่งกรรมการและผูบ้ ริ หารองค์กร
การเงินระดับฐานราก
ถ้าจะกาหนดให้คณะกรรมการบางรายขององค์กรการเงินระดับฐานราก
ต้องมีความรู ้ความเชี่ยวชาญด้านการบริ หารจัดการ การเงิน และการบัญชี
ถ้าจะกาหนดให้ผจู ้ ดั การองค์กรการเงินระดับฐานราก ต้องมีความรู ้
ความเชี่ยวชาญด้านการบริ หารจัดการ การเงิน และการบัญชี

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั

น้อย

น้อย
ที่สุด

ไม่
สามารถ
ตอบได้

0%

0%

7%

0%

24%

16%

3%

3%

5%

82%

11%

0%

0%

7%

0%

47%

24%

16%

5%

5%

3%

55%

34%

11%

0%

0%

0%

61%

29%

3%

0%

8%

0%

63%

26%

3%

0%

8%

0%

มาก
ที่สุด

ปาน
กลาง

มาก

66%

27%

50%
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ผูก้ ากับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานรากเห็นด้วยกับมาตรการการกากับดูแลความเสี่ ยง
ด้านธรรมาภิบาล โดยผูก้ ากับดูแลนั้นเห็นด้วยมากหรื อมากที่สุดกับมาตรการที่จะกาหนดให้องค์กร
การเงิ นระดับฐานรากเปิ ดเผยงบการเงิ นให้ สมาชิ กทราบทุ กปี และกาหนดให้องค์กรการเงิ นระดับ
ฐานรากต้องทารายงานงบการเงินตามรู ปแบบที่เป็ นมาตรฐานสู งถึงร้อยละ 93 นอกจากนี้ ผูก้ ากับดูแล
องค์กรการเงินระดับฐานรากเห็นความสาคัญของการกาหนดให้กรรมการบางรายและผูจ้ ดั การองค์กร
การเงิ นระดับฐานรากต้องมีความรู้ ความเชี่ ยวชาญด้านการบริ หารจัดการ การเงิ น และการบัญชี
คิดเป็ นร้อยละ 90 อย่างไรก็ดี สาหรับมาตรการที่กาหนดให้องค์กรการเงินระดับฐานรากขอข้อมูล
เกี่ ยวกับผูใ้ ช้บริ การทุ กรายก่ อนให้บริ การซึ่ งมี เป็ นการดาเนิ นการที่ คล้ายกับธนาคารพาณิ ชย์น้ นั
ผูก้ ากับดูแลเห็นด้วยมากหรื อมากที่สุดเพียงร้อยละ 71
2) การกากับดูแลความเสี่ ยงด้านเครดิต
ตารางที่ 5.3 การกากับดูแลความเสี่ ยงด้ านเครดิต
ระดับความเห็นด้วย
คาถาม

ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินระดับฐานรากต้องมีการแบ่ง
ระหว่างหนี้ดีและหนี้เสี ยขององค์กรการเงินระดับฐานราก
ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินระดับฐานรากต้องหักรายได้มา
สารองไว้ส่วนหนึ่งหากองค์กรการเงินระดับฐานรากมีหนี้เสี ย
ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินระดับฐานรากกาหนดงวดการชาระ
เงินกู้ อายุของผูก้ ู้ ความสามารถในการชาระหนี้ของผูก้ ู้
ถ้าจะจากัดวงเงินและประเภทการลงทุนขององค์กรการเงินระดับ
ฐานรากเพื่อลดความเสี่ ยงขององค์กรการเงินระดับฐานรากลง
ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินระดับฐานรากสามารถปล่อยกู้
ได้เป็ นสัดส่ วนของทุนขององค์กรการเงินระดับฐานรากเท่านั้น
เพื่อป้ องกันการกูย้ ืมจากภายนอกจนเกินตัว
ถ้าจะจากัดวงเงินสิ นเชื่อที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ขององค์กรการเงินระดับฐานราก
ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินระดับฐานรากให้สินเชื่อต่อรายได้
ไม่เกิน 15 ล้านบาท

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั

น้อย

น้อย
ที่สุด

ไม่
สามารถ
ตอบได้

8%

3%

5%

0%

32%

5%

11%

8%

0%

45%

34%

13%

3%

5%

0%

37%

39%

16%

3%

5%

0%

47%

26%

24%

3%

0%

0%

42%

37%

13%

5%

3%

0%

16%

18%

24%

13% 21%

5%

มาก
ที่สุด

ปาน
กลาง

มาก

47%

37%

44%
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ผูก้ ากับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานรากในภูมิภาคส่ วนใหญ่เห็นด้วยมากหรื อมากที่สุด
กับมาตรการการกากับดู แลความเสี่ ยงด้านเครดิ ต โดยร้ อยละ 84 ของผูก้ ากับดู แลองค์กรการเงิ น
ระดับฐานรากเห็ นควรให้การกาหนดให้องค์กรการเงินระดับฐานรากต้องมีการแบ่งระหว่างหนี้ ดี
และหนี้ เสี ย อย่างไรก็ดี ร้ อยละ 76 ของผูก้ ากับดู แลองค์กรการเงินระดับฐานรากเห็ นด้วยกับการ
กาหนดให้องค์กรการเงินระดับฐานรากต้องหักรายได้มาส่ วนหนึ่ งหากองค์กรการเงินระดับฐานราก
นั้นมีหนี้เสี ย และมีผกู ้ ากับดูแลที่ไม่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าวสู งถึงร้อยละ 18 ซึ่ งคิดเป็ นสัดส่ วน
ที่สูงมากเมื่ อเที ยบกับมาตรการกากับดู แลอื่ น ๆ แม้ว่าผูก้ ากับองค์กรการเงิ นระดับฐานรากเกื อบ
ทั้งหมดเห็นด้วยกับการกาหนดให้องค์กรเหล่านี้มีการแยกหนี้ ดีและหนี้เสี ยออกจากกัน
นอกจากนี้ ร้ อยละ 79 ของผูก้ ากับองค์กรการเงินระดับฐานรากเห็ นควรให้กาหนดงวด
การชาระเงินกู้ อายุของผูก้ ู้ ความสามารถในการชาระหนี้ ของผูก้ ูเ้ พื่อเป็ นแนวนโยบายการพิจารณา
สิ นเชื่ อขององค์กรการเงิ นระดับฐานราก รวมทั้ง จากัดวงเงิ นสิ นเชื่ อของผูม้ ี ส่ วนที่ เกี่ ย วข้องกับ
กรรมการหรื อผูบ้ ริ หารองค์กรการเงินระดับฐานราก ในขณะที่ร้อยละ 73 ของผูก้ ากับดูแลองค์กร
การเงิ นระดับฐานรากเห็ นด้วยกับการกาหนดให้องค์กรการเงินระดับฐานรากสามารถปล่ อยกูไ้ ด้
เป็ นสัดส่ วนของทุนขององค์กรการเงินระดับฐานรากเท่านั้น เพื่อป้ องกันการกูย้ ืมจากภายนอกจน
เกินตัว อย่างไรก็ดี สาหรับมาตรการกากับความเสี่ ยงด้านเครดิตที่ผกู ้ ากับดูแลองค์กรการเงินระดับ
ฐานรากเห็นด้วยน้อยที่สุดได้แก่การกาหนดให้องค์กรดังกล่าวให้สินเชื่ อต่อรายได้ไม่เกิน 15 ล้านบาท
ซึ่ งร้ อยละ 34 ของผูก้ ากับดู แลองค์กรการเงิ นระดับฐานรากมี การเห็ นด้วยน้อยหรื อน้อยที่ สุดกับ
มาตรการดังกล่าว นอกจากนี้ ร้ อยละ 20 ของผูก้ ากับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานรากไม่เห็ นด้วย
กับ การก าหนดให้องค์ก รเหล่ า นี้ ต้องหัก รายได้ม าส ารองไว้ส่ วนหนึ่ งหากองค์ก รการเงิ นระดับ
ฐานรากมีหนี้เสี ย
3) การกากับดูแลความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
ตารางที่ 5.4 การกากับดูแลความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ อง
ระดับความเห็นด้วย

คาถาม
ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินระดับฐานรากต้องเก็บเงินสดไว้ที่
องค์กรการเงินระดับฐานรากอย่างน้อยร้อยละ 1 ของเงินฝาก
ทั้งหมดขององค์กรการเงินระดับฐานราก
ถ้าจะกาหนดองค์กรการเงินขนาดที่มีสินทรัพย์เกิน 1,000 ล้านบาท
จัดทาแบบรายงานความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั

มาก
ที่สุด

น้อย

น้อย
ที่สุด

ไม่
สามารถ
ตอบได้

32%

5%

3%

0%

11%

0%

8%

3%

มาก

ปาน
กลาง

29%

32%

55%

24%
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สาหรับการกากับดูแลความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง ผูก้ ากับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานราก
ในภูมิภาคส่ วนใหญ่เห็ นด้วยกับมาตรการการกากับดูแลด้านสภาพคล่อง อย่างไรก็ดี มีเพียงร้อยละ 61
ของผูก้ ากับ ดู แลที่ เห็ นควรก าหนดให้องค์ก รการเงิ นระดับฐานรากต้อ งเก็ บ เงิ นสดไว้ที่ องค์ก ร
การเงิ นระดับฐานรากอย่างน้อยร้ อยละ 1 ของเงิ นฝากทั้งหมดขององค์กรการเงิ นระดับฐานราก
ซึ่ งแม้วา่ จะเป็ นสัดส่ วนที่สูงแต่อยูใ่ นระดับที่นอ้ ยกว่ามาตรการการกากับรู ปแบบอื่น ซึ่ งรวมถึงการ
กาหนดให้องค์กรการเงินขนาดที่มีสินทรัพย์เกิน 1,000 ล้านบาท จัดทาแบบรายงานความเสี่ ยงด้าน
สภาพคล่อง โดยร้อยละ 79 ของผูก้ ากับดูแลเห็นด้วยมากหรื อมากที่สุดกับมาตรการดังกล่าว
4) การกากับดูแลความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ
ตารางที่ 5.5 การกากับดูแลความเสี่ ยงด้ านปฏิบัติการ
ระดับความเห็นด้วย
น้อย
ที่สุด

ไม่
สามารถ
ตอบได้

ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินระดับฐานรากต้องมีแนวทางปฏิบตั ิ
ด้านการควบคุมภายในที่ช่วยลดความเสี่ ยงที่เกิดจากความผิดพลาด
จากการดาเนินงานและการทุจริ ตของคณะกรรมการ
63% 24% 5% 0% 8%
ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินระดับฐานรากต้องมีคณะกรรมการ
ทาหน้าที่บริ หารความเสี่ ยงขององค์กรการเงินระดับฐานราก
58% 26% 8% 5% 3%

0%

คาถาม

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้อย

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
ส าหรั บ การก ากับ ดู แลความเสี่ ย งด้า นปฏิ บ ตั ิ ก าร ร้ อยละ 87 ของผูก้ ากับ ดู แ ลองค์ก ร
การเงิ นระดับฐานรากที่ตอบแบบสอบถาม เห็ นด้วยมากหรื อมากที่ สุดกับมาตรการที่ กาหนดให้
องค์กรการเงินระดับฐานรากต้องมีแนวทางปฏิบตั ิดา้ นการควบคุมภายในที่ช่วยลดความเสี่ ยงที่เกิ ด
จากความผิดพลาดจากการดาเนิ นงานและการทุ จริ ตของคณะกรรมการ ซึ่ ง สอดคล้องกับปั จจัย
ในการพัฒนาการกากับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานรากในอนาคต นอกจากนี้ เพียงร้อยละ 84 ของ
ผู ้ก ากับ ดู แ ลเห็ น ด้ ว ยมากหรื อมากที่ สุ ด ในการ ก าหนดให้ อ งค์ ก รการเงิ น ระดับ ฐานรากต้อ งมี
คณะกรรมการท าหน้า ที่ บ ริ หารความเสี่ ย งขององค์ก รการเงิ นระดับฐานราก ทั้ง นี้ ผูก้ ากับ ดู แล
ที่ไม่เห็นด้วยส่ วนใหญ่เป็ นผูก้ ากับดูแลกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองและกลุ่มออมทรัพย์ ซึ่ งมูลค่า
สิ นทรัพย์ที่ไม่สูงมากนักและการทาธุ รกรรมยังไม่มีความซับซ้อน จึงอาจยังไม่เห็นความสาคัญของ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงขององค์กรการเงินระดับฐานราก
จากผลการตอบแบบสอบถามของผูก้ ากับดูแลองค์กรการเงิ นระดับฐานรากในภูมิภาค
พบว่ า องค์ ก ารการเงิ น ฐานรากอาจมี ก ารก ากั บ ดู แ ลที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น ตามกรอบความเสี่ ยง

0%
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ในแบบสอบถาม อย่างไรก็ดี ผูก้ ากับดู แลองค์กรการเงิ นระดับฐานรากแต่ละประเภทมี ความเห็ น
ที่อาจไม่สอดคล้องกันในเรื่ องแนวทางในการส่ งเสริ มและพัฒนาการกากับดูแลองค์กรการเงินระดับ
ฐานรากในอนาคต รวมทั้งบทบาทของภาครัฐในการเข้ามาพัฒนาระบบการกากับดูแล ซึ่ งอาจเกิ ด
จากการที่ อ งค์ก รการเงิ น ระดับ ฐานรากที่ ส ารวจมี คุ ณ ลัก ษณะและแนวคิ ด ในการด าเนิ น งาน
ที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังอาจขึ้ นอยู่กบั ระดับการพัฒนาขององค์กรการเงิ นชุ มชนเหล่านั้นด้วย
ส าหรั บ สหกรณ์ ซ่ ึ งเป็ นองค์ก รการเงิ น ระดับ ฐานรากที่ มี ก ารพัฒ นาสู ง ที่ สุ ด โดยเฉพาะมู ล ค่ า
สิ นทรัพย์ที่มากกว่าองค์กรการเงินระดับฐานรากประเภทอื่นอยู่มาก ผูก้ ากับดูแลจะให้ความสาคัญ
กับมาตรฐานการกากับดูแลและมาตรฐานการบัญชีที่ได้มาตรฐาน และการส่ งเสริ มและให้ความรู ้แก่
คณะกรรมการดาเนินงานสหกรณ์และสมาชิกในเรื่ องดังกล่าว สาหรับกลุ่มออมทรัพย์น้ นั ผูก้ ากับ
ดู แลเห็ นความส าคัญของการให้ค วามรู ้ ด้านการเงิ นแก่ ส มาชิ ก เพื่ อส่ ง เสริ ม การมี ส่วนร่ วมของ
สมาชิก สาหรับกองทุนหมู่บา้ น ผูก้ ากับดูแลให้ความสาคัญของการให้ความรู ้ดา้ นการเงินแก่สมาชิ ก
และคณะกรรมการ อย่ า งไรก็ ดี ผู ้ก ากับ องค์ ก รการเงิ น ระดับ ฐานรากทั้ง สามประเภทเห็ น ถึ ง
ความสาคัญในการส่ งเสริ มและพัฒนาระบบควบคุมภายในหรื อระบบตรวจสอบภายในขององค์กร
การเงินระดับฐานราก ซึ่ งเป็ นหนึ่งในความต้องการหลักที่จะให้ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนและส่ งเสริ ม

5.4 ผลการสารวจความคิดเห็นผู้บริหารองค์ กรการเงินระดับฐานราก
5.4.1 ข้ อมูลผู้บริ หารองค์ การเงินระดับฐานราก
ผูบ้ ริ หารองค์กรการเงิ นระดับฐานรากที่ได้สารวจมีผตู ้ อบแบบสอบถามทั้งหมดจานวน
200 คน จาก 11 จัง หวัด แบ่ง ออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ 1) กลุ่ ม สหกรณ์ มีผูต้ อบแบบสอบถาม
จานวน 68 คน 2) กลุ่มกองทุนหมู่บา้ นมีผตู ้ อบแบบสอบถามจานวน 67 คน และ 3) กลุ่มออมทรัพย์
มีผตู ้ อบแบบสอบถามจานวน 65 คน โดยมีลกั ษณะทัว่ ไปที่สาคัญ ดังนี้
ภาพที่ 5.4 ลักษณะทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
(1) ด้านเพศ
100%
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40%

55.4%
44.6%

60.3%
39.7%

68.7%
31.3%

58%
42%

20%
0%
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รวมผูบ้ ริ หาร

147
ภาพที่ 5.4 ลักษณะทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่ อ)
(2) ด้านการศึกษา
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(3) ด้านอาชีพ
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(4) ด้านรายได้
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จากภาพที่ 5.4 (1) ด้านเพศ ผูบ้ ริ หารองค์กรการเงิ นระดับฐานรากทั้ง 3 ประเภท ส่ วนใหญ่
เป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 58 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด และเป็ นเพศหญิง คิดเป็ นร้อยละ 42
ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด โดยแบ่งเป็ น 1) ประเภทกลุ่มออมทรั พย์ส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง
คิ ดเป็ นร้ อยละ 55.4 และเพศชาย คิ ดเป็ นร้ อยละ 44.6 ของผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่ ม ออมทรั พ ย์
2) ประเภทสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็ นเพศชายคิดเป็ นร้อยละ 60.3 และเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 39.7 ของ
ผูต้ อบแบบสอบถามสหกรณ์ และ 3) ประเภทกองทุนหมู่บา้ น ส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายคิดเป็ นร้อยละ
68.7 และเพศหญิงคิดเป็ นร้อยละ 31.3 ของผูต้ อบแบบสอบถามกองทุนหมู่บา้ น
จากภาพที่ 5.4 (2) ด้านการศึกษา ผูบ้ ริ หารองค์กรการเงิ นระดับฐานรากทั้ง 3 ประเภท
ส่ วนใหญ่ มี ก ารศึ ก ษาในระดับ ปริ ญญาตรี คิ ด เป็ นร้ อยละ 28 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้ง หมด
รองลงมามีการศึกษาในระดับมัธยมต้น คิดเป็ นร้ อยละ 18 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด และ
มีการศึกษาในระดับมัธยมปลายหรื อ ปวช. คิ ดเป็ นร้ อยละ 17.5 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด
โดยแบ่งเป็ น 1) ประเภทกลุ่มออมทรัพย์ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับมัธยมต้นคิดเป็ นร้อยละ 27.7
รองลงมามีการศึกษาในระดับมัธยมปลายหรื อ ปวช. คิดเป็ นร้ อยละ 20 ของผูต้ อบแบบสอบถาม
กลุ่มออมทรัพย์ 2) ประเภทสหกรณ์ ส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้ อยละ 35.3
รองลงมามีการศึกษาในระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 25 ของผูต้ อบแบบสอบถามสหกรณ์
และ 3) ประเภทกองทุ นหมู่ บา้ น ส่ วนใหญ่ มีก ารศึ กษาในระดับ ปริ ญญาตรี คิ ดเป็ นร้ อยละ 31.3
รองลงมามีการศึกษาในระดับมัธยมต้นคิดเป็ นร้อยละ 16.4 ของผูต้ อบแบบสอบถามกองทุนหมู่บา้ น
จากภาพที่ 5.4 (3) ด้านอาชีพ ผูบ้ ริ หารองค์กรการเงินระดับฐานรากทั้ง 3 ประเภท ส่ วนใหญ่
มีอาชี พเกษตรกร คิ ดเป็ นร้ อยละ 41.1 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด รองลงมา มี อาชี พกิ จการ
ส่ วนตัวหรื อค้าขาย คิ ดเป็ นร้ อยละ 21.8 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด และมี อาชี พอื่ น ๆ โดย
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่มีอาชี พข้าราชการบานาญ และเจ้าหน้าที่ขององค์กรการเงิ น คิดเป็ น
ร้อยละ 13.9 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด โดยแบ่งเป็ น 1) ประเภทกลุ่มออมทรั พย์ส่วนใหญ่
มีเกษตรกรคิดเป็ นร้ อยละ 50 รองลงมามีกิจการส่ วนตัวหรื อค้าขายคิดเป็ นร้ อยละ 31.8 ของผูต้ อบ
แบบสอบถามกลุ่มออมทรัพย์ 2) ประเภทสหกรณ์ ส่วนใหญ่มีอาชี พเกษตรกรคิดเป็ นร้ อยละ 26.1
รองลงมามี อ าชี พ อื่ น ๆ คื อ เจ้า หน้ า ที่ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 21.7 ของผู้ต อบ
แบบสอบถามสหกรณ์ และ 3) ประเภทกองทุนหมู่บา้ น ส่ วนใหญ่มีอาชี พเกษตรกรคิดเป็ นร้อยละ
47.8 รองลงมามี อาชี พ กิ จการส่ วนตัวหรื อค้า ขายคิ ดเป็ นร้ อยละ 20.9 ของผูต้ อบแบบสอบถาม
กองทุนหมู่บา้ น
จากภาพที่ 5.4 (4) ด้านรายได้ ผูบ้ ริ หารองค์กรการเงินระดับฐานรากทั้ง 3 ประเภท ส่ วนใหญ่
มีรายได้จากองค์กรการเงินระดับฐานรากมากกว่า 20,000 บาทต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 30 ของผูต้ อบ
แบบสอบถามทั้งหมด รองลงมามีรายได้จากองค์กรการเงินระดับฐานรากอยูร่ ะหว่าง 5,001 – 10,000 บาท
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ต่อเดือน คิดเป็ นร้อยละ 23.5 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด โดยแบ่งเป็ น 1) ประเภทกลุ่มออมทรัพย์
ส่ วนใหญ่มีรายได้จากองค์กรการเงินระดับฐานรากอยูร่ ะหว่าง 5,001 – 10,000 บาทต่อเดือน คิดเป็ น
ร้ อยละ 36.9 ของผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่ มออมทรั พย์ 2) ประเภทสหกรณ์ ส่วนใหญ่มีรายได้จาก
องค์ก รการเงิ น ระดับ ฐานรากมากกว่า 20,000 บาทต่ อ เดื อ น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 51.5 ของผู ้ต อบ
แบบสอบถามสหกรณ์ และ 3) ประเภทกองทุนหมู่บา้ น ส่ วนใหญ่มีรายได้จากองค์กรการเงินระดับ
ฐานรากไม่เกิ น 5,000 บาทต่อเดื อน รายได้อยู่ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาทต่อเดื อน และรายได้
อยู่ระหว่าง 15,001 – 20,000 บาทต่อเดื อน คิดเป็ นร้ อยละ 20.9 ของผูต้ อบแบบสอบถามกองทุน
หมู่บา้ น
5.4.2 ข้ อมูลทัว่ ไปขององค์ กรการเงินระดับฐานราก
ผูบ้ ริ หารขององค์กรการเงิ นระดับฐานรากที่ได้ทาการสารวจทั้งหมด 11 จังหวัด จานวน
200 คน โดยแบ่งเป็ นผูบ้ ริ หารขององค์กรการเงิ นระดับฐานรากประเภทสหกรณ์ จานวน 68 คน
ผูบ้ ริ หารขององค์กรการเงินระดับฐานรากประเภทกองทุนหมู่บา้ น จานวน 67 คน และผูบ้ ริ หารของ
องค์กรการเงิ นระดับฐานรากประเภทกลุ่มออมทรัพย์ จานวน 65 คน โดยมีขอ้ มูลทัว่ ไปขององค์กร
การเงินระดับฐานราก ดังนี้
ภาพที่ 5.5 ลักษณะข้ อมูลทัว่ ไปขององค์ กรการเงินระดับฐานราก
(1) ด้านพื้นที่ให้บริ การในปั จจุบนั
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ภาพที่ 5.5 ลักษณะข้ อมูลทัว่ ไปขององค์ กรการเงินระดับฐานราก (ต่ อ)
(2) ด้านพื้นที่ให้บริ การในอนาคต
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(4) ด้านเป้ าหมายการดาเนินงาน
100%
80%

77.9%

76.1%

86.2%

79%

60%
40%
20%

14.7%

7.4%

13.4%10.4%

4.6% 9.2%

11% 9%

0%
สหกรณ์

กองทุน
ไม่หากาไร

ออมทรัพย์
หากาไร

อื่นๆ

รวมผูบ้ ริ หาร
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ภาพที่ 5.5 ลักษณะข้ อมูลทัว่ ไปขององค์ กรการเงินระดับฐานราก (ต่ อ)
(5) กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย
100%
78.5%

80%

65.7%

60%

50%
32.4%

40%
20%

64.5%

29.9%
20%

17.6%
3%

2.9%

1.5%

17.5%
7.5%

1.5%

11.5%

0%
ออมทรัพย์
เกษตรกร
จานวน (คน)
250,000

สหกรณ์
ประชาชนทัว่ ไป

กองทุนฯ

รวมผูบ้ ริ หาร

สมาชิก

ข้าราชการ

(6) จานวนลูกค้าแยกตามประเภทบริ การทางการเงิน
222,375
198,076

200,000

193,504

169,666

150,000

119,176

106,888

100,000
50,000
0-

13,627 13,507
5,744
ออมทรัพย์
ลูกค้าทั้งหมด

10,672 10,331 6,544
สหกรณ์

ลูกค้าเงินฝาก

กองทุนฯ

รวม 3 องค์กร
ลูกค้าสิ นเชื่อ

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
จากภาพที่ 5.5 (1) ด้านพื้นที่ให้บริ การในปั จจุบนั ปั จจุบนั องค์กรการเงิ นระดับฐานราก
ทั้ง 3 ประเภท ส่ ว นใหญ่ มี ก ารให้ บ ริ การในพื้ น ที่ ช นบท คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 62.5 ของผู ้ต อบ
แบบสอบถามทั้งหมด และรองลงมามีการให้บริ การในพื้นที่ตวั เมือง คิดเป็ นร้อยละ 28.5 ของผูต้ อบ
แบบสอบถามทั้งหมด โดยแบ่งเป็ น 1) ประเภทกลุ่มออมทรัพย์ส่วนใหญ่มีการให้บริ การในพื้นที่
ชนบท คิดเป็ นร้อยละ 89.4 ของผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มออมทรัพย์ 2) ประเภทสหกรณ์ ส่วนใหญ่
มี ก ารให้ บ ริ ก ารในพื้ น ที่ ต ัว เมื อ ง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 63.2 ของผู ้ต อบแบบสอบถามสหกรณ์ และ
3) ประเภทกองทุนหมู่บา้ นส่ วนใหญ่มีการให้บริ การในพื้นที่ชนบท คิดเป็ นร้อยละ 73.1 ของผูต้ อบ
แบบสอบถามกองทุนหมู่บา้ น
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จากภาพที่ 5.5 (2) ด้า นพื้ น ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารในอนาคต องค์ก รการเงิ น ระดับ ฐานรากทั้ง 3
ประเภท ในอนาคตคาดว่าจะมีการให้บริ การในพื้นที่ตวั เมืองเพิ่มขึ้น คิดเป็ นร้อยละ 31.5 และมีการ
ให้บริ การในพื้นที่ ชนบทลดลง คิ ดเป็ นร้ อยละ 52 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด โดยแบ่งเป็ น
1) ประเภทกลุ่มออมทรัพย์ ในอนาคตคาดว่าจะมีการให้บริ การในพื้นที่ตวั เมืองเพิ่มขึ้น คิดเป็ นร้อยละ 9.2
ของผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มออมทรัพย์ 2) ประเภทสหกรณ์ ในอนาคตคาดว่าจะมีการให้บริ การในพื้นที่
กึ่ งชนบทเพิ่มขึ้น คิดเป็ นร้ อยละ 14.5 ของผูต้ อบแบบสอบถามสหกรณ์ และ 3) ประเภทกองทุ น
หมู่บา้ น ในอนาคตคาดว่าจะมีการให้บริ การในพื้นที่เขตชนบทและพื้นที่ก่ ึ งชนบทเพิ่มขึ้น คิดเป็ น
ร้อยละ 20.9 ของผูต้ อบแบบสอบถามกองทุนหมู่บา้ น
จากภาพที่ 5.5 (3) ด้า นการจดทะเบี ย นตามกฎหมาย 1) องค์ก รการเงิ น ระดับฐานราก
ประเภทกลุ่มออมทรัพย์ ไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมาย คิดเป็ นร้ อยละ 98.5 และจดทะเบี ยนตาม
กฎหมายอื่นโดยจดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคล คิดเป็ นร้ อยละ 1.5 ของผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มออมทรัพย์
2) องค์กรการเงินระดับฐานรากประเภทสหกรณ์ได้จดทะเบีย นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ คิดเป็ น
ร้ อยละ 98.5 และไม่ ไ ด้จดทะเบี ย นตามกฎหมาย คิ ดเป็ นร้ อยละ 1.5 ของผูต้ อบแบบสอบถาม
สหกรณ์ และ 3) องค์ ก รการเงิ น ระดับ ฐานรากประเภทกองทุ น หมู่ บ ้า นได้ จ ดทะเบี ย นตาม
พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บา้ นและชุมชนเมืองแห่งชาติ คิดเป็ นร้อยละ 98.5 และได้จดทะเบียนตาม
กฎหมายอื่ นโดยจดทะเบี ยนเป็ นนิ ติบุ คคล คิ ดเป็ นร้ อยละ 1.5 ของผูต้ อบแบบสอบถามกองทุ น
หมู่บา้ น
จากภาพที่ 5.5 (4) ด้านเป้ าหมายการดาเนินงาน องค์กรการเงินระดับฐานรากทั้ง 3 ประเภท
ส่ วนใหญ่มีเป้ าหมายการดาเนิ นงานไม่แสวงหากาไร คิดเป็ นร้ อยละ 79 ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด รองลงมามี เป้ าหมายแสวงหากาไร คิ ดเป็ นร้ อยละ 11 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด
โดยแบ่งเป็ น 1) ประเภทกลุ่มออมทรัพย์ส่วนใหญ่มีเป้ าหมายการดาเนินงานไม่แสวงหากาไรคิดเป็ น
ร้อยละ 86.2 รองลงมามีเป้ าหมายการดาเนิ นงานอื่น ๆ คือ ส่ งเสริ มการออม คิดเป็ นร้อยละ 9.2 ของ
ผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ 2) ประเภทสหกรณ์ ส่ ว นใหญ่ มี เป้ าหมายการด าเนิ น งาน
ไม่แสวงหากาไรคิดเป็ นร้ อยละ 77.9 รองลงมามีเป้ าหมายแสวงหากาไร คิดเป็ นร้ อยละ 14.7 ของ
ผูต้ อบแบบสอบถามสหกรณ์ และ 3) ประเภทกองทุนหมู่บา้ น ส่ วนใหญ่มีเป้ าหมายการดาเนิ นงาน
ไม่แสวงหากาไรคิ ดเป็ นร้ อยละ 76.1 รองลงมามี เป้ าหมายแสวงหากาไรคิดเป็ นร้ อยละ 13.4 ของ
ผูต้ อบแบบสอบถามกองทุนหมู่บา้ น
จากภาพที่ 5.5 (5) กลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย องค์กรการเงิ นระดับฐานรากทั้ง 3 ประเภท ส่ วนใหญ่
มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย คือ สมาชิ กในองค์กรการเงิ นระดับฐานราก คิดเป็ นร้ อยละ 64.5 ของผูต้ อบ
แบบสอบถามทั้งหมด รองลงมามีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย คือ ประชาชนทัว่ ไปหรื อประชาชนในชุ มชน
คิดเป็ นร้ อยละ 17.3 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด โดยแบ่งเป็ น 1) ประเภทกลุ่มออมทรัพย์ส่วนใหญ่
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มี ก ลุ่ ม ลู ก ค้า เป้ าหมาย คื อ สมาชิ ก ในกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ คิ ดเป็ นร้ อยละ 50 รองลงมามี ก ลุ่ มลู ก ค้า
เป้ าหมาย คือ ข้าราชการ คิดเป็ นร้ อยละ 32.4 ของผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มออมทรัพย์ 2) ประเภท
สหกรณ์ส่วนใหญ่มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย คือ สมาชิกในสหกรณ์ คิดเป็ นร้อยละ 65.7 รองลงมามีกลุ่ม
ลู ก ค้า เป้ าหมาย คื อ ประชาชนทั่วไปหรื อ ประชาชนในชุ ม ชน คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 29.9 ของผูต้ อบ
แบบสอบถามสหกรณ์ และ 3) ประเภทกองทุนหมู่บา้ น ส่ วนใหญ่มีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมายคือ สมาชิ ก
ในกองทุนหมู่บา้ น คิดเป็ นร้ อยละ 78.5 รองลงมามีกลุ่มลูกค้าเป้ าหมาย คือ ประชาชนทัว่ ไปหรื อ
ประชาชนในชุมชนคิดเป็ นร้อยละ 20 ของผูต้ อบแบบสอบถามกองทุนหมู่บา้ น
แม้วา่ องค์กรการเงินระดับฐานรากนั้นควรเน้นการให้บริ การแก่สมาชิ ก แต่ผบู ้ ริ หารองค์กร
การเงิ นระดับฐานรากที่ สารวจพบว่า มี องค์กรการเงิ นระดับฐานรากจานวนไม่น้อยที่ มุ่งเน้นการ
ให้บริ การแก่ประชาชนทัว่ ไปด้วย โดยเฉพาะสหกรณ์ ซ่ ึ งประชาชนทัว่ ไปคิดเป็ นร้ อยละ 29.9 ของ
ลูกค้าเป้ าหมายซึ่ งอาจไม่สอดคล้องกับกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้องกับการดาเนิ นงานของ
สหกรณ์ที่กาหนดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จากภาพที่ 5.5 (6) จานวนลูกค้าแยกตามประเภทบริ การทางการเงิน องค์กรการเงินระดับ
ฐานรากทั้ง 3 ประเภทมี ลูกค้ามาใช้บริ การด้านเงิ นฝาก สิ นเชื่ อ และอื่ น ๆ ทั้งหมด 222,375 คน
โดยมีลูกค้าที่ใช้บริ การด้านเงินฝากทั้งหมด 193,504 คน และมีลูกค้าที่ใช้บริ การด้านสิ นเชื่ อทั้งหมด
119,176 คน สามารถแบ่งเป็ น 1) ประเภทกลุ่มออมทรัพย์มีลูกค้ามาใช้บริ การด้านเงินฝาก สิ นเชื่ อ
และอื่น ๆ ทั้งหมด 13,627 คน โดยมีลูกค้าที่ใช้บริ การด้านเงินฝากทั้งหมด 13,507 คน และมีลูกค้า
ที่ ใ ช้บ ริ ก ารด้า นสิ นเชื่ อทั้ง หมด 5,744 คน 2) ประเภทสหกรณ์ มี ลูก ค้า มาใช้บริ การด้านเงิ นฝาก
สิ นเชื่ อ และอื่ น ๆ ทั้งหมด 198,076 คน โดยมีลูกค้าที่ใช้บริ การด้านเงิ นฝากทั้งหมด 169,666 คน
และมีลูกค้าที่ใช้บริ การด้านสิ นเชื่ อทั้งหมด 106,888 คน และ 3) ประเภทกองทุนหมู่บา้ นมีลูกค้า
มาใช้บริ การด้านเงินฝาก สิ นเชื่อ และอื่น ๆ ทั้งหมด 10,672 คน โดยมีลูกค้าที่ใช้บริ การด้านเงินฝาก
ทั้งหมด 10,331 คน และมีลูกค้าที่ใช้บริ การด้านสิ นเชื่อทั้งหมด 6,544 คน
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ภาพที่ 5.6 ประเภทบริการทางการเงินขององค์ กรการเงินระดับฐานราก
(1) สิ นเชื่ อส่ วนบุคคล
100%

91.2%

82.1%

82%

72.3%

80%
60%
40%
20%

5.9% 2.9%

4.5%

16.9%
10.8%

13.4%

7% 11%

0%
สหกรณ์

กองทุน
มี

ไม่มี แต่อนาคตมีแผน

ออมทรัพย์

รวมผูบ้ ริ หาร

ไม่มีและอนาคตไม่มีแผน

(2) สิ นเชื่ อที่อยูอ่ าศัย
100%

83.6%

80%

78.5%

75.5%

66.2%

60%
40%
20%

23.5%
10.3%

16.9%

7.5% 9%

4.6%

กองทุน
ไม่มี แต่อนาคตมีแผน

ออมทรัพย์
ไม่มีและอนาคตไม่มีแผน

12% 12%

0%
สหกรณ์

มี

รวมผูบ้ ริ หาร

(3) สิ นเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ
97%

100%
80%
60%

82.5%

58.8%
32.4%

40%
20%

92.3%

8.8%

0% 3%

0%
สหกรณ์

กองทุน
มี

ไม่มี แต่อนาคตมีแผน

6.2% 1.5%
ออมทรัพย์
ไม่มีและอนาคตไม่มีแผน

5%

12%

รวมผูบ้ ริ หาร
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ภาพที่ 5.6 ประเภทบริการทางการเงินขององค์ กรการเงินระดับฐานราก (ต่ อ)
(4) เงินฝากออมทรัพย์
95.6%

100%

96.9%

100%

97.5%

80%
60%
40%
20%

3.1%

1.5% 2.9%

1.5% 1%

0%
สหกรณ์
มี

กองทุน
ไม่มี แต่อนาคตมีแผน

ออมทรัพย์
ไม่มีและอนาคตไม่มีแผน

รวมผูบ้ ริ หาร

(5) เงินฝากประจา
100%
80%
60%

42.6%
36.8%

40%

38.8%
31.3% 29.9%

20.6%

20%

24.6%

40% 35.4%

35.5% 35.5%

28.5%

0%
สหกรณ์

กองทุน
มี

ไม่มี แต่อนาคตมีแผน

ออมทรัพย์

รวมผูบ้ ริ หาร

ไม่มีและอนาคตไม่มีแผน

(6) ประกันภัยต่าง ๆ
100%
80%
60%
40%
20%

39.7%

42.6%

40.3%

17.6%

49.3%

10.4%

40%

52.3%

7.7%

40%

47.5%

12%

0%
สหกรณ์

กองทุน
มี

ไม่มี แต่อนาคตมีแผน

ออมทรัพย์
ไม่มีและอนาคตไม่มีแผน

รวมผูบ้ ริ หาร
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ภาพที่ 5.6 ประเภทบริการทางการเงินขององค์ กรการเงินระดับฐานราก (ต่ อ)
(7) บริ การโอนเงิน
100%

50%

37.3%
3%

สหกรณ์

กองทุน
ไม่มี แต่อนาคตมีแผน

56%

35.4%

34.5%
9%

0%

0%

มี

64.6%

59.7%

45.6%
30.9%
23.5%

ออมทรัพย์

รวมผูบ้ ริ หาร

ไม่มีและอนาคตไม่มีแผน

(8) บริ การชาระเงิน เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ เป็ นต้น
100%
80%

63.2%

60%

33.8%

40%
20%

58%
38.5%

36.9%
3.1%

3%

2.9%

60%

52.2%
44.8%

3%

0%
สหกรณ์

กองทุน
มี

ไม่มี แต่อนาคตมีแผน

ออมทรัพย์

รวมผูบ้ ริ หาร

ไม่มีและอนาคตไม่มีแผน

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
จากภาพที่ 5.6 (1) บริ การด้านสิ นเชื่ อส่ วนบุคคลขององค์กรการเงิ นระดับฐานรากทั้ง 3
ประเภท ส่ วนใหญ่ในปั จจุบนั มีการให้บริ การคิดเป็ นร้ อยละ 82 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด
โดยแบ่งเป็ น 1) ประเภทกลุ่มออมทรัพย์ ในปั จจุบนั มีการให้บริ การสิ นเชื่อส่ วนบุคคลคิดเป็ นร้อยละ
72.3 ของผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มออมทรัพย์ รองลงมากลุ่มออมทรัพย์ร้อยละ 16.9 ในปั จจุบนั ไม่มี
การให้บ ริ การด้า นสิ นเชื่ อส่ วนบุ ค คลและในอนาคตไม่มี แผนดาเนิ นการให้บ ริ ก าร 2) ประเภท
สหกรณ์ ในปั จจุบนั มีการให้บริ การสิ นเชื่ อส่ วนบุคคลคิดเป็ นร้อยละ 91.2 ของผูต้ อบแบบสอบถาม
สหกรณ์ และ 3) ประเภทกองทุนหมู่บา้ น ในปั จจุบนั มีการให้บริ การสิ นเชื่ อส่ วนบุคคลร้อยละ 82.1
ของผูต้ อบแบบสอบถามกองทุนหมู่บา้ น รองลงมากองทุนหมู่บา้ นร้อยละ 13.4 ในปั จจุบนั ไม่มีการ
ให้บริ การด้านสิ นเชื่อส่ วนบุคคลและในอนาคตไม่มีแผนดาเนิ นการให้บริ การ
จากภาพที่ 5.6 (2) บริ การด้านสิ นเชื่ อที่ อยู่อาศัยขององค์กรการเงิ นระดับฐานรากทั้ง 3
ประเภท ส่ วนใหญ่ใ นปั จจุ บนั ไม่ มีก ารให้บ ริ ก ารด้า นสิ นเชื่ อที่ อยู่อาศัย และในอนาคตไม่มี แผน
ดาเนินการให้บริ การคิดเป็ นร้อยละ 75.5 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด โดยแบ่งเป็ น 1) ประเภท
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กลุ่ ม ออมทรั พ ย์ ในปั จ จุ บ ัน ไม่ มี ก ารให้ บ ริ ก ารด้า นสิ น เชื่ อ ที่ อ ยู่อ าศัย และในอนาคตไม่ มี แ ผน
ดาเนิ นการให้บริ การคิ ดเป็ นร้ อยละ 78.5 ของผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่ มออมทรั พย์ รองลงมากลุ่ ม
ออมทรั พย์ร้อยละ 16.9 ในปั จจุ บนั ไม่มีก ารให้บริ การด้านสิ นเชื่ อที่ อยู่อาศัยแต่ในอนาคตมี แผน
ดาเนิ นการให้บริ การ 2) ประเภทสหกรณ์ ในปั จจุบนั ไม่มีการให้บริ การด้านสิ นเชื่ อที่อยูอ่ าศัยและ
ในอนาคตไม่มี แผนดาเนิ นการให้บริ การคิ ดเป็ นร้ อยละ 66.2 ของผูต้ อบแบบสอบถามสหกรณ์
รองลงมามีสหกรณ์ที่มีการให้บริ การสิ นเชื่ อที่อยูอ่ าศัยคิดเป็ นร้อยละ 23.5 และ 3) ประเภทกองทุน
หมู่บา้ น ในปั จจุ บนั ไม่มีการให้บริ การด้า นสิ นเชื่ อที่ อยู่อาศัยและในอนาคตไม่มีแผนดาเนิ นการ
ให้บริ การคิดเป็ นร้อยละ 83.6 ของผูต้ อบแบบสอบถามกองทุนหมู่บา้ น
จากภาพที่ 5.6 (3) บริ การด้านสิ นเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพขององค์กรการเงินระดับฐาน
รากทั้ง 3 ประเภท ส่ วนใหญ่ในปั จจุบนั มีการให้บริ การคิดเป็ นร้อยละ 82.5 ของผูต้ อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด โดยแบ่งเป็ น 1) ประเภทกลุ่มออมทรัพย์ ในปัจจุบนั มีการให้บริ การคิดเป็ นร้อยละ 92.3 ของ
ผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มออมทรัพย์ 2) ประเภทสหกรณ์ ในปั จจุบนั มีการให้บริ การคิดเป็ นร้อยละ
58.8 ของผูต้ อบแบบสอบถามสหกรณ์ รองลงมาในปั จจุบนั ไม่มีการให้บริ การและในอนาคตไม่มี
แผนดาเนิ นการให้บริ การคิดเป็ นร้ อยละ 32.4 ของผูต้ อบแบบสอบถามสหกรณ์ และ 3) ประเภท
กองทุ นหมู่ บา้ น ในปั จจุ บ นั มี การให้บ ริ ก ารคิ ดเป็ นร้ อยละ 97 ของผูต้ อบแบบสอบถามกองทุ น
หมู่บา้ น รองลงมาในปั จจุบนั ไม่มีการให้บริ การและในอนาคตไม่มีแผนดาเนิ นการให้บริ การคิดเป็ น
ร้อยละ 3 ของผูต้ อบแบบสอบถามกองทุนหมู่บา้ น
จากภาพที่ 5.6 (4) บริ การด้านเงิ นฝากออมทรัพย์ขององค์กรการเงิ นระดับฐานรากทั้ง 3
ประเภท ส่ วนใหญ่ในปั จจุบนั มีการให้บริ การคิดเป็ นร้อยละ 97.5 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด
โดยแบ่งเป็ น 1) ประเภทกลุ่มออมทรัพย์ ในปั จจุบนั มีการให้บริ การคิดเป็ นร้อยละ 97.5 ของผูต้ อบ
แบบสอบถามกลุ่มออมทรัพย์ 2) ประเภทสหกรณ์ ในปั จจุบนั มีการให้บริ การคิดเป็ นร้อยละ 95.6
ของผูต้ อบแบบสอบถามสหกรณ์ รองลงมาในปั จจุบนั ไม่มีการให้บริ การและในอนาคตไม่มีแผน
ดาเนิ นการให้บริ การคิดเป็ นร้อยละ 2.9 ของผูต้ อบแบบสอบถามสหกรณ์ และ 3) ประเภทกองทุน
หมู่บา้ น ในปั จจุ บนั มี การให้บริ การคิ ดเป็ นร้ อยละ 100 ของผูต้ อบแบบสอบถามกองทุ นหมู่บา้ น
การที่ สหกรณ์ เกื อบทุ กแห่ งมี การให้บริ การสิ นเชื่ อออมทรั พย์ใ นสัดส่ วนที่ สูงกว่าบริ การสิ นเชื่ อ
ประจานั้นอาจเกิดมาจากสิ ทธิ์ ประโยชน์ทางภาษีของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสหกรณ์ โดยบัญชี
ออมทรัพย์ดงั กล่าวมีลกั ษณะคล้ายบัญชี เงินฝากประจาเนื่ องจากมีเงื่อนไขในการถอนเงินในบัญชี
เช่น บัญชีออมทรัพย์พิเศษที่ผฝู ้ ากเงินสามารถถอนเงินได้เดือนละครั้ง เป็ นต้น
จากภาพที่ 5.6 (5) บริ ก ารด้า นเงิ นฝากประจาขององค์ก รการเงิ นระดับ ฐานรากทั้ง 3
ประเภท ส่ วนใหญ่ใ นปั จจุ บ นั มี ก ารให้บ ริ ก าร และในปั จจุ บ นั ไม่ มี ก ารให้บริ ก ารแต่ ใ นอนาคต
มีแผนการให้บริ การคิดเป็ นร้อยละ 35.5 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด โดยแบ่งเป็ น 1) ประเภท
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กลุ่มออมทรัพย์ ส่ วนใหญ่ในปั จจุ บนั ไม่มีการให้บริ การแต่ในอนาคตมีแผนการให้บริ การคิดเป็ น
ร้ อยละ 40 ของผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่ มออมทรั พย์ รองลงมาในปั จจุ บนั ไม่มีการให้บริ การและ
ในอนาคตไม่มีแผนดาเนินการให้บริ การคิดเป็ นร้อยละ35.4 ของผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มออมทรัพย์
2) ประเภทสหกรณ์ ในปัจจุบนั มีการให้บริ การคิดเป็ นร้อยละ 42.6 ของผูต้ อบแบบสอบถามสหกรณ์
รองลงมาในปั จจุบนั ไม่มีการให้บริ การแต่ในอนาคตมีแผนดาเนิ นการให้บริ การคิดเป็ นร้อยละ 36.8
ของผูต้ อบแบบสอบถามสหกรณ์ และ 3) ประเภทกองทุนหมู่บา้ น ในปั จจุบนั มีการให้บริ การคิดเป็ น
ร้ อยละ 38.8 ของผูต้ อบแบบสอบถามกองทุ นหมู่ บ ้า น รองลงมาในปั จจุ บ นั ไม่ มี ก ารให้บ ริ ก าร
แต่ในอนาคตมีแผนดาเนิ นการให้บริ การคิดเป็ นร้อยละ 31.3 ของผูต้ อบแบบสอบถามกองทุนหมู่บา้ น
จากภาพที่ 5.6 (6) บริ การด้านประกันประเภทต่าง ๆ ขององค์กรการเงินระดับฐานรากทั้ง
3 ประเภท ส่ วนใหญ่ในปั จจุ บนั ไม่มีการให้บริ การและในอนาคตไม่มีแผนการให้บริ การคิ ดเป็ น
ร้อยละ 47.5 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด โดยแบ่งเป็ น 1) ประเภทกลุ่มออมทรัพย์ ส่ วนใหญ่
ในปั จจุบนั ไม่มีการให้บริ การและในอนาคตไม่มีแผนการให้บริ การคิดเป็ นร้อยละ 52.3 ของผูต้ อบ
แบบสอบถามกลุ่ มออมทรั พ ย์ 2) ประเภทสหกรณ์ ส่ วนใหญ่ ในปั จจุ บนั ไม่มี การให้บริ การและ
ในอนาคตไม่ มี แ ผนการให้ บ ริ ก ารคิ ด เป็ นร้ อ ยละ 42.6 ของผูต้ อบแบบสอบถามสหกรณ์ และ
3) ประเภทกองทุ นหมู่บา้ น ส่ วนใหญ่ในปั จจุ บนั ไม่มีการให้บริ การและในอนาคตไม่มีแผนการ
ให้บริ การคิดเป็ นร้อยละ 49.3ของผูต้ อบแบบสอบถามกองทุนหมู่บา้ น
จากภาพที่ 5.6 (7) บริ การโอนเงินขององค์กรการเงินระดับฐานรากทั้ง 3 ประเภท ส่ วนใหญ่
ในปั จจุ บนั ไม่มีการให้บริ การและในอนาคตไม่มีแผนการให้บริ การคิดเป็ นร้ อยละ 56 ของผูต้ อบ
แบบสอบถามทั้ง หมด โดยแบ่ ง เป็ น 1) ประเภทกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ ส่ วนใหญ่ ใ นปั จจุ บ นั ไม่ มี ก าร
ให้บริ การและในอนาคตไม่มีแผนการให้บริ การคิดเป็ นร้อยละ 64.6 ของผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่ม
ออมทรัพย์ 2) ประเภทสหกรณ์ ส่ วนใหญ่ในปั จจุบนั ไม่มีการให้บริ การและในอนาคตไม่มีแผนการ
ให้บริ การคิดเป็ นร้ อยละ 45.6 ของผูต้ อบแบบสอบถามสหกรณ์ และ 3) ประเภทกองทุ นหมู่บา้ น
ส่ วนใหญ่ในปั จจุบนั ไม่มีการให้บริ การและในอนาคตไม่มีแผนการให้บริ การคิดเป็ นร้ อยละ 59.7
ของผูต้ อบแบบสอบถามกองทุนหมู่บา้ น
จากภาพที่ 5.6 (8) บริ การชาระเงิ น เช่ น ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น ขององค์กร
การเงิ นระดับฐานรากทั้ง 3 ประเภท ส่ วนใหญ่ในปั จจุ บนั ไม่มีการให้บริ การและในอนาคตไม่มี
แผนการให้บริ การคิดเป็ นร้อยละ 58 ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด โดยแบ่งเป็ น 1) ประเภทกลุ่ม
ออมทรัพย์ ส่ วนใหญ่ในปั จจุ บนั ไม่มีการให้บริ การและในอนาคตไม่มีแผนการให้บริ การคิดเป็ น
ร้อยละ 60 ของผูต้ อบแบบสอบถามกลุ่มออมทรัพย์ 2) ประเภทสหกรณ์ ส่ วนใหญ่ในปั จจุบนั ไม่มี
การให้บริ การและในอนาคตไม่มีแผนการให้บริ การคิดเป็ นร้ อยละ 63.2 ของผูต้ อบแบบสอบถาม
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สหกรณ์ และ 3) ประเภทกองทุนหมู่บา้ น ส่ วนใหญ่ในปั จจุบนั ไม่มีการให้บริ การและในอนาคต
ไม่มีแผนการให้บริ การคิดเป็ นร้อยละ 52.2 ของผูต้ อบแบบสอบถามกองทุนหมู่บา้ น
ภาพที่ 5.7 รายได้ ขององค์ กรการเงินระดับฐานรากในปี 2559
(1) องค์กรการเงินระดับฐานรากประเภทกลุ่มออมทรัพย์
บาท

80,000,000
60,681,008
60,000,000
40,000,000
20,000,000

10,606,783

2,427,129

422,046

รายได้จากการลงทุน

รายได้จากการดาเนินการอื่น ๆ

0
รายได้รวม ปี 59

รายได้จากการให้สินเชื่อ

(2) องค์กรการเงินระดับฐานรากประเภทสหกรณ์
บาท

10,000,000,000

8,033,181,073

8,000,000,000

5,134,446,288

6,000,000,000
4,000,000,000

2,136,558,897

2,000,000,000

379,488,480

0

รายได้รวม ปี 59

รายได้จากการให้สินเชื่อ

รายได้จากการลงทุน

รายได้จากการดาเนินการอื่น ๆ

(3) องค์กรการเงินระดับฐานรากประเภทกองทุนหมู่บา้ น
บาท

15,000,000

10,000,000

10,088,597
7,886,581

5,000,000
552,883

455,425

รายได้จากการลงทุน

รายได้จากการดาเนินการอื่น ๆ

0
รายได้รวม ปี 59

รายได้จากการให้สินเชื่อ

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
จากภาพที่ 5.7 (1) องค์กรการเงินระดับฐานรากประเภทกลุ่มออมทรัพย์ จานวน 65 แห่ ง
จาก 11 จังหวัด ในปี 2559 มีรายได้รวม จานวน 10,606,783 บาท โดยจาแนกเป็ นรายได้จากการให้
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สิ นเชื่ อจานวน 60,681,008 บาท รายได้จากการลงทุน จานวน 2,427,129 บาท และรายได้จากการ
ดาเนินการอื่น ๆ จานวน 422,046 บาท
จากภาพที่ 5.7 (2) องค์กรการเงินระดับฐานรากประเภทสหกรณ์ จานวน 68 แห่ ง จาก 11
จังหวัด ในปี 2559 มีรายได้รวม จานวน 8,033,181,073 บาท โดยจาแนกเป็ นรายได้ จากการให้
สิ นเชื่ อจานวน 5,134,446,288 บาท รายได้จากการลงทุน จานวน 2,156,558,897 บาท และรายได้
จากการดาเนินการอื่น ๆ จานวน 379,488,480 บาท
จากภาพที่ 5.7 (3) องค์กรการเงินระดับฐานรากประเภทกองทุนหมู่บา้ น จานวน 67 แห่ ง
จาก 11 จังหวัด ในปี 2559 มีรายได้รวม จานวน 10,088,597 บาท โดยจาแนกเป็ นรายได้จากการให้
สิ นเชื่ อจานวน 7,886,581 บาท รายได้จากการลงทุน จานวน 552,883 บาท และรายได้จากการ
ดาเนินการอื่น ๆ จานวน 455,425 บาท
จากแบบสอบถามพบว่า รายได้หลัก ขององค์ก รการเงิ นระดับ ฐานรากได้ม าจากการให้
สิ นเชื่ อ โดยสหกรณ์ มีสัดส่ วนรายได้จากการดาเนิ นการอื่ น และรายได้จากการลงทุนในสัดส่ วน
ที่สูงกว่าองค์กรการเงิ นระดับฐานรากประเภทอื่น ๆ ซึ่ งสอดคล้องกับธุ รกรรมของสหกรณ์ โดยที่
สหกรณ์ มีการนาเงิ นไปลงทุ นในตราสารหนี้ หรื อตราสารทุ นที่ ได้รับอนุ ญาตจากคณะกรรมการ
พัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ
ภาพที่ 5.8 รายได้ ขององค์ กรการเงินระดับฐานรากในปี 2559
บาท

150,000,000
104,050,070
100,000,000
50,000,000
-

กลุ่มออมทรัพย์

849
สหกรณ์

กองทุนหมู่บา้ น

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
สหกรณ์ มีการลงทุ นในตราสารหนี้ และตราสารทุ นเฉลี่ ยสหกรณ์ ละ 104.05 ล้านบาท
ซึ่ งมากกว่ากลุ่มออมทรัพย์และกองทุนหมู่บา้ น โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกสหกรณ์ที่ได้มีการสารวจ
มีการลงทุนในตราสารหนี้ และตราสารทุน สาหรับกลุ่มออมทรัพย์ที่ได้สารวจนั้น ไม่มีการลงทุน
ในตราสารหนี้ หรื อตราสารทุน ในขณะที่กองทุนหมู่บา้ นที่ได้มีการสารวจ มีเพียงหนึ่ งแห่ งลงทุน
ในตราสารหนี้ และตราสารทุน แต่คิดเป็ นสัดส่ วนที่ต่ า ในภาพรวมกองทุนหมู่บา้ นจึ งมีเงิ นลงทุ น
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เฉลี่ยเพียง 849 บาท อย่างไรก็ดี สหกรณ์ หรื อกลุ่มเกษตรกรที่ ไม่ใช่ สหกรณ์ ออมทรัพย์มีธุรกรรม
ทางการเงินและงบบัญชีคล้ายกับองค์กรการเงินระดับฐานรากประเภทอื่น ๆ
5.4.3 ความเห็นของผู้บริ หารองค์ กรการเงินระดับฐานรากต่ อมาตรการการกากับดูแลในด้ านต่ าง ๆ
ผูว้ จิ ยั ได้สอบถามถึงความเห็นของผูบ้ ริ หารองค์กรการเงินระดับฐานรากมาตรการในการ
กากับดูแลความมัน่ คงทางการเงิ น 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านธรรมาภิบาล (2) ความเสี่ ยงด้านเครดิต
(3) ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง และ (4) ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ โดยผูบ้ ริ หารองค์กรการเงินระดับ
ฐานรากสามารถแสดงความเห็ นต่อมาตรการในการกากับดูแลได้ 5 ระดับ คือ เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วยมาก เห็นด้วยปานกลาง เห็นด้วยน้อย และเห็นด้วยน้อยที่สุด ซึ่ งมาตรการดังกล่าวนั้นคล้าย
กับการกากับดูแลธนาคารพาณิ ชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจแต่ได้มีการปรับปรุ งให้เหมาะสมกับ
ลักษณะการดาเนินการขององค์กรการเงิ นระดับฐานราก นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารองค์กรการเงิ นระดับ
ฐานรากสามารถเลือกที่ไม่แสดงความเห็นหากผูบ้ ริ หารองค์การเงินระดับฐานรากไม่แน่ใจ อย่างไรก็ดี
จากผูบ้ ริ หารองค์กรการเงิ นระดับฐานราก 200 คนที่ ตอบแบบสอบถาม ไม่ มีผูใ้ ดไม่ แน่ ใจต่ อ
มาตรการใด ๆ ผลการสารวจความเห็ นของผูบ้ ริ หารองค์กรการเงิ นระดับฐานรากต่อมาตรการการ
กากับดูแลในด้านต่าง ๆ สรุ ปได้ ดังนี้
ภาพที่ 5.9 ความเห็นของผู้บริหารต่ อการกาหนดให้ ต้องทารายงานงบการเงินตามรู ปแบบทีเ่ ป็ นมาตรฐาน

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
ผูบ้ ริ ห ารองค์ก รการเงิ น ระดับ ฐานรากส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ด้ว ยมากหรื อ มากที่ สุ ด กับ การ
กาหนดให้องค์ก รการเงิ นระดับ ฐานรากต้องท ารายงานงบการเงิ นตามรู ปแบบที่ เป็ นมาตรฐาน
โดยกว่าร้อยละ 50 ของผูบ้ ริ การสหกรณ์และกองทุนหมู่บา้ นเห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว ในขณะ
ที่เพียงร้อยละ 34.85 ของผูบ้ ริ หารกลุ่มออมทรัพย์เห็นด้วยกับการกาหนดให้กลุ่มออมทรัพย์จดั ทา
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งบการเงิ นให้เป็ นมาตรฐาน ทั้ง อาจเป็ นเพราะกลุ่ มออมทรั พย์มีขนาดสิ นทรั พย์ที่ ไม่สู งมากนัก
เมื่อเทียบกับองค์กรการเงิ นอีกสองประเภท และกลุ่มออมทรัพย์ยงั เป็ นการรวมตัวกันของชาวบ้าน
ที่ รู้จกั คุ ้นเคยกันดี จึ งอาจไม่เห็ นว่าการกาหนดมาตรฐานการรายงานงบการเงิ นเป็ นมาตรการที่
สาคัญในการกากับดูแลอย่างไรก็ดี ไม่มีผบู ้ ริ หารองค์กรการเงินระดับฐานรากที่ไม่เห็นด้วยกับการ
กาหนดให้องค์กรการเงินระดับฐานรากจัดทางบการเงินตามรู ปแบบที่เป็ นมาตรฐาน
ภาพที่ 5.10 ความเห็นของผู้บริหารต่ อการกาหนดให้ ต้องว่ าจ้ างผู้ตรวจสอบบัญชี

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
ผูบ้ ริ ห ารองค์ก รการเงิ น ระดับ ฐานรากส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ด้ว ยมากหรื อ มากที่ สุ ด กับ การ
กาหนดให้องค์กรการเงิ นระดับฐานรากต้องว่าจ้างผูต้ รวจสอบบัญชี เพื่อตรวจสอบบัญชี เป็ นให้ไป
ตามมาตรฐาน ทั้งนี้ หากพิจารณาเฉพาะผูบ้ ริ หารองค์กรที่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าวมากที่สุดคือ
สหกรณ์ โดยร้อยละ 61.19 ของผูบ้ ริ หารสหกรณ์เห็นควรกาหนดให้สหกรณ์วา่ จ้างผูต้ รวจสอบบัญชี
ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน ซึ่ งอยู่ในระดับที่สูงกว่าสัดส่ วนผูบ้ ริ หารกองทุนหมู่บา้ นและกลุ่มออมทรัพย์
ซึ่งเห็นด้วยมากที่สุดกับมาตรการอยูท่ ี่ร้อยละ 44.78 และ ร้อยละ 39.39 ตามลาดับ อย่างไรก็ดี มีเพียง
ผูบ้ ริ หารส่ วนน้อยเท่านั้นที่ไม่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว โดยร้อยละ 7.58 ของผูบ้ ริ หารกลุ่มออมทรัพย์
เห็นด้วยน้อยหรื อน้อยที่สุดกับมาตรการดังกล่าว ซึ่ งสู งกว่าสหกรณ์และกองทุนหมู่บา้ นอยูท่ ี่ร้อยละ
3.48 และ 3.48 ตามลาดับ ผลการตอบแบบสอบถามเรื่ องการว่าจ้างผูต้ รวจสอบบัญชี น้ นั สอดคล้อง
กับการกาหนดมาตรฐานการรายงานงบดุ ล ซึ่ งผูบ้ ริ หารกลุ่ มออมทรัพย์อาจเห็ นความสาคัญของ
มาตรการทั้งสองน้อยกว่าผูบ้ ริ หารองค์กรการเงิ นระดับฐานรากประเภทอื่ น ๆ เนื่ องจากมี มูลค่ า
สิ นทรัพย์ที่นอ้ ยกว่า
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ภาพที่ 5.11 ความเห็นของผู้บริ หารต่ อการกาหนดให้ ต้องเปิ ดเผยงบการเงินให้ สมาชิ กทราบเป็ น
ประจาทุกปี

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
เมื่ อสอบถามผูบ้ ริ หารองค์ก รการเงิ นระดับ ฐานรากถึ ง มาตรการที่ ก าหนดให้ องค์ก ร
การเงินระดับฐานรากให้เปิ ดเผยงบการเงิ นให้แก่สมาชิ กทราบทุกปี ผูบ้ ริ หารองค์กรการเงินระดับ
ฐานรากทุกประเภทเห็ นด้วยกับมาตรการดังกล่าวทั้งหมด นอกจากนี้ กว่าร้ อยละ 50 ของผูบ้ ริ หาร
องค์กรการเงิ นระดับฐานรากทุ กประเภท เห็ นด้วยมากกับมาตรการดังกล่ าว (ร้ อยละ70.15 สาหรั บ
สหกรณ์ ร้ อยละ 59.70 สาหรับกองทุนหมู่บา้ น และร้ อยละ 51.52 สาหรั บกลุ่มออมทรั พย์) ซึ่ งเป็ นการ
ส่ ง เสริ ม การมี ส่ วนร่ วมของสมาชิ ก และเป็ นการเพิ่ ม ช่ องทางในการควบคุ ม ภายในขององค์ก ร
การเงินระดับฐานราก
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น้อยที่สุด

น้อย
สหกรณ์

5.97%

0.00%

1.49%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

10.00%

0.00%

20.00%

7.46%

30.00%

13.64%

40.00%

ปานกลาง
กองทุนหมู่บา้ น

39.39%

34.33%

50.00%

35.82%

60.00%

46.97%

58.21%

70.00%

56.72%

ภาพที่ 5.12 ความเห็นของผู้บริหารต่ อการกาหนดให้ ขอข้ อมูลเกีย่ วกับผู้ใช้ บริการทุกรายก่ อนให้ บริการ

มาก

มากที่สุด

กลุ่มออมทรัพย์

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
ผูบ้ ริ หารองค์กรการเงิ นระดับฐานรากเกื อบทั้งหมดเห็ นด้วยกับการกาหนดให้องค์กร
การเงิ น ระดับ ฐานรากขอข้อ มู ล เกี่ ย วกับ ผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารทุ ก รายก่ อ นให้ บ ริ ก าร ซึ่ งสอดคล้อ งกับ
แนวทางการดาเนิ นงานขององค์การเงิ นระดับฐานราก โดยผูบ้ ริ หารกลุ่มออมทรัพย์เห็ นด้วยมากที่สุด
กับมาตรการดังกล่าวในสัดส่ วนที่สูงที่สุด (ร้ อยละ 39.39) เมื่อเทียบกับ ผูบ้ ริ หารสหกรณ์ (ร้ อยละ
34.33) และผูบ้ ริ การกลุ่มออมทรัพย์ (ร้อยละ 35.82)
ภาพที่ 5.13 ความเห็นของผู้บริหารต่ อการกาหนดวาระการดารงตาแหน่ งกรรมการและผู้บริหาร

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
เมื่อสอบถามผูบ้ ริ หารองค์กรการเงินระดับฐานรากถึงการกาหนดวาระการดารงตาแหน่ง
กรรมการและผูบ้ ริ หารองค์กรการเงินระดับฐานราก เพื่อลดโอกาสในการผูกขาดของผูบ้ ริ หารและ
เพื่อให้องค์กรการเงินระดับฐานรากมีธรรมาภิบาลที่ดี ผูบ้ ริ หารองค์กรการเงินระดับฐานรากทั้งสาม
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ประเภทเห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว โดยร้อยละ 47.76 ของผูบ้ ริ หารสหกรณ์ ร้อยละ 49.25 ของ
ผูบ้ ริ หารกองทุนหมู่บา้ น และร้อยละ 37.88 ของกลุ่มออมทรัพย์ เห็ นด้วยมากกับการกาหนดวาระ
การดารงตาแหน่งของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หารองค์กรการเงินระดับฐานราก ทั้งนี้ หนึ่ งในสาเหตุ
หลักที่ สัดส่ วนของผูบ้ ริ หารกลุ่ มออมทรั พย์ที่เห็ นด้วยมากหรื อมากที่ สุดน้อยกว่าองค์กรการเงิ น
อีกสองประเภทคื อขนาดของกลุ่ มออมทรัพย์ นอกจากกลุ่ มออมทรั พย์ที่สารวจมี มูลค่าสิ นทรั พย์
น้อยกว่าสหกรณ์ และกองทุ นหมู่บา้ น กลุ่ มออมทรั พย์เป็ นองค์กรขนาดเล็กและมี จานวนสมาชิ ก
ไม่มากนักเมื่อเทียบกับองค์กรอี กสองประเภท การกาหนดวาระของกรรมการและผูบ้ ริ หารกลุ่ ม
ออมทรัพย์ อาจส่ งผลให้การสรรหากรรมการเป็ นไปได้ยาก นอกจากนี้ การดาเนิ นงานของกองทุน
หมู่บา้ นยังคงอาศัยกลุ่มผูน้ าชุมชนและความไว้ใจของสมาชิกต่อกลุ่มผูน้ าดังกล่าว หากมีการกาหนด
วาระของกรรมการและผูบ้ ริ ห าร อาจกระทบต่ อการด าเนิ น งานของกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ไ ด้ เมื่ อว่า
มาตรการดังกล่าวจะเป็ นการส่ งเสริ มธรรมาภิบาลในองค์กร อย่างไรก็ดี หากพิจารณาเฉพาะสหกรณ์
ผูบ้ ริ หารที่ไม่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าวคือผูบ้ ริ หารสหกรณ์ที่มีมูลค่าสิ นทรัพย์ระหว่าง 10 -100
ล้านบาท
ภาพที่ 5.14 ความเห็นของผู้บริหารสหกรณ์ ต่อการกาหนดวาระการดารงตาแหน่ งกรรมการและ
ผู้บริหาร

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
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ภาพที่ 5.15 ความเห็นของผู้บริหารต่ อการกาหนดให้ กรรมการบางรายต้ องมีความรู้ ความเชี่ ยวชาญ

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
ผูบ้ ริ หารองค์กรการเงินระดับฐานรากส่ วนใหญ่เห็นด้วยกับการกาหนดให้กรรมการบาง
รายต้องมี ความรู้ ความเชี่ ยวชาญด้านการบริ ห ารจัดการ การเงิ น และการบัญชี ทั้งนี้ เพื่อให้การ
ดาเนิ นการขององค์กรการเงินระดับฐานรากเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยผูบ้ ริ หารสหกรณ์เห็ น
ด้วยมากที่ สุดกับ มาตรการดังกล่ า วในสั ดส่ วนที่ สู งที่ สุด (ร้ อยละ 59.70) เมื่ อเที ยบกับ ผูบ้ ริ หาร
กองทุนหมู่บา้ น (ร้อยละ 50.75) และ ผูบ้ ริ หารกองทุนหมู่บา้ น (ร้อยละ45.45) อย่างไรก็ดี ในปั จจุบนั
แม้ว่าองค์กรที่ มีหน้าที่ ส่งเสริ มหรื อกากับดูแลองค์กรการเงิ นทั้งสามประเภทมีโครงการเพื่อเพิ่ม
ความรู ้ ความเชี่ ยวชาญด้านการบริ หารจัดการ การเงิ น และการบัญชี ให้แก่ คณะกรรมการองค์กร
การเงิ น ระดับ ฐานรากแต่ ผูก้ ากับ ดู แ ลยัง ไม่ มี ก ารก าหนดมาตรการดัง กล่ า ว ดัง นั้น หากมี ก าร
กาหนดให้กรรมการบางรายต้องมีความรู้ ความเชี่ ยวชาญด้านการบริ หารจัดการ การเงิน และการ
บัญชี หน่ วยงานที่ทาหน้าที่กากับดูแลองค์กรการเงิ นทั้งสามประเภทต้องมีการเตรี ยมความพร้ อม
ให้แก่คณะกรรมการองค์กรการเงินระดับฐานราก
นอกจากนี้ หากมีการกาหนดวาระการการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการและผูบ้ ริ หาร
องค์ก รการเงิ นระดับฐานราก หน่ วยงานที่ ท าหน้า ที่ ก ากับดู แลต้องมี ก ารเตรี ย มความพร้ อมของ
องค์กรภายใต้การกากับให้สามารถปฏิบตั ิตามแนวทางการกากับดูแลทั้งสองได้
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ภาพที่ 5.16 ความเห็นของผู้บริหารต่ อการกาหนดให้ ผ้ จู ัดการต้ องมีความรู้ ความเชี่ ยวชาญ

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
เมื่อสอบถามถึ งการกาหนดให้ผจู้ ดั การองค์กรการเงินระดับฐานราก ต้องมีความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านการบริ หารจัดการ การเงิน และการบัญชี ผูบ้ ริ หารองค์กรการเงินระดับฐานรากที่ตอบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว มีเพียงผูบ้ ริ หารกลุ่มออมทรัพย์จานวนสอง
รายที่เห็ นด้วยน้อยกับมาตรการดังกล่าว สาหรับผูบ้ ริ หารที่เห็ นด้วยกับมาตรการดังกล่าว ผูบ้ ริ หาร
สหกรณ์ ส่วนใหญ่ (ร้ อยละ 64.18) เห็ นด้วยมากที่สุดกับมาตรการดังกล่าว เมื่อเทียบกับ ผูบ้ ริ หาร
กองทุนหมู่บา้ น (ร้ อยละ 55.22) และกลุ่มออมทรั พย์ (ร้ อยละ 53.03) เช่ นเดี ยวกับการกาหนดให้
คณะกรรมการองค์การเงินระดับฐานรากต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริ หารจัดการ การเงิน
และการบัญชี หน่วยงานที่ทาหน้าที่กากับดูแลต้องมีหน้ามี่ส่งเสริ มให้องค์กรการเงินระดับฐานราก
ทั้งสามประเภทสามารถปฏิบตั ิตามมาตรการดังกล่าวได้
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ภาพที่ 5.17 ความเห็นของผู้บริหารต่ อการกาหนดให้ ต้องมีการแบ่ งระหว่างหนีด้ ีและหนีเ้ สี ย

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
การกาหนดให้องค์กรการเงิ นระดับฐานรากต้องมีการแบ่งระหว่างหนี้ ดีและหนี้ เสี ยเป็ น
มาตรการที่ ส าคัญ ในการก ากับ องค์ก รการเงิ น ระดับ ฐานราก เนื่ องจากการให้ สิ น เชื่ อ เป็ นการ
ให้บริ การหลัก รวมทั้งเป็ นแหล่งรายได้หลักขององค์กรทั้งสามประเภท มาตรการดังกล่าวจะส่ งผล
ให้กรรมการและผูจ้ ดั การองค์กรการเงินระดับ ฐานรากสามารถติดตามสิ นเชื่อซึ่ งเป็ นทรัพย์สินของ
องค์กรทั้ง สามประเภทได้ดีข้ ึ น โดยผูบ้ ริ หารองค์กรการเงิ นระดับฐานรากทั้งสามประเภทเกื อบ
ทั้งหมดเห็ นด้วยกับมาตรการดังกล่าว (มากกว่าร้ อยละ 97) อย่างไรก็ดี เมื่อเทียบกับมาตรการการ
ก ากับ ดู แ ลอื่ น ๆ ผูบ้ ริ ห ารองค์ก รการทั้ง สามเห็ น ด้ว ยกับ มาตรการดัง กล่ า วในระดับ ที่ ต่ า กว่ า
มาตรการอื่ น โดยมี สั ดส่ วนของผูบ้ ริ หารที่ เห็ นด้วยมากสู ง กว่า ผูบ้ ริ หารที่ เห็ นด้วยมากที่ สุ ดกับ
มาตรการดังกล่าว สากรับองค์กรทั้งสามประเภท โดยเฉพาะสหกรณ์ ซึ่ งผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่ (ร้อยละ
65.67) ของผูบ้ ริ หารเห็นด้วยมากกับมาตรการดังกล่าว ในขณะที่เพียงร้อยละ 23.88 เห็นด้วยมากที่สุด
สาหรับกลุ่มออมทรัพย์ ร้อยละ 51.52 ของผูบ้ ริ หารเห็ นด้วยมาก ในขณะที่ ร้อยละ 25.76 เห็ นด้วย
มากที่ สุด อย่างไรก็ดี สัดส่ วนของผูบ้ ริ หารกองทุ นหมู่บา้ นที่ เห็ นด้วยมากและมากที่สุดมีสัดส่ วน
ที่ใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 41.79 และร้อยละ 40.30)
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ภาพที่ 5.18 ความเห็นของผู้บริหารต่ อการกาหนดให้ ต้องหักรายได้ มาสารองไว้ส่วนหนึ่งหากมีหนีเ้ สี ย

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
ผู ้บ ริ หารองค์ ก รการเงิ น ระกับ ฐานรากทั้ง สามประเภทส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ด้ ว ยกับ การ
กาหนดให้องค์กรการเงินระดับฐานรากต้องหักรายได้มาสารองไว้ส่วนหนึ่ งหากองค์กรการเงิ น
ระดับฐานรากมี หนี้ เสี ย ซึ่ งมาตรการดังกล่ าวจะเป็ นการเพิ่มความมัน่ คงทางการเงิ น โดยการลด
ความเสี่ ยงด้านเครดิ ตขององค์กรการเงิ นระดับฐานราก อย่างไรก็ดี แม้ว่าผูบ้ ริ หารองค์กรการเงิ น
ระดับฐานรากส่ วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุดที่จะกาหนดให้องค์กรการเงินระดับฐานรากไม่มุ่งเน้นการ
หากาไร แต่เน้นให้องค์กรการเงินระดับฐานรากมีความมัน่ คง แต่ผบู ้ ริ หารองค์กรทั้งสามประเภท
เห็นด้วยมากกับมาตรการดังกล่าวในสัดส่ วนที่สูงกว่าผูบ้ ริ หารองค์กรทั้งสามประเภทที่เห็นด้วยมาก
ที่สุดกับมาตรการดังกล่าว โดยสัดส่ วนของผูบ้ ริ หารสหกรณ์ เห็ นด้วยมากอยู่ที่ร้อยละ 64.18 และ
สั ด ส่ ว นของผูบ้ ริ หารสหกรณ์ เ ห็ น ด้ว ยมากที่ สุ ด อยู่ที่ ร้ อ ยละ 20.90 สั ด ส่ ว นของผูบ้ ริ ห ารกลุ่ ม
ออมทรัพย์เห็ นด้วยมากอยู่ที่ร้อยละ 50.00 และสัดส่ วนของผูบ้ ริ หารกลุ่มออมทรัพย์เห็ นด้วยมาก
ที่สุดอยูท่ ี่ร้อยละ 15.15 ในขณะที่สัดส่ วนทั้งสองของผูบ้ ริ หารกองทุนหมู่บา้ นอยูใ่ นระดับที่ใกล้เคียง
กันเมื่อเทียบกับสหกรณ์และกลุ่มออมทรัพย์ ทั้งนี้ อาจเกิ ดจากความไม่เข้าใจของกลไกและความ
จาเป็ นของการหักรายได้เพื่อกันสารองของผูบ้ ริ หารองค์กรการเงินระดับฐานราก
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ภาพที่ 5.19 ความเห็นของผู้บริหารต่ อการกาหนดงวดการชาระเงินกู้ อายุของผู้ก้ ู ความสามารถ
ในการชาระหนีข้ องผู้ก้ ู

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
ผูบ้ ริ หารองค์กรการเงิ นระดับฐานรากส่ วนใหญ่เห็ นด้วยกับการกาหนดงวดการชาระ
เงินกู้ อายุของผูก้ ู้ ความสามารถในการชาระหนี้ ของผูก้ ู้ ซึ่ งมาตรการดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้
องค์กรการเงินระดับฐานรากมีคุณภาพสิ นเชื่ อที่มีคุณภาพและลดความเสี่ ยงด้านเครดิต รวมทั้งมิให้
สมาชิกองค์กรการเงินระดับฐานรากก่อหนี้สินจนเกินตัว ซึ่ งเป็ นอีกหนึ่ งในมาตรการที่สาคัญในการ
กากับดูแลความเสี่ ยงด้านเครดิตขององค์กรการเงินระดับฐานราก อย่างไรก็ดี ผูบ้ ริ หารสหกรณ์และ
ผูบ้ ริ หารกลุ่มออมทรัพย์เห็นด้วยมากกับมาตรการดังกล่าวในสัดส่ วนที่สูงที่สุด (ร้อยละ 56.72 และ
ร้ อยละ 51.25 ตามลาดับ) ซึ่ งสู งกว่าสัดส่ วนของผูบ้ ริ หารองค์ของทั้งสองที่ เห็ นด้วยมากที่ สุดกับ
มาตรการดังกล่าวอย่างมีนยั สาคัญ (ร้อยละ 25.38 และร้อยละ 24.25 ตามลาดับ) ในขณะที่ผบู ้ ริ หาร
กองทุนหมู่บา้ นเห็นด้วยมากที่สุดกับมาตรการดังกล่าวในสัดส่ วนที่สูงที่สุด (ร้อยละ 41.79) แม้วา่ จะ
อยู่ในระดับที่ ใกล้เคี ยงกับผูบ้ ริ หารกองทุ นหมู่บา้ นที่ เห็ นด้วยมากกับ มาตรการดังกล่ าว (ร้ อยละ
40.30) ผลจากแบบสารวจของมาตรการนี้ สอดคล้องกับความเห็ นของผูบ้ ริ หารองค์กรระดับฐานราก
ต่อมาตรการการกากับดูแลความเสี่ ยงด้านเครดิตประเภทอื่นที่สัดส่ วนผูบ้ ริ หารที่เห็นด้วยมากสู งกว่า
สัดส่ วนของผูบ้ ริ หารที่เห็นด้วยมากที่สุด ซึ่ งแตกต่างจากมาตรการการกากับดูแลด้านธรรมาภิบาล
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ภาพที่ 5.20 ความเห็นของผู้บริหารต่ อการจากัดวงเงินและประเภทการลงทุน

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
มาตรการที่ จะจากัด วงเงิ นและประเภทการลงทุ นขององค์ก รการเงิ นระดับฐานราก
เป็ นอีกหนึ่ งในมาตรการที่สาคัญในการกากับดูแลความเสี่ ยงด้านเครดิ ตขององค์กรการเงิ นระดับ
ฐานราก เนื่ องจากเป็ นการกาหนดให้องค์กรการเงินระดับฐานรากไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความ
เสี่ ยงสู งและมีความซับซ้อนในวงเงินที่สูง เพราะอาจนาไปสู่ ความสู ญเสี ยต่อองค์กรได้ โดยผูบ้ ริ หาร
องค์กรการเงิ นระดับฐานรากทั้งสามประเภทเห็ นด้วยกับมาตรการดังกล่าว แม้ว่าระดับความเห็ น
ด้วยของผูบ้ ริ หารจะแตกต่างกันตามประเภทขององค์กรการเงินระดับฐานราก โดยผูบ้ ริ หารสหกรณ์
และผูบ้ ริ หารกลุ่ มออมทรั พย์เห็ นด้วยมากกับการจากัดวงเงิ นและประเภทการลงทุ นขององค์ก ร
(ร้อยละ 55.22 และร้อยละ 56.06 ตามลาดับ) ในสัดส่ วนที่สูงกว่าผูบ้ ริ หารกลุ่มออมทรัพย์เห็นด้วย
มากที่ สุดกับมาตรการดังกล่ าว (ร้ อยละ 28.36 และร้ อยละ 25.76 ตามลาดับ) ในขณะที่ ผูบ้ ริ หาร
กองทุนหมู่บา้ นเห็นด้วยมากที่สุดกับมาตรการดังกล่าว (ร้อยละ 47.76) ในสัดส่ วนที่สูงกว่าผูบ้ ริ หาร
กองทุนหมู่บา้ นที่เห็นด้วยมากกับมาตรการดังกล่าว (ร้อยละ 34.33)
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ภาพที่ 5.21 ความเห็นของผู้บริหารต่ อการกาหนดให้ สามารถปล่ อยกู้ได้ เป็ นสั ดส่ วนของทุนเท่ านั้น

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
ผูบ้ ริ หารองค์กรการเงินระดับฐานรากส่ วนใหญ่เห็นด้วยกับการกาหนดให้องค์กรการเงิน
ระดับ ฐานรากสามารถปล่ อยกู้ไ ด้เป็ นสั ดส่ วนของทุ นขององค์ก รการเงิ นระดับฐานรากเท่ า นั้น
ซึ่ งมาตรการดัง กล่ า วเป็ นการป้ องกัน ให้ อ งค์ ก รการเงิ น ระดับ ฐานรากก่ อ หนี้ สิ น จนเกิ น ตัว
(Leverage) เนื่องจากจะส่ งผลให้องค์กรการเงินระดับฐานรากดังกล่าวมีความเปราะบางทางการเงิน
โดยผูบ้ ริ หารองค์กรการเงินระดับฐานรากส่ วนใหญ่เห็นด้วยกับการกาหนดให้องค์กรการเงินระดับ
ฐานรากสามารถปล่ อ ยกู้ ไ ด้ เ ป็ นสั ด ส่ ว นของทุ น ขององค์ ก รการเงิ น ระดับ ฐานรากเท่ า นั้ น
โดยผูบ้ ริ ห ารองค์ก รการเงิ น ระดับ ฐานรากทั้ง สามประเภทเห็ น ด้ว ยมากกับ มาตรการดัง กล่ า ว
ในสัดส่ วนที่สูงที่สุด (ร้ อยละ 59.70 สาหรับสหกรณ์ ร้ อยละ 46.27 สาหรับกองทุ นหมู่บา้ น และ
ร้อยละ 48.48 สาหรับกลุ่มออมทรัพย์) โดยมีเพียงร้ อยละ 2.98 ร้ อยละ 1.49 และร้ อยละ 3.03 ของ
ผูบ้ ริ หารสหกรณ์ ผูบ้ ริ หารกองทุนหมู่บา้ น และผูบ้ ริ หารกลุ่มออมทรัพย์ที่ไม่เห็ นด้วยกับมาตรการ
ดังกล่าว
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ภาพที่ 5.22 ความเห็นของผู้บริหารต่ อการจากัดวงเงินสิ นเชื่อทีม่ ีส่วนเกี่ยวข้ องกับกรรมการหรือ
ผู้บริ หาร

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
เมื่อสอบถามความเห็นของผูบ้ ริ หารขององค์กรการเงินระดับฐานรากถึงมาตรการในการ
จากัดวงเงิ นสิ นเชื่ อที่ มีส่วนเกี่ ยวข้องกับกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารขององค์กรการเงิ นระดับฐานราก
ผูบ้ ริ หารองค์กรทั้งสามประเภทเป็ นด้วยกับมาตรการดังกล่ าว มี เพียงร้ อยละ 2.99 ของผูบ้ ริ หาร
สหกรณ์ ร้ อยละ 2.98 ของผูบ้ ริ หารกองทุนหมู่บา้ น และร้ อยละ 3.03 ของผูบ้ ริ หารกลุ่มออมทรัพย์
ที่ ไ ม่เห็ นด้วยกับ มาตรการดัง กล่ า ว สาหรั บ ผูบ้ ริ ห ารองค์กรการเงิ นระดับฐานรากที่ เห็ นด้วยกับ
มาตรการนี้ ส่ วนใหญ่เห็นด้วยมากกับการจากัดวงเงินสิ นเชื่ อที่เกี่ยวข้องกับกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
(ร้อยละ 50.75 สาหรับสหกรณ์ ร้อยละ 43.28 สาหรับกองทุนหมู่บา้ น และร้ อยละ 46.97 สาหรับ
กลุ่ ม ออมทรั พ ย์) มาตรการดัง กล่ า วมี วตั ถุ ป ระสงค์ใ นการลดความเสี่ ย งด้า นเครดิ ตขององค์ก ร
การเงินระดับฐานรากในกรณี ที่สหกรณ์ กองทุนหมู่บา้ น หรื อกลุ่มออมทรัพย์ให้สินเชื่ อแก่ผทู ้ ี่มีส่วน
ได้ส่วนเสี ยในการบริ หารสหกรณ์ในสัดส่ วนที่สูงเมื่อเทียบกับสิ นเชื่ อทั้งหมด เนื่องจากอาจมีการใช้
ตาแหน่งหน้าที่ของคณะกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารในการให้สินเชื่อแก่ตนเองในกรณี ที่ไม่สมควร
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ภาพที่ 5.23 ความเห็นของผู้บริหารต่ อการกาหนดให้ สินเชื่อต่ อรายได้ เกิน 15 ล้านบาท

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
แม้ว่ า ผู ้บ ริ ห ารองค์ ก รการเงิ น ระดับ ฐานรากส่ ว นใหญ่ เ ห็ น ด้ว ยกับ มาตรการที่ จ ะ
กาหนดให้องค์กรการเงิ นระดับฐานรากให้สินเชื่ อต่อรายได้เกิ น 15 ล้านบาท มาตรการดังกล่ าว
มีวตั ถุ ประสงค์ให้องค์กรการเงินระดับฐานรากมีการกระจายความเสี่ ยงในการให้สินเชื่ อ กล่าวคือ
การกาหนดให้องค์กรการเงินระดับฐานรากให้สินเชื่อในลักษณะกระจุกตัวให้แก่ลูกหนี้ จานวนน้อย
เนื่องจากองค์กรจะประสบปั ญหาความมัน่ คงทางการเงินหากลูกหนี้ กลุ่มดังกล่าวขาดความสามารถ
ในการชาระหนี้ คืน อย่างไรก็ดี สัดส่ วนของผูบ้ ริ หารองค์กรทั้งสามประเภทที่ เห็ นด้วยนั้นอยู่ใน
ระดับที่ต่าที่สุดเมื่อเทียบกับมาตรการการกากับดูแลอื่น ๆ โดย ร้อยละ 20.90 ของผูบ้ ริ หารสหกรณ์
ร้อยละ20.89 ของผูบ้ ริ หารกองทุนหมู่บา้ น และร้ อยละ 19.7 ของผูบ้ ริ หารกลุ่มออมทรัพย์ ไม่เห็ นด้วย
กับมาตรการดังกล่าว สาหรับผูบ้ ริ หารองค์กรการเงินระดับฐานรากที่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว
ส่ วนใหญ่เห็นด้วยมากเท่านั้น (ร้อยละ 41.79 สาหรับสหกรณ์ ร้อยละ 28.36 สาหรับกองทุนหมู่บา้ น
และร้อยละ 40.91 สาหรั บกลุ่ มออมทรัพย์) และมีเพียงร้ อยละ 5.97 ของผูบ้ ริ หารสหกรณ์ ร้อยละ
22.39 ของผูบ้ ริ หารกองทุนหมู่บา้ น และร้อยละ 12.15 ของผูบ้ ริ หารกลุ่มออมทรัพย์ ที่เห็นด้วยมากที่สุด
กับการกาหนดวงเงินสู งสุ ดในการให้สินเชื่อขององค์กรการเงินระดับฐานราก
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ภาพที่ 5.24 ความเห็นของผู้บริหารต่ อการกาหนดวงเงินสิ นเชื่อให้ ไม่ เกิน 15 ล้านบาท

0%
น้อยที่สุด

น้อย

น้อยกว่า 1 ล้านบาท

น้อยกว่า 10 ล้านบาท

ปานกลาง
น้อยกว่า 500 ล้านบาท

มาก
น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท

มากที่สุด
มากกว่า 5,000 ล้านบาท

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
จากผลสารวจพบว่ามูลค่าสิ นทรัพย์ขององค์กรการเงินระดับฐานรากมีความสัมพันธ์กบั
ความคิ ดเห็ นของผูบ้ ริ หารองค์กรการเงิ นระดับ ฐานรากกับการกาหนดวงเงิ นสิ นเชื่ อขององค์ก ร
การเงิ นระดับฐานรากให้ไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยผูบ้ ริ หารองค์กรการเงิ นระดับฐานรากที่ไม่เห็นด้วย
กับมาตรการดังกล่ าวในสั ดส่ วนที่ สู งที่ สุดได้แก่ ผูบ้ ริ หารองค์กรการเงิ นระดับ ฐานรากที่ มีมูลค่ า
สิ นทรัพย์มากกว่า 500 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และผูบ้ ริ หารองค์กรการเงินระดับฐานราก
ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท โดยมีสัดส่ วนผูบ้ ริ หารที่เห็ นด้วยน้อยหรื อน้อยที่สุดคิดเป็ น
ร้อยละ 30 ของผูบ้ ริ หารองค์กรการเงิ นระดับฐานรากประเภทดังกล่ าว ในขณะที่ผบู ้ ริ หารองค์กร
การเงินระดับฐานรากที่ไม่เห็นด้วยกับการกาหนดวงเงินสิ นเชื่ อในระดับที่นอ้ ยที่สุดได้แก่ผบู ้ ริ หาร
องค์กรการเงิ นระดับฐานรากที่มีมูลค่าน้อยกว่า 1 ล้านบาท ทั้งนี้ องค์กรการเงิ นระดับฐานรากที่มี
มูลค่าสิ นทรัพย์สูงอาจมีวงเงินในการธุ รกรรมสิ นเชื่ อในจานวนที่สูงกว่าองค์กรการเงินระดับฐานราก
ที่มีมูลค่าสิ นทรัพย์ไม่มากนัก
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ภาพที่ 5.25 ความเห็นของผู้บริหารต่ อระยะเวลาในการดาเนินงานต่ อการกาหนดวงเงินสิ นเชื่อ
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ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
นอกจากนี้ จากการสารวจพบว่า ระยะเวลาในการดาเนิ นงานขององค์กรการเงิ นระดับ
ฐานรากมี ความสัม พันธ์ ก ับ ความคิ ดเห็ นเกี่ ย วกับ การก าหนดวงเงิ นสิ นเชื่ อของผูบ้ ริ หารองค์ก ร
การเงินระดับฐานราก โดยผูบ้ ริ หารองค์กรการเงินระดับฐานรากที่มีระยะเวลาดาเนิ นการที่นอ้ ยกว่า
10 ปี จะเป็ นกลุ่มที่ไม่เห็ นด้วยกับการกาหนดวงเงิ นสิ นเชื่ อในสัดส่ วนที่สูงที่สุดคิดเป็ นร้ อยละ 40
ในขณะที่ผบู ้ ริ หารองค์กรการเงิ นระดับฐานรากที่ได้ดาเนิ นการมามากกว่า 20 ปี เห็นด้วยมากหรื อ
มากที่สุดกับการกาหนดวงเงินสิ นเชื่ อที่ 15 ล้านบาท ในสัดส่ วนที่สูงที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 51.3 ทั้งนี้
อาจเป็ นเพราะผู ้บ ริ หารองค์ ก รการเงิ น ระดั บ ฐานรากที่ มี ก ารด าเนิ น งานมากกว่ า 20 ปี
มีประสบการณ์ ในการบริ การความเสี่ ยงขององค์กรและมีความรู้ ความเข้าใจความสาคัญในการ
กระจายความเสี่ ยงหรื อการจ ากัด ความเสี่ ย งขององค์ ก รการเงิ น ระดับ ฐานราก (Exposure)
ต่อผูใ้ ช้บริ การรายองค์กรการเงินระดับฐานรากใดรายหนึ่ง
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ภาพที่ 5.26 ความเห็นของผู้บริหารต่ อการกาหนดให้ ต้องเก็บเงินสดไว้ทอี่ งค์ กรอย่างน้ อยร้ อยละ 1
ของเงินฝากทั้งหมด

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
ในการกากับดูแลความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง หน่ วยงานกากับดูแลควรกาหนดสัดส่ วน
สิ นทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝากที่องค์กรการเงินระดับฐานรากต้องดารงในกรณี ที่ผฝู ้ ากเงินต้องการ
ถอนเงินจากบัญชี และผูบ้ ริ หารองค์กรการเงิ นระดับฐานรากเห็ นด้วยกับมาตรการดังกล่าว มีเพียง
ร้อยละ 13.44 ของผูบ้ ริ หารสหกรณ์ ร้อยละ 10.44 ของผูบ้ ริ หารกองทุนหมู่บา้ น และร้อยละ 9.10
ของผูบ้ ริ หารกลุ่มออมทรัพย์ที่ไม่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว ในส่ วนของผูบ้ ริ หารองค์กรการเงิน
ระดับฐานรากที่เห็นด้วยกับการกาหนดอัตราสิ นทรัพย์สภาพคล่อง ผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่เห็นด้วยมาก
กับมาตรการดังกล่าว (ร้อยละ 47.76 สาหรับสหกรณ์ ร้อยละ 44.78 สาหรับกองทุนหมู่บา้ น และ
ร้อยละ 42.42 สาหรับกลุ่มออมทรัพย์) และมีเพียงร้อยละ 13.43 ของผูบ้ ริ หารสหกรณ์ที่เห็นด้วยมาก
ที่ สุ ดกับ มาตรการดัง กล่ า ว อย่า งไรก็ ดี ผูบ้ ริ หารองค์ก รการเงิ นระดับ ฐานรากอาจยัง ไม่ เห็ นถึ ง
ความสาคัญของการดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องเนื่ องจากผูฝ้ ากเงินในองค์กรการเงินทั้งสามประเภท
มีคุณลักษณะที่แตกต่างจากผูฝ้ ากเงิ นจากธนาคารพาณิ ชย์หรื อสถาบันการเงิ นเฉพาะกิ จ เนื่ องจาก
ผูบ้ ริ หารองค์กรการเงิ นระดับ ฐานรากบางองค์กรกาหนดให้ส มาชิ ก ที่ ต้องการถอนเงิ นต้องแจ้ง
องค์กรการเงินระดับฐานรากล่วงหน้าก่อนที่จะสามารถถอนเงินได้
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ภาพที่ 5.27 ความเห็นของผู้บริหารต่ อการกาหนดให้ องค์ กรทีม่ ีสินทรัพย์เกิน 1,000 ล้านบาท
ต้ องรายงานความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่อง

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
เมื่อสอบถามผูบ้ ริ หารองค์กรการเงินระดับฐานรากถึงการกาหนดให้องค์กรการเงินขนาด
ที่มีสินทรัพย์เกิ น 1,000 ล้านบาท จัดทาแบบรายงานความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง ผูบ้ ริ หารองค์กร
การเงิ นระดับฐานรากทั้งสามประเภทเห็ นด้วยกับมาตรการดังกล่ าว โดยมีเพียงร้ อยละ 8.95 ของ
ผูบ้ ริ หารสหกรณ์ ร้อยละ 8.95 ของผูบ้ ริ หารกองทุนหมู่บา้ น และร้อยละ 4.56 ของผูบ้ ริ หารกลุ่มออมทรัพย์
ที่ ไ ม่เห็ นด้วยกับ มาตรการดัง กล่ า ว สาหรั บ ผูบ้ ริ หารองค์กรการเงิ นระดับ ฐานรากที่ เห็ นด้วยกับ
มาตรการดังกล่ าวส่ วนใหญ่เห็ นด้วยมากกับการกาหนดให้องค์กรการเงิ นระดับฐานรากที่มีมูลค่า
สิ นทรัพย์สูงกว่า 1,000 ล้านบาท ต้องจัดทาแบบรายงานความเสี่ ยงด้านสิ นทรัพย์สภาพคล่อง
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเฉพาะองค์กรการเงิ นระดับฐานรากประเภทสหกรณ์ เนื่ องจาก
เป็ นองค์กรการเงินระดับฐานรากประเภทเดียวที่ภายในการสารวจมีองค์กรที่มีมูลค่าสิ นทรัพย์เกินกว่า
1,000 ล้านบาทพบว่าผูบ้ ริ การสหกรณ์ที่มีมูลค่าเกินกว่า 1,000 ล้านบาท เห็นด้วยกับการกาหนดให้
สหกรณ์จดั ทารายงานความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องตามภาพที่ 5.28
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ภาพที่ 5.28 ความเห็นของผู้บริหารต่ อการกาหนดให้ สหกรณ์ ขนาดทีม่ ีสินทรัพย์ เกิน 1,000 ล้ านบาท
ต้ องรายงานความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่อง

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
ภาพที่ 5.29 ความเห็นของผู้บริหารต่ อการกาหนดให้ ต้องมีแนวทางปฏิบัติด้านการควบคุมภายใน
ทีช่ ่ วยลดความเสี่ ยงทีเ่ กิดจากความผิดพลาดจากการดาเนินงานและการทุจริตของคณะกรรมการ

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
เมื่ อ สอบถามถึ ง ความเห็ นของผูบ้ ริ หารองค์ก รการเงิ นระดับ ฐานรากต่ อ การก าหนด
กาหนดให้องค์กรการเงินระดับฐานรากต้องมีแนวทางปฏิบตั ิดา้ นการควบคุมภายในที่ช่วยลดความเสี่ ยง
ที่ เกิ ดจากความผิด พลาดจากการดาเนิ นงานและการทุ จ ริ ตของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หารองค์ก ร
การเงินระดับฐานรากเกือบทั้งหมดเห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว โดยผูบ้ ริ หารองค์กรการเงินระดับ
ฐานรากเห็นด้วยมากกับมาตรการดังกล่าวในสัดส่ วนที่สูงที่สุด (ร้อยละ 58.21 สาหรับสหกรณ์ ร้อยละ
56.72 สาหรับกองทุ นหมู่บา้ น และร้ อยละ 46.97 สาหรับกลุ่ มออมทรั พย์) และมีผบู้ ริ หารองค์กร
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ทั้งสามประเภทเห็นด้วยมากกับมาตรการดังกล่าวในสัดส่ วนรองลงมา (ร้อยละ 34.33 สาหรับสหกรณ์
ร้อยละ 35.82 สาหรับกองทุนหมู่บา้ น และร้อยละ 39.39 สาหรับกลุ่มออมทรัพย์)
นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ได้สอบถามความเห็นของผูบ้ ริ หารองค์กรการเงินระดับฐานรากต่อแนวทาง
การกากับดู แลความมัน่ คงทางการเงิ นขององค์กรการเงิ นระดับฐานรากในภาพรวม โดยสามารถ
สรุ ปความเห็นของผูบ้ ริ หารองค์กรการเงินระดับชุมชนได้ดงั นี้
ภาพที่ 5.30 ความเห็นของผู้บริหารต่ อการกาหนดให้ ไม่ ม่ ุงเน้ นการหากาไรแต่ เน้ นให้ มีความมั่นคง

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
ผูบ้ ริ หารองค์กรการเงิ นระดับฐานรากที่ตอบแบบสอบถามเกื อบทั้งหมดเห็ นด้วยที่ จะ
กาหนดให้องค์กรการเงินระดับฐานรากไม่มุ่งเน้นการหากาไรแต่เน้นให้องค์กรการเงิ นระดับฐานราก
มีความมัน่ คง โดยสาหรับสหกรณ์ และกองทุนหมู่บา้ น ผูบ้ ริ หารองค์กรทั้งสองประเภทเห็ นมากที่สุด
ด้วยกับการให้ความสาคัญกับความมัน่ คงทางการเงิ นมากกว่าการแสวงหาผลกาไร (ร้อยละ 44.78
และร้ อยละ 55.22 ตามลาดับ) ในขณะที่ผบู ้ ริ หารกลุ่มออมทรัพย์เห็นด้วยมากกับหลักการดังกล่าว
ในสัดส่ วนที่สูงที่สุด (ร้อยละ 48.48)
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ภาพที่ 5.31 ความเห็นของผู้บริหารต่ อการกาหนดให้ ลดอัตราดอกเบีย้ เงินฝากลง เพือ่ เก็บสะสม
รายได้ ไว้ให้ องค์ กรมีความมั่นคง

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
เมื่อสอบถามถึ งความเห็ นของผูบ้ ริ หารองค์กรการเงิ นระดับฐานรากถึ งการกาหนดให้
องค์กรการเงินระดับฐานรากลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลง เพื่อเก็บสะสมรายได้ไว้ให้องค์กรการเงิน
ระดับฐานรากมีความมัน่ คง ผูบ้ ริ หารองค์กรการเงินระดับฐานรากเห็นด้วยมากกับแนวทางดังกล่าว
ในสัดส่ วนที่สูงที่สุด (ร้ อยละ 58.21 สาหรับสหกรณ์ ร้ อยละ 56.72 สาหรับกองทุนหมู่บา้ น และ
ร้อยละ 46.97 สาหรับกลุ่มออมทรัพย์) อย่างไรก็ดี ร้อยละ10.45 ของผูบ้ ริ หารสหกรณ์ ร้อยละ 11.94
ของผูบ้ ริ หารกองทุนหมู่บา้ น และร้อยละ 6.06 ของผูบ้ ริ หารกลุ่มออมทรัพย์ ไม่เห็นด้วยต่อแนวทาง
ดังกล่าว ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะสมาชิ กขององค์กรการเงินระดับฐานรากต้องการผลตอบแทนที่สูงกว่า
การฝากเงิ นกับ ธนาคารพาณิ ช ย์หรื อสถาบันการเงิ นเฉพาะกิ จ ผูบ้ ริ หารองค์ก รทั้ง สามประเภท
จึงไม่เห็นด้วยกับการลดดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อลดต้นทุนทางการเงินขององค์กร
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ภาพที่ 5.32 ความเห็นของผู้บริหารต่ อการกาหนดให้ ต้องกันรายได้ ส่วนหนึ่งเก็บเป็ นทุนสารอง

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
ผูบ้ ริ หารองค์ก รการเงิ นระดับฐานรากเกื อบทั้งหมดเห็ นด้วยกับแนวทางที่ กาหนดให้
องค์ก รการเงิ นระดับฐานรากมี ตอ้ งกันรายได้ส่ วนหนึ่ งเก็บ เป็ นทุ นส ารอง ส าหรับสหกรณ์ และ
กลุ่มออมทรัพย์ ผูบ้ ริ หารเห็นด้วยมากกับแนวทางดังกล่าวเป็ นสัดส่ วนที่สูงที่สุด (ร้อยละ 46.27 และ
ร้อยละ 37.88 ตามลาดับ) สาหรับกองทุนหมู่บา้ น ผูบ้ ริ หารเห็ นด้วยมากที่สุดกับแนวทางดังกล่าว
เป็ นสัดส่ วนที่สูงที่สุด (ร้อยละ 46.27)
จากผลการตอบแบบสอบถามสามารถสรุ ปได้ว่าผูบ้ ริ หารองค์กรการเงิ นระดับฐานราก
ให้ความสาคัญอย่างสู งสุ ดกับความมัน่ คงทางการเงินและความยัง่ ยืนขององค์กรการเงิ นระดับฐาน
ราก ดังนั้น ผูบ้ ริ หารองค์กรการเงินระดับฐานรากควรที่จะเห็นด้วยในระดับที่มากที่สุดกับมาตรการ
กากับดู แลที่ จะส่ งผลให้องค์กรมี ความมัน่ คงทางการเงิ น แม้ว่าอาจจะส่ งผลกระทบต่อกาไรของ
องค์กร อย่างไรก็ดี จากผลสรุ ปความเห็นของผูบ้ ริ หารองค์กรการเงินระดับฐานราก ผูบ้ ริ หารแค่เห็น
ด้วยมากกับมาตรการการกากับดูแลเท่านั้น โดยเฉพาะมาตรการการกากับดูแลความเสี่ ยงด้านเครดิต
ทั้ง นี้ อาจมี ส าเหตุ ม าจากที่ ผูบ้ ริ ห ารองค์ ก รการเงิ น ระดับ ฐานรากไม่ มี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจถึ ง
ความสัมพันธ์ของมาตรการการกากับดูแลและความมัน่ คงทางการเงินขององค์กร ดังนั้น หน่วยงาน
ที่มีหน้าที่กากับดูแลและส่ งเสริ มองค์กรการเงิ นระดับฐานรากทั้งสามประเภทควรมุ่งเน้นการสร้าง
ความรู ้ความเข้าใจถึงความสาคัญของมาตรการต่าง ๆในการกากับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานราก
5.4.4 บทบาทของหน่ วยงานกากับดูแลต่ อการส่ งเสริม พัฒนา และกากับดูแลองค์ กรการเงินระดับ
ฐานราก
จากการสารวจความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารองค์กรการเงิ นระดับฐานรากทั้งสามประเภท
(สหกรณ์ กองทุ นหมู่บา้ น และกลุ่ มออมทรั พย์) พบว่า ผูบ้ ริ หารองค์กรเห็ นด้วยกับการยกระดับ
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มาตรฐานการกากับดูแลความมัน่ คงทางการเงินขององค์กรการเงินระดับฐานราก โดยเฉพาะการส่ งเสริ ม
ความรู ้ ให้แก่คณะกรรมการ รวมทั้งการกาหนดให้การดาเนิ นงานของกรรมการเป็ นไปอย่างโปร่ งใส่ และ
เป็ นไปตามธรรมาภิบาล อย่างไรก็ดี ผูบ้ ริ หารองค์กรการเงิ นระดับฐานรากเห็ นว่าหน้าที่หลักของ
หน่ วยงานภาครั ฐคื อการส่ ง เสริ มและสนับ สนุ นองค์กรการเงิ นระดับฐานรากในด้า นต่าง ๆ เช่ น
เงินทุน การอบรมให้ความรู้ การจัดทาระบบสารสนเทศ มากกว่าการกากับดูแลทางการเงิน อย่างไรก็ดี
ผูบ้ ริ หารองค์กรการเงินระดับฐานรากยังคงเห็ นความสาคัญของบทบาทภาครัฐในการเข้ามากากับ
ดู แลเพื่ อคุ ้มครองสมาชิ ก อย่างไรก็ ดี ผูบ้ ริ หารองค์กรการเงิ นระดับ ฐานรากแต่ล ะประเภทยัง มี
ความเห็ นที่ แตกต่ างกันเกี่ ย วกับ บทบาทของภาครั ฐในการพัฒนาและกากับดู แลองค์กรของตน
ซึ่ งรายละเอียดสรุ ปได้ ดังนี้
1) สหกรณ์
1.1) ผูบ้ ริ หารสหกรณ์ จานวนมากเห็ นว่าการจัดทาบัญชี ของสหกรณ์ ยงั มี อุปสรรค
ที่จะต้องแก้ไข โดยเฉพาะสหกรณ์ขนาดเล็กที่ขาดความรู ้ความเข้าใจในการทาบัญชี
1.2) ผูบ้ ริ หารสหกรณ์ เห็ นควรเพิ่มเติ มเกณฑ์การกากับดูแลความมัน่ คงทางการเงิ น
โดยเฉพาะเกณฑ์ดา้ นธรรมาภิบาล นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารสหกรณ์อีกจานวนหนึ่ งเห็นว่ามีขอ้ บกพร้อง
ในการน าเกณฑ์ ก ากับ ดู แ ลความมั่น คงทางการเงิ น มาบัง คับ ใช้ ซึ่ งอาจแก้ไ ขได้โ ดยให้ มี ก าร
ตรวจสอบการดาเนิ นกิ จการของสหกรณ์ เพิ่มเติ มจากการตรวจบัญชี ทวั่ ไป โดยเฉพาะในกรณี ที่
คณะกรรมการสหกรณ์ไม่บริ หารงานตามวิถีและอุดมการณ์ของสหกรณ์
2) กองทุนหมู่บ้าน
2.1) ผูบ้ ริ หารกองทุ น หมู่ บ ้า นยัง คงเห็ นความส าคัญ ของภาครั ฐ ในการสนับ สนุ น
เงินทุน ซึ่ งแตกต่างจากสหกรณ์และกลุ่มออมทรัพย์ โดยผูบ้ ริ หารกองทุนหมู่บา้ นเห็นควรให้รัฐบาล
เพิ่มทุนให้กองทุนหมู่บา้ นในการดาเนินการ
2.2) ผูบ้ ริ หารกองทุ นหมู่บ ้านเห็ นความสาคัญในการเพิ่มเติ มเกณฑ์การกากับดู แล
แต่ควรดาเนินงานควบคู่ไปกับการส่ งเสริ มและให้ความรู ้แก่คณะกรรมการและสมาชิ กของกองทุน
หมู่บา้ น ทั้งนี้ มีผบู ้ ริ หารกองทุนหมู่บา้ นจานวนหนึ่ งมีความกังวลเรื่ องปั ญหาการทุจริ ตในกองทุน
หมู่บา้ นและประสงค์ให้หน่วยงานกากับดูแลดาเนินการตรวจสอบกิจการในสถานที่ (On-Site)
2.3) นอกจากการสนับสนุ นด้านเงินทุนแล้ว ผูบ้ ริ หารกองทุนหมู่บา้ นอีกจานวนมาก
เห็นควรให้ภาครัฐส่ งเสริ มระบบสารสนเทศ เพื่อให้การดาเนิ นงานของกองทุนหมู่บา้ นเป็ นไปอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ ซี่ งระบบสารสนเทศดังกล่าวอาจรวมถึงระบบบัญชีของกองทุนหมู่บา้ นด้วย

184
3) กลุ่มออมทรัพย์
3.1) ผูบ้ ริ หารกลุ่ มออมทรัพย์จานวนมากเห็ นควรปรับปรุ งกฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับ
กลุ่ มออมทรั พ ย์เพื่ อยกระดับ ให้ก ลุ่ ม ออมทรั พย์มี สถานะเป็ นนิ ติบุค คลและสามารถท าธุ รกรรม
ทางการเงินโดยมีกฎหมายรองรับที่ชดั เจน
3.2) ผูบ้ ริ หารกลุ่ มออมทรัพย์เห็ นความสาคัญของการเพิ่มเติมเกณฑ์การกากับดูแล
ความมัน่ คงทางการเงิน โดยเฉพาะกลุ่มออมทรัพย์ที่มีเงินภายใต้การบริ หารเป็ นจานวนมาก อย่างไร
ก็ดี หน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริ มหรื อกากับดูแลต้องมีหน้าที่ในการให้ความรู้ดา้ นการเงินการบัญชี
และด้านกฎหมายแก่คณะกรรมการและสมาชิกอย่างสม่าเสมอ
3.3) ผูบ้ ริ หารกลุ่มออมทรัพย์ยงั เห็นความสาคัญของบทบาทภาครัฐในการสนับสนุ น
และให้ความรู ้ในการประกอบอาชี พของสมาชิ ก โดยเห็นว่าบทบาทของภาครัฐเป็ นสิ่ งที่สาคัญและ
ยังสามารถพัฒนาได้อีกมาก
นอกจากนี้ จากความเห็ นของผูบ้ ริ หารองค์กรการเงิ นระดับฐานรากทั้งสามประเภท
พบว่า ผูบ้ ริ หารองค์กรการเงิ นระดับฐานรากไม่เห็ นความแตกต่างของหน้าที่ ของภาครั ฐในการ
สนับสนุนและหน้าที่ในการกากับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานราก

5.5 ผลการสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้ บริการองค์ กรการเงินระดับฐานราก
การสารวจความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การองค์กรการเงินระดับฐานรากประกอบด้วย การสอบถาม
ข้อมูลทัว่ ไปของผูใ้ ช้บริ การการเงินฐานรากและประเภทธุ รกรรมที่ใช้บริ การ ข้อมูลเกี่ยวกับความเข้าใจ
ในการกากับดูแลความมัน่ คงและทัศนคติต่อการกากับดูแลที่ดี และข้อมูลเกี่ ยวกับความเข้าใจการ
กากับดูแลด้านความเสี่ ยงและความมัน่ คง รวมทั้งทัศนคติต่อการกากับดูแลดังกล่าว โดยสามารถ
สรุ ปผลการสารวจความคิดเห็นผูใ้ ช้บริ การองค์กรการเงินระดับฐานรากได้ดงั นี้
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5.5.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1) อายุและเพศ
ภาพที่ 5.33 อายุและเพศของผู้ใช้ บริการองค์ กรการเงินระดับฐานรากทีต่ อบแบบสอบถาม
หญิง

< 20 ปี

5
5

1
0
0

13

35
38
33

36
42
35

100

129

50 - 60 ปี

128

40 - 50 ปี

ชาย

177

จานวน (คน)

กลุ่มออมทรัพย์

151

กองทุนหมู่บา้ น

98
93
106

สหกรณ์

96
96
98

จานวน (คน)

เพศ

145

อายุ

20 - 30 ปี

30 - 40 ปี

> 60 ปี

สหกรณ์

กองทุนหมู่บา้ น

กลุ่มออมทรัพย์

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
ผูใ้ ช้บริ การองค์กรการเงิ นระดับฐานรากที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่อายุอยู่ระหว่าง
40 – 60 ปี ส าหรั บ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารกับ สหกรณ์ แ ละกองทุ นหมู่ บ ้า นมี สั ด ส่ วนเพศชายและเพศหญิ ง
ใกล้เคียงกัน ในขณะที่ผใู ้ ช้บริ การกับกลุ่มออมทรัพย์ที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง
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2) การศึกษาและอาชีพ
ภาพที่ 5.34 การศึกษาและอาชี พของผู้ใช้ บริการองค์ กรการเงินระดับฐานรากทีต่ อบแบบสอบถาม
การศึกษา
กองทุนหมู่บา้ น

กลุ่มออมทรัพย์
93

สหกรณ์

51

0
2

14

16

13

25
26

32

41

17

27

32
31

44
52
52

72

92
100

จานวน (คน)

อาชีพ
กองทุนหมู่บา้ น

82

115

154

กลุ่มออมทรัพย์

3

2

5

16

9

33

24

11

38

39
23

39

80

132

สหกรณ์

45

จานวน (คน)

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
ผลการสารวจพบว่าผูใ้ ช้บริ การขององค์ก รระดับฐานรากแต่ละประเภทมี คุณลักษณะ
ที่ แ ตกต่ า งกัน โดยผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารกับ สหกรณ์ ที่ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ จ บการศึ ก ษาระดับ
มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อปริ ญ ญาตรี และประกอบอาชี พ รั บราชการหรื อเกษตรกร ในขณะที่
ผูใ้ ช้บริ การกับกองทุนหมู่บา้ นหรื อกลุ่มออมทรัพย์ที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาหรื อมัธยมศึกษาตอนต้นและประกอบอาชีพเกษตรกรรมหรื อกิจการส่ วนตัว
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3) ด้านรายได้
ภาพที่ 5.35 รายได้ ต่อเดือนของผู้ใช้ บริการองค์ กรการเงินระดับฐานรากทีต่ อบแบบสอบถาม
กลุ่มออมทรัพย์

51

52

50

6
2

4

3

14

23

31

35

48

56

58

81

103

107

กองทุนหมู่บา้ น

107

สหกรณ์

จานวน (คน)

ไม่มีรายได้

ไม่เกิน 5000 บาท

5,001-10,000 บาท

10,001-15,000 บาท

15,001-20,000 บาท

มากกว่า 20,000 บาท

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
ผลการส ารวจพบว่า ผูใ้ ช้บ ริ ก ารกับ สหกรณ์ ที่ ต อบแบบสอบถามส่ ว นใหญ่ มี ร ายได้
มากกว่า 20,000 บาท สอดคล้องกับผลการสารวจอาชี พของผูใ้ ช้บริ การกับสหกรณ์ ซ่ ึ งส่ วนใหญ่
ประกอบอาชี พ รับ ราชการ ในขณะที่ ผูใ้ ช้บ ริ การกับ กองทุ นหมู่ บ ้า นหรื อกลุ่ มออมทรั พ ย์ที่ ตอบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท
5.5.2 ข้ อมูลการใช้ บริการองค์ กรการเงินระดับฐานราก
1) การบริ การสิ นเชื่อและเงินฝาก
ภาพที่ 5.36 การใช้ บริการสิ นเชื่อและเงินฝากแยกตามประเภทขององค์ กร
กลุ่มออมทรัพย์
229
188

192

สินเชื่อส่วนบุคคล

44
14

29

35

69

102

105

174

192

206

257

กองทุนหมู่บา้ น

270

สหกรณ์

จานวน (คน)

สินเชื่อที่อยูอ่ าศัย

สินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ

เงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากประจา

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
ผลการสารวจการใช้บริ การสิ นเชื่อและเงินฝากพบว่า ผูใ้ ช้บริ การกับสหกรณ์ส่วนใหญ่ใช้
บริ ก ารเงิ นฝากออมทรั พย์ บริ การสิ นเชื่ อส่ วนบุ ค คล และบริ ก ารสิ นเชื่ อเพื่ อการประกอบอาชี พ
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สาหรับผูใ้ ช้บริ การกับกองทุนหมู่บา้ นจะใช้บริ การเงินฝากออมทรัพย์ สาหรับบริ การสิ นเชื่ อจะใช้
บริ การสิ นเชื่ อส่ วนบุคคลเป็ นสัดส่ วนเดี ยวกับสิ นเชื่ อเพื่อการประกอบอาชี พ และผูใ้ ช้บริ การกับ
กลุ่มออมทรัพย์จะใช้บริ การเงิ นฝากออมทรัพย์ สาหรับบริ การสิ นเชื่ อจะใช้บริ การสิ นเชื่ อเพื่อการ
ประกอบอาชี พ รองลงมา คื อ สิ นเชื่ อส่ วนบุ ค คล ทั้งนี้ สาหรั บเงิ นฝากจะเห็ นได้ว่า ผูใ้ ช้บริ การ
องค์กรการเงินระดับฐานรากจะใช้เงิ นฝากออมทรัพย์เป็ นหลัก และสาหรับสิ นเชื่ อ ผูใ้ ช้บริ การกับ
สหกรณ์จะใช้สินเชื่อส่ วนบุคคลเป็ นหลัก ในขณะที่ผใู ้ ช้บริ การกับกองทุนหมู่บา้ นและกลุ่มออมทรัพย์
จะใช้สินเชื่อส่ วนบุคคลเป็ นสัดส่ วนเดียวกับสิ นเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ
2) การใช้บริ การประกัน การโอนเงิน หรื อการชาระเงิน
ภาพที่ 5.37 การใช้ บริการประกัน การโอนเงิน หรือการชาระเงินแยกตามประเภทขององค์ กร
จานวน (คน)

กองทุนหมู่บา้ น

กลุ่มออมทรัพย์

20

8

9

12

16

5

9

12

15

32

48

67

สหกรณ์

ประกันประเภทต่างๆ

บริ การโอนเงิน

บริ การชาระเงิน

อื่นๆ

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
ผลการสารวจการใช้บริ การต่าง ๆ ขององค์กรการเงิ นระดับฐานรากพบกว่า ผูใ้ ช้บริ การ
กับสหกรณ์ มีการใช้บริ การประกัน บริ การโอนเงิ นและชาระเงิ นมากกว่าผูใ้ ช้บริ การขององค์กร
การเงิ นระดับฐานรากประเภทอื่ น ๆ อย่างเห็ นได้ชัด ทั้งนี้ อาจเนื่ องจากกองทุนหมู่บา้ นหรื อกลุ่ ม
ออมทรัพย์อาจไม่มีบริ การประกันหรื อโอนเงินและชาระเงิน
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3) การใช้บริ การจากสหกรณ์แยกตามรายได้
ภาพที่ 5.38 การใช้ บริการจากสหกรณ์แยกตามรายได้
ไม่มีรายได้

ไม่เกิน 5000 บาท

5,001-10,000 บาท

10,001-15,000 บาท

15,001-20,000 บาท

มากกว่า 20,000 บาท

จานวน (คน)
7
7
86

16

40

3
4

25
41
140

22
43

7
5
0

2
92

39

50
31
52

26
0

50

31
1

18
8
16
10
0

6
4
7
9
2

5
36

12

2
10

10
110

10
1
1

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
ผลการสารวจการใช้บริ การกับสหกรณ์แยกตามรายได้พบว่า ผูท้ ี่มีรายได้นอ้ ย (รายได้ไม่เกิน
5,000 บาทต่อเดือน) ใช้บริ การสิ นเชื่อเพื่อประกอบอาชี พและเงินฝากออมทรัพย์เป็ นหลัก รองลงมา
คือสิ นเชื่ อส่ วนบุคคล สาหรับผูท้ ี่มีรายได้มากกว่า 20,000 บาทต่อเดื อน จะใช้บริ การเงิ นฝากออม
ทรัพย์และสิ นเชื่อส่ วนบุคคลเป็ นหลัก รองลงมาคือเงินฝากประจาและประกันประเภทต่าง ๆ
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4) การใช้บริ การจากกองทุนหมู่บา้ นแยกตามรายได้
ภาพที่ 5.39 การใช้ บริการจากกองทุนหมู่บ้านแยกตามรายได้
จานวน (คน)

ไม่มีรายได้
3
37
29
82

39
2

ไม่เกิน 5000 บาท
4
1
24
31
17
85
1
8
20

47
1

5,001-10,000 บาท
5
33
38

101

48
4

10,001-15,000 บาท
1
1
8
4
10
5
28

21
1

7

15
0

15,001-20,000 บาท
0

มากกว่า 20,000 บาท
01
0
1

2

5

1
0

5

2

4
1

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
ผลการสารวจการใช้บริ การกับกองทุนหมู่บา้ นแยกตามรายได้ได้ผลเดียวกับผูใ้ ช้บริ การ
สหกรณ์ โดยผูท้ ี่มีรายได้น้อย (รายได้ไม่เกิ น 5,000 บาทต่อเดื อน) ใช้บริ การสิ นเชื่ อเพื่อประกอบ
อาชี พและเงินฝากออมทรัพย์เป็ นหลัก รองลงมาคือสิ นเชื่ อส่ วนบุคคล สาหรับผูท้ ี่มีรายได้มากกว่า
15,000 บาทต่อเดือน จะใช้บริ การเงินฝากออมทรัพย์และสิ นเชื่ อส่ วนบุคคลเป็ นหลัก รองลงมาคือ
เงิ นสิ นเชื่ อเพื่ อประกอบอาชี พ ทั้งนี้ จะเห็ นได้ว่าจานวนผูใ้ ช้บริ การกับกลุ่ มออมทรั พย์ที่ มีรายได้
มากกว่า 20,000 บาทต่อเดือน มีจานวนน้อยมาก

6

1
1
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5) การใช้บริ การจากกลุ่มออมทรัพย์แยกตามรายได้
ภาพที่ 5.40 การใช้ บริการจากกลุ่มออมทรัพย์ แยกตามรายได้
จานวน (คน)

ไม่มีรายได้
7
11
26

ไม่เกิน 5000 บาท
0
6
17
7

32

5,001-10,000 บาท
14
22
47

10,001-15,000 บาท
3
1
1
8
9

74

83

1

2
0

1
0

4

4

5

3

0
1

1
0

มากกว่า 20,000 บาท
0
1
0
2
4
2

105
15

5
46

15,001-20,000 บาท

59

80

0

2

8
1

6

1
0

4
0

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
ผลการสารวจการใช้บริ การกับกลุ่ มออมทรัพย์แยกตามรายได้ พบว่า ผูท้ ี่ มีรายได้น้อย
(รายได้ไม่เกิ น 5,000 บาทต่อเดื อน) ใช้บริ การสิ นเชื่ อเพื่อประกอบอาชี พและเงิ นฝากออมทรั พย์
เป็ นหลัก รองลงมาคือสิ นเชื่ อส่ วนบุคคล สาหรับผูท้ ี่มีรายได้มากกว่า 15,000 บาทต่อเดื อน จะใช้
บริ การเงินฝากออมทรัพย์และสิ นเชื่ อเพื่อประกอบอาชี พเป็ นหลัก รองลงมาคือเงินสิ นเชื่ อส่ วนบุคคล
5.5.3 การกากับดูแลในปัจจุบัน
1) ความเข้าใจเกี่ยวกับการกากับดูแลในปั จจุบนั
จากแบบสอบถามผูใ้ ช้บริ การซึ่ งสอบถามเกี่ยวกับการมีหน่ วยงานกากับดูแลหรื อไม่
และหน่ วยงานใดเป็ นหน่ วยงานกากับดูแลทาให้สามารถใช้เพื่อวิเคราะห์ความเข้าใจเบื้องต้นของ
ผูใ้ ช้บริ การองค์กรการเงินระดับฐานรากได้ดงั นี้
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กองทุนหมู่บา้ น

23.72%

สหกรณ์

รู้ว่ามีการกากับดูแลและรู้หน่วยงานกากับดูแล

รู้ว่ามีการกากับดูแลแต่ไม่รู้หน่วยงาน

2.92%

4.30%

22.94%

73.36%

72.76%

ภาพที่ 5.41 ความเข้ าใจเกีย่ วกับการกากับดูแลในปัจจุบันของผู้ใช้ บริการสหกรณ์ และกองทุนหมู่บ้าน

ไม่รู้ว่ามีการกากับดูแล

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั

รู้ว่าไม่มีหน่วยงานกากับดูแล

2.17%

7.94%

กลุ่มออมทรัพย์

89.89%

ภาพที่ 5.42 ความเข้ าใจเกีย่ วกับการกากับดูแลในปัจจุบันของผู้ใช้ บริการกลุ่มออมทรัพย์

ไม่ทราบว่ามีหน่วยงานกากับดูแลหรื อไม่

เข้าใจว่ามีหน่วยงานกากับดูแล

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
สาหรับสหกรณ์ซ่ ึ งมีกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ทาหน้าที่กากับดูแล ผลการสารวจ
พบว่า ผูใ้ ช้บริ การสหกรณ์ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 72.76) ทราบว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทาหน้าที่
กากับดู แลสหกรณ์ ที่ตนใช้บริ การ ในขณะที่ ร้อยละ 22.94 ทราบว่ามี หน่ วยงานกากับดู แลแต่ไม่
ทราบว่าเป็ นหน่ วยงานใดหรื อระบุหน่ วยงานกากับดูแลไม่ถูกต้อง โดยบางรายระบุว่าไม่ทราบว่า
หน่ วยงานใดทาหน้าที่กากับดู แลและบางรายระบุว่ากระทรวงการคลังหรื อ ธปท.ทาหน้าที่ กากับ
ดูแลสหกรณ์ ที่ตนใช้บริ การ และผูใ้ ช้บริ การเพียงร้ อยละ 4.30 เท่านั้นที่ เข้าใจว่าสหกรณ์ ที่ตนใช้
บริ การยังไม่มีการกากับดูแล
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สาหรับกองทุนหมู่บา้ นซึ่ งมีสานักงานกองทุนหมู่บา้ นและชุ มชนเมืองแห่ งชาติ (สทบ.)
ทาหน้าที่กากับดูแล ผลการสารวจพบว่า ผูใ้ ช้บริ การกองทุนหมู่บา้ นส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 73.36) ทราบว่า
สทบ. ทาหน้าที่กากับดูแลสหกรณ์ที่ตนใช้บริ การ ในขณะที่ร้อยละ 23.72 ทราบว่ามีหน่วยงานกากับ
ดูแลแต่ไม่ทราบว่าเป็ นหน่วยงานใดหรื อระบุหน่วยงานกากับดูแลไม่ถูกต้อง โดยบางรายระบุวา่ ไม่
ทราบว่าหน่วยงานใดและบางรายระบุวา่ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรื อ ธปท.
ทาหน้าที่กากับดูแลกองทุนหมู่บา้ นที่ตนใช้บริ การ และผูใ้ ช้บริ การเพียงร้อยละ 2.92 เท่านั้นที่เข้าใจ
ว่ากองทุนหมู่บา้ นที่ตนใช้บริ การยังไม่มีการกากับดูแล
ในขณะที่ผ ลการสารวจผูใ้ ช้บริ การกลุ่ ม ออมทรั พย์/กลุ่ มพึ่งตนเอง ซึ่ งปั จจุ บนั ยังไม่ มี
หน่วยงานกากับดูแล มีเพียงกรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยทาหน้าที่ส่งเสริ มและพัฒนากลุ่ม
ออมทรัพย์/กลุ่มพึ่งตนเอง ซึ่ งผลการสารวจพบว่า ผูใ้ ช้บริ การเพียงร้อยละ 7.94 ทราบว่ากลุ่มออมทรัพย์/
กลุ่มพึ่งตนเองที่ตนใช้บริ การยังไม่มีหน่วยงานกากับดูแล และผูใ้ ช้บริ การร้อยละ 2.17 ไม่ทราบว่า
กลุ่ ม ออมทรั พ ย์/กลุ่ ม พึ่ งตนเองที่ ใช้บ ริ ก ารมี หน่ วยงานกากับดู แลหรื อไม่ ในขณะที่ ผูใ้ ช้บริ ก าร
ร้อยละ 89.89 เข้าใจว่ากลุ่มออมทรัพย์/กลุ่มพึ่งตนเองมีหน่วยงานกากับดูแล ซึ่ งผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่
เข้าใจว่ากรมพัฒนาชุ มชนทาหน้าที่กากับดูแลกลุ่มออมทรัพย์/กลุ่มพึ่งตนเองที่ตนใช้บริ การ ทั้งนี้
ผลการสารวจดังกล่าวชี้ ให้เห็นว่า ผูใ้ ช้บริ การกลุ่มออมทรัพย์/กลุ่มพึ่งตนเองอาจจะสับสนระหว่าง
การกากับดูแลและการส่ งเสริ มหรื อพัฒนา
2) ความเข้าใจเกี่ยวกับการกากับกิจการที่ดี
ภาพที่ 5.43 ความเข้ าใจเกีย่ วกับเกีย่ วกับการกากับกิจการที่ดี

มีกาไรเพื่อปันผล

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั

มีความมัน่ คงทากิจการได้นาน

มีการบริ หารจัดการที่ดี

75.09%

74.82%

68.10%

77.26%

86.13%

กองทุนหมู่บา้ น

79.21%

81.23%

87.96%

77.42%

86.64%

86.50%

82.08%

สหกรณ์

มีคณะกรรมการที่มีความรู้
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ผลการสารวจความเข้าใจเกี่ยวกับการกากับกิจการที่ดีพบว่า ผูใ้ ช้บริ การกับองค์กรการเงิน
ระดับฐานรากเห็ นว่าองค์กรการเงิ นระดับฐานรากที่ดีตอ้ งมีกาไรเพื่อปั นผลให้แก่สมาชิ กหรื อจ่าย
ดอกเบี้ยให้แก่ผฝู ้ ากเป็ นอันดับแรก (ประมาณร้อยละ 82 – 85 ของผูใ้ ช้บริ การ) รองลงมา คือ องค์กร
ต้องมีความมัน่ คงเพื่อให้สามารถทากิจการได้นานและองค์กรต้องมีการบริ หารจัดการภายในองค์กร
ที่ดี (ประมาณร้อยละ 77 – 87 ของผูใ้ ช้บริ การ) อย่างไรก็ตาม ผูใ้ ช้บริ การกับองค์กรการเงิ นระดับ
ฐานรากเห็ นว่า การที่องค์กรต้องมีคณะกรรมการหรื อคณะผูบ้ ริ หารที่มีความรู้ ความสามารถเป็ น
ปั จจัย ที่ ส าคัญ น้อ ยที่ สุ ดกับ การก ากับ กิ จ การที่ ดี (ประมาณร้ อยละ 68 – 75) ทั้ง นี้ จะเห็ นได้ว่า
ผูใ้ ช้บริ การกับองค์กรการเงิ นระดับฐานรากส่ วนใหญ่ยงั คงเข้าใจว่าการกากับกิ จการที่ ดี คือ การ
มุ่งเน้นกาไรมากกว่าความมัน่ คงหรื อการมีผบู ้ ริ หารที่มีความรู ้ความสามารถซึ่ งจะส่ งผลให้องค์กรมี
การบริ หารจัดการที่ดีและมีความมัน่ คงได้
5.5.4 การกากับดูแลด้ านความมั่นคง
การสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการกากับดูแลด้านความมัน่ คงเป็ นการสอบถามทัศนคติ
ของผูใ้ ช้บ ริ ก ารว่า เห็ นด้วยหรื อไม่ ใ นกรณี ค าถามต่ า ง ๆ ที่ เกี่ ย วข้องกับ ความมัน่ คงขององค์ก ร
การเงิ นระดับฐานรากซึ่ งอาจจะส่ งผลต่อรายได้ขององค์กรการเงิ นระดับฐานรากและดอกเบี้ยเงิ น
ฝากที่ผใู้ ช้บริ การจะได้รับ โดยผลการสารวจความคิดเห็นสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1) ความคิ ดเห็ นต่อการกาหนดให้องค์กรการเงิ นระดับฐานรากไม่มุ่งเน้นการหากาไร
แต่เน้นองค์กรให้มีความมัน่ คง
ภาพที่ 5.44 ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การต่ อการกาหนดให้ องค์ กรการเงินระดับฐานรากไม่ ม่ ุงเน้ นการ
หากาไร

ไม่แน่ใจ

น้อยที่สุด

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั

น้อย

49.64%

32.26%

41.16%

15.88%

16.79%

1.81%

0.36%

0.00%

1.08%

0.73%

1.08%

0.00%

0.36%

0.00%

12.19%

32.12%

54.48%

กลุ่มออมทรัพย์

40.07%

กองทุนหมู่บา้ น

สหกรณ์

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด
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ผลการสารวจพบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ขององค์กรการเงิ นระดับฐานรากทุกประเภท
มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยส่ วนใหญ่เห็นด้วยมากและมากที่สุดกับการกาหนดให้องค์กร
การเงิ นระดับฐานรากไม่มุ่งเน้นการหากาไรแต่เน้นให้มีความมัน่ คง โดยผูใ้ ช้บริ การกับสหกรณ์
เห็ นด้วยมากและมากที่ สุดคิ ดเป็ นร้ อยละ 86.74 ผูใ้ ช้บริ การกับกองทุนหมู่บา้ นเห็ นด้วยมากและ
มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 81.75 และผูใ้ ช้บริ การกับกลุ่มออมทรัพย์เห็นด้วยมากและมากที่สุดคิดเป็ น
ร้อยละ 81.23
ภาพที่ 5.45 ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริการสหกรณ์ ต่อการกาหนดให้ องค์ กรการเงินระดับฐานราก
ไม่ ม่ ุงเน้ นการหากาไร แยกตามขนาดสิ นทรัพย์
น้อยที่สุด

30%

21%

น้อย

ปานกลาง

32%

มาก

25%

มากที่สุด

37%
68%

55%

58%
56%

21%
12%
0%
0%
สิ นทรัพย์ < 1 ลบ. สิ นทรัพย์ 1 - 10 ลบ. สิ นทรัพย์ 10 - 100
ลบ.
10%
5%

58%
53%
15%
2%
สิ นทรัพย์ 100 1,000 ลบ.

32%
9%
0%
0%
สิ นทรัพย์ 1,000 - สิ นทรัพย์ > 10,000
10,000 ลบ.
ลบ.

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
ทั้งนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การของแต่ละองค์กรการเงินระดับฐานราก
แยกตามขนาดของสิ นทรัพย์ พบว่า ผูใ้ ช้บริ การกับสหกรณ์ที่มีขนาดใหญ่ข้ ึนจะเห็ นด้วยมากขึ้นกับ
การที่สหกรณ์ ควรจะไม่มุ่งเน้นการหากาไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูใ้ ช้บริ การสหกรณ์ที่มีขนาดสิ นทรัพย์
มากกว่า 1,000 ล้านบาท ขึ้นไป ซึ่ งร้อยละ 90 – 100 ของผูใ้ ช้บริ การเห็ นด้วยมากและมากที่สุดกับการที่
สหกรณ์ ไม่ควรมุ่งเน้นการหากาไรแต่เน้นให้มีความมัน่ คงสู ง ในขณะที่สัดส่ วนผูท้ ี่เห็ นด้วยน้อย
และน้อยที่สุดของผูใ้ ช้บริ การสหกรณ์ ที่มีขนาดเล็กซึ่ งมี สินทรั พย์น้อยกว่า 1 ล้านบาท มีมากกว่า
ผูใ้ ช้บริ การสหกรณ์ขนาดอื่น ๆ
2) การกาหนดให้องค์กรการเงินระดับฐานรากลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงเพื่อเก็บสะสม
รายได้ไว้ให้องค์กรมีความมัน่ คง
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ภาพที่ 5.46 ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริการต่ อการลดอัตราดอกเบีย้ เงินฝาก

ไม่แน่ใจ

น้อยที่สุด

น้อย

35.74%

40.88%

24.73%

18.41%

15.69%

1.44%

4.01%

1.43%

3.25%

2.92%

4.66%

2.53%

0.73%

0.00%

23.30%

35.40%

45.88%

กลุ่มออมทรัพย์
38.63%

กองทุนหมู่บา้ น

สหกรณ์

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
ผลการส ารวจพบว่า ผูใ้ ช้บริ ก ารกับองค์ก รการระดับฐานรากมี ท้ งั เห็ นด้วยปานกลาง
เห็นด้วยมาก และเห็นด้วยมากที่สุด โดยมีผใู ้ ช้บริ การกับสหกรณ์ที่เห็นด้วยมากและมากที่สุดคิดเป็ น
ร้อยละ 70.61 ในขณะที่ผใู ้ ช้บริ การกับกองทุนหมู่บา้ นและกลุ่มออมทรัพย์ส่วนใหญ่เห็ นด้วยมาก
ที่ สุ ด โดย ผูใ้ ช้บ ริ ก ารกับ กองทุ น หมู่ บ ้า นเห็ นด้วยมากและมากที่ สุ ดคิ ดเป็ นร้ อยละ 76.28 และ
ผูใ้ ช้บริ การกับกลุ่ มออมทรั พย์เห็ นด้วยมากและมากที่ สุดคิ ดเป็ นร้ อยละ 74.37 ทั้งนี้ จะเห็ นได้ว่า
สัดส่ วนของผูใ้ ช้บริ การที่ เห็ นด้วยมากและมากที่ สุดลดลงจากคาถามก่อนหน้า ซึ่ งสอบถามเพียง
ความเห็ นต่อการสนับสนุ นให้องค์กรการเงิ นระดับฐานรากมีความมัน่ คงโดยไม่ได้ระบุว่าจะต้อง
เป็ นการลดดอกเบี้ยเงินฝาก
นอกจากนี้ เมื่ อเปรี ย บเที ย บความเห็ นของผูใ้ ช้บ ริ ก ารกับ ขนาดสิ นทรั พ ย์ข ององค์ก ร
การเงิ น ระดับ ฐานรากแต่ ล ะประเภทพบว่า สั ดส่ ว นของผูใ้ ช้บ ริ ก ารที่ เห็ นด้ว ยกับ การลดอัตรา
ดอกเบี้ ย เงิ นฝากลดลงเมื่ อองค์ก รมี ข นาดใหญ่ ข้ ึ น โดยจะเห็ นได้ว่า สั ดส่ ว นของผูใ้ ช้บ ริ ก ารกับ
สหกรณ์ ที่มีขนาดสิ นทรัพย์มากกว่า 100 ล้านบาท ซึ่ งเห็นด้วยมากและมากที่สุดอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ
68 – 70 ในขณะที่ สัดส่ วนของผูใ้ ช้บริ การกับสหกรณ์ ที่มี ขนาดสิ นทรั พย์น้อยกว่า 100 ล้า นบาท
ซึ่ งเห็ นด้วยมากและมากที่ สุ ดอยู่ที่ ประมาณร้ อยละ 70 – 75 ทั้งนี้ ความเห็ นของผูใ้ ช้บริ การกับ
กองทุนหมู่บา้ นหรื อกลุ่มออมทรัพย์มีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน โดยสัดส่ วนของผูใ้ ช้บริ การกับ
กองทุ นหมู่บา้ นและกลุ่ มออมทรั พย์ที่เห็ นด้วยกับ การลดอัตราดอกเบี้ ยเงิ นฝากลดลงเมื่ อองค์ก ร
มีขนาดใหญ่ข้ ึน
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ภาพที่ 5.47 ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริการสหกรณ์ ต่อการลดอัตราดอกเบีย้ เงินฝาก แยกตามขนาด
สิ นทรัพย์
น้อยที่สุด

25%
40%

น้อย

ปานกลาง

มาก

25%

19%

22%

50%

55%

35%

23%
25%
1%
0%
0%
สิ นทรัพย์ < 1 ลบ. สิ นทรัพย์ 1 - 10 ลบ. สิ นทรัพย์ 10 - 100
ลบ.

มากที่สุด

33%

41%

48%

35%

27%

22%

19%

8%

12%

สิ นทรัพย์ 100 1,000 ลบ.

27%
0%

สิ นทรัพย์ 1,000 - สิ นทรัพย์ > 10,000
10,000 ลบ.
ลบ.

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
ภาพที่ 5.48 ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริการต่ อการลดอัตราดอกเบีย้ เงินฝาก แยกตามจังหวัด
น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

มาก

จังหวัดที่มี GPP per capita สู งที่สุดในแต่ละภาค

40

13

23

31

28
21
10
5

28

19

11
1

16
5

5

24

27

21

23

11
3
13

36

20
9
2

จังหวัดที่มี GPP per capita ต่าที่สุดในแต่ละภาค
9

31

43

มากที่สุด

2

33
49

16
41

37

14
23
1

15
2

28

22

3

3

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
นอกจากนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การต่อการลดอัตราดอกเบี้ยเงิ นฝาก
แยกตามจังหวัด พบว่าแต่ละจังหวัดมีความเห็นที่หลากหลาย โดยจังหวัดที่มีจานวนผูเ้ ห็นด้วยมาก
และมากที่ สุดกับการลดอัตราดอกเบี้ ยเงิ นฝาก คือ จังหวัดขอนแก่ น รองลงมา คื อ หนองบัวลาภู
ในขณะที่ จงั หวัดที่ มี จานวนผูเ้ ห็ นด้วยจานวนน้อยกับการลดอัตราดอกเบี้ ย เงิ นฝาก คื อ กรุ ง เทพ
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แม่ฮ่องสอน และระยอง ทั้งนี้ จะเห็ นได้ว่าภูมิภาคหรื อผลิ ต ภัณ ฑ์ม วลรวมจัง หวัด ต่อ ประชากร
(GPP per Capita) ไม่มีผลต่อความเห็นของผูใ้ ช้บริ การต่อการลดอัตราดอกเบี้ย
3) การกาหนดให้องค์กรการเงินระดับฐานรากต้องกันรายได้ส่วนหนึ่ งเก็บไว้เป็ นทุน
สารองภายในองค์กร
ภาพที่ 5.49 ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริการต่ อการเก็บรายได้ ไว้ เป็ นทุนสารองภายในองค์ กร

น้อยที่สุด

น้อย

37.55%

26.52%

21.30%

16.06%

1.08%

0.73%

1.08%

1.44%

0.36%

0.00%

17.56%

34.31%

48.54%

54.84%

กลุ่มออมทรัพย์

38.63%

กองทุนหมู่บา้ น

สหกรณ์

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
ผลการสารวจพบว่า ผูใ้ ช้บริ การกับสหกรณ์ ส่วนใหญ่เห็ นด้วยมาก โดยมีผใู ้ ช้บริ การกับ
สหกรณ์ที่เห็นด้วยมากและมากที่สุดคิดเป็ นร้ อยละ 81.36 ในขณะที่ผใู ้ ช้บริ การกับกองทุนหมู่บา้ น
และกลุ่มออมทรัพย์ส่วนใหญ่เห็นด้วยมากที่สุดโดยผูใ้ ช้บริ การกับกองทุนหมู่บา้ นและกลุ่มออมทรัพย์
เห็นด้วยมากและมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 82.85 และร้อยละ 76.17 ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม เมื่อวิเคราะห์
ความคิดเห็ นของผูใ้ ช้บริ การของแต่ละองค์กรการเงิ นระดับฐานรากแยกตามขนาดของสิ นทรัพย์
พบว่า ผูใ้ ช้บริ การกับองค์กรการเงินระดับฐานรากขนาดเล็กซึ่ งมีขนาดสิ นทรัพย์นอ้ ยกว่า 1 ล้านบาท
เห็นด้วยมากและมากที่สุดเป็ นสัดส่ วนน้อยกว่าผูใ้ ช้บริ การขององค์กรการเงินระดับฐานรากขนาดอื่น ๆ
ดังนั้น ระดับความเห็ นด้วยกับการกาหนดให้องค์กรการเงิ นระดับฐานรากเก็บรายได้ไว้เป็ นทุ น
สารองภายในองค์กรเพิ่มขึ้นเมื่อองค์กรมีขนาดใหญ่ข้ ึน โดยผูใ้ ช้บริ การกองทุนหมู่บา้ นที่มีสินทรัพย์
น้ อ ยกว่ า 1 ล้า นบาท เห็ น ด้ว ยมากและมากที่ สุ ด กับ การเก็ บ ทุ น ส ารองร้ อ ยละ 75 ในขณะที่
ผูใ้ ช้บริ การกองทุนหมู่บา้ นที่มีสินทรัพย์ 1 – 3 ล้านบาท และมากกว่า 3 ล้านบาท เห็นด้วยมากและ
มากที่สุดกับการเก็บทุนสารองร้อยละ 82 และร้อยละ 89 ตามลาดับ
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ภาพที่ 5.50 ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริการกองทุนหมู่บ้านต่ อการเก็บรายได้ ไว้ เป็ นทุนสารองภายใน
องค์ กรแยกตามขนาดสิ นทรัพย์
น้อยที่สุด

25%
50%
25%
0%
สิ นทรัพย์ < 1 ลบ.

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

50%

43%

32%
17%
0%
สิ นทรัพย์ 1 - 3 ลบ.

45%
10%
2%
0%
สิ นทรัพย์ > 3 ลบ.

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
เมื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของผูใ้ ช้บริ การต่อแนวทางต่าง ๆ ที่สามารถนามาใช้เพื่อ
เป็ นหลักเกณฑ์ในการกากับดูแลความมัน่ คงขององค์กรพบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เห็ นด้วยมาก
และมากที่สุดกับการที่องค์กรการเงินระดับฐานรากจะต้องไม่มุ่งเน้นกาไรแต่ควรมุ่งเน้นความมัน่ คง
แต่เมื่อสอบถามว่า การสร้ างความมัน่ คงจะต้องเกิดจากการลดอัตราดอกเบี้ยลงหรื อการเก็บรายได้
ส่ วนหนึ่ งเป็ นทุนสารอง สัดส่ วนของผูใ้ ช้บริ การที่เห็นด้วยมากและมากที่สุดลดลงโดยเฉพาะเมื่อ
องค์กรการเงินระดับฐานรากต้องลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากซึ่ งส่ งผลกระทบต่อรายได้ของผูใ้ ช้บริ การ
ทั้งนี้ สัดส่ วนของผูใ้ ช้บริ การที่ เห็ นด้วยกับการลดอัตราดอกเบี้ ยเงิ นฝากลดลงเมื่ อองค์กรมีขนาด
ใหญ่ข้ ึน ในขณะที่สัดส่ วนของผูใ้ ช้บริ การที่เห็นด้วยกับการกาหนดให้องค์กรการเงินระดับฐานราก
เก็บรายได้ไว้เป็ นทุนสารองภายในองค์กรเพิ่มขึ้นเมื่อองค์กรมีขนาดใหญ่ข้ ึน
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ภาพที่ 5.51 สั ดส่ วนของผู้ใช้ บริการทีเ่ ห็นด้ วยมากและมากทีส่ ุ ดต่ อการมุ่งเน้ นความมั่นคงของ
องค์ กร

ลดดอกเบี้ยเงินฝาก

76.17%

82.85%

81.36%

กลุ่มออมทรัพย์
74.37%

70.61%

81.23%

81.75%

86.74%

เน้นความมัน่ คง

76.28%

กองทุนหมู่บา้ น

สหกรณ์

กันรายได้เป็ นทุนสารอง

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
5.5.5 การกากับดูแลความเสี่ ยงด้ านธรรมาภิบาล
การสารวจความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการกากับดูแลด้านความเสี่ ยงด้านธรรมาภิบาลเป็ นการ
สอบถามทัศนคติของผูใ้ ช้บริ การว่าเห็นด้วยหรื อไม่ต่อการทางบการเงิน การต้องว่าจ้างผูต้ รวจสอบ
บัญชี การเปิ ดเผยงบการเงิน ให้สมาชิ ก การต้องรู้ขอ้ มูลของผูใ้ ช้บริ การ (Know your customer :
KYC) และการที่กรรมการควรมีความรู้ ความเชี่ ยวชาญด้านบริ หารหรื อด้านการเงิน โดยผลการ
สารวจความคิดเห็นสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1) การกาหนดให้องค์กรการเงิ นระดับฐานรากต้องทารายงานงบการเงิ นตามรู ปแบบที่เป็ น
มาตรฐาน
ภาพที่ 5.52 ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริการต่ อการทารายงานงบการเงินตามรู ปแบบทีเ่ ป็ นมาตรฐาน

น้อย

ปานกลาง

36.10%

43.80%

39.43%

16.97%

14.23%

11.83%

1.08%

0.00%

0.72%

0.00%

0.00%

0.00%

น้อยที่สุด

45.85%

กลุ่มออมทรัพย์
41.61%

กองทุนหมู่บา้ น

48.03%

สหกรณ์

มาก

มากที่สุด

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
ผลการสารวจพบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ขององค์กรการเงิ นระดับฐานรากทุกประเภท
เห็ นด้วยมากและมากที่ สุดกับการก าหนดให้องค์ก รการเงิ นระดับฐานรากต้องจัดทารายงานงบ
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การเงินตามรู ปแบบที่เป็ นมาตรฐาน โดยผูใ้ ช้บริ การกับสหกรณ์ กองทุนหมู่บา้ น และกลุ่มออมทรัพย์
เห็นด้วยมากและมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 87.46 ร้อยละ 85.40 และร้อยละ 81.95 ตามลาดับ
นอกจากนี้ เมื่ อเปรี ยบเที ยบความคิ ดเห็ นของผูใ้ ช้บริ การองค์กรการเงิ นระดับฐานราก
แต่ละประเภทแบ่งตามขนาดของสิ นทรัพย์ พบว่า ความเห็นของผูใ้ ช้บริ การเห็นด้วยมากขึ้นกับการ
ก าหนดให้ อ งค์ ก รการเงิ น ระดับ ฐานรากจะต้อ งจัด ท ารายงานการเงิ น ตามรู ป แบบมาตรฐาน
เมื่อองค์กรการเงิ นระดับฐานรากยิ่งมีขนาดใหญ่ โดยจะเห็ นได้ว่า หากสหกรณ์ มีสินทรัพย์ไม่เกิ น
100 ล้านบาท สัดส่ วนผูใ้ ช้บริ การสหกรณ์ที่เห็นด้วยมากและมากที่สุดกับการจัดทารายงานการเงิ น
ตามรู ปแบบมาตรฐานอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 75 – 85 ในขณะที่หากสหกรณ์มีสินทรัพย์มากกว่า 100
ล้านบาท สัดส่ วนผูใ้ ช้บริ การสหกรณ์ที่เห็ นด้วยมากและมากที่สุดกับการจัดทารายงานการเงินตาม
รู ปแบบมาตรฐานอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 90 – 95
ภาพที่ 5.53 ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริการสหกรณ์ ต่อการจัดทารายงานการเงินตามรู ปแบบมาตรฐาน
แยกตามขนาดสิ นทรัพย์
น้อยที่สุด

15.00%

25.00%

น้อย

ปานกลาง

29.49%

มาก

45.65%

มากที่สุด

46.51%
72.73%

70.00%

15.00%

50.00%
25.00%

56.41%
14.10%

สิ นทรัพย์ < 1 ลบ. สิ นทรัพย์ 1 - 10 ลบ. สิ นทรัพย์ 10 - 100
ลบ.

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั

43.48%

44.19%

8.70%

9.30%

สิ นทรัพย์ 100 1,000 ลบ.

22.73%
4.55%

สิ นทรัพย์ 1,000 - สิ นทรัพย์ > 10,000
10,000 ลบ.
ลบ.
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2) การกาหนดให้องค์กรการเงินระดับฐานรากต้องว่าจ้างผูต้ รวจสอบบัญชี เพื่อตรวจสอบ
บัญชีให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
ภาพที่ 5.54 ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริการต่ อการว่ าจ้ างผู้ตรวจสอบบัญชี

น้อย

34.66%

41.22%

45.62%

16.61%

11.11%

10.58%

0.36%

1.79%

0.73%

1.44%

1.08%

1.09%

น้อยที่สุด

46.57%

ออมทรัพย์
44.80%

สหกรณ์

40.88%

กองทุน

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
ผลการสารวจพบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ขององค์กรการเงินระดับฐานรากทุกประเภท
เห็ นด้วยมากและมากที่สุดกับการกาหนดให้องค์กรการเงิ นระดับฐานรากต้องว่าจ้างผูต้ รวจสอบ
บัญชีเพื่อตรวจสอบบัญชี ให้เป็ นไปตามมาตรฐาน โดยผูใ้ ช้บริ การกับสหกรณ์ กองทุนหมู่บา้ น และ
กลุ่มออมทรั พย์ เห็ นด้วยมากและมากที่สุดคิดเป็ นร้ อยละ 86.02 ร้ อยละ 86.50 และร้อยละ 81.23
ตามลาดับ และเมื่ อเปรี ยบเที ยบความคิ ดเห็ นของผูใ้ ช้บริ การองค์กรการเงิ นระดับฐานรากแต่ละ
ประเภทแบ่งตามขนาดของสิ นทรัพย์ พบว่า สัดส่ วนของผูใ้ ช้บริ การกับองค์กรการเงินระดับฐานราก
ที่ เห็ นด้วยกับว่าจ้างผูต้ รวจสอบบัญชี เพิ่ มมากขึ้ นเมื่ อองค์ก รการเงิ นระดับ ฐานรากมี ข นาดใหญ่
โดยจะเห็นว่า ผูใ้ ช้บริ การสหกรณ์ที่มีสินทรัพย์นอ้ ยกว่า 100 ล้านบาท เห็นด้วยมากและมากที่สุดกับ
การว่าจ้างผูต้ รวจสอบบัญชีอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 80 – 90 ในขณะที่หากสหกรณ์มีสินทรัพย์มากกว่า
100 ล้านบาท มีสัดส่ วนผูใ้ ช้บริ การสหกรณ์ ที่เห็ นด้วยมากและมากที่สุดกับการว่าจ้างผูต้ รวจสอบ
บัญชีอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 90 – 100
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ภาพที่ 5.55 ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริการสหกรณ์ ต่อการว่ าจ้ างผู้ตรวจสอบบัญชี แยกตามขนาด
สิ นทรัพย์
น้อยที่สุด

25.00%

25.00%

60.00%

44.87%

มาก

สิ นทรัพย์ 1 - 10 ลบ.

มากที่สุด

44.57%

53.49%

42.39%

34.88%

9.78%

11.63%

16.67%

8.33%

สิ นทรัพย์ < 1 ลบ.

ปานกลาง

33.33%

66.67%

10.00%

น้อย

63.64%

36.36%
0.00%

สิ นทรัพย์ 10 - 100 ลบ. สิ นทรัพย์ 100 - 1,000 ลบ. สิ นทรัพย์ 1,000 - 10,000 สิ นทรัพย์ > 10,000 ลบ.
ลบ.

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
3) การกาหนดให้องค์กรการเงินระดับฐานรากต้องเปิ ดเผยงบการเงินให้สมาชิกทราบเป็ น
ประจาทุกปี
ภาพที่ 5.56 ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริการต่ อการเปิ ดเผยงบการเงินให้ สมาชิ กทราบ

น้อย

ปานกลาง

47.65%

53.65%

36.10%

15.88%

5.84%

11.11%

0.36%

0.00%

0.00%

0

0

0

น้อยที่สุด

51.61%

ออมทรัพย์

40.51%

กองทุน

37.28%

สหกรณ์

มาก

มากที่สุด

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
ผลการสารวจพบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ขององค์กรการเงิ นระดับฐานรากทุกประเภท
เห็นด้วยมากและมากที่สุดกับการกาหนดให้องค์กรการเงินระดับฐานรากต้องการเปิ ดเผยงบการเงิน
ให้สมาชิกทราบ โดยมีสัดส่ วนผูใ้ ช้บริ การที่เห็นด้วยมากและมากที่สุดอยูใ่ นระดับสู งมาก ส่ วนหนึ่ ง
อาจเกิดจากการเปิ ดเผยงบการเงินส่ งผลกระทบต่อผูใ้ ช้บริ การโดยตรง โดยมีสัดส่ วนของผูใ้ ช้บริ การ
กับสหกรณ์ กองทุนหมู่บา้ น และกลุ่มออมทรัพย์ ที่เห็นด้วยมากและมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 88.89
ร้อยละ 94.16 และร้อยละ 83.75 ตามลาดับ
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4) การกาหนดให้องค์กรการเงินระดับฐานรากขอข้อมูลเกี่ ยวกับผูใ้ ช้บริ การทุกรายก่อน

น้อยที่สุด

น้อย

37.55%

37.99%

41.88%

42.34%

47.31%

ออมทรัพย์

19.86%

11.31%

กองทุน

0.00%

0.00%

0.72%

0

0

0

13.62%

สหกรณ์

45.99%

ให้บริ การ
ภาพที่ 5.57 ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริการต่ อการขอข้ อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ บริการทุกรายก่ อนให้ บริการ

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
ผลการสารวจพบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ขององค์กรการเงิ นระดับฐานรากทุกประเภท
เห็ น ด้ว ยมากและมากที่ สุ ด กับ การก าหนดให้ อ งค์ ก รการเงิ น ระดับ ฐานรากขอข้อ มู ล เกี่ ย วกับ
ผูใ้ ช้บ ริ ก ารทุ ก รายก่ อ นให้ บ ริ ก ารโดยมี สั ดส่ ว นผูใ้ ช้บ ริ ก ารที่ เห็ นด้ว ยมากและมากที่ สุ ด อยู่ใ น
ระดับสู งเช่ นเดี ยวกับความเห็ นเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยงบการเงิ นให้สมาชิ กทราบ โดยมีสัดส่ วนของ
ผูใ้ ช้บริ การกับสหกรณ์ กองทุนหมู่บา้ น และกลุ่ มออมทรัพย์ ที่ เห็ นด้วยมากและมากที่สุดคิดเป็ น
ร้อยละ 85.30 ร้อยละ 88.32 และร้อยละ 79.42 ตามลาดับ
ทั้ง นี้ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บความเห็ น ของผูใ้ ช้บ ริ ก ารองค์ก รการเงิ น ระดับ ฐานรากแต่ ล ะ
ประเภทต่อขนาดสิ นทรั พย์พบว่า ความเห็ นของผูใ้ ช้บริ การกองทุ นหมู่บา้ นและกลุ่ มออมทรั พ ย์
ไม่แตกต่างกันเมื่อขนาดของสิ นทรัพย์เพิ่มขึ้น ในขณะที่ความเห็นของผูใ้ ช้บริ การสหกรณ์แตกต่างกัน
ตามขนาดของสิ นทรัพย์ โดยพบว่า ผูใ้ ช้บริ การสหกรณ์ที่มีขนาด 1 – 10 ล้านบาท ส่ วนใหญ่เห็นด้วย
ในระดับปานกลางต่อการกาหนดให้องค์กรการเงินระดับฐานรากต้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผูใ้ ช้บริ การ
ทุ ก รายก่ อ นให้ บ ริ ก าร โดยมี สั ดส่ ว นผูท้ ี่ เ ห็ นด้วยมากและมากที่ สุ ด เพี ย งร้ อยละ 58.33 เท่ า นั้น
ในขณะที่ ผูใ้ ช้บริ การสหกรณ์ ขนาดอื่ น ๆ มี สั ดส่ วนผูท้ ี่ เห็ นด้วยมากและมากที่ สุ ดอยู่ที่ ประมาณ
ร้อยละ 80 – 100
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ภาพที่ 5.58 ความคิ ด เห็ น ของผู้ ใ ช้ บริ ก ารสหกรณ์ ต่ อ การขอข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผู้ ใ ช้ บริ ก ารทุ ก ราย
ก่อนให้ บริการแยกตามขนาดสิ นทรัพย์
น้อยที่สุด

20.00%

น้อย

37.50%

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

37.18%

38.04%

41.86%

51.28%

50.00%

41.86%

11.54%

10.87%

13.95%

50.00%

20.83%

65.00%

45.45%

41.67%
10.00%

สิ นทรัพย์ < 1 ลบ. สิ นทรัพย์ 1 - 10 ลบ. สิ นทรัพย์ 10 - 100
ลบ.

สิ นทรัพย์ 100 1,000 ลบ.

4.55%

สิ นทรัพย์ 1,000 - สิ นทรัพย์ > 10,000
10,000 ลบ.
ลบ.

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั

40.43%

45.99%

15.52%

17.52%

10.75%
น้อย

1.81%

0.36%

0.00%

0.00%

0.36%

0.00%

น้อยที่สุด

42.24%

ออมทรัพย์
35.40%

กองทุน

43.01%

สหกรณ์

46.24%

5) การกาหนดให้คณะกรรมการบางรายต้องมีความรู ้ความเชี่ ยวชาญด้านการบริ หาร
จัดการ การเงิน และการบัญชี
ภาพที่ 5.59 ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริการต่ อการกาหนดให้ คณะกรรมการบางรายต้ องมีความรู้
ความเชี่ยวชาญ

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
ผลการสารวจพบว่า ผูใ้ ช้บริ การกับสหกรณ์ ส่วนใหญ่เห็นด้วยมากและมากที่สุดกับการ
กาหนดให้คณะกรรมการบางรายต้องมีความรู ้ความเชี่ยวชาญ โดยมีผใู ้ ช้บริ การกับสหกรณ์ที่เห็นด้วยมาก
และมากที่ สุดคิดเป็ นร้ อยละ 89.25 ในขณะที่ ผใู ้ ช้บริ การกับกองทุ นหมู่บา้ นและกลุ่มออมทรั พย์
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ส่ วนใหญ่เห็ นด้วยมากที่สุดโดยผูใ้ ช้บริ การกับกองทุนหมู่บา้ นเห็ นด้วยมากและมากที่ สุดคิ ดเป็ น
ร้ อยละ 81.39 และผูใ้ ช้บริ การกับกลุ่ มออมทรั พย์เห็ นด้วยมากและมากที่ สุดคิดเป็ นร้อยละ 82.67
และเมื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การองค์กรการเงินระดับฐานรากแต่ละประเภทแบ่งตาม
ขนาดของสิ นทรัพย์ พบว่า สัดส่ วนผูใ้ ช้บริ การที่เห็ นด้วยกับการกาหนดให้คณะกรรมการบางราย
ต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริ หารจัดการ การเงิน และการบัญ ชี เพิ่มขึ้นเมื่อองค์กรการเงิน
ระดับฐานรากยิง่ มีขนาดใหญ่ข้ ึน
เมื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของผูใ้ ช้บริ การต่อแนวทางต่าง ๆ ที่สามารถนามาใช้เพื่อ
เป็ นหลักเกณฑ์ในการกากับดูแลความเสี่ ยงด้านธรรมาภิบาลพบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เห็ นด้วย
มากและมากที่สุดกับการกากับดูแลความเสี่ ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะส่ วนที่ส่งผลโดยตรงต่อ
ผูใ้ ช้บริ การ เช่น การเปิ ดเผยงบการเงินหรื อการขอข้อมูลผูใ้ ช้บริ การก่อนให้บริ การ ทั้งนี้ จะเห็นได้
ว่าสัดส่ วนความเห็ นที่เห็นด้วยมากและมากที่สุดกับการกากับดูแลความเสี่ ยงด้านธรรมาภิบาลสู ง
กว่าสัดส่ วนความเห็นที่เห็นด้วยมากและมากที่สุดกับการกากับดูแลด้านความมัน่ คง ซึ่ งส่ วนหนึ่ ง
อาจเกิดจากการกากับดูแลด้านธรรมาภิบาลเข้าใจได้ง่ายและเป็ นสิ่ งที่องค์กรการเงิ นระดับฐานราก
ส่ วนใหญ่ปฏิ บตั ิอยู่แล้ว นอกจากนี้ หากเปรี ยบเทียบองค์กรการเงิ นระดับฐานรากแต่ละประเภท
พบว่ า ผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารสหกรณ์ ใ ห้ ค วามส าคัญ กับ การก าหนดให้ ก รรมการบางรายต้อ งมี ค วามรู ้
ความเชี่ ยวชาญด้านการเงิ นและการเปิ ดเผยงบการเงิ นเป็ นประจา ในขณะที่ผูใ้ ช้บริ การกองทุ น
หมู่บา้ นให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยงบการเงิ นและการขอข้อมูลผูใ้ ช้บริ การก่อนให้บริ การ และ
ผูใ้ ช้บริ การกลุ่มออมทรัพย์ให้ความสาคัญกับการเปิ ดเผยงบการเงิ นเป็ นประจาและการที่กรรมการ
บางรายต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
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ภาพที่ 5.60 สั ดส่ วนของผู้ใช้ บริการทีเ่ ห็นด้ วยมากและมากทีส่ ุ ดต่ อการกากับดูแลความเสี่ ยงด้ านธรร
มาภิบาล

82.67%

79.42%

81.39%

88.32%

85.30%

83.75%

89.25%

กลุ่มออมทรัพย์

94.16%

88.89%

กองทุนหมู่บา้ น

81.23%

86.50%

86.02%

81.95%

85.40%

87.46%

สหกรณ์

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
5.5.6 การกากับดูแลความเสี่ ยงด้ านเครดิต
การส ารวจความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การก ากับ ดู แ ลด้า นความเสี่ ย งด้า นเครดิ ต เป็ นการ
สอบถามทัศนคติของผูใ้ ช้บริ การว่าเห็นด้วยหรื อไม่ต่อการแยกหนี้ ระหว่างหนี้ ดีและหนี้ เสี ย การกัน
เงินสารองหากมีหนี้เสี ย การกาหนดเงื่อนไขการให้สินเชื่อ การกาหนดวงเงินและประเภทการลงทุน
การกาหนดเงินให้กเู้ ป็ นสัดส่ วนของทุน การจากัดวงเงินสิ นเชื่ อที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรรมการหรื อ
ผูบ้ ริ หาร และการกาหนดสิ นเชื่อต่อราย โดยผลการสารวจความคิดเห็นสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
1) การกาหนดให้องค์กรการเงินระดับฐานรากต้องมีการแบ่งระหว่างหนี้ ดีและหนี้ เสี ย
ภาพที่ 5.61 ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริการต่ อการกาหนดให้ มีการแบ่ งระหว่ างหนีด้ ีและหนีเ้ สี ย

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั

น้อย

28.52%

37.23%

27.24%

49.46%

45.26%

20.22%

56.27%

ออมทรัพย์

1.44%

0.36%

0.00%

0.36%

0.00%

0.00%

น้อยที่สุด

16.79%

กองทุน

16.13%

สหกรณ์

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

208

ผลการสารวจพบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่ขององค์กรการเงิ นระดับฐานรากทุกประเภท
เห็นด้วยมากและมากที่สุดกับการกาหนดให้องค์กรการเงินระดับฐานรากต้องมีการแบ่งระหว่างหนี้ ดี
และหนี้เสี ย โดยมีสัดส่ วนของผูใ้ ช้บริ การกับสหกรณ์ กองทุนหมู่บา้ น และกลุ่มออมทรัพย์ ที่เห็นด้วยมาก
และมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 83.51 ร้อยละ 82.48 และร้อยละ 77.98 ตามลาดับ
ทั้ง นี้ เมื่ อ เปรี ย บเที ย บความเห็ น ของผูใ้ ช้บ ริ ก ารองค์ก รการเงิ น ระดับ ฐานรากแต่ ล ะ
ประเภทต่อขนาดสิ นทรัพย์พบว่า สัดส่ วนของผูใ้ ช้บริ การกับองค์กรการเงินระดับฐานรากที่เห็นด้วย
กับ การแบ่ ง ระหว่างหนี้ ดีและหนี้ เสี ยเพิ่ ม มากขึ้ นเมื่ อองค์ก รการเงิ นระดับ ฐานรากมี ข นาดใหญ่
สาหรับผูใ้ ช้บริ การกับสหกรณ์จะเห็นได้วา่ ผูใ้ ช้บริ การกับสหกรณ์ที่มีสินทรัพย์น้อยกว่า 100 ล้านบาท
เห็นด้วยมากและมากที่สุดกับการแบ่งระหว่างหนี้ดีและหนี้เสี ยอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 75 – 85 (ยกเว้น
สหกรณ์ที่มีสินทรัพย์ 1 – 10 ล้านบาท ซึ่ งข้อมูลแตกต่างสหกรณ์ขนาดอื่น ๆ ค่อนข้างมาก) ในขณะที่
ผูใ้ ช้บริ การกับสหกรณ์ ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 100 ล้านบาท เห็นด้วยมากและมากที่สุดกับการแบ่ง
ระหว่างหนี้ดีและหนี้เสี ยอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 90 – 95
ภาพที่ 5.62 ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การสหกรณ์ ต่อการแบ่ งระหว่ างหนีด้ ีและหนีเ้ สี ย แยกตามขนาด
สิ นทรัพย์
น้อยที่สุด

20.00%

12.50%

น้อย

20.51%

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

30.43%

30.23%

58.70%

58.14%

9.78%

11.63%

37.50%
55.00%
25.00%
สิ นทรัพย์ < 1 ลบ.

64.10%
50.00%
15.38%
สิ นทรัพย์ 1 - 10 ลบ.

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั

54.55%

36.36%
9.09%

สิ นทรัพย์ 10 - 100 ลบ. สิ นทรัพย์ 100 - 1,000 สิ นทรัพย์ 1,000 - 10,000 สิ นทรัพย์ > 10,000 ลบ.
ลบ.
ลบ.
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2) การกาหนดให้องค์กรการเงินระดับฐานรากต้องหักรายได้มาสารองไว้ส่วนหนึ่ง
หากองค์กรการเงินระดับฐานรากมีหนี้เสี ย
ภาพที่ 5.63 ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริการต่ อการกาหนดให้ มีเงินสารองกรณีหนี้เสี ย
กองทุน

ออมทรัพย์

น้อยที่สุด

น้อย

26.71%

37.23%

42.96%
22.94%

25.63%
13.50%

2.53%

1.09%

1.43%

2.17%

0.36%

0.36%

15.05%

46.72%

59.50%

สหกรณ์

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
ผลการสารวจพบว่า ผูใ้ ช้บริ การกับสหกรณ์ และกองทุนหมู่บา้ นส่ วนใหญ่เห็ นด้วยมาก
และมากที่ สุ ด กับ การก าหนดให้ อ งค์ ก รการเงิ น ระดับ ฐานรากต้อ งมี เ งิ น ส ารองกรณี ห นี้ เสี ย
โดยมีสัดส่ วนของผูใ้ ช้บริ การกับสหกรณ์ และกองทุนหมู่บา้ นที่เห็ นด้วยมากและมากที่สุดคิดเป็ น
ร้ อยละ 82.44 และร้ อยละ 83.94 ตามล าดับ ในขณะที่ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารกับ กลุ่ ม ออมทรั พ ย์ส่ วนใหญ่
เห็ นด้วยเพี ย งระดับ ปานกลางกับ การส ารองหนี้ เสี ย ดัง กล่ า ว โดยมี สั ดส่ วนผูใ้ ช้บ ริ ก ารกับ กลุ่ ม
ออมทรั พ ย์ที่ เห็ นด้วยมากและมากที่ สุ ดอยู่ที่ เพี ย งร้ อยละ 69.68 เท่ า นั้น อี ก ทั้ง เมื่ อเปรี ย บเที ย บ
ความเห็ นของผูใ้ ช้บริ การกลุ่ มออมทรัพย์ต่อขนาดสิ นทรัพย์พบว่า ผูใ้ ช้บริ การกับกลุ่มออมทรัพย์
ขนาดใหญ่ ที่ มี สิ นทรั พ ย์ม ากกว่า 3 ล้า นบาท เห็ นด้วยมากและมากที่ สุ ดกับ การก าหนดให้ก ลุ่ ม
ออมทรัพย์ตอ้ งมี เงิ นสารองกรณี หนี้ เสี ยเพียงร้ อยละ 57.89 เท่านั้น ในขณะที่ ผูใ้ ช้บริ การกับกลุ่ ม
ออมทรัพย์ขนาดเล็กที่มีสินทรัพย์นอ้ ยกว่า 1 ล้านบาท และผูใ้ ช้บริ การกับกลุ่มออมทรัพย์ขนาดกลาง
ที่มีสินทรัพย์ 1 – 3 ล้านบาท ที่เห็นด้วยกับการที่ตอ้ งมีเงิ นสารองกรณี หนี้ เสี ยเท่ากับร้ อยละ 73.79
และร้อยละ 70.67 ตามลาดับ
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ภาพที่ 5.64 ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การกลุ่มออมทรัพย์ ต่อการมีเงินสารองกรณีหนี้เสี ย แยกตามขนาด
สิ นทรัพย์
น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

22.67%

30.34%

22.81%
35.09%

48.00%

43.45%

29.82%

25.52%

22.67%
5.33%

สิ นทรัพย์ < 1 ลบ.

สิ นทรัพย์ 1 - 3 ลบ.

3.51%
8.77%
สิ นทรัพย์ > 3 ลบ.

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
3) การกาหนดให้องค์กรการเงินระดับฐานรากต้องกาหนดงวดการชาระเงินกู้ อายุของผูก้ ู้
ความสามารถในการชาระหนี้ของผูก้ ู้
ภาพที่ 5.65 ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริการต่ อการกาหนดเงื่อนไขการให้ ก้ ู

24.91%

34.31%

29.75%

20.22%

17.15%

15.41%
น้อย

1.44%

2.19%

1.08%

1.08%

0.00%

0.00%

น้อยที่สุด

52.35%

ออมทรัพย์
45.62%

กองทุน

53.41%

สหกรณ์

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
ผลการสารวจพบว่า ผูใ้ ช้บริ การกับสหกรณ์ ที่เห็ นด้วยมากและมากที่สุดกับการกาหนด
เงื่ อนไขการให้กู้อยู่ที่ร้อยละ 83.15 ในขณะที่ผูใ้ ช้บริ การกับกองทุ นหมู่บา้ นและกลุ่ มออมทรั พย์
ที่เห็ นด้วยมากและมากที่สุดกับการกาหนดเงื่ อนไขการให้กู้อยู่ที่ร้อยละ 79.93 และร้ อยละ 77.26
ตามลาดับ ทั้ง นี้ จะเห็ นได้ว่า ผูใ้ ช้บริ การขององค์กรการเงิ นระดับฐานรากทุ กประเภทส่ วนใหญ่
เห็นด้วยกับการกาหนดเงื่อนไขการให้กเู้ นื่องจากเป็ นเงื่อนไขที่องค์กรส่ วนใหญ่ใช้ปฏิบตั ิอยูแ่ ล้ว
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24.91%

25.09%

23.83%

20.44%

17.56%
1.08%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.36%

น้อยที่สุด

36.86%

ออมทรัพย์

50.18%

กองทุน

41.61%

สหกรณ์

56.63%

4) การจากัดวงเงินและประเภทการลงทุนขององค์กรการเงินระดับฐานรากเพื่อลดความเสี่ ยงลง
ภาพที่ 5.66 ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริการต่ อการจากัดวงเงินและประเภทการลงทุน

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
ผลการสารวจพบว่า ความเห็ นของผูใ้ ช้บริ การกับสหกรณ์ กองทุนหมู่บา้ น และกลุ่มออมทรัพย์
ต่อการจากัดวงเงินและประเภทการลงทุน ที่เห็นด้วยมากและมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 81.72 ร้อยละ
78.47 และร้อยละ 75.09 ตามลาดับ

26.71%

25.09%

24.19%

17.88%

16.85%
น้อย

0.72%

0.36%

1.08%

0.36%

0.36%

0.00%

น้อยที่สุด

39.42%

ออมทรัพย์

48.01%

กองทุน

41.24%

สหกรณ์

56.99%

5) การกาหนดให้องค์กรการเงิ นระดับฐานรากสามารถปล่ อยกู้ได้ในสั ดส่ วนของทุ น
ขององค์กรการเงินระดับฐานรากเท่านั้น
ภาพที่ 5.67 ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริการต่ อการกาหนดให้ ปล่ อยกู้ได้ ในสั ดส่ วนของทุน

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
ผลการสารวจพบว่า ความเห็ นของผูใ้ ช้บริ การกับสหกรณ์ กองทุนหมู่บา้ น และกลุ่มออมทรัพย์
ต่อการจากัดวงเงินและประเภทการลงทุน ที่เห็นด้วยมากและมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 82.08 ร้อยละ
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80.66 และร้อยละ 74.73 ตามลาดับ ทั้งนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบความเห็ นของผูใ้ ช้บริ การองค์กรการเงิ น
ระดับฐานรากแต่ละประเภทต่อขนาดสิ นทรัพย์พบว่า สัดส่ วนของผูใ้ ช้บริ การกับองค์กรการเงิ น
ระดับฐานรากที่ เห็ นด้วยกับ การกาหนดให้ปล่ อยกู้ไ ด้ใ นสั ดส่ วนของทุ นมี สั ดส่ วนใกล้เคี ย งกัน
โดยอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 80 – 85

น้อยที่สุด

น้อย

25.99%

37.59%

51.26%
22.94%

17.52%

2.53%

1.09%

1.79%

0.72%

0.00%

0.00%

42.34%

ออมทรัพย์

55.20%

กองทุน

19.49%

สหกรณ์

19.71%

6) การจ ากัดวงเงิ นสิ นเชื่ อที่ มี ส่ วนเกี่ ยวข้องกับกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารขององค์กรการเงิ น
ระดับฐานราก
ภาพที่ 5.68 ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริการต่ อการจากัดวงเงินสิ นเชื่อทีม่ ีส่วนเกีย่ วข้ องกับกรรมการหรือ
ผู้บริ หาร

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
ผลการสารวจพบว่า ความเห็นของผูใ้ ช้บริ การกับสหกรณ์ กองทุนหมู่บา้ น และกลุ่มออมทรัพย์
ต่อการจากัดวงเงินและประเภทการลงทุน ที่เห็นด้วยมากและมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 78.14 ร้อยละ
79.93 และร้อยละ 77.26 ตามลาดับ ทั้งนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบความเห็ นของผูใ้ ช้บริ การองค์กรการเงิ น
ระดับฐานรากแต่ละประเภทต่อขนาดสิ นทรัพย์พบว่า สัดส่ วนของผูใ้ ช้บริ การกับองค์กรการเงิ น
ระดับ ฐานรากที่ เห็ นด้ว ยกับการจากัดวงเงิ นสิ นเชื่ อที่ มี ส่ วนเกี่ ยวข้องกับกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารมี
สัดส่ วนใกล้เคียงกันโดยอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 75 – 85
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7) การกาหนดให้องค์กรการเงินระดับฐานรากให้สินเชื่อต่อรายไม่เกิน 15 ล้านบาท
ภาพที่ 5.69 ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริการต่ อการกาหนดสิ นเชื่อต่ อรายไม่ เกิน 15 ล้านบาท

น้อย

8.30%

20.44%

18.28%

37.91%

33.94%

39.78%

30.69%

ออมทรัพย์

10.11%

8.03%

5.73%

10.11%

9.49%

5.02%

น้อยที่สุด

25.18%

กองทุน

28.32%

สหกรณ์

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
ผลการสารวจความเห็นของผูใ้ ช้บริ การกับการกาหนดสิ นเชื่ อต่อรายไม่เกิน 15 ล้านบาท
แตกต่างอย่างเห็ นได้ชดั กับความเห็ นต่อคาถามอื่น ๆ เกี่ ยวกับการกากับดูแลความเสี่ ยงด้านเครดิ ต
โดยผูใ้ ช้บริ การกับสหกรณ์เห็นด้วยน้อยและน้อยที่สุดอยูท่ ี่ร้อยละ 10.75 ผูใ้ ช้บริ การที่เห็นด้วยปานกลาง
ที่ร้อยละ 28.32 และผูใ้ ช้บริ การที่เห็นด้วยมากและมากที่สุดอยูท่ ี่ร้อยละ 39.78 และ 18.28 ตามลาดับ
ในขณะที่ ผูใ้ ช้บ ริ การที่ เห็ นด้วยกับ การก าหนดสิ นเชื่ อต่ อรายไม่ เกิ น 15 ล้านบาทลดลงส าหรั บ
กองทุนหมู่บา้ นและกลุ่มออมทรั พย์ โดยสัดส่ วนผูใ้ ช้บริ การกับกองทุนหมู่บา้ นเห็ นด้วยน้อยและ
น้อยที่สุดอยูท่ ี่ร้อยละ 17.52 ซึ่ งถือว่าเป็ นสัดส่ วนที่สูงมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับคาถามอื่น ๆ เกี่ยวกับ
การกากับดูแลซึ่ งผูท้ ี่เห็นด้วยน้อยหรื อน้อยที่สุดจะอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 1 – 2 เท่านั้น ผูใ้ ช้บริ การกับ
กองทุนหมู่บา้ นที่เห็นด้วยมากและมากที่สุดกับการกาหนดวงเงิ นสิ นเชื่ อต่อรายที่ไม่เกิน 15 ล้านบาท
อยู่ที่เพียงร้ อยละ 54.38 และสาหรับกลุ่ มออมทรัพย์ซ่ ึ งถื อว่าเป็ นองค์กรการเงิ นระดับฐานรากที่ มี
ขนาดเล็ก ดังนั้น การกาหนดวงเงิ นสิ นเชื่ อต่อรายที่ไม่เกิ น 15 ล้านบาท น่ าจะสอดคล้องกับขนาด
ธุ รกรรมของกลุ่มออมทรัพย์ แต่สัดส่ วนผูใ้ ช้บริ การกลุ่มออมทรัพย์ที่เห็นด้วยน้อยและน้อยที่สุดต่อ
การกาหนดหลักเกณฑ์ดงั กล่าวสู งถึงร้อยละ 20.22 ในขณะที่สัดส่ วนผูใ้ ช้บริ การที่เห็นด้วยมากและ
มากที่สุดต่อการกาหนดหลักเกณฑ์ดงั กล่าวอยูท่ ี่เพียงร้อยละ 46.21 เท่านั้น
ทั้ง นี้ เมื่ อเปรี ย บเที ย บความเห็ นของผูใ้ ช้บ ริ ก ารองค์ก รการเงิ นระดับ ฐานรากต่ อการ
ก าหนดวงเงิ น สิ น เชื่ อ ต่ อ รายที่ ไ ม่ เ กิ น 15 ล้า นบาท แยกตามขนาดสิ น ทรั พ ย์ พบว่ า สั ด ส่ ว น
ผูใ้ ช้บริ การที่เห็ นด้วยกับการกาหนดวงเงิ นสิ นเชื่ อต่อรายที่ไม่เกิ น 15 ล้านบาท ลดลงเมื่ อองค์กร
การเงินระดับฐานรากมีขนาดใหญ่ข้ ึน โดยจะเห็นได้วา่ สัดส่ วนผูใ้ ช้บริ การกับสหกรณ์ขนาดเล็กที่มี
สิ นทรัพย์น้อยกว่า 1 ล้านบาท ซึ่ งเห็ นด้วยสู งถึ งร้ อยละ 80 และลดลงสาหรั บสหกรณ์ ที่มีขนาด 1 – 10
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ล้านบาท ซึ่ งอยู่ที่ร้อยละ 62.50 และลดลงอีกสาหรับสหกรณ์ ที่มีสินทรัพย์ 10 – 10,000 ล้านบาท
โดยอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 53 – 55 เท่านั้น ทั้งนี้ สาหรับผูใ้ ช้บริ การกับสหกรณ์ที่มีขนาดใหญ่มากที่มี
สิ นทรัพย์มากกว่า 10,000 ล้านบาท มีความเห็นที่ค่อนข้างจะหลากหลาย โดยมีผใู ้ ช้บริ การที่เห็นด้วย
น้อยและน้อยที่สุดสู งถึงร้อยละ 27.27 และในขณะเดียวกันก็มีสัดส่ วนผูใ้ ช้บริ การที่เห็นด้วยมากและ
มากที่สุดอยู่ที่ร้อยละ 68.18 ทั้งนี้ สาหรับกองทุ นหมู่บา้ นและกลุ่ มออมทรัพย์ก็พบการลดลงของ
สัดส่ วนผูใ้ ช้บริ การที่เห็นด้วยกับการกาหนดวงเงินสิ นเชื่ อต่อรายที่ 15 ล้านบาท เมื่อองค์กรมีขนาด
ใหญ่ข้ ึนเช่นกัน
ภาพที่ 5.70 ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริการสหกรณ์ ต่อการกาหนดวงเงินสิ นเชื่อไม่ เกิน 15 ล้านบาทต่ อราย
น้อยที่สุด
5.00%

20.83%

น้อย
14.10%

ปานกลาง

มาก
19.57%

มากที่สุด
16.28%
40.91%

75.00%

41.67%

39.74%

35.87%

37.21%
27.27%

20.00%
สิ นทรัพย์ < 1 ลบ.

37.50%

32.05%

30.43%

5.13%
7.69%

5.43%
3.26%

27.91%

13.95%
0.00%
0.00%
สิ นทรัพย์ 1 - 10 ลบ. สิ นทรัพย์ 10 - 100 ลบ. สิ นทรัพย์ 100 - 1,000 สิ นทรัพย์ 1,000 ลบ.
10,000 ลบ.

4.55%
4.55%
22.73%
สิ นทรัพย์ > 10,000
ลบ.

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
เมื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของผูใ้ ช้บริ การต่อแนวทางต่าง ๆ ที่สามารถนามาใช้เพื่อ
เป็ นหลัก เกณฑ์ใ นการกากับดู แลความเสี่ ย งด้า นเครดิ ตพบว่า ผูใ้ ช้บ ริ การส่ วนใหญ่ เห็ นด้วยกับ
แนวทางต่าง ๆ ที่อาจนามากากับดูแลความเสี่ ยงด้านเครดิต ได้แก่ การแยกหนี้ ดีและหนี้ เสี ย การกัน
สารองหากเกิดหนี้ เสี ย การกาหนดเงื่อนไขที่ชดั เจนในการให้สินเชื่ อ การจากัดวงเงินและประเภท
การลงทุนขององค์กร การกาหนดให้เงิ นให้สินเชื่ อขององค์กรเป็ นสัดส่ วนของทุน หรื อการจากัด
วงเงินสิ นเชื่อที่เกี่ยวข้องกับกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร ทั้งนี้ สัดส่ วนผูใ้ ช้บริ การที่เห็นด้วยกับการจากัด
วงเงินสิ นเชื่อที่ไม่เกิน 15 ล้านบาท ลดลงอย่างเห็นได้ชดั เมื่อเปรี ยบเทียบกับแนวทางการกากับดูแล
อื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูใ้ ช้บริ การกับองค์กรการเงินระดับฐานรากที่มีขนาดใหญ่มีสัดส่ วนไม่เห็น
ด้วยกับแนวทางดังกล่าวค่อนข้างสู ง
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ภาพที่ 5.71 ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริการต่ อการกาหนดวงเงินสิ นเชื่ อไม่ เกิน 15 ล้านบาทต่ อราย แยกราย
จังหวัด
น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

มาก

จังหวัดที่มี GPP per capita สู งที่สุดในแต่ละภาค
14
33
18
5
7

25
7
29
16
9
5

20
26
31
31

15

27

36

20
5

21

มากที่สุด

จังหวัดที่มี GPP per capita ต่าที่สุดในแต่ละภาค
10
32
27
21

10
16
7
5

3

2

38

43

34

30
1

26
1

18
8
13
23
10

6
21
24
13
9

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
นอกจากนี้ เมื่ อเปรี ย บเที ยบความคิ ดเห็ นของผูใ้ ช้บริ การต่อการกาหนดวงเงิ นสิ นเชื่ อ
ไม่เกิ น 15 ล้านบาทต่อราย แยกตามจังหวัด พบว่า จังหวัดที่มีจานวนผูเ้ ห็ นด้วยมากและมากที่สุด
กับการก าหนดวงเงิ นสิ นเชื่ อไม่เกิ น 15 ล้านบาทต่อราย คื อ จังหวัดขอนแก่ น และภูเก็ต ซึ่ งเป็ น
จังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อประชากรอยูใ่ นระดับสู ง ในขณะที่จงั หวัดที่มีจานวนผูเ้ ห็นด้วย
จานวนน้อยกับการลดอัตราดอกเบี้ยเงิ นฝาก คือ แม่ฮ่องสอน หนองบัวลาภู และอ่างทอง ซึ่ งเป็ น
จังหวัดที่มีผ ลิต ภัณ ฑ์ม วลรวมจัง หวัด ต่อ ประชากรอยู่ในระดับต่ า อย่างไรก็ตาม นราธิ วาสและ
สระแก้วซึ่ งเป็ นจังหวัดที่มีผลิ ตภัณฑ์มวลรวมจัง หวัดต่อประชากรอยูใ่ นระดับต่าเช่นกันแต่กลับมี
สัดส่ วนผูท้ ี่เห็นด้วยกับการกาหนดวงเงินสิ นเชื่ อไม่เกิน 15 ล้านบาทต่อรายค่อนข้างสู ง ดังนั้น จึงไม่อาจ
สรุ ปได้วา่ ผลิ ตภัณฑ์ม วลรวมจัง หวัดต่อประชากร (GPP per Capita) ไม่มีผลต่อความเห็นของ
ผูใ้ ช้บริ การต่อการกาหนดวงเงินสิ นเชื่อไม่เกิน 15 ล้านบาทต่อราย
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ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
5.5.7 การกากับดูแลความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ อง
ในส่ วนของการกากับดูแลความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง ได้สอบถามความคิดเห็นของ
ผูใ้ ช้บริ การต่อถ้าจะกาหนดให้สหกรณ์ ตอ้ งเก็บเงินสดไว้ที่องค์กรการเงิ นระดับฐานรากอย่างน้อย
ร้ อยละ 1 ของเงิ นฝากทั้งหมดขององค์กรการเงิ นระดับฐานราก โดยผลการสารวจความคิดเห็ น
พบว่า ผูใ้ ช้บริ การกับสหกรณ์ ที่เห็ นด้วยกับแนวทางดังกล่าวที่ระดับปานกลางอยู่ที่ร้อยละ 28.32
ในขณะที่ผใู ้ ช้บริ การกับสหกรณ์ที่เห็นด้วยมากและมากที่สุดกับแนวทางดังกล่าวอยูท่ ี่ร้อยละ 39.78
และ 18.28 ตามลาดับ สาหรับผูใ้ ช้บริ การกับกองทุนหมู่บา้ นพบว่า ร้อยละ 25.18 เห็นด้วยระดับปาน
กลาง ร้ อยละ 33.94 เห็ นด้วยมาก และร้ อยละ 20.44 เห็ นด้วยมากที่ สุดกับแนวทางการกากับดูแล
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องดังกล่าว และผูใ้ ช้บริ การกับกลุ่มออมทรัพย์ร้อยละ 30.69 เห็นด้วยระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 37.91 เห็นด้วยมาก และร้อยละ 8.30 เห็นด้วยมากที่สุดกับแนวทางการกากับดูแล
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องโดยให้องค์กรดารงเงินสดไว้ร้อยละ 1 ของเงิ นฝากทั้งหมดขององค์กร
การเงินระดับฐานราก ทั้งนี้ ผลการสารวจพบว่า ผูใ้ ช้บริ การที่เห็นด้วยมากและเห็นด้วยมากที่สุดต่อ
การดารงเงินสดไว้ในองค์กรมีสัดส่ วนไม่มากนักเมื่อเทียบกับความเห็ นต่อแนวทางการกากับดูแล
ความเสี่ ยงด้านอื่น ๆ โดยเฉลี่ยอยูท่ ี่เพียงร้อยละ 50 เท่านั้น ซึ่ งอาจชี้ ให้เห็นว่า ผูใ้ ช้บริ การกับองค์กร
การเงินระดับฐานรากยังไม่มีความกังวลเรื่ องความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง

46.21%

54.38%

58.06%

77.26%

79.93%

78.14%

74.73%

82.08%

80.66%

กลุ่มออมทรัพย์

75.09%

กองทุนหมู่บา้ น

78.47%

77.26%

83.15%

79.93%

69.68%

83.94%

82.44%

82.48%

77.98%

83.51%

สหกรณ์

81.72%

ภาพที่ 5.72 สั ดส่ วนของผู้ใช้ บริการที่เห็นด้ วยมากและมากที่สุดต่ อการกากับดูแลความเสี่ ยงด้ านเครดิต
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ภาพที่ 5.73 ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริการต่ อการดารงเงินสดร้ อยละ 1 ของเงินฝากขององค์ กร

8.30%

20.44%

18.28%

37.91%

33.94%

39.78%

30.69%

ออมทรัพย์

10.11%

8.03%

5.73%

10.11%

9.49%

5.02%

น้อยที่สุด

25.18%

กองทุน

28.32%

สหกรณ์

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
ทั้งนี้ เมื่ อเปรี ยบเที ยบความเห็ นของผูใ้ ช้บริ การองค์กรการเงิ นระดับฐานรากแยกตาม
ขนาดสิ นทรั พย์ ต่อการกาหนดให้สหกรณ์ ตอ้ งดารงสิ นทรั พย์สภาพคล่ อง พบว่า ผูใ้ ช้บริ การกับ
สหกรณ์ ที่ มีข นาดสิ นทรั พ ย์น้อยกว่า 10,000 ล้านบาท เห็ นด้วยกับ การก าหนดให้สหกรณ์ ดารง
สิ นทรั พ ย์ส ภาพคล่ องเพี ย งร้ อยละ 65 – 70 เท่ า นั้น ในขณะที่ ผูใ้ ช้บ ริ ก ารกับ สหกรณ์ ที่ มี ข นาด
สิ นทรัพย์มากกว่า 10,000 ล้านบาท เห็ นด้วยกับการกาหนดให้สหกรณ์ดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่อง
สู งถึงร้อยละ 95
ภาพที่ 5.74 ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริการสหกรณ์ ต่อการดารงเงินสดร้ อยละ 1 ของเงินฝากขององค์ กร
น้อยที่สุด

30.00%

16.67%

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

19.23%

21.74%

16.28%

50.00%

43.48%

53.49%

23.08%

26.09%
5.43%
2.17%

23.26%
2.33%
2.33%

29.17%
30.00%

54.55%

41.67%
35.00%
5.00%

12.50%

สิ น ท รั พ ย์ < 1 ล บ . สิ น ท รั พ ย์ 1 - 1 0
ลบ.

6.41%
สิ น ท รั พ ย์ 1 0 100 ลบ.

สิ น ท รั พ ย์ 1 0 0 - สิ น ท รั พ ย์ 1 , 0 0 0 1,000 ลบ.
10,000 ลบ.

36.36%
4.55%
สิ น ท รั พ ย์ >
10,000 ลบ.

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
สาหรับผูใ้ ช้บริ การกับกองทุนหมู่บา้ นและกลุ่มออมทรัพย์พบว่า สัดส่ วนผูใ้ ช้บริ การ
ที่ เห็ นด้วยมากและมากที่ สุดกับการกาหนดให้องค์กรการเงิ นระดับ ฐานรากต้องดารงสิ นทรั พ ย์
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สภาพคล่องลดลงเมื่อขนาดขององค์กรใหญ่ข้ ึน โดยผูใ้ ช้บริ การกองทุนหมู่บา้ นที่มีขนาดสิ นทรัพย์
น้อยกว่า 1 ล้านบาท เห็ นด้วยมากและมากที่สุดกับการดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องที่ร้อยละ 75.00
และลดลงเป็ นร้อยละ 68.33 และร้อยละ 48.98 เมื่อขนาดของสิ นทรัพย์ของกองทุนหมู่บา้ นเพิ่มขึ้น
เป็ น 1 – 3 ล้านบาท และมากกว่า 3 ล้า นบาท ตามล าดับ ทั้ง นี้ ความคิ ดเห็ นของผูใ้ ช้บริ ก ารกับ
กลุ่ มออมทรั พย์ส อดคล้องกับความเห็ นของผูใ้ ช้บริ การกับกองทุ นหมู่บา้ น โดยผูใ้ ช้บริ การกลุ่ ม
ออมทรัพย์ที่มีขนาดสิ นทรัพย์นอ้ ยกว่า 1 ล้านบาท เห็นด้วยมากและมากที่สุดกับการดารงสิ นทรัพย์
สภาพคล่องที่ร้อย 63.45 และลดลงเป็ นร้อยละ 57.33 และร้อยละ 36.84 เมื่อขนาดของสิ นทรัพย์ของ
กลุ่มออมทรัพย์เพิ่มขึ้นเป็ น 1 – 3 ล้านบาท และมากกว่า 3 ล้านบาท ตามลาดับ
ภาพที่ 5.75 ความคิด เห็นของผู้ใ ช้ บริ ก ารกองทุนหมู่ บ้า นและกลุ่มออมทรั พย์ ต่อ การด ารงเงินสด
ร้ อยละ 1 ของเงินฝากขององค์ กร
กองทุนหมูบ่ า้ น
น้อยที่สุด

25.00%
50.00%

น้อย

ปานกลาง

28.96%
39.37%

กลุ่มออมทรัพย์
มาก

มากที่สุด

16.33%
32.65%

น้อยที่สุด

20.69%
42.76%

20.41%
25.00%
0.00%
สิ นทรัพย์ < 1 ลบ.

23.98%
2.26%
4.52%
สิ นทรัพย์ 1 - 3 ลบ.

22.45%
4.08%
สิ นทรัพย์ > 3 ลบ.

28.97%
4.14%
สิ นทรัพย์ < 1 ลบ.

น้อย

ปานกลาง

13.33%
44.00%
22.67%

มาก

มากที่สุด

14.04%
22.81%
40.35%

13.33%
6.67%

14.04%
8.77%

สิ นทรัพย์ 1 - 3 ลบ.

สิ นทรัพย์ > 3 ลบ.

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
5.5.8 การกากับดูแลความเสี่ ยงด้ านปฏิบัติการ
การสารวจความคิ ดเห็ นเกี่ ย วกับการกากับดู แลด้านความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิ การเป็ นการ
สอบถามทัศนคติของผูใ้ ช้บริ การว่าเห็ นด้วยหรื อไม่ต่อการกาหนดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายในและคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงภายในองค์กร โดยผลการสารวจความคิดเห็นสามารถ
สรุ ปได้ดงั นี้
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1) การกาหนดให้องค์กรการเงินระดับฐานรากต้องมีหน่วยงานหรื อคณะกรรมการทา
หน้าที่ตรวจสอบภายใน
ภาพที่ 5.76 ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริการต่ อการให้ มีหน่ วยงานหรือคณะกรรมการทาหน้ าทีต่ รวจสอบ
ภายใน

น้อย

32.49%

46.35%

39.78%

18.05%

10.22%

6.81%

1.08%

0.36%

1.43%

0.00%

0.36%

0.36%

น้อยที่สุด

47.65%

ออมทรัพย์
41.61%

กองทุน

51.61%

สหกรณ์

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
ผลการสารวจพบว่า ความเห็นของผูใ้ ช้บริ การองค์กรการเงินระดับฐานรากส่ วนใหญ่เห็น
ด้ว ยมากและมาที่ สุ ด กับ การก าหนดให้ อ งค์ ก รการเงิ น ระดับ ฐานรากจะต้อ งมี ห น่ ว ยงานหรื อ
คณะกรรมการทาหน้าที่ตรวจสอบภายใน โดยผูใ้ ช้บริ การกับสหกรณ์ กองทุนหมู่บา้ น และกลุ่มออม
ทรัพย์ต่อการจากัดวงเงิ นและประเภทการลงทุน ที่เห็นด้วยมากและมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 91.40
ร้อยละ 81.96 และร้ อยละ 80.14ตามลาดับ ทั้งนี้ เมื่อเปรี ยบเทียบความเห็ นของผูใ้ ช้บริ การองค์กร
การเงิ นระดับฐานรากแต่ละประเภทต่อขนาดสิ นทรัพย์พบว่า สัดส่ วนของผูใ้ ช้บริ การกับองค์กร
การเงินระดับฐานรากที่เห็นด้ว ยกับการมีหน่ วยงานหรื อคณะกรรมการตรวจสอบภายในโดยสัดส่ วน
ใกล้เคียงกันโดยอยูท่ ี่ประมาณร้อยละ 80 – 90
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น้อยที่สุด

น้อย

53.65%

39.07%

42.96%

36.50%

52.69%

ออมทรัพย์

18.05%

8.03%

กองทุน

6.81%

1.44%

0.73%

0.72%

0%

0%

0%

สหกรณ์

37.55%

2) การกาหนดให้องค์กรการเงินระดับฐานรากต้องมีคณะกรรมการทาหน้าที่บริ หารความเสี่ ยง
ภาพที่ 5.77 ความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การต่ อการให้ มีหน่ วยงานหรื อคณะกรรมการทาหน้ าที่บริ หาร
ความเสี่ ยง

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
ผลการสารวจพบว่า ความเห็ นของผูใ้ ช้บริ การองค์กรการเงิ นระดับฐานรากส่ วนใหญ่
เห็นด้วยมากและมากที่สุดกับการกาหนดให้องค์กรการเงิ นระดับฐานรากจะต้องมี คณะกรรมการ
ทาหน้าที่บริ หารความเสี่ ยงโดยผูใ้ ช้บริ การกับสหกรณ์ กองทุนหมู่บา้ น และกลุ่มออมทรัพย์ต่อการ
จากัดวงเงินและประเภทการลงทุน ที่เห็นด้วยมากและมากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 91.76 ร้อยละ 90.15
และร้อยละ 80.51 ตามลาดับ
เมื่อเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นของผูใ้ ช้บริ การต่อแนวทางต่าง ๆ ที่สามารถนามาใช้เพื่อ
เป็ นหลักเกณฑ์ในการกากับดูแลความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิการพบว่า ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เห็นด้วยกับ
แนวทางต่าง ๆ ที่อาจนามากากับดูแลความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ ได้แก่ การกาหนดให้องค์กรการเงิน
ระดับฐานรากจะต้องมีหน่วยงานหรื อคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และการต้องมีคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ย ง ซึ่ ง สัดส่ วนผูท้ ี่ เห็ นด้วยสู ง มากเมื่ อเที ย บกับ ความเห็ นเกี่ ย วกับ การกากับ ดู แล
ด้า นอื่ น ๆ โดยระดับความเห็ นด้วยมากและมากที่ สุ ดอยู่ที่ ป ระมาณร้ อยละ 80 – 90 ของผูต้ อบ
แบบสอบถามทั้งหมด
ภาพที่ 5.78 สั ด ส่ วนของผู้ ใ ช้ บริ ก ารที่ เ ห็ น ด้ ว ยมากและมากที่ สุ ด ต่ อ การก ากั บ ดู แ ลความเสี่ ย ง
ด้ านปฏิบัติการ

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั

80.51%

90.15%

กลุ่มออมทรัพย์
91.76%

กองทุนหมู่บา้ น

80.14%

87.96%

91.40%

สหกรณ์

คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง

บทที่ 6
บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
6.1 ภาพรวมการให้ บริการระบบการเงินระดับฐานรากของไทย
คณะผูว้ จิ ยั จึงได้ทาการสารวจความคิดเห็นของผูเ้ กี่ยวข้องกับการกากับดูแลระบบการเงินระดับ
ฐานราก ได้แก่ ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการเงิ นการธนาคาร ผูแ้ ทนจากหน่ วยงานกากับดูแลองค์กรการเงิ น
ระดับฐานรากในส่ วนกลาง ผูป้ ฏิ บตั ิงานตรวจสอบที่กระจายตัวอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ผูบ้ ริ หารและ
ผูใ้ ช้บริ การขององค์กรการเงินระดับฐานรากทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ สหกรณ์ กองทุนหมู่บา้ น และกลุ่มออม
ทรั พย์/องค์ก รพึ่ ง ตนเอง ใน 11 จัง หวัด ได้แ ก่ เชี ย งใหม่ แม่ ฮ่อ งสอน ขอนแก่ น หนองบัว ล าภู
พระนครศรี อยุธยา อ่างทอง ระยอง สระแก้ว ภูเก็ต นราธิ วาส และกรุ งเทพมหานคร รวมผูแ้ สดง
ความคิ ดเห็ นทั้งหมด 1,000 ราย เพื่ อให้ทราบถึ งแนวคิ ด ความคิ ดเห็ น และความเข้ าใจเกี่ ยวกับ
แนวทางการกากับดูแลระบบการเงินระดับฐานราก เพื่อนามาพัฒนาระบบการกากับดูแลที่เหมาะสม
ต่อไป โดยแบบสารวจความคิดเห็นจะประกอบด้วยข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ข้อมูลของ
องค์กรการเงิ นระดับ ฐานราก ความคิ ดเห็ นเกี่ ย วกับ การกากับ ดู แลในภาพรวม ความคิ ดเห็ นต่ อ
แนวทางการก ากับดู แลที่ ดี ข้อมูลเกี่ ยวกับความเข้าใจในการกากับดู แลความมัน่ คงและทัศนคติ
ต่อการกากับ ดู แลความมัน่ คง และข้อมูล เกี่ ยวกับความเข้า ใจการก ากับดู แลด้านความเสี่ ยงและ
ทัศนคติต่อการกากับดูแลความเสี่ ยงทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ ยงด้านธรรมาภิบาล ความเสี่ ยงด้าน
เครดิต ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ รวมทั้งความเห็นเกี่ยวกับบทบาท
ของหน่วยงานกากับดูแลต่อการส่ งเสริ มและพัฒนาองค์กรการเงินระดับฐานราก
ทั้งนี้ ผลการสารวจความคิดเห็ นของผูเ้ กี่ ยวข้องกับการกากับดูแลระบบการเงิ นระดับฐานราก
สรุ ปได้ดงั นี้
6.1.1 ผลสรุ ปการสั มภาษณ์ ผ้ เู ชี่ ยวชาญด้ านการเงินการธนาคาร
ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้า นการเงิ นการธนาคารมี ค วามเห็ นว่า ปั ญหาด้านบุ คลากรเป็ นอุ ปสรรค
ที่สาคัญในการพัฒนาองค์กรการเงินระดับฐานราก ไม่วา่ จะเป็ นการขาดความรู ้ความเชี่ ยวชาญของ
ผูบ้ ริ หารองค์ก รการเงิ น ระดับ ฐานราก การขาดความรู้ และการมี ส่ วนร่ วมของสมาชิ ก รวมทั้ง
หน่ ว ยงานก ากับ อาจไม่ เ ข้ม งวดเพี ย งพอ ทั้ง นี้ แนวทางการก ากับ ดู แ ลที่ เ หมาะสมเป็ นไปได้
2 แนวทาง คื อ แนวทางที่ 1 การให้ มี หน่ วยงานก ากับ ดู แลองค์ก รการเงิ น ระดับ ฐานรากแต่ ล ะ
ประเภท แต่ให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกากับดู แลองค์กรการเงิ นระดับฐานรากแห่ งชาติ ข้ ึ นมา
กากับดู แลในภาพรวมเพื่อทาหน้าที่ ออกระเบียบหรื อกฎเกณฑ์เพื่อเป็ นแนวทางในการกากับดูแล
และให้หน่วยงานกากับดูแลนากรอบแนวทางดังกล่าวไปบังคับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับองค์กร
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การเงินระดับฐานรากแต่ละประเภทต่อไป ทั้งนี้อาจนาแนวทางการกากับดูแลของสถาบันการเงินมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดความเหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกากับดูแลความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ โดย
นามาปรับใช้กบั ผูบ้ ริ หาร คณะกรรมการ และพนักงานองค์กร เพื่อช่วยลดความเสี่ ยงที่เกิดจากการ
ดาเนินงานและการทุจริ ตของผูบ้ ริ หารและคณะกรรมการได้ แนวทางที่ 2 คือ การกาหนดให้ ธปท.
เข้ามากากับดูแลเพื่อดูภาพรวมทั้งหมดเพื่อให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน โดยระดับในการกากับดูแล
ควรจะขึ้นอยู่กบั ประเภทและขนาดขององค์กรการเงินระดับฐานราก ทั้งนี้ นอกจากการกากับดูแล
แล้วควรส่ งเสริ มและผลักดันให้มีการรวมตัวและการสร้ างเครื อข่าย ที่สามารถพึ่งพาซึ่ งกันและกันได้
ระหว่างองค์กรการเงินระดับฐานรากด้วย
6.1.2 ผลสรุ ปการสั มภาษณ์ ผ้ ูแทนจากหน่ วยงานกากับดูแลองค์ กรเงินระดับฐานรากในส่ วนกลาง
ผูแ้ ทนจากหน่วยงานกากับดูแลองค์กรเงินระดับฐานรากในส่ วนกลางมีความเห็นว่า ผูน้ า
องค์กรหรื อกลุ่ มกรรมการขององค์กรก็ถือเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้องค์กรการเงิ น ระดับฐานราก
มี ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงาน ดัง นั้น การก าหนดให้ผูน้ าองค์ก รต้องมี ความรู้ ความสามารถ
จึ งส าคัญอย่า งยิ่ง การส่ งเสริ มและพัฒนากากับ ดู แลองค์ก รการเงิ นระดับฐานรากจึ งต้องมุ่ง เน้น
การพัฒนาบุค ลากร อย่างไรก็ ตาม การกากับดู แลองค์ก รการเงิ นระดับฐานรากในปั จจุ บนั ถื อว่า
ค่อนข้า งมี ป ระสิ ทธิ ภาพ แต่ข าดกรอบในการก ากับ ดู แลที่ ชัดเจนและเป็ นไปในทิ ศทางเดี ย วกัน
ดัง นั้น แนวทางในการก ากับ ดู แ ลองค์ก รการเงิ น ระดับ ฐานรากต้อ งค านึ ง ถึ ง ความพร้ อ มและ
ความสามารถปฏิ บ ตั ิ ตามกฎเกณฑ์ก ารก ากับ ด้วย โดยอาจก าหนดกรอบในการก ากับ เช่ น การ
อนุญาตจัดตั้งองค์กร ขอบเขตที่ให้ดาเนินธุ รกิจ การจัดทาบัญชีที่มีมาตรฐาน เป็ นต้น และเน้นพัฒนา
ผูน้ าองค์กรหรื อกรรมการองค์กร ทั้งนี้ สาหรับการจัดตั้งองค์กรกากับดูแลองค์กรการเงินระดับฐาน
รากเป็ นการเฉพาะจะต้องคานึ งถึ งภาระหน้าที่ ในการดู แลกลุ่ มองค์ก รการเงิ นระดับฐานรากที่ มี
จานวนมากและมีความหลากหลายด้วย
6.1.3 ผลสรุ ปการสารวจความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบในจังหวัดต่ าง ๆ
ผูก้ ากับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานรากตระหนักถึงความจาเป็ นในการพัฒนาการกากับ
ดูแลองค์กรการเงินระดับฐานราก โดยเฉพาะการกากับดูแลด้านธรรมาภิบาล โดยผูก้ ากับดูแลองค์กร
การเงิ นระดับฐานรากส่ วนใหญ่เห็ นด้วยมากที่ สุดกับมาตรการการกากับดู แลด้านธรรมาภิ บาล อาทิ
การก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ ง กรรมการและผู ้บ ริ หารองค์ ก รการเงิ น ระดั บ ฐานราก
การกาหนดให้คณะกรรมการบางรายขององค์กรการเงินระดับฐานราก ต้องมีความรู ้ความเชี่ ยวชาญ
ด้า นการบริ ห ารจัด การ การเงิ น และการบัญ ชี การก าหนดให้ อ งค์ ก รการเงิ น ระดับ ฐานราก
ต้องเปิ ดเผยงบการเงินให้สมาชิกทราบเป็ นประจาทุกปี อย่างไรก็ดี สัดส่ วนของผูก้ ากับดูแลองค์กร
การเงิ นระดับฐานรากที่ เห็ นด้วยมากที่ สุดกับมาตรการการกากับดู แลความเสี่ ยงด้านเครดิ ต และ
ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง มีสัดส่ วนที่ลดลงเมื่อเทียบกับมาตรการการกากับด้านธรรมาภิบาลและ
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ความเสี่ ยงด้านปฏิ บ ตั ิการ ซึ่ งสอดคล้องกับผลการส ารวจผูบ้ ริ ก ารองค์กรการเงิ นระดับฐานราก
ทั้งนี้ ผูป้ ฏิบตั ิการตรวจสอบในภูมิภาคและผูบ้ ริ หารองค์กรการเงินระดับฐานรากมีระดับความเห็นที่
แตกต่างกันในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับมาตรการการกากับดู แลความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิ การผูป้ ฏิ บตั ิการ
ตรวจสอบในภูมิภาคเห็นว่าองค์กรการเงินระดับฐานรากยังขาดแนวทางการควบคุมภายในที่ดีและ
เห็นด้วยมากที่สุดกับมาตรการกากับดูแลด้านปฏิบตั ิการที่กาหนดให้องค์กรการเงินระดับฐานรากมี
แนวทางการควบคุ มภายใน ในขณะที่ ผบู ้ ริ หารองค์กรการเงิ นระดับฐานรากเพียงแค่เห็ นด้วยกับ
มาตรการดังกล่าวเท่านั้น
นอกจากนี้ เมื่อสอบถามผูป้ ฏิ บตั ิหน้าที่ตรวจสอบองค์กรการเงินฐานรากในภูมิภาคถึ ง
แนวทางการพัฒนาการกากับดูแลและแนวทางการส่ งเสริ มองค์กรการเงินระดับฐานรากในอนาคต
พบว่า ผูก้ ากับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานรากในส่ วนภูมิภาคยังอาจไม่มีความเข้าใจในบทบาทที่
แตกต่างกันของการกากับดูแลและการส่ งเสริ มองค์กรการเงินระดับฐานราก นอกจากนี้ ผูก้ ากับดูแล
องค์กรการเงิ นระดับฐานรากแต่ ละประเภทมี ความเห็ นที่ อาจไม่ สอดคล้องกันในบางประเด็ น ที่
เกี่ ยวข้องกับแนวทางในการส่ งส่ งเสริ มและพัฒนาการกากับดูแลองค์กรการเงิ นระดับฐานรากใน
อนาคต รวมทั้งบทบาทของภาครัฐในการเข้ามาพัฒนาระบบการกากับดูแล ซึ่ งอาจเกิ ดจากการที่
องค์กรการเงินระดับฐานรากทั้งสามประเภทที่สารวจมีคุณลักษณะและแนวคิดในการดาเนินงานที่
แตกต่างกัน นอกจากนี้ แนวทางในการส่ งเสริ มและพัฒนาการกากับดูแลและส่ งเสริ มองค์กรการเงิน
ระดับฐานรากยังขึ้นอยูก่ บั ระดับการพัฒนาขององค์กรการเงิ นระดับฐานรากเหล่านั้นด้วย สาหรับ
สหกรณ์ ซึ่ งเป็ นองค์กรการเงิ นระดับฐานรากที่มีการพัฒนาสู งที่ สุด โดยเฉพาะมูลค่าสิ นทรัพย์ที่
มากกว่าองค์กรการเงินระดับฐานรากประเภทอื่นอยูม่ าก ผูก้ ากับดูแลจะให้ความสาคัญกับมาตรฐาน
การกากับดูแลความมัน่ คงทางการเงิ นและมาตรฐานการบัญชี ที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งการส่ งเสริ ม
และให้ความรู ้ แก่คณะกรรมการดาเนิ นงานสหกรณ์ และสมาชิ กในเรื่ องดังกล่าว สาหรับกลุ่มออม
ทรัพย์น้ นั ผูก้ ากับดูแลเห็นความสาคัญของการให้ความรู ้ดา้ นการเงินแก่สมาชิ กและการส่ งเสริ มการ
มีส่วนร่ วมของสมาชิ ก สาหรับกองทุ นหมู่บา้ น ผูก้ ากับดู แลให้ความสาคัญของการให้ความรู้ ด้าน
การเงินแก่สมาชิกและคณะกรรมการ อย่างไรก็ดี ผูก้ ากับองค์กรการเงินระดับฐานรากทั้งสามประเภท
เห็นถึงความสาคัญในการส่ งเสริ มและพัฒนาระบบควบคุมภายในหรื อระบบตรวจสอบภายในของ
องค์กรการเงินระดับฐานราก ซึ่ งเป็ นหนึ่งในความต้องการหลักที่จะให้ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนและ
ส่ งเสริ ม
6.1.4 การสารวจความคิดเห็นของผู้บริ หารองค์ กรการเงินระดับฐานราก
จากผลการสารวจความคิดเห็นของผูบ้ ริ หารองค์กรการเงินระดับฐานราก พบว่า ผูบ้ ริ หาร
องค์กรการเงิ นระดับฐานรากให้ความสาคัญสู งสุ ดกับความมัน่ คงทางการเงิ นและความยัง่ ยืนของ
องค์กรการเงิ นระดับฐานราก และผูบ้ ริ หารองค์กรการเงิ นระดับฐานรากให้ความสาคัญต่อความ
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มัน่ คงทางการเงิ นขององค์กรมากกว่าการแสวงหากาไร ซึ่ งสอดคล้องกับความเห็นของผูบ้ ริ หาร
องค์กรการเงินระดับฐานรากต่อมาตรการการกากับดูแลความมัน่ คงทางการเงินโดยเฉพาะมาตรการ
การกากับดู แลด้านธรรมาภิบาล โดยผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่เห็ นด้วยมากที่ สุดกับมาตรการการกากับ
ดังกล่าว อย่างไรก็ดี ผูบ้ ริ หารองค์กรการเงิ นระดับฐานรากมิได้เห็ นด้วยมากที่สุดกับมาตรการการ
กากับดู แลความเสี่ ยงด้านเครดิ ต ด้านสภาพคล่อง และด้านปฏิ บตั ิการ โดยผูบ้ ริ หารมิได้เห็นมาก
ที่สุดกับมาตรการการกากับดูแลในสัดส่ วนที่ต่ากว่าสัดส่ วนผูบ้ ริ หารที่เห็ นด้วยกับการเน้นให้องค์กร
การเงินระดับฐานรากมีความมัน่ คง และไม่แสวงหาผลกาไรโดยเฉพาะมาตรการการกากับดูแลความเสี่ ยง
ด้านเครดิ ต (การกาหนดวงเงิ นสิ นเชื่ อต่อรายที่ 15 ล้านบาท) ทั้งนี้ อาจมี สาเหตุมาจากที่ผูบ้ ริ หาร
องค์กรการเงิ นระดับฐานรากไม่มีความรู ้ ความเข้าใจถึ งความสัมพันธ์ของมาตรการการกากับดูแล
และความมัน่ คงทางการเงิ นขององค์กร หรื อผูบ้ ริ หารองค์ก รคาดว่ามาตรการดัง กล่ า วจะส่ ง ผล
กระทบต่อผลการดาเนินงานขององค์กร ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อการจ่ายเงินปั นผลและอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากขององค์กรการเงินระดับฐานราก
จากการสารวจความคิดเห็ นของผูบ้ ริ หารองค์กรการเงิ นระดับฐานรากทั้งสามประเภท
ได้แก่ สหกรณ์ กองทุนหมู่บา้ น และกลุ่มออมทรัพย์ เกี่ ยวกับแนวทางในการพัฒนาการกากับดูแล
และส่ งเสริ มองค์กรการเงินระดับฐานราก พบว่า ผูบ้ ริ หารองค์กรเห็นด้วยกับการยกระดับมาตรฐาน
การกากับดู แลความมัน่ คงทางการเงิ นขององค์กรการเงิ นระดับฐานราก โดยเฉพาะการส่ งเสริ ม
ความรู ้ให้แก่คณะกรรมการ รวมทั้งการกาหนดให้การดาเนินงานของกรรมการเป็ นไปอย่างโปร่ งใส่
และเป็ นไปตามธรรมาภิบาล อย่างไรก็ดี ผูบ้ ริ หารองค์กรการเงิ นระดับฐานรากเห็ นว่าหน้าที่หลัก
ของหน่วยงานภาครัฐคือการส่ งเสริ มและสนับสนุ นองค์กรการเงินระดับฐานรากในด้านต่าง ๆ เช่น
เงิ นทุน การอบรมให้ความรู ้ การจัดทาระบบสารสนเทศ มากกว่าการกากับดูแลทางการเงิ น อย่างไรก็ดี
ผูบ้ ริ หารองค์กรการเงินระดับฐานรากยังคงเห็ นความสาคัญของบทบาทภาครัฐในการเข้ามากากับ
ดู แลเพื่ อ คุ ้ม ครองสมาชิ ก อย่า งไรก็ ดี ผูบ้ ริ หารองค์ก รการเงิ น ระดับ ฐานรากแต่ ล ะประเภทยัง
ความเห็ นที่ แตกต่ างกันเกี่ ย วกับ บทบาทของภาครั ฐในการพัฒนาและกากับดู แลองค์กรของตน
ซึ่ งรายละเอียดสรุ ปได้ ดังนี้
(1) สหกรณ์ ผูบ้ ริ หารสหกรณ์จานวนมากเห็นว่าการจัดทาบัญชีของสหกรณ์ยงั มีอุปสรรค
ที่จะต้องแก้ไข โดยเฉพาะสหกรณ์ขนาดเล็กที่ขาดความรู ้ความเข้าใจในการทาบัญชี อีกทั้ง ผูบ้ ริ หาร
สหกรณ์เห็นควรเพิ่มเติมเกณฑ์การกากับดูแลความมัน่ คงทางการเงิน โดยเฉพาะเกณฑ์ดา้ นธรรมาภิบาล
นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารสหกรณ์ อีกจานวนหนึ่ งพบข้อบกพร้องในการนาเกณฑ์กากับดูแลความมัน่ คง
ทางการเงิ นมาบัง คับ ใช้ ซึ่ ง อาจแก้ไ ขได้โดยให้มี การตรวจสอบการดาเนิ นกิ จการของสหกรณ์
เพิ่มเติมจากการตรวจบัญชี ทวั่ ไป โดยเฉพาะในกรณี ที่คณะกรรมการสหกรณ์ไม่บริ หารงานตามวิถี
และอุดมการณ์ของสหกรณ์
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(2) กองทุ นหมู่บ ้าน ผูบ้ ริ หารกองทุ นหมู่บา้ นยังคงเห็ นความสาคัญของภาครั ฐในการ
สนับสนุนเงินทุน ซึ่ งแตกต่างจากสหกรณ์และกลุ่มออมทรัพย์ โดยผูบ้ ริ หารกองทุนหมู่บา้ นเห็นควร
ให้รัฐ บาลเพิ่ ม ทุ นให้ก องทุ นหมู่ บ ้า นในการดาเนิ นการ อี ก ทั้ง ผูบ้ ริ ห ารกองทุ น หมู่ บ ้า นเห็ น
ความสาคัญในการเพิ่มเติมเกณฑ์การกากับดูแล แต่ควรดาเนิ นงานควบคู่ไปกับการส่ งเสริ มและให้
ความรู ้ แก่คณะกรรมการและสมาชิ กของกองทุนหมู่บา้ น ทั้งนี้ มีผบู ้ ริ หารกองทุนหมู่บา้ นจานวน
หนึ่ งมี ความกังวลเรื่ องปั ญหาการทุ จริ ตในกองทุ นหมู่บา้ นและประสงค์ให้หน่ วยงานกากับดู แล
ดาเนิ นการตรวจสอบกิ จ การในสถานที่ (Onsite) ทั้ง นี้ นอกจากการสนับ สนุ นด้านเงิ นทุ นแล้ว
ผูบ้ ริ หารกองทุ นหมู่บา้ นอี กจานวนมากเห็ นควรให้ภาครั ฐส่ งเสริ มระบบสารสนเทศ เพื่อให้การ
ดาเนินงานของกองทุนหมู่บา้ นเป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ซี่ งระบบสารสนเทศดังกล่าวอาจรวมถึง
ระบบบัญชีของกองทุนหมู่บา้ นอีกด้วย
(3) กลุ่ ม ออมทรั พย์ ผูบ้ ริ หารกลุ่ มออมทรั พ ย์จานวนมากเห็ นควรปรั บปรุ งกฎหมาย
ที่เกี่ ยวข้องกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อยกระดับให้กลุ่มออมทรัพย์มีสถานะเป็ นนิ ติบุคคลและสามารถ
ท าธุ ร กรรมทางการเงิ น โดยมี ก ฎหมายรองรั บ ที่ ชั ด เจน อี ก ทั้ ง ผู ้บ ริ หารกลุ่ ม ออมทรั พ ย์
เห็นความสาคัญของการเพิ่มเติมเกณฑ์การกากับดูแลความมัน่ คงทางการเงิน โดยเฉพาะกลุ่มออมทรัพย์
ที่มีเงิ นภายใต้การบริ หารเป็ นจานวนมาก อย่างไรก็ดี หน่ วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริ มหรื อกากับดูแล
ต้องมีหน้าที่ในการให้ความรู ้ดา้ นการเงินการบัญชี และด้านกฎหมายแก่คณะกรรมการและสมาชิ ก
อย่างสม่ าเสมอ นอกจากนี้ ผูบ้ ริ หารกลุ่มออมทรัพย์ยงั เห็ นความสาคัญของบทบาทภาครั ฐในการ
สนับสนุนและให้ความรู ้ในการประกอบอาชีพของสมาชิก โดยเห็นว่าบทบาทของภาครัฐนี้ เป็ นสิ่ งที่
สาคัญและยังสามารถพัฒนาได้อีกมาก
6.1.5 สรุ ปผลการสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้ บริ การองค์ กรการเงินระดับฐานราก
การสารวจความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การองค์กรการเงินระดับฐานรากเกี่ยวกับหน่ วยงาน
ที่ทาหน้าที่กากับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานรากในปั จจุบนั พบว่า ผูใ้ ช้บริ การบางส่ วนไม่ทราบว่า
หน่วยงานใดทาหน้าที่กากับดูแลและบางรายเข้าใจว่ากระทรวงการคลังหรื อ ธปท. ทาหน้าที่กากับ
ดูแลองค์กรการเงินระดับฐานราก อีกทั้ง ผูใ้ ช้บริ การบางส่ วนสับสนระหว่างการกากับดูแลและการ
ส่ งเสริ มหรื อพัฒนาโดยเข้าใจว่าหน่วยงานที่ทาหน้าที่ส่งเสริ มและพัฒนาได้ทาหน้าที่ในการกากับ
ดูแลด้วย
เมื่อสอบถามความคิดเห็นของผูใ้ ช้บริ การองค์กรการเงินระดับฐานรากต่อแนวทางการ
กากับกิ จการที่ดีพบว่า ผูใ้ ช้บริ การยังคงให้ความสาคัญกับการที่องค์กรการเงินระดับฐานรากต้องมี
กาไรเพื่ อปั นผลให้แก่ ส มาชิ ก หรื อจ่ า ยดอกเบี้ ย ให้แก่ ผูฝ้ าก รวมทั้ง ต้องมี ค วามมัน่ คงและมี ก าร
บริ หารจัดการภายในองค์กรที่ดี แต่กลับเห็ นว่าการมี คณะกรรมการหรื อคณะผูบ้ ริ หารที่มีความรู้
ความสามารถเป็ นปัจจัยที่สาคัญน้อยที่สุดในการกากับกิจการที่ดีซ่ ึ งไม่สอดคล้องกับความคิดเห็นของ

226
ผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการเงิ นการธนาคารหรื อผูก้ ากับดู แลในส่ วนกลาง ทั้งนี้ ผลการสารวจความคิ ดเห็ น
ดังกล่าวอาจแสดงให้เห็ นว่า ผูใ้ ช้บริ การองค์กรการเงินระดับฐานรากยังไม่ให้ความสาคัญคุณสมบัติ
ผูบ้ ริ หารและกรรมการซึ่ งเป็ นปั จจัยที่สาคัญต่อความมัน่ คงขององค์กรการเงินระดับฐานราก
ในส่ วนของความคิ ดเห็ นต่อการกากับดูแลความเสี่ ยงในแต่ละด้านขององค์กรการเงิ น
ระดับฐานรากสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั นี้
(1) ผูใ้ ช้บริ การองค์การการเงิ นระดับฐานรากส่ วนใหญ่เห็ นด้วยกับแนวทางการกากับ
ดูแลด้านความมัน่ คง โดยผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เห็นด้วยกับการที่องค์กรการเงินระดับฐานรากจะต้อง
ไม่ มุ่ ง เน้นก าไรแต่ ค วรมุ่ ง เน้นความมัน่ คง แต่ ย งั คงค านึ งถึ งผลประโยชน์ที่ จะได้รับ เป็ นส าคัญ
โดยหากการสร้ างความมัน่ คงจะต้องเกิ ดจากการลดอัตราดอกเบี้ยลงหรื อการเก็บรายได้ส่วนหนึ่ ง
เป็ นทุ น ส ารอง สั ด ส่ ว นของผู ้ใ ช้ บ ริ ก ารที่ เ ห็ น ด้ว ยกับ แนวทางการก ากับ ดู แ ลดัง กล่ า วลดลง
โดยเฉพาะเมื่อระบุวา่ องค์กรการเงินระดับฐานรากต้องลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากซึ่ งส่ งผลกระทบต่อ
รายได้ของผูใ้ ช้บริ การ
(2) สาหรับการกากับดูแลความเสี่ ยงด้านธรรมาภิบาล ผลการสารวจความคิดเห็นพบว่า
ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่จะเห็ นด้วยกับแนวทางการกากับดู แลความเสี่ ยงด้านธรรมาภิ บาลมากกว่า
แนวทางการกากับดู แลด้านความมัน่ คง ซึ่ งส่ วนหนึ่ งอาจเกิ ดจากการกากับดู แลด้านธรรมาภิบาล
เข้าใจได้ง่ายและเป็ นสิ่ งที่องค์กรการเงินระดับฐานรากส่ วนใหญ่ปฏิบตั ิอยูแ่ ล้ว โดยผูใ้ ช้บริ การส่ วน
ใหญ่เห็นด้วยการกากับดูแลที่ส่งผลโดยตรงต่อผูใ้ ช้บริ การ เช่ น การเปิ ดเผยงบการเงิ นหรื อการขอ
ข้อมูลผูใ้ ช้บริ การก่อนให้บริ การ เป็ นต้น
(3) ผลการสารวจความคิดเห็นต่อการกากับดูแลความเสี่ ยงด้านเครดิต พบว่า ผูใ้ ช้บริ การ
ส่ วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางต่าง ๆ ที่อาจนามาใช้เพื่อกากับดูแลความเสี่ ยงด้านเครดิต ได้แก่ การ
แยกหนี้ ดีและหนี้ เสี ย การกันสารองหากเกิ ดหนี้ เสี ย การกาหนดเงื่ อนไขที่ชดั เจนในการให้สินเชื่ อ
การจากัดวงเงิ นและประเภทการลงทุนขององค์กร การกาหนดให้เงิ นให้สินเชื่ อขององค์กรเป็ น
สั ดส่ วนของทุ น หรื อการจากัดวงเงิ นสิ นเชื่ อที่ เกี่ ย วข้องกับ กรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร แต่ สั ดส่ วน
ผูใ้ ช้บ ริ ก ารที่ เ ห็ น ด้ว ยกับ การจ ากัด วงเงิ น สิ น เชื่ อ ที่ ไ ม่ เ กิ น 15 ล้า นบาท ลดลงอย่า งเห็ น ได้ชัด
เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับแนวทางการก ากับ ดู แลอื่ น ๆ ซึ่ งไม่ สอดคล้องกับ ขนาดธุ รกรรมขององค์ก ร
การเงินระดับฐานราก อย่างไรก็ตาม การจากัดวงเงินสิ นเชื่ อต่อรายถือว่าเป็ นการควบคุมความเสี่ ยง
ด้านเครดิ ตที่ สาคัญและยังเป็ นการส่ งเสริ มให้องค์กรการเงิ นระดับฐานรากสามารถช่ วยเหลื อคน
ในชุมชนได้ครอบคลุมมากขึ้นอีกด้วย
(4) ผลการสารวจความคิ ดเห็ นต่ อแนวทางการกากับ ดู แลความเสี่ ย งด้า นสภาพคล่ อง
พบว่า ผูใ้ ช้บริ การกับองค์กรการเงินระดับฐานรากยังไม่มีความกังวลเรื่ องความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
และสัดส่ วนผูท้ ี่เห็ นด้วยกับแนวทางการกากับดูแลความเสี่ ยงด้านสภาพคล่องค่อนข้างน้อย ทั้งนี้
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การกากับดู แลความเสี่ ยงด้านสภาพคล่ องอาจไม่สาคัญสาหรั บองค์กรการเงิ นระดับฐานรากที่ มี
ขนาดเล็กและมีปริ มาณธุ รกรรมต่อวันจานวนน้อย อีกทั้ง องค์กรการเงินระดับฐานรากบางแห่ งอาจ
ผูฝ้ ากจะต้องแจ้งล่วงหน้าหากมีการถอนเงินจานวนมาก ซึ่ งถือเป็ นแนวทางในการบริ หารสภาพคล่อง
แนวทางหนึ่งเช่นกัน
(5) สาหรั บการกากับดู แลความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิ การ ผลการสารวจความคิ ดเห็ นพบว่า
ผูใ้ ช้บริ การส่ วนใหญ่เห็ นด้วยกับแนวทางต่าง ๆ ที่อาจนามากากับดูแลความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิการ
ได้แก่ การกาหนดให้องค์กรการเงินระดับฐานรากจะต้องมีหน่วยงานหรื อคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน และการต้องมีคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งสัดส่ วนผูท้ ี่เห็ นด้วยสู งมากเมื่อเทียบกับ
ความเห็ นเกี่ ยวกับการกากับดูแลด้านอื่น ๆ โดยระดับความเห็ นด้วยอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 80 – 90
ของผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด

6.2 ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การนาประสบการณ์ ในการกากับการให้บริ การทางการเงิ นระดับฐานรากในต่างประเทศ
เพื่อมาประยุกต์ใช้กบั ประเทศไทย ในขั้นแรกมีขอ้ สังเกตดังต่อไปนี้
1) การมีกฎหมายเฉพาะ องค์กรการเงินระดับฐานรากในประเทศที่ทาการศึกษามีคุณลักษณะ
ที่ ส าคัญร่ วมกันคื อมี การพัฒนาในกระบวนการปรั บปรุ งกฎหมายการก ากับดู แลให้ต้องมี การขอ
ใบอนุญาตเพื่อดาเนิ นการทางการเงิน และอยูภ่ ายใต้กฎหมายทางการเงินเพียงฉบับเดียว โดยกฎหมายจะ
มีการกาหนดรู ปแบบย่อยในการให้บริ การ ซึ่ งส่ วนใหญ่จะแบ่งตามขนาดของสิ นทรัพย์ ขอบเขตของการ
ให้บริ การหรื อแหล่งเงิ นทุน ซึ่ งทาให้การให้บริ การทางการเงิ นระดับฐานรากมีความเชื่ อมโยงกัน และ
สามารถรวมศูนย์ในเชิ งนโยบาย ลดความซับซ้อน ขั้นตอนที่ยงุ่ ยากได้ โดยประเทศไทยควรพิจารณาให้
มี กลไกเพื่ อรวมศูนย์การกากับดู แลในระยะแรก และปรั บปรุ งหรื อเสนอกฎหมายเพื่อให้มีกฎหมาย
ที่ครอบคลุมการกากับดูแลองค์กรการเงินฐานรากเพียงฉบับเดียว
2) การกาหนดเกณฑ์ ในการกากับดูแล การกาหนดหลักเกณฑ์การกากับดูแลองค์กรการเงิ น
ฐานรากในต่างประเทศที่ทาการศึกษาจะมีการกาหนดอัตราส่ วนทางการเงิ น และกาหนดขอบเขตการ
ให้บริ การ เช่ น พื้ นที่ วงเงิ นสิ นเชื่ อ โดยเป็ นไปตามขนาดของสิ นทรั พย์ ทั้งนี้ อัตราส่ วนทางการเงิ น
ดังกล่ าว เช่ น การดารงเงิ นกองทุ น สภาพคล่ อง การจัดชั้นสิ นเชื่ อและการกันสารอง การทาบัญชี
การจัดสรรกาไร และมาตรการคุ ม้ ครอบผูบ้ ริ โภค เป็ นต้น จะมุ่งเน้นให้เกิ ดมาตรฐานความมัน่ คง
ทางการเงิน โดยเกณฑ์ที่ใช้ โดยเฉพาะกับองค์กรการเงิ นที่ใช้เงิ นทุนจากการรับเงิ นฝากจะมีความ
คล้ายคลึงกับเกณฑ์ที่ใช้กบั ธนาคารพาณิ ชย์ แต่ดว้ ยขนาดขององค์กรและธุ รกรรมที่เล็กกว่า อีกทั้ง
ธุ รกรรมยังไม่ซับซ้อน จึงมี เกณฑ์ดา้ นการเงิ นที่ ผ่อนคลายมากกว่าเกณฑ์ที่ใช้กบั ธนาคารพาณิ ชย์
และสถาบันการเงินขนาดใหญ่ ดังนั้น จึงเป็ นตัวอย่างที่ดีสาหรับประเทศไทยในการปรับใช้เช่นกัน
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3) การมีหน่ วยงานกากับดู แลการเงินฐานรากเป็ นการเฉพาะ โดยทัว่ ไปแล้วรู ปแบบ
องค์กรการกากับดูแลองค์กรการเงิ นในประเทศที่ทาการศึกษาพบว่ามีเพียงหนึ่ งเดี ยว แต่อาจแยกย่อย
ได้เป็ น 2 รู ปแบบคือ มีเพียงหน่วยงานเดียว และมีหน่ วยงานเดี ยวแต่สามารถถ่ายโอนอานาจไปให้
หน่วยงานอื่น เช่น รัฐบาลท้องถิ่น หรื อสหพันธ์สหกรณ์ เป็ นหน่วยงานช่วยในการตรวจสอบ ซึ่ งมัก
เป็ นประเทศที่มีจานวนองค์กรการเงิน ระดับฐานรากจานวนมาก ทาให้ในช่ วงแรกยังไม่มีศกั ยภาพ
จะกากับดูแลองค์กรการเงินฐานรากทั้งหมดได้ ดังนั้น เมื่อนาประสบการณ์จากต่างประเทศมาปรับ
ใช้กบั ประเทศไทย ในภาพรวมจึงควรพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาทาหน้าที่ในการกากับดูแลและ
ส่ งเสริ มองค์กรการเงินฐานรากเป็ นการเฉพาะเพื่อให้มีความสอดคล้องกันในระบบการเงิน แต่เมื่อ
เปรี ยบเที ยบกับบริ บทของประเทศไทยในปั จจุ บนั ที่ มีหน่ วยงานเกี่ ยวข้องจานวนองค์กรการเงิ น
ระดับฐานรากหลากหลายประเภท และมีจานวนมาก จึงต้องมีการพิจารณาการดาเนินการที่เป็ นลาดับ
ขั้นด้วย
เมื่ อพิจารณาประสบการณ์ การกากับดูแลองค์กรการเงิ นระดับฐานรากในต่างประเทศ
ข้างต้น ผูว้ ิจยั มีแนวทางในการนามาใช้ประยุกต์กบั การพัฒนาระบบการเงินระดับฐานรากของไทย
โดยเห็ นว่าประเทศไทยจาเป็ นต้องมีกฎหมายเฉพาะที่กากับดูแลและส่ งเสริ มองค์กรการเงิ นระดับ
ฐานราก มี ก ารก าหนดหลัก เกณฑ์ก ารก ากับ ดู แลองค์ก รการเงิ นประเภทต่ า ง ๆ ที่ เหมาะสมต่ อ
พัฒนาการทางการเงินของแต่ละองค์กร และควรมีการจัดตั้งองค์กรกากับดูแลการเงินระดับฐานราก
ขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อรวมศูนย์การกากับดูแลให้มีมาตรฐานเดี ยวกันและสร้างสภาวะแวดล้อมและ
โครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการพัฒนาขององค์กรการเงินระดับฐานรากต่าง ๆ โดยสรุ ปข้อเสนอได้ ดังนี้
[Type text]
6.2.1 ระยะสั้ น
ภาพที่ 6.1 ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายระยะสั้ น

คณะกรรมการพัฒนาและกากับดูแลระบบการเงินภาคประชาชน
กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์

กรมพัฒนาชุ มชน

สถาบันกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง

สหกรณ์

กลุ่มออมทรัพย์

กองทุนหมู่บ้าน

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
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1) การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาและกากับดู แลระบบการเงิ นภาคประชาชน (คณะ
กรรมการฯ) เพื่อบูรณาการการทางานที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบายพัฒนาและกากับดูแลระบบ
การเงินภาคประชาชนทั้งระบบ เนื่ องจากระบบการเงินภาคประชาชนเกี่ ยวข้องกับหลายภาคส่ วน
ของสังคม รวมถึ งมี หน่ วยงานภาครัฐหลายหน่ วยทาหน้าที่สนับสนุ นการเงิ นภาคประชาชนตาม
พันธกิ จของตนเอง ท าให้ก ารดาเนิ นงานของแต่ ละหน่ วยงานยังขาดการเชื่ อมโยงกันในภาพรวม
เนื่องจากยังขาดกลไกมารองรับการดาเนินการ
ดังนั้น เพื่ อ ให้ก ารพัฒ นาและก ากับ ดู แลระบบการเงิ น ภาคประชาชนเป็ นไปอย่า ง
มีประสิ ทธิภาพ และมีกลไกในการติดตามและประเมินสถานการณ์ความมัน่ คงทางการเงินอย่างเป็ น
ระบบ จึงควรเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ขึ้นมาเพื่อทาหน้าที่ดงั กล่าว โดยมี
ปลัดกระทรวงการคลังเป็ นประธาน และมีผแู ้ ทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธปท. ธ.ออมสิ น
ธ.ก.ส. สานักงานกองทุนหมู่บา้ นและชุ มชนเมืองแห่ งชาติ กรมการพัฒนาชุ มชน กรมส่ งเสริ มสหกรณ์
สานักงานคณะกรรมการกากับและส่ งเสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย และสมาคมธนาคารไทย
เป็ นต้น โดยมี ห น้า ที่ ใ นการบรู ณ าการการท างานส่ ง เสริ ม และก ากับ ดู แลองค์ก รการเงิ น ระดับ
ฐานรากและสร้ างมาตรฐานการส่ งเสริ มและกากับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานรากให้เป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกันและเกิดผลในทางปฏิบตั ิ
2) กาหนดให้คณะกรรมการฯ เร่ งกาหนดหลักเกณฑ์การกากับดูแลองค์กรการเงินระดับ
ฐานรากที่เป็ นมาตรฐานสากล เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลการเงินภาคประชาชน
นาไปประยุกต์ใช้ตามพัฒนาการของแต่ละองค์กรการเงินระดับฐานรากที่อยูภ่ ายใต้การกากับของแต่
หน่ ว ยงานอย่า งเหมาะสม โดยก าหนดประเภทองค์ ก รการเงิ น ระดับ ฐานรากชุ ม ชนออกเป็ น
4 ประเภท ตามพัฒนาการขององค์กรการเงินต่าง ๆ ได้แก่
2.1) กลุ่มการเงิ นชุ มชน คือ องค์กรการเงินที่เพิ่งเริ่ มรวมตัวกันเพื่อส่ งเสริ มการออม
และสวัส ดิ ก ารทางการเงิ นในชุ ม ชน แต่ย งั ไม่ พร้ อมที่ จะให้บริ ก ารหรื อท าธุ รกรรมทางการเงิ น
พื้นฐาน ทาให้ยงั ไม่มีความจาเป็ นที่รัฐจะต้องเข้าไปกากับดูแลในด้านใด ๆ ยกเว้นให้ความช่วยเหลือ
ในการพัฒนาความเข้มแข็งทางการเงิน โดยต้องรายงานผลการดาเนิ นงานต่อทางการเป็ นประจาทุก
ปี ทั้งนี้ การจัดให้มีกลุ่ มการเงิ นชุ มชนจะเป็ นช่ องทางให้กลุ่มพึ่งตนเองเข้ามาอยู่ในระบบการเงิ น
ภาคประชาชน โดยไม่บงั คับให้องค์กรดังกล่าวต้องปฏิ บตั ิตามหลักเกณฑ์กากับดูแลใดโดยเฉพาะ
และไม่สร้างภาระในการดาเนินงานขององค์กรประเภทดังกล่าว
2.2) องค์ก รการเงิ น ระดับฐานรากที่ จดทะเบี ย น ได้แก่ องค์ก รการเงิ นที่ มี ส ถานะ
ตามกฎหมาย แต่ไม่ได้ประกอบธุ รกรรมทางการเงิ นในปริ มาณมากนัก เช่ น องค์กรการเงิ นระดับ
ฐานรากที่มีขนาดของสิ นทรัพย์ไม่เกิ น 100 ล้านบาท เป็ นต้น โดยองค์กรประเภทนี้ จะต้องมีเกณฑ์
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การดาเนินงานในด้านของธรรมาภิบาลเป็ นสาคัญ โดยไม่เน้นการกากับดูแลด้านความมัน่ คงอื่น ๆ
เช่น คุณสมบัติและการคัดเลือกกรรมการ มาตรฐานบัญชี และการตรวจสอบภายใน เป็ นต้น
2.3) องค์กรการเงินระดับฐานรากขนาดกลาง เป็ นองค์กรการเงินระดับฐานรากที่มีการ
ทาธุ รกรรมที่หลากหลายและมีธุรกรรมที่สูงขึ้นกว่าองค์กรการเงินที่จดทะเบียน เช่น องค์กรการเงิน
ระดับฐานรากที่มีขนาดของสิ นทรัพย์ระหว่าง 101 ล้านบาท ถึ ง 5,000 ล้านบาท เป็ นต้น จึงต้องมี
การกากับดูแลความมัน่ คงเฉพาะด้านที่สาคัญ เช่น ด้านเครดิตและด้านสภาพคล่องเพิ่มขึ้น เป็ นต้น
2.4) องค์กรการเงิ นระดับฐานรากขนาดใหญ่ เช่ น องค์กรการเงิ นระดับฐานรากที่มี
ขนาดของสิ นทรัพย์เกิน 5,000 ล้านบาท เป็ นต้น จะต้องปฏิบตั ิตามเกณฑ์กากับดูแลทางความมัน่ คง
ทางการเงินที่สาคัญเกือบทุกด้าน เช่น การดารงเงินกองทุนขั้นต่า เป็ นต้น นอกจากนี้ จะต้องมีการจัด
ชั้นคุ ณภาพสิ นเชื่ อและกันส ารองเผื่อหนี้ สงสั ย จะสู ญ ตลอดจนต้องรายงานฐานะทางการเงิ น
เป็ นประจาทุกเดือน แต่เพื่อไม่ให้เป็ นภาระต่อการดาเนิ นงานขององค์กรมากเกินไป เกณฑ์การกากับดูแล
นี้ ควรมีความยืดหยุ่นกว่าของธนาคารพาณิ ชย์ เนื่ องจากไม่ได้ดาเนิ นธุ รกรรมที่ซับซ้อนและมีความ
เสี่ ยงสู ง
3) สาหรับเกณฑ์การกากับดูแลความมัน่ คงสาหรั บองค์กรการเงิ นระดับฐานรากขนาด
กลางและขนาดใหญ่น้ นั คณะกรรมการฯ สามารถนาแนวทางการออกหลักเกณฑ์การกากับดูแล
ความมัน่ คงทางการเงิ นในต่ า งประเทศที่ องค์ก รการเงิ นตามขนาดของสิ นทรั พย์ หรื อที่ เรี ยกว่า
Tiered Supervision ตามขนาดสิ นทรั พย์ ได้แก่ 1) องค์กรการเงิ นระดับฐานรากขนาดใหญ่ที่ มี
สิ นทรั พ ย์ม ากกว่า 5,000 ล้า นบาท ถื อเป็ นองค์ก รการเงิ น ระดับฐานรากที่ มี ข นาดใหญ่ และ
2) องค์ก รการเงิ น ระดับ ฐานรากที่ มี ข นาดสิ น ทรั พ ย์ร ะหว่า ง 100 ล้า นบาทถึ ง 5,000 ล้า นบาท
โดยกาหนดหลักเกณฑ์การกากับดูแลความมัน่ คงทางการเงิ นสาหรับองค์กรการเงินระดับฐานราก
ขนาดใหญ่ ที่เข้ม งวดกว่า องค์ก รการเงิ นระดับฐานรากขนาดเล็ก เนื่ องจากองค์ก รการเงิ น ระดับ
ฐานรากขนาดใหญ่ มีการทาธุ รกรรมทางการเงิ นที่ซับซ้อนและมีความเชื่ อมโยงกับองค์กรการเงิ น
ระดับฐานรากอื่น ๆ และตัวกลางทางการเงิ นอื่น ๆ มากกว่า ซึ่ งหากกากับดูแลไม่ดี อาจทาให้เกิ ด
ความเสี่ ยงเชิงระบบตามมาได้ ทั้งนี้ เกณฑ์การกากับดูแลความมัน่ คงทางการเงินขององค์กรการเงิน
ระดับฐานรากขนาดกลางและขนาดใหญ่ควรประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 1) ความเสี่ ยงด้านเครดิต
2) ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง 3) ความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการ และ 4) ธรรมาภิบาล
4) กาหนดให้ให้คณะกรรมการฯ ดาเนิ นการจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาระบบองค์กร
การเงิ น ระดับ ฐานรากทุ ก ภาคส่ วน โดยมี ร ะยะเวลา 5 ปี ในลัก ษณะเดี ย วกับ แผนพัฒ นาระบบ
สถาบันการเงิ นของ ธปท. เพื่อบู รณาการการท างานของหน่ วยงานต่ าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้อง เสนอต่ อ
คณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบและมอบหมายให้ แ ต่ ล ะหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง
ดาเนินการ ทั้งนี้ แผนแม่บทดังกล่าวควรประกอบด้วย แนวนโยบายการส่ งเสริ มและพัฒนาองค์กร
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การเงิ นระดับ ฐานรากแต่ ล ะประเภท การสร้ างองค์ความรู้ และการสร้ างความเข้าใจเพื่ อพัฒนา
ศัก ยภาพและเป็ นเอกภาพระหว่างองค์ก รการเงิ นระดับ ชุ มชนต่า ง ๆ การประเมิ นศัก ยภาพและ
ความมัน่ คงทางการเงิ นขององค์การเงิ นระดับฐานรากแต่ละประเภท และการกาหนดหลักเกณฑ์
กากับดูแลความมัน่ คงทางการเงินขององค์กรการเงินระดับฐานราก
โดยนอกจากการพัฒนาด้านการบริ หารจัดการองค์กรการเงิ นและการกากับดู แลความ
มัน่ คงทางการเงิ นแล้ว แผนแม่บทดังกล่าวควรให้ความสาคัญกับบทบาทขององค์กรการเงินระดับ
ฐานรากที่ มี ต่อการพัฒนาเชิ งเศรษฐกิ จและสังคมของชุ มชน ซึ่ ง เป็ นบทบาทขององค์กรการเงิ น
ระดับ ฐานรากที่ แตกต่ า งไปจากสถาบันการเงิ นทัว่ ไปและเป็ นเหตุ ผ ลที่ ภ าครั ฐต้องเข้า ไปช่ ว ย
ส่ งเสริ มและพัฒนาให้เป็ นเสาหลักด้านการเงินของชุ มชนได้ โดยบทบาทขององค์กรการเงินระดับ
ฐานรากในส่ วนนี้ ควรรวมถึงมิติดา้ นสังคม เช่น การส่ งเสริ มการพัฒนาด้านอาชี พของสมาชิก เป็ นต้น
และมิติดา้ นสวัสดิ การ เช่ น การจัดสวัสดิ การที่จาเป็ นต่อการดารงชี พให้สมาชิ กอย่างทัว่ ถึ งโดยใช้
เงินที่เกิดจากการออมอย่างสม่าเสมอเป็ นทุนหมุนเวีย นอยูภ่ ายในชุ มชน เป็ นต้น ทั้งนี้ การที่องค์กร
การเงิ นระดับฐานรากมี การดาเนิ นงานที่ครบทั้ง 3 มิติ ได้แก่ 1) มิ ติด้านการเงิ น 2) มิติดา้ นสังคม
และ 3) มิ ติด้านชุ มชน จะทาให้องค์กรดังกล่ าวเป็ นตัวกลางทางการเงิ นที่ มีประสิ ทธิ ภาพในการ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตได้อย่างยัง่ ยืน
นอกจากนี้ เพื่อให้แผนแม่บทฯ มีการนาไปสู่ การปฏิบตั ิจริ ง จึงควรกาหนดตัวชี้ วดั ผลการ
ดาเนินงานให้ชดั เจน และให้คณะกรรมการฯ รายงานผลการดาเนินตัวชี้วดั ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี
เป็ นประจาทุกปี
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6.2.2 ระยะยาว
ภาพที่ 6.2 ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบายระยะยาว
องค์ กรกากับดูแลและส่ งเสริ มองค์ กรการเงินระดับฐานราก
Microfinance Supervision Authority (MSA)

กากับและตรวจสอบ

ส่ งเสริมและพัฒนา

สร้ างโครงสร้ างพืน้ ฐานทางการเงิน

สหกรณ์ด้านการเงิน

สหกรณ์ด้านการเงิน

กองทุนคุ้มครองสมาชิ ก

กลุ่มออมทรัพย์

กลุ่มออมทรัพย์

กองทุนหมู่บ้าน

กองทุนหมู่บ้าน

ศูนย์ กลางทางการเงิน
องค์ กรการเงินระดับฐานราก

ที่มา : รวบรวมโดยคณะผูว้ จิ ยั
1) จัดตั้ง องค์ก รก ากับ ดู แลระบบการเงิ น ภาคประชาชน เพื่ อรวมศู นย์ก ารก ากับ ดู แ ล
การเงิ นภาคประชาชนทุ กประเภทไว้ด้วยกัน เนื่ องจากเพื่อให้การส่ งเสริ มและกากับดู แลองค์กร
การเงินระดับฐานรากมีความเป็ นเอกภาพและไม่ซ้ าซ้อน และมีผูเ้ ชี่ ยวชาญทางด้านการเงิ นระดับ
ฐานรากรับผิดชอบงานดังกล่าวโดยเฉพาะ ทั้งนี้ ควรพิจารณาจัดตั้งองค์กรดังกล่าวในลักษณะของ
หน่ วยงานรั ฐอิ ส ระภายใต้ก ารก ากับ ดู แลของรั ฐมนตรี ว่า การกระทรวงการคลัง เช่ น สานักงาน
คณะกรรมการกากับและส่ ง เสริ มการประกอบธุ รกิ จประกันภัย (คปภ.) เป็ นต้น โดยหน่ วยงาน
ดังกล่ าวต้องมี 1) ความรู ้ ความเข้าใจในพันธกิ จและการให้บริ การทางการเงิ นขององค์กรการเงิ น
ระดับฐานรากทุ กประเภท 2) สาขาหรื อเครื อข่า ยในการกากับดู แลทั้งประเทศ และ 3) มี รายได้
ที่เพียงพอต่อการดึ งดูดบุคลากรที่มีความสามารถด้านกากับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานราก และ
4) มีอานาจการกากับดูแลตามกฎหมายที่ครอบคุ ลมตั้งแต่การจัดตั้ง การกากับดูแล และการแก้ไข
ปัญหาองค์กรการเงินระดับฐานราก
การด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานก ากับ ดูแ ลองค์ก รการเงิ น ระดับ ฐานรากที ่จ ดั ตั้ง ขึ้ น
อาจจ าเป็ นต้อ งได้ร ับ การอุด หนุ น ด้า นงบประมาณจากภาครัฐ เนื่ องจากผู้ให้ บริ การการเงิ น
ภาคประชาชน (ผูใ้ ห้บริ การฯ) มี ความเกี่ ยวข้องกับประชาชนผูม้ ี รายได้น้อย ท าให้อาจไม่ สามารถ
เรี ยกเก็ บค่า ธรรมเนี ย มหรื อ เรี ย กเก็บ เงิน น าส่ ง จากผูใ้ ห้บ ริ ก ารฯ ในอัต ราที ่สู ง เพื ่อ เป็ นรายได้
หล่อเลี้ ยงการดาเนิ นการของหน่ วยงานได้เช่ นในกรณี ของ คปภ. เนื่ องจากผูใ้ ห้บริ การฯ อาจผลัก
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ภาระจากค่าธรรมเนี ยมหรื อเงินเรี ยกเก็บดังกล่าวไปสู่ ประชาชน ซึ่ งหากรัฐบาลให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาระบบการเงิ นภาคประชาชนก็อาจจาเป็ นที่จะต้องสนับสนุ นงบประมาณจานวนหนึ่ งในลักษณะ
ของเงินทุนประเดิมหรื องบประมาณรายจ่ายประจาปี ให้แก่องค์กรกากับดูแลที่จดั ตั้งขึ้นเป็ นประจาทุกปี
หน่วยงานกากับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานรากควรมีหน้าที่ครอบคลุมภารกิจ ดังนี้
(1) ส่ งเสริ ม เผยแพร่ และให้ความรู ้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการขององค์กรการเงินระดับ
ฐานรากประเภทต่ า ง ๆ ตลอดจนส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น คุ ้ม ครอง และพัฒ นาระบบการเงิ น ภาค
ประชาชนให้มี ค วามเข้มแข็ง เพิ่ ม ขี ดความสามารถในด้า นการบริ หารจัดการ การดาเนิ นธุ รกิ จ
การเงินให้มีประสิ ทธิ ภาพ และคุม้ ครองผลประโยชน์ ของผูร้ ับบริ การทางการเงินจากผูใ้ ห้บริ การ
องค์กรการเงินระดับฐานราก โดยมีการจัดทาแผนแม่บทเพื่อการพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน
เป็ นประจาทุก 5 ปี เสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ
(2) ดู แ ลความมั่น คงทางการเงิ น ขององค์ ก รการเงิ น ระดับ ฐานรากประเภทต่ า ง ๆ
ให้เหมาะสมกับพัฒนาการและธุ รกรรมทางการเงิ นที่องค์กรแต่ละองค์กรได้ดาเนิ นการ โดยมีการ
วางหลักเกณฑ์ความมัน่ คงทางการเงิ นที่ครอบคลุ มความเสี่ ยงที่ สาคัญขององค์กรการเงิ นระดับ
ฐานรากทุกด้าน
(3) ตรวจสอบว่าองค์กรการเงินประเภทต่าง ๆ ได้ปฏิบตั ิตามเกณฑ์ที่วา่ งไว้อย่างเคร่ งครัด
และติ ดตามและประเมิ นความเสี่ ย งทางการเงิ นขององค์ก รการเงิ นประเภทต่า ง ๆ อย่า งใกล้ชิ ด
เพื่อให้สามารถแก้ไขปั ญหาทางการเงินขององค์กรที่มีปัญหาได้อย่างทันท่วงที
(4) ตรวจสอบบัญชี องค์กรการเงิ นระดับฐานรากที่ อยู่ภายใต้การกากับ กาหนดระบบ
บัญชี และมาตรฐานการสอบบัญชี ให้คาปรึ กษาแนะนาและให้ความรู้ดา้ นการบริ หารการเงินและ
การบัญชี ส่ งเสริ มความรู ้ ดา้ นการจัดทาบัญชี และระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนจัดทาระบบ
สารสนเทศทางการเงินขององ์กรทุกประเภทเพื่อรวมศูนย์ขอ้ มูลระบบการเงินภาคประชาชนและ
สามารถนามาใช้ในการจัดทานโยบายที่เกี่ยวข้องได้
(5) พัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานทางการเงิ นที่ จาเป็ นต่อการดาเนิ นงานขององค์กรการเงิ น
ระดับฐานราก เช่น
5.1) จัดตั้ง กองทุ นคุ ้ม ครองสมาชิ ก ขึ้ นเพื่ อท าหน้า ที่ คุ ้มครองเงิ นฝาก ของสมาชิ ก
องค์กรการเงินระดับฐานรากต่าง ๆ โดยจะช่วยสร้างหลักประกันให้กบั สมาชิ กว่าจะได้รับเงินออมคืน
เมื่อมีการถูกสั่งเลิกกิจการและเพิ่มความเชื่ อมัน่ ของประชาชนในระบบการเงินภาคประชาชน และ
กาหนดให้มีหลักการและแนวทางการนาส่ งเงิ นเข้ากองทุนฯ เช่นเดียวกับการนาส่ งเงิ นเข้าสถาบัน
คุม้ ครองเงิ นฝากของธนาคารพาณิ ชย์ โดยมีการกาหนดวงเงิ นคุ ม้ ครองและสามารถเรี ยกเก็บเงิ น
นาส่ ง จากองค์ก รการเงิ นระดับ ฐานรากสหกรณ์ ไ ด้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพและทัว่ ถึ ง อย่า งไรก็ ดี
หน่วยงานกากับดูแลที่จดั ตั้งขึ้นจะต้องมีบุคลากรที่มีศกั ยภาพในด้านการลงทุน เนื่องจากต้องนาเงิน
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ของกองทุนฯ มาลงทุนหาผลประโยชน์โดยคานึ งถึงความเสี่ ยง ผลตอบแทนและสภาพคล่องควบคู่
กันไป
5.2) จัด ตั้ง ศู น ย์ก ลางการบริ ห ารสภาพคล่ อ งทางการเงิ น ของสหกรณ์ (Central
Financial Facility: CFF) เพื่ อให้เป็ นกลไกในการบริ ห ารสภาพคล่ องให้แก่ ระบบการเงิ น
ภาคประชาชนโดยเป็ นการสร้ างโครงสร้ างทางการเงินพื้นฐาน (Financial Infrastructure) เพื่อสนับสนุ น
ให้องค์กรการเงินระดับฐานรากที่ มีสภาพคล่ องเพียงพอปล่ อยกู้แก่ องค์กรการเงิ นระดับฐานราก
ที่ขาดแคลนแหล่งเงินทุน ช่วยส่ งเสริ มเสถียรภาพทางการเงินของระบบการเงินภาคประชาชน ทั้งนี้
CFF จะต้องเป็ นองค์กรที่มีความรู้ความเชี่ ยวชาญด้านการเงินการธนาคารและตลาดเงินเพียงพอ
เพื่ อให้ส ามารถบริ ก ารความเสี่ ย งด้า นเครดิ ตและความเสี่ ย งด้า นสภาพคล่ องของระบบองค์ก ร
การเงินระดับฐานรากได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2) สร้ า งกรอบกฎหมายที่ เ อื้ อ ต่ อ การพัฒ นาองค์ก รการเงิ น ระดับ ฐานราก เช่ น กลุ่ ม
พึ่งตนเอง ซึ่ งไม่มีการจดทะเบียนตามกฎหมาย ทาให้การดาเนิ นงานของแต่ละกลุ่มมีความเข้มแข็ง
แตกต่างกันและไม่เป็ นมาตรฐาน ดังนั้น การมี กรอบกฎหมายกาหนดสถานะขององค์กรการเงิ น
ระดับฐานรากและการกากับดูแลที่ชดั เจนจึงเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่จะเอื้อให้เกิดการให้บริ การทางการเงิ น
ขององค์ก รการเงิ นภาคประชาชนให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
โดยหากมี ก ารจัดตั้ง องค์ก รที่ ท าหน้า ที่ ก ากับดู แลองค์ก รการเงิ นระดับ ฐานรากขึ้ น
เป็ นการเฉพาะก็ควรกาหนดให้มีบทบัญญัติที่รองรับการมีสถานะเป็ นนิ ติบุคคลของกลุ่มพึ่งตนเอง
ขึ้นภายใต้กฎหมายฉบับนั้นด้วย และกาหนดให้อานาจในการกากับดูแลและส่ งเสริ มการดาเนิ นงาน
ขององค์กรการเงินระดับฐานรากในกลุ่มพึ่งตนเองแก่องค์กรที่จดั ตั้งขึ้นให้ชดั เจน
นอกจากนี้ ในระยะยาวหลัง จากที่ มี ก ารจัด ตั้ง องค์ ก รใหม่ ข้ ึ นมาเป็ นระยะเวลา
พอสมควรแล้วอาจพิจารณารวมกฎหมายว่าด้วยการกากับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานรากประเภท
ต่าง ๆ เข้าไว้ดว้ ยกัน ดังเช่ นการรวมกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิ ชย์และกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุ รกิจเงินทุน ธุ รกิจหลักทรัพย์ และธุ รกิจเครดิตฟองซิ เอร์ เข้าเป็ นฉบับเดียวกันเมื่อปี 2551
เพื่อให้การกากับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานรากมีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นมาตรฐานเดียวกันยิง่ ขึ้น
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ภาคผนวก ก
แบบสั มภาษณ์ ผ้ เู ชี่ ยวชาญด้ านการเงินการธนาคาร
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แบบสั มภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้ านการเงินการธนาคาร
วันที่สัมภาษณ์_________________เวลา__________นาฬิกา
ชื่อผูส้ ัมภาษณ์:___________________________
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ชื่อ – นามสกุล______________________________________________________________
ตาแหน่งให้สัมภาษณ์__________________________________________________________
หน่วยงาน__________________________________________________________________
ส่ วนที่ 2 การกากับดูแลในปัจจุบันและการพัฒนาระบบการกากับดูแลในอนาคต
1. ท่านคิ ดว่าการกากับดูแลองค์กรการเงิ นระดับฐานรากในปั จจุบนั เป็ นอย่างไร มีประสิ ทธิ ภาพ
หรื อไม่ อย่างไร
2. ท่านคิดว่า อะไรเป็ นความท้าทายหรื ออุปสรรคในการกากับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานราก
3. ท่านคิดว่า การกากับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานรากสามารถปรับปรุ งในด้านใดบ้าง
4. ท่ า นคิ ด ว่ า หน่ ว ยงานของท่ า น (กรณี ห น่ ว ยงานก ากับ ดู แ ล)/ภาครั ฐ (กรณี ผู ้เ ชี่ ย วชาญ)
ควรมีบทบาทในการพัฒนาการกากับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานรากได้อย่างไร
5. ท่านคิ ดว่ารั ฐบาลควรเข้ามามี บทบาทในการช่ วยพัฒนาหรื อสนับสนุ นการดาเนิ นงานองค์กร
การเงินระดับฐานรากในอนาคตอย่างไร

ภาคผนวก ข
แบบสั มภาษณ์ ผ้ บู ริ หารองค์ กรการเงินระดับฐานราก
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แบบสั มภาษณ์ ผู้บริหารองค์ กรการเงินระดับฐานราก
วันที่สัมภาษณ์_________________เวลา__________นาฬิกา ชื่อผูส้ ัมภาษณ์:__________________
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.
2.
3.
4.

ชื่อผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ______________________________________________________________
อายุ________________ปี
เพศ
 ชาย
 หญิง
การศึกษาสู งสุ ด
 ต่ากว่าระดับประถมศึกษา
 ประถมศึกษาปี ที่ 6
 มัธยมศึกษาตอนต้น
 มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช.  ปวส.
 ปริ ญญาตรี
 สู งกว่าปริ ญญาตรี
5. อาชีพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 พนักงานบริ ษทั /องค์กรเอกชน
 เกษตรกร
 แม่บา้ น
 กิจการส่ วนตัว/ค้าขาย
 ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) __________________
6. รายได้ต่อเดือนจากองค์กรการเงินฐานราก
 ไม่มีรายได้
 ไม่เกิน 5,000 บาท
 5,001 – 10,000 บาท
 10,001 – 15,000 บาท
 15,001 – 20,000 บาท
 มากกว่า 20,000 บาท
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลทัว่ ไปขององค์ กรการเงินฐานราก
7. ท่านเป็ นผูบ้ ริ หารขององค์กรการเงินฐานรากประเภทใด
 สหกรณ์
 กองทุนหมู่บา้ น
 กลุ่มออมทรัพย์
 อื่นๆ (โปรดระบุ)___________________
8. ชื่อองค์กรการเงินฐานรากที่ท่านเป็ นผูบ้ ริ หาร________________________________________
9. ที่ต้ งั (ตาบล อาเภอ จังหวัด)__________________________________ โทรศัพท์___________
10. ปี ที่ก่อตั้งองค์กร (พ.ศ.) _________________________
11. พื้นที่ให้บริ การขององค์กรท่านในปั จจุบนั
 ตัวเมือง
 ชนบท
 กึ่งชนบท
12. พื้นที่ให้บริ การขององค์กรท่านในอนาคต
 ตัวเมือง
 ชนบท
 กึ่งชนบท
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13. องค์กรท่านได้มีการจดทะเบียนตามกฎหมายหรื อไม่
 ไม่ได้จดทะเบียนตามกฎหมาย
 จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ เมื่อปี พ.ศ._________
 จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บา้ นและชุ มชนเมืองแห่งชาติเมื่อปี พ.ศ.______
 จดทะเบียนตามกฎหมายอื่น (กฎหมายใดโปรดระบุ) _________________ปี พ.ศ.______
14. องค์กรท่านมีเป้ าหมายการดาเนินงานขององค์กรอย่างไร
 ไม่แสวงหากาไร  แสวงหากาไร
 อื่นๆ (โปรดระบุ) ________
15. กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายขององค์กรท่านคือ____________________________________________
16. องค์การท่านมีลูกค้าทั้งหมด (ลูกค้าสิ นเชื่อ เงินฝาก และอื่นๆ) ณ สิ้ นปี 2559 จานวน_____ราย
17. องค์กรท่านมีจานวนผูฝ้ ากเงินทั้งหมด _________ คน และมีลูกค้าสิ นเชื่อทั้งหมด ________ คน
18. องค์กรท่านมีบริ การประเภทใดบ้าง
ประเภทบริการ/กิจกรรม
18.1 สิ นเชื่อส่ วนบุคคล
18.2 สิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
18.3 สิ นเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ
18.4 เงินฝากออมทรัพย์
18.5 เงินฝากประจา
18.6 ประกันประเภทต่าง ๆ
18.7 บริ การโอนเงิน
18.8 บริ การชาระเงิน เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์
เป็ นต้น
18.9 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ___________________

มี

ไม่ มแี ต่อนาคต
มีแผนดาเนินการ

ไม่ มแี ละอนาคต
ไม่ มแี ผน
ดาเนินการ
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คาชี้แจง โปรดกรอกข้ อมูลเกี่ยวกับองค์ กรการเงินฐานรากของท่ านตามรายการดังต่ อไปนี้
รายการ
รายได้
19. องค์กรของท่านมีรายได้ในปี 2559 รวม
จาแนกเป็ น
19.1 รายได้จากการให้สินเชื่อ (ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม)
19.2 รายได้จากการลงทุน
19.3 รายได้จากการดาเนินงานอื่นๆ
ค่ าใช้ จ่าย
20. องค์กรของท่านมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานในปี 2559 รวม
จาแนกเป็ น
20.1 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (ต้นทุนเงินให้สินเชื่อ เช่น ดอกเบี้ยเงินฝากหรื อเงินกูย้ มื )
20.2 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
20.3 ค่าใช้จ่ายในการบริ หารงานทัว่ ไป
20.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
21. องค์กรของท่านมีเงินสารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญรวมทั้งหมด ณ สิ้นปี 2559
สินทรัพย์
22. องค์กรของท่านมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นปี 2559 จานวน
23. องค์กรท่านมีปริ มาณสิ นเชื่อ ณ สิ้นปี 2559 จานวน
23.1 ปริ มาณสิ นเชื่อที่ผิดนัดชาระคืนเงินต้นกว่า 30 วัน ณ สิ้นปี 2559 (ถ้ามี)
23.2 ปริ มาณสิ นเชื่อที่ผิดนัดชาระคืนเงินต้นกว่า 90 วัน ณ สิ้นปี 2559 (ถ้ามี)
หนีส้ ิน
24. องค์กรมีหนี้สิน (ที่องค์กรเป็ นหนี้) ทั้งหมด ณ สิ้นปี 2559
24.1 หนี้สินระยะสั้นน้อยกว่า 1 ปี ณ สิ้นปี 2559
24.2 หนี้สินระยะเวลามากกว่า 1 ปี ณ สิ้นปี 2559
25. องค์กรท่านมีเงินฝากทั้งหมด ณ สิ้นปี 2559
25.1 จานวนเงินฝากกระแสรายวัน/ออมทรัพย์ ณ สิ้นปี 2559
25.2 จานวนเงินฝากประจาแบบมีระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี ณ สิ้นปี 2559
25.3 จานวนเงินฝากประจาแบบมีระยะเวลามากกว่า 1 ปี ณ สิ้นปี 2559
ส่ วนของเจ้ าของ
26. องค์กรของท่านมีส่วนของเจ้าของ (หุน้ ) ณ สิ้นปี 2559 จานวน
สินทรัพย์ สภาพคล่ อง
27. องค์กรท่านมีเงินสดและสิ นทรัพย์ที่มีสภาพคล่องคล้ายเงินสด ณ สิ้นปี 2559
28. องค์กรท่านมีการลงทุนในตราสารทางการเงินระยะสั้น (น้อยกว่า 1 ปี ) ณ สิ้นปี 2559

จานวนเงิน (บาท)
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29. องค์กรท่านมีคณะกรรมการองค์กรหรื อไม่  ไม่มี (ให้ขา้ มไปข้อ 33)  มีจานวน___ คน
30. วิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการองค์กร
 การเลือกตั้ง
 การแต่งตั้ง
 การเชิญ/อิสระ
31. คณะกรรมการมีระยะเวลาการดารงตาแหน่งวาระละ__ปี และดารงตาแหน่งติดต่อกันได้ __วาระ
32. ใน 12 เดือนที่ผา่ นมา คณะกรรมการองค์กรมีการประชุมทั้งสิ้ น ___________________ครั้ง
33. นอกจากคณะกรรมการองค์กรแล้ว มีคณะกรรมการอื่นอีกหรื อไม่  ไม่มี  มี (โปรดระบุ) ___
34. ท่านคิดว่าอะไรเป็ นอุปสรรคในการดาเนินกิจการขององค์กรของท่าน____________________
35. ท่านวางแผนว่าบทบาทขององค์กรการเงินของท่านในอนาคตจะมีการเจริ ญเติบโต
อย่างไร________________________________________________________________________
ส่ วนที่ 3 การกากับดูแลในปัจจุบัน
36. ในปั จจุบนั มีการกากับดูแลองค์กรการเงินฐานรากที่ท่านเป็ นผูบ้ ริ หารหรื อไม่  ไม่มี  มี
37. หาก “มี” องค์กรการเงินฐานรากของท่านถูกกากับดูแลโดยหน่วยงานใด
 หน่วยงานอิสระ
 กระทรวงมหาดไทย
 กระทรวงการคลัง
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 อื่นๆ (โปรดระบุ)___________________
38. ท่านคิดว่าองค์กรการเงินฐานรากที่ดีตอ้ งมีปัจจัยอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 องค์กรต้องมีกาไรเพื่อปั นผลให้แก่สมาชิกหรื อจ่ายดอกให้แก่ผฝู ้ าก
 องค์กรต้องมีความมัน่ คงเพื่อให้สามารถทากิจการได้นาน
 องค์กรต้องมีการบริ หารจัดการภายในองค์กรที่ดี
 องค์กรต้องมีคณะกรรมการหรื อคณะผูบ้ ริ หารที่มีความรู้ความสามารถ
39. หน่วยงานที่ทาหน้าที่กากับดูแลเข้าใจลักษณะการทาธุ รกรรมทางการเงินขององค์กรท่าน
หรื อไม่ อย่างไร
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

253

คาชี้แจง ส่ วนที่ 4 และส่ วนที่ 5 ท่านเห็นด้ วยหรือไม่ กบั ข้ อความในแต่ ละข้ อต่ อไปนี้
กรุ ณาทาเครื่องหมาย  ลงใน  ทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่ านมากทีส่ ุ ด เพียงคาตอบเดียว
ส่ วนที่ 4 การกากับดูแลด้ านความมั่นคง
คาถาม
40. ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินฐานรากไม่มุ่งเน้นการหากาไร แต่เน้นให้
องค์กรการเงินฐานรากมีความมัน่ คง
41. ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินฐานรากลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ลง เพื่อเก็บสะสมรายได้ไว้ให้องค์กรการเงินฐานรากมีความ
มัน่ คง
42. ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินฐานรากต้องกันรายได้ส่วนหนึ่ง
เก็บเป็ นทุนสารองไว้ภายในองค์กรการเงินฐานราก
ส่ วนที่ 5 การกากับดูแลด้ านความเสี่ยง
ความเสี่ยงด้ านธรรมาภิบาล
43. ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินฐานรากต้องทารายงานงบการเงิน
ตามรู ปแบบที่เป็ นมาตรฐาน
44. ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินฐานรากต้องว่าจ้างผูต้ รวจสอบ
บัญชีเพื่อตรวจสอบบัญชีเป็ นให้ไปตามมาตรฐาน
45. ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินฐานรากต้องเปิ ดเผยงบการเงินให้
สมาชิกทราบเป็ นประจาทุกปี
46. ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินฐานรากขอข้อมูลเกี่ยวกับ
ผูใ้ ช้บริ การทุกรายก่อนให้บริ การ
47. ถ้าจะกาหนดวาระการดารงตาแหน่งกรรมการและผูบ้ ริ หารองค์กร
การเงินระดับฐานราก
48. ถ้าจะกาหนดให้คณะกรรมการบางรายต้องมีความรู ้ความ
เชี่ยวชาญด้านการบริ หารจัดการ การเงิน และการบัญชี
49. ถ้าจะกาหนดให้ผจู ้ ดั การองค์กรการเงินฐานราก ต้องมีความรู ้
ความเชี่ยวชาญด้านการบริ หารจัดการ การเงิน และการบัญชี

มาก
ทีส่ ุ ด

ระดับความเห็นด้ วย
ปาน
น้ อย ไม่
มาก
น้ อย
กลาง
ทีส่ ุ ด แน่ ใจ
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คาถาม
ความเสี่ยงด้ านเครดิต
50. ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินฐานรากต้องมีการแบ่งระหว่างหนี้
ดีและหนี้เสี ยขององค์กรการเงินฐานราก
51. ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินฐานรากต้องหักรายได้มาสารองไว้
ส่วนหนึ่งหากองค์กรการเงินฐานรากมีหนี้เสี ย
52. ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินฐานรากกาหนดงวดการชาระเงินกู้
อายุของผูก้ ู้ ความสามารถในการชาระหนี้ของผูก้ ู้
53. ถ้าจะจากัดวงเงินและประเภทการลงทุนขององค์กรการเงินฐาน
รากเพือ่ ลดความเสี่ ยงขององค์กรการเงินฐานรากลง
54. ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินฐานรากสามารถปล่อยกูไ้ ด้เป็ น
สัดส่วนของทุนขององค์กรการเงินฐานรากเท่านั้น เพื่อป้ องกันการ
กูย้ มื จากภายนอกจนเกินตัว
55. ถ้าจะจากัดวงเงินสิ นเชื่อที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรรมการหรื อ
ผูบ้ ริ หารขององค์กรการเงินฐานราก
56. ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินฐานรากให้สินเชื่อต่อรายได้เกิน 15
ล้านบาท
ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
57. ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินฐานรากต้องเก็บเงินสดไว้ที่องค์กร
การเงินฐานรากอย่างน้อยร้อยละ 1 ของเงินฝากทั้งหมดขององค์กร
การเงินฐานราก
58. ถ้าจะกาหนดองค์กรการเงินขนาดที่มีสินทรัพย์เกิน 1,000 ล้าน
บาท จัดทาแบบรายงานความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้ านปฏิบัตกิ าร
59. ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินฐานรากต้องมีแนวทางปฏิบตั ิดา้ น
การควบคุมภายในที่ช่วยลดความเสี่ ยงที่เกิดจากความผิดพลาดจาก
การดาเนินงานและการทุจริ ตของคณะกรรมการ
60. ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินฐานรากต้องมีคณะกรรมการทา
หน้าที่บริ หารความเสี่ ยงขององค์กรการเงินฐานราก

มาก
ทีส่ ุ ด

ระดับความเห็นด้ วย
ปาน
น้ อย ไม่
มาก
น้ อย
กลาง
ทีส่ ุ ด แน่ ใจ
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ส่ วนที่ 6 บทบาทของหน่ วยงานกากับดูแลต่ อการส่ งเสริม พัฒนา และกากับดูแลองค์ กรการเงิน
ระดับฐานราก
61. ท่านคิดว่ารัฐบาลควรเข้ามามีบทบาทในการช่วยพัฒนาองค์กรของท่านในอนาคตอย่างไร
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

ภาคผนวก ค
แบบสั มภาษณ์ ผู้กากับ/ดูแลองค์ กรการเงินระดับฐานรากส่ วนภูมภิ าค
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แบบสัมภาษณ์ ผ้กู ากับ/ดูแลองค์กรการเงินระดับฐานรากส่ วนภูมิภาค
วันที่สัมภาษณ์_________________เวลา__________นาฬิกา ชื่อผูส้ ัมภาษณ์:______________
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ให้ สัมภาษณ์
1. ตาแหน่งผูใ้ ห้สัมภาษณ์____________________________________________________
2. อายุ________________ปี
3. เพศ
 ชาย
 หญิง
4. การศึกษาสู งสุ ด
 มัธยมศึกษาตอนต้น
 มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช.  ปวส./อนุปริ ญญา
 ปริ ญญาตรี
 สู งกว่าปริ ญญาตรี
5. องค์กรการเงินฐานรากภายใต้ความรับผิดชอบของท่านเป็ นองค์กรประเภทใด
 สหกรณ์
 กองทุนหมู่บา้ น
 กลุ่มออมทรัพย์  อื่นๆ (โปรดระบุ)___________________
6. หน่วยงานของท่านอยูภ่ ายใต้กระทรวงใด
 หน่วยงานอิสระ
 กระทรวงมหาดไทย
 กระทรวงการคลัง
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 อื่นๆ (โปรดระบุ)___________________
5. จานวนองค์กรการเงินระดับฐานรากภายใต้ความรับผิดชอบของท่าน________________ แห่ง
6. กลุ่มลูกค้าเป้ าหมายขององค์กรการเงินฐานรากที่ท่านกากับดูแลคือ_________________________
7. องค์กรภายใต้การดูแลของท่านให้บริ การทางการเงินอะไรบ้าง
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9

ประเภทบริการ/กิจกรรม
สิ นเชื่อส่ วนบุคคล
สิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
สิ นเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากประจา
ประกันประเภทต่าง ๆ
บริ การโอนเงิน
บริ การชาระเงิน เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ________________________

มีให้ บริการ

ไม่ มีให้ บริการ

ไม่ แน่ ใจ
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8. องค์กรที่ท่านกากับดูแลมีคณะกรรมการองค์กรหรื อไม่  ไม่มี (ให้ขา้ มไปข้อ 12)  มี
9. วิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการองค์กร
 การเลือกตั้ง
 การแต่งตั้ง
 การเชิญ/อิสระ
10. คณะกรรมการมีระยะเวลาการดารงตาแหน่งวาระละ__ปี และดารงตาแหน่งติดต่อกันได้ __
วาระ
11. นอกจากคณะกรรมการองค์กรแล้ว มีคณะกรรมการอื่นอีกหรื อไม่  ไม่มี  มี (โปรดระบุ) _
ส่ วนที่ 2 การกากับดูแลในปัจจุบัน
12. ท่านคิดว่าองค์กรการเงินฐานรากที่ดีตอ้ งมีปัจจัยอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 องค์กรต้องมีกาไรเพื่อปั นผลให้แก่สมาชิกหรื อจ่ายดอกให้แก่ผฝู ้ าก
 องค์กรต้องมีความมัน่ คงเพื่อให้สามารถทากิจการได้นาน
 องค์กรต้องมีการบริ หารจัดการภายในองค์กรที่ดี
 องค์กรต้องมีคณะกรรมการหรื อคณะผูบ้ ริ หารที่มีความรู้ความสามารถ
13. ท่านคิดว่า อะไรเป็ นความท้าทายหรื ออุปสรรคในการกากับดูแลองค์กรการเงินฐานราก
_____________________________________________________________________________
14. ท่านคิดว่า อะไรเป็ นความท้าทายหรื ออุปสรรคในการส่ งเสริ มองค์กรการเงินฐานราก
______________________________________________________________________________
15. ในอนาคต บทบาทของหน่วยงานของท่านในการกากับดูแลองค์กรจะมีการพัฒนาอย่างไร
______________________________________________________________________________
16. ในอนาคต บทบาทของหน่วยงานของท่านในการส่ งเสริ มองค์กรจะมีการพัฒนาอย่างไร
______________________________________________________________________________
17. หน่วยงานของท่านมีการส่ งเสริ มความรู ้ดา้ นการเงินให้องค์กรภายใต้การกากับดูแลหรื อไม่
 ไม่มี  มี
อย่างไร________________________________________________________________________
ส่ วนที่ 3 การกากับดูแลความมั่นคง
18. หน่วยงานของท่านมีการกากับดูแลความมัน่ คงทางการเงินขององค์กรภายใต้ความรับผิดชอบ
 ไม่มี  มี โปรดระบุเกณฑ์ต่าง ๆ ที่นามาบังคับใช้
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
19. ท่านคิดว่าการกากับดูแลความมัน่ คงทางการเงินในปั จจุบนั เป็ นอย่างไร___________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
20. ท่านคิดว่าหน่วยงานกากับดูแลได้มีการดาเนินการอย่างมีประสิ ทธิ ภาพหรื อไม่
 มี  ไม่มี
โปรดอธิบาย____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
21. ท่านเห็นว่าลักษณะการทาธุ รกรรมทางการเงินขององค์กรที่อยูภ่ ายใต้การดูแลของท่านเป็ น
อย่างไร
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
22. ท่านคิดว่าหน่วยงานส่ วนกลางสามารถเพิ่มความเข้าใจในลักษณะการทาธุ รกรรมทางการเงิน
ขององค์กรที่อยู่ ภายใต้การดูแลของท่าน ได้อย่างไร
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
23. การกากับดูแลสามารถปรับปรุ งในด้านใดบ้าง
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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ส่ วนที่ 4 การกากับดูแลด้ านการเงิน
คาชี้แจง ท่านเห็นด้ วยหรือไม่ กบั ข้ อความในแต่ ละข้ อต่ อไปนี้ กรุ ณาทาเครื่องหมาย  ลงใน  ที่
ตรงกับความคิดเห็นของท่ านมากทีส่ ุ ด เพียงคาตอบเดียว
คาถาม
ความเสี่ยงด้ านธรรมาภิบาล
24. ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินฐานรากต้องทารายงานงบการเงินตาม
รู ปแบบที่เป็ นมาตรฐาน
25. ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินฐานรากต้องว่าจ้างผูต้ รวจสอบบัญชี
เพื่อตรวจสอบบัญชีให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
26. ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินฐานรากต้องเปิ ดเผยงบการเงินให้
สมาชิกทราบเป็ นประจาทุกปี
27. ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินฐานรากขอข้อมูลเกี่ยวกับผูใ้ ช้บริ การ
ทุกรายก่อนให้บริ การ
28. ถ้าจะกาหนดวาระการดารงตาแหน่งกรรมการและผูบ้ ริ หารองค์กร
การเงินระดับฐานราก
29. ถ้าจะกาหนดให้คณะกรรมการบางรายขององค์กรการเงินฐานราก
ต้องมีความรู ้ความเชี่ยวชาญด้านการบริ หารจัดการ การเงิน และการ
บัญชี
30. ถ้าจะกาหนดให้ผจู ้ ดั การองค์กรการเงินฐานราก ต้องมีความรู ้ความ
เชี่ยวชาญด้านการบริ หารจัดการ การเงิน และการบัญชี
ความเสี่ยงด้ านเครดิต
31. ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินฐานรากต้องมีการแบ่งระหว่างหนี้ดี
และหนี้เสี ยขององค์กรการเงินฐานราก
32. ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินฐานรากต้องหักรายได้มาสารองไว้ส่วน
หนึ่งหากองค์กรการเงินฐานรากมีหนี้เสี ย
33. ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินฐานรากกาหนดงวดการชาระเงินกู้ อายุ
ของผูก้ ู้ ความสามารถในการชาระหนี้ของผูก้ ู้
34. ถ้าจะจากัดวงเงินและประเภทการลงทุนขององค์กรการเงินฐานราก
เพื่อลดความเสี่ ยงขององค์กรการเงินฐานรากลง
35. ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินฐานรากสามารถปล่อยกูไ้ ด้เป็ นสัดส่วน
ของทุนขององค์กรการเงินฐานรากเท่านั้น เพื่อป้ องกันการกูย้ มื จาก

ระดับความเห็นด้ วย
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

ไม่
แน่ ใจ
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คาถาม

ระดับความเห็นด้ วย
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

ภายนอกจนเกินตัว
36. ถ้าจะจากัดวงเงินสิ นเชื่อที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรรมการหรื อผูบ้ ริ หาร
ขององค์กรการเงินฐานราก
37. ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินฐานรากให้สินเชื่อต่อรายได้เกิน 15
ล้านบาท
ความเสี่ยงด้ านสภาพคล่ อง
38. ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินฐานรากต้องเก็บเงินสดไว้ที่องค์กร
การเงินฐานรากอย่างน้อยร้อยละ 1 ของเงินฝากทั้งหมดขององค์กร
การเงินฐานราก
39. ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินขนาดที่มีสินทรัพย์เกิน 1,000 ล้านบาท
จัดทาแบบรายงานความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้ านปฏิบัตกิ าร
40. ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินฐานรากต้องมีแนวทางปฏิบตั ิดา้ นการ
ควบคุมภายในที่ช่วยลดความเสี่ ยงที่เกิดจากความผิดพลาดจากการ
ดาเนินงานและการทุจริ ตของคณะกรรมการ
41. ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินฐานรากต้องมีคณะกรรมการ
ทาหน้าที่บริ หารความเสี่ ยงขององค์กรการเงินฐานราก

ส่ วนที่ 5 บทบาทของรั ฐบาลต่ อการส่ งเสริม พัฒนา และกากับดูแลองค์ กรการเงินระดับฐานราก
42. ในอนาคตท่านคิดว่ารัฐบาลควรเข้ามามีบทบาทในการช่วยพัฒนาองค์กรการเงินที่ท่านกากับ
ดูแลอย่างไร
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

น้ อย
ที่สุด

ไม่
แน่ ใจ

ภาคผนวก ง
แบบสั มภาษณ์ ผู้ใช้ บริการองค์ กรการเงินระดับฐานรากส่ วนภูมภิ าค
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แบบสัมภาษณ์ ผ้ใู ช้ บริการองค์กรการเงินระดับฐานรากส่ วนภูมิภาค
วันที่สัมภาษณ์____________เวลา______นาฬิกา ชื่อผูส้ ัมภาษณ์:______________________
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.
2.
3.
4.

ชื่อผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ___________________________________________________
อายุ________________ปี
เพศ
 ชาย
 หญิง
การศึกษาสู งสุ ด
 ต่ากว่าระดับประถมศึกษา  ประถมศึกษาปี ที่ 6  มัธยมศึกษาตอนต้น
 มัธยมศึกษาตอนปลาย, ปวช.
 ปวส.  ปริ ญญาตรี
 สู งกว่าปริ ญญาตรี
5. อาชีพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 พนักงานบริ ษทั /องค์กรเอกชน
 เกษตรกร
 แม่บา้ น
 กิจการส่ วนตัว/ค้าขาย
 ราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 อื่น ๆ (โปรดระบุ) __________________
6. รายได้ต่อเดือน
 ไม่มีรายได้  ไม่เกิน 5,000 บาท  5,001 – 10,000 บาท
 10,001 – 15,000 บาท  15,001 – 20,000 บาท  มากกว่า 20,000 บาท
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลของการใช้ บริ การองค์ กรการเงินฐานราก
7. ท่านใช้บริ การทางการเงินจากองค์กรการเงินฐานรากประเภทใดมากที่สุด
 สหกรณ์
 กองทุนหมู่บา้ น
 กลุ่มออมทรัพย์
 อื่นๆ (โปรดระบุ)______
8. ชื่อองค์กรการเงินฐานรากที่ท่านเป็ นลูกค้า____________________________________
9. ที่ต้ งั (ตาบล อาเภอ จังหวัด)__________________________ โทรศัพท์_______________
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10. ท่านใช้บริ การทางการเงินใดบ้างจากองค์กรการเงินฐานราก
ประเภทบริการ/กิจกรรม

ใช้ บริการ

ไม่ ใช้
บริการ

ไม่ มี
ให้ บริการ

10.1 สิ นเชื่อส่ วนบุคคล
10.2 สิ นเชื่อที่อยูอ่ าศัย
0.3 สิ นเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพ
10.4 เงินฝากออมทรัพย์
10.5 เงินฝากประจา
10.6 ประกันประเภทต่าง ๆ
10.7 บริ การโอนเงิน
10.8 บริ การชาระเงิน เช่น ค่าน้ า ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
10.9 อื่น ๆ (โปรดระบุ) ________________________
11. องค์กรการเงินฐานรากที่ท่านใช้บริ การมีคณะกรรมการองค์กรหรื อไม่  ไม่มี  มี
 ไม่ทราบ
12. นอกจากคณะกรรมการองค์กรแล้ว มีคณะกรรมการอื่นอีกหรื อไม่  ไม่มี  มี (โปรดระบุ)
ส่ วนที่ 3 การกากับดูแลในปัจจุบัน
13. ท่านคิดว่าในปั จจุบนั มีการกากับดูแลองค์กรการเงินฐานรากที่ท่านเป็ นลูกค้าหรื อไม่ ไม่มี
 มี  ไม่ทราบ
14. หากท่านคิดว่าในปั จจุบนั “มี” การกากับดูแลองค์กรการเงินฐานรากที่ท่านเป็ นลูกค้า ท่านคิดว่า
หน่วยงานใดทาหน้าที่กากับดูแล
 หน่วยงานอิสระ
 กระทรวงมหาดไทย
 กระทรวงการคลัง  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 ธนาคารแห่งประเทศไทย  อื่นๆ (โปรดระบุ)___________________
15. ท่านคิดว่าองค์กรการเงินฐานรากที่ดีตอ้ งมีปัจจัยอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 องค์กรต้องมีกาไรเพื่อปั นผลให้แก่สมาชิกหรื อจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผฝู ้ าก
 องค์กรต้องมีความมัน่ คงเพื่อให้สามารถทากิจการได้นาน
 องค์กรต้องมีการบริ หารจัดการภายในองค์กรที่ดี
 องค์กรต้องมีคณะกรรมการหรื อคณะผูบ้ ริ หารที่มีความรู้ความสามารถ
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คาชี้แจง ส่ วนที่ 4 และส่ วนที่ 5 ท่านเห็นด้ วยหรือไม่ กบั ข้ อความในแต่ ละข้ อต่ อไปนี้
กรุ ณาทาเครื่องหมาย  ลงใน  ทีต่ รงกับความคิดเห็นของท่ านมากทีส่ ุ ด เพียงคาตอบเดียว
ส่ วนที่ 4 การกากับดูแลด้ านความมั่นคง
คาถาม

ระดับความเห็นด้ วย
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

ไม่
แน่ ใจ

น้ อย
ที่สุด

ไม่
แน่ ใจ

16. ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินฐานรากไม่มุ่งเน้นการหากาไร
แต่เน้นให้สหกรณ์มีความมัน่ คง
17. ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินฐานรากลดอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากลง เพื่อเก็บสะสมรายได้ไว้ให้องค์กรการเงินฐานรากมี
ความมัน่ คง
18. ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินฐานรากมีตอ้ งกันรายได้ส่วน
หนึ่งเก็บเป็ นทุนสารองไว้ภายในองค์กรการเงินฐานราก
ส่ วนที่ 5 การกากับดูแลด้ านความเสี่ ยง
คาถาม
ความเสี่ ยงด้ านธรรมาภิบาล
19. ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินฐานรากต้องทารายงานงบ
การเงินตามรู ปแบบที่เป็ นมาตรฐาน
20. ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินฐานรากต้องว่าจ้างผูต้ รวจ
สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบบัญชีให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
21. ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินฐานรากต้องเปิ ดเผยงบการเงิน
ให้สมาชิกทราบเป็ นประจาทุกปี
22. ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินฐานรากขอข้อมูลเกี่ยวกับ
ผูใ้ ช้บริ การทุกรายก่อนให้บริ การ
23. ถ้าจะกาหนดให้คณะกรรมการบางรายต้องมีความรู ้ความ
เชี่ยวชาญด้านการบริ หารจัดการ การเงิน และการบัญชี
24. ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินฐานรากต้องมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญด้านการบริ หารจัดการ การเงิน และการบัญชี

ระดับความเห็นด้ วย
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย
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คาถาม
ความเสี่ ยงด้ านเครดิต
25. ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินฐานรากต้องมีการแบ่ง
ระหว่างหนี้ ดีและหนี้เสี ยขององค์กรการเงินฐานราก
26. ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินฐานรากต้องหักรายได้มา
สารองไว้ส่วนหนึ่งหากองค์กรการเงินฐานรากมีหนี้ เสี ย
27. ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินฐานรากกาหนดงวดการชาระ
เงินกู้ อายุของผูก้ ู้ ความสามารถในการชาระหนี้ของผูก้ ู้
28. ถ้าจะจากัดวงเงินและประเภทการลงทุนขององค์กรการเงิน
ฐานรากเพื่อลดความเสี่ ยงขององค์กรการเงินฐานรากลง
29. ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินฐานรากสามารถปล่อยกูไ้ ด้
เป็ นสัดส่ วนของทุนขององค์กรการเงินฐานรากเท่านั้น เพื่อ
ป้ องกันการกูย้ มื จากภายนอกจนเกินตัว
30. ถ้าจะจากัดวงเงินสิ นเชื่อที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรรมการหรื อ
ผูบ้ ริ หารขององค์กรการเงินฐานราก
31. ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินฐานรากให้สินเชื่ อต่อรายได้
เกิน 15 ล้านบาท
ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่อง
32. ถ้าจะกาหนดให้สหกรณ์ตอ้ งเก็บเงินสดไว้ที่องค์กรการเงิน
ฐานรากอย่างน้อยร้อยละ 1 ของเงินฝากทั้งหมดขององค์กร
การเงินฐานราก
ความเสี่ ยงด้ านปฏิบัติการ
33. ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินฐานรากต้องมีหน่วยงานหรื อ
คณะกรรมการทาหน้าที่ตรวจสอบภายใน
34. ถ้าจะกาหนดให้องค์กรการเงินฐานรากต้องมีคณะกรรมการ
ทาหน้าที่บริ หารความเสี่ ยงขององค์กรการเงินฐานราก

ระดับความเห็นด้ วย
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

ไม่
แน่ ใจ
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ส่ วนที่ 5 บทบาทของหน่ วยงานกากับดูแลต่ อการส่ งเสริม พัฒนา และกากับดูแลองค์ กรการเงิน
ระดับฐานราก
35. ท่านเห็นด้วยหรื อไม่กบั การให้มีหน่วยงานทาหน้าที่กากับ และตรวจสอบการประกอบกิจการ
ทางการเงินขององค์กรการเงินฐานราก แยกออกจากหน่วยงานที่ทาหน้าที่ส่งเสริ มและพัฒนาองค์กร
การเงินฐานราก เพราะเหตุใด
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

ภาคผนวก จ
ข้ อมูลสั มภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้ านการเงินการธนาคาร
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ข้ อมูลสั มภาษณ์ ผ้ ูเชี่ยวชาญด้ านการเงินการธนาคาร (คนที่ 1)
คาถาม : การกากับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานรากมีปัญหาอุปสรรคอย่างไร ควรที่จะมีแนวทาง
ในการพัฒนาการกากับดูแลอย่างไร จะรวมเป็ นให้กากับที่เดียว หรื อเหมือนเดิม
คาตอบ : ในสายตาผม ผมคิดว่าอย่าไปรวมกากับที่เดี ยวเลย เพราะว่าองค์กรการเงินระดับฐานราก
มีความหลากหลายมาก ถ้าเรารวมเป็ นหน่ วยงานใดหน่ วยงานหนึ่ งมันจะมีปัญหา ผมคิดว่าที่เขามี
หน่ ว ยงานแยกอยู่ แ ล้ ว คื อ อย่ า งกรมพัฒ นาชุ ม ชนเขาก็ ดู แ ลกลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ต
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ก็ดูแลสหกรณ์ อย่าง สทบ. เขาก็ดูแล สทบ. ซึ่ ง สทบ.
จะมีธนาคารออมสิ น กับ ธ.ก.ส. เข้าไป Support ค่อนข้างเยอะ เพราะ สทบ. คนน้อย เมื่อเทียบกับ
งานเยอะๆ ตอนผมเคยเป็ น ผอ. สทบ. ก็หยิบยกเรื่ องนี้ ข้ ึนมา แล้วก็ชวนทั้ง ธ.ก.ส. และธนาคารออมสิ น
ว่าคุณ 2 ธนาคารใหญ่ข้ ึนเรื่ อย ๆ ไม่มีโอกาสที่จะลงลึกแล้ว ถ้าคุณไปทาให้กองทุนหมู่บา้ นเข้มแข็ง
ภาระคุณก็จะน้อยลงแล้วคุณก็ให้เงินกูก้ บั ตัวกองทุนจะดีกว่า สะดวกกว่า ทีน้ ี สิ่งที่จะทาให้ท้ งั สองที่
เต็มใจ เรื่ องเหล่านี้ ก็เป็ นเรื่ องสาคัญในการที่ เขาจะรู ้ สึกว่าเป็ นงานของเขา ไม่ใช่ เหมื อนงานฝาก
ขณะนี้ ทั้งสองธนาคารยังมีความรู้สึกเหมือนเป็ นงานฝากที่รัฐบาล เหมือนเป็ นลูกที่เขายกให้มา ตรง
นี้ ที่จริ งแล้ว ถ้าคิดให้ดีท้ งั สองธนาคารจะลดภาระตัวเองไป ยังไงรัฐบาลต้องสั่งสองธนาคารนี้ อยู่แล้ว
แต่เวลาเกิ ดปั ญหาอะไรขึ้ น แล้วคุ ณมานัง่ แก้เอง คุ ณก็ไม่ไหว เจ้าหน้าที่คุณก็ตาย ผมพยายามพูด
แบบเก็ทบ้างไม่เก็ทบ้าง พอดี ช่วงที่ผมยังเป็ นผูบ้ ริ หารของ ธ.ก.ส. ก็ง่ายนิ ดหนึ่ ง แต่ตอนนี้ เกษียณ
แล้วก็ยิ่งเหนื่ อยนิ ดหนึ่ งในการที่จะเกลี่ยกล่อมเขา แต่ผมคิดว่ากระทรวงการคลังน่าจะช่วยได้ อันนี้
ในฐานะที่เราคุยกัน สทบ.
ตอนนี้ ผมก็เป็ นกรรมการนโยบายสถาบันการเงิ นของ ธปท. ก็ได้คุยกับท่าน ผอ.สทบ.
ทุกเดือนกับ ธปท.ด้วย ผมก็เลยมองว่าวิธีการกากับดูแลสถาบันการเงินชุ มชน ทั้งกึ่งในระบบ ที่เรา
พูดถึง สหกรณ์ และคล้าย ๆ ชุมชนแท้ ๆ ผมคิดว่าน่าจะใช้หลักการกากับดูแลที่ผมไปนัง่ ที่ ธปท.ปี นี้
ปี ที่ ส ามแล้ว ก็รู้สึ กว่า ธปท.เขาก็ ท าได้ระดับหนึ่ ง เลย เขาแบ่ งบทบาทของเขา และเน้นไปดู แล
ธนาคารพาณิ ชย์ และตอนหลังมารับงาน SFIs ใหม่น้ ีรัฐบาลสั่ง ผมคิดว่าวิธีการนี้ ใช้ได้นะ เพราะเขา
แยกเป็ นสี่ ส่วน ส่ วนที่ หนึ่ งก็คือจะต้องแข่งขันได้ ส่ วนที่ ส องให้ประชาชนเข้าถึ งได้ ส่ วนที่ สาม
สามารถเชื่ อมโยงกันได้ และส่ วนที่ สี่ต้องยัง่ ยืน ผมก็ คิดว่าน่ า จะสามารถ Apply แนวคิ ดนี้ แต่
ขณะเดียวกันมันไม่สามารถที่จะให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ งดูแลทั้งหมด ก็มีคนเสนอเยอะแยะที่
จะให้ ธปท.ดูแลเรื่ องนี้ ดว้ ย ธปท.เองก็บอกว่าเขาดูแลไม่ไหวหรอก อันนี้ ก็เหมือนกัน ผมก็คิดว่าสิ่ ง
ที่เราจะเอาหลักการกากับแนะนา ซึ่ งอาจจะใช้แนวทางของ ธปท.ไปใช้ เพียงแต่วา่ เราต้องทาความ
เข้า ใจกับ regulator ที่ เกี่ ยวข้อง ทาอย่างไรให้กรมพัฒนาชุ มชนเข้า ใจแบบเดี ยวกัน ในแนวคิ ด
เดี ยวกัน คือ วิธีการอาจจะแตกต่างกันแต่หลักการควรจะเหมือนกัน อยู่กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ กรม
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ตรวจบัญชีสหกรณ์ สทบ. หรื อ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิ น ซึ่ งเป็ น Supporter เพราะเหมือนเป็ นลูกค้า
รายใหญ่ ทั้งสองธนาคารเป็ นผูใ้ ห้ทุนเพิ่มเติมไป แล้วผมคิดว่าเป็ นโอกาสในการที่จะช่วยแบ่งเบาภาระ
ขณะนี้ ผมดูวา่ การกากับดูแลเนื่องจากมีหลายหน่วยงานมากเกินไป แล้วหลายหน่วยงาน
ไม่เคยคุ ยกัน การไม่คุยกันมันมีปัญหา เพราะว่าถึงแม้ว่ามันธรรมชาติเกิ ดขึ้นมาแล้ว แต่ที่จริ งแล้ว
ความรู ้สึกของ เท่าที่ประสบการณ์ส่วนตัว รู ้สึกข้าราชการหรื อหน่วยงานที่ก่อตั้ง มีความรู ้สึกว่าพอ
ตั้งแล้วก็เป็ นลูกของเขา ใครอย่ามาแตะ ใครอย่ามาวิจารณ์ ใครอย่ามานู่นนี่ นะ นี่ ลูกเขา ซึ่ งอันนี้ มนั
ผิด องค์กรการเงินเหล่านี้ เป็ นของประชาชน ไม่ใช่เป็ นหน่วยงานของราชการ พอรู ้สึกว่าเป็ นลูกเรา
ข้อ 1.ไม่เปิ ดรับคนอื่นหรื อความร่ วมมืออื่น เพราะกลัวจะมาเหยียบเท้าหรื อเข้ามาก้าวก่าย หรื อคิดว่า
เราไม่เก่ง ถึ งจะมายุ่ง ข้อ 2.บางเรื่ องเขาก็ไม่ได้เก่ง อย่างกรมพัฒนาชุ มชนเขาเก่งเรื่ องการรวมกลุ่ม
แต่พอเรื่ องการเงิน ลึก ๆ เขาก็ไม่รู้ ต้องยอมรับ สหกรณ์ซ่ ึ งอยูภ่ ายใต้กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ เนื่ องจาก
ไปอยูภ่ ายใต้กระทรวงเกษตร ความคิดเขาคือคิดเรื่ องเกษตร อะไรที่ไม่ใช่เกษตรมีความรู ้สึกไม่ค่อย
เกี่ยว ก็ไม่ค่อยไปสนับสนุน แต่ที่จริ งองค์กรการเงินเหล่านี้ คือธนาคาร แต่เป็ นธนาคารอื่นในชุมชน
มันต้องให้ได้กบั ทุ กอย่าง แล้วมันเหนื อกว่าธนาคารพาณิ ชย์ด้วยซ้ า ในแง่ ที่ธนาคารพาณิ ชย์เป็ น
ธนาคารที่ตอ้ งทาประโยชน์เพื่อผูถ้ ือหุ ้ นหรื อเจ้าของ แต่อนั นี้ ผถู ้ ือหุ ้นหรื อเจ้าของคือชาวบ้าน และ
ชาวบ้า นเหล่ า นี้ มี เ รื่ อ งเยอะเลย ในการที่ จ ะต้อ งไปพัฒ นาหรื อ มี ค วามเข้า ใจ แต่ เ ราใช้เงิ น เป็ น
เครื่ องมือ แต่หลายส่ วนไปมอง พอเป็ นธนาคารหรื อเป็ นองค์กรการเงิ นจะเน้นแต่การเงิ น ไม่เน้น
เรื่ องอื่ น แต่ชีวิตจริ งในชุ มชนมันโยงกันหมด เอาง่ายๆ ตอนที่ผมเป็ น ผอ.กองทุ นหมู่บา้ น ผมไป
ตระเวนประมาณหนึ่ ง ปี ได้พบว่า องค์ก รกองทุ นหมู่ บ ้า นที่ เก่ ง ๆ ที่ เขามี ค วามรู ้ อยู่เบื้ องต้นก่ อน
รัฐบาลจะมาให้เงินล้าน เขาก็สามารถจัดการอะไรได้ดี เพราะเขามีพ้ืนความรู ้อยูเ่ ดิม ก็สามารถแยก
กอง หรื อบริ หารจัดการ และก็มีวิธีการได้ แต่กองทุนหมู่บา้ นที่ไม่เคยได้รับรู ้เรื่ องเหล่านี้ เลย อยูด่ ี ๆ
ได้มาล้านหนึ่ งก็หารกันเลย จัดการหารและจ่ายเงิ นเท่าๆ กัน แล้วก็ลงบ้างไม่ลงบ้าง บัญชี ไม่ได้
พิจารณาอะไรกันเลย และยุคนั้นเป็ นยุคประชานิ ยมแรงด้วย ส.ส.ในเขตพื้นที่ก็บอกเงิ นคุ ณทักษิณ
เงินรัฐบาลไทยรักไทย ไม่ตอ้ งกลัว หายก็ไม่เป็ นไร ไม่ได้คืนก็ไม่เป็ นไร ของรัฐบาลให้มนั ไปสร้าง
Expectation ผิด ๆ มันไปให้ความคาดหวังกับชาวบ้านผิด เพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าสิ่ งที่เราต้องทา
อันดับแรกเลยและเป็ นหัวใจของทุกเรื่ องเลยก็คือ การให้ความรู ้ ความเข้าใจและสร้างความสามารถ
ข้อ 1.ให้ค วามรู ้ แต่ต้องสร้ างทัก ษะและความสามารถให้ก ับชาวบ้านรู ้ จกั ว่าเงิ นคื ออะไร เงิ นท า
อย่า งไรได้บ ้า ง มี ข ้อดี ขณะเดี ยวกันก็ เกิ ดผลเสี ย และเงิ นเหล่ านี้ เป็ นของส่ วนรวม อย่ามาใช้ม ั่ว
ส่ วนรวมส่ วนตัวปนกันหมด กรรมการที่ ไม่เก่ งก็อาจจะถู ก หลอกได้ หรื อกรรมการที่ เก่ งก็มาเอา
ประโยชน์ เอาไปได้ ตอนผมขอความร่ วมมือหมู่บา้ น ผมลงไป ผมไล่ฟ้องตั้ง 100 แห่ ง บังเอิญรอง
นายกที่ดูแลผมก็บอกว่าไม่ให้ฟ้อง ผมบอกก็ พ.ร.บ. เขียนไว้ถา้ ทุจริ ตหรื ออะไร ส่ งเรื่ องให้อยั การ
ฟ้ อง ผมว่ามีต้ งั 80,000 แห่ง ผมฟ้ องสัก 100 กว่าแห่ง เพื่อให้เขารู้สึกและผมกระจายฟ้ องที่มนั ทุจริ ต
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จริ งๆ เงิ นหนึ่ งล้า นเอาไปเก้า แสนบาท ตอนนั้นก าหนดว่า คุ ณห้ามปล่ อยหมด ในช่ วงปี แรกๆ ก็
ปล่อยอย่างที่บอก และพอมาส่ งก็เก็บเข้ากระเป๋ า ก็หอบตัว๋ หนี มาอยู่ ผมก็เลือกจะเอาแบบนี้ พอดียุค
นั้นรองนายกที่เขาดูแลเขาไม่ยอม เขาบอกว่ามันเสี ยชื่อ ฝ่ ายค้านเขาก็กาลังนัน่ เดี๋ยวเขาก็เอาไปโจมตี
แสดงว่าเกิดเรื่ องไม่ให้ฟ้อง ผมก็บอกว่า ถ้าไม่เห็นด้วยผมก็ไม่ทางานด้วย และ อีกเรื่ องผมให้ความรู ้
เรื่ องเศรษฐกิจพอเพียง ให้รู้วา่ คุณต้องทาอะไรพอประมาณ ทาอะไรต้องคานึ งถึงเหตุและผล ถ้าคุณ
ต้องการได้ผลอย่างนี้ คุณต้องทาเหตุอย่างไร และถ้าคุณทาเหตุแบบนี้ ผลจะเกิดอะไรขึ้น คุณต้องรู ้
เรื่ องแล้วคุณต้องมีภูมิคุม้ กัน วิธีการปล่อยเงิน ผมอยูธ่ นาคาร ผมก็รู้วา่ ปล่อยเงินไม่ใช่ปล่อยไปแล้ว
ได้ปล่ อยแต่ไม่ได้คืน มันทาอย่างไร ปล่ อยถูกคนไหม ถูกเวลาไหม มากไปน้อยไปไหม กาหนด
ชาระคืนผิดที่ควรจะเป็ นหรื อเปล่า ในแง่ของการให้สินเชื่ อมันมีหลักของมัน ผมก็พยายามไปสอน
เรื่ องพวกนี้
คาถาม : จากทีฟ่ ังมานี้ ก็คือว่าเอาเกณฑ์ ของธนาคารมาใช้ กบั หน่ วยงานเหล่านีด้ ้ วยใช่ ไหมคะ
คาตอบ : ใช่ เพียงแต่เรา Apply ให้มนั ง่ายไม่ลึกซึ้ งเท่า เพราะไม่ได้มีเรื่ องสารองหนี้ สูญ ไม่ได้มีการ
จะต้องตัดหนี้มากน้อยขนาดไหน เรื่ องเหล่านี้ไม่มี
คาถาม : กรณีของธนาคาร เราจะมีกากับทั้งด้ านความมั่นคง กากับความเสี่ ยงด้ านต่ าง ๆ 5 ด้ าน
ท่ านคิดว่ าจะต้ องใช้ รูปแบบเดียวกับธนาคารเลยหรือควรมุ่งเน้ นด้ านไหนก่ อน
คาตอบ : ผมคิดว่าเลื อกเอา และในความเห็นของผมพวกนี้ อาจจะแบ่งเป็ นกลุ่ มเอ กลุ่มบี กลุ่มซี
ตามการพัฒนา ถ้าเป็ นกลุ่มตั้งใหม่เป็ นกลุ่มซี แล้วกัน ยังไม่ค่อยเก่ง หรื อกลุ่มบีทาได้ในระดับหนึ่ ง
แล้ว และกลุ่มเอ เรี ยกว่า เขาเชี่ ยวชาญ เพราะฉะนั้นเกณฑ์พวกนี้ สมมติเรามี 5 เราก็อาจจะวางไว้วา่
ควรทาอะไร แค่ไหน ถ้ากลุ่มเพิ่งเริ่ มต้นธุ รกิจ น้อยมากไม่ค่อยมีอะไร ควรจะดู สมมติมี 5 อาจจะดู
สัก 3 แต่ถา้ กลุ่มบี ธุ รกิจเยอะขึ้นดู 4 เลย และกลุ่มเออาจดู 5 อะไรอย่างนี้ มันสามารถ Apply และก็
ปรับ ก็เหมือน ธปท.ดูแลธนาคารพาณิ ชย์ พอมาดูแล SFIs ก็ตอ้ งปรับลดหย่อนลง ในการที่ว่าใช้
หลักเดียวกัน แต่ข้ นั ตอนหรื อวิธีการทาให้เหมาะกับธรรมชาติขององค์กร อันนี้ ก็เหมือนกัน ผมเลย
มองว่าการกากับดูแลมีประสิ ทธิ ภาพน้อยไปนิ ดหนึ่ ง เหตุผลก็คือแยกกันทาและขาดความร่ วมมือที่
จะมาร่ วมกันคิด และยังขาดเรื่ องของมาตรฐานการกากับดูแลที่ดี เช่ น เรื่ องระบบงาน ระบบบัญชี
ระบบข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ คือปล่อยหมด พวกนี้ แล้วแต่ชาวบ้าน เก่งเองก็ดีไป ถ้าชาวบ้านไม่เก่งก็
ซวยไป หรื อเกิดทุจริ ตเจ้าหน้าที่ก็บอกไม่รู้ เพราะเขาไม่เก่งเรื่ องการเงิน ผมคุยกับผูว้ า่ การอาเภอ เขา
ก็บอกผมไม่ได้เรี ยนเรื่ องการเงินมาเลย สมมติวา่ ให้เขาส่ งระบบบัญชี มา ผมก็ดูเฉยๆ ลงครบไม่ครบ
ก็จบแล้ว ไม่สามารถดูเป็ นได้วา่ จากระบบบัญชี เราเห็นไหม management accounting เขาไม่ได้เรี ยน
จะไปว่าเขาได้อย่างไร ผมคิดว่าต้องสร้างสิ่ งเหล่านี้ ให้เกิดองค์ความรู ้แต่เป็ นองค์ความรู ้ที่เหมาะกับ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สทบ. ก็เหมือนกัน ลูกน้องผมก็รับมา 40-50 คน ก็ไม่ได้รู้เรื่ องพวกนี้
เพราะฉะนั้นจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องให้ความรู ้เขา สิ่ งที่ให้ความรู ้ตอ้ งไปเน้นที่ตวั หลักคือ ผูม้ ีส่วนได้
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ส่ วนเสี ยโดยตรงคื อ กรรมการและสมาชิ ก เพราะว่าถ้ากรรมการกับสมาชิ ก ผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ย
โดยตรง ไม่เข้าใจเรื่ องพวกนี้ จบนะ ผมอยากแบ่งเป็ น 2 พวก คือ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยโดยตรงกับ
ผูเ้ กี่ยวข้องคือ พวกราชการหรื อผูท้ ี่เข้ามาจัดตั้ง แต่คุณต้องคาดหวังในเรื่ องเดี ยวกัน อย่างที่ผมบอก
ว่าคือ หน่วยงานเหล่านี้ตอ้ งแข่งขันกันได้ คาว่าแข่งขันได้ ถ้าพวกธนาคารพาณิ ชย์เขาต้องแข่งกันเอง
หรื อไปแข่งกับธนาคารพาณิ ชย์ต่างประเทศ แต่อนั นี้ แข่งกับหนี้ นอกระบบ แข่งกับหน่วยงานพวกที่
ไม่ใช่ ธนาคารที่ปล่อยสิ นเชื่ อ แบบบัตรเครดิตบ้าง และยุคนี้ สมัยนี้ พวกนี้ ลงเต็มไปหมด สาขาย่อย
เยอะไปหมด และยิ่งตอนหลังธนาคารทั้งหลายลงไม่ได้ เราก็มี Nano และ Pico พวกนี้ เป็ นนักธุ รกิจ
เขาก็จะมีหวั ดัดแปลง แต่ขณะที่พวกกองทุนไม่มีหวั ธุ รกิจ แต่อาศัยที่ว่าเขารู ้ จกั ลูกค้า รู ้จกั สมาชิ กดี
การรู ้จกั สมาชิกดี ถ้าคุณมีระบบที่ดีคุณก็เลือกถูกคน แต่การรู ้จกั ที่ดี ดีไม่ดีก็กลายเป็ นเกื้อญาติพี่นอ้ ง
ของกรรมการ เกื้ อพรรคพวกเดี ยวกัน สิ่ งเหล่ านี้ มนั มี สิ่งที่ จาเป็ นที่จะต้องให้ตวั สมาชิ กรับรู้ และ
กรรมการรับรู ้วา่ สิ่ งที่ดีคืออะไร อะไรที่เป็ นความเสี่ ยงและคุณจะรู ้ได้อย่างไรว่ามันเสี่ ยง คุณมีตวั เลข
อะไร มี ระบบข้อมูลอะไรที่คุณดู แล้วรู ้ อย่างเราอยู่ธนาคารเราก็ตอ้ งมี Ratio รายการต่าง ๆ ทาง
การเงิน เราอาจจะต้องสอนง่ายๆ กับเขา เหมือนหนังสื อเล่มนี้ เราพยายามคุยกับองค์กรเหล่านี้ แล้ว
บอกว่า ตัวนี้ยากไป ไม่เอา เอาตัวนี้ง่ายหน่อย ไม่ตอ้ งไปดู ratio สิ บตัว เหลือสองตัวก็พอ ถ้าเห็นสอง
ตัวนี้ ก็รู้อาการ เหมือนวัดความดัน ถ้าจาเป็ นจริ งๆ ก็ตวั ที่สองคือ เจาะเลื อด แค่น้ ี พอ ไม่ตอ้ งไปเข้า
คลื่นหัวใจ ไม่ตอ้ งไปแสกนสมอง นั้นมันเรื่ องใหญ่แล้ว อย่างนี้ เป็ นต้น พอถ้าเราสอนอย่างนี้ ให้เขา
และขณะนี้ ส่วนใหญ่เราไปเน้นแต่กรรมการ เราลื มเน้นสมาชิ กไป ร้อยละร้อยสมาชิ กไม่ค่อยรู ้เรื่ อง
อาศัยว่าเรื่ องชุ มชนพวกนี้ เขาดู หน้า ประธาน ถ้าเขาเชื่ อว่า ประธานนี้ เป็ นคนดี เขาก็ โอเค แต่พ อ
กลายเป็ นรัฐบาลสั่งมาแบบนี้มนั ก็มวั่ ที่ต้ งั เองโดยธรรมชาติจะดูหน้าประธาน แต่พอเป็ นของรัฐบาล
ใครก็ไม่รู้ เหมือนต้องหาคนขึ้นมา ต้องผลักคนหนึ่งคนไป เลยมีปัญหา เราขาดก็ขาดมากด้วย แม้แต่
ระบบสหกรณ์ที่ต้ งั มา 70-80 ปี จะมาบอกกองทุนหมู่บา้ นตั้งมา 10 กว่าปี สหกรณ์ 70-80 ปี สมาชิกรู้
เรื่ องหรื อเปล่า ไม่รู้หรอก แม้แต่สหกรณ์ออมทรัพย์ในวงราชการเอง ไม่อย่างนั้นจะโกงกันได้หรื อ
สหกรณ์ครู ดว้ ยซ้ า โกงกันเละเทะเลย เพราะไม่รู้ไม่เข้าใจว่าอะไรคือความเสี่ ยง อะไรคือคาว่าธรร
มาภิบาล ในแง่ขององค์กรการเงินคืออะไร Interval control คืออะไร ไม่เคยรับรู ้เรื่ องเหล่านี้ เลย ผม
คิดว่าถ้าเราสามารถใช้แนวทาง ที่จริ งไม่ตอ้ งคิดแนวทางมาก ผมว่าในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเก่งมาก
ทรงทาอะไรไว้เยอะ แต่คนไม่ค่อยเข้าใจ ไม่นาไปใช้ ในหลวงใช้คาว่า เข้าใจ เข้าถึ ง และพัฒนา
เพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าชาวบ้านเข้าใจว่าองค์กรการเงินในชุ มชนคืออะไร มีขอ้ ดีอย่างไร ถ้าข้อดีเรา
จะเดินไปขั้นที่หนึ่ ง ขั้นที่สอง ขั้นที่สาม ควรจะเดินอย่างไร ถ้าเข้าถึงก็คือสามารถทั้งตัวเขาเองที่จะ
สามารถเข้าไปรู ้ เรื่ องขององค์กรหรื อหน่วยงานราชการที่เข้าไปให้การสนับสนุ น หรื อแม้แต่จดั ตั้ง
ด้วยซ้ า เข้าถึงจริ งหรื อเปล่า แล้วชาวบ้านมีอะไรที่เขาจะมาบอก regulator หรื อผูจ้ ดั ตั้งได้ว่าอาการ
ไม่ดีได้หรื อเปล่า คาว่าเข้าถึง สุ ดท้ายการพัฒนาคือ การที่วางเป็ นขั้นบันได ว่าคุณระดับนี้ แล้วควรจะ
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ไปอย่างไร ระดับที่สองจะไปอย่างไร ระดับที่สามจะไปอย่างไร ขอบเขต เนื้องาน ที่คุณจะเติบโตไป
ข้างหน้า เหมื อนเรี ยนหนังสื อ ตอนนี้ คุณอยู่ ป.1 วิชาคณิ ตคงไม่ตอ้ งเรี ยน ถ้าคุ ณเรี ยนจมแล้วคุ ณ
อาจจะต้องเรี ยน calculus เพราะว่าเวลาสอบ entrance ต้องสอบ calculus ถ้าผูจ้ ดั ตั้งเข้าใจเรื่ องการ
พัฒนาเป็ นขั้นเป็ นตอนก็จะช่ วยให้งานตรงนี้ ดีข้ ึน ข้าราชการเอง ใครที่รับหน้าที่มาดูแลเรื่ องตรงนี้
ต้องมีหลักสู ตร บ้านเราจับย้ายคนไปไม่รู้เลยย้ายไปอยูส่ ่ วนงานใหม่ไปคลาเอาเอง และยิ่งไปดูแล
เรื่ องการเงิ น ยกตัวอย่าง เจ้าหน้าที่กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ เขาบอกเขารู ้ เรื่ องของสหกรณ์ แต่เขาไม่รู้
เรื่ องการเงินของสหกรณ์ เขาดูงบอย่างที่บอก กรมพัฒนาชุ มชนก็เหมือนกัน สิ่ งเหล่านี้ ผมคิดว่าเป็ น
เรื่ องที่สาคัญมาก คือพัฒนากระบวนการจัดการให้เป็ นขั้นเป็ นตอน ในหลวง พระองค์ท่านสอนว่า
อย่าใจร้ อน และพระองค์ท่านก็บอกว่า คนส่ วนมากมักใจร้ อน สังเกตไหมในหลวงท่านทาแต่ละ
เรื่ องต่ อเนื่ องใช้เวลาเป็ นสิ บ ปี ที่ ไ ด้รางวัล โครงการหลวง ที่ แก้เรื่ องยาเสพติ ด กว่า ในหลวงจะ
Implement และเริ่ มเห็นผลเกือบยี่สิบปี และพระองค์ท่านก็ไปเยี่ยมชาวเขา หว่านล้อม ผมอ่านเรื่ อง
ท่านปี ที่หา้ ชาวบ้านถึงจะยอมรับ นี่ขนาดพ่อหลวงที่เขารักนะ ผมถึงบอกว่า ส่ วนมากข้าราชการเราก็
มักจะใจอ่อน และบางครั้ งก็อาจจะใจร้ อนเองหรื อบางครั้งถู กรัฐมนตรี สั่งมา เรื่ องนี้ ตอ้ งให้เสร็ จ
ภายในและต้องทาพร้ อมกันทั้ง ประเทศ ทั้ง ที่ พ ร้ อมไม่พ ร้ อมขึ้ นอยู่กบั ชาวบ้าน ไม่ไ ด้ข้ ึ นอยู่ก ับ
ข้า ราชการ เราก็เลยบอกอย่างนั้น ชาวบ้า นไม่ รู้ เราก็ เขี ย นแทนให้ กฎ ระเบี ย บ ต้องมี ส่ วนร่ วม
ชาวบ้านกว่าจะนัดประชุมเราเขียนเลย และนัดประชุมเอาชาวบ้านมา 20-30 คน เซ็นชื่อรับรู้ รับเป็ น
มติ นาไปใช้เลย และไม่ตอ้ งอธิ บาย เสี ยเวลาอธิ บายชาวบ้านก็ตาลอยๆ อยู่ ข้าราชการเราก็ใจร้อนเอา
ไปใช้เลย พวกเรื่ องเหล่านี้ ผมคิดว่าเป็ นสิ่ งที่ในหลวงได้ทรงเตือนไว้แต่พวกเราไม่ฟัง ฉะนั้น ผมคิด
ว่าเรื่ องเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เป็ นความท้าทายสาหรับผูท้ ี่จะเป็ น regulator ในหลายๆ อย่าง และ
คิดว่าสามารถที่จะเริ่ มจากการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ระหว่างส่ วนงานและระหว่างองค์กรการเงินด้วย เรา
ไม่เคยทา ที่จะเอาเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่ สทบ. เจ้าหน้าที่กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ หนึ่งปี
ควรเจอกันสักครั้ง พวกที่เป็ น regulator รอบปี เป็ นอย่างไรบ้าง แลกเปลี่ยนกัน
คาถาม : ท่ านคิดว่ าควรทีจ่ ะมีการตั้งขึน้ มาเป็ นคณะกรรมการหรือในรู ปแบบไหน ซึ่งดูในภาพรวม
ค าตอบ : ใช่ ๆ ดู ใ นภาพรวมแต่ ไ ม่ ไ ด้เ ป็ นคนไปออกกฎ รายละเอี ย ดของแต่ ล ะส่ ว น ต้อ งให้
Regulator ของนั้น ๆ เขาเข้าใจและเขาก็ตอ้ งไปออกกฎให้เหมาะสม อย่างที่ผมยกตัวอย่าง ธปท.
สมมติวา่ เราบอกว่า Regulator ต้องดูแล 4 เรื่ องนี้ เขาต้องแบ่งได้ ต้องสู ้กบั AEON ได้ ต้องสู ้กบั หนี้
นอกระบบได้ และต้องสามารถไปเชื่อมโยงสร้างเครื อข่ายของตัวเอง อย่างกองทุนหมู่บา้ นแทนที่อยู่
เดี่ ยวๆ ของตัวเอง เป็ นเครื อข่ายได้ไหม เหมือนชุ มนุ มสหกรณ์ ก็เป็ นชุ มนุ มกองทุนหมู่บา้ น ระดับ
จังหวัด หรื อระดับประเทศ อะไรก็แล้วแต่ในการที่ จะสามารถถ่ายเงิ นซึ่ งกันและกันได้ และเวลา
ฝึ กอบรมคนเดี่ ยวๆ จะไปจ้างคนอย่างไร อบรมคนหมดเงิ นไปเท่าไร ถ้าทาได้แล้วเป็ นชุ มนุ มของ
กองทุนและสามารถที่จะมา assign เรื่ องของการพัฒนางาน เพราะว่าแต่ละกองทุ นให้มานั่งคิ ด

280

พัฒ นากองทุ น หมู่ บ ้า นหนึ่ งเป็ นไปไม่ ไ ด้ ท าไม่ ไ ด้ อ ยู่ แ ล้ ว แต่ ถ้ า มี อ ย่ า งนี้ ก็ เ หมื อ นสหกรณ์
มีสันนิบาตสหกรณ์ที่ทาหน้าที่น้ ี
คาถาม : ทุกวันนี้มีการผลักดันให้ มีการรวมตัวกันเองขององค์ กรการเงินระดับฐานรากในแต่ ละ
ประเภทใช่ ไหม
คาตอบ : ใช่ ๆ แล้วก็ตอ้ งคิดว่า มีอย่างนั้นแต่ละประเภทแล้ว สมมติมีสันนิ บาตสหกรณ์ สันนิ บาต
ของกองทุนหมู่บา้ น สันนิ บาตของกลุ่มออมทรัพย์ แล้วควรจะมีโอกาสมาแลกเปลี่ ยนกัน เพื่อจะมี
การเชื่ อมอะไรบางอย่า งที่ ตวั เองไม่เหมาะที่ จะทา แต่ เพื่ อนท าได้ดี เราจะเชื่ อมอะไรกันได้ไหม
ประสานบางอย่างได้ไหม ในหลวงสอนให้พ่ ึงตนเอง สอนพึ่งพาซึ่ งกันและกัน ถ้าเป็ นเกษตรกรคือ
ตัวเดี่ยว ๆ หรื อครอบครัว แล้วถ้าเอามาพึ่งพาซึ่ งกันและกัน นัน่ คือ ในหมู่บา้ นหรื อในชุ มชน ระดับ
ตาบล อันนี้ก็เหมือนกัน คือองค์กรการเงินแต่ละตัวมีเครื อข่ายอย่างนี้ พึ่งตนเองในกลุ่มของเราก่อน
เพราะเป็ นนิ สั ย ใจคอเหมื อ นกัน อาชี พ เดี ย วกัน พึ่ ง ตัว เองให้ ไ ด้ก่ อ น ขณะเดี ย วกัน มนุ ษ ย์มี
ความสัมพันธ์ มีเรื่ องอื่น ๆ อีกเยอะ ถ้าเราสามารถไปเชื่ อมกับกลุ่มอื่นได้ดว้ ย ก็จะมาชดเชยจุดอ่อน
ของเรา หรื อมาเสริ มจุดแข็งของเรา คือใครมีปัญหาเรื่ องอะไร อย่างไร เราก็ไม่เก่งแต่คนนั้นเก่งมา
รู ้ จกั กัน จะช่ วยเรื่ องเหล่ านี้ ได้ดี เพราะฉะนั้นการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ผมคิ ดว่ามันเป็ นการทางาน
ร่ วมกันในภาคปฏิ บตั ิ แล้วจะเกิ ดแนวคิดเอง อย่างการที่คิดว่าควรจะทาอะไรหรื อไม่ควรทาอะไร
นอกจากจะฟังจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ที่เขามาพูดบางครั้งผมคิดว่า ผมไปพูดที่ไหนจะพูดบ่อย
ว่า หัดพูดให้ง่าย ๆ หน่อย บอกอะไรง่าย ๆ สาหรับชาวบ้าน ผมไปต่างประเทศไปเจอบ่อย ๆ Do and
Don’t ควรทาอะไร หนึ่ ง สอง สาม และไม่ควรทาอะไร หนึ่ ง สอง สาม เพราะว่าราชการอาจจะได้
เห็นภาพรวมของตัวเอง สมมติวา่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีกรมพัฒนาชุ มชนดูแลตั้งกี่พนั กลุ่ม
เขาก็จะเห็ นว่าทาได้ดี แล้วปล่ อยความรู ้ ว่าทาได้ดีเกิ ดจากอะไร ทาไมถึ งคิดเรื่ องนี้ ได้ ทาไมถึ งมี
นวัตกรรมอย่างนี้ ได้ มีกระบวนการ Process อย่างนี้ ได้ ก็เอามาเล่าให้คนอื่นฟั ง คือดูวา่ ควรทา หนึ่ ง
สอง สาม จะทาอย่างนี้จะเกิดอย่างนี้ แล้วไปเห็นว่าทาอย่างนี้หลวมและทุจริ ตกันไป เพราะไว้ใจมาก
เกิ นไป หรื อแม้แต่ไว้ใจประธานตอนกลุ่มเล็ก ๆ ก็โอเค พอเงิ นเยอะเข้าบางครั้งก็มีปัญหา บางทีก็
เป็ นปั ญหาชี วิตส่ วนตัว มีปัญหาครอบครัวขึ้นมา ลูกเรี ยนหนังสื อหรื อลูกเกิ ดอุบตั ิเหตุ หรื อต้องไป
ยัดเงินตารวจ อันนี้ เรื่ องจริ ง เลยไม่มีตงั ค์เอาตรงนี้ ไปก่อน แล้วเราทาของเราค่อยมาใช้คืน มันไม่ได้
คืนนะ เพราะฉะนั้น Do and Don’t จาเป็ นที่จะทาแล้วให้ชาวบ้านเข้าใจง่ายและรับรู ้วา่ ทาไมต้องทา
แบบนี้ หรื อทาไมอย่าทาแบบนี้ อีกเลย เรื่ องอะไรต้องลองผิดลองถูก เรื่ องที่สองที่ว่าการกากับดูแล
ควรยังทาคื อ สร้ างองค์ความรู ้ เรื่ องการบริ หารความเสี่ ยง ซึ่ งในแง่ธุรกิ จกลายเป็ นเรื่ องใหญ่ของ
ธุ รกิจ Risk Management แต่ในแง่ของชาวบ้านเขาไม่เข้าใจเรื่ องแบบนี้ เราต้องพูดอย่างไรที่จะสร้าง
องค์ความรู้ ภาคปฏิ บตั ิ ส่ วนมากเวลาเราจะไปสอนอะไรก็จะมีปัญหาคือ เราจะเอาทฤษฎีเข้าไปจับ
แล้วพูดแบบนักวิชาการ ชาวบ้านฟั งก็มึน ๆ งง ๆ แล้วก็ดี ๆ แล้วก็ประเมินวิทยากรเก่งมาก แต่ไม่
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เข้าใจเลยว่าจะไปทาอย่างไรกับเรา ต้องเก่งภาคปฏิบตั ิที่สามารถ Apply ได้จริ ง ๆ มีตวั อย่างที่ตรงกับ
เรื่ องจริ ง ๆ และยกให้เห็ นว่าความเสี่ ยงอย่างนี้ จะดู ความเสี่ ยงอย่างไร อี กตัวหนึ่ งก็คือ ระบบการ
ควบคุมภายใน เพราะการเงินพอไม่มีระบบกูเ้ งินภายใน ก็เป็ นความเสี่ ยงที่ค่อนข้างแรง ถ้าเทียบกับ
Operation Risk แต่ป้องกันได้ดว้ ย Internal Control จะต้องคุยกับชาวบ้านซึ่ งมีหลากหลาย เท่าที่ผม
มีประสบการณ์ได้คุยกับชาวบ้าน วิธีการบางเรื่ องเขาก็ป้องกันได้ดีโดยใช้วิถีชาวบ้าน ตัว Regulator
ควรเรี ยนรู ้ จากชาวบ้านไม่ใ ช่ เรี ย นรู ้ จากตารา ประสบการณ์ ผมเห็ นคนไปสอนไม่ไ ด้เรี ย นรู ้ จาก
ชาวบ้าน คือเอาตารามากาง แล้วไปอธิ บายตามตารา เจ้าตัวก็ไม่ค่อยรู ้ งานวิจยั ของที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ
หรื อนักวิจยั ทาเยอะแยะเกี่ยวกับเรื่ องพวกนี้ เต็มไปหมด แต่ผมสังเกตดูเอามาใช้นอ้ ยมาก ข้าราชการ
ที่ดูแลส่ วนมากผมจะถามว่า เขามีวิจยั เรื่ องนี้ เคยอ่านไหม ไม่เคยอ่าน เขาก็วิจยั องค์กรที่คุณดูแล แต่
ข้าราชการที่ดูแลไม่เคยเห็นเลย เรื่ องนี้ เป็ นเรื่ องสาคัญมาก ถ้าหากว่าเราไม่ทาเรื่ องพวกนี้ ให้ชดั ก็จะ
สร้างปั ญหาเวลาการกากับ ผลก็จะไม่ได้อย่างที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพราะฉะนั้นผมเลยมองว่า บทบาทที่
ควรจะทา เมื่อกี้พดู กันอยูว่ า่ จะปรับปรุ งอย่างไรได้บา้ ง ทั้งสามทีม บทบาทที่จะทา ผมคิดว่าบทบาท
ที่จะต้องทาหน้าที่ สมมติภาครัฐหรื อหน่วยงานที่กากับควรจะกาหนดมาตรฐานหรื อเกณฑ์กลางของ
องค์กรที่ตวั เองดูแล อย่าให้คนอื่นมากาหนดให้ regulator ไม่รู้จกั ปล่อยให้คนอื่นมากาหนดก็เริ่ มจะ
เพี้ยนแล้ว ใครจะรู ้จกั ดีกว่าเรา ซึ่ งเรารู ้จกั เขามาหลายปี ก่อตั้งเขามาเอง เหมือนเราคลอดเขามาแล้ว
เราไม่รู้จกั ลูกเรา แล้วให้คนอื่นมาบอกว่าควรจะเลี้ยงลูกอย่างไร เพราะฉะนั้น ควรจะต้องทาหน้าที่น้ ี
เพื่อจะได้วางแผนให้ลูกของเราว่าลู กเราจะโตมี สุขภาพดี ลูกเราทายังไงถึ งจะสนใจเรี ยนหนังสื อ
ควรจะสอนแบบไหน ควรจะทาอะไร มาตรฐานขั้นที่เราคิดว่า อย่างน้อยต้องอย่างนี้ อย่างนั้น ควร
กาหนดเกณฑ์มาตรฐานหรื อเกณฑ์คุณภาพ ส่ วนที่สอง ต้องกาหนดว่า ถ้าจะไปอย่างนั้นจะพัฒนาได้
อย่างไร เหมือนตั้งเป้ าทางเดินให้กบั ลูก และในแต่ละขั้นควรทาอะไร อย่างเรี ยนหนังสื อจะเข้า ป.1
ต้อ งรู้ อ ะไร ป.2 ชั้ น ประถม ชั้น มัธ ยม ควรต้อ งรู ้ อ ะไรก่ อ นจะขึ้ นก็ ต้อ งเตรี ยม ก่ อ นไปเข้า
มหาวิทยาลัยต้องรู ้ อะไร นี้ เป็ นเกณฑ์ที่ผมจะพูดถึ งว่า มาตรฐานขั้นต่ าเวลาคุ ณจะขยับไปถึ งขั้นนี้
และหน่วยงานที่ Regulator ควรจะต้องกาหนดแต่ไม่ได้กาหนดโดยที่มโนเอาฝั่งเดียวนะ เอาความรู ้
ประสบการณ์ ที่มีบวกกับความคิดของชาวบ้าน เพราะชาวบ้าน องค์กรเหล่านี้ มีองค์กรเก่ง ๆ เยอะนะ
ในแต่ละประเภท ผมเจอปราชญ์ชาวบ้านเก่งมากเลย ทีน้ ี ชาวบ้านด้วยกัน จะเรี ยกอะไร ความเชื่ อก็มี
อยู่ระดับหนึ่ ง แต่ไม่สามารถที่ ไปขยายผลได้มาก ถ้าไม่มีหน่ วยราชการหรื อคนที่ เป็ น Regulator
ของกลุ่มนั้น ๆ ช่วยสนับสนุ น ถ้าเป็ นบ้านเราในเมืองก็เหมือนไม่มี ดร. คนจบ ป.4 พูด กับดร. พูด
แม้จะเชื่ อ ดร. มากกว่าคนจบ ป.4 นะ มีบางคนเชื่อคนจบ ป.4 เพราะรู ้จกั เขา และก็เห็นเขามาตลอด
ชี วิต แต่โดยส่ วนใหญ่ไม่รู้จกั ป.4 พูด แต่บอกว่าถึ งไม่รู้จกั ดร. เกี ยรตินิยมอันดับ 1 จากฮาร์ วาร์ ด
คนเชื่ อไปครึ่ งแล้ว ตรงนี้ เป็ นหัวใจที่ผมคิดว่า เวลาที่จะทาสิ่ งนี้ แนวทางที่จะพัฒนาต้องใช้ท้ งั สอง
ซี ก ประการที่สาม ผมคิดว่า ควรสร้างกระบวนการตรวจสอบ หรื อควบคุมภายใน เพราะเรื่ องพวกนี้

282

การเงินมันเร็ วมากเลยนะ เกิดปั ญหาปุ๊ บ เร็ วมาก เพราะมันเป็ นเรื่ องความเชื่ อทั้งผูก้ ผู้ ฝู ้ าก ถ้าคุณเกิด
ทุจริ ตใครจะกล้าฝากเงิ นคุ ณไหม ดีไม่ดีฝากไว้ถอนออกพร้ อมกัน ขนาดธนาคารใหญ่ ๆ ยังพังเลย
เพราะขาด Cash สาคัญมากเลย เพราะฉะนั้นกระบวนการที่ตรวจสอบควบคุมภายใน เพื่อให้ทุกคน
เชื่ อว่าที่ นี่เขาดู แลกัน เขาไม่ปล่ อยให้เงิ นคุ ณสู ญหาย ไม่ปล่ อยให้เงิ นคุ ณเสี ยหาย สร้ างความเชื่ อ
เหล่ านี้ ให้ได้ ก็กลับเข้ามาตัวที่ เราพูดอยู่บ่อยคื อ กระบวนการกากับกิ จการที่ ดี หรื อธรรมาภิ บาล
พอเวลาพูดธรรมาภิบาลก็กลายเป็ นเอาตาราเข้ามาทุกครั้งไป แต่สิ่งเหล่านี้ สามารถเอามา Apply ง่าย ๆ
สมัยผมเป็ น ผอ.กองทุนหมู่บา้ น ผมไปพูดบ่อย ๆ ผมไปเจอภาคใต้วิธีเขาง่ายมาก คาว่า ธรรมาภิบาล
เขามีประชุมทุกเดือน และกองทุนหมู่บา้ นงานไม่เยอะหรอก ก็ประชุ มวันเดียว เช่น เขากาหนดวันที่
สี่ ของเดือนจะมีการประชุ ม เพื่อรับเงินกลับเข้ามาคืน วันที่ห้าได้เงิน อันนี้ ก็เอาไปปล่อยกูต้ ่อเพื่อไม่
ต้องเก็บตังค์ ชัดเจนเลย รู ้เลยว่าวันที่สี่กบั วันที่ห้า วันที่สี่รับชาระเงิน วันที่ห้าปล่อยเงินไป และเปิ ด
ให้ใ นการประชุ ม ชาวบ้า นสามารถเข้า มานั่ง ฟั ง การประชุ ม ได้ วิธี น้ ี ง่ า ยดี แ ละไม่ ซับ ซ้ อน และ
ชาวบ้านจะรู ้ ไม่เป็ นวันอื่นต้องสี่ กบั ห้าเท่านั้น มันดีนะ และจะมีคนมาฟั งไม่กี่คน คนที่อยากรู ้อยาก
เห็นหน่ อย คนทัว่ ไปเขาไม่มาฟั ง ตัวบันทึกวันที่ประชุ มวันที่สี่ บันทึกเรื่ องมาชาระเงิน กับวันที่ห้า
บันทึกเรื่ องการปล่อยเงินออกไปใหม่ เขาทากระดาษ A4 เขาสรุ ปผลการประชุมวันที่สี่เรื่ องรับเงิน
เข้ามา นาย ก ชาระได้ครบ นาย ข ชาระได้ 50% เพราะอะไรทาไมทาได้แค่ 50% อย่างนี้ ไล่ไปเลย
พอวันที่หา้ ได้เงินจากวันที่สี่ สรุ ปมาที่ได้เงินที่เหลืออยู่ มีคนมาขอกู้ นาย ง นาย จ นาย ฉ กูไ้ ปเท่านี้
เพื่อทาอย่างนี้ กาหนดชาระคืนเท่านี้ ผมมองหมูจริ ง ๆ นะ วิธีคิดของชาวบ้าน ป.4 นะ ไม่มีใครมา
ถามผมเลย และผมอย่างนี้ แจกไปทุกครอบครัว ครอบครัวละหนึ่ งแผ่น มี แค่สองหน้า และพอถึ ง
เวลาสิ้ นปี ผมก็เอาตัวเลขพวกนี้ มาบวกๆ แล้วมาลงมารายงายประจาปี แต่ชาวบ้านเขาไม่ถาม เพราะ
เขาเห็นทุกเดือนมาแล้ว ผมถึงบอก Governance แบบชาวบ้านอย่างนี้ น่าสนใจมาก ถ้า Governance
แบบฝรั่ งจะยากมากเลย ชาวบ้านปวดหัว ผมดู ง่า ยๆ วิธีคิดแบบนี้ สาคัญนะ สาหรั บคนที่ จะเป็ น
regulator ในการที่จะไปให้ไอเดียเหล่านี้กบั เขา หรื อควรมีอย่างนั้นอย่างนี้ และก็เปิ ดให้ใครสามารถ
มาเปิ ดดูได้ นอกจากมานัง่ ฟั งแล้วจะมาขอดูแผ่นบัญชี เพราะเขาไม่ซับซ้อน สมุดนิ ดเดียว ทั้งหมด
คือเรื่ องการเงิ น ทาอย่างไรถึ งสร้ าง Cash ไม่ว่ากรรมการ ไม่ว่าสมาชิ ก ไม่ว่าข้าราชการ ถ้าสร้าง
Cash ได้ไม่เจ๊งหรอก และเรื่ องสุ ดท้ายก็คือ เรื่ องการที่หน่วยงานนั้นจะมีบริ การอะไร ทาอะไรมาก
ทาอะไรน้อย ในประสบการณ์ ของผมจะพบว่า การที่ชาวบ้านเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน และเลี ยนแบบ
กันก็มีขอ้ ดี แต่ขณะเดียวกันก็มีขอ้ เสี ยคือ เด็กบางกลุ่ม ข้าราชการ เราก็จะมีงบพาไปเยี่ยมกลุ่มที่เก่ง
และไม่ได้รู้หรอกว่ากลุ่มที่เก่ง กว่าจะเก่งขนาดนี้ ใช้เวลาเท่าไร ฟั นฝ่ าอุปสรรคอะไร ไปเห็นก็เยี่ยม
หมดดีหมด เราไม่มีเรื่ องนี้กลับไปขอลอกและก็เอาลงเลย บางทีมนั ไม่สาเร็ จนะ เพราะคาว่า สิ่ งที่เขา
ชอบส่ วนใหญ่ที่ผมพบนะ ก็คือเรื่ องสามารถเอาสวัสดิการจากกาไรหรื อผลประโยชน์หรื อประเภท
ธุ รกิจที่มีอยู่ ถ้าไม่ซบั ซ้อนก็มีแค่ฝากเงินกับกูเ้ งิน แต่ก็มีหลายที่เรื่ องสวัสดิการ พอทาเรื่ องสวัสดิการ
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ที่ทามา 10-20 ปี ก่อนหน้านั้นให้สวัสดิการดีมากเลยนะ เกิดแก่เจ็บตายให้หมด ลูกเรี ยนหนังสื อให้
เยอะแยะไปหมด และก็ได้เท่านั้นเท่านี้ พอกลุ่มที่ไปดูงานเสร็ จก็ Copy เลย อย่างนี้ สมาชิ กชอบแน่
กรรมการก็หน้าใหญ่ใจโต แบ่งเงิ นกันมาก้อน เพราะตอนเริ่ มไม่มีปัญหา สวัสดิ การบางอย่างเป็ น
สวัสดิการระยะยาว พอมีอะไรเกิดขึ้นไม่มีตงั ค์จ่าย ถึงเวลาไม่มีตงั ค์จ่าย คราวนี้ เขาก็หาว่ากรรมการ
โกงหรื อ เบี้ ย ว คราวนี้ Cash หาย ที น้ ี ก็ ไ ม่ เ ป็ นสมาชิ ก แล้ว ถอนหุ ้ น ปั ญ หาใหม่ ก ลับ เข้า มา
เพราะฉะนั้น บทบาทเหล่านี้ เป็ นบทบาทหนึ่ งที่ผมคิดว่า จาเป็ นต้องรู ้วา่ การที่ขยายขอบเขตออกไป
เหมาะสมไม่ เ หมาะสมอย่า งไร มี ค วามพร้ อ มมากหรื อ น้อ ยอย่า งไร ควรให้ ม ากน้อ ยแค่ ไ หน
ซึ่ ง ชาวบ้า นบางครั้ งไม่ รู้ อย่า งที่ บ อกไปเห็ นของดี เขาท าได้ดี แต่ ส่ วนใหญ่ เราจะไม่ ถ ามความ
ล้มเหลว และจะไม่ถามว่ากว่าจะได้มาขนาดนี้ ลม้ มากี่ครั้ง กว่าเขาจะคิดอย่างนั้นได้ และเขาคิดแก้
อย่างนั้นมันคิดแก้ภายใต้ของจริ ง บริ บทของหมู่บา้ นเขา คนหมู่บา้ นนี้ เป็ นอย่างนี้ เวลาเขาแก้เขาแก้
ให้มนั เหมาะสม หมู่บา้ นเราไม่ได้คิดแบบหมู่บา้ นนั้นสักหน่อย แต่เราไปเอาเกณฑ์เขามาใช้มนั ไม่
ตรง ไม่ไ ด้ม าจากข้างล่ า ง ไม่ ได้มาจากหัวใจ เพราะงานพวกนี้ เป็ นงานชุ มชน แต่ ละชุ ม ชนก็ไ ม่
เหมือนกันนะ ชุมชนอีสาน ชุมชนเหนือ ชุมชนใต้ หรื อแม้แต่เหนื อด้วยกัน ใต้ดว้ ยกัน อีสานด้วยกัน
เป็ นชนเผ่าหรื อชนกลุ่มน้อย เขามีอีกแบบหนึ่งด้วยนะ ต่อให้อยูใ่ นเหนื อด้วยกันหรื อใต้ดว้ ยกัน สิ่ งนี้
เป็ นสิ่ งที่ในหลวงสอนไว้อีกว่า ให้ระเบิดจากข้างใน ไม่มีใครแก้ใครได้ นอกจากตัวเขา ไม่ได้คิด
จากข้างในมา สิ่ งนี้ ผมคิดว่า Regulator เองก็ตอ้ งเข้าใจ ถ้า Regulator ไม่เข้าใจก็สร้างปั ญหาได้ และ
Regulator ต้องใจแข็ง ยิ่ง Regulator ของข้าราชการมักใจไม่แข็ง เราถูกสั่งอะไรพรวดเลย ทาไมที่
ธปท. ถึงต้องเขียน พ.ร.บ. ตัวเอง แล้วเป็ นอิสระ เพื่อไม่ให้รัฐมนตรี คลังหรื อนายกสั่งมัว่ ๆ คล้าย ๆ
กัน แต่น้ นั มันใหญ่มาก มันจาเป็ นต้องมี พ.ร.บ. แต่น้ ีเล็กลงมาแต่เหมือนจรรยาบรรณของ Regulator
อาจจะเขียนเองก็ได้ไม่ตอ้ งไปทา พ.ร.บ. เพราะไม่อย่างนั้น Regulator ไปทาพังเอง เพราะไปตามใจ
รัฐมนตรี หรื ออยากเป็ นอธิ บดี ผมเลยมองว่า ข้อที่หนึ่ ง คือรัฐบาลควรมีบทบาทในการส่ งเสริ มและ
สนับสนุนให้องค์กรเหล่านี้สามรถพึ่งตนเองได้ ข้อที่สอง คือให้เขาสามารถพึ่งพาซึ่ งกันและกัน ข้อ
ที่สาม สามารถสร้างเครื อข่าย ผมใช้แนวคิดของคุณหมอประเวศ ผมเลยใช้คาว่า INN พึ่งตนเองได้
คือเจ้าตัว องค์กรของตัวเอง (Individual) อันที่สอง พึ่งพาซึ่ งกันและกันคือ Node เช่ นในพื้นที่น้ นั
อาจจะมี สมมติกองทุนหมู่บา้ นรวมกันในระดับตาบลได้ไหม ซึ่ งอาจจะกลายมาเป็ นสถาบันการเงิน
ชุ มชน ตอนผมเป็ น ผอ. ผมก็พยายามทาเรื่ องนี้ เพราะว่าผมว่ามันเล็กมากนะ หมู่บา้ นหนึ่ งมันเล็ก
สมัย ก่ อนหมู่ บ ้า นใหญ่ แต่ตอนหลัง เราแยกหมู่ บางที หมู่ ใ หญ่ ๆ แยกเป็ นสามสี่ หมู่ มันย่อยมาก
เกิ นไป แต่ได้คนละล้านหมดนะ ผมกลับมองว่า จากประสบการณ์ ส่วนตัวเลยคิ ดว่า ระดับตาบล
น่าจะดี การพึ่งพาซึ่ งกันและกันแต่พ่ งึ ตนเองได้คือระดับหมู่บา้ น แต่พอพึ่งพาซึ่ งกันและกันคือระดับ
ตาบลเป็ น Node และตัวที่สามคือสร้าง Network คื อสร้ างเครื อข่าย เพื่อหาข้อดี หรื อหาข้อที่จะ
ทางานร่ วมกันในจุดที่แต่ละพื้นที่ใครเก่งเรื่ องอะไรแชร์ กนั หรื อช่วยซึ่ งกันและกันได้ เพราะบางครั้ง
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กลุ่มนี้อาจจะหนี้เยอะขณะที่เงินฝากน้อยเงินกูเ้ ยอะ แต่บางกลุ่มอาจจะเงินฝากเยอะเงินกูน้ อ้ ยแล้วเอา
มาฝากธนาคารได้นิ ด เดี ย ว ยิ่ ง ยุ ค นี้ ให้ ด อกน่ า เกลี ย ดมาก แต่ ถ้า บอกให้ ยื ม กัน และก็ รู้ จ ัก กัน
ไม่อย่างนั้นปล่อยมัว่ นะ พอยืมกันแล้วปล่อยมัว่ เหมือนพวกสหกรณ์ คือมันขาดวิญญาณ ไปคิดว่า
ตัวเองเป็ นธุ รกิจ ขณะที่ไม่ได้เก่งธุ รกิจ ฝันเอาว่าถ้าปล่อยเท่านี้ แล้วพวกสหกรณ์มายืมกันแล้วไม่ได้
คืน ไม่ได้วิเคราะห์เลยว่าจะได้คืนไหม แล้วเขามีหนี้ อยูเ่ ท่าไร มีหนี้ กี่เจ้า หรื อเขายื่นมาบอกให้ดอก
เท่า นี้ กรรมการตาโตเลย และก็เสี่ ยง ผมอยู่ ธ.ก.ส. พวกสหกรณ์ เป็ นประจา เราเขี ยนในสั ญญา
สหกรณ์การเกษตรกู้ ธ.ก.ส. แล้ว คุณจะกูท้ ี่อื่นคุ ณต้องมาให้เราดู พวกนี้ แอบทาอะไรหรื อเปล่า ยืม
เงิ นมาฝากเงิ นเพื่อไม่ตอ้ งส่ ง ธ.ก.ส. และเป็ นเงินฝากด้วย เราสามารถถอนคืนได้ จะไปถอนคืนได้
อย่างไร ปล่อยไปหมดแล้ว ทั้งหมดอยูท่ ี่วิธีคิดและคุณรู ้ไหมความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นของการจัดการเงิ น
ความเสี่ ยงอะไร ถ้าเราไม่ Educate เขาก็เผลอ แล้วตอนหลังๆ ยิง่ ระบบสหกรณ์ชดั เจน พวกองค์กร
การเงินข้างล่างยังไม่เท่าไร แต่ระบบสหกรณ์ เพราะว่าระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ตอนหลังนี้ หาเสี ยง
เลือกตั้งแล้วนโยบายเหมือนกับ ส.ส. เลย ถ้าคุณเลือกผมนะ ผมจะลดดอกเบี้ยเงินกูใ้ ห้แล้วผมจะเพิ่ม
เงิ นฝากให้ และผมจะเพิ่มเงิ นปั นผล ตั้งเงิ นปั นผลไปก่อนล่วงหน้า ปั นผลมาจากกาไรขาดทุนนะ
มันถึงทุจริ ตไง ถึงได้เอาเงินไปลงเครดิ ตยูเนี่ ยนคลองจัน่ เขาให้เยอะจะได้เอาเงินก้อนนี้ ลงไปร้ อย
ล้าน สหกรณ์ออมทรัพย์ใหญ่ๆ ยังเอาไปลงเลย สิ่ งเหล่านี้ ผมถึ งได้บอกว่า พอเราไม่คิดเรื่ องพวกนี้
มันก็จะก้าวร่ วมและมีความโลภ เพราะฉะนั้นกลับมา ในหลวงบอกเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ
แต่เมื่อไรพอคิดว่าตัวเองเป็ นธุ รกิจก็จะคิดเป้ าหมายผิด องค์การเหล่านี้ ไม่ใช่ธุรกิจ คุณหาประโยชน์
จากใคร พวกนี้เจ้าของก็คือสมาชิก แล้วคุณกาไรเยอะสุ ดๆ แสดงว่าคุณเอาจากใคร ก็เอาจากสมาชิ ก
และก็มาจ่ายให้สมาชิ ก แต่ก็คือกันเข้ากรรมการก่ อนนะ มี ที่เดี ยวที่ ผมไปนั่งอยู่แล้วเคยคุ ย อย่าง
สหกรณ์ออมทรัพย์ของ ธปท.เป็ นที่เดี ยวในประเทศไทยที่ห้ามกรรมการได้อะไร ผมเช็คดูแล้วมี
สหกรณ์ออมทรัพย์ของ ธปท. เท่านั้นที่กรรมการทุกคนไม่ได้อะไรเลย ธปท.บอกคุณได้เยอะแล้วให้
เวลาคุ ณมาท าให้กบั เพื่ อสมาชิ กนะ เพราะเงิ นเดื อนคุ ณตั้ง เท่ าไรต่ อชั่วโมงเท่า ไร แล้วคุ ณมานั่ง
ประชุมคุณจะเอาเบี้ยประชุมอีกหรื อ วิธีคิดนี้เป็ นวิธีคิดที่ทาให้คดั กรองคนที่เข้ามาเป็ นกรรมการ แต่
ที่แข่งกันอย่างนี้ สหกรณ์ครู สหกรณ์ออมทรัพย์ของมหาวิทยาลัยหรื อองค์กรใหญ่ๆ หาเสี ยงกัน ซื้ อ
เสี ยงกันก็มี เพราะว่าจะได้โบนัส มีกาหนดโบนัสไว้ล่วงหน้าว่าได้เท่าไร อย่างนี้ไม่ได้มีวิญญาณของ
การที่เข้ามาทางานเพื่อส่ วนรวม ทาเหมือน ส.ส. ซื้ อเสี ยงแล้วเดี๋ยวมาเป็ นรัฐมนตรี คุม 7 คนได้เป็ น
รัฐมนตรี ช่วย ถ้าคุม 10 คนได้เป็ นรัฐมนตรี วา่ การ เดี๋ยวก็หาตังค์ ผมว่ามันไม่ใช่นะ อันที่สอง รัฐบาล
ควรจะ อย่างที่บอกก็คือพัฒนาเป็ นขั้นเป็ นตอน กลุ่มเอ กลุ่มบี กลุ่มซี ทาอย่างไรที่จากซี จะกลายเป็ น
บีได้ตอ้ งมีอะไร แล้วบีจะกลายเป็ นเอได้ตอ้ งมีอะไร อันที่สามก็เป็ น Concept นะ ที่รัฐบาลควรต้อง
ทาคือ อันที่หนึ่ ง รัฐบาลทาเรื่ องเหล่านี้ ทาเพื่อใครเราทาเพื่อคนนะ ถ้าเราไม่สร้างคนที่ดี สร้างคนดี
คนเก่ง ให้เข้ามาอยูใ่ นวงการนี้ ถ้าเราปล่อยมักจะมีปัญหา มันต้องสร้างคน พัฒนาคน ที่เข้ามาอยูใ่ น
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วงการนี้ อันที่สองก็คือ สร้างและพัฒนาองค์ความรู ้ที่สามารถกระจายความรู ้เชิ งปฏิบตั ิที่ได้ผา่ นการ
ทดสอบ อันที่ สาม ก็ตอ้ งสร้ างเครื่ องมื อ กลไกและเครื่ องมื อในการที่ จะจัดการสิ่ งเหล่ านี้ ควรมี
เครื่ องมืออะไร เครื่ องมืออย่างง่าย ๆ เครื่ องมือที่ไม่ซับซ้อน เครื่ องมือที่เหมาะกับบริ บทของชุ มชน
อันสุ ดท้า ยคื อ สร้ างนวัตกรรม ไม่ ใช่ เป็ นตัวคนเป็ นคนสร้ า งนะ แต่ สนับสนุ นให้ชาวบ้านได้คิ ด
นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เหมาะกับบริ บทของเขา ผมเป็ นประธานสรรหาวิสาหกิจชุ มชนให้สัมมาชี พจะ
แจกรางวัล เขาวัน ที่ 24 นี้ ก็ จ ะให้ ร างวัล เขาของบ้า นดอนผา ไม่ รู้ คุ ณ ได้ไ ปเยี่ ย มเขาไหมที่
นครศรี ธรรมราช อยู่ยาวมากนะ 20-30 ปี แล้ว ดูแลเป็ นหลายร้ อยล้าน ดู แลคนตั้ง 14,000 คน 9
ตาบล 3 อาเภอ และมีอายุยืนยาวต่อสู ้มายาวนานมาก และก็เป็ นพวกที่จะเรี ยกว่า เป็ นต้นแบบอย่าง
หนึ่งเลยนะ แล้วเก่งมากมีเงินเยอะเขาก็สามารถที่จะจัดการเรื่ องต่าง ๆ แม้แต่เงินที่เหลือ อย่างที่บอก
แทนที่เขาจะไปแค่ฝากธนาคารเขาสามารถไปก่อให้เกิ ดธุ รกิ จขึ้นอีกเยอะเลย เขาเอาเงิ นไปลงทุ น
เช่น เอาไปลงในขนมจีน แป้ งขนมจีน ไปลงในธุ รกิจที่ชวั ร์ และเป็ นของชุ มชน และสร้างประโยชน์
กับชุมชน แทนที่จะมาฝากธนาคารได้ดอกเบี้ยนิดเดียว
คาถาม : อันนีไ้ ม่ ใช่ ของครู ชบใช่ ไหมคะ
คาตอบ : ไม่ใช่ครับ อันนี้ อยูท่ ี่นครศรี ธรรมราชเป็ นพวกเดียวกับน้าประยงค์ รณรงค์ ถือโอกาสให้
ไปอ่านดูจะเห็ นเขาคิดอะไรง่าย ๆ แล้วเขาไปคิดเรื่ องแก้ปัญหาหนี้ นอกระบบและไปช่วยคนที่ดอ้ ย
โอกาส ผมก็สัมภาษณ์ เขา เขาบอกคนที่เขาเชื่ อว่า คนที่ไม่มีที่ดินทากินมันไม่มีโอกาสฟื้ น สาหรับ
ชุ มชนมี วิธีเดี ยว ต้องมีโอกาสก็คือ มีที่ทากิ น เขาก็ไปซื้ อ Refinance ที่ดินคื น คนที่ไปกู้หนี้ นอก
ระบบมาก็ซ้ื อมา 10 ไร่ แล้วก็หารแบ่ง สมมติวา่ 10 ไร่ 5คน คนละ 2 ไร่ แล้วก็ให้คนที่คดั เรี ยบร้อย
แล้วว่าคนนี้ ขยัน ซื่ อสัตย์ แต่ไม่มีก็สามารถเข้ากลุ่ม เขาหัวดี มากเลยนะ ผมถามว่าถ้าเกิ ดเขาไม่ส่ง
เขาบอกไม่มีทาง ทาไม่ได้ เพราะว่าเงินเข้ากลุ่ม ที่ดินก็เป็ นชื่ อของกลุ่ม เหมือนเช่าซื้ อแต่ผอ่ นระยะ
ยาวแล้วให้เงินกูท้ ีละ Lot เพื่อที่จะปลูกพื้นทานู่นทานี่ หรื อแม้แต่ให้สร้างบ้าน แต่เหมือนเช่าซื้ อเลย
คือคุณเบี้ยวคุณไม่ได้อะไรเลย แต่ส่วนใหญ่กลุ่มอื่นให้เงินไปแล้วก็ให้ชาวบ้านไปซื้ อที่ เงินเป็ นของ
ชาวบ้านเป็ นของลูกหนี้ไปแล้วนะ แล้วมานัง่ จานองแล้วกว่าจะฟ้ องจานองแอบโอนไปตั้งแต่เมื่อไร
ไม่รู้ กว่าจะรู ้อีกทีปวดหัวเลย วิธีคิดง่ายๆ ของเขา เขาบอกว่าเขาคิดถูกมาก คิดดอกเบี้ยก็ถูกแล้วถ้า
ส่ งได้ดี แต่ละงวดมี Debase คือแต่ตอ้ งแสดงผลงานก่อนนะ คือชาระดีถึงจะ Debase ให้ อย่างนี้ ก็ทา
ให้แต่ละคนรู ้ สึกว่าทาดี แล้วได้ดี ไม่ใช่ คิดว่ามากูท้ ี่ นี่เพราะดอกถู ก เขาคิ ดว่าที แรกดอกพอ ๆ กัน
ไม่ถูกแต่เมื่อคุณส่ งได้ลดลงกลายเป็ นถูกเลย และก็เบี้ยวไม่ได้ เพราะที่หรื อบ้านเป็ นของกลุ่มอยู่ วิธี
คิดง่ ายๆ แบบนี้ หรื อเขาบอกว่าตอนนี้ เขามีปัญหาเยอะ ชาวบ้านตอนหลังต้องยอมรั บว่า Internet
หรื อวิธีการซื้ อขายของเข้าไปแล้วเงินผ่อนเข้ามา ชาวบ้านก็ผ่อนเยอะ เขาก็เอามานัง่ คานวณดู ผ่อน
รถ ผ่อนมอเตอร์ ไซค์ เมื่อเทียบกันแล้ว พวกนี้ มนั คิด 8 Rate นะ บวกเข้าไปมหาศาลเลยนะ เขาเลย
บอกใหม่เลยว่าแล้วมาเอาจากที่นี่แทน แล้วอยากได้อะไรบอก จะยี่ห้ออะไร เขาทาตั้งแต่ไม้จิ้มฟั น
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ยันเรื อรบ แต่เขาดูก่อนว่าของจาเป็ นหรื อเปล่า ถ้าไม่จาเป็ นเราก็ไม่ให้ แต่ถา้ หากคิดว่าจาเป็ นแล้วมัน
เหมาะให้ได้หมด ไม่วา่ อะไรให้ได้หมดทุกเรื่ อง แต่แทนที่น้ นั เขาบอกว่า บอกมาก่อนว่าอยากได้อนั
นี้ สมมติว่ามอเตอร์ ไซค์รุ่นนี้ ขนาดนี้ ไปเอาเลยที่ร้าน เขาติดต่อไปเอาได้ที่ร้าน แต่ยงั เป็ นชื่ อของ
กลุ่มอยูน่ ะ เพื่อไม่ให้เอาเงิ นไปใช้ผิดวัตถุ ประสงค์ เขาเรี ยกชื่ อตัวเองว่า ร้ านค้าลอยฟ้ า มันลอยมา
เลย แล้วเขาไม่ตอ้ งมีเก็บ Stock เขาบอกว่าหลายๆ กลุ่มที่ทาเขาเรี ยกว่า ร้ านค้าสาธิ ต มีของ Stock
ต้องมานัง่ เก็บและของหาย ชารุ ด เงินจมกระจุกกระจิกเต็มเลย ที่นี่เขาบอกเขาไม่มีแต่คุณอยากได้อะไร
บอกมา รุ่ งขึ้นเจ้าของร้ านมาส่ ง ไม่มี Stock เลย อย่างนี้ เป็ นนวัตกรรมมากแล้วมันเหมาะกับชาวบ้านนะ
ผมมองวิธีคิดอย่างนี้ ผมเลยอยากเอามาเล่ าให้ฟัง ทาไมถึ งบอกว่าต้องสนับสนุ นให้เกิ ดนวัตกรรม
คนไทยเป็ นโรคขี้เบื่อ คุณร้องเพลงฟังเพลงสักพักก็เบื่อ แล้วน่าจะเปลี่ยนเพลงใหม่ ๆ นี้ ก็เหมือนกัน
ของเขาก็ จะมี นวัตกรรมอยู่เรื่ อย ๆ โลกสมัย นี้ เป็ นโลกของการเปลี่ ยนแปลง และมี คู่แข่ง เข้า มา
มหาศาล ถ้ากลุ่มขายของเดิม วิธีเดิม ราคาก็ราคาเดิม เขาเคย Happy อยูแ่ ต่เชื่ อสิ เราซื้ อของราคานี้ ไป
เรื่ อยๆ เดี๋ ยวจะมีคนมาหยอดเอาแบบนี้ ไหมถูกกว่า เพราะฉะนั้น ผลิตภัณฑ์เจ้าของต้องปรับตัวอยู่
เรื่ อยๆ มีนวัตกรรมใหม่ๆ มีลูกเล่นใหม่ๆ ซึ่ งชาวบ้านไม่ค่อยได้คิดเรื่ องเหล่านี้ แล้วเราไม่ค่อยเปิ ด
เวที ถ้าเราเป็ นข้า ราชการตามฝรั่ งสอนก็จะมี Innovation อย่าง ธ.ก.ส. ก็มี ประกวด Innovation
แต่ชาวบ้านไม่มี แต่ทาไมเราสนับสนุ นให้ชาวบ้านเกิ ด Innovation เราไม่เคยทานะ เราไม่ได้เปิ ด
Innovation สาหรับพวกองค์กรการเงินเหล่านี้ นะ แต่เอาเข้ามาเขาก็จะปรับตัว ก็คิดว่าแนวคิดพวกนี้
น่าจะเป็ นแนวความคิดที่ Regulator ทั้งหลายควรจะคิดแล้วก็อย่าไปบังคับให้เป็ น Copy เดียว ให้เขา
จัดการให้หมดแต่ควรจะมี กรรมการมานั่งคุ ยกันแล้วเปิ ดโอกาสแล้วก็ให้มาตกลงกัน อย่าไปท า
หน่วยงานเดียวแล้วบังคับอีกคน ไม่รอดครับ
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ข้ อมูลสั มภาษณ์ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านการเงินการธนาคาร (คนที่ 2)
คาถาม : ท่ านมองว่ าการกากับดูแลองค์ กรการเงินระดับฐานรากในปั จจุบันมีประสิ ทธิภาพหรื อไม่
หรื อมีปัญหาอะไรหรื อไม่ อะไรบ้ าง องค์ กรการเงินระดับฐานรากก็มีกลุ่มออมทรั พย์ กองทุน
หมู่บ้าน และสหกรณ์ แล้ วเราจะมองว่ าการกากับดูแลควรเป็ นเกณฑ์ เดียวทั้งหมด หรือมีหน่ วยงาน
กลางหรือเปล่า หรือว่ าปัจจุบันทีท่ าอยู่ดีอยู่แล้ ว โดยอาจแยกเป็ นรายองค์ กร หรือเป็ นภาพรวม
คาตอบ : เอาเป็ นกลุ่มก่อนดีกว่า เริ่ มจากกลุ่มออมทรัพย์อยูก่ บั กรมการพัฒนาชุ มชน วัตถุประสงค์
ในการตั้งกลุ่มออมทรัพย์คิดว่าเป็ นวัตถุประสงค์ที่ดี คือส่ งเสริ มให้คนมีวินยั เรื่ องการออม เป็ นที่เก็บ
ออม แล้วก็เอาเงินที่ได้มาไปให้สินเชื่อกับคนที่อยูใ่ นหมู่บา้ น ซึ่งคิดว่าเรื่ องนี้ เป็ นเจตนาดี แล้วก็ผลที่
ได้ก็ออกมาดี เพราะว่าเวลาเขา Design เกณฑ์ เขาจะ Design เกณฑ์ที่เข้าใจว่าชาวบ้านมีศกั ยภาพ
ขนาดไหน
คาถาม : มีเกณฑ์ อยู่แล้ วใช่ ไหมคะ
คาตอบ : อย่างเช่น เงินสัจจะ คาว่าสัจจะเป็ นคาที่ชาวบ้านเข้าใจได้ แล้วก็รู้วา่ มันคืออะไร ไม่ตอ้ งมา
อธิบายกันใหม่ ทีน้ ีในแง่ของการเงิน พอสัจจะปั๊ บ ก็คือสัญญาที่จะต้องไปส่ งเงินกู้ ในการกาหนดว่า
ส่ งเงินจานวนเท่าไหร่ เมื่อไหร่ จะช่วยให้ชาวบ้านที่พ้ืนฐานทางการเงินไม่ค่อยจะมี จัดการได้ง่าย
เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงจะไม่มี ก็คือส่ งกัน ใครสัญญาว่าจะส่ งเดือนละ 100 ก็จะส่ งเดือนละ 100
ทุกวันที่เท่าไหร่ คนทางานก็ทางานง่าย ก็รวบรวมแล้วก็เอาเข้าบัญชี ก็จบ แล้วเวลาให้สินเชื่ อจริ ง ๆ
แล้ว เอ่ อเคยคุ ย กับ องค์ก รชุ ม ชนหลายแห่ ง เขาก็ ใ ห้สินเชื่ อตามวิธี คิ ดของธนาคาร คื อ Concept
พื้นฐานก็คือว่า จะให้เงิ นใครไปเนี่ ย เขาก็ตอ้ งดูวา่ คน ๆ นั้นทามาหากิน เอาเงิ นมาคืนได้หรื อเปล่า
แถมเขาดูแม่นกว่าแบงค์ เพราะเขารู ้จกั พฤติกรรมของคนเหล่านั้น
คาถาม : แล้วเขามีเกณฑ์ ไหมคะ
คาตอบ : เขามีเกณฑ์นะ ถ้าเป็ นกลุ่มออมทรัพย์ก็จะมีเกณฑ์ที่พ่วงกับเงินฝากสัจจะ เช่นให้กไู้ ด้ไม่เกิน 3
เท่า 2 เท่า หรื อ 5 เท่าของเงินฝากสัจจะ ของทั้งคนกู้ คนค้ าที่มารวมกัน อย่างคนกูม้ ี 10,000 บาท คน
ค้ ามี 10,000 บาท รวมเป็ น 20,000 บาท ให้กู้ 3 เท่า จะได้ 60,000 บาท แล้วก็ผลัดกันกู้ ผลัดกันค้ า
เขาก็บอกว่าการผลัดกันกูผ้ ลัดกันค้ ามันช่ วย มันลดความเสี่ ยง มันกรองกันมาก่อน อย่างน้อย ๆ มี
อะไรบางอย่างที่ถา้ คนนี้เป็ นอะไรไป อีกคนหนึ่ งก็ยงั รับผิดชอบได้อยู่ มันก็ดีในแง่ของการทางานที่
ไม่ได้ยากเกินกว่าชาวบ้าน ใช้ความรู ้กบั ประสบการณ์พ้นื ฐานเดิมทา
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คาถาม : แล้ วมีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมคะ
คาตอบ : ปั ญหาของกลุ่ มออมทรั พย์ คื อ เรื่ องของกรรมการ ด้วยความที่ ระบบของงานมันไม่ไ ด้
แสดงถึงความน่าเชื่อถือได้ชดั เจน จริ ง ๆ ก็เป็ นระบบดีแล้วแหละ มีการรับฝากเงิน มีการทาอะไรต่อ
อะไร แต่วา่ เวลาเลือกคนเข้าทางานเขาก็เลือกกรรมการที่เป็ นคนที่เขาเชื่ อถือ พอเป็ นคนที่เชื่ อถือมัน
กลายเป็ นภาพอะไรบางอย่างที่ลวงว่า จริ ง ๆ แล้วตัวคนนั้นน่าเชื่ อถือ ไม่ใช่เรื่ องระบบ ทุกเรื่ องก็เลย
เป็ นการเชื่อถือในตัวคน แต่ไม่ได้ชูเรื่ องระบบขึ้นมา เวลาเราคุย ไปพบ ไปเจอ เราก็คุยแต่เรื่ องตัวคน
เรื่ องการทางานของคน ไม่ได้คุยเรื่ องระบบงานเขาเลยว่าจัดระบบกันอย่างไร แบ่งหน้าที่กนั อย่างไร มี
ระบบอะไรอยูบ่ า้ ง งั้นเรื่ องของระบบที่มีอยู่ ไม่ได้เขียนใน Format แบบเดี ยวกับธนาคาร ซึ่ งไม่ได้
เขียนเป็ นระเบียบ เป็ นอะไรต่ออะไร มันมองไม่เห็น พอมองไม่เห็นปั๊ บ เวลาคนนี้ เป็ นอะไรไปทุกคนก็
จะรู ้สึกว่า สงสัยจะล้มแน่ จริ งๆ แล้วระบบมี เพียงแต่วา่ ระบบไม่ได้ถูกนามาสร้างให้ทุกคนเห็น มัน
อยูใ่ นความรู ้ เหมือนกฎหมายตามจารี ตประเพณี กฎหมายตามลายลักษณ์อกั ษร ไม่ได้เอาขึ้นมาเขียน
ให้เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร อย่างไปถามเขาว่ามี ไ หม มี ทุก อย่า ง แต่ด้วยความที่ เป็ นองค์กรที่ อยู่ใ น
ท้องถิ่น ท้องถิ่นใคร ท้องถิ่นมัน ด้วยความคุน้ เคย เชื่ อถือ ไว้ใจกัน กติกาบางอย่างอาจจะไม่ได้เขียน
พอไม่ได้เขี ยนขึ้ นเวลามี ปัจจัยอะไรมากระทบแล้วเกิ ดผลในทางลบก็จะระส่ าระสายกันไปหมด
เพราะด้วยความ 1. ไม่ได้ชูเรื่ องระบบขึ้นมา 2. ด้วยความเชื่ อถือไว้ใจกัน มันก็เลยสร้างอะไรที่เกิ ด
ปั ญหา พอเกิ ดปั ญหาก็ไม่มีอะไรชัดเจนไปรองรับ เช่นทุกวันนี้ เวลามีปัญหาขึ้นมา ชาวบ้านเอาเงิ น
ไปฝาก กรรมการไปปล่อยสิ นเชื่ อ แล้วก็เก็บไม่ได้ เวลาชาวบ้านเดือดร้อนมาถอน ถอนไม่ได้ปั๊บ มัน
ก็จะระเนระนาดไปหมดทั้งหมู่บา้ น เนี่ ยก็จะมีลกั ษณะแบบนี้ เพราะว่าบางเรื่ องความไว้ใจทาให้เกิ ด
ปั ญหาเพราะไม่ได้เขียนขึ้นมา บางเรื่ องที่เป็ นเรื่ องของ แน่นอนมันไม่เหมือนแบงค์ที่กระจายความ
เสี่ ยงไปกลุ่มลูกค้าต่างๆ ได้ แล้วคนในหมู่บา้ นก็เกษตรกรอย่างเดียว port สิ นเชื่ อเขาก็คือการเกษตร
เวลามีน้ าท่วมหมู่บา้ นมันก็ท้ งั หมู่บา้ นกระจายไปหมด เพราะอะไร เพราะว่า port เขากระจายไม่ได้
อยูแ่ ล้ว ดูแลคนเฉพาะในกลุ่มอยู่แล้ว ทีน้ ี วิธีคิดของราชการกับวิธีคิดของธุ รกิจอาจจะมีบางส่ วนที่
มัน แตกต่ า งกัน คื อ ราชการไม่ ต้อ งการอะไรที่ เ ป็ นความเสี่ ย ง เพราะว่ า เขาจะต้อ งรั บ ผิ ด ชอบ
เพราะฉะนั้นการทากิจกรรมอะไรก็ตามมันต้องเป็ นไปตามที่ราชการกาหนดไว้เพราะเขาไม่อยากให้
เกิดปั ญหาขึ้นมา เกิดแล้วมันแก้ยาก ผลกระทบกับตัวผูป้ ฏิบตั ิงานในพื้นที่ ทีน้ ี ราชการก็ไม่ใช่แบงค์
อีก วิธีคิดของราชการอาจจะต่างกันตรงที่ราชการทาแผนขึ้นมาเพื่อเอางบประมาณไปลงในพื้นที่
ฉะนั้นเวลาได้งบมา เอาไปลงในพื้นที่ เขาถือว่าจบแล้ว อาจจะมีการประเมินผลแต่ไม่ได้ประเมินผล
ในเชิงของการ return กลับ ซึ่ งอาจจะต่างกับแบงค์ตรงที่แบงค์มองในเรื่ องของความพึ่งตัวเองให้ได้
ว่าราชการก็อาจจะมองเรื่ องการพึ่งตัวเองได้ แต่ไม่ได้มองในแง่ ที่ชัดเจนแบบเดี ยวกับธุ รกิ จของ
ธนาคาร คือธนาคารก็ใช้สินเชื่อเป็ นเครื่ องมือเพื่อพึ่งตัวเองให้ได้ การพึ่งตัวเองได้หมายถึงว่ามันต้อง
มีกาไรระดับหนึ่งเพื่อเลี้ยงตัวเองให้ได้ เรื่ องที่สองมันต้องมีระบบที่มีความชัดเจน เรื่ องที่สามคือมือ
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อาชีพ ซึ่ งเรื่ องพวกนี้เราเข้าไปฝื นระบบราชการไม่ได้ แบงค์เข้าไปทาอะไรไม่ได้ เพราะแบ่งไม่ได้มี
กลไกในการควบคุ มในการสั่งการหรื อบทลงโทษ ก็ตอ้ งใช้การจูงใจ ให้ความรู ้ ใช้อะไรต่ออะไร
เพื่อให้เขาเห็นภาพ ส่ วนใหญ่เขาก็เข้าใจมากขึ้น เวลาเราจัดอบรมหลักสู ตรเรื่ องสภาพคล่องคืออะไร
จาเป็ นขนาดไหน เรื่ องความเสี่ ยงมันอยู่ตรงไหนบ้าง จะทาอย่างไร เราก็มีหลักสู ตร ให้การอบรมแก่
ชาวบ้าน เขาก็ เริ่ มคิ ดว่าใช่ นะ สภาพความเป็ นจริ งที่ เกิ ดขึ้ นในหมู่บ ้าน ก็สอดคล้องกับทฤษฎี ที่เรา
เรี ยนรู ้มาและพยายามไปถ่ายทอดให้เขา
คาถาม : ท่านคิดว่ าสาหรับกลุ่มออมทรัพย์ จาเป็ นต้ องมีการกากับดูแล ต้ องดูเรื่ องความมั่นคง ความ
เสี่ ยง หรือไม
คาตอบ : มีเรื่ องที่ชดั เจนคือ Fund การฝากเงิ น ซึ่ งไม่มีกติกาอะไรชัดเจนว่า กลุ่มจะต้องให้ความ
มัน่ ใจกับทรัพย์สินที่เอามาฝากกับตัวองค์กรอย่างไรบ้าง พอไม่มีปั๊บ ก็เป็ นปั ญหาอย่างทุกวันนี้ ที่มีให้
เห็นเรื่ อย ๆ
คาถาม : ท่านคิดว่ าปัญหาทีม่ ีอยู่ทุกวันนี้ ถ้ าเกิดให้ มีสภาพเป็ นนิติบุคคล ทาในรู ปแบบของนิติบุคคล
แทนระบบเดิม มันจะช่ วยเรื่องพวกนีไ้ ด้ ไหม
คาตอบ : ช่วยให้เขาดาเนิ นภารกิ จได้ดีกว่าเดิม เราเชื่ อว่าอย่างนั้น เหตุผลก็เพราะว่า เวลาเราปล่อย
สิ นเชื่ อ ถ้า เป็ นกลุ่ ม ออมทรั พย์ คณะบุ ค คล พอเป็ นคณะบุ ค คล ความรั บผิดชอบอยู่ที่ ค นมาเซ็ น
สัญญากับเรา แต่ถา้ เป็ นนิ ติบุคคล ความรับผิดชอบอยูท่ ี่ตวั องค์การ ตัวคนพอหมดวาระไปก็ไม่ตอ้ ง
มารับผิดชอบอะไร เป็ นตัวองค์กรที่เป็ นผูร้ ับผิดชอบ ทีน้ ี เวลาทานิ ติกรรมกับหน่วยงานภายนอก ถ้า
จะขายของก็ตอ้ งมีความเป็ นนิ ติบุคคลที่รองรับเขาอยู่เพื่อสร้างความมัน่ ใจในเรื่ องธุ รกิ จ แต่วา่ ส่ วน
ใหญ่ราชการก็ ถ้าจะให้เดานะ ราชการไม่อยากให้เป็ นนิ ติบุคคล อาจจะเป็ นเพราะว่าพอเป็ นนิ ติ
บุคคล แล้วเวลาไปทาอะไรที่เขาตามไม่ทนั เพราะเยอะมาก เขาก็ห่วงว่าถ้าเกิ ดความเสี ยหายขึ้นมา
ใครเป็ นคนตั้งขึ้นมาก็เป็ นคนรับผิดชอบ เรื่ องที่สองเรื่ องความเป็ นนิ ติบุคคลตัวองค์กรเองบางที ก็
ห่ วงว่ามันจะถู กควบคุ ม ถูกจากัด เรื่ องที่สาม อาจจะมองไปถึ งว่าเขาทาธุ รกิ จการเงิ น รับเงิ นฝาก
ปล่อยเงินกู้ ต้องเสี ยภาษีไหม มันก็เป็ นเรื่ องที่เขาไม่ค่อยจะมัน่ ใจว่าการเป็ นนิ ติบุคคลดีกว่าตรงไหน
จะมี บา้ งที่ เขาคิ ดว่า เป็ นนิ ติบุคคลดี เพราะเขาก็ทาธุ รกรรมได้มีความมัน่ ใจมากขึ้ นก็มี กลุ่ มออม
ทรัพย์หลายที่ อย่างเช่นทางใต้ เขาบอกว่าจะขายของทีหนึ่ ง มันขายในนามบุคคลธรรมดา บางทีถา้
จะขายข้ามชาติ กนั มันไปไม่ได้ เพราะว่าความเชื่ อถื อมีน้อยกว่าความเป็ นนิ ติบุคคล มันไม่มีการ
สารวจว่าส่ วนใหญ่อยากเป็ น หรื อไม่อยากเป็ น แต่ส่วนใหญ่ไม่สนใจที่จะเป็ น เพราะว่าเป็ นเรื่ องของ
จิตอาสาที่ก่ ึง ๆ ถูกบังคับ กึ่ ง ๆ อยากเป็ น คือเหมือนกล้า ๆ กลัว ๆ อยูแ่ บบนี้ ก็เลยถอยหน้าถอยหลัง
ไปไหนได้ไม่ไ กล ที น้ ี หน่ วยราชการก็ไม่อาจจะไม่ได้คิ ดถึ งเรื่ องของความยัง่ ยืนในทางการเงิ น
เพราะความยัง่ ยืนที่ชาวบ้านได้ประโยชน์ไปแล้ว มีอาชี พ มีรายได้ OK จบของเรา เราคิดว่าทุนคือ
ส่ วนหนึ่ งของปั จจัยที่จะส่ งเสริ มให้องค์กรเขาก้าวหน้าขึ้น เราก็จะมองความยัง่ ยืนทางการเงิ น คือ
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จ่ายเงินไปเท่าไหร่ ได้คืนมาครบ แล้วเขามีส่วนต่างบ้าง หน่ วยราชการมองในแง่ไปช่วยใครเขาได้
ประโยชน์แล้วเขาสามารถทาต่อเองได้ มีอาชีพ มีรายได้มนั่ คง มีสุขภาพดี แต่มิติหนึ่ งที่แบงค์อาจจะ
มองมากกว่าราชการคือวิถีทางการเงิน คือทุนที่ทาให้เขาสามารถพึ่งตนเองได้ ไม่ตอ้ งไปพึ่งที่อื่น ซึ่ ง
ใกล้เคียงกับเรื่ องของนายทุน เพราะเป็ นเรื่ องของการปล่อยกู้ คนก็จะมองว่าพวกนี้ ฉวยโอกาส คิด
ดอกเบี้ยเอาเปรี ยบเขา ราชการก็จะมองในมิติทางนี้ อ่อนกว่าแบ่ง แต่แบงค์มองว่ามันไม่ได้นะ ถ้ายัง
ต้องพึ่งคนอื่นอยู่ คุณก็ยงั ยืนอยูบ่ นขาของตัวเองไม่ได้ ไม่เอาแล้ว ไม่ยงุ่ ด้วย คนก็จะไปต่อไม่ได้ เรา
ก็จะมองในมิติของการที่จะต้องมีทุนเพิ่ม มีกาไรเพิ่ม มาเลี้ยงดู เพื่อขยายกิจการได้ เราจะมองในมิติ
ตรงนั้นด้วย ราชการอาจจะไม่ได้คิดเรื่ องนี้ มากนัก ที่จริ งกรมพัฒนาชุ มชนเขาแทบจะเป็ นธุ รกิจแล้ว
นะ ก็จะมองอะไรออก แต่เขาเป็ นราชการ เขาก็ไม่ทาเอง เขาให้แบงค์ไปทา กระทรวงพาณิ ชย์ไปทา
เป็ นกรมที่ น่าสนใจมาก อาจจะเป็ นเพราะว่าแนวคิดพวกนี้้ ใช้เวลาในการทา เพราะในการเปลี่ ยน
ค่อนข้างจะใช้เวลา ไปคุยกับพระอาจารย์สุบิน สมัยก่อนบอกว่าไม่ให้ไปกูเ้ งินที่ไหน ใช้เงิ นที่มีอยู่
เท่าที่มี ทีน้ ี เงินเท่าที่มีอยูบ่ างทีมนั ไม่พอสาหรับโอกาสที่เกิดขึ้น ก็จะปั ญหาเรื่ องความยากจน เรื่ อง
หนี้ สิน เพราะเป็ นโอกาสคนก็ดิ้นรนหาเงิน ตอนหลังไปคุ ยกับผูจ้ ดั การไปคุยกับพระอาจารย์สุบิน
ท่านก็ยอมให้ออมสิ นปล่อยกู้ แต่วา่ ท่านอธิ บายหลักได้ชดั เจนว่า เงินนั้นสร้างคุณธรรม 4 ประการ
ได้จริ งๆ ตรงต่อเวลา เอื้อเฟื้ อคนอื่น เห็นอกเห็ นใจกัน รับผิดชอบ มันสร้างได้ มันฝึ กสม่าเสมอปั๊ บ
จะเกิดนิสัยอย่างนั้นขึ้นมา แล้วเหตุผลที่เป็ นสัจจะ เพราะว่าเพื่อไม่ให้ชาวบ้านที่ไม่ใช่นกั การเงินเข้า
มาปวดหัว เดือนนี้ มา 500 เดือนหน้าเหลือ 100 ถอยหน้าถอยหลังจะปวดหัว ฉะนั้นวิธีการ Basic
เพื่อให้เขาทางานให้ตรงนี้ อยู่ได้ แต่เขาไม่ได้เป็ นนิ ติบุคคล ซึ่ งตัวเขาเองอาจจะไม่สนใจว่าจะเป็ น
หรื อไม่เป็ น บางที่สนใจ บางที่ก็ไม่เข้าใจ บางที่ก็เฉย ๆ เขาก็ทางานแค่เดือนละหน ไอ้อย่างนั้นมัน
เป็ น Basicที่เริ่ มสร้างฐานที่ใช้กลไกทางสังคมทางการเงินระดับ Basic ทาให้เกิดกระบวนการในบาง
เรื่ องได้ แต่ว่ามันควรจะทาอะไรได้ไกลกว่านั้นที่ มีประโยชน์ อย่างเช่ น ให้เงิ นเขากู้ไปแล้วหมื่ น
หนึ่ง เขาก็ทามาหากินส่ งรายได้คืนธนาคารก็ได้แล้ว มีกาไรเหลืออีก รับฝากเงินเขาไม่ได้ เพราะผิด
สัจจะ มันเกินจากที่สัญญาเอาไว้ มันก็จะไปอยูท่ ี่อื่น ทุนก็จะหายไปจากพื้นที่ ไปอยูใ่ นแบงค์ แบงค์
เอาไปปล่อยที่ไหนก็ไม่รู้ มันก็เป็ นประเด็นเรื่ องพวกนี้ ถ้าเป็ นกลุ่มออมทรัพย์ ทีน้ ี พอเป็ นกองทุ น
หมู่บา้ น เขาเป็ นนิติบุคคลมานานแล้ว เหตุผลที่เป็ นนิติบุคคลอาจจะทั้งในมิติทางการเมือง กับมิติใน
การพัฒนา ซึ่ งเดาไม่ออกว่าเขาคิดอะไร เรื่ องไหนมากกว่า คือในทางการเมือง คือใครมาล้มไม่ได้
เป็ นอะไรที่เป็ นสัญลักษณ์ของฉัน ฉันสร้างขึ้นมา มี พ.ร.บ. รองรับ แต่ในมิติการพัฒนาเขาอาจจะคิด
แบบเดียวกับที่พี่บอกคือมองเห็ นว่าถ้าเป็ นนิ ติบุคคล ต่อไปเวลาทาอะไรต่ออะไรมันมีความเชื่ อถื อ
เรื่ องหนึ่ง ส่ วนหนึ่ง
คาถาม : แล้ วปัจจุบันเขามีปัญหาอะไรไหม
คาตอบ : เขาก็เหมือนกลุ่มออมทรัพย์ตรงที่เรื่ องของความเชื่ อถือของตัวระบบมันยังไม่เกิด มันไป
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อยูท่ ี่ตวั คนเสี ยเป็ นส่ วนใหญ่ เรื่ องที่สองคือว่าเรื่ องการคุ ม้ ครองตัวองค์กรว่าทาอะไรได้บา้ ง มันไม่
ชัดเจน อะไรต้องทา อะไรไม่ควรทา ไม่มีเขี ยนไว้ชัดเจน คื อเวลาพูดขึ้ นมา เขาก็พูดถึ งเรื่ องเป็ น
องค์กรที่ให้ชาวบ้านได้เรี ยนรู ้วา่ ควรจะทาอะไร แต่ควรจะทาอะไรขนาดไหน มันไม่มีกติกาชัดเจน
ขนาดนั้น แล้วถ้ามันทาอยูแ่ ค่ 5 หมู่บา้ น 10 หมู่บา้ น OK ไม่มีปัญหา แต่ 8 หมื่นหมู่บา้ นที่สารพัดวิธี
คิด บางเรื่ องเราเกิดมาไม่เคยได้ยินมาก่อน อย่างนี้ ก็ทาได้ดว้ ย Direction มันเห็นไม่ชดั มันกลายเป็ น
กลไกของรัฐเสี ยมากกว่า รัฐบาลไหนมาก็ใช้ช่องทางนี้ เพราะอาจจะเป็ นเพราะการมองการไกลที่จะ
ทาให้เป็ นนิติบุคคลมาตั้งนานแล้ว มันมีภาพของการเป็ นองค์กรชัดเจน ปั ญหาก็เหมือนกับกลุ่มออม
ทรัพย์เพราะคนบริ หารจัดการก็คือคนที่อยูใ่ นแวดวงเดียวกัน Level เดียวกัน ทั้งอายุ ความรู ้ อาชีพ
คาถาม : ซ้ อนกันไหม ระหว่ างกลุ่มออมทรัพย์ กับ กองทุนหมู่บ้าน
คาตอบ : ตอนสมัยตั้ง กองทุ นหมู่ บา้ น กลุ่ ม ออมทรั พย์เลิ กกิ จการไปครึ่ งหนึ่ ง แต่ เลิ ก กิ จการเนี่ ย
หมายถึงว่าหยุดทานะ ไม่ได้หมายถึงว่าใครฝากเงินสัจจะ ก็เอาคืนไป ไม่ใช่อย่างนั้น คือหยุดทา แล้ว
ชาวบ้านก็ อ้าว แล้วเงินฉันล่ะ หายไปครึ่ งหนึ่ ง นี่ ขา้ ราชการกรมพัฒนาชุ มชนเขาบอกเอง เขาบอก
ว่า จริ ง ๆ แล้วเขาไม่ได้ Happy กับกองทุนหมู่บา้ น มันทาให้งานที่เขาอุตสาห์สร้ างมาเรื่ อย ๆ เป็ น
พื้นฐานที่ดีอยูแ่ ล้ว มันสู ญหายไปเลย เพราะ Idea ของกองทุนหมู่บา้ น ก็เอามาจากกลุ่มออมทรัพย์
สมัยนั้นมีใครต่อใครมาให้ Idea ถึงต้องมีเงิน มีหุ้น มีกระบวนการ ก็เป็ น Idea ของกลุ่มออมทรัพย์ที่
เอามาสร้างเป็ นกองทุนหมู่บา้ น กองทุนหมู่บา้ นอาจจะในแง่ดีคือทุนมันเข้ามาเร็ ว ไม่ตอ้ งรอ มาทีละ
5 แสน ทีละ 2 แสน อะไรอย่างนี้ ซึ่ งเข้ามาในองค์กรโดยไม่ตอ้ งรอสร้างทุนขึ้นมาเอง นัน่ คือข้อดีใน
การแก้ปัญหาถ้าทาเป็ นได้เร็ วขึ้น แต่ขอ้ เสี ยคือไม่มีความผูกพันที่มีความแน่นหนาพอสมควร เพราะ
อะไร ก็เพราะว่าเป็ นสมาชิกเพื่ออะไร กูก้ นั อย่างเดียว แล้วเงินมันมาแล้ว ต่างคนต่างก็ไป คนจัดการ
เอง มันก็เป็ นเรื่ องของอะไรที่ราชการทา ก็รีบทา อนุมตั ิกนั ที่หอ้ งคอมพิวเตอร์ สานักงานใหญ่เพื่อให้
ได้ตวั เลขที่รัฐบาลต้องการ เขาอยากได้ 2 หมื่นกว่าหมู่บา้ น แล้วชื่อที่มนั ได้จริ ง ๆ มันไม่ถึง มี 4-5
คน มีกองทุนหมู่บา้ น นัง่ ดูวา่ เอาที่ไหนดี ตรงไหนยังไม่ได้บา้ ง เพราะอะไร ก็เพราะความเร็ วอย่างนี้
การต้องการความเร็ ว กระบวนการที่ ม นั เร็ วไม่ ไ ด้ บางก็ ไ ปกันไม่ ค่ อ ยจะได้ แล้วปั ญหาก็ แบบ
เดียวกัน เรื่ องการจัดการ เรื่ องระบบ เรื่ องที่สองคือเรื่ องของการดูแลคุม้ ครองทั้งผูฝ้ าก และผูก้ ู้ ไม่มี
พอมี พ.ร.บ. อะไรที่ออกมาเนี่ ย ไม่มีบทลงโทษ พอมีบทลงโทษก็มองว่าอุตสาห์เสี ยสละมาทางาน
แล้วจะต้องมาถูกลงโทษ คาถามก็คือว่า ถ้าคุณทาไม่ผิดใครเขาจะลงโทษอะไรคุณได้ มันไม่มีการ
อธิ บายเรื่ องนี้ ให้เขาเข้าใจ เสร็ จแล้วก็มีการไปขยายผลว่า ถ้ามี พ.ร.บ. ฉบับนี้ ออกมา ต่อไปกองทุน
หมู่บา้ นก็จะถูกยุบ มันก็ยงั สร้างกระแสได้ไม่แรงพอ ข้ามไปถึงสหกรณ์ก็จะต้องถูกยุบด้วย ไปกัน
ใหญ่ ทุกวันเลย ซึ่ งก็คิดว่ามันเป็ นเรื่ องคุณสร้างกระแส สร้างความเข้าใจผิด ไม่รู้เอามาพูดกันทาไม
ให้เกิดความแตกแยก เกิดความขัดแย้ง แทนที่จะใช้วกิ ฤติอย่างนี้ ทาไมต้องมี พ.ร.บ. สถาบันการเงิน
ชุมชนขึ้นมา ทั้ง ๆ ที่สมัย 4-5 ปี ก่อน ออมสิ นเคยเชิญ ธ.ก.ส. กรุ งไทย ลูกค้า สสว. และธนาคารออม
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สิ น ไปนัง่ คุยว่าที่ทาหน้าที่เรื่ องสถาบันการเงินชุ มชน มันคืออะไร จะทายังไง จะจัดการอย่างไร จะ
ควบคุมกันอย่างไร เจตนาจะให้ สคบ. ทาระเบียบเรื่ องสถาบันการเงิน ก็ทากันเสร็ จเรี ยบร้อยภายใน
3 วัน แล้วก็ส่งให้เขาไป มันก็หายไปไหนก็ไม่รู้ เพราะเจตนาของเราก็คือว่า แบงค์น้ ี ไม่ใช่หน่วยงาน
ที่ จะไปก ากับดู แลอะไรเขาได้ เราเป็ นแค่เห็ นช่ องทางในทางธุ รกิ จ เราเห็ น แต่ใ นขณะเดี ยวกัน
บทบาทเรา เราใช้เขา ทางานกับเขา เป็ นเครื่ องมื อในการสร้ างความเท่าเที ยมกัน สร้ างศักยภาพ
พัฒนาสังคม พัฒนาศักยภาพชาวบ้าน เพื่อให้เขามีชีวติ ดีข้ ึน นัน่ เป็ นเรื่ องที่ฝังอยูใ่ น DNA ของแบงค์
พวกนี้ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิ น 2 เรื่ องนี้ มีอยูใ่ นวิธีคิด ทีน้ ี บางทีเราทาไปเหมือนสมัย 5-6 ปี ก่อนเอา
ระบบคอมพิ วเตอร์ ไ ปลง ระบบบัญชี ไ ปลง เพราะว่า เราพยายามสอนชาวบ้า นมานานมากแล้ว
ชาวบ้านไม่เข้าใจ 3 วันก็ไม่เข้าใจ ก็ใช้วิธีเขียนโปรแกรมแล้วใส่ เครื่ องเอาไปลง ด้วยความที่เราเป็ น
หน่วยงานภาคี เราไม่สามารถสั่งการได้วา่ คุณต้องทา คุณต้องรายงาน เราก็ใช้แค่ให้เห็ นประโยชน์
ทีน้ ีพอกลับไปปั๊ บ บางที่ก็ทาต่อ บางที่ก็ไม่ได้ให้ความสาคัญกับมัน ก็ไม่ได้ทาต่อ บางเรื่ องก็เสี ยหาย
ไปโดยเปล่าประโยชน์ เราก็เลยคิดว่าถ้ามี พ.ร.บ. ที่ออกมาอย่างนี้ มนั ช่ วยให้มีความเป็ นมืออาชี พ
มากขึ้นแน่นอนว่าที่แบงค์คิดต่อก็คือว่ามันจะ Educate ได้อย่างไรกับคนที่อายุ 60 70 พื้นฐานจบ ป.
6 ป.7 มันก็จะมีท้ งั ต้องมีคนใหม่เข้ามาทุกวันนี้ ที่น่าห่วงก็คือถ้าคนรุ่ นนี้ไม่มีแรงทา คนรุ่ นใหม่ไม่
เคยรู ้เรื่ อง ที่อยูใ่ นหมู่บา้ นเดียวกัน ไม่มีรุ่นเยาวชนที่จะมาสานต่อ เพราะว่าไม่มีการสร้างระบบ เรื่ อง
ที่สองคือไม่มีแรงจูงใจให้เข้าไปทา ที่สุขสาราญ ที่มีเด็กหนุ่มคนหนึ่ งจบปริ ญญาตรี ไปทา เหตุผลก็
เพราะว่าลาออกจากงานที่กรุ งเทพฯ กลับที่สุขสาราญ ต้องหาอาชีพอะไรสักอย่าง อาชีพที่เขาทา
คาถาม : เขามีผลตอบแทนให้ ไหมคะ
คาตอบ : มีเบี้ยประชุ ม ครั้งละ 200 บาท ที่เราพยายามจะทาก็คือมันจะต้องมีรายได้ที่ชดเชยค่าเสี ย
โอกาสในการมานั่ง ทางานให้คนอื่ น ยัง ไม่มีก ารคิ ดแบบเป็ นรู ปธรรมว่าควรเป็ นใคร ควรจะมา
ทางานตรงนี้เต็มเวลา คาว่าเต็มเวลาคือทุกวันไหม แล้วควรจะมีค่าตอบแทนเพื่อให้เขาเลี้ยงตัวเองได้
ในระดับไหน
คาถาม : ตอนนีเ้ ป็ นจิตอาสาเสี ยส่ วนใหญ่ใช่ ไหมคะ
คาตอบ : ส่ วนใหญ่เป็ นจิตอาสา แล้วก็ควักเนื้ อกัน ฉะนั้นทุกคนพอว่างจากอาชี พก็จะมาทางาน อย่างช่วง
ไหนเป็ นหน้าเกี่ยวข้าววันนั้นก็ตอ้ งไปเกี่ยวข้าวแล้ว จะมาทาเรื่ องนี้ ไม่มี ก็จะมีปัญหาเรื่ องคนทางาน
แล้วก็เป็ นคนทางานรุ่ นดั้งเดิม คนรุ่ นใหม่เข้ามา สัดส่ วนน้อยมาก แล้วเข้ามาด้วยความที่ไม่มีกรอบ
ไม่มีกติกา มีหน้าที่ไม่ชดั เจน ความรับผิดชอบไม่ชดั เจน
คาถาม : แสดงว่าจริง ๆ ไม่ ได้ มีเกณฑ์ กบั กากับดูแล
คาตอบ : ไม่มี เวลาประเมินก็สักเดื อน สองเดือนที่ผา่ นมา เขาประเมินครั้งแรก ทางานไปประเมิน
ตัวเอง ไอ้คนไหนที่ตรงไหนตรงมา มันก็ประเมินว่ายังไม่ได้เก่งสักเท่าไหร่ ก็อยูช่ ้ นั เขาจะแบ่ง A B
C D E ส่ วนใหญ่ก็อยู่ B กับ C ก็ตรงไปตรงมา ส่ วนคนไหนที่ได้โอกาสฉันก็จะต้องได้กองทุนเกรด
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A เขาก็ใส่ แล้วก็จะมีผลกับเขา ตอนที่พอเขาขอกูแ้ บงค์ เราไปอ้างอิงว่ากองทุน A มันต้องดีจริ งๆ แต่
ไม่ได้ไปดูวา่ ใครประเมิน ก็มีผลอย่างนี้ รอบที่สองก็เพิ่งประเมินไป ทุกคนก็อยากได้ A หมด ทีน้ ี พอ
รอบสองเราทาใหม่ ไม่ให้ประเมินตัวเอง แต่ให้พวกเดียวกันไปประเมิน คือระดับตาบลที่ต้ งั ขึ้นมา
กรรมการต าบลก็ ไ ปประเมิ น การประเมิ น อย่า งนี้ เนื้ อหาความเข้า ใจในวิธี ก ารประเมิ น แค่ ส่ ง
จดหมายไปฉบับหนึ่ ง คู่มือการประเมิ น เวลาอ่านคู่มือ คุ ณไม่มีทางเข้าใจเจตนาไรได้เลย แล้วก็
ประเมินให้เสร็ จภายในวันที่เท่าไหร่ เพราะว่าเดี๋ยวจะมีการจัดสรรงบประมาณกระตุน้ เศรษฐกิจลง
ไปอีก ทุกคนก็จะรี บๆ ทา
คาถาม : คนประเมินก็ไม่ เข้ าใจ คนถูกประเมินก็อยากได้ แบบนี้
คาตอบ : แล้วแถมมีเรื่ องของไม่ใช่พวกตัวเอง ไม่ให้คะแนน พวกไหนพวกตัวเอง ก็ให้คะแนน ก็จะ
อยูใ่ นระดับตาบลเท่านั้นเอง ที่เขาประเมินกัน ส่ วนที่ให้มหาวิทยาลัยประเมินผล นัน่ คือประเมินผล
ตามเอกสารที่คุณเขียนมา ไม่ได้มีขอ้ มูลอะไรที่จะมาแยกแยะว่าถูกหรื อผิด
คาถาม : ถ้ าอย่ างนั้น ท่ านมองว่ าควรที่จะต้ องมีการกากับดู แลหรื อไม่ แล้ วควรจะกากับอย่ างไร
ใช้ เกณฑ์ แบบธนาคารได้ ไหม
คาตอบ : อย่างนี้ นะ เหมือนธนาคารเลยไม่ได้ ถ้าคุ ณ Set เกณฑ์เรื่ องของความเสี่ ยง มันจะมีความ
เสี่ ยงเรื่ องแวดวงลูกค้า อาชีพลูกค้า ที่เป็ นลูกค้าเกษตรกรกันทั้งหมู่บา้ น โดยจะมีนอ้ ยมากที่มีพ่อค้ามา
สัก 3 คนใน 10 คน ฉะนั้นเรื่ องความเสี่ ยงที่จะกากับเขา ถ้าดูตามหลักเกณฑ์ของธนาคารอาจจะ
ไม่ได้ มันต้องหาวิธีลดความเสี่ ยงอย่างอื่น เช่น เรื่ องสร้ างปั จจัยพื้นฐานไม่ให้เขาเสี่ ยง แต่ไปบังคับ
ไม่ให้เขาปล่อยสิ นเชื่อไม่ได้ เพราะว่าถ้าเราไปบังคับเขาอย่างนั้น สิ นเชื่อคุณต้องมีเกษตรกรแค่ 60%
ที่เหลื อเป็ นพ่อค้า 40% ไปต่อไม่ได้หรอก ฉะนั้นต้องไปสร้ างปั จจัยพื้นฐานเรื่ องอื่น เรื่ องประกัน
สิ นเชื่อ เรื่ องอะไรที่สนับสนุ นให้อาชี พมีความมัน่ คงมากขึ้น อย่างนั้นมากกว่า แต่ที่ตอ้ งทาแน่ ๆ ก็คือ
ว่า ความคุ ม้ ครองของคนที่มีส่วนได้ส่วนเสี ยกับกิ จการ ตั้งแต่กรรมการ ต้องคุ ม้ ครองอะไรเขาบ้าง
เพราะบางทีเวลาไปทาเรื่ องแก้หนี้ นอกระบบ เขาก็มีปัญหาเรื่ องความปลอดภัยเหมือนกัน เรื่ องของ
หน้าที่ความรับผิดชอบเขา ที่เขาต้องเขียนว่าเขาควรจะต้องทาขนาดไหน ถ้าเกินไปจากนี้ เดี๋ ยวจะมี
ปั ญหา การคุม้ ครองลูกหนี้ ที่ไม่ใช่ เอะอะก็จะไปยึดเขาอย่างเดียว ที่สาคัญคือคุ ม้ ครองเจ้าของเงินที่
เอาไปลงในกิ จการ ไม่ว่าจะเป็ นผูถ้ ื อหุ ้น ไม่ว่าจะเป็ นผูฝ้ าก ปั จจุบนั มี ที่ เป็ นข่า วอยู่ที่วนั นี้ ก็ เป็ น
เพราะว่าเอาเงินไปแล้วก็ไปทาอะไรไม่รู้ ถึ งเวลาขึ้นมาเงินหายหมด ก็เหมือนสมัยก่อนที่กลุ่มออม
ทรัพย์หายไปครึ่ งประเทศ เงิ นชาวบ้านเท่าไหร่ ที่อยู่ในนั้น หยุดไปเฉยๆ เพราะว่ากองทุนหมู่บา้ น
overate ในหมู่บา้ นแล้วหยุดไปเฉยๆ สตางค์หาย ไม่รู้จะทาไง ไม่รู้จะคุ ยกับใคร ไม่รู้จะบอกใคร
เพราะอะไรคุม้ ครองเขา ถ้า 8 หมื่นหมู่บา้ นไม่มีอะไรบอกที่ชดั เจน สิ่ งที่ควรทาคืออะไร ก็จะเกิ ด
ปั ญหาตามมา เหมือนทุกวันนี้ รัฐบาลเอาสตางค์ใส่ เข้าไป กระตุน้ เศรษฐกิจ เขาจะทาเรื่ องปั๊ มน้ ามัน
ตูน้ ้ า ร้ า นค้า คนพวกนี้ เกษตรกรนะ จะมาทาปั๊ ม น้ า มัน คื อเข้า ใจว่า เห็ นเขาเปิ ดปั๊ มมันดี นะ มัน
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เหมือนกับว่าไม่เห็นต้องทาอะไรเลย ใครมาเติมน้ ามัน ก็เก็บตังค่าน้ ามัน แล้วเอาน้ ามันใส่ ก็จบ จริ ง ๆ
แล้วไม่ใช่ เวลาที่คุณต้อง ต้นทุนที่คุณต้องคิดเรื่ องน้ ามัน ในอนาคตเวลาน้ ามันหมดถัง 200 ลิตร
คุณจะไปเอาที่ไหน ราคาเท่าไหร่ นี่ เรื่ องหนึ่ ง เรื่ องน้ าอีก เมื่อวานคุยกับใครไม่รู้ เขาบอกว่าไม่ผา่ น
อย. แล้วเงิ นลงไปตั้งเท่าไหร่ เรื่ องที่ สามคือร้ านค้าชุ มชน วันก่อนขอข้อมูล สทบ. มาดู โดย 80%
เป็ นร้านค้าชุมชน พอเป็ นร้านค้าชุมชน ไม่ได้ดี ไม่เตรี ยมกันมาให้ดี มีปัญหาเรื่ องคุณจ่ายเงินใครไป
คนนั้นต้องเสี ยภาษี กลายเป็ นภาษีมูลค่าเพิ่ม ทีน้ ี ตอ้ งบอกเขาก่อน เขาไม่รู้ เขาก็จ่ายไปเต็มราคา เขา
ไม่ได้ทาใบหักภาษีเพื่อนาส่ งเข้ารั ฐ ไม่มีใครทา พอเรื่ องภาษี ณ ที่จ่าย คราวนี้ ลามไปเรื่ องรัฐบาล
กาลังจะเก็บภาษี ต่อไปถ้าเปิ ดร้าน รัฐบาลก็ตอ้ งเก็บภาษีดว้ ยสิ กลายเป็ นเรื่ องไปสร้างกระแสต่อต้าน
นโยบายรัฐบาลไปอีก ความเท่าเทียมของคนมี 2 อย่าง คุณมีสิทธิ เท่าคนอื่น หน้าที่คุณก็ตอ้ งเท่ากับ
คนอื่น คุณใช้ทรัพยากรของรัฐ ของประเทศ คุณลืมตาอ้าปากได้ ก็เพราะคุณใช้ดินของประเทศไทย
คุ ณไปไหนมาไหนด้วยถนนที่ รัฐบาลสร้ าง คุ ณก็ค วรจะจ่ า ยอะไรบางส่ วน ไอ้วิธี คิ ดอย่า งนี้ ม นั
หายไปเลยนะ มันหายไปจากระบบคิดของคนไทยที่อยู่ในพื้นที่หมดเลย ทุ กคนจะรู ้ แต่สิทธิ ของ
ตัวเอง เหมือนเรื่ องนโยบายสวัสดิการของรัฐ ทุกคนก็จะมองเรื่ องสิ ทธิ ของตัวเอง แต่ไม่มีใครให้เขา
ตระหนักว่า เราจะมีสิทธิ เพราะเรามีหน้าที่ ถ้าเรามีหน้าที่สิทธิ ที่เราได้จะเยอะขึ้น แต่เรื่ องหน้าที่ไม่
เคยมีใครได้พดู ถึง พอมีกฎหมายขึ้นมา ก็กลายเป็ น เนี่ยกากับให้เขาทางานไม่ได้ จริ งๆ ดร.กอบศักดิ์
ก็บอกว่า ไม่ใช่จะบังคับ ไม่ใช่จะให้ติดคุก คนดีๆ จะไปติดคุกได้อย่างไร มันไม่มีเหตุมีผล แต่เอาไป
สร้างกระแสสารพัด ฉะนั้นเรื่ องที่ควรทาก็คือจัดระบบ เราอย่าไปพูดถึงเรื่ องการควบคุม เราพูดเรื่ อง
เรากาลังจะสร้างความโปร่ งใส สร้างความน่าเชื่ อถือ ดูแลคนในชุ มชนโดยองค์กรการเงินในชุ มชน
พวกนี้ โดยการกาหนดหน้าที่ บทบาทของตัวเองให้ชดั เจนเพื่อช่ วยชาวบ้าน เพราะสิ่ งที่เขาอ้างอยู่
ตลอดเวลาคือเขาทาเพื่อชาวบ้าน ฉะนั้นสิ่ งที่เรากาลังจะทาคือทาให้สิ่งที่เขาทาเพื่อชาวบ้านมีความ
โปร่ งใสชัดเจนเพื่อให้เขาทาหน้าที่แบบสบายใจ แต่เมื่อไหร่ คุณไปพูดถึ งเรื่ องต้องมี การไปกากับ
ดูแลควบคุม พวกนี้จะต่อต้าน
คาถาม : แล้วสหกรณ์ล่ะคะ
คาตอบ : สหกรณ์ ที่เห็ นป้ ายคัดค้าน ยังมีอยู่ที่หนึ่ ง วันก่อนไปกองทุนหมู่บา้ น แต่ไปเห็ นสหกรณ์
สหกรณ์ คดั ค้านแบบเดี ยวกับกองทุ นหมู่บา้ น น่ าจะเป็ น พ.ร.บ. ที่ เขี ยนไว้เรื่ องของการคุ ม้ ครอง
สมาชิก คงเป็ นเพราะว่าสหกรณ์คลองจัน่ ที่เจ๊งไป แล้วสมาชิกเดือดร้อนกันมหาศาล รู ้สึกว่าเขาจะแก้
พ.ร.บ. ที่ให้มีการคุม้ ครองสมาชิ ก ซึ่ งก็คงมีกระบวนการเรื่ องของการตรวจสอบได้ เรื่ องของสภาพ
คล่องต้องดูแล เรื่ องของการสารอง เข้าใจว่าเป็ นการแก้ในมาตรานั้น ก็จะมีสหกรณ์ ติดป้ าย เราไม่
เอาร่ างมาตรา ... ไม่รู้นะ แบบเดียวกันเลย
คาถาม : จริง ๆ แล้ ว เราควรจะกากับเขาไหม เพราะสหกรณ์ มีหลายขนาดมาก และควรจะมีเกณฑ์
อะไรบางเรื่ องที่ค้ ุมครองชาวบ้ าน เพราะที่เราคุยกันเรื่ องสหกรณ์ ที่ทาการเงิน คือเราจะพูดถึงเรื่ อง
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ออมทรั พย์ กับสหกรณ์ เครดิตยูเนี ยนเสี ยส่ วนใหญ่ แต่ ว่า ทุกวันนี้สหกรณ์ ประเภทอื่นก็มีการทา
ธุรกรรมทางการเงินมากขึน้ แต่ อาจจะยังไม่ เยอะเท่ ากับ 2 ประเภทนี้ ซึ่ งท่ านมองว่ าควรจะกากับ
แยกเป็ นลักษณะว่าประเภท 2 ประเภทนี้ไหม หรื อว่ าดูว่าถ้ าใครทาธุรกรรมทางการเงินก็อาจจะโดน
หมด แต่ เกณฑ์ อาจจะไม่ เท่ากัน
คาตอบ : คือการกากับมันทาให้ระบบน่ าเชื่ อถื อ แล้วในที่สุดจะถูกถ่ายความน่าเชื่ อถือจากคนไปสู่
ระบบ การกากับอย่างนี้ ช่วยให้องค์กรอยูร่ อดในระยะยาว เพราะว่าจะทาอะไรสักอย่าง ไม่ใช่นึกจะ
ทา แล้วก็จะทานะ เพราะว่าบางเรื่ องไม่ใช่กิจที่ควรจะทา กองทุนหมู่บา้ นบางแห่ งถึงต่อต้าน พ.ร.บ.
เพราะมีคนไปใส่ ความว่า เนี่ ยออกมาปั๊ บเขาจะยุบกองทุนหมู่บา้ น เขาไม่ได้เขียนสักหน่อยว่าจะยุบ
คือพอเขาพูดอย่างนี้ เราก็มานัง่ นึ กว่า ตอนมี พ.ร.บ. กองทุนหมู่บา้ นก็ไม่เห็นมีสหกรณ์ไหนถูกยุบ
สักแห่ ง ทั้ง ๆ ที่เป็ นองค์กรชาวบ้านแบบเดียวกัน คือตัวสหกรณ์การเกษตร ผูบ้ ริ หารไม่ได้ต่างจาก
กองทุนหมู่บา้ น หรื อกลุ่มออมทรัพย์ เพราะว่าคนที่เป็ นประธานสหกรณ์การเกษตรก็แบบเดียวกัน
คือพื้นฐานที่มาไม่ได้แตกต่างกันมาก เป็ นคนที่ชาวบ้านเชื่ อถื อไว้ใจกัน เพราะสหกรณ์ การเกษตร
สมาชิ กก็คือเกษตรกร เขาก็เลื อกคนที่ เขาเชื่ อถื อ ผูน้ าเกษตรกร ซึ่ งสิ่ งที่หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องต้อง
สร้างให้เขาคือมันต้อง educate เขา ขอบเขต หน้าที่ ความรั บผิดชอบ ความโปร่ งใสอยู่ตรงไหน
อะไรอยูต่ รงไหน พวกนี้ยงั ไม่มี ทีน้ ีอย่างทางราชการ คนที่มาเป็ นประธานสหกรณ์การเกษตร จริ งๆ
ก็ไม่ธรรมดา เป็ นแกนนาคนในหมู่บา้ น แล้วถ้าข้าราชการเอาง่ายเข้าว่า คือมองแต่ผลประโยชน์ว่า
เนี่ ยถ้าตั้งไอ้เนี่ ย มันซื้ อปุ๋ ยผ่านเรา เราก็ได้ส่วนแบ่งมาซื้ อของที่เรา เราก็ได้ส่วนแบ่ง เราก็ไม่ได้คิด
เรื่ องผลประโยชน์อย่างนั้น แต่ห่วงเรื่ องถูกร้ องเรี ยน ก็ตอ้ งเอาใจเขา จะทาอะไรก็ตอ้ งปล่อยมันไป
ให้มนั ทา จะไม่ได้ไม่มาร้ องเรี ยน เดี๋ ยวเกิดถูกสอบ ถูกย้าย ก็กลายเป็ นเรื่ องมวลชนขนาดใหญ่มนั
กดดันราชการได้
คาถาม : เหมือนเป็ นมาเฟี ยใช่ ไหมคะ
คาตอบ : ใช่ ก็กลายเป็ นแบบนั้น เพราะแล้วสหกรณ์การเกษตร สหกรณ์น้ ี ไม่ใช่สหกรณ์ออมทรัพย์
จะมีลกั ษณะของการบริ หารที่คล้ายกัน ถ้าเป็ นสหกรณ์ประมง ถ้าไม่ใช่ นายกสมาคมในพื้นที่ ก็จะ
เป็ นผูน้ า ก็ทาอาชีพประมงมาทั้งชี วิต คือวิธีเลือกเขาเลือกจากคนที่เขาชื่ อถือ เขามองว่าคนนี้ เป็ นคน
ดีดว้ ย พอมาเป็ นปั๊ บ สิ่ งที่ตอ้ งใส่ เข้าไปคือหน้าที่ที่เขาต้องทาอะไร เขารู ้อะไรต่ออะไรมากพอที่จะ
ทาได้ไหม แต่เราไม่ได้ใส่ อะไรเข้าไป ในสิ่ งที่เขาควรจะรู ้เพื่อให้ทาถูก แล้วบางทีมนั สายเกินไปที่
จะมาสอนคน 50-60 ปี ให้ทาบัญชี ทางบการเงินเป็ น มันไม่ใช่
คาถาม : แล้ วเรามอง 3 องค์ กรว่ าถ้ าเราอยากจะกากับ ท่ านมองว่ าเราควรที่จะตั้งองค์ กรใหม่ ขึน้ มา
กากับไหม หรือว่ าปล่ อยให้ ทมี่ ีอยู่ทากันไป แล้ วเขาควรจะทากันไปอย่ างไร มันต้ องมีอะไรมาควบคุม
เป็ นหน่ วยงานกลางหรือเปล่า
คาตอบ : ทุกวันนี้ถา้ จะพูดถึงเรื่ องกฎหมาย มีกฎหมาย แพ่ง และพาณิ ชย์ ไม่มีอะไรอย่างอื่นที่จะเป็ น
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บท มันไม่ใช่ การลงโทษ มันเป็ นการคุ ม้ ครองสิ ทธิ ของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย คือถ้าไปโกงใคร ก็ใช้
กฎหมายฉบับอย่างนี้ ทีน้ ี จริ งๆ ควรจะมีการกากับในระดับหนึ่งก่อน โดยไม่รู้นะ อย่างกรมส่ งเสริ ม
การเกษตรเขาก็จะทาในเรื่ องกลไกในการกากับขึ้นมาที่เน้นเรื่ องสิ ทธิ หน้าที่ ของกรรมการ ของผูก้ ู้
ของผูฝ้ ากเงิ น ทีน้ ี ถ้าจะมีหน่ วยงานกลางขึ้นมาทาหน้าที่กากับมันยาก ยากตรงที่ทุกคนมองว่าฉัน
เป็ นเจ้าของ แกก าลังจะเอาของฉันไป ของที่ ฉันใช้เพื่ อตั้ง งบประมาณทุ ก ปี ๆ บางที มนั หายไป
เพราะมันไปอยูท่ ี่แกหมด แล้วฉันจะเหลื ออะไรทา เดี๋ ยวเขาก็มายุบกรม มันจะสร้ างกระแสอย่างนี้
กันไปอีก ฉะนั้นการกากับอย่างนี้ บางทีอาจจะเป็ นเกณฑ์กลางแล้วก็ให้แต่ละหน่ วยงานเอาไปใช้
ตามนี้ เหมือนวันก่อนคุ ยกับกรมอนามัย กรมอนามัยเขาบอกว่า เขาไปกากับ อบต. เทศบาลไม่ได้
คนละกระทรวง เขาก็สร้างเกณฑ์กลางขึ้นมา แล้วให้เกณฑ์กลางของความสะอาด ปลอดภัยให้แต่ละ
เทศบาลไว้ใช้ตามนี้ ผลของมันก็คือบางที่ถา้ เห็นว่ามีความสาคัญ เขาก็เอาไปใช้ แต่บางที่ถา้ เอาไปใช้
แล้วเกิ ดไปขัดผลประโยชน์ของคนในชุ มชนแล้วทาให้เขาสู ญเสี ยมวลชน เขาก็ไม่เอาไปใช้ มันก็
ต้องมีการกากับ 2 ชั้น
คาถาม : แล้ วเราจะทาอย่ างไรให้ สมมติเรากาหนดเกณฑ์ กลางขึน้ มา ทาอย่ างไรให้ หน่ วยงานต่ างๆ
ทีท่ าอยู่แล้ ว เช่ น กรมส่ งเสริมฯ สทบ. ให้ เขาใช้ เกณฑ์ เรา
คาตอบ : อยู่ในรู ปของ KPI พอได้ อยูใ่ นรู ปของการเป็ นกรรมการก็ได้ แล้วที่ดีกว่าก็คือเป็ นเรื่ อง
ของการทาให้คนในชุมชนเข้าใจสิ ทธิ ของตัวเอง ซึ่ งเรื่ องพวกนี้ใช้เวลาแต่ดีกว่าตรงที่เกิดความเข้าใจ
แล้วทา ไม่ใช่ เรื่ องการบังคับแล้วก็ไม่รู้เจตนาว่า พอไม่รู้เจตนา บางเรื่ องอาจจะต้องตีความเพื่อลง
รายละเอียดทาระเบียบขึ้นมา ถ้าเข้าใจ เจตนา สามารถทาอะไรในรายละเอียดได้ไม่เพี้ยน แต่ถา้ ไม่
เข้าใจเจตนาจะเขี ยนอะไรผิดเพี้ยนไปเรื่ อย ถามว่าจริ งๆ แล้ว พรบ.ฉบับนี้ พรบ. สถาบันการเงิ น
ชุมชน ถ้าเป็ นระเบียบ ของ สทบ. ได้เลย ลง detail อีกหน่อย จะไม่มีการต่อต้านอะไรเลย แม้แต่นิด
เดียว เพราะอะไร เพราะ สทบ. เป็ นคนสร้างขึ้นมา แต่ถามว่าแนวพวกนี้ คุ ณสุ วิทย์ คุ ณสันติ คุ ณสุ
พจน์ คิดอะไรในแนวพวกนี้ ไว้ไหม คิด แต่วา่ พวก 3 คนนี้ เป็ นยุคต้นไม่เกิน 5 6 ปี หลังจากนั้นมา
เปลี่ยนไปหมดแล้ว ก็เริ่ มจะลืมไปว่ามันคืออะไร เหมือนอย่างทุกวันนี้ เวลาเรา design มา มันมีคู่มือ
สถาบันการเงินเขียนไว้เลยบอกว่า 2 เรื่ องเลย เรื่ อง out list กับเรื่ อง sustainable คุณต้องให้คนทุกคน
ในหมู่บา้ นได้ประโยชน์ ไม่ว่ารู ปแบบของเงิ นกู้ เงิ นออม เงิ นบริ จาค แต่ทุกบ้านก็ตอ้ งเข้าถึ งคุ ณ
เพราะเราตั้งคุณขึ้นมา เพราะว่าเขาเข้ามาไม่ถึงองค์กรของรัฐ เขามาไม่ถึงระบบราชการ คุณมีหน้าที่
ต้องช่ วยเขา ในขณะเดี ยวกันคุ ณต้องพึ่งตัวเองให้ได้ บางที พรบ. ฉบับใหม่ ก็ยงั มี คนบอกว่า เนี่ ย
รัฐบาลกาลังจะเอาเงินชาวบ้าน ไปตีความว่าเวลาคุณทาธุ รกรรมแล้วคุณได้กาไร กาไรควรจะส่ งมาที่
ส่ วนกลาง เจตนาก็ คือว่าก็ ให้ส่ วนกลางที่ เป็ นองค์ก รที่ ตอ้ งรั บใช้คุณดู แลตัวเองได้ คุ ณมี ตงั ของ
ตัวเอง ใครจะมากากับคุ ณได้ เพราะตังคุ ณส่ งเข้ามา แล้วเอาเงิ นส่ วนนี้ ไปพัฒนาคุ ณ ก็ไปตีความว่า
รัฐบาลจะปล้นเงินชาวบ้าน กลายเป็ นอีกเรื่ องหนึ่ ง ยุง่ เข้าไปใหญ่เลย คราวนี้ ทุกคนจะรู ้สึกว่าอะไร
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แล้วออกมาต่อต้านเต็มกันไปหมด บางทีก็ลากออมสิ น วันก่อนคุณสุ วิทย์ แกบอกว่าเนี่ ย ออมสิ นได้
ประโยชน์เต็มๆ ออมสิ นหักหลังชาวบ้าน แกก็ไป post ลง line ของกองทุนหมู่บา้ น ท่านเข้าใจผิด
ท่านเข้าใจคลาดเคลื่ อน มันไม่ใช่ อย่างนั้น วันนี้ ก็เอาอีกแล้ว ถ้าอย่างนั้นพนักงานออมสิ นทุกคนก็
อย่าไปสนับสนุ นหรื อต่อต้าน ให้ชาวบ้านคิดเอง เราก็สั่งลูกน้องที่อยูต่ ามภาค บอกว่างั้นก็อยูเ่ ฉยๆ
วันนี้ ก็เอาขึ้นมาบอกว่า เนี่ ยเพราะมันมีคนอยูเ่ ฉยๆ ก็เลยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง เออนะ .... ก็วา่ กัน
ไป คือ มีนอ้ ยมากที่ให้ความสาคัญ ขนาดออกมาแสดงความคิดเห็น มีบางส่ วนที่ต่อต้านก็นอ้ ยมาก
มีบางส่ วนที่สนับสนุน หรื ออ่าน ก็ยงั น้อยอยู่ ส่ วนใหญ่ก็แล้วแต่ เพราะว่าสิ่ งที่เขาทาเขาไม่ได้นึกว่า
จะมีผลกระทบอะไร เพราะ 1 นานๆ หนหนึ่ง 6 เดือน หนหนึ่ง 1 ปี หนหนึ่ง ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไร
เลย แล้วที่ทาก็ทาตามกติกาทุกอย่าง คนที่ออกมาเย้วๆๆๆ อาจจะเป็ นเพราะว่าเข้าใจผิด รักองค์กร
ตัวเอง แล้วใครใส่ ขอ้ มูลเข้าไป ก็เลยรู ้สึกว่าองค์กรตัวเองกาลังจะถูกทาลาย ก็ออกมาต่อต้าน บางคน
อาจจะเป็ นเพราะว่ากาลัง ทาอะไรบางอย่า งที่ ผิดอยู่ แล้วถ้ามี อย่างนี้ ออกมา กลัวจะโดนเล่ นงาน
ฉะนั้น คุณสมบัติของคนที่เป็ นผูบ้ ริ หารต้องมากกว่าอยูใ่ นหมู่บา้ น ไม่นอ้ ยกว่า 2 ปี ไม่พอ ถ้าเขามี
ปั ญหาเรื่ องอะไรที่มีผลกระทบกับองค์กร เรื่ องของการมีผลประโยชน์ตอ้ งไม่ขดั กัน แต่พี่เห็นด้วยว่า
ต้องมีการกากับกัน แต่การกากับไม่ได้กากับด้วยความหมายของราชการ เป็ นเร่ องของการจัดระบบ
เพื่อตัวองค์กรเอง เพื่อสมาชิ ก ให้มีความชัดเจนมากขึ้น ถ้าใช้คาแบบนี้ มนั Soft ลง แล้วรู ้สึกว่าเขา
ได้รับการสนับสนุน จัดระบบ แล้วมาดูวา่ มีขอ้ บกพร่ องตรงไหน เราก็ปรับปรุ งกัน เพื่อดูแลสมาชิ ก
ในหมู่ บ ้า น เพื่ อ ดู แ ลตัว กรรมการ เพื่ อ ดู แ ลตัว องค์ก ร เพราะกรรมการเองทุ ก วัน นี้ ถ้า ไม่ ไ ด้มี
ผลประโยชน์ร่วมอยู่ในองค์กร ไม่มีใครอยากเป็ น แต่ถา้ มีเงินเดือนเพื่อให้มีคนรุ่ นใหม่เข้ามาอย่าง
นั้น OK เรื่ องที่สองคือเรื่ องทางกายภาพ สานักงานไม่มี ย้ายไปตามบ้านประธาน เริ่ มจะมีสานักงาน
แต่ก็น้อยมาก เพราะว่าเอาบ้านประธานนัน่ แหละ เอกสารก็เก็บที่บา้ นประธาน มันจะมีความเสี่ ยง
เรื่ อง น้ าท่วม ไฟไหม้ ถ้าเกิดอะไรกับสัญญาเงินกู้ เงินจะอยูไ่ หน ใครที่มาฝากเงินไว้ หลักฐานอะไร
อยูต่ รงไหน ไม่มีการเก็บ การสารอง อะไรกันซึ่ งถ้าคิดว่าไม่ตอ้ งบังคับ คุณจะโตได้ขนาดไหน โต
ขนาดเดียวกันกับกลุ่มออมทรัพย์พอแล้ว เพราะยิ่งมากกว่านี้ จะมีความเสี่ ยงหลายเรื่ อง เสี่ ยงกับตัว
คนทานัน่ แหละ เสี่ ยงกับตัวสมาชิ ก ไม่ได้เสี่ ยงกับคนอื่นเลย แต่ถา้ คุณจดทะเบียน ก็ควรจะมี Guide
Line ขอบเขต
คาถาม : สาหรับ Size ใหญ่ทจี่ ดทะเบียน
คาตอบ : ใช่ ทุกวันนี้ ที่กาลังนึ กอยู่ก็คือว่าในฐานะแบงค์ เราก็มองว่าเราคงทิ้งไม่ได้ ในแง่ที่วา่ เงิ น
ของเราอยู่ที่เขาอีกเยอะ ส่ วนที่สองคือภารกิ จที่เราฝั นว่ากลไกของรัฐในส่ วนที่เป็ นองค์กรชาวบ้าน
มันจะช่วยให้ชาวบ้านมีชีวติ มีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน ก็เลยทิง้ กันไม่ได้ พอทิ้งไม่ได้ปั๊บ สิ่ งที่เราพยายาม
จะทาก็คือว่าทุกวันนี้ควรจะแบ่งงานกันทา เขาทาระดับพื้นฐานไป เพราะเขาไม่มีท้ งั ความรู ้ ไม่มีท้ งั
เวลา ส่ วนใหญ่เป็ นแบบนี้ อันไหนที่ยุ่งยากซับซ้อน ส่ งมาที่ แบงค์ ถ้าไปมองสิ นเชื่ อ เราก็จะมอง
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สิ นเชื่อ ให้กบั กลุ่มไป แต่คนไหนที่ตอ้ งการเงินกู้ เกินกว่า 3 หมื่น กลุ่มให้ไม่ได้แล้ว ก็ส่งมาที่แบงค์
เสี ยเพื่อผ่อนคลายภาระบางเรื่ องที่เราคิดว่าเขาจัดการไม่ได้ แล้วถ้าปล่อยให้เขาจัดการ วันหนึ่ งเขาจะ
หมดกาลังใจ แล้วเขาจะไม่มาช่ วยทาอะไรต่อ ก็จะเกิ ดความเสี ยหายทั้งระบบ เพราะเรากากับเขา
ไม่ได้ เพราะเราไม่ได้มีหน้าที่ไปกากับ ไม่ได้มีอานาจไปกากับ มันควรจะเป็ นอย่างนั้น แต่ที่สาคัญ
คือเรื่ องระบบ เพราะว่าไม่มีระบบ มันอยูก่ บั คน Power ถูกสร้างไว้ที่ตวั คน ไม่ได้อยูท่ ี่ระบบ แล้วไม่
สามารถดูแล ตรวจสอบ ต้องให้เขารู ้ สึกว่าการตรวจสอบเป็ นเรื่ องธรรมดาที่เป็ นประโยชน์แก่เขา
คือตรวจสอบได้ ความโปร่ งใสเกิดขึ้น แล้วทั้งหมดทาเพื่อใคร ถ้าทั้งหมดทาเพื่อสมาชิ ก นี่ ก็เพื่อให้
สิ่ งที่คุณทาเพื่อสมาชิกมีความชัดเจนมากขึ้น ถ้าไม่อย่างนั้นก็จะอยูแ่ บบนี้ แล้วเงินยิง่ ใส่ เข้าไปเยอะๆ
มันยิ่ง ควรจะมีวิธีบริ หารจัดการ เหมือนกระทรวงมหาดไทยใส่ เงิ นไปปั๊ บ ราชการจัดการให้หมด
เพื่อให้ถูกกฎหมาย หักภาษี ณ ที่จ่ายเรี ยบร้อย แต่ไปที่ สทบ. ชาวบ้านจ่ายไปแล้ว เป็ นเรื่ อง เพราะว่า
ไม่ได้กากับ ไม่ได้ดูแล มีแต่หนังสื อสั่งการ เสี ยดายที่ดี ๆ มีเยอะ ที่ต้ งั ใจอยากทาดีก็มีเยอะ แต่ไม่รู้จะ
ไปทางไหน ไม่ มี Guideline ไม่มี อะไรให้ดูเหมื อนกัน เขาเริ่ ม ต้นตั้ง ใจท าดี แล้วไม่ไ ด้รับการ
Support
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ข้ อมูลสั มภาษณ์ ผ้ เู ชี่ ยวชาญด้ านการเงินการธนาคาร (คนที่ 3)
ค าถาม : ท่ า นคิ ด ว่ า การก ากั บ ดู แ ลองค์ ก รการเงิ น ระดั บ ฐานรากในปั จ จุ บั น เป็ นอย่ า งไร
มีประสิ ทธิภาพหรือไม่ อย่างไร
คาตอบ : ไม่สามารถกากับและให้เป็ นมาตรฐานเดียวกันได้ เพราะมีกระบวนการจัดตั้งหรื อก่อเกิด
หลากหลาย รู ปแบบ เพราะไม่มีกฎหมายและรู ปแบบมาตรฐานที่ชดั เจนมารองรับ และในการจัดตั้ง
องค์ก ารการเงิ น ระดับ ฐานราก บางส่ ว นไม่ ไ ด้เ กิ ด จากความต้อ งการของสมาชิ ก ในชุ ม ชน
อย่างแท้จริ ง ส่ งผลต่ออุดมการณ์ และการปฏิบตั ิงาน ของคณะกรรมการตามหลักการควบคุมภายใน
ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการดาเนินงานขององค์กรดังกล่าวน้อยลง
คาถาม : ท่ านคิดว่ าอะไรเป็ นความท้ าทายหรืออุปสรรคในการกากับดูแลองค์ กรการเงินระดับฐานราก
คาตอบ : ความท้าทายในการกากับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานราก คือ การสร้ างการมีส่วนร่ วม
ของสมาชิกในการ ดาเนิ นกิจการขององค์กร เพื่อให้เกิดสานึ กในการที่ตนเป็ นส่ วนหนึ่ งขององค์กร
อันจะก่อให้การดาเนินงานมีประสิ ทธิ ภาพเพิม่ ขึ้นและลดอุปสรรคในการกากับดูแลเพื่อให้เกิดความ
เข้มแข็งในการดาเนินงานได้มากขึ้น
อุปสรรคสาคัญในการกากับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานรากที่สาคัญ คือ ด้านบุคลากร
ทั้งในส่ วนของคณะกรรมการ และพนักงานฝ่ ายปฏิบตั ิงาน โดยคณะกรรมการไม่ได้เป็ นผูม้ ีความรู ้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็ นผูส้ ู งวัย มีผนู้ าชุมชนเป็ นผูบ้ ริ หาร ทาให้เกิดความเกรงใจในการแสดง
ความเห็นทาให้กลายเป็ นการตัดสิ นใจ โดยคน ๆ เดียวไม่ได้มาจากการตัดสิ นใจโดยมติอย่างแท้จริ ง
ด้านพนักงานผูป้ ฏิบตั ิ ไม่ใส่ ใจในหน้าที่ รวมถึง พนักงานที่รับเข้ามาทาหน้าที่ในตาแหน่งต่าง ๆ
บางพื้นที่มีการใช้เส้นสายรับบุตรหลาน หรื อคนรู้ จกั เข้ามาทางาน ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพของ
องค์กร
คาถาม : ท่านคิดว่าการกากับดูแลองค์ กรการเงินระดับฐานรากสามารถปรับปรุ งในด้ านใดบ้ าง
ค าตอบ : ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม ในระเบี ย บของแต่ ล ะองค์ก รว่า ด้ว ยกระบวนการสรรหา
คณะกรรมการควรมีการกาหนดคุ ณสมบัติเพิ่มเติมอย่างชัดเจนถึ งจรรยาบรรณ จริ ยธรรม ความรู้
ประสบการณ์ และการมีจิตสานึกต่อการดาเนินงานองค์กรด้วยความเป็ นเจ้าของอย่างแท้จริ ง
สาหรับพนักงานผูป้ ฏิบตั ิ ให้มีส่วนราชการที่เกี่ ยวข้องในรู ปของคณะกรรมการ สรรหา
คัดเลื อกบุคคล ที่ มีความรู ้ และวุฒิก ารศึ กษาตรงกับตาแหน่ งที่ ตอ้ งปฏิ บ ตั ิ งาน และดู แลเรื่ อง
ค่าตอบแทนให้เป็ นไปตามกฎหมาย แรงงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่ อง ที่จะ
ส่ งผลต่อประสิ ทธิ ภาพการดาเนินงานขององค์กรอย่างยัง่ ยืน
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คาถาม : ท่านคิดว่ าหน่ วยงานของท่ าน ควรมีบทบาทในการพัฒนาการกากับดูแลองค์ กรการเงินฐานราก
ได้ อย่างไร
คาตอบ : องค์กรการเงินระดับฐานรากที่เกี่ยวข้องกับ ธ.ก.ส. ผูบ้ ริ หารจะมีการมอบหมายและมอบ
อานาจในการ ติดตาม กากับ และรายงานผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ธ.ก.ส. ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ
ซึ่ งมีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุ นสิ นเชื่ อให้แก่ องค์กรการเงิ นระดับฐานราก มีการตรวจสอบ
กิ จการขององค์กรที่ ใช้สินเชื่ อจากธนาคารโดยวิธีปฏิ บตั ิเป็ นปกติแล้ว การพัฒนาการกากับดูแล
องค์กรการเงินระดับฐานรากสามารถดาเนิ นการเพิ่มเติมโดยบูรณาการการทางานร่ วมกันกับส่ วน
ราชการที่เกี่ยวข้องผ่านทางชุ ดคณะดาเนินการตรวจสอบการดาเนินงาน ขององค์กรในระดับอาเภอ
เพื่อให้สามารถเข้าถึงกากับและติดตามได้อย่างใกล้ชิด
คาถาม : ท่ านคิดว่ ารั ฐบาลควรเข้ ามามีบทบาทในการช่ วยพัฒนาหรื อสนั บสนุ นการดาเนิ นงาน
องค์ กรการเงินฐานรากในอนาคตอย่างไร
คาตอบ : ด้านบุ ค ลากรนั้น รั ฐบาลควรมี นโยบายที่ ชัดเจนและต่ อเนื่ องในการสนับ สนุ นด้า น
องค์ความรู้เพื่อการดาเนิ นงานให้แก่องค์กรการเงินระดับฐานรากดังกล่าวเกิดความเข้มแข็ง รวมถึง
การกาหนดและมอบหมายผูร้ ับผิดชอบในระดับตาบล อาเภอ เพื่อตรวจสอบ ติดตาม กากับ และ
รายงานผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเข้าตรวจสอบ กากับและติดตามได้ใกล้ชิด
พร้อมทั้งพิจารณาปรับแก้ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มีความโปร่ งใส คล่องตัว และเหมาะกับสภาพการณ์
ในปัจจุบนั รวมถึงสามารถป้ องกันความเสี่ ยงในการดาเนินงานที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
การสรรหาบุ คลากรผูม้ ี ความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้านควรมอบให้ส่วนราชการที่ เกี่ ย วข้อง
เข้ามามีบทบาทในการสรรหาพร้ อมทั้งควบคุ มดู แลการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิ การให้เป็ นไป
ตามกฎหมายแรงงาน เพื่อจูงใจให้ปฏิ บตั ิ งานอย่างต่อเนื่ อง เป็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
ดาเนินงานขององค์กรได้อย่างยัง่ ยืน
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ข้ อมูลสั มภาษณ์ ผ้ เู ชี่ ยวชาญด้ านการเงินการธนาคาร (คนที่ 4)
คาถาม : คุณคิดว่ าการกากับดูแลในปัจจุบันมีประสิ ทธิภาพหรือไม่ อย่ างไร
คาตอบ : ต้องแยกเป็ นอันๆ เลย เริ่ มจากจากที่ใหญ่สุดก่อน แล้วแยกเป็ นกลุ่มๆ เลย กลุ่มที่ใหญ่ที่สุด
เลยตอนนี้ คือ แล้วกลุ่มที่ค่อนข้างจะเสี่ ยงที่สุดตอนนี้ คือกลุ่มที่เป็ นสหกรณ์ เพราะสหกรณ์มีการ
ขยายตัวขององค์กรมันสู งมากในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา สิ่ งที่เกิดขึ้นคือเรามีกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ กับกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์อยู่ดว้ ย แล้วเท่าที่เคยทาวิจยั เมื่อประมาณสัก 2 3 ปี ก่อนก็ได้ไปดูท้ งั สองส่ วน
แล้วก็ไปสัมภาษณ์สหกรณ์ดว้ ย แล้วก็เคยไปสัมภาษณ์สหกรณ์คลองจัน่ ด้วย ตอนที่ไปตอนนั้นเห็น
ปั ญหาแล้วนะ ตั้งแต่สมัยก่อนที่เกิ ดเรื่ อง เห็ นปั ญหาแล้ว แล้วสิ่ งที่เกิ ดขึ้นก็คือว่า เราก็พบว่า อย่าง
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ หรื อกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ เขาก็ไม่สามารถทาอะไรกับสหกรณ์คลองจัน่ ได้
ตั้งแต่ปี 2012 ได้ ทีน้ ี ถามว่าในแวดวงของคนที่ไปคุยด้วยทุกคนจะรู ้เรื่ องสหกรณ์คลองจัน่ แต่ตอน
สัม ภาษณ์ เขารู ้ แล้วว่ามี ปั ญหาเพราะว่าเขาไม่ ได้ทาตามกฎต่ า งๆ ที่ ค วรจะเป็ น เช่ น การที่ จะรั บ
สมาชิกของเขาเนี่ย ใครก็ได้ที่เป็ นสมาชิกเขา
คาถาม : กฎเกณฑ์ มีแต่ เขาไม่ ได้ ทาตามกฎเกณฑ์ หรือว่ามันไม่ มีกฎเกณฑ์
คาตอบ : กฎเกณฑ์มี แต่วา่ เขา คือมันมีกรมทั้งสองกรม ของกระทรวงเกษตร เขาก็มีหน้าที่ตอ้ งดูแล
แล้วเขาก็มีกฎอยูว่ า่ ต้องเป็ นอะไรต่ออะไร แต่พวกนั้นก็ไม่ทาตามกฎ พอเขาไม่ทาตามกฎ ทางนี้ ก็ไม่
ว่าอะไร คือไม่สามารถทาอะไรได้ ก็ปล่อยเขาไป อย่างเช่นคลองจัน่ แต่เขาเป็ นตัวอย่างที่ค่อนข้างจะ
มี ค วามเสี ย หายสู ง ตอนที่ ไ ปสั ม ภาษณ์ เ ขาก็ รู้ เ ลยว่า การที่ ใ ห้ กู้ เขาไม่ ใ ห้ กู้ก ับ คนที่ ค วรจะเป็ น
อย่างเช่นสหกรณ์ที่จุฬาฯ ถ้าเราเป็ นสมาชิกกับสหกรณ์จุฬา เราก็มีสิทธิ์ กู้ แต่จริ งๆ แต่คนจากที่อื่นจะ
มากูก้ บั สหกรณ์จุฬาไม่ได้ แล้วตรงนั้นก็จะดูเรื่ องความเสี่ ยงพอสมควร อย่างเช่นถ้าเป็ นคนของจุฬา
เขาจะหักเงินเดือนเลย โอกาสที่จะเบี้ยวนั้นเกิดขึ้นยาก แต่ทีน้ ี ที่สหกรณ์อื่นเขาทาคือเขาให้กกู้ บั ใคร
ก็ไม่รู้ คือใครก็ได้เป็ นสมาชิกเขา คือตามกฎแล้วเนี่ย สมาชิ กของสหกรณ์ ต้องเป็ นคนที่เกี่ยวข้องกับ
สหกรณ์ เขาไปทาอะไรที่ไม่เป็ นไปตามกฎ คือแบบว่า ใครก็ได้สามารถเป็ นสมาชิ ก แล้วพอเป็ น
สมาชิ กปั๊ บเขาก็ให้กไู้ ด้ แล้วก็ให้กแู้ บบเป็ นพันล้าน สองพันล้านก็ให้กไู้ ด้ อะไรแบบนี้ แล้วถามว่า
ตอนนั้นเนี่ ย กรมตรวจบัญ ชี ส หกรณ์ กับ กรมส่ ง เสริ ม สหกรณ์ รู้ม้ ยั รู ้ แต่ ท าอะไรไม่ ไ ด้ นั่นคื อ
ตัวอย่าง แล้วทีน้ ี สมมติวา่ สหกรณ์ ในเรื่ องการกากับดูแลนั้น อ่อนมาก การกากับดูแลอ่อนมาก บาง
ที มันน่าจะให้คนที่มีความชานาญในเรื่ องของการกากับดูแลเข้าไปดุแลมากกว่า อะไรอย่างนี้
คาถาม : ในส่ วนของการกากับดูแลเนี่ย องค์ กรการเงินชุ มชนควรที่จะถูกกากับดูแลให้ เหมือนกับ
ธนาคาร เหมือนสถาบันการเงินไหม
คาตอบ : ต้องดูถึงเรื่ อง cost ของการกากับดูแลด้วย ในบางระดับ การกากับดูแลมันเหมือนกันยัง
ไม่ได้ มันต้องขึ้นอยู่กบั ระดับ เพราะอย่างเช่ น ถ้าเป็ นสถาบันการเงิ นซึ่ งรับเงิ นฝากจากประชาชน
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ด้วย แล้วถ้าหากว่ามันจะเกิดผลเชิงลบต่อเศรษฐกิจในระบบการเงินอย่างแรงๆ ได้เนี่ ย อันนั้นต้องมี
การกากับดูแลสู งหน่อย เพราะฉะนั้นคาว่าสหกรณ์จะกากับดูแลระดับไหนเนี่ ย ก็อาจจะไม่เท่าแบงค์
แต่วา่ ก็ไม่ตอ้ งให้เหมือนกับที่เป็ นหมู่บา้ น คนละเรื่ องกัน คือมันต้องคิดถึ งต้นทุนในการที่จะกากับ
ดูแลด้วยว่ามันจะอย่างไร ต้นทุนถึงจะไม่สูงมากเกินไป แล้วก็ดูความเสี่ ยงด้วย
คาถาม : การกากับดูแลมันควรจะไปในด้ านไหนบ้ างคะ คือดูท้งั หมด หรือประเภทธุรกรรมก็พอคะ
คาตอบ : ดูสหกรณ์ก่อนเลยนะ จริ งๆ แล้วมันก็ตอ้ งในเชิ งของวิธีการให้สินเชื่อของเขา แล้วก็พวก
ตัว ชี้ วัด ต่ า งๆ ของเขาก็ ต้อ งเข้า ไปดู ด้ว ย ดู ก ระบวนการท างาน คื อ สมมติ ถ้า ดู ข องแบงค์ก็ จ ะดู
CAMEL หรื อ capital adequacy ratio นัน่ คือสิ่ งที่เวลาที่เขาดูของแบงค์เขาดูตวั พวกนี้ ของสหกรณ์
นั้นก็ดูคล้า ยๆ กัน เพียงแต่ว่า มันต้องขึ้ นอยู่กบั ขนาดด้วยว่าสหกรณ์ น้ นั ใหญ่หรื อเล็ กขนาดไหน
อะไร อย่างไร ประมาณนี้ ก็คงไม่ได้เหมื อนกันเท่ากับแบงค์ คื อที่ทาเยอะมันก็มีตน้ ทุ นในการทา
ต้นทุนมีท้ งั สองฝั่ ง คือมีท้ งั สองฝ่ าย ให้คนไปดูดว้ ย สมมติวา่ ให้องค์กรไปดู อย่างสมมติเป็ นแบงค์
ชาติ สมมตินะ แล้วถ้าเกิดแบงค์ชาติดูก็ตอ้ งใช้เวลาด้วย คาถามก็คือดูระดับไหนล่ะ มันก็ตอ้ งไปดูวา่
ระดับไหนมันถึงจะเหมาะสม อาจจะไม่เท่ากับธนาคารพาณิ ชย์ เพราะว่าธุ รกรรมทั้งหลายของเขา
อาจไม่เท่ากับธนาคารพาณิ ชย์ ดูเท่าที่เหมาะสมแบบนั้นค่ะ โดยดู capital adequacy ratio ของเขา
ด้วย ดูวา่ เขาทาอะไร เขาเอาเงินไปทาอะไร ใครคือลูกค้า วิเคราะห์ลกั ษณะสิ นเชื่อของเขาเป็ นแบบ
ไหน ทีน้ ี ถา้ เป็ นสหกรณ์ เท่าที่เห็นก็คือว่ามันค่อนข้างจะมีหลักประกันด้วย ดังนั้น ความเสี่ ยงมันก็
ไม่ได้มากมายมหาศาลนัก
คาถาม : เท่ าทีด่ ูเกณฑ์ ในการกากับ จริงๆ เกณฑ์ กม็ ีอยู่แล้ วใช่ รึเปล่า
คาตอบ : ใช่ แต่ก็ไม่มีใครทา ซึ่ งหมายถึงสองคนเลยนะ คือสหกรณ์พวกนั้น มันก็ไม่ทา แล้วสองก็
คื อ ไม่ มี ใ ครไปบัง คับ ให้ เ ขาท าได้ อาจจะต้อ งไปสั ม ภาษณ์ เ ขาเองด้ว ยว่า เขาท าอะไร อย่า งไร
เนื่องจากปั จจุบนั เกิดเหตุการณ์ข้ ึนเกิดแล้ว โดยมีกรณี ที่มีปัญหาขึ้นมาสัก 3-4 สหกรณ์ ก็อาจจะลอง
ไปถามคนที่ เขาก ากับดู แลว่า เขาคิ ดอย่า งไร ก็อาจถามทั้งสองฝ่ ายเลย สั มภาษณ์ ท้ งั กรมส่ ง เสริ ม
สหกรณ์ กรมอะไรอย่างนี้ แล้วอีกด้านหนึ่งก็ลองไปถามแบงค์ชาติดูสิวา่ คิดอย่างไร ในเรื่ องแบบนี้
คาถาม : ในฝั่งของภาครั ฐ เช่ น กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตร หรือแบงค์ ชาติ เราควรที่จะเข้ า
ไปมีบทบาทในการกากับดูแล
คาตอบ : ไม่อยากให้กระทรวงการคลังเข้าไปทาเท่าไหร่ นะ เพราะว่าก็งานเยอะ สงสาร แต่อาจารย์
คิดว่าแบงค์ชาติ ไปทา ดี ที่สุด เนื่ องจากลักษณะของการกากับดูแลประเทศไทยมันเป็ นลักษณะที่
เรี ยกว่าต่างคนต่างทาแล้วไม่รู้อะไรกัน เช่นว่า สมมติพูดถึงในอดีตเนี่ ย แบงค์ชาติเขาก็ดูของเขาไป
แต่เขาไม่สามารถเข้าไปทาอะไรกับสหกรณ์ได้เลยนะ เขาไม่รู้เลย เพราะว่ามันเป็ นข้อมูลทางโน้น
เขา นที่ดูแลข้อมูลคือกระทรวงเกษตรไง แต่ แบงค์ชาติก็พอมี ดังนั้น ถ้าเอาไปอยูด่ ว้ ยกัน เอาไปดูให้
หมดเลย แล้วก็มีอะไรก็รู้กนั หมดเลย มันก็ง่าย ข้อมูลอยู่กบั เขาหมดเลย เขาก็รู้หมดเลย ใครเป็ น
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อะไร เพราะว่าหากสหกรณ์ใหญ่ข้ ึนเรื่ อยๆ พอถ้ามันเป็ นอะไร อย่างตอนนี้ ก็ยงั ไม่รู้เลย อย่างจุฬา
ขาดทุนไปเท่าไหร่ เพราะสมาชิกอยูส่ หกรณ์จุฬา แต่รู้แต่วา่ ผลตอบแทนน้อยลง เพราะฉะนั้นมันเป็ น
อะไรที่กระทบกับคน แล้วก็เท่าที่ดูในอดี ต จาได้ว่ามีคนของจุฬาไปถอนเงินจากสหกรณ์ แต่ไม่ได้
ถอนมากมายมหาศาล แต่เราก็ไม่รู้ไงความเสี่ ยงในอนาคต ถ้าเราไม่ดูอะไรมันเลย แล้วถ้ามันใหญ่
กว่านี้จะเป็ นไง อาจารย์คิดว่าตัวที่น่าห่วงที่สุด ณ ตอนนี้ อาจารย์คิดว่าเป็ นสหกรณ์ เพราะสหกรณ์มี
ขนาดใหญ่ข้ ึนและก็เพราะว่ามันเป็ นไม่ใช่เป็ นแค่ให้กอู้ ย่างเดียว อะไรอย่างนี้
คาถาม : แล้วสาหรับองค์ กรอืน่ ๆ มีความเห็นว่าอย่างไร
คาตอบ : สาหรับกองทุ นหมู่บา้ นนั้น ปั ญหาคือ อยากเห็ นข้อมูล ปรากฏว่าเขาไม่เคยให้เลย ก็เลย
สงสั ย ว่า มี หรื อเปล่ า หรื อเก็ บ อย่า งไร อะไรแบบนี้ ที น้ ี แต่ ก องทุ นหมู่ บ ้า น ถ้า พูดถึ ง เรื่ องความ
เสี ยหายจริ งๆ มันก็ไม่ได้ก่อความเสี ยหายอะไรได้มากมายหรอก เพราะว่ารัฐบาลก็ต้ งั ใจที่ให้เงินไป
แล้ว แล้วดูความใหญ่ของมัน มันก็ไม่ได้ใหญ่เหมือนสหกรณ์ เพราะฉะนั้นความเสี ยหายมันไม่ได้
เกิ ดเยอะ แต่มนั ควรทาได้ดีกว่านี้ ตามที่เคยไปสัมภาษณ์ มาในอดี ตเมื่อสักหลายปี ก่อน ไปทางาน
พวกนี้ มา สัมภาษณ์พวกกองทุนหมู่บา้ น มันจะมีคาที่เขาเรี ยกว่า "ผ้าขาวม้า" เพราะว่าไปสัมภาษณ์
หลายที่ ก็คือว่าเขาต้องชาระหนี้ ทุกปี ปี ละครั้ง สมมติมกราคมต้องชาระหนี้ สิ่ งที่เกิดขึ้นคือเขาต้อง
ไปหาเงินจากที่อื่นมาชาระหนี้ ได้ แล้วก็เสี ยดอกเบี้ยเท่าไหร่ ก็ไม่รู้นะ แล้วพอไปกูใ้ หม่ แล้วก็ไปใช้
หนี้ ที่กมู้ า เวียนไป ซึ่ งชาวบ้านเขาเรี ยกกันว่า "ผลัดผ้าขาวม้า" นี่ คือสิ่ งที่เราเคยเจอ แล้วสิ่ งที่เราพบ
อีกอย่างหนึ่ งคือว่ากองทุนหมู่บา้ นตามบทบาทมันสามารถทาได้ดีกว่านี้ สิ่ งที่เกิดขึ้นคือว่า รัฐบาลก็
ส่ งเงินไปให้กองทุนหมู่บา้ น กองทุนหมู่บา้ นก็เอาไปให้ชาวบ้านกู้ แต่วา่ บางทีการกูย้ ืมเงินของเขา ก็
แค่เป็ นลักษณะของการส่ งเสริ มให้คนกูเ้ งิน แต่จริ งๆ มันน่าจะมีการเกี่ยวพันในเรื่ องการออมได้ แต่
เขาก็ไม่ได้คิดถึ งเรื่ องนั้น เพราะที่ สาคัญมันอยู่ที่การออมด้วย เพราะฉะนั้นสิ่ งที่จาเป็ นกว่านั้นคื อ
ชาวบ้านน่าจะพยายามมีวินยั เรื่ องการออมมากขึ้น คือไม่ใช่ทุกคนต้องออมนะ แต่วา่ คนที่ออมได้ก็
ควรจะออม แต่สิ่งที่เกิ ดขึ้นคือ ชาวบ้านเห็ นว่าเงิ นไป คือเราแทบจะไม่ได้ขอ้ มูลอะไรจากกองทุ น
หมู่บา้ นเลย
คาถาม : แล้วทีนีก้ ารกากับดูแล กองทุนหมู่บ้านจาเป็ นจะต้ องถูกกากับดูแลขนาดไหน
คาตอบ : คือมันไม่เป็ นความเสี ยหายที่จะกระทบกับระบบการเงิ นใหญ่ๆ มันก็ไม่จาเป็ นต้องมีการ
กากับดูแลเท่าสหกรณ์ แต่ถามว่าเราควรจะรู ้ อะไรมั้ย เราควรจะรู ้ ม้ ยั ว่ากองทุ นหมู่บา้ นเป็ นอะไร
จริ งๆ แล้วทาอะไร แต่เราไม่รู้อะไรเลยนะ แล้วที่ให้เขากูไ้ ปเนี่ ย ตกลงใช้หนี้ กนั เท่าไหร่ ใช่กนั จริ ง
หรื อเปล่ า หรื อว่า หรื อลักษณะที่ ว่า ไปกูม้ า แล้วเป็ นลักษณะผลัดผ้าขาวม้าเท่าไหร่ อะไรแบบนี้
หรื อสุ ขภาพของกองทุนเป็ นอย่างไร ซึ่ งตรงนี้ มนั ก็จะไปเกี่ ยวข้องกับงานชิ้ นหนึ่ ง เป็ นงานปี 2010
อันนั้นพูดถึงเรื่ อง indicator คือเป็ นดัชนี ช้ ี วดั ความแข็งแรงของสถาบันการเงิน นัน่ คือแนวคิดของ
เราเมื่อปี 2010 ก็ยงั ไม่มีใครเอาไปใช้ แต่ก็ลองเอาไปอ่านดู แต่เรามองว่าบางทีมนั อาจจะไม่ตอ้ งมี
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การกากับดุแลจากฝ่ ายภาครัฐลงไป เพราะว่ามันเล็กๆ มากมายมหาศาล มันไม่คุม้ แพงมาก แต่ ถ้า
ถามว่าถ้าเขาสามารถที่จะดูความแข็งแรงของเขาเองได้ ก็เลยเสนอตัวแปรหลายๆ ตัวที่เขาคานวณได้
แล้วก็สมมติว่าถ้ามีตวั แปรหลายตัวพวกนั้นออกมา ถ้าทุกกองทุนหมู่บา้ นได้ทาจนหมดเลย แล้วก็
ไม่ ใ ช่ ก องทุ นหมู่ บา้ นทุ ก กลุ่ มออมทรั พ ย์ ใครต่ อใคร หรื อกลุ่ ม สั จจะออมทรั พย์ อะไรทั้งหลาย
เหล่ า นี้ ถ้า ทุ ก คนมี ตวั ชี้ วดั แบบนี้ ซึ่ ง ทุ ก คนท าเอง เราก็ ส ามารถเปรี ย บเที ย บว่า ใครมี ฐานะเป็ น
อย่างไร แล้วใครมีความแข็งแกร่ งแค่ไหน นัน่ เป็ นสิ่ งที่เป็ นข้อเสนอ
คาถาม : แล้ วทีนีก้ ารกากับดูแลกลุ่มออมทรัพย์ จาเป็ นจะต้ องถูกกากับดูแลขนาดไหน
คาตอบ : กลุ่มออมทรัพย์เนี่ ย ค่อนข้างเล็ก แต่มนั ก็มีกลุ่มออมทรัพย์ที่น่าสนใจกลุ่มหนึ่ ง ที่เรี ยกว่า
กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ ซึ่ งอยูท่ างภาคใต้ แต่เท่าที่เราดูสมัยก่อน เราก็พบว่ามีความเสี่ ยงอยู่ ก็คือกลุ่ม
สัจจะออมทรัพย์จะให้สัญญากับชาวบ้านเยอะ เช่น พวกเกิด แก่ เจ็บ ตาย แต่ที่สาคัญคือเรื่ องตาย ก็
คือว่า เดี๋ยวพอเกษียณแล้วก็ พอแก่ลงแล้วก็จะมีเงิน อะไรแบบนี้ สรุ ปแล้วเท่าที่เราเคยเข้าไปดูตวั เลข
ในบางที่ เราพบว่าข้อสัญญาเขานั้นมันจะเป็ นไปไม่ได้ในความเป็ นจริ ง เพราะว่าคนแก่มนั มากขึ้น
ส่ วนคนที่อายุนอ้ ยก็เข้าไปน้อยลง เพราะฉะนั้นก็เหมือนระบบของ social security ที่ไม่สามารถอยู่
ได้ นัน่ คือความเสี่ ยงของมัน เราเคยเห็ นตัวเลขพวกนี้ เพราะฉะนั้นตรงนั้น บางทีมนั ก็ตอ้ งรู ้ นะว่า
อะไรเป็ นอะไร แต่ถามว่าถ้าล้มแล้วมันจะเป็ นอย่างไร ล้มแล้วมันก็คงไม่ถึงกับว่าทาให้เกิ ดความ
เสี ยหายต่อระบบสถาบันการเงินได้ มันก็เป็ นแค่ในหมู่บา้ นนั้น หรื อในเขตนูน้ เขตนี้ อะไรแบบนี้ ใช่
มะ แต่มนั ก็จะทาให้เกิดความเสี ยหายต่อคนที่เกี่ยวข้อง มันเกิดขึ้นได้
คาถาม : สาหรับกลุ่มออมทรัพย์ แนวทางการกากับดูแลทีเ่ หมาะสม อาจารย์ คิดว่ าน่ าจะเป็ นอะไร
คาตอบ : พวกแนวคิดเกี่ยวกับการกากับดูแลมี prudential กับ non prudential แล้วพวก prudential
กับพวกสหกรณ์ ออมทรัพย์ แต่พวกรองลงมาก็ใช้พวก non prudential ได้ ใช้พวกแบบ indicator
อะไรต่างๆ ก็เป็ นไปได้
ค าถาม : ในภาพรวมทั้ ง หมดคุ ณ คิ ด ว่ า จะดี ห รื อ ไม่ ห ากจะก าหนดให้ มี ห น่ ว ยงานก ากั บ ดุ แ ล
หน่ วยงานใดหน่ วยงานหนึ่งขึน้ มาเลย เพือ่ ดูภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่ ธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงิน
ทั้งหมด กลุ่มสหกรณ์ หรือกลุ่มออทรัพย์
คาตอบ : เห็ นด้วยกับแนวทางนี้ ควรจะเป็ นแบงค์ชาติ ซึ่ งคิดว่าเขาก็ทาอยู่แล้ว ตอนนี้ เขาทาเกื อบ
หมดแล้ว ก็ ขาดนี้ เดี ย ว คื อจุ ดที่ เคยพูดแล้ว เขาเรี ย กว่า มันต่า งคนต่ า งท าแล้ว มันไม่รู้กนั แต่ถ้า มี
หน่ วยงานเดี ยวที่ ทา มันจะรู ้ หมดเลย เพียงแต่ว่าระดับมันต้องต่างกัน ระดับในการดู แลก็ต่างกัน
ไม่ใช่ ว่าใช้เกณฑ์เดี ยวกับทุ กคน เพราะมันจะเป็ นถึ งเรื่ อง innovation อะไรต่างๆ ด้วย เช่ นเรื่ อง
mobile banking จะพบว่าในประเทศไทยค่อนข้างจะไม่ไปไหนเท่าไหร่ แต่ถา้ เกิ ดไปดู งานใน
แอฟริ ก าหรื อที่ ป ากี ส ถานมันจะขยายตัวได้ม ากขึ้ น แม้แต่ป ระเทศอูก ันดา ตอนนี้ เขาใช้ mobile
banking กันทุกที่แล้วนะ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเจอกับคนที่ประเทศอูกนั ดา เขาบอกว่าเขาใช้กนั หมดทัว่
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ประเทศแล้ว ซึ่ งคาถามคือว่าข้อดีมนั คืออะไร คือมันลด cost ให้ประชาชน แล้วก็แทบจะไม่ตอ้ งใช้
เงิ นสดเลย คือทุกอย่างสามารถใช้ mobile ได้หมดเลย แล้วคาถามคือทาไมของเมืองไทยถึงไม่ไป
ไหนเท่าไหร่ อะไรอย่างนี้ คือถ้าไปดูการพัฒนา พวก innovation อะไรใหม่ๆ แล้วเนี่ ย เรายังไม่ค่อย
พัฒนาเท่าไหร่ เลย ซึ่ งตรงนี้ อาจจะเป็ นจุดที่ บางทีเราอาจต้องมองด้วยว่าอะไรที่ทาให้เราไปไม่ได้
เพราะฉะนั้นการกากับดูแลมันก็ตอ้ งคิดดีๆ จะกากับดูแลระดับไหน ถึงจะทาให้เกิด innovation เกิด
ได้ ไม่ใช่ กากับแล้วไปต่อไม่ ได้เพราะว่า ตอนจบแล้วสิ่ ง ที่ เราต้องการก็คือการเข้าถึ งบริ การทาง
การเงินมากขึ้น นัน่ คือเหตุผลว่าควรจะมีองค์กรเดี ยว แต่ตอ้ งมีระดับการกากับดูแล ซึ่ งแตกต่างกัน
กับสถาบันการเงินแต่ละประเภท ซึ่ งไม่เหมือนกัน แล้วก็มีอีกบางประเภทที่ยงั ห่ วงอยูน่ ะ ในอดีตที่
เคยดูพวกแบบ nonbank คือ nonbank ก็ไม่ใช่ micro finance หรอกนะ แต่วา่ คนเราก็ไปกูเ้ ยอะมาก
ทาให้มีหนี้มหาศาล คือมันเหมือนกับว่า คือ เข้าถึงได้ง่ายมากพอง่ายมาก ก็ทาให้ผคู ้ นก็ไปกู้ ดอกเบี้ย
สู งมาก สุ ดท้ายก็กลายเป็ นเกิดภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว แล้วตอนนี้ ยงั ไม่มีหน่วยงานไหนที่มาดู เพราะ
bank ชาติเขาใช้วิธีให้ register พวกธุ รกรรมเล็กๆ น้อยๆ ไม่ได้บอกว่าจะต้องดูแลเท่ากัน แต่มนั ก็
ต้องแยก ในระดับไหน ดูแค่ไหน ความเข้มข้น ของ regulation มันไม่ใช่เท่ากันหมด ในบางอันอาจ
ต้องสู งหน่อย บางอันต้องต่าหน่อย ต้องปรับหน่อย ต้องแยกไป แต่จริ งๆ เขาดูอยู่ โดยเฉพาะส่ วนที่
เป็ นส่ วนที่มี license ที่อยูใ่ ต้กากับก็มีอยู่ แต่ไม่เยอะเท่าไหร่ แต่ส่วนที่เป็ นตัวรายย่อยทั้งหลาย มัน
เยอะมาก แต่ก็ไม่มีใครดูแลอะไร แต่ที่น้ ี ไม่ใช่ว่าต้องดูแลโดยใช้กฎเกณฑ์เดียวกัน ไม่ใช่ เพราะว่า
มันยิบย่อยมันเยอะมาก แต่อย่างน้อยก็ตอ้ งให้เข้าใจว่าทาอะไร ความเสี่ ยงเยอะแค่ไหน ต้องเข้าใจ
ตรงนั้น ส่ ว นพวกสถาบันการเงิ นเล็ ก ๆ เช่ น พวกกองทุ น หมู่ บ ้า น อะไรแบบนี้ ก็ ค งไม่ ใ ช่ เ ป็ น
prudential แต่เป็ นลักษณะ non prudential
คาถาม : แล้วในส่ วนของบทบาทภาครัฐกับการส่ งเสริมและพัฒนาควรจะเป็ นอย่างไร
คาตอบ : ทาไม micro finance เราถึ งไม่โต คือมันโตยาก เพราะในบางส่ วนมันต้องปล่อยให้เขา
เจริ ญเติบโตไปตามแบบตัวใครตัวมัน อย่างกลุ่มออมทรัพย์ก็มีมาประมาณสัก 30 ปี แล้ว มันก็ไม่ได้
ไปไหน ก็อยู่ตรงนั้นเลย ทาไมถึ งไม่มีใครส่ งเสริ มให้มนั ดี ข้ ึ น และควรเน้นให้เค้า ดูแลตัวเอง คือ
หมายถึ งว่า แต่ละหน่วยงาน แต่ละองค์กร ให้เขาใช้ indicator แบบนี้ ให้มาวัดดูวา่ เขาเป็ นอย่างไร
เสร็ จแล้วมันจะเห็นว่า ใครแข็งแรง ใครอ่อนแอเท่าไหร่ อาจจะไม่ใช่เป็ นการกากับดูแลเขา เป็ นการ
ที่ว่าให้เขามี ระบบแบบนี้ ให้เขาดู ว่า ตอนนี้ เขามี ความเข้มแข็งแค่ไหนอะไรแบบนี้ อาจเป็ นวิธีที่
อาจจะง่ายกว่า
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ข้ อมูลสั มภาษณ์ ผ้ เู ชี่ ยวชาญด้ านการเงินการธนาคาร (คนที่ 5)
คาถาม : ปั จจุ บันที่องค์ กรการเงินระดับฐานรากดาเนินงานอยู่เรื่ องของการกากับดูแลมันมีปัญหา
อุปสรรคอย่ างไร แล้ วก็จะสามารถมีแนวทางในการพัฒนาการกากับดูแลได้ อย่ างไรบ้ าง
คาตอบ : อันที่หนึ่ งก็คือสามส่ วนนี้ มนั ขึ้นอยู่กบั หมวดกากับเบื้องต้นที่ต่างกัน สหกรณ์ กองทุ น
หมู่บา้ น และกลุ่ มอิ สระ จริ งๆ แล้วพอลงไปในพื้นที่ จริ ง การถ้าเอาตัวเกษตรกร หรื อตัวผูท้ ี่ เป็ น
ลูกค้า เป็ นตัวตั้งเนี่ ย เขาจะใช้บริ การหลาย ๆ ส่ วนไปพร้อม ๆ กัน แล้วก็ยงั มีระบบ เงิ นนอกระบบ
อะไรพวกนี้ อีก คราวนี้ คิดว่าถ้าต้องการดูแลเรื่ องพวกนี้ จริ งจัง ไม่แน่ใจว่าอาจจะต้องดูแลเชิ งระบบ
ด้วยหรื อเปล่า เพราะฉะนั้นตอนนี้ เนี่ ย ก็จะเป็ นหน่วยงานแต่ละหน่วยดูแลเฉพาะองค์กรของตัวเอง
ซึ่ งศักยภาพในการดูแลก็คิดว่าต่างกัน กฎระเบียบ ความยืดหยุ่น อะไรอย่างนี้ ก็ต่างกัน คราวนี้ ถึง
ที่สุดแล้วมันก็เป็ นการดูแลที่ไม่ได้ครบถ้วนในเชิงระบบเท่าไหร่ สาหรับถ้ามองว่าในองค์กรการเงิน
ในพื้นที่จริ งมันทางานอย่างไร มันมีความเสี่ ยงขนาดไหน ถ้ามันสั่งสามส่ วนนี้ ทา แล้วมันเชื่ อมโยง
ข้อมูล การกากับมันก็ได้เฉพาะเสี้ ยวๆ แต่โอเคว่ากลุ่มที่เสี่ ยงมากหน่ อย หมายถึงกลุ่มที่มีตวั ใช้เงิ น
เยอะ เขามีเงิ นเยอะหน่ อย เช่ น สหกรณ์ กองทุนหมู่บา้ นมันก็รันของมันไปแบบนั้นเอง ไปเรื่ อยๆ
ความเสี่ ยง ไม่ได้ใหญ่ข้ ึน ความเสี่ ยงถ้ามีก็ไม่สูงเท่าไหร่ แล้วก็กลุ่มอิสระนั้น ดิ ฉันก็คิดว่า ตอนนี้
ไม่ได้ลงไปตามมาก ไม่แน่ ใจว่าการบริ หารจัดการของเขาเปลี่ ยนแปลงแค่ไหนแล้วก็มนั มี อะไร
ใหม่ๆ บ้าง คือประเด็นที่หนึ่ง คราวนี้ตวั สหกรณ์เองเนี่ยมันมีงานวิจยั ที่ สกว.ทาแล้วก็พบว่าตัวที่เป็ น
ความเสี่ ยง ก็เป็ นสหกรณ์เฉพาะบ้าง เช่น สหกรณ์กลุ่มตารวจ สหกรณ์กลุ่มครู ซึ่ งอันนั้นก็เป็ นความ
เสี่ ย ง ก็ ไ ม่แน่ ใ จว่า นับ รวมอันนี้ ด้วยหรื อเปล่ า ก็ ไ ม่ แน่ ใ จระบบบริ หารจัดการของกรมส่ ง เสริ ม
สหกรณ์เอง ยืดหยุน่ ไปในแต่ละสหกรณ์ สหกรณ์แต่ละกลุ่มได้ใกล้ชิดทัว่ ถึงมากน้อยแค่ไหน แต่คิด
ว่าการเกิดปั ญหาเช่นนี้ทางโครงการมันเป็ นสัญญาณเตือนภัยที่ดี แล้วในแง่ของส่ วนกลางเวลากากับ
ดูแล มันจะเป็ นอย่างไร เพราะว่าเท่าที่พบว่าส่ วนมากเท่าที่พบส่ วนมากความเสี่ ยงมันเกิดขึ้นในกลุ่ม
ของผูบ้ ริ หารมากกว่า ในขณะที่พบว่าพวกเขาเองกลัวการเลี่ยงหนี้ แต่วา่ จริ งๆ แล้ว ความเสี่ ยงอยู่ที่
การบริ หารมากกว่าการเลี่ ยงหนี้ ของสมาชิ ก เพราะว่าถ้ากลุ่มทั้งสามกลุ่ มนี้ เป็ นที่พ่ ึงทางการเงิ นที่
ต้นทุนไม่สูงสาหรับชาวบ้าน เขาก็พยายามดึงลูกค้าที่ดี นั้นตัวที่อาจจะต้องไปดูแลคือตัวกรรมการมี
ระบบอย่างไร เช่ น การขึ้นทะเบียนกรรมการอะไรทั้งหลายนี้ มันจะต้องการในระบบแบบนี้ หรื อ
เปล่าซึ่ งมันก็ทาไงให้กรรมการมีความรับผิดชอบมากขึ้น ขณะเดี ยวกันการมีส่วนร่ วมของสมาชิ ก
ตอนนี้ สมาชิ ก ไม่ มี ค วามเข้ า ใจในเรื่ องของระบบมากนั ก ระบบบัญ ชี ห รื ออะไรก็ ต ามแต่
เพราะฉะนั้นเราอาจจะมีการประชุ มสมาชิ กหน่อย ที่ตอนนี้ เขาใช้ความไว้เนื้ อเชื่อใจเป็ นหลัก ถ้าเขา
เชื่อใจ เขาก็คิดว่าคงจะดี ทีน้ ี การเลือกสร้าง ในกลุ่มสมาชิ กสหกรณ์ กลุ่มการเงินทั้งหลาย ก็อาจจะ
สาคัญ เราเชื่ อว่าการส่ งเสริ มประชาชนในแง่ของการออม การใช้จ่ายของเขาเอง หากมาดูเรื่ องเงิน
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ฝากที่เขาฝาก ในกลุ่มสหกรณ์ อันนี้ ก็เป็ นอีกความรู ้ หนึ่ งในแง่เงิ นฝาก ที่ไม่ค่อยพูดถึ งความเข้าใจ
ของสมาชิ กในระบบการเงิ นของสหกรณ์ หรื อกลุ่มองค์กรการเงินของสหกรณ์ ที่ฝากกันอยู่ เรื่ องนี้
ไม่แน่ใจว่าอาจจะเหลือบ่ากว่าแรงหรื อเปล่า จริ งๆ แม้แต่ในสหกรณ์ สมาชิ กต่อให้มี พวกเขาก็ไม่
ค่อยลงมาดูแลมากเท่าที่ควร ดิฉนั คิดว่าทุกคนก็ใช้วิธีเดียวก็คือไว้ใจ อะไรอย่างนี้ นะคะ แต่วา่ จริ งๆ
ในระดับมหาวิทยาลัยมันก็จะมีสมาชิกที่อาวุโสหน่อย มีเวลาหน่อย เขาก็อาจช่วยลงมาดูเวลาประชุ ม
กลุ่ม ก็แปลว่าในกลุ่มสมาชิ กเองก็จะมีบางกลุ่มที่พอจะติดตาม พอจะเข้าใจในเรื่ องของระบบของ
สหกรณ์ แต่ว่าถ้าเป็ นสหกรณ์ ปั๊บ คิ ดว่าสมาชิ กเองจะมี ศกั ยภาพในการควบคุ มตัวกรรมการ ตัว
ระบบเนี่ ยน้อย การมีส่วนร่ วมเนี่ ยไม่มาก กลายเป็ นกลไกส่ วนหนึ่ งของภาครัฐในการกากับดูแลตัว
กรรมการ ตัวองค์ก ร กับการให้ก ารให้ความรู ้ ก ับสมาชิ กของกลุ่ มองค์กรเหล่ านี้ ด้วย การเรี ยนรู ้
ร่ วมกัน จุดที่สาคัญที่สุดคือตัวควบคุมทั้งในส่ วนของหน่วยงานที่กากับ แต่ก็อย่างที่บอกคือ ถ้าด้าน
คนจับเงินหลายที่ การหมุนเงิน เหล่านี้ ก็จะเป็ นความเสี่ ยงที่เชื่ อมโยงกัน แต่สมาชิ กก็ไม่มากเท่ากับ
ความเสี่ ยงที่เกิดจากกรรมการ
คาถาม : ดังนั้น จาเป็ นต้ องใช้ การกากับดูแลในรู ปแบบเดียวกับสถาบันการเงินไหมคะ หมายถึงว่ า
เราต้ องดูความเสี่ ยง 5 ด้ าน ด้ านสภาพคล่อง ความเสี่ ยงด้ านเครดิต อะไรต่ างๆ เหมือนกับที่เรากากับ
ดูแลสถาบันการเงินหรือกากับเพียงจุดใดจุดหนึ่งก่ อน
คาตอบ : เวลาดูเรื่ องสภาพคล่อง ต้องดูเรื่ องเครดิตเนี่ยก็คือกลัวหนี้จะเสี ย แล้วก็การใช้เงินอะไรพวก
นี้ แต่สภาพคล่องในแง่ของพอมันมีเงิ นแล้ว ประเด็นสาคัญคือ ดูว่าเงิ นถูกใช้ไปอย่างไร เงิ นที่เก็บ
ไปใช้หนี้ เสี ย ตัวกรรมการเขาอยากดูแลหรื อเปล่า กรรมการเองเนี่ ย เอาเงินที่สมาชิ กออมเนี่ ยไปใช้
จ่าย ไปลงทุนอะไรพวกเนี้ย มากกว่า ที่เป็ นความเสี่ ยงที่สาคัญ
ทั้ง นี้ จะมี ค วามเสี่ ย งด้า นเครดิ ต ซึ่ ง อันนี้ ค วามจริ ง เราน่ า จะดู ว่า เขาเอาไปใช้ท าอะไร
มากกว่า เครดิตจะลิ้งค์กบั หนี้เสี ย ด้านสภาพคล่อง ซึ่ งจริ งๆ พอไปมององค์กรเหล่านี้ มกั จะไม่ค่อยมี
ปั ญหาสภาพคล่องเหล่านั้น ไม่ค่อยมีการแห่ไปถอนเงิน หรื ออะไรแบบนี้ มันจะเป็ นเหมือนเป็ นการ
ช่ วยเหลื อกันในชุ มชนมากกว่า แต่จะมี ความเสี่ ยงด้านอื่ นก็คือความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิ การอันนี้ จะ
เกี่ยวข้องกับตัวกรรมการเองเลย อีก 2 ด้านก็คือ เรื่ องของด้านกลยุทธ์ ซึ่ งอันนี้ อาจจะมีเกี่ยวบ้างก็คือ
ดูในเรื่ องของว่า คุณได้ทาบทบาทหน้าที่ของคุณดีแล้วหรื อยัง ในฐานะเป็ นสหกรณ์ในการช่วยเหลือ
ชุมชนได้ดีแล้วหรื อยัง หรื อตอนนี้คุณเอาเงินของชุมชนไปทาอย่างอื่น
ตัวสาคัญมากกว่าคือสาหรับกรรมการนะ ตัวนี้ เขาถื อเงิ น เพราะฉะนั้นเป็ นรายได้ เพราะ
เขาอยากได้รายได้ แล้วบางทีก็มีท้ งั สองส่ วนทั้งส่ วนที่ทาให้อยากได้รายได้เพิ่ม แล้วก็ไปปล่อยเงินกู้
ดอกสู ง เสี่ ย งอะไรพวกนั้น แต่ ว่า ส่ วนหนึ่ ง ก็ คื อ การที่ ไ ม่ ไ ด้ย กั ยอก น่ า จะเป็ นความเสี่ ย งด้า น
ปฏิบตั ิการ
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คาถาม : องค์ กรทั้งสามรู ปแบบทั้งสหกรณ์ กองทุนหมู่บ้าน และกลุ่มออมทรั พย์ เราควรใช้ เกณฑ์ ใน
การกากับดูแลเหมือนกันไหม
คาตอบ : ทั้งสามอันนี้ มนั มี ลกั ษณะที่ ตอ้ งบรรลุใน 2 มิ ติ มิติแรกคื อเรื่ องความมัน่ คงของตัวทาง
การเงิ นของเขาเอง เรื่ องที่สองคือเรื่ องคุ ณภาพชี วิตของสมาชิ ก แต่ว่าเรื่ องคุณภาพชี วิตนี้ คิดว่าเป็ น
เรื่ อง Security ประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลในการทางาน แต่เรื่ องความมัน่ คงทางการเงินของเขาเป็ น
เรื่ องการจัดการความเสี่ ยง ซึ่ งหลักการเหมื อนกัน แต่ ขนาดองค์กรต่างกัน ความยืดหยุ่นมันต่า ง
เพราะฉะนั้นอาจจะต้องมี หลักการใหญ่ 2 มิ ติ แต่ว่าพอลงรายละเอี ยด อาจจะต้องมี การก ากับ ที่
ต่างกันบ้างเล็กน้อยหรื อเปล่า ไม่แน่ ใจ แต่วา่ ตัวสาคัญคือการให้กรรมการ เขาสามารถที่จะ Design
ในการบริ หารจัดการได้ แต่ตอ้ งกากับการปฏิ บตั ิการของเขาอีกที ซึ่ งต้องคานึงถึงบริ บทที่แตกต่าง
ของสหกรณ์ เกษตร ประมง อะไรอย่างนี้ เช่น กลุ่มออมทรัพย์ประมง กับกลุ่มออมทรัพย์ดา้ นเกษตร
Caractor ก็ต่างกันแล้ว เพราะว่าแหล่งที่มาของเงิน การให้สิทธิ์ การใช้จ่ายเงินของสมาชิ ก ลักษณะ
ระหว่างชาวประมง ซึ่ งอันนั้นเปิ ดพื้นที่ให้กรรมการเขาสามารถ Design ให้เหมาะกับสภาพของ
สมาชิ ก ต้องดู เราสมมติว่าตัวบางตัวต่างกันได้บา้ ง เช่ น อัตราส่ วนหนี้ สูญหรื อเงิ นกับสภาพคล่อง
อะไรต่างๆ อาจจะเป็ นความแตกต่างกันอยูบ่ า้ ง ใน 3 กลุ่มเพราะว่า Caracter ที่ต่างกัน อาจทาไงให้
เขาสามารถมีตวั กากับตัวชี้วดั ของเขาเอง ที่ Design ที่อยูใ่ นเกณฑ์ ไม่แน่ใจว่าเครื่ องมือในการกากับ
ตอนนี้ใช้เครื่ องมืออะไรในการกากับ มีแค่การตรวจบัญชี อะไรแค่น้ นั หรื อเปล่า ตรงนี้ กลไกในการ
กากับ ต้องลงไปใกล้ชิดแค่ไหน หรื อใช้ตวั เครื อข่ายเป็ นตัวช่วยในการกากับอีกที
คาถาม : ที่ผ่านมาเราไม่ เคยพูดในเรื่ องเครื อข่ าย อันนี้เป็ นไอเดียใหม่ แล้ วเราอาจจะทา เราอาจใช้
เครื อข่ ายในพื้นที่ที่จะกากับ เขาจะรู้ จักตัวเองมากกว่ าที่เราวางกรอบไปแล้ วลงไปครอบเขาหลาย
อย่าง แบบนั้นใช่ หรือไม่
คาตอบ : แต่วา่ อาจจะต้อง Design คือหลักการใหญ่ หรื อสร้างเครื่ องมือ คล้ายๆ ว่าเป็ น Point ใน
การกากับอีกที มี 2 Layer คือกรรมการเอง ในการกากับกลุ่ม ดูแลกลุ่มของเขาเอง ที่เขาดูเรื่ องความ
เสี่ ยง เรื่ องอะไรมาก่อน แต่วา่ ในมุมคิดที่กรรมการ หน่วยงานใหญ๋ ที่ไปกากับอีกที แล้วก็ไปเจอกลุ่ม
ที่ กรรมการก็ทาบัญชี เป็ น เป็ นนายแบงค์เก่า แต่พอเราไปดูรายละเอียด แล้วบัญชี เขาแปลกมากเลย
ซึ่ งแบบนี้เราก็ไม่รู้วา่ กากับ ระบบกากับนี้ เป็ นอย่างไร กองทุนหมู่บา้ น ถูกกากับอย่างไร ดิฉนั คิดว่า
ทั้ง 3 อันมันคล้า ยกัน เหลื อแต่ Design วิธีท างานต่า งกัน กระบวนงาน มี ค วามยืดหยุ่นต่า งกัน
นอกจากก ากับ แล้ว กองทุ น หมู่ บ ้า นต้อ งการให้ ค วามรู ้ ไปด้ว ย หรื อ แม้แ ต่ ส หกรณ์ ก็ ต าม ซึ่ ง
หน่ วยงานที่น่าจะไปช่ วยได้ก็คือ ธกส. และออมสิ น คือ ธกส. ในพื้นที่เขาจะเข้าใจว่า สภาพพื้นที่
แล้วลงไปดูสหกรณ์ เขาก็จะมีความเชี่ ยวชาญ เพราะเขาทางานด้านนี้ โดยตรง จริ งๆ เขาก็สามารถ
เป็ น Agent ได้ กองทุนหมู่บา้ นไม่มีศกั ยภาพในการกากับ เรื่ องหน่ วยกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มอะไร ที่
พช. ก็ไม่มีศกั ยภาพมากในการกากับ ท้ายที่สุดก็เหลือแต่ออมสิ น กับ ธกส. เขาน่าจะทาได้ แต่คราว

309

นี้ ให้เขาสามารถที่จะลงไปช่วยกากับกลุ่มเหล่านั้นโดยตัวเขาเอง มันก็เป็ นเครื่ องมือที่ช่วยกันได้ แต่
ว่าบางทีรัฐบาลต้องมีหลักการใหญ่ๆ อย่างที่บอกไม่แน่ใจว่า ตอนนี้มีอะไรขนาดไหน แค่ตรวจบัญชี
หรื อเปล่า ทีน้ ี ถ้าคุ ณผ่าน ธกส. หรื อ ผ่านออมสิ นแล้วคุ ณดู แค่ตรวจบัญชี ก็อาจจะพอได้ เพราะว่า
ธกส. แล้วเป็ นลูกค้าเขาอยูด่ ว้ ย เขาก็จะเข้าใจในส่ วนนี้ แต่ถา้ ไม่มีหน่วยงานอย่างออมสิ น ธกส. ลง
มาอีกชั้นหนึ่ ง หน่ วยกากับข้างบนเอง กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ กองทุนหมู่บา้ น คิดว่าไม่แน่ใจว่ากรม
ส่ งเสริ มสหกรณ์อาจจะพอได้ เพราะว่าเขาทามานาน แต่กองทุนหมู่บา้ นเองนั้น ไม่แน่ใจว่าเขาจะทา
ได้ม้ ยั ไม่รู้ตอบตรงหรื อเปล่านะ เพื่อให้ Efficiency สู งสุ ดแล้วก็ Cost ในการกากับดูแลไม่สูงมากนัก
คาถาม : การเชื่ อมโยงระหว่ างหน่ วยงานกากับดูแลต่ างๆ คุณคิดว่ ามันจาเป็ นจะต้ องมีหน่ วยงาน
หลักหน่ วยงานหลักหน่ วยงานเดียวหรื อกากับแบบตอนนี้แหละ แต่ เพียงแค่ ว่าแค่ ให้ มีการเชื่ อมโยง
ข้ อมูลระหว่ างกัน แบบไหนมันจะดีกว่ ากัน
คาตอบ : เรื่ องที่วา่ ถ้ามีหน่วยงานขึ้นมากากับอีกชั้น คิดว่าไม่น่าจะดีนะ แต่วา่ น่าจะเป็ นวิธีทางาน
อย่างลักษณะที่เป็ นกติกากลาง เอาเท่าที่จาเป็ น แล้วก็ใช้กลไก มีการทางานร่ วมกัน มีความเชื่ อมโยง
เครื อข่ายเชื่ อมข้อมูล ในการพูดคุ ยกัน การแลกเปลี่ ยนกัน ใช้เป็ นหลักๆ ขั้นต่ าบางเรื่ องที่ จะเป็ น
กลไกการพูดคุย ใช้คาว่าเป็ นเครื อข่ายการเรี ยนรู ้ น่าจะเป็ นเครื่ องมือช่วยเรื่ องหนึ่ งที่ช่วยทาอะไร แต่
ว่าเป็ นหน่วยงานต่างๆ ก็ปิดข้อมูลตัวเอง ไม่ค่อยบอก ชอบใช้อานาจลงมากากับ คิดว่าในความเป็ น
จริ ง มันไม่ค่อยถูก ใช้ความเป็ นเครื อข่ายเป็ นระบบที่ทางานร่ วมกัน เสริ มกัน งั้นต้อง Design ระบบ
Partnership แล้วกฎการกากับในบางจุดอยูบ่ า้ ง แล้วก็ Partnership ไปช่วยกากับ อย่าง ธกส. เองเนี่ ย
แบงค์ชาติลงมาดู หรื อกากับ ความเป็ น Partnership ก็มีส่วน มีความรู ้สึกว่าการทางานกับเขาทาให้
ได้ท้ งั หลักการในการทางานด้วย ได้ความรู ้ใหม่ๆ ก็ได้ความมัน่ ใจอะไรบางอย่าง เป็ นผูก้ ากับที่คอย
ให้คาแนะนา เหมือนเป็ นลูก

ภาคผนวก ฉ
ข้ อมูลสั มภาษณ์ ผู้บริหารหน่ วยงานกากับดูแลองค์ กรการเงินระดับฐานราก

313

ข้ อมูลสั มภาษณ์ ผ้ บู ริ หารหน่ วยงานกากับดูแลองค์ กรการเงินระดับฐานราก (คนที่ 1)
คาถาม : ทางสานักงานเศรษฐกิจการคลัง มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการกากับองค์ กรการเงิน ระดับฐาน
ราก ประกอบด้ วย สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้านและชุ มชนเมือง และกลุ่มออมทรั พย์ ทางทีมวิจัยก็มีการ
ทาแบบสอบถามไปสั ม ภาษณ์ ผ้ ู ใ ช้ บริ ก ารองค์ ก รการเงิ นระดั บ ฐานรากซึ่ งรวมถึง สหกรณ์ ด้ ว ย
ผู้บริหาร สหกรณ์ และผู้กากับในส่ วนภูมิภาค และจะมี part หนึ่งที่จะมีการสั มภาษณ์ ผ้ ูบริ หารหรื อ
ผู้ก ากับ ดู แลในส่ วนกลาง ซึ่ งเราจะมีก ารสั ม ภาษณ์ ผ้ ู เชี่ ยวชาญด้ านการเงิ นการธนาคาร ก็จ ะไป
สั มภาษณ์ อาจารย์ ที่ม หาวิทยาลัย และสั มภาษณ์ ผ้ ูกากับดูแล ก็จะมีทางกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ ธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) กรมพัฒนาชุ มชน และ สทบ. ครั้งนี้สัมภาษณ์
พีใ่ นนามกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ คาถามแรก คือพี่คิดว่ าการกากับดูแลองค์ กรการเงินระดับฐานราก
หรือกากับสหกรณ์เป็ นอย่างไร มีประสิ ทธิภาพหรือไม่
คาตอบ : คือพี่อาจจะตอบไม่ชดั เจน หรื ออะไรเท่าไหร่ นะคะ ไม่ได้ทางานด้านนี้ โดยตรง องค์กร
การเงินระดับฐานรากเท่าที่พี่เข้าใจ เหมือนกับว่าจริ ง ๆ แล้วเราอาจจะยังให้บริ การของประชาชนที่
ยังห่ างไกลจริ ง ๆ ในความเห็นพี่คืออาจจะยังไม่ทวั่ ถึง และตัวการรองรับ เข้าใจว่า พ.ร.บ. ของการเงิน
ฐานรากตอนนี้ก็มี พ.ร.บ. กองทุน แต่ พ.ร.บ. การเงินฐานรากที่เคยอ่านข่าว ตอนนี้ยงั ไม่ออกใช่ไหมคะ
ยังไม่ออกครับ
พี่ก็มี ความเห็ นในเรื่ องของกฎหมายที่ จะรองรั บ ตัวสถานภาพของกองทุ นอื่ น ยัง ไม่ มี
สถานภาพเป็ นนิติบุคคล อาจจะเป็ นพวกกลุ่มธรรมชาติ
คล้าย ๆ กลุ่มสัจจะ ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะ ธรรมชาติ คือ สหกรณ์จริ ง ๆ มีการตั้งแล้ว เป็ นนิ ติบุคคลแล้ว แต่พวกกลุ่มออมทรัพย์
กลุ่มสัจจะ กลุ่มธรรมชาติพวกนี้ พี่มองว่าเขายังไม่ได้รองรับอย่างเต็มที่ อย่างในเรื่ องของกฎหมาย
อะไรประมาณนี้ เพราะฉะนั้นในส่ วนหนึ่ งคนพวกนี้ การจัดการในเรื่ องบางอย่าง ไม่เต็มที่เหมือน
กองทุนชุมชนเมืองแห่ งชาติ ที่เขาจะมี เขาก็ยงั จัดการอะไรได้เต็มที่ พี่มองในแง่ตรงนั้น แล้วก็เท่าที่
ทราบ ในเรื่ องของการเชื่ อมโยง เครื อข่าย มันยังไม่ได้มีการเชื่ อมโยงในเรื่ องของสหกรณ์ อย่าง
ตอนนี้ ก็มีสหกรณ์พยายามทาธุ รกิจร่ วมกันหรื ออะไรพวกนี้ พี่มองว่ามันยังไม่ได้เข้มแข็ง อันนี้ เป็ น
การเชื่อมโยงเครื อข่ายในองค์กร เชื่ อมโยงเครื อข่าย บางทีพี่ลงพื้นที่นาน ๆ ครั้ง บางทีเราเข้าไป เคย
มีนโยบายนานมากแล้ว เป็ น 10 ปี แล้วที่ให้ไปดูเรื่ องกลุ่มสัจจะ ไปดูบญั ชี ดูอะไรให้เขา ในเรื่ องของ
การเชื่อมโยงกลุ่มระหว่างกันการทาธุ รกิจ ทาอะไรด้วยกันยังไม่เต็มที่ แต่อนั นี้ พี่พูดถึงการเชื่ อมโยง
ระหว่างกลุ่มประเภทเดี ยวกัน โดยเน้นเรื่ องเชื่ อมโยงการทางาน เชื่ อมโยงเหมือนกับเครื อข่ายกัน
อะไรประมาณอย่างนี้
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คาถาม : แล้วในบริบทของสหกรณ์ พีค่ ิดว่าการกากับดูแลพีว่ ่ าจะไปในทางไหนครับ
คาตอบ : อันนี้ หมายถึ งกรมพี่ใช่ ไหมคะ คื อถ้าในเรื่ องของสหกรณ์ จริ ง ๆ แล้วบทบาทของกรมพี่
หลัก ๆ คือตรวจบัญชี สหกรณ์ และให้ความรู ้ ทางการเงินการบัญชี เอาหลักที่เกี่ ยวข้องกับที่นอ้ งจะ
ถาม มันก็คือตรวจสอบบัญชี จริ ง ๆ ตรวจสอบบัญชี ในเรื่ องของสหกรณ์ พี่มองว่าการตรวจสอบ
บัญชี ของเราถ้าเราตรวจสอบบัญชี ให้โปร่ ง ใส ให้ความรู ้ ก ับ เขา เน้นในเรื่ องให้เขามี ระบบการ
ควบคุมภายในที่ดี ตรงนี้ มนั ก็จะช่วยผลักดันให้ตวั สหกรณ์เขามีความเข้มแข็ง สิ่ งหนึ่ งที่เราต้องการ
คือเราต้องการให้สหกรณ์พ่ ึงพาตนเองได้จริ ง ๆ สักที เพราะว่ายังมีสหกรณ์ ที่ยงั อ่อนแอ สหกรณ์ ที่
ยังทาบัญชี ไม่ได้ ทางบการเงินไม่ได้ อะไรประมาณนี้ อันนี้ ในเรื่ องของการตรวจสอบ OK ผลการ
ตรวจสอบบัญชี ของเรา หน่ วยเราจะเขี ยนเรื่ องของรายงานอยู่แล้ว ว่ารายงานผลการสอบอี กที ว่า
สหกรณ์น้ ีเขาเป็ นอย่างไร มีขอ้ สังเกตอะไร มีขอ้ เสนอแนะอะไรที่ควรปรับปรุ ง นี้ ก็เป็ นผลของเรื่ อง
การสอบ ประการที่สองคือกรมจะมีการของบประมาณในเรื่ องของการผลักดันให้ตวั สหกรณ์ มี
ความรู้ ในเรื่ องของตัวบุค ลากร หมายถึ งบุ คลากรของสหกรณ์ มี ความรู้ ความเข้าใจในเรื่ องของ
การเงิน การบัญชี การใช้ขอ้ มูลทางบัญชีในการบริ หาร ฉะนั้นเราเชื่ อว่าถ้าเกิ ดสมมติว่าตัวของฝ่ าย
จัดการ ตัวของคณะกรรมการมีความรู้ในเรื่ องการเงิน การบัญชี เขาก็สามารถที่จะดูขอ้ มูลทางบัญชี
เป็ น อะไรประมาณนี้ แล้วก็สามารถบริ หารให้ตวั สหกรณ์มีความเข้มแข็ง แล้วอย่างหนึ่ งที่พบ OK ที่
ผ่านมาเราก็ให้ความสาคัญกับตัวบุคลากรของสหกรณ์ ที่มีฝ่ายจัดการกรรมการ แต่วา่ ใน 2 3 ปี ที่
ผ่านมา เราพบอย่างหนึ่ งนะคะว่าส่ วนหนึ่ งที่จะทาให้ตวั สหกรณ์ถูกตรวจสอบได้คือตัวสมาชิ กของ
สหกรณ์ พูดถึ งสมาชิ กสหกรณ์ ก่อนนะคะ สมาชิ กสหกรณ์ ในปี ที่ ผ่านมา เราก็มีโครงการที่จะให้
ความรู ้ในเรื่ องเกี่ยวกับเรื่ องการตรวจสอบ การทางานสหกรณ์ ในเรื่ องของการที่อย่างน้อยที่สุดคุ ณ
ต้องสนใจอะไรบ้า งกับสหกรณ์ ข องคุ ณเพื่ อที่ จะเป็ นเบื้ องต้นในการตรวจสอบสหกรณ์ ของคุ ณ
เพราะว่าเขาเป็ นคนเลือกคณะกรรมการเข้ามาบริ หาร เราเริ่ มโครงการที่ให้ความรู ้แก่สมาชิ กก็คือใน
ปี ที่ แ ล้ว นะคะ ตั้ง แต่ ปี ที่ แ ล้ว เป็ นต้น มา นอกจากในเรื่ อ งของตัว สหกรณ์ เ ราก็ ใ ห้ ค วามรู ้ บ ัญ ชี
ครัวเรื อนกับประชาชนทัว่ ไป เราสนใจ Focus ไปก่อนคือสมาชิ กสหกรณ์คือกลุ่มเป้ าหมายใหญ่คือ
สมาชิกสหกรณ์คุณต้องรู้เรื่ องการทาบัญชีครัวเรื อน เรา Focus ไปที่พวกเกษตรกร พวกเกษตรกรใน
โครงการต่างๆ โครงการราชดาริ อะไรประมาณนี้ เพราะเราต้องการที่จะให้เขามีความรู ้ในเรื่ องของ
การทาบัญชี ครั วเรื อน เพราะเราชื่ อว่าถ้าสมาชิ กเขารู ้ จกั ไม่ใช่ สมาชิ กค่ะ ถ้าคนทัว่ ไป ประชาชน
ทัว่ ไป ทาบัญชี ครัวเรื อนได้ เขาจะรู ้ จกั การออม สิ่ งหนึ่ งที่เราสอน ในการไปสอนเราเน้นเรื่ องของ
การออมมากกว่าการใช้จ่าย เพราะฉะนั้นเราก็จะมุ่งไปสู่ วา่ ไม่วา่ คุณจะเป็ นสมาชิ กสหกรณ์ หรื อคุณ
จะเป็ นสมาชิ กกลุ่มสัจจะออมทรัพย์ เราอยากให้เขา ok. แหละ ทุกคนต้องมีเรื่ องของการใช้จ่าย แต่
เราอยากให้เขาใช้จ่ายอย่างประหยัด ใช้จ่ายอย่างจาเป็ นจริ งๆ เราต้องการให้เขามีการออมมากกว่า
การไปกูห้ รื ออะไรประมาณนี้ ซึ่ งมันน่าจะทาให้คุณภาพชีวติ เขาโอขึ้น แก้จน แก้การไปกูน้ อกระบบ
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ได้ และสิ่ งหนึ่งที่กรมตรวจฯ ทาก็คือในเมื่อตอนนี้มนั เป็ นโลกยุค IT กรมก็ได้พฒั นาจริ งๆ พัฒนามา
นานแล้วเมื่อปี 40 ในเรื่ องโปรแกรมระบบบัญชี โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ เราพัฒนาโดยกรม และ
ก็พฒั นาขึ้นเรื่ อย ๆ และเราก็มีการส่ งเสริ มให้สหกรณ์ที่มีความพร้อม หมายถึงเขาต้องมี Hardware มี
Triple Ware คือมีความพร้อมในการใช้โปรแกรม พอเขาใช้โปรแกรมระบบบัญชี ตรงนี้ ก็จะช่วยให้
เขาทาบัญชี ทางบการเงิน ทาอะไรได้เร็ วขึ้น แล้วก็มีพวกเอ็นทีเอส ต่างๆ ที่มนั ออกจากโปรแกรมตัว
นี้ ใน ขณะเดียวกันเราก็พฒั นาในเรื่ องของการตรวจสอบการใช้โปรแกรมเหมือนกัน ตรวจสอบได้
เร็ ว หมายถึงว่าถ้าเราตรวจสอบได้เร็ ว ได้ผลเร็ ว เขาก็สามารถที่จะเอางบการเงินนี้ ไปจัดประชุ มใหญ่
จ่ายเงินปั นผล เงินเฉลี่ยคืนให้สมาชิก อะไรประมาณนี้ นะคะ นี่ก็เป็ นเรื่ อง IT และล่าสุ ดเมื่อวันที่ 10
สิ งหาคม กรมได้เปิ ดตัวนวัตกรรมตัวใหม่ ซึ่ งมันอยู่สองเรื่ อง เรื่ องแรกเป็ นเรื่ องเกี่ ย วกับ Smart
Digital เป็ นเรื่ องที่มีท้ งั หมด 4M ที่เราจะทา คือจริ ง ๆ เปิ ดตัวและ Show ไปแล้ว และท่านรัฐมนตรี ก็
ขอให้ดาเนินการให้สาเร็ จอันนี้เหมือนเป็ นการให้ขอ้ มูลด้าน IT ทางโทรศัพท์ จะมีเรื่ อง 4M
- M แรก คือ Smart Me หมายความหมายว่า เราต้องการให้ตวั ประชาชน ใครก็ตามที่มี
มือถือมีโปรแกรม Smart App โปรแกรมบัญชี รับจ่ายง่ายๆ คือโปรแกรมตัวนี้ พอเวลามันเปิ ดขึ้นมา
มันก็จะขึ้นว่าวันนี้จ่ายอะไร รับอะไร เพื่อที่จะให้เขารู ้วา่ วันหนึ่ง ๆ เขารับ-จ่ายอะไรไปเท่าไหร่ นี่ คือ
Smart Me นี่คือตัวเราเอง
- M ที่สองคือ Smart Member อันนี้ จะเข้าไปที่ตวั สมาชิ กสหกรณ์ ตัวสมาชิ กสหกรณ์ ที่
สนใจก็สามารถที่จะโหลดโปรแกรมเข้าไปเขาก็จะสามารถที่จะรู ้ในเรื่ องของข้อมูลของสหกรณ์ของ
เขาได้ อันนี้เป็ นการเริ่ ม มันยังไม่ Complete ทั้งหมด แต่เป็ นเรื่ องที่เราจะพยายามโยงในเรื่ องของตัว
Smart เข้ามา
- M ที่สาม Smart Manager คือเป็ นข้อมูลกับทางสหกรณ์ ทางผูจ้ ดั การ ทางฝ่ ายจัดการ ทาง
กรรมการเช่ น พอสิ้ นวันปั๊ บ อ้าวสหกรณ์ รับเงิ นกูเ้ ท่าไหร่ จ่ายเงิ นกูเ้ ท่าไหร่ อะไรประมาณนี้ เป็ น
การทาตรงนี้ แต่ มีข ้อจากัดว่า สหกรณ์ ต้องร่ วมกับ เราในการที่ จะลงบัญชี ใ ห้เป็ นปั จจุ บนั เขาใช้
โปรแกรมอยูแ่ ล้ว แล้วสหกรณ์ใช้โปรแกรมเรา ทาให้เป็ นปั จจุบนั แล้วก็คล้ายๆ กับมีการ Link กันมา
เราก็จะใช้ Remote ในการใช้โปรแกรมประมวล
- M ที่สี่ คือ Monitor คือคนที่ เกี่ ยวข้องและสามารถที่ จะใช้ขอ้ มูลตัวนี้ ในการ Monitor
ติดตาม นะคะ
- นี่คือสิ่ งที่กรมทา ทีน้ ีมีอีกเรื่ องหนึ่งที่เราเห็นความจาเป็ นว่าสหกรณ์ก็มีความพร้อมในการ
จัดทาบัญชี ทางบการเงิ นได้เอง แต่ในบรรดาสหกรณ์ ประมาณ 8,000 กว่าแห่ ง และมี ประมาณ
2,000 กว่าแห่ง ที่ช่วยเหลือตัวเองได้ กรมส่ งเสริ มจะทราบข้อมูลตรงนี้ มันดีต่อกลุ่มที่ยงั ไม่พร้อมทา
งบการเงิน เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผา่ นมาก็มีการทา MOU ร่ วมกัน 7 หน่วยงาน
ด้วยกัน คือ กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ชุ มนุ มสหกรณ์ ออมทรัพย์แห่ งประเทศ
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ไทย ชุ ม นุ มสหกรณ์ เครดิ ตยูเนี ยนแห่ ง ประเทศไทย ชุ มนุ มสหกรณ์ การเกษตรแห่ ง ประเทศไทย
ชุ มนุ มสหกรณ์บริ การแห่ งประเทศไทย แล้วก็มีเอกชนที่หนึ่ งคือสถาบันพัฒนาองค์กรชุ มชน อันนี้
ทั้ง 7 หน่วยงาน ก็จบั มือร่ วมกันแล้วก็ทาบันทึกข้อตกลง ซึ่ งในบันทึกข้อตกลงนี้ ก็มีจุดประสงค์ก็คือ
เราต้องช่วยกันเพื่อที่จะทาให้สหกรณ์เข้มแข็ง ชื่อโครงการก็จะเป็ นประมาณว่า โครงการสร้างความ
เข้ม แข็ ง ให้ ส หกรณ์ จัด ท าบัญ ชี ท างบการเงิ น อันนั้น ก็ เ ป็ นมิ ติก ารท างานของกรมตรวจบัญ ชี
สหกรณ์ เนื่องจากว่าเราเป็ นกรมตรวจบัญชี เพราะฉะนั้นบุคลากรส่ วนใหญ่ของเราจบบัญชี สิ่ งที่เรา
จะให้ เราไม่ใช่ ส่งเสริ ม สิ่ งที่เราจะให้กบั สหกรณ์ สมาชิ กสหกรณ์ ชาวบ้าน เกษตรกร ประชาชน
ทัว่ ไปได้ ก็คือองค์ความรู ้ที่พวกเรามีก็คือในเรื่ องของการให้เขาจัดทาบัญชี
คาถาม : ผมขอถามนิดหนึ่งครับ แนวทางการส่ งเสริมหรือการกากับที่เกี่ยวกับเรื่องบัญชี ของกรม
ตรวจบัญชี ของสหกรณ์ แต่ ละประเภทนี้ดาเนินการคล้ ายกันหรื อไม่ หรื อว่ าเราปรั บให้ เข้ ากับตัว
สหกรณ์ของแต่ ละประเภทเอง
คาตอบ : เนื่ องจากว่ากฎหมายสหกรณ์ พ.ร.บ. สหกรณ์ให้อานาจของนายทะเบียนสหกรณ์ในการ
กาหนดระบบบัญชี สหกรณ์ แต่ว่าทางนายทะเบียนสหกรณ์ คือ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ก็มอบอานาจใน
เรื่ องนี้ ให้กบั ในเรื่ องของระบบบัญชี กบั กรมตรวจฯ เพราะกรมตรวจฯ จะกาหนดตัวมาตรฐานบัญชี
วิธีปฏิ บตั ิ ทาบัญชี ในตัวมาตรฐานบัญชี ก็จะใช้กบั ทุกสหกรณ์ สหกรณ์ ก็ปฏิ บตั ิตามมาตรฐานบัญชี
อย่างนั้น อย่างนี้ ก็ว่าไป แต่วา่ ในส่ วนที่เรา Support ในเรื่ องของแต่ละสหกรณ์ แต่ละประเภทจะไม่
เหมือนกันเพราะฉะนั้นหากวิธีปฏิบตั ิทางบัญชี จริ ง ๆ วิธีปฏิบตั ิทางบัญชี ถ้าโดยมาตรฐานมันก็ตอ้ ง
คล้าย ๆ กัน แต่วา่ ถ้าเป็ นเรื่ องที่อย่างสหกรณ์การเกษตรจะมีธุรกิจโดยเฉพาะ กรมก็จะมีระเบียบใน
เรื่ องของระบบบัญชี จะทาในเรื่ องของระบบบัญชี เพื่อให้องค์ความรู ้ กบั สหกรณ์ เช่ น ระบบบัญชี
กองทุนสวนยาง ระบบบัญชี โคนม ระบบบัญชี คู่มือเกี่ยวกับเรื่ องปาล์ม ประมาณนี้ หรื อว่าเกี่ยวกับ
เรื่ องน้ ามัน อันนี้ก็จะเป็ นองค์ความรู ้ที่เสริ มเพื่อที่จะให้เขา เอ่อ เพราะว่าธุ รกิจของสหกรณ์มนั มี คือ
ในบรรดา 7 ประเภทของสหกรณ์ มันจะมี 5 ธุ รกิจคือในเรื่ องของธุ รกิจสิ นเชื่ อให้เงินกู้ และธุ รกิ จ
จัดหาสิ นค้าอะไรต่างๆ มาจาหน่าย พวกธุ รกิจจัดหาสิ นค้ามาจาหน่ ายก็พวกซื้ อมาขายไป พวกร้าน
Super Market อะไรพวกนี้ ประมาณนี้ พวกที่ สามก็จะเป็ นพวกธุ รกิ จรวบรวมผลิ ตผล เช่ น ที่
สหกรณ์ รวบรวมข้าวเปลื อก ล าไย รวบรวมอะไรจากสมาชิ ก พวกที่ สี่ ก็เป็ นพวกแปรรู ป ก็พวกที่
รวบรวมมาเสร็ จแล้ว เช่ น ลาไย ก็ไปแปรรู ป อบแห้ง หรื อปาล์มเอาไปแปรรู ป พวกที่ห้าก็เป็ นพวก
ธุ รกิ จให้บริ การพวกส่ งเสริ มให้บริ การ เช่น สหกรณ์บางสหกรณ์ก็จะสหกรณ์ รับจ้างไถนา สู บน้ า
อะไรประมาณนี้ ธุ รกิ จเหล่ า นี้ อย่า งธุ รกิ จสิ นเชื่ อก็ จะมี อนั เดี ย วคื อประเภทสหกรณ์ ออมทรั พ ย์
สหกรณ์ ออมทรัพย์น้ ี ธุรกิ จหลักของเขาก็คือให้สินเชื่ อ ให้เงิ นกู้ ระเบี ยบในทะเบียนบางอย่างที่
เกี่ ยวกับในเรื่ องของการบัญชี บางอย่างแยกกัน เช่ น ในขณะนี้ เช่ น ถ้าให้เงิ นกูแ้ ล้วเกิ ดไม่มาชาระ
มีหนี้ ศูนย์เกิดขึ้น ในทางบัญชี ในขณะนี้ เรามี 2 ระเบียบใช้กบั สหกรณ์ออมทรัพย์ระเบียบหนึ่ ง ใช้
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กับเกษตร หรื อกรมประมง ร้านค้า บริ การ เครดิต มันจะแยก
แต่ตอนนี้ เอ่อพี่ยงั ไม่แน่ใจ พี่ได้
ยินมาว่าพยายามจะรวบรวมให้เหลือเป็ นระเบียบเดียว คือพอดีตอนนี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะ
เนื่ องจากว่า ครม.มีมติเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ที่วา่ ให้มีแนวทางในการปฏิบตั ิกากับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนียน เนื่องจากขณะนี้ เกิดปั ญหาเรื่ องสหกรณ์เครดิตยูเนี ยนคลองจัน่
เพราะฉะนั้นแนวในการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์หรื อ หรื อสหกรณ์ เครดิ ตยูเนี ยน จะมีอะไรที่
เพิ่มขึ้นมาเยอะ
คาถาม : แล้วในบทบาทของกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ จะมีอะไรเปลีย่ นแปลงไหมครับ
คาตอบ : บทบาทของกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ ถ้าเกิดแนวปฏิรูปอันนี้ ออกมา คือจริ ง ๆ มันออกมา
แล้วและนายทะเบียนสหกรณ์คือกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ เขาก็ตอ้ งทาตาม ครม. เพราะว่าเขาร่ วมกับ
ธปท. และกระทรวงการคลัง เขาก็ จะต้องออกเป็ นระเบี ยบนายทะเบี ยนสหกรณ์ ก็ คื อต่ ากว่าตัว
กฎหมาย จะเป็ นสิ่ งที่สหกรณ์ ตอ้ งปฏิ บตั ิ ตรงนั้นเอ่อ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลัก
ในการออก ส่ วนกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ เนื่ องจากว่าเราเป็ นกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ เราก็จะดูแลที่
จะรับผิดชอบคือในการดูแลเรื่ องของการตั้งเผื่อ เขาเรี ยกอะไรนะ การสารอง ต้องพูดภาษาชาวบ้าน
ก็คือ ค่ าเผื่อหนี้ สงสัย จะสู ญ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ เราทามาแล้ว แล้วก็ เป็ นเรื่ องที่ จะต้องปรั บ ให้เข้มขึ้ น
อาจจะต้องปรับทางแบงค์ชาติ ซึ่ งขณะนี้ กรมฯ ก็กาลังดาเนิ นการทาอยู่ คือจริ ง ๆ มีหน่วยงานที่เขา
รับผิดชอบก็ร่างให้นาเสนอท่าน ที่ปรึ กษากรมฯ ไปแล้วนะคะ แต่วา่ เรื่ องนี้ เป็ นเฟส 2 เรื่ องเฟสแรก
คงจะออกเร็ ว ๆ นี้ แล้วก็เฟส 2 กรมตรวจฯ จะต้องคิดในเรื่ องของตรงนี้ แล้วสิ่ งที่กรมฯ ทาไปแล้ว เอ่อ
ครม.กาหนดให้มีแบบสหกรณ์ขนาดใหญ่ คือสหกรณ์ที่มีทุนดาเนิ นงานตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทขึ้นไป
สหกรณ์ ข นาดใหญ่ จะต้อ งท าพวกรายการย่อของงบการเงิ นแล้วก็ ติดประกาศไว้ที่ สหกรณ์ หรื อ
Website ซึ่ งขณะนี้ กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ ได้ท าไปแล้ว และก็ ใ ห้ เ ริ่ ม สหกรณ์ ตั้ง แต่ ว นั ที่ 30
มิถุนายน อันนี้ ก็เลยทาไปแล้วว่าสหกรณ์คงต้องมีทารายการย่อ รายการย่อเหล่านี้ ก็เช่ น เหมือนงบ
การเงินย่อ จะมีขอ้ มูลในเรื่ องของทางการเงินเพิม่ ขึ้นไปในเรื่ องของหนี้ ศูนย์ เอาไปลงทุนที่ไหน เขา
ได้ทราบความเป็ นไปของสหกรณ์ เอาไปลงทุนอะไรที่มีความเสี่ ยงโน่น นี่ นัน่ อะไรอย่างนี้ จะได้
ตื่ น ตัว ประมาณนี้ อัน นี้ ก็ เ ป็ นสิ่ ง ที่ ก รมได้ท า คื อ ก็ มี ก ารประชุ ม ร่ ว มกับ ทางแบงค์ ช าติ ทาง
กระทรวงการคลัง แล้วก็กรมส่ งเสริ มฯ อันนี้เป็ นรู ปแบบของการทางานร่ วมกันอยูแ่ ล้ว
คาถาม : คาถามสุ ดท้ าย พี่ว่ามีความท้ าทายหรื ออุปสรรคในการดาเนิ นงานของกรมตรวจบัญชี
ตอนนีม้ ีอะไรบ้ างไหมครับทีพ่ คี่ ิดว่ ามันเป็ นอุปสรรค หรือเป็ นปัญหาในการดาเนินงาน
คาตอบ : จริ ง ๆ แล้วนะ ถ้าปั ญหาหลักจริ ง ๆ เลยของเรา เรื่ องเกี่ ยวกับสหกรณ์ ก็คือเรื่ องของที่
สหกรณ์ คือ ทาบัญชี ทางบการเงินไม่ได้นนั่ แหละ คือ บทบาทของกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ คือการ
ตรวจบัญชี เพราะฉะนั้นในเรื่ องของกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ เราต้องพยายามตรวจบัญชี ออกงบ
การเงินให้ สิ่ งที่ตามมาหลังจากออกงบการเงินคือเขาจะเอาไปจัดประชุ มใหญ่ จัดสรรกาไรสุ ทธิ เป็ น
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เงินปั นผลเงินเฉลี่ยคืนให้สมาชิ กได้เงิน ok. มีคุณภาพชี วิตที่ ดีข้ ึน สุ ดท้ายของเราว่า สุ ดท้ายของ
สหกรณ์ดีกว่า หลังจากที่ออกงบการเงิน ทีน้ ี ปัญหาอย่างหนึ่ งอย่างที่เรี ยนให้ทราบก็คือว่าเท่าที่พี่ทา
อยูก่ รมฯ คือใกล้เกษียณแล้วก็ยงั พบปั ญหาเรื่ องเดิมอยู่ ปั ญหาคือสหกรณ์ไม่สามารถที่จะจัดทาบัญชี
ทางบการเงินได้ กลุ่มเกษตรกรก็ไม่ตอ้ งพูดถึง กลุ่มเกษตรกร พนักงาน เจ้าหน้าที่อะไรพวกนี้ ยงั ไม่มี
เลย ถ้าจะถามว่ากลุ่มเกษตรกรทาบัญชี ได้ ทางบการเงินได้ น้อยมาก ทางบการเงินได้น้ นั 10 % 3%
ไม่น่าจะถึงด้วยซ้ า แต่สหกรณ์จากประมาณ 8,000 ก็จะมีที่ทาไม่ได้ประมาณ 5,000 up เกือบ 5,000
กว่าแห่ งที่ทาอย่างนี้ จะมีประเภทที่มีพนักงานบัญชี มีนะ แต่ทาบัญชี ไม่ได้ ก็มี มีพนักงานบัญชี ทา
บัญชี ได้ ทางบการเงิ นไม่ได้ก็มี มีพนักงานบัญชี ทาไม่ได้ท้ งั บัญชี ทั้งงบการเงิ นก็มี เพราะฉะนั้น
ส่ วนหนึ่ งที่ว่าเป็ นปั ญหาอุ ปสรรคก็ส่วนนี้ แหละ งานที่สองคือผูบ้ ริ หารสหกรณ์ ซ่ ึ งเป็ นกรรมการ
สหกรณ์ยงั ใช้ขอ้ มูลทางบัญชีในการบริ หารจัดการสหกรณ์ บางสหกรณ์ยงั ไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ คือ
จริ งๆ แล้วผูบ้ ริ หารที่เข้ามาบริ หาร ก็ตอ้ งใช้ขอ้ มูลในทางบัญชี ดูตวั เลขพวกนี้ มนั เป็ นอย่างไร มีฤทธิ์
มันเสี่ ยงไหม อะไร อย่างไร จะบริ หารอย่างไร สหกรณ์ ออมทรัพย์ที่เงิ นล้นระบบมากๆ คุ ณจะจัด
การเงินออกไปทางไหน จะเอาไปลงทุนที่ไหนที่ไม่เสี่ ยง สหกรณ์ที่ขาดเงินคุณจะทาอย่าง คุณจะเอา
เงินที่ไหนมาให้สมาชิกกู้ สิ่ งเหล่านี้ เป็ นสิ่ งที่ ตัวเลขต้องดูเป็ น แล้วจากที่ดูเป็ นปั๊ บ ก็ตอ้ งมาดูวา่ แล้ว
จะไปลงทุนหรื อไปกูเ้ งิ นหรื ออะไร จากที่ไหน ยังไง ส่ งเหล่านี้ การขาดความรู ้ ในเรื่ องของการใช้
ข้อมูลทางบัญชี การขาดความรู ้ ทกั ษะในเรื่ องของการบริ หารการเงิ น ตรงนี้ ยงั มีอยู่ ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ก็
เป็ นอุปสรรคแหละ แล้วก็อีกสิ่ งหนึ่ งเป็ นเรื่ องที่เราเจอเยอะมากก็คือสหกรณ์ ไม่จดั ให้มีระบบการ
ควบคุ มภายในที่ ดี ระบบการควบคุ ม ภายในมันเป็ นเหมื อนหัวใจเลยว่า เหมื อนองค์กรทัว่ ไป คื อ
องค์กรคุณจะเข้มแข็งได้ โตขึ้นมาอย่างสง่างามได้ระบบการควบคุมภายในคุณต้องมี เหมือนร่ างกาย
คนเรา ถ้าระบบการทางานของเราดี ตรงนี้ ร่างกายเราก็แข็งแรง เพราะฉะนั้นสหกรณ์ จะมีจุดอ่อน
จากการควบคุ ม ภายใน หมายถึ ง นั่นแหละ หลาย ๆ อย่า งที่ เป็ นจุ ดอ่ อนจากการควบคุ ม ภายใน
ทั้งหมด เรื่ องบุคลากร ทั้งเรื่ องปล่อยให้มีจุดโหว่ท้ งั หลายแหล่ นะคะ
ค าถาม : ผมขอถามต่ อ นิ ด หนึ่ งครั บ คื อ ถ้ า ผมเข้ า ใจไม่ ผิด คื อ มี ส หกรณ์ มี ผ้ ู ต รวจสอบกิจ การ
สหกรณ์หรือเปล่า เขาเรียกว่าอะไรทีเ่ ลือกจาก
คาตอบ : ok. น้องพูดตรงจุดนี้ มา เตือนพี่ดว้ ยเรื่ องผูต้ รวจสอบ ในระบบของสหกรณ์เรามีอยู่ 3 ผูต้ รวจ
นะ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็ นผูส้ อบบัญชี ซึ่ งมีตามกฎหมายเลยต้องแสดงความเห็นต่องบการเงิน
นะคะ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์จะมีผตู ้ รวจการสหกรณ์ที่เข้าไปดูไปตรวจเป็ นระยะ ๆ นะคะ แล้วตอนนี้
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์จะพยายามที่จะคล้าย ๆ กับออกประเด็นในเรื่ องที่ผตู ้ รวจการเขาจะต้องไปตรวจ ก็
คล้าย ๆ กับกรมตรวจบัญชี สหกรณ์เพียงแต่วา่ จะไม่ลงลึกในเรื่ อง Financial Audit อาจจะลงในเรื่ อง
Management เน้นการบริ หาร แล้วก็ ตวั ที่ สามคื อ คื อผูต้ รวจสอบกิ จการคื อคนที่ ถูก เลื อกจากที่
ประชุมใหญ่ เป็ นสมาชิกก็ได้ เป็ นบุคคลภายนอกก็ได้ แต่ตอ้ งเรี ยนอย่างนี้ วา่ ผูต้ รวจสอบกิจการ ถ้า
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เป็ นสหกรณ์การเกษตร ซึ่ งมีอยูป่ ระมาณ 3,000 กว่าแห่ ง ถ้าจะให้ตรวจเราพยายามเน้นว่าเราขอให้
ตรวจทั้งด้านของ Management ด้าน Financial หรื อด้านของการจัดการ ในเรื่ องของ Operational
หรื ออะไรก็ตาม แต่วา่ ส่ วนใหญ่แล้วถ้าเป็ นสหกรณ์การเกษตรผูต้ รวจสอบกิจการอาจจะมีทกั ษะใน
การตรวจสอบอาจจะยัง ไม่ เต็ม ที่ จนกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ ตอ้ งออกเป็ นระเบี ยบนายทะเบี ย น
สหกรณ์ทวั่ ไปในปี ที่แล้วนะคะว่าผูต้ รวจสอบกิจการ ถ้าจะเป็ นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์ ต้อง
ผ่านการอบรมจากกรมตรวจบัญชี สหกรณ์ หรื อหน่ วยงานที่เข้าไปจับ แต่ตอ้ งได้รับความเห็ นชอบ
จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก่อน เช่น ถ้าสันนิบาตสหกรณ์จะไปกราบพระ หลักสู ตรของคุณจะต้อง
ได้รั บ การการั น ตี จ ากกรมตรวจบัญ ชี ส หกรณ์ ก่ อ น อะไรประมาณนี้ เพราะฉะนั้น ส่ ว นหนึ่ ง ผู ้
ตรวจสอบกิจการจะยังไม่เข้มแข็งเต็มที่ ออมทรัพย์ก็เถอะค่ะ สหกรณ์ออมทรัพย์ในบางแห่ งก็ยงั ไม่
เต็มที่ สิ่ งที่เราต้องการคื อเราต้องการให้ 3 ผูต้ รวจประสานข้อมูลซึ่ งกันและกัน เพราะคุ ณเข้าไป
ตรวจสอบสหกรณ์เดียวกัน กรมตรวจสามารถใช้ขอ้ มูลจากผูต้ รวจการของผูต้ รวจสอบกิจการได้ ผู ้
ตรวจสอบกิ จการสามารถใช้ข ้อมู ล รายงานผลของผูส้ อบบัญชี หรื อผูต้ รวจการสหกรณ์ คื อเรา
ต้องการให้ 3 ผูต้ รวจประสานกันแล้วก็มีความเข้มแข็ง ในขณะนี้ ในเรื่ องของผูต้ รวจสอบกิ จการ
กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ออกระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ฉบับใหม่เมื่อปลายปี ที่แล้ว ถ้าพี่จาไม่ผิด
ประมาณ 14 ธันวาคม 2559 เอ่อ ซึ่ งเป็ นระเบียบที่ตอนแรกก็ถูกตีเยอะนะ เพราะว่าเป็ นระเบียบที่มี
ความเข้มแข็ง เป็ นระเบียบที่ผตู ้ รวจสอบกิจการ คุณจะเข้าตรวจได้คุณต้องมีความเข้มแข็ง คุณต้องมี
ศักยภาพ ประมาณแบบนั้น อันนี้ เป็ นปั ญหา ส่ วนความท้าทายจริ งๆ แล้วกรมฯ ตอนนี้ ก าลังไป
พยายามที่จะให้สหกรณ์ จากที่มีปัญหาเหล่านี้ กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ก็พยายามที่จะให้สหกรณ์ เขา
ใช้โ ปรแกรมระบบบัญ ชี ระบบบัญ ชี ที่ พ ฒ
ั นาจากกรมตรวจบัญ ชี ส หกรณ์ เ นื่ อ งจากว่ า ได้รั บ
มอบหมายให้ดูแลเรื่ องระบบบัญชี เพราะมันจะ Protect ในเรื่ องของการรั่วไหล สหกรณ์อาจจะมี
ความรู ้ สึกอุ๊ยตายแล้ว อันนี้ จะผ่านไปก็ตอ้ งกรอกช่ องนั้นก่อน กรอกช่ องนี้ ก่อน อะไรประมาณนี้
เพราะเรา Set ไว้วา่ คุณจะผ่านไม่ได้ระบบบัญชี คุณต้อง Ok เพราะฉะนั้นตรงนี้ เราต้องการที่จะเพิ่ม
จานวนของสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมให้มากขึ้น อย่างน้อยคุณให้เขาใช้โปรแกรมระบบ e มากขึ้น เขา
จะช่วยลดในเรื่ องของการทาบัญชี ทางบไม่ได้ อันนี้เป็ นจุดหนึ่ง ส่ วนในเรื่ องของการควบคุมภายใน
ที่มีจุดอ่อนอยู่ เราเองพยายามที่จะประกวด ล่าสุ ดเรามีประกวด เพิ่งประกาศไปเมื่อ 10 สิ งหาคมนี้ มี
การประกาศสหกรณ์ที่มีจริ ยธรรมด้านการเงิน การบัญชี เรามีอยูท่ ้ งั หมด 10 ภาคสหกรณ์ แล้วให้แต่
ละภาคหาสหกรณ์ที่มีจริ ยธรรมด้านการเงินการบัญชี มีเกณฑ์เยอะแยะเป็ น 100 ข้อ สาหรับสหกรณ์
ที่มีจริ ยธรรมทางด้านการเงิ นการบัญชี พวกที่ ได้รางวัลก็จะต้องจัดว่าเป็ นสหกรณ์ ที่มีระบบการ
ควบคุมภายในหรื ออะไรพวกนี้ เพื่อเราต้องการที่จะมันก็เป็ นตัวหนึ่ งที่จะกระตุน้ ให้สหกรณ์ตื่นตัว
ขึ้นมา ประมาณแบบนี้ค่ะ แล้วก็ให้ความรู ้ เพราะเรื่ องให้ความรู ้เป็ นเรื่ องปกติของเรา
- อ๋ อ ค่ะ ขอบคุณค่ะ ถ้ามีอะไรที่ตอ้ งการข้อมูลเพิ่มเติม หรื อยังไม่ชดั เจนอะไรก็บอกได้เลย
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นะคะ แต่จุดหนึ่งที่กรมฯ ต้องการก็จะเป็ นอย่างนี้ค่ะ คือเราอยากให้สหกรณ์เขาโตได้ดว้ ยตัวของเขา
เองแล้วก็พ่ งึ พาตัวเองได้ สิ่ งนี้คือสิ่ งที่กรมตรวจฯ ต้องการให้เขาเข้มแข็ง และตอนนี้ เราก็สร้างความ
เข้มแข็งตั้งแต่ บุคลากรสหกรณ์ กรรมการฝ่ ายจัดการ ผูต้ รวจสอบกิ จการ แล้วก็ล งถึ ง ตัวสมาชิ ก
สหกรณ์ เพื่อที่ จะให้ทุกอย่างมันลงถึ งตัวจริ งๆ แล้วสิ่ งหนึ่ งที่ สาคัญเดี๋ ยวน้องสัมภาษณ์ ทางกรม
ส่ งเสริ มสหกรณ์ ท่านก็จะทราบว่าในขณะนี้ เราร่ วมมื อกับกรมส่ งเสริ มสหกรณ์ หลายเรื่ อง ไม่ใช่
สหกรณ์ ไม่ร่วมมื อนะคะ แต่หมายความว่าความร่ วมมื อในขณะนี้ 2 - 3 ปี หลังคือชัดเจนมาก
เพื่อที่จะประคองสหกรณ์ให้เติบโตด้วยกันนะคะ
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ข้ อมูลสั มภาษณ์ ผ้ บู ริ หารหน่ วยงานกากับดูแลองค์ กรการเงินระดับฐานราก (คนที่ 2)
คาถาม : ขอบคุ ณนะครั บที่กรุ ณาให้ สั มภาษณ์ เกี่ยวกับการกากับองค์ กรการเงินระดับฐานราก
ซึ่งประกอบด้ วย 3 กลุ่มหลัก ๆ คือ สหกรณ์ กองทุนหมู่บ้านและชุ มชนเมือง กลุ่มออมทรั พย์ เพื่อการ
ผลิ ต ของกรมพั ฒ นาชุ ม ชน เรามี ก ารลงไปส ารวจตามพื้น ที่ 11 จั งหวัด ทั่ว ประเทศ สั มภาษณ์
ผู้ใช้ บริ การ ผู้บริ หาร และผู้กากับในส่ วนภูมิภาค ซึ่ งงานนี้ก็เป็ น Part แรก ส่ วน Part ที่สองก็เป็ น
การสั มภาษณ์ ผ้ ูเชี่ ยวชาญด้ านการเงินการธนาคาร และผู้ที่มีหน้ าที่กากับดูแลในส่ วนกลาง ครั้ งนี้ก็
เลยมาสั มภาษณ์ในส่ วนกลาง ฐานะเป็ นกรมส่ งเสริมสหกรณ์ ซึ่งคณะผู้วิจัยก็ได้ สัมภาษณ์ กรมตรวจ
บัญชี สหกรณ์ สานักงานกองทุนหมู่บ้าน กรมพัฒนาชุ มชน ธนาคารแห่ งประเทศไทย (ธปท.) ขอ
เริ่ ม คาถามเลยนะครั บ ไม่ ทราบว่ า ท่ า นคิด ว่ าการกากับองค์ กรการเงินฐานรากในปั จจุ บั น ซึ่ งใน
บริบทของท่ านอาจเน้ นในเรื่ องสหกรณ์ เป็ นอย่ างไร มีประสิ ทธิภาพหรื อไม่ และถ้ ามองจากผู้ออก
นโยบายส่ วนกลางคิดว่ามีประสิ ทธิภาพหรือไม่
คาตอบ : เริ่ มต้นในการกากับดูแลองค์กรการเงิ นฐานรากที่เป็ นอยู่ในปั จจุ บนั นี้ ว่ามีประสิ ทธิ ภาพ
หรื อไม่เพียงใด ถ้าบอกกลุ่มขององค์กรการเงินฐานรากมา 3 กลุ่ม เช่นในกลุ่มของสหกรณ์ กองทุน
หมู่บา้ น มีกฎหมายรองรับถูกต้องไหมคะ แต่ก็อาจจะมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตพี่เข้าใจถูกใช่ไหม
คะว่ากลุ่มนี้จะไม่มีกฎหมายรองรับ ไม่มีฐานะเป็ นนิ ติบุคคล เพราะฉะนั้นองค์กรการเงินฐานรากใน
ระบบของบ้านเรานี้ ก็มีท้ งั ที่เป็ นทั้งองค์กรที่มีกฎหมายรองรับที่มีความชัดเจนระดับหนึ่ ง กับที่ไม่มี
กฎหมายรองรับอะไรเลย ก็ใช้กฎของสังคมที่พวกเขาอยูร่ ่ วมกัน พี่เข้าใจถูกต้องนะคะ ทีน้ ี พอเราพูด
ถึงตรงนี้ เราก็มาดูในภาพรวมกันก่อน ภาพรวมทั้งหมดนะคะว่าการกากับดูแลองค์กรการเงิ นฐาน
รากยังเป็ นลักษณะของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบต่างคนต่างทา เหมือนอย่างเมื่อกี้บอกว่าสหกรณ์
เขาอยูใ่ นการกากับดูแลของกระทรวงเกษตรฯ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ กองทุนหมู่บา้ นนั้นอาจจะเป็ น
ของมหาดไทยด้วยใช่ป่าว พี่เข้าใจถูกใช่ไหมคะ
ใช่ครับ อยูส่ านักนายกครับ
และก็กลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อการผลิต เรี ยกว่ากลุ่มอาชี พ ก็ของพัฒนาชุ มชน ก็มหาดไทย
เหมือนกัน ทีน้ ี องค์กรการเงินฐานรากที่วา่ มาทั้งหมดนี้ ต่างคนก็ต่างทา สหกรณ์ ก็ไปอย่าง กองทุน
หมู่บา้ นก็ไปอย่าง กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ก็ไปอีกลักษณะหนึ่ งก็ต่างคนต่างทาหน้าที่ของแต่ละคนกัน
ไม่เคยคิดว่าจะมาเชื่อมโยงกันอย่างไร โดยที่ยงั ไม่มีการที่จะร่ วมกันกาหนดทิศทาง หรื อวางแผนใน
การกากับองค์กรการเงิ นฐานรากร่ วมกันเลย อันนี้ จะทาให้ขาดประสิ ทธิ ภาพในการกากับ ซึ่ งจะมี
ความแตกต่างถ้าเราไปดูการกากับสถาบันการเงิน เช่น ธปท. กากับ การกากับดูแลธนาคารพาณิ ชย์
จะกี่ แห่ ง ก็ แ ล้วแต่ ทัว่ ประเทศ ก็ จ ะถู ก ก ากับ โดย ธปท. มัน ค่ อนข้า งจะมี เ อกภาพในการก ากับ
มากกว่าองค์กรการเงิ นฐานรากที่ มีสหกรณ์ ร่วมอยู่ดว้ ย การส่ งเสริ มก็ยงั ขาดการบูรณาการที่ ดีอีก
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ระหว่า งหน่ ว ยก ากับ ที่ รั บ ผิ ด ชอบดู แ ล จึ ง ไม่ ส ามารถให้ บ ริ ก ารการเงิ น แก่ ป ระชาชนได้อ ย่า ง
ครบถ้วน แล้วก็ เป็ นลัก ษณะของการหาแหล่ ง ทุ นให้ก ับ ประชาชนมากกว่า การที่ จะส่ งเสริ ม ให้
ประชาชนรู ้ จกั เรื่ องของการเงิ น รู ้ เรื่ องการวางแผนการเงิ น รู ้เรื่ องการเก็บออม แต่ว่าทุกหน่ วยงาน
มุ่งแต่รู้ว่าชาวบ้านพวกนี้ ประชาชนพวกนี้ เขาขาดแคลนเงิ นทุน ก็ต้ งั หน้าตั้งตาหาแหล่งทุนมาให้
เขา แต่ขาดการให้ความรู ้ ในเรื่ องของการบริ หารจัดการเงิ นสด หรื อการเก็บออม แต่เวลาจาเป็ นก็
ค่อยมากู้ พี่ว่าเบื้ องต้นก็ประมาณอย่างนี้ ก่อน ที น้ ี ก็กลับมาดู ในส่ วนของสหกรณ์ ที่ กรมส่ งเสริ ม
สหกรณ์กากับดูแลอยูว่ า่ ปั จจุบนั ในเรื่ องของการกากับเป็ นอย่างไร ซึ่ งก็เป็ นที่รู้กนั ว่าส่ วนหนึ่ งของ
เราเอง ที่ อยู่ภายใต้ก ารก ากับ ของเรา ณ วันนี้ ก็ ย งั ไม่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพสั ก เท่ า ไหร่ มันถึ ง ได้เกิ ด มี
ข้อบกพร่ องมีปัญหา มีความไม่มนั่ คงทางการเงิ น สร้ างความเสี ยหายให้กบั ประชาชนหรื อสมาชิ ก
ของสหกรณ์ ก็เนื่ องมาจากว่าสหกรณ์มีการพัฒนาเรื่ องการให้บริ การทางการเงินไปอย่างรวดเร็ ว ก็
เหมือนกับว่าจะแข่งกับสถาบันการเงินอื่น ๆ แต่ยงั ขาดการบริ หารจัดการในเรื่ องของความเสี่ ยงทาง
การเงิ น หน่ วยงานของรั ฐ อย่างกรม ก็ยงั ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ ความเชี่ ยวชาญทางด้าน
การเงิ นอย่า งแท้จริ ง ถ้า เที ย บกับบุ ค ลากรของ ธปท. หรื อของกระทรวงการคลัง ที่ ดูแลเกี่ ย วกับ
การเงิ นของประเทศ เราก็จะเทียบไม่ได้เลย สหกรณ์ ขนาดเล็กที่ขาดความต่อเนื่ องในการบริ หาร
เพราะว่ า ระบบของการเป็ นกรรมการ ถ้า ยกตัว อย่า งไปในภาคการเกษตร หมายถึ ง สหกรณ์
การเกษตร ก็จะไม่มีปัญหา แม้จะไม่ได้ดาเนิ นกิจการหลักในเรื่ องของการรับฝากเงิน หรื อการให้กู้
เป็ นหลัก หรื อมุ่งที่จะส่ งเสริ มอาชี พก็จริ งนะคะ แต่ในเรื่ องของการให้บริ การแก่สมาชิ กต้องมีความ
จาเป็ นในเรื่ องของการจัดหาแหล่งทุนให้กบั สมาชิ กเพื่อทาการเกษตร อย่างที่เรี ยนตอนต้นว่าพอพูด
ถึงเรื่ องการเงินในภาคสหกรณ์เราก็นึกถึงแต่เรื่ องการให้บริ การ ให้กู้ อะไรอย่างนี้ มากกว่า ซึ่ งก็เป็ น
ปั ญหาหรื อสร้ า งปั ญหาในการให้บ ริ การทางการเงิ น เช่ นกัน คื อมี หนี้ ค ้าง การช าระเงิ นไม่ ตาม
กาหนด ตามสัญญา ประมาณนี้ บางทีก็นามาซึ่ งการขาดทุน ไม่สามารถคืนทุนให้กบั สมาชิ กที่เขาเอา
เงิ นมาลงทุ นไม่ว่าในรู ปของหุ ้น เป็ นต้น นี่ ก็คือในแง่ ของการขาดประสิ ทธิ ภาพในเรื่ องของการ
กากับดู แลที่ เป็ นอยู่ปัจจุ บนั นะคะ โดยเฉพาะในส่ วนของกรมส่ งเสริ ม สหกรณ์ ก็ ยงั ไม่ดี แม้จะมี
กฎหมายรองรับ และกฎหมายบอกว่าให้ตอ้ งทาโน่น ทานี่บา้ ง
คาถาม : ผมขออนุ ญาตไปข้ อสองต่ อนะครั บ แล้ วพี่คิดว่ าความท้ าทายหรื ออุปสรรคในการกากับ
ดูแลองค์ กรการเงินฐานรากหรือแม้ กระทัง่ เฉพาะตัวสหกรณ์ คือพีค่ ิดว่ าความท้ าทายในปัจจุบันอยู่ทไี่ หน
คาตอบ : ความท้า ทายหรื ออุ ป สรรคในการกากับดู แลพี่ ว่าโดยที่ องค์กรการเงิ นฐานรากมาเป็ น
การเงินภาคประชาชนที่เหมือนกับด้อยคุณภาพไปแล้วระดับหนึ่ ง แล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับคนหมู่มาก
แล้วก็มีความหลากหลายอาชีพ แถมยังเป็ นคนที่อยูใ่ นชั้นที่ดอ้ ยโอกาสทางเศรษฐกิจ มีรายได้ต่า ไม่
แน่นอน ไม่มีความมัน่ คงในการประกอบอาชี พ ในขณะที่บุคคลเหล่านี้ เขาก็มีความจาเป็ นที่จะต้อง
ใช้จ่ายแล้วก็คนกลุ่มนี้ก็เป็ นกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงบริ การทางการเงินในระบบของสถาบันการเงิน
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หรื อธนาคารพาณิ ชย์ที่อยู่ในการกากับ ที่ ดีอย่า ง ธปท. หรื อกระทรวงการคลัง ประมาณนี้ นะคะ
เพราะว่าเราหมายถึ งองค์กรการเงิ นฐานรากเขาก็จะขาดฐานข้อมูลบางองค์กรก็ไม่มีกฎระเบียบที่
ชัดเจนหรื อที่ดีมาปฏิบตั ิ มากากับ และก็การบังคับใช้กฎหมาย อย่างเช่ นสหกรณ์ ก็ยงั ไม่ดีพอนี่ คือ
เป็ นอุปสรรคหรื อว่าเป็ นความท้าทายที่ทาให้ผกู ้ ากับต้องใช้ความระมัดระวังมาก เพราะปั ญหากับ
องค์กรการเงิ นเหล่านี้ มันก็ส่งผลกระทบเป็ นวงกว้าง แม้ว่าจะเกิ ดขึ้นเป็ นจุดเล็ก ๆ หรื อว่าเป็ นเงิ น
น้อย เงิ นไม่สูงสักเท่าไหร่ หรื อว่าปั ญหาจะเกิดแค่จุดเดียว หรื อไม่กี่จุด แต่เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วบางทีก็มี
ความเชื่ อมโยง แล้วก็มีความสัมพันธ์กนั ก็ทาให้เกิ ดปั ญหาขึ้นในวงกว้าง แล้วอาจทาให้ปัญหานี้ เป็ น
ปั ญหาที่ใหญ่ข้ ึนมาได้ ประกอบกับความไม่รู้ และการขาดการวางแผนการเงินที่เรี ยนตอนต้นนะคะ
การวางแผนการเงิ นที่ ดีข องประชาชน มันก็ เลยท าให้ใ นส่ วนของการก ากับ ดู แลจึ ง ด้อยไปด้วย
ในทางที่ดีคือการพัฒนาในส่ วนนี้ก็น่าจะต้องมีการกากับดูแลควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจ สร้าง
การรับรู ้ในการส่ งเสริ มให้ประชาชนมีความรู ้ แล้วก็รู้จกั การบริ หารรายได้ของเขา ลดค่าใช้จ่าย และ
มีการเก็บออมอย่างสม่าเสมอ คือให้ความสาคัญเกี่ยวกับเรื่ องของการออม ควบคู่ไปกับเรื่ องของการ
พัฒนา การกากับให้มีประสิ ทธิ ภาพสาหรับคน กลุ่มที่เป็ นองค์กรการเงินระดับฐานราก
คาถาม : ผมขอถามเพิม่ นิดหนึ่งทีเ่ กีย่ วกับองค์ กรการเงินเฉพาะของสหกรณ์ พี่คิดว่ าเมื่อเฉพาะ คือ
ถ้ าอย่ างเป็ นองค์ กรการเงินฐานรากประเภทอื่น ๆ คือมูลค่ าสิ นทรั พย์ ของแต่ ละที่ก็จะไม่ ได้ ต่างกัน
มากถึงขนาดทีใ่ หญ่หน่ อยก็ประมาณ 3 ร้ อยล้าน แต่ ของสหกรณ์ เองมันมีความแตกต่ างกันเยอะมาก
มี ต้ ั งแต่ ล้ า น สองล้ า น จนถึ งเป็ นหมื่ น ๆ ล้ า น พี่ คิ ด ว่ า ในการก ากั บ มั น มี อุ ปสรรคอะไรมั้ ยครั บ
โดยเฉพาะทีว่ ่ามีความหลากหลายมาก โดยเฉพาะเรื่องขนาด
คาตอบ : นี่ แหละ การมาพูดถึ งสหกรณ์ ก็ดว้ ยความที่แบบว่า มันมีความหลากหลายของกลุ่มอาชี พ
ของคน มี ต้ งั แต่อาชี พที่มีรายได้น้อย ๆ จนถึ งกลุ่มที่มีรายได้เยอะ ๆ ในขณะที่กฎหมายสหกรณ์ ที่
เป็ นอยูม่ นั เป็ นกฎหมายเชิงในลักษณะของการส่ งเสริ ม ไม่ใช่ไปเน้นในเรื่ องของการกากับ เพราะถือ
ว่ามันเป็ นเรื่ องที่อยูใ่ นกลุ่มของคนในองค์กรเดียวกัน หรื อในพื้นที่เดียวกันอะไรเท่านั้น อะไรอย่าง
นี้ แล้วก็ทาธุ รกิ จก็ ไม่ มีความหลากหลายเท่ ากับธนาคารพาณิ ชย์ พูดง่ า ยๆ อย่างเช่ นว่าท าแต่ก ับ
สมาชิ ก มัน ก็ เ ลยท าให้ เกิ ด การละเลยในเรื่ อ งของการก ากับ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แล้วในขณะที่
กฎหมายเองก็มาเปิ ดช่องให้สหกรณ์สามารถที่จะเชื่ อมโยงกันได้ระหว่างสหกรณ์ และก็ยงั เปิ ดให้มี
คนภายนอกเข้ามาเป็ นสมาชิ กได้ เช่ นสมาชิ กสมทบ อะไรอย่างนี้ พวกนี้ มนั ทาให้เกิ ดปั ญหาบาน
ปลาย ที่อาจจะต้องมีการปรับปรุ งแก้ไขโดยการปิ ดกั้นในเรื่ องตรงนี้ กับประการที่สองก็คงต้องเพิ่ม
มาตรการในการกากับดูแลองค์กร หมายถึงตัวสหกรณ์ที่มีทุนดาเนิ นงานมากในระดับหนึ่ ง เพื่อลด
ความเสี ยหายในเรื่ องของตัวปริ มาณเงินของประชาชนที่เข้ามาอยูใ่ นสหกรณ์ ในลักษณะที่มีทุนเยอะ
ก็คงต้องแบ่งขนาด ต้องมีการกากับ เพื่อความเข้มข้นหรื อเพิ่มมาตรการการกากับให้มีประสิ ทธิ ภาพ
มากขึ้น อาจจะใกล้เคียงกับการดูแลการกากับของธปท. ดูแลธนาคารพาณิ ชย์ อะไรประมาณนี้
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คาถาม : คาถามข้ อที่สามนะครั บ พี่คิดว่ าการกากั บองค์ กรการเงินระดับฐานราก หรื อโดยเฉพาะ
สหกรณ์ สามารถปรับปรุ งในด้ านใดได้ บ้าง
คาตอบ : เรื่ องสหกรณ์เลยนะคะ การกากับดูแลของสหกรณ์ มาเข้าจุดที่เรากาลังกังวลอยูว่ า่ ในระบบ
สหกรณ์ท้ งั หมด สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี ยน ส่ วนใหญ่ก็เป็ นออมทรัพย์ ในเรื่ องของ
การกากับที่เรากาลังปรับปรุ งอยู่ กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ก็รับที่จะนาเอาเกณฑ์กากับสหกรณ์ ออมทรัพย์
สหกรณ์เครดิตยูเนี ยนตามที่ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติแล้วนะคะ ให้มาปรับเพิ่มประสิ ทธิ ภาพ
เพิ่มเกณฑ์กากับ จากของเดิมที่มีอยูแ่ ล้วให้เข้มข้นขึ้น หรื อให้ครอบคลุมความเสี่ ยงทางการเงิน 4 ด้าน
ซึ่ งได้มีการกาหนดมาแล้ว ด้านธรรมาภิบาล สภาพคล่องเครดิต ปฏิบตั ิการตามที่มติ ครม.ว่า เอามา
พัฒนา เอามาเริ่ มต้นทา คือไม่ว่าจะอยู่ที่ตรงไหน เหมือนกับว่าเริ่ มจะให้เรายอมรับว่ามีความเสี่ ยง
เพิ่มมากขึ้นจากการบริ หารจัดการเงิ นของสหกรณ์ ในลักษณะเช่ นนี้ เราก็คงต้องทา ต้องยอมรับว่า
แต่เดิมเรื่ องของการจัดการความเสี่ ยง ในเรื่ องของการบริ หารจัดการการเงินให้มีความมัน่ คง มันก็ยงั
ไม่มีในสหกรณ์ ยังไม่มีอย่างจริ งจัง ซึ่ งในเรื่ องนี้ ในความพยายามของกรมฯ ก็ได้มีการหารื อแนว
ทางตรงนี้ กบั กระทรวงการคลัง ธปท. ธ.ก.ส.ที่เราคิดว่าเขาเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญทางด้านการเงิน และใน
เรื่ องของการที่จะไปแก้ หมายถึงอานาจของทางภาครัฐ ที่จะไปกากับดูแลของนายทะเบียน ปรึ กษา
ทางกฤษฎีกา เพื่อให้มาเป็ นพี่เลี้ยง ตอนนี้ ก็ตอ้ งการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของฝ่ ายกากับคือนายทะเบียน
สหกรณ์ ในการใช้บงั คับกฎหมายหรื อว่าหลักเกณฑ์ที่กาหนดขึ้นเพื่อกากับดูแลกิ จการทางการเงิ น
ของสหกรณ์ ออมทรัพย์ สหกรณ์ เครดิ ตยูเนี ยน นอกนั้นแล้ว กรมส่ งเสริ มสหกรณ์ ตอนนี้ ก็อย่างที่
เรี ยนก็ได้พยายามที่จะประสานอยูเ่ นือง ๆ กับ ธปท. กระทรวงการคลัง เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทางการเงิ นของสหกรณ์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลตรงนี้ ต้องการทาการวิเคราะห์ดูขอ้ มูลเพื่อจะได้เตือนภัย
ทางการเงิ นให้กบั สหกรณ์ และในส่ วนของกรมเอง ก็ได้ต้ งั ศูนย์วิเคราะห์และติดตามสถานการณ์
ทางการเงิ นเพื่อให้มีเจ้าหน้าที่ ที่รองรั บ การรายงานข้อมูลการเงิ นเพื่อเอามาวิเคราะห์แล้วก็จะได้
เตือนภัยทางการเงิน และจัดการความเสี่ ยงในเรื่ องนี้ ไม่วา่ จะด้านเครดิต สิ นเชื่ อ หรื อว่าธรรมาภิบาล
อะไรก็แล้วแต่ ก็เป็ นจุดที่เราพยายามทาอยู่
คาถาม : ข้ อที่ 4 พีค่ ิดว่าในหน้ าทีข่ องกรมส่ งเสริมสหกรณ์ เองควรมีบทบาทในการพัฒนาการกากับ
ดูแลองค์ กรการเงินระดับฐานราก อาจจะเป็ นเรื่องสหกรณ์อย่างไรบ้ างครับ
คาตอบ : คืออันนี้ จริ งๆ แล้ว นอกจากจะพัฒนากฎหมายให้มีผลลัพธ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพหรื อที่เข้มข้นมาก
ขึ้น ด้านธุ รกิ จ ด้านธุ รกรรมการเงิ น ที่สหกรณ์ ทาไปแล้ว หรื อแทนที่สหกรณ์ จะออกมาเตือนแล้ว
ก็คิดว่ามันควรจะพัฒนาศักยภาพในการตรวจสอบการดาเนิ นงานของสหกรณ์ ก็ตอ้ งเริ่ มต้นตั้งแต่
การพัฒนาเจ้าหน้าที่ของกรมเอง ที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบ โดยต้องมีการอบรมผูต้ รวจการในกรณี
ที่มีปัญหา หรื อมีขอ้ บกพร่ องอะไร หรื อมีการทุจริ ต พูดกันง่าย ๆ ก็ตอ้ งตั้งทีมตรวจสอบขึ้นมาทั้งใน
ส่ วนกลาง และส่ วนภูมิภาคที่ รับผิดชอบโดยตรง และในส่ วนกลางที่ จะต้องลงไปช่ วยเสริ มเพื่อ
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แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และก็ในเรื่ องของการสร้ าง พอมี การอบรมพัฒนาตรงนี้ แล้ว ก็ตอ้ งมี การ
สร้างทักษะของเขา ให้เขาได้ลงไปปฏิบตั ิหน้าที่ พัฒนาไปเรื่ อย ๆ และการให้ความรู้หรื อการพัฒนา
ประสิ ทธิ ภาพก็ตอ้ งทาไปอย่างต่อเนื่ อง ไม่หยุด ไม่เปลี่ ยน แต่ว่าอาจจะมีการประเมินผลและวาง
แนวทางการพัฒนาหรื อเพิ่มศักยภาพไปเรื่ อยๆ และก็มีการกาหนดมาตรการในการกากับดูแลเพื่อให้
มีมาตรฐาน และมีประสิ ทธิ ภาพโดยที่มีพี่เลี้ยง โดยที่เราเองก็มีพนั ธมิตร มีกระทรวงการคลัง แบงค์
ชาติ มาเป็ นพี่เลี้ ยง มาสอนมาช่ วยเราหาทางออกนะคะ ถึ งแม้ว่าจะเป็ นความยากเพราะว่าในขณะ
ที่เป็ นช่วงเปลี่ยนผ่าน การยอมรับการสร้างการรับรู ้ การสร้างความเข้าใจ สาหรับตัวสหกรณ์เอง ก็
ต้องใช้เวลา และก็บางครั้งเราก็ตอ้ งเหมือนกับว่าต้องระมัดระวังกับเรื่ องที่มีผลกระทบกับเขาว่าเรา
ใช้เกณฑ์อะไรที่เขาไม่เคยใช้บงั คับเขาอะไร ก็ตอ้ งอาจจะช้า หรื อสะดุด มีอุปสรรคมาก ไม่สามารถ
ทาได้ตามที่เราคิดจะทา ในช่วงเวลาที่เราพอทาได้ อะไรอย่างนี้ค่ะ
คาถาม : พอดีผมทราบว่ ามีโครงการที่เกี่ยวกับสหกรณ์ เครดิตยูเนียน และสถาบันการเงินชุ มชน
อันนีเ้ ป็ นโครงการของกรมส่ งเสริมมั้ยครับ
คาตอบ : โครงการของเครดิ ตยูเนี ยนนะคะ คื อตามที่ เราเห็ นแล้วว่า คณะกรรมการของสหกรณ์
เครดิ ตยูเนี ยนเขาเป็ นคนที่ไม่มีความรู ้ ในเรื่ องของการจัดการพื้นฐานทางการเงิ น แม้แต่พ้ืนฐานว่า
การที่จะดูงบ ดูบญั ชี เขาก็ยงั ดูไม่ได้เพราะฝ่ ายจัดการจะมาเป็ นฝ่ ายชี้นาเขา เขาจะไม่ค่อยรู ้เรื่ อง ก็เลย
ทาโครงการนี้ ข้ ึนมาเพื่อให้คณะกรรมการเอง พออ่านงบได้ วิเคราะห์งบได้ รู ้แล้วว่าปั ญหาอะไรอยู่
ตรงไหน การที่จะไปวางแผนเพื่อสอนให้สมาชิกได้รู้จกั บริ หารการเงินหรื อมาทาหน้าที่ที่ใช้บริ การ
ทางด้านการเงิ นกับสหกรณ์ ให้เขารู ้ จกั ได้ทาแผน วางแผน มี การสารวจ มีอะไรอย่างนี้ ค่ะ และก็
บริ หารจัดการไปในลักษณะที่วา่ เพื่อให้เขาได้เป็ นองค์กรที่ให้บริ การทางการเงินกับสมาชิ กได้อย่าง
ประสิ ทธิ ภาพ เป็ นที่ปรึ กษาทางการเงินของสหกรณ์ ให้เหมือนกับว่าบางทีสมาชิ กเองก็ไม่ทราบ แต่
ตอนกูก้ ไู้ ปแล้วใช้เงินไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ในระบบงานเราก็ โครงการนี้ ก็เหมือนกับสอนให้
คณะกรรมการได้รู้ได้มีการติ ดตามการใช้เงิ นกู้ให้เป็ นไปตามวัตถุ ป ระสงค์ มี การวางแผน ตาม
กาหนดเพื่อจะได้เอาเงิ นเข้ามาให้สหกรณ์ พอมี สภาพคล่องแล้วก็ใช้เงิ นได้ตรงตามวัตถุ ประสงค์
เพราะว่ า สหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เ นี ย น จะคล้า ยๆ กับ สหกรณ์ ก ารเกษตร มี ห นี้ ค้า ง มี อ ะไรอี ก เยอะ
ถ้าสหกรณ์มีปัญหา ก็จะมีการตั้งสารองหนี้ศูนย์ มีค่าใช้จ่าย คืออยากให้ทางการเขารู ้ คือส่ วนหนึ่ งเรา
ให้เขาไปเชิญชวนสมาชิกได้อย่างถูกกาหนดหาที่เป็ นอยูเ่ พื่อมาร่ วมทากิจกรรม ทาธุ รกิจกับสหกรณ์
ด้านการเงิน ที่เป็ นประโยชน์กบั สมาชิก และสหกรณ์ของเขา ก็เลยเป็ นที่มาของโครงการ
คาถาม : คาถามสุ ดท้ ายนะครั บ พี่คิดว่ าภาครั ฐโดยรวมควรมีบทบาทในการพัฒนาหรื อสนับสนุ น
การด าเนิ นงานขององค์ กรการเงินฐานรากในอนาคตอย่ างไร พี่อาจจะตอบในภาพรวมก็ได้ คือทั้ง
สหกรณ์กไ็ ด้ หรือภาพรวมก็ได้
คาตอบ : คื อรัฐบาลควรมีบทบาทในการพัฒนา ภาครั ฐโดยรวม พี่ว่าโดยรวมแล้วการพัฒนาหรื อ

326

การให้การสนับสนุนของภาครัฐต่อองค์กรการเงินระดับฐานราก คือที่เรามีความจาเป็ นอยูอ่ ย่างหนึ่ ง
ก็คือการกากับดูแลเพื่อให้เงินของชาวบ้าน จะเป็ นจุดน้อยจุดใหญ่ก็แล้วแต่ให้มีความมัน่ คง ให้เงินนี้
สามารถที่จะเอามาเป็ นทุนในการดาเนิ นงานแล้วก็ตอ้ งไปสู่ เจ้าหนี้ หรื อเจ้าของ พูดง่ายๆ นะคะ ใน
ตัวคนที่กไู้ ปเองก็ได้ประโยชน์จากการใช้เงินตรงนี้ ไปประกอบอาชี พ สร้างงาน หรื อยกระดับฐานะ
ให้มนั ได้ เพราะฉะนั้นการกากับดูแลต้องกากับให้มีประสิ ทธิ ภาพ ให้ดี ให้มีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน
หลาย ๆ องค์กร แล้วก็ตอ้ งทาควบคู่กนั ไปกับการให้ความรู ้ กบั ประชาชนหรื อสมาชิ กขององค์กร
การเงินระดับฐานราก แต่วา่ องค์กรนัน่ แหละ ให้มีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน เพราะการกากับกับการ
ส่ งเสริ มการสร้ างการรับรู ้ การให้ความรู ้ในเรื่ องของการเงิ นมันต้องทาคู่กนั ไปแล้วก็ให้เขาปฏิ บตั ิ
คือสนับสนุ น สร้ างแรงจูงใจ ด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่ให้เขาใช้ความรู ้ที่เขาได้รู้มาสู่ การปฏิ บตั ิของตัว
เขา สร้างกระบวนการเพื่อให้เกิ ดสิ่ งนี้ ข้ ึนมาแล้วถ้าสามารถทาแบบค่อยเป็ นค่อยไป ทาต่อเนื่ องไป
เรื่ อย ๆ ไม่ ใช่ ท าแบบระดมเพื่อสร้ างกระแส เพื่อสร้ า งงานให้กบั ตัวองค์กรกากับ เราต้องท าไป
เพื่อให้เกิ ดประโยชน์ แล้วก็ในการที่จะให้ความรู ้ ประชาชน หรื อแม้แต่เจ้าหน้าที่หน่ วยกากับเอง
อย่างของสหกรณ์ก็ในส่ วนของเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มสหกรณ์ อย่างพวกพี่น้ ี นะคะ ก็ตอ้ งให้ความรู ้เขา
ควบคู่กนั ไปด้วย ไม่ใช่ ให้องค์กรการเงิ นไปเรี ยนรู ้ กบั คนอื่ นทางเดี ยว แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐก็ตอ้ งรู ้
ด้วย แล้วก็ไปถ่ายทอดได้ดว้ ย องค์กรไหนที่มีความเชี่ยวชาญสหกรณ์ ก็ตอ้ งเชิ ญมาเป็ นวิทยากรร่ วม
คู่ไปกับหน่วยงานของรัฐที่ไปส่ งเสริ มตัวองค์กรนั้น หรื อว่าให้เขามาเป็ นพี่เลี้ยงกับหน่วยงานของรัฐ
ที่ดูแล และก็หน่ วยงานของรัฐที่ดูแลก็ไปให้ความรู ้ อะไรอย่างนี้ กบั องค์กรการเงิ นส่ วนที่ เขาดูแล
อย่างนี้ ในการยกระดับของกรมฯ ก็พยายามทา อย่างน้อยๆ ปี นี้ เรามีการกาหนดหลักสู ตรการให้
ความรู ้ทางด้านการเงินกับบุคลากรของสหกรณ์ ก็มี ธปท. กระทรวงการคลัง ร่ วมกาหนดหลักสู ตร
การจัดการของสหกรณ์เพื่อให้ความรู ้กบั สมาชิกของเขา ทีน้ ีในส่ วนของภาครัฐเองก็ตอ้ งมีความรู ้ใน
เรื่ องการเงิ นเช่ นกัน อย่างที่ พี่เรี ยนตอนต้นนั้นเราก็ขาดแคลนบุ คลากรด้านการเงิ น เราก็มีการจัด
อบรมภายใต้งบประมาณที่จากัด ตอนนี้ ก็ได้ไปประมาณ 90 คน แต่วา่ เราก็ทาทัว่ ไปทุกจังหวัด แล้ว
ก็ให้คนเหล่ านี้ นาเอาความรู ้ ไปส่ งเสริ ม ไปแนะนาไปปฏิ บตั ิ ในสหกรณ์ หรื อไปถ่ ายทอด ไปทา
ควบคู่กนั กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริ มที่เขารับผิดชอบสหกรณ์ ออมทรัพย์ สหกรณ์ เครดิ ตยูเนี ยน ในพื้นที่
ของเขา นี่คือที่เราพอทาได้ค่ะ
คาถาม : เมื่ อ กี้พี่บ อกว่ า ควรมี ม าตรฐานที่ใกล้ เคี ยงกันในการกากับ พี่คิ ด ว่ าควรจะมีหน่ วยงาน
ส่ งเสริมของแต่ ละ ควรจะต้ องมีการประสานงานกันเพิ่มขึน้ อะไรอย่างนีใ้ ช่ ไหมครับ
คาตอบ : ใช่ ถ้าสมมติวา่ คือพี่ขออนุ ญาตว่าเป็ นความคิดส่ วนตัวพี่นะ คือประมาณว่าเมื่อกี้เราคุยกัน
เบื้ องต้นว่า องค์กรการเงิ นฐานรากมันกระจัดกระจายไปอยู่ภายใต้การกากับของหน่ วยงานโน้น
หน่ วยงานนี้ แต่ ในขณะที่ หน่ วยงานไม่เคยประสานอะไรอย่า งนี้ ก ันเลย คื อการส่ งเสริ ม องค์ก ร
การเงินที่มีลกั ษณะการให้เงินกู้ การสร้างความรู ้ในเรื่ องของการบริ หารจัดการ ที่อยูภ่ ายใต้การกากับ
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หรื อการส่ งเสริ มของตัวเองเนี่ ย มันจะเป็ นอย่างไร ต่างคนต่างทา พี่ว่ามันไม่มีประสิ ทธิ ภาพ ถ้าแต่ละ
องค์กรมี พี่เลี้ ยงแล้วก็รู้ว่าที่ เราเป็ นองค์กรการเงิ นอย่างนี้ มนั ต้องมี การกากับดู แลในมาตรการที่ มี
มาตรฐานที่ ใ กล้เคี ย งกัน หรื อไปในทิ ศทางเดี ย วกัน โดยอาจจะมี องค์ก รที่ มี ความเชี่ ยวชาญด้า น
การเงิ น ไม่ ว่าจะเป็ นธปท. หรื อว่าเป็ นกระทรวงการคลัง ธ.ก.ส. หรื อใครก็แล้วแต่ ที่เขามี ความ
เชี่ ยวชาญทางด้านนี้ นะ มาร่ วมกันกาหนดกรอบกว้าง ๆ แล้วก็แบบว่าให้แต่ละองค์กรเอาไปปฏิบตั ิ
มันน่าจะเป็ นในทิศทางเดียวกัน เพียงแต่วา่ ขนาดเล็กขนาดนี้ เราไม่ตอ้ งเข้มขนาดนี้ ในสหกรณ์เอง
สหกรณ์ เล็ก สหกรณ์ ใหญ่ ก็อาจจะมีเกณฑ์ที่แตกต่างกันอะไรประมาณนี้ แต่ว่าก็ยงั ไปในทิศทาง
เดี ย วกั น เพราะฉะนั้ นก็ มี ค วามเห็ น ว่ า มั น ต้ อ งมี ก รอบ เช่ น ยกตั ว อย่ า งอั น นี้ เหมื อ นถ้ า
กระทรวงการคลังเป็ นคนดู แลการเงิ นฐานราก ก็น่าจะก าหนดกรอบไปเลยว่าต้องมี ก ารบริ หาร
จัดการอย่างไร ก็ให้ความรู ้ประมาณไหน มีเรื่ องของการจัดการความผิด ความเสี่ ยงแบบไหนอะไร
อย่างไร เป็ นกรอบไป แล้วก็ให้แต่ละหน่วยงานก็ตอ้ งไปกาหนดหรื อแก้กฎหมายในเชิ งบังคับให้ทา
ของแต่ละองค์กรได้ตามความเหมาะสมกับแต่ละบริ บทขององค์กรค่ะ
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ข้ อมูลสั มภาษณ์ ผ้ บู ริ หารหน่ วยงานกากับดูแลองค์ กรการเงินระดับฐานราก (คนที่ 3)
คาถาม : ท่ านคิดว่ าการกากับดูแลองค์ กรการเงินฐานรากในปั จจุ บันเป็ นอย่ างไร มีประสิ ทธิภาพ
หรือไม่ อย่างไร
คาตอบ : ประสิ ทธิ ภาพพอใช้ เพราะองค์กรการเงิ นมีจานวนมาก ความรู ้ และประสบการณ์ ยงั ไม่
เพียงพอ ต้องใช้เวลาในการปรับปรุ งและเข้าใจ รวมทั้งส่ งเสริ มวินยั ให้องค์กรการเงินสามารถพัฒนา
ได้ดว้ ยตนเอง
คาถาม : ท่านคิดว่าอะไรเป็ นความท้าทายหรืออุปสรรคในการกากับดูแลองค์ กรการเงินฐานราก
คาตอบ : 1) ศักยภาพของกรรมการที่บริ การองค์กร กรรมการต้องมีความเข้มแข็งสามารถบริ หารได้
2) การเมืองท้องถิ่น ไม่ควรให้นกั การเมืองท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทกับองค์กรมากนัก เช่น
หากสมาชิ กไม่ ชาระหนี้ แล้วมี นักการเมื องท้องถิ่ นให้การสนับสนุ น จะทาให้กรรมการกองทุ น
ทางานได้ลาบาก
3) หน่ ว ยงานภาครั ฐ ตั้ง แต่ ร ะดับ จัง หวัด อ าเภอ ต าบล ควรให้ ค วามสนใจและให้
ความสาคัญกับองค์กร
4) ภัยธรรมชาติ หากเกิ ดภัยแล้ง หรื อน้ าท่วม ก็จะเป็ นอุ ปสรรคในการดาเนิ นงานของ
องค์กรได้
คาถาม : ท่ านคิดว่ าการกากับดูแลองค์ กรการเงินฐานรากสามารถปรับปรุ งในด้ านใดบ้ าง
คาตอบ : 1) ควรมีแผนการดาเนินงานในระยะยาว เพื่อให้องค์กรมีแบบแผนในการดาเนินงาน และ
มีความยัง่ ยืนและมัน่ คงในการดาเนินงาน
2) ระบบตรวจสอบ ควรมีการวางระบบในการควบคุมและการตรวจสอบภายใน รวมถึง
การบริ หารจัดการความเสี่ ยง เพื่อให้องค์กรมีความมัน่ คง
3) การติดตามประเมิ นผล ควรมี การติดตาม/ประเมินผล เพื่อให้รู้ว่าควรปรั บปรุ งอะไร
ควรมีตวั ชี้วดั ในแต่ละระดับ เช่น สี แดงควรปรับปรุ งด้านใด สี เขียวควรปรับปรุ งด้านใด
4) เน้นการให้ความรู ้ทางการเงิน เพื่อส่ งเสริ มความรู ้ในด้านการบริ หารจัดการ
5) ควรมีกฎหมายในเชิ งพัฒนา โดยเป็ นกฎหมายที่ไม่เข้าไปควบคุ มเข้มข้นจนผูกมัด แต่
ควรเน้นการส่ งเสริ มและการบริ หารจัดการ รวมถึงความมัน่ คง เช่น การคุม้ ครองเงินฝาก
คาถาม : ท่ านคิดว่ าหน่ วยงานของท่ าน (กรณีหน่ วยงานกากับดูแล)/ภาครั ฐ (กรณีผ้ ูเชี่ ยวชาญ) ควรมี
บทบาทในการพัฒนาการกากับดูแลองค์ กรการเงินฐานรากได้ อย่ างไร
คาตอบ : 1) ควรพัฒนาระบบตรวจสอบ การสร้างผูต้ รวจสอบ ผูค้ วบคุม ซึ่งต้องเป็ นผูท้ ี่เข้าใจองค์กร
และประชาชนเป็ นอย่างดี
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2) ควรมีการประสานงานภาครัฐ ในการเข้ามาสนับสนุ นและส่ งเสริ มด้านต่าง ๆ ไม่วา่ จะ
เป็ นการให้ความรู้ การบริ หารจัดการ เป็ นต้น
3) ควรมี ก ารสร้ า งเครื อ ข่ า ยระหว่า งองค์ก รชุ ม ชน ให้ ส ามารถอยู่ร่ ว มกัน สร้ า งพลัง
เครื อข่าย มาเป็ นตัวช่ วยในการติ ดตามดู แลใช้พลังประชาชนในการบูรณาการการทางานร่ วมกัน
ระหว่างองค์กร
4) ควรมี ก ารพัฒนา/อบรมให้ค วามรู ้ แก่ ก รรมการกองทุ น หลัก ๆ 4 ด้า น คื อ ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรู ้ดา้ นการเงิน ความรู้ดา้ นเทคโนโลยี และความรู้ดา้ นการลงทุน/
การแข่งขันทางธุ รกิจ
คาถาม : ท่ านคิดว่ ารั ฐบาลควรเข้ ามามีบทบาทในการช่ วยพัฒนาหรื อสนั บสนุ นการดาเนินงาน
องค์ กรการเงินฐานรากในอนาคตอย่างไร
คาตอบ : 1) ควรมี /แต่ง ตั้งคณะกรรมการกลางในการดู แล สนับสนุ นนโยบายองค์กรการเงิ น
ระดับชาติ เพื่อดูแลและออกแบบนโยบายสาหรับองค์กรการเงินโดยเฉพาะ
2) ควรมี แ ผนพัฒ นาองค์ ก รการเงิ น ระยะยาว/ยุ ท ธศาสตร์ ร ะดับ ประเทศ ภายใต้
คณะกรรมการในข้อ 1)
3) ควรมีการจัดสวัสดิการสาหรับองค์กรการเงินชุมชน โดยรัฐควรสร้างสวัสดิการชุมชน
เพื่อให้คนในชุมชนสามารถลดรายจ่าย มีรายได้เพิ่มขึ้น
4) ควรมีการให้กาลังใจ เช่น มีการจัดประกวดองค์กร การแจกรางวัลระดับชาติ
5) ควรมีการอบรมให้ความรู้ทางการเงิน กฎหมาย เทคโนโลยี เป็ นต้น
6) ควรให้หน่ วยงานก ากับแต่ละหน่ วยงาน ดู แลองค์กรของเค้าเอง แต่ให้มีคณะกรรมการ
กลางกากับดูแลองค์กรอีกระดับนึง
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แบบสั มภาษณ์ ผ้ บู ริ หารหน่ วยงานกากับดูแลองค์ กรการเงินระดับฐานราก (คนที่ 4)
คาถาม : ท่ านคิดว่ าการกากับดูแลองค์ กรการเงินฐานรากในปั จจุ บันเป็ นอย่ างไร มีประสิ ทธิภาพ
หรือไม่ อย่างไร
คาตอบ : จริ ง ๆ ก็พูดกันก่อนตรง ๆ ว่าถ้าจะไปวิจารณ์เขาว่ามีประสิ ทธิ ภาพ หรื อไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
คงไม่แฟร์ สาหรับเขา เพราะว่าคือข้อตั้งต้นที่เขาเกิดต้องมากากับ ก็เหมือนกับการทาสหกรณ์นี่แหละ
คือเดิมก็เป็ นการส่ งเสริ ม แต่วา่ พัฒนา แล้วพอพัฒนาแล้วมันเกินจาก Bandage ไปก็เลยต้องมากากับ
เหมือนก็กลายเป็ นว่า Infrastructure พี่วา่ คงจะไม่พร้อมหรอก คือเริ่ มตั้งแต่ตวั องค์กรถ้าเริ่ มจากการ
พัฒนาก็คงไม่ถนัดเรื่ องการกากับ เรื่ องกฎหมาย กฎเกณฑ์ก็คงไม่รองรับ เหมือนตัวองค์กรเองก็ไม่มี
บุคลากรที่เป็ นลักษณะที่จะมากากับดูแลหรอก เพราะถ้าว่าเริ่ มจากกลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บา้ น
ต้องบอกว่า อยูก่ บั ของมหาดไทยนะ หรื ออยูอ่ ะไรที่เป็ นแบบฝ่ ายปกครอง ความรู ้ความสามารถของ
ฝ่ ายปกครองคงไม่ใช่ไม่มี แต่วา่ คือ ประเด็นคือเขาไม่ได้จบด้านการเงินบัญชี มา รัฐศาสตร์ แต่เขาก็
คงพัฒนา แต่พอพัฒนาขึ้นมาได้ระดับหนึ่ ง ถ้าจะให้กากับดูแลก็คงสะท้อนไปที่ประสิ ทธิ ภาพนัน่
แหละ พอคนในองค์กรไม่ฟิตตั้งแต่ตน้ เพราะฉะนั้นคือจะให้เกิ ดประสิ ทธิ ภาพก็คงไม่ตรงนะ พอ
ต่อมาถ้าเครื่ องมือที่ ใช้สาหรั บในการพัฒนาก็คงมีเยอะ ไม่ง้ นั คงไม่ใหญ่ ไม่โตขึ้นระดับหนึ่ ง แต่
เครื่ องมือในการกากับคงไม่พร้อม
คาถาม : ท่านคิดว่าอะไรเป็ นความท้ าทายหรืออุปสรรคในการกากับดูแลองค์ กรการเงินฐานราก
คาตอบ : โครงสร้างพื้นฐาน เครื่ องมือ หรื อถ้าจะให้เขาทาได้ ก็ตอ้ งมีกฎหมายรองรับ มีเครื่ องมือ
คือกฎหมายรองรั บที่ เขามี อานาจเบ็ดเสร็ จ อย่างพูดไปก็เหมื อนกับแผ่นเสี ยงเดิ ม กฎหมายก็ตอ้ ง
เบ็ดเสร็ จในที่เดียว คือตั้งแต่การจัดตั้ง การกาหนดอานาจหน้าที่ของผูก้ ากับ การจัดตั้งองค์กรการเงิน
ฐานราก การกาหนดขอบเขตการทาธุ รกิ จ การที่ ให้เข้าตรวจสอบได้ การเลิ กกิ จการจะทาอย่างไร
ในการแก้ไขปั ญหาทาอย่างไร บทลงโทษ สิ่ งเหล่านี้ มนั จะทากันอย่างไร เพราะว่ามันเกิดขึ้นมาจาก
ประชาชนโดยประชาชนร่ วมมื อกันเอง มันจะอย่า งไรต่ อ อันนี้ ก็ ต้องออกแบบ Design Regle
Framework, Enforcement ให้ชดั
คาถาม : ท่ านคิดว่ าการกากับดูแลองค์ กรการเงินฐานรากสามารถปรับปรุ งในด้ านใดบ้ าง
คาตอบ : สิ่ งที่ Priority หลักก็คือคน คือบุคลากรในองค์กรก็ตอ้ งเข้าใจก่อนว่าเขาทาอะไรอยู่ คนใน
องค์กรกากับดูแลเขาส่ งเสริ มมาแล้ว แล้วเขามีขอ้ มูลไหม อันนี้ ก็สาคัญคือเรื่ องข้อมูลว่าเก็บข้อมูลมา
ไหม พวกนี้ มนั ใหญ่ กลาง เล็ก แล้วมันทาอะไรที่สมควรจะต้องกากับหรื อยัง ถ้ายังไม่ตอ้ งกากับ ก็
ควรอยูเ่ ป็ นพัฒนาก็พฒั นา ที่กากับที่มนั ใหญ่โตขึ้น ก็คือก็ตอ้ งกากับ แต่วา่ ข้อมูลเหล่านี้ เขามีพร้อม
ไหม ระบบข้อมูลที่จะต้องมานัง่ วิเคราะห์วา่ ควรจะกากับเขาหรื อยัง สมมติกองทุนหมู่บา้ น กลุ่มออม
ทรัพย์ แปดแสนเก้าแสนก็คงไม่ตอ้ งไปกากับมันหรอก มันเยอะไปหมด มันไม่เป็ นแบบ 2 ร้อยล้าน
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บางกองทุนหมู่บา้ นเป็ นแบบ 5 6 ร้อยล้าน ก็ตอ้ งเริ่ มดู ต้องประเมินสถานการณ์ ประเมินวิเคราะห์วา่
สิ่ งเหล่านี้ เป็ นอย่างไร เพราะฉะนั้นข้อมูลก็สาคัญ Structure Back ที่องค์กรกากับควรจะมี ระบบ
ฐานข้อมูล
คาถาม : ท่ านคิดว่ าหน่ วยงานของท่ าน (กรณีหน่ วยงานกากับดูแล)/ภาครั ฐ (กรณีผ้ ูเชี่ ยวชาญ) ควรมี
บทบาทในการพัฒนาการกากับดูแลองค์ กรการเงินฐานรากได้ อย่ างไร
คาตอบ : ถ้าเป็ นองค์กรการเงิ นฐานราก คิดว่ามันไม่กระทบกับตัว Financial Ability เพราะว่า
ค่อนข้างกระจายตัวไปทัว่ ประเทศถูกมั้ยครับ จะเป็ นจุดเล็ก ๆ ที่ แต่ละอัน ๆ ซึ่ งอันนี้ คงไม่ใช่ เป็ น
Financial Ability แต่เป็ น Society มากกว่า ในฐานะถ้าเป็ น ธปท. จะช่วยได้ก็คือเรื่ องของ Financial
Retusty อะไรอย่างนี้ มากกว่า Trainer เพราะ ธปท. เองลงไประดับชาวบ้านก็คงคุยกับเขาไม่รู้เรื่ อง
คือเราก็ประสานแบบนักวิชาการ ถ้าเป็ นลักษณะอย่างนี้ ก็คือว่าบทบาทการพัฒนาเราเป็ น Train the
Trainer ได้ Support องค์ความรู ้ให้กบั Trainer ให้กบั ผูน้ าก็คงได้ ประมาณอย่างนั้น เพียงแต่วา่ เรื่ อง
กระทบ Financial Ability หรื อ Economic คงยังไม่ถึง เพราะว่ามันกระจัดกระจาย และก็คิดว่าเป็ น
การดีถา้ หากว่าเขาสามารถบริ หารกันได้ คือ Distribution ต่าง ๆ ก็คงกระจายตัวไปได้ดี
คาถาม : ท่ านคิดว่ ารั ฐบาลควรเข้ ามามีบทบาทในการช่ วยพัฒนาหรื อสนั บสนุ นการดาเนินงาน
องค์ กรการเงินฐานรากในอนาคตอย่างไร
คาตอบ : จริ ง ๆ คือ ถ้าเขาเล็ก ก็ยงั ไม่ตอ้ งกากับอะไรมาก เพียงแต่วา่ ถ้าแบบนี้ เรื่ อง structure ข้อมูล
เราเก็บข้อมูลมาก่ อน เรารู ้ จกั เขา ประเมิ นเขาได้ ดู พฒั นาการของเขาไปเรื่ อย ๆ พี่ว่า จะสามารถ
ประเมินได้ว่าเมื่อไหร่ ที่ควรจะเข้าไปกากับ เมื่อไหร่ ที่ควรจะพัฒนาจะดี กว่า คืออยู่ ๆ เข้าไปกากับ
หมด เหมือนสหกรณ์ที่เราทากันอยูน่ ้ ี ก็ร้องแร่ แหกกระเชิ งกัน เพียงแต่วา่ คือถ้าอย่างนี้ เราเห็นตั้งแต่
ต้น กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บา้ น เขากาลังเติบโต ก็เป็ นเรื่ องของเขา ก็ตอ้ งรับทราบว่า เขาควร
จะต้องรายงานข้อมูลให้เป็ นทางการ มีทางการคอยดูแลอยู่
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คาถาม : การกากับดู แลนี้ควรจะแยกโครงสร้ างเหมือนปั จจุ บันไหมว่ าให้ อยู่ที่ พท. สทบ. กรม
ส่ งเสริ ม อะไรอย่ างนี้ หรื อว่ าควรจะมีการบูรณาการให้ ถ้ าไม่ เป็ นที่เดียวกันหรื ออาจจะต้ องมีการ
แลกเปลีย่ นข้ อมูลหรือตั้งเป็ นคณะกรรมการขึน้ มาให้ ดูเป็ น Unity มากขึน้
คาตอบ : ควรจะเป็ นคล้าย ๆ กัน คือพวกนี้ พัฒนาการพอเป็ นกลุ่มออมทรัพย์เล็ก ๆ ก็พฒั นาเป็ น
กองทุ นหมู่ บา้ น ที น้ ี พ อเงิ นมันใหญ่ ข้ ึ น ก็ อาจจะบริ หารได้แบบระดับ สหกรณ์ พี่ คิ ดว่า ควรอยู่ที่
เดี ยวกันแต่หมายความว่ากระจายอานาจ คือสมมติ ว่าเราเป็ นผูว้ ่าฯ ก็ตอ้ งมี หน่ วยแบบทีมที่กากับ
พวกนี้ สาหรับจังหวัดนี้ แล้วก็ดูต้ งั แต่เล็กจนโตเลย จะดีกว่า อยูก่ ระจัดกระจายหลายกรม เพราะว่า
อย่างทุกวันนี้ ถ้าลงไปสัมภาษณ์ ชาวบ้านก็คงเห็นแล้ว เขาบอกเวลาประชุ มหมู่บา้ นกันที มาตั้ง 16
17 Agency
- ใช่ บางทีชื่อที่ไปสัมภาษณ์ กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บา้ น และสหกรณ์ คือชื่ อเดียวครบ
หมดทุกกระทรวงที่ดูเลย แล้วตอนที่ผมไป ก็จะมีธนาคารออมสิ น ธ.ก.ส. ไปด้วย มีพฒั นาชุ มชน
มหาดไทย มีสารพัดจะมากัน คือ ถ้าหากว่าอยูเ่ ป็ น Unity ก็ O.K.ชาวบ้านก็ไม่มึนด้วย รู ้วา่ ใครกากับ
อะไร ก็จะได้คนเดียว จะได้มองเป็ นภาพเดียว ข้อมูลก็ไม่กระจัดกระจาย
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ข้ อมูลสั มภาษณ์ ผ้ บู ริ หารหน่ วยงานกากับดูแลองค์ กรการเงินระดับฐานราก (คนที่ 5)
คาถาม : ท่ านคิดว่ าการกากับดูแลองค์ กรการเงินฐานรากในปั จจุ บันเป็ นอย่ างไร มีประสิ ทธิภาพ
หรือไม่ อย่างไร
คาตอบ : การกากับดูแลองค์กรการเงินชุมชนต่าง ๆ ภายใต้การกากับดูแลของกรมการพัฒนาชุมชน
นับได้ว่ามีประสิ ทธิ ภาพ เนื่ องจากมี กลไก กระบวนการ และการส่ งเสริ มสนับสนุ นที่ ชดั เจนเป็ น
รู ปธรรม ดังนี้
ระดับส่ วนกลาง : กรมการพัฒนาชุมชน
1. มี การกาหนดยุทธศาสตร์ และแผนการขับเคลื่ อนการดาเนิ นงานกองทุ นชุ มชน
อย่างเป็ นรู ปธรรม โดยยึดหลักการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่ วน
2. มีระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และแนวทางในการบริ หารจัดการกองทุนชุมชน
เพื่อให้การบริ หารจัดการกองทุนมีประสิ ทธิภาพ และเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย เช่น
• โครงการแก้ไ ขปั ญ หาความยากจน (กข.คจ.) ด าเนิ น การภายใต้ร ะเบี ย บ
กระทรวง-มหาดไทยว่าด้วยการบริ หารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน พ.ศ.
๒๕๕๓
• กองทุ นพัฒนาบทบาทสตรี ดาเนิ นการภายใต้พ ระราชบัญญัติก ารบริ หารทุ น
หมุนเวียน พ.ศ. 2558 และข้อบังคับคณะกรรมการบริ หารกองทุ นพัฒนาบทบาทสตรี ว่าด้วยการ
บริ หารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559
• กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิ ต แม้วา่ แต่ละกลุ่มจะมีระเบียบข้อบังคับของกลุ่มเอง
แต่ตอ้ งดาเนิ นการภายใต้ระเบี ยบกรมการพัฒนาชุ มชนว่าด้วยการส่ งเสริ มการดาเนิ นงานกลุ่ มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต พ.ศ. 2555
3. มีการกาหนดให้หน่วยงานในสังกัดรับผิดชอบโดยตรง เช่น
• โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.) กับ กลุ่ มออมทรั พย์เพื่อการผลิ ต
มีสานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน รับผิดชอบดาเนินการ
• กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี มีสานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รับผิดชอบ
ดาเนินการ
4. มี การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนชุ มชนอย่างต่อเนื่ อง อย่างสม่ าเสมอ
เป็ นประจาทุกปี
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดาเนิ นงานเป็ นประจาทุกปี อย่างสม่าเสมอ
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ระดับจังหวัด : สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีพฒั นาการจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงาน
ฯ นักวิชาการจังหวัดฯ กากับดูแล สนับสนุ น ติ ดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และให้ความรู ้ ดา้ น
วิชาการกับกองทุนฯ ต่าง ๆ
ระดับอาเภอ : สานักงานพัฒนาชุ มชนอาเภอ มีพฒั นาการอาเภอ และพัฒนากรเป็ น
พี่เลี้ยงติดตาม สนับสนุน เป็ นที่ปรึ กษาให้คาแนะนาการดาเนินงานอย่างใกล้ชิดทุกกองทุน
ระดับหมู่บา้ น : กองทุนต่าง ๆ
1. ส่ ง เสริ ม ให้ ก องทุ ก กองทุ น มี ธ รรมาภิ บ าลโดยการตรวจสุ ข ภาพกองทุ น ฯ
เป็ นประจาทุกปี อย่างสม่าเสมอ
2. ส่ งเสริ มให้สมาชิ กมีส่วนร่ วมตรวจสอบ และร่ วมบริ หารจัดการกองทุน โดยจัด
ให้มีการประชุมอย่างสม่าเสมอ
3. ส่ งเสริ มให้ทุกกองทุนจัดทาระเบียบในการควบคุมกับดูแลกองทุนฯ จัดทาบัญชี
และเอกสารการเบิกจ่ายในการบริ หารจัดการให้ถูกต้องครบถ้วนเป็ นปั จจุบนั เพื่อความโปร่ งใสและ
ตรวจสอบได้
คาถาม : ท่ านคิดว่ า อะไรเป็ นความท้ าทายหรืออุปสรรคในการกากับดูแลองค์ กรการเงินฐานราก
คาตอบ : กองทุนชุมชนในการกากับดูแลของกรมฯ มีความท้าทาย หรื ออุปสรรค ดังนี้
1. กองทุ นชุ มชนที่ กรมการพัฒนาชุ มชนให้การส่ งเสริ ม สนับสนุ น บางกองทุน เช่ น
กลุ่มออมทรั พย์เพื่อการผลิ ต เป็ นกองทุนภาคประชาชน คนในชุ มชนมีการบริ หารจัดการกองทุ น
ด้วยตนเอง ภายใต้หลักคุ ณธรรมและความเชื่ อมัน่ ในองค์กรของตนเอง โดยไม่มีกฎหมายรองรับ
การบริ หารจัดการ
2. กองทุ นชุ ม ชนในภาพรวมที่ ก รมการพัฒนาชุ ม ชน ก ากับ ดู แลยัง ไม่ มี ส ถานภาพ
ทางกฎหมาย (นิติบุคคล) ทาให้เวลาเกิดปั ญหาการบริ หารจัดการไม่สามารถดาเนิ นการทางกฎหมาย
ได้ดว้ ยตนเอง
3. การบริ ห ารจัด การกองทุ น แต่ ล ะกองทุ น แม้จ ะมี ร ะเบี ย บรองรั บ แต่ ก็ มี รู ป แบบ
ที่หลากหลายขึ้นอยูก่ บั บริ บทของหมู่บา้ นนั้น ๆ
4. การบริ หารจัดการกองทุ นฯ เป็ นคนในหมู่ บา้ นที่ ประชาชนเลื อกขึ้ นมาท าหน้า ที่
คณะกรรมการยัง ขาดความรู้ ขาดประสบการณ์ และทัก ษะด้านกฎหมาย ด้า นธุ ร กิ จ และด้า น
เทคโนโลยีในการบริ หารจัดการกองทุนฯ
5. คณะกรรมการกองทุ น ชุ ม ชนที่ อ ยู่ ใ นการก ากับ ดู แ ลของกรมการพัฒ นาชุ ม ชน
ส่ ว นใหญ่ ม าจากการคัด เลื อ กจากสมาชิ ก ท างานด้ว ย ความเสี ย สละ มี จิ ต สาธารณะ โดยไม่ มี
ค่าตอบแทน

335

6. หน่ วยงานภาคีที่สนับสนุ นการดาเนินงานกองทุนฯ มีเงื่อนไข หลักเกณฑ์ แนวทาง
การสนับสนุนไม่เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
คาถาม : ท่ านคิดว่ า การกากับดูแลองค์ กรการเงินฐานรากสามารถปรับปรุ งในด้ านใดบ้ าง
คาตอบ : ในการกากับดูแลองค์กรการเงินฐานราก สามารถปรับปรุ งในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการบริ หารจัดการ
(1) ส่ งเสริ ม และสนับสนุ นให้กองทุ นฯ นาเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการ
บริ หารจัดการกองทุน
(2) ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้กองทุนฯ มีความรู ้ และทักษะ ด้านกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง
ในการบริ หารจัดการกองทุนฯ
(3) ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้กองทุนฯ มีความรู ้ ทักษะในการบริ หารจัดการเชิ งธุ รกิ จ
และส่ งเสริ มกิ จกรรมเชิ งธุ รกิ จ เช่ น ศูนย์สาธิ ตการตลาด ส่ งเสริ มช่องทางการตลาดของศูนย์สาธิ ต
การตลาดให้หลากหลาย เช่น การทาการตลาดในรู ปแบบกระดานสิ นค้า เป็ นต้น
(4) ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. ด้านคณะกรรมการ : พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ ด้านกฎหมาย ด้านการ
บริ หารจัดการกองทุนเชิงธุ รกิจ ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ด้านการประเมินผล ด้านการบริ หาร
จัดการกองทุน ฯ ให้มีธรรมาภิบาล และด้านการประชาสัมพันธ์การดาเนินงานกองทุนฯ
3. ด้านสมาชิก : ส่ งเสริ ม และสนับสนุ นให้สมาชิ กกองทุนต่าง ๆ เข้าไปมีส่วนร่ วมในการ
ตรวจสอบ และบริ หารจัดการกองทุนฯ ทุกขั้นตอน
4. ด้านการติดตาม ประเมินผล
(1) ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ให้มี ก ารติ ดตามประเมิ นผลการด าเนิ นกองทุ นฯ แบบรอบ
ทิศทางในทุกระดับ (กรม/จังหวัด/อาเภอ/ตาบล) เป็ นประจาทุกปี อย่างต่อเนื่อง
(2) ส่ งเสริ ม สนับสนุ นให้กองทุ นต่าง ๆ สามารถประเมินผลกองทุ นด้วยตนเอง และ
สามารถนาไปสู่ การแก้ปัญหาของกองทุนได้ในที่สุด
5. ด้านการประชาสัมพันธ์:
(1) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ก องทุ น ต่ า ง ๆ สามารถเผยแพร่ ประชาสั ม พัน ธ์ ก าร
ดาเนิ นงานของกองทุนด้วยตนเองทุกรู ปแบบ เช่น สื่ อวีดีทศั น์ สื่ อสิ่ งพิมพ์ เว็บไซต์ ไลน์ Facebook
และ Youtube ฯลฯ
(2) ส่ งเสริ ม ให้ค ณะกรรมการจัดการความรู ้ การบริ หารจัดการกองทุ นฯ ของตนเอง
เพื่อเป็ นต้นแบบและถ่ายทอดองค์ความรู ้ให้กบั กองทุนของตนเองและกองทุนอื่น ๆ อีกทั้งเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างกว้างขวาง
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คาถาม : ท่านคิดว่าหน่ วยงานของท่ าน (กรณีหน่ วยงานกากับดูแล)/ภาครั ฐ (กรณีผ้ ูเชี่ ยวชาญ) ควรมี
บทบาทในการพัฒนาการกากับดูแลองค์ กรการเงินฐานรากได้ อย่ างไร
คาตอบ : 1) กรมการพัฒนาชุ มชน มีบทบาทในการส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้และการมีส่วนร่ วม
ของประชาชน เพื่ อ พัฒ นาหรื อยกระดับ กองทุ น ให้ มี ค วามมั่น คง และมี เ สถี ย รภาพ โดยให้
ความสาคัญ กับการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการกองทุ น ให้สามารถบริ หารจัดการเงิ นทุ น
ชุมชนให้มีประสิ ทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
2) เป็ นหน่ วยงานหลักในการบูรณาการกองทุนชุ มชน ทุกชุ มชนในชุ มชนโดยการจัดตั้ง
ศูนย์จดั การกองทุนชุ มชนในระดับหมู่บา้ นทาหน้าที่เชื่ อมโยงข้อมูลทุนชุ มชน และบริ หารจัดการ
เงินกองทุนให้มีประสิ ทธิภาพ
3) จัดระดับการพัฒนากองทุนเป็ นระดับพอใช้ ระดับปานกลาง และระดับดี เพื่อใช้เป็ น
เครื่ องมือในการยกระดับการพัฒนากองทุน
4) มีบทบาทในการติดตาม สนับสนุน ประเมิ นผลการดาเนิ นงานกองทุนชุมชนในความ
รับผิดชอบ
คาถาม : ท่ านคิดว่ ารั ฐบาลควรเข้ ามามีบทบาทในการช่ วยพัฒนาหรื อสนั บสนุ นการดาเนินงาน
องค์ กรการเงินฐานรากในอนาคตอย่างไร
คาตอบ : 1) รัฐบาลควรส่ งเสริ มสนับสนุนให้กองทุนที่มีศกั ยภาพยกระดับฐานะให้มีสถานภาพ
ทางกฎหมาย (นิติบุคคล)
2) จัดตั้งองค์กรหลักสนับสนุนการดาเนินงานกองทุนให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
3) ให้มี ส านัก งานกฎหมายดู แลกองทุ นฯ โดยตรง เพื่ อ ให้ค าปรึ ก ษาด้า นกฎหมายแก่
กองทุนต่าง ๆ ในการบริ หารกองทุน
4) ให้มีการจัดทาเกณฑ์กลางสาหรับเป็ นเกณฑ์มาตรฐานกองทุนชุมชนและมีการประเมิน
กองทุนชุมชนเพื่อใช้ประโยชน์ในการส่ งเสริ มสนับสนุนกองทุนชุมชนให้มีมาตรฐาน
5) ให้มีการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนอย่างต่อเนื่ อง

ภาคผนวก ช
สรุปผลจากการสั มมนา
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รายงานข้ อวิพากจากการประชุมสั มมนาโครงการวิจัย
เรื่อง แนวทางการพัฒนาโครงสร้ างและระบบการกากับดูแลระบบการเงินระดับฐานราก
เมือ่ วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้ องประชุมป๋ วย อึง๊ ภากรณ์ ชั้น 7 สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
--------------------------------หน่ วยงานที่เข้ าร่ วมสั มมนา
1. กรมส่ งเสริ มสหกรณ์
2. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
3. บริ ษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด
4. ธนาคารออมสิ น
5. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
6. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ
7. สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผู้วพิ ากษ์ ให้ ความเห็นและข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับผลงานวิจัยฯ
1. นายเอ็นนู ซื่อสุ วรรณ
ตาแหน่ง ประธานกรรมการมูลนิธิอาจารย์จาเนียร สาระนาค
และกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
2. รศ.ดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม ตาแหน่ง อาจารย์ประจาภาควิชาการเงิน
คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เริ่มการประชุ มสั มมนาฯ เวลา 09.00 น.
1. สรุ ปเนือ้ หาจากการบรรยาย (พร้ อมแนบเอกสารการนาเสนอประกอบการบรรยาย)
โครงการวิจยั เรื่ อง แนวทางในการพัฒนาโครงสร้างและระบบการกากับดูแลระบบการเงิน
ระดับฐานราก มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาโครงสร้างและระบบการกากับดูและ
ระบบการเงิ นระดับ ฐานรากที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับ มาตรฐานสากล โดยมี ข อบเขตการ
ดาเนินงานวิจยั คือ การศึกษากฎหมายและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลการเงินฐานรากทั้ง
ในประเทศไทยและต่างประเทศ และวิเคราะห์ประเมินโครงสร้างและระบบการกากับดูแลการเงิ น
ระดับฐานรากของประเทศไทย รวมทั้งการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์และสารวจความคิดเห็นของ
บุคคล 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการเงินการธนาคาร 2) กลุ่มผูแ้ ทนจากหน่วยงานกากับ
3) กลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานตรวจสอบในพื้นที่ 4) ผูบ้ ริ หารองค์กรการเงินระดับฐานราก และ 5) ผูใ้ ช้บริ การ
องค์กรการเงิ นระดับฐานราก โดยคณะผูว้ ิจยั คาดว่างานวิจยั นี้ จะเป็ นประโยชน์แก่หน่ วยงานกากับ

340

ดูแลและประชาชนทัว่ ไป เนื่องจากจะมีขอ้ เสนอแนะเชิ งนโยบายเพื่อพัฒนาองค์กรกากับดูแลระบบ
การเงินระดับฐานรากไทยในอนาคต รวมถึงการส่ งเสริ มและพัฒนาองค์กรการเงิ นระดับฐานราก
เพื่อสร้างความมัน่ ใจให้กบั ประชาชนผูใ้ ช้บริ การทางการเงินกับองค์กรการเงินระดับฐานราก
จากการศึกษาแนวทางการกากับดูแลของผูใ้ ห้บริ การทางการเงินระดับฐานรากในประเทศ
ไทยพบว่า องค์กรการเงินระดับฐานรากส่ วนใหญ่มีหน่วยงานกากับดูแลและมีกฎหมายหรื อระเบียบ
ที่เป็ นแนวทางในการดาเนิ นงานอยู่แล้ว แต่องค์กรการเงินระดับฐานรากในประเทศไทยยังมีความ
หลากหลายและยังมีมาตรฐานในการกากับดูแลที่แตกต่างกัน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐยังขาดการบูร
ณาการการทางานร่ วมกัน ทั้งนี้ การกากับดู แลที่เหมาะสมควรประกอบด้วย การให้ใบประกอบ
อนุญาต การตั้งกรอบการรายงานด้านความมัน่ คง การตรวจสอบ รวมถึงหลักการของการกากับดูแล
แบบใช้ค วามเสี่ ย งขั้นพื้ นฐาน เช่ น การแบ่ง ความรั บ ผิดชอบระหว่างบุ ค คลสาคัญ เน้นการออก
ใบอนุญาต เน้นการควบคุมภายใน เน้นกระบวนการและวิธีปฏิบตั ิ การประเมินคุณภาพสิ นเชื่อ การ
เปิ ดเผยข้อมูล
สาหรับการศึกษาแนวทางการพัฒนาและการกากับดูแลองค์กรการเงิ นระดับฐานรากของ
ต่างประเทศนั้น คณะผูว้ ิจยั ได้ทาการศึ กษาทั้งหมด 8 ประเทศ ประกอบด้วย อิ นเดี ย บังกลาเทศ
อินโดนี เซี ย มาเลเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ เม็กซิ โก แอฟริ กาใต้ และบราซิ ล โดยมีแนวทางในการคัดเลื อก
ประเทศ คื อ ให้มีความครอบคลุ มด้านภูมิภาค มี ระดับการพัฒนาเปรี ยบเที ยบได้กบั ประเทศไทย
และมี ข นาดเศรษฐกิ จ มี ค วามใกล้เ คี ย งกับ ประเทศไทย ซึ่ งจากการศึ ก ษาพบว่า ทุ ก ประเทศมี
หน่ วยงานกากับดูแลและมี กฎหมายที่ชัดเจน บางประเทศมี หน่ วยงานกากับดูแลโดยเฉพาะ บาง
ประเทศมีธนาคารกลางทาหน้าที่ กากับดู แลองค์กรการเงิ นระดับฐานราก อย่างไรก็ดี เกณฑ์การ
กากับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานรากในต่างประเทศนั้นยังไม่เข้มงวดมากนัก และค่อนข้างมีความ
ยืดหยุน่ เพื่อให้เหมาะสมกับบริ บทของแต่ละประเทศ ทั้งนี้ ภาพรวมในการกากับดูแลระบบการเงิน
ระดับฐานรากในต่างประเทศที่สามารถนามาปรับใช้กบั ประเทศไทยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้ (1) การมี
กฎหมายการกากับดูแลการเงินฐานรากเป็ นการเฉพาะ (2) การกาหนดเกณฑ์ข้ นั ต่าด้านการเงิน (3)
การกาหนดวงเงินของสิ นเชื่อ (4) การจัดทาข้อมูลเครดิต และ (5) การมีหน่วยงานกากับดูแลการเงิน
ฐานรากเป็ นการเฉพาะ
จากการศึ ก ษาแนวทางการก ากับ ดู แ ลองค์ ก รการเงิ น ระดับ ฐานรากในต่ า งประเทศ
คณะผูว้ จิ ยั ได้นามาจัดทาแบบสอบถามและสารวจความคิดเห็นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับองค์กรการเงินระดับ
ฐานรากในประเทศไทย ซึ่ งผลการสารวจความคิ ดเห็ นพบว่า ผูเ้ ชี่ ยวชาญได้เสนอให้มีการจัดตั้ง
คณะกรรมการที่ทาหน้าที่กากับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานรากโดยเฉพาะหรื อกาหนดให้ธนาคาร
แห่ งประเทศไทยเข้ามาเป็ นผูก้ ากับดูแลสถาบันการเงิ นทั้งหมดให้เป็ นไปในทิศทางเดี ยวกัน และ

341

เสนอให้หน่ วยงานภาครัฐควรมีบทบาทในการส่ งเสริ มและผลักดันให้มีการรวมตัวและการสร้ าง
เครื อข่ายที่สามารถพึ่งพาซึ่ งกันและกันได้ระหว่างองค์กรการเงิ นระดับฐานรากด้วย สาหรั บการ
สัมภาษณ์ ผกู ้ ากับดูแลในส่ วนกลางพบว่า ควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาประสิ ทธิ ภาพของผูน้ า
องค์กรการเงิ นระดับฐานราก โดยเฉพาะการส่ งเสริ มความรู ้ ดา้ นการบริ หารจัดการ และควรมีการ
กาหนดกรอบในการกากับดูแล เช่ น การอนุ ญาตจัดตั้งองค์กร ขอบเขตที่ให้ดาเนิ นธุ รกิ จ เป็ นต้น
อย่างไรก็ตาม ยังควรคานึงถึงภาระหน้าที่ขององค์กรที่จะจัดตั้งขึ้นมากากับดูแลองค์กรการเงินระดับ
ฐานรากโดยเฉพาะ เนื่ องจากองค์กรการเงินระดับฐานรากมีความหลากหลาย นอกจากนี้ ผลสารวจ
ความคิดเห็นของผูก้ ากับดูแลในส่ วนภูมิภาค ผูบ้ ริ หารองค์กร และผูใ้ ช้บริ การจากองค์การเงินระดับ
ฐานรากพบว่า ผูก้ ากับดูแลในส่ วนภูมิภาคเห็นด้วยที่จะมีการกากับดูแลความเสี่ ยงในด้านต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็ นความเสี่ ยงด้านปฏิ บตั ิ การ ด้านธรรมาภิบาล ด้านเครดิ ต และด้านสภาพคล่อง แต่ก็ควร
คานึ งความเหมาะสมของการควบคุมภายใน และการส่ งเสริ มความรู ้ ความเข้าใจทางการเงิ นของ
คณะกรรมการและสมาชิกขององค์กรการเงินระดับฐานรากเหล่านั้น สาหรับผลสารวจความคิดเห็น
เกี่ ยวกับการกากับดูแลของผูบ้ ริ หารองค์กรการเงิ นระดับฐานรากพบว่า ผูบ้ ริ หารส่ วนใหญ่เห็ นถึ ง
ความสาคัญในการกากับดูแลความมัน่ คงทางการเงินขององค์กรการเงินระดับฐานราก โดยเฉพาะ
ด้า นธรรมาภิ บ าล และยัง ให้ค วามส าคัญกับ การก ากับ ดู แลความเสี่ ย งด้า นสภาพคล่ องและด้า น
ปฏิ บตั ิ การ รวมทั้งควรมุ่ งเน้นให้องค์กรมี ความมัน่ คงทางการเงิ นมากกว่าการหากาไร และการ
ส่ งเสริ มความรู ้ให้แก่คณะกรรมการ รวมทั้งการกาหนดให้การดาเนิ นงานของกรรมการเป็ นไปอย่าง
โปร่ ง ใส่ แ ละเป็ นไปตามหลัก ธรรมาภิ บ าล ส าหรั บ ผลส ารวจความคิ ดเห็ นของผูใ้ ช้บ ริ ก ารทาง
การเงิ นระดับฐานรากพบว่า มีบางส่ วนที่ยงั ไม่เข้าใจเกี่ ยวกับหน่ วยงานกากับดู แล และยังมี ความ
สับสนระหว่างหน่วยงานที่กากับดูแลและหน่วยงานที่ทาหน้าที่ส่งเสริ มหรื อทาหน้าที่พฒั นาองค์กร
การเงินระดับฐานรากแต่ละประเภท อย่างไรก็ดี ผูใ้ ช้บริ การเห็นด้วยที่จะมีการกากับดูแลความเสี่ ยง
ทั้งด้านปฏิบตั ิการ ด้านธรรมาภิบาล ด้านเครดิต และด้านสภาพคล่อง แต่ก็ยงั มีความกังวลเกี่ยวกับ
แนวทางในการก ากั บ ดู แ ลที่ ก ระทบต่ อ ผู ้ ใ ช้ บ ริ การโดยตรง เช่ น การลดอั ต ราดอกเบี้ ย
การเก็บรายได้เป็ นทุนสารอง การดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่อง เป็ นต้น
สาหรับข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย คณะผูว้ ิจยั ได้แบ่งข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายออกเป็ น 2 ระยะ
ได้แ ก่ ระยะสั้ นและระยะยาว โดยในระยะสั้ นได้เ สนอแนะ 4 แนวทาง ได้แ ก่ 1) การจัด ตั้ง
คณะกรรมการพัฒ นาและก ากับ ดู แ ลระบบการเงิ น ภาคประชาชน เพื่ อ บู ร ณาการการท างาน
ที่ เกี่ ย วข้องกับการกาหนดนโยบายพัฒนาและกากับ ดู แลระบบการเงิ นภาคประชาชนทั้ง ระบบ
2) คณะกรรมการดังกล่ าวจะต้องกาหนดหลักเกณฑ์การกากับดู แลองค์กรการเงิ นระดับฐานราก
ที่เป็ นมาตรฐานสากล เพื่อให้หน่ วยงานนาไปประยุกต์ใช้ตามพัฒนาการของแต่ละองค์กรการเงิ น
ระดับฐานรากที่อยูภ่ ายใต้การกากับของแต่ละหน่วยงานอย่างเหมาะสม 3) การกาหนดเกณฑ์ในการ
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กากับดูแลจะต้องมีความเหมาะสมกับขนาดขององค์กรการเงินระดับฐานราก และต้องคานึ งถึงการ
กากับดูแลความเสี่ ยงทั้งด้านปฏิ บตั ิการ ด้านธรรมาภิบาล ด้านเครดิต และด้านสภาพคล่อง และ 4)
คณะกรรมการฯ ควรจัดทาแผนแม่บทการพัฒนาระบบองค์กรการเงิ นระดับฐานรากทุกภาคส่ วน
โดยมีระยะเวลา 5 ปี ในลักษณะเดียวกับแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินของ ธปท. เพื่อบูรณาการ
การทางานของหน่ วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อง สาหรั บข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายในระยะยาวนั้น
คณะผูว้ ิจยั ได้เสนอ 2 แนวทาง ได้แก่ 1) จัดตั้งองค์กรกากับดูแลระบบการเงิ นภาคประชาชน เพื่อ
รวมศูนย์การกากับดู แลการเงิ นภาคประชาชนทุ กประเภทไว้ดว้ ยกัน โดยเป็ นหน่ วยงานรัฐอิสระ
ภายใต้การกากับดูแลของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลัง โดยมีหน้าที่สาคัญ เช่ น ส่ งเสริ มและ
เผยแพร่ ความรู ้ เกี่ยวกับหลักการและกฎระเบียบ วิธีการดาเนิ นงานต่างๆ ดูแลด้านความมัน่ คงและ
การตรวจสอบ การติดตามการดาเนินงาน เป็ นต้น 2) สร้างกรอบกฎหมายที่เอื้อต่อการพัฒนาองค์กร
การเงินระดับฐานราก เพื่อให้การให้บริ การทางการเงินขององค์กรการเงินระดับฐานรากสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ประเด็นข้ อเสนอแนะของผู้วพิ ากษ์ (นายเอ็นนู ซื่อสุ วรรณ)
2.1 ประเด็นข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับภาพรวมของงานวิจัย
โครงการวิจยั เรื่ อง แนวทางการพัฒนาโครงสร้างและระบบการกากับดูแลระบบการเงิน
ระดับฐานราก เป็ นงานวิจยั ที่เป็ นประโยชน์ต่อสานักงานเศรษฐกิจการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการนาข้อมูลหรื อข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนาไปปรับใช้กบั การจัดทาแนวทางการพัฒนาการ
กากับดูแลที่เหมาะสมกับระบบการเงินระดับฐานรากในประเทศไทย
2.2 ประเด็นข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับสิ่ งทีค่ วรเพิม่ เติมในงานวิจัย
2.2.1 ควรเพิ่มแผนภาพ (Diagram) อธิ บายภาพรวมของงานวิจยั ให้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
2.2.2 เปรี ยบเทียบผลการสารวจความคิดเห็นของจังหวัดที่มี GPP per Capita
แตกต่างกัน
2.2.3 เปรี ยบเทียบผลการสารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการกากับดูแล
ความเสี่ ยงตามขนาดสิ นทรัพย์หรื อประสิ ทธิภาพในการดาเนินการขององค์กรการเงินระดับฐานราก
2.2.4 ควรเพิม่ เติมแนวคิดในการปฏิรูปแนวทางการกากับดูแลองค์กรการเงิน
ระดับฐานราก สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของ สปช./สปท.
2.2.5 ควรอธิ บายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกณฑ์ในการคัดเลือกประเทศที่นามาศึกษา
แนวทางในการพัฒนาโครงสร้างและการกากับดูแลระบบการเงินระดับฐานราก
คาตอบของคณะผู้วจิ ัย คณะผูว้ จิ ยั รับทราบและจะนาไปปรับปรุ งในงานวิจยั
2.3 ประเด็นข้ อเสนอแนะเติมเกีย่ วกับงานวิจัยครั้งต่ อไป
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ควรมีการศึกษาความมัน่ คงขององค์กรการเงิ นระดับฐานราก หากเกิ ดปั ญหาเกี่ ยวกับ
ความมัน่ คงในอนาคต เช่น ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับองค์กร หากสมาชิ กต้องการถอนเงินฝากออก
จากองค์กรพร้อมกัน เป็ นต้น
คาตอบของคณะผู้วจิ ัย คณะผูว้ จิ ยั รับทราบและจะนาไปศึกษาเพิ่ม หากมีการทาวิจยั เกี่ยวกับ
องค์กรการเงินระดับฐานรากในครั้งต่อไป
3. ประเด็นข้ อเสนอแนะของผู้วพิ ากษ์ (รศ.ดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม)
3.1 ประเด็นข้ อเสนอแนะภาพรวมของงานวิจัย
โครงการวิจยั เรื่ อง แนวทางการพัฒนาโครงสร้างและระบบการกากับดูแลระบบการเงิ น
ระดับฐานราก มี จุดเด่ นของโครงการคื อสอดคล้องกับ ความต้องการทางเศรษฐกิ จและสั ง คม
นอกจากนี้ งานวิจยั เชิงนโยบายนี้ ยงั ครอบคลุมกระบวนการการกากับดูแลองค์กรการเงินระดับฐาน
รากทั้งในและต่างประเทศ
3.2 ประเด็นข้ อเสนอแนะเพิม่ เติมในงานวิจัย
3.2.1 การก ากับ ดู แ ลควรค านึ ง ถึ ง ต้น ทุ น (Cost) เสถี ย รภาพ (Stability) และความ
หลากหลาย (Diversity) ให้เป็ นไปในทิศทางที่เหมาะสม เนื่องจากองค์กรการเงินระดับฐานราก
มีความหลากหลาย และมี ปริ มาณมาก จึ งควรคานึ งถึ งต้นทุ นและเสถี ยรภาพในการกากับดู แลที่
เหมาะสม
3.2.2 การกากับดูแลองค์กรการเงินระดับฐานรากจะต้องมีการพัฒนาทุนมนุ ษย์ ในการ
ส่ งเสริ มองค์ความรู ้ และการบริ หารจัดการขององค์กรการเงินชุ มชน สร้างความเข้าใจขององค์ก ร
การเงินระดับฐานราก
3.2.3 ควรมีการพิจารณาแนวทางการประเมินความเสี่ ยงขององค์กรการเงินระดับฐานราก
ไม่วา่ จะเป็ นความเสี่ ยงด้านการกูเ้ งิน การฝากเงิน และความมัน่ คงขององค์กรการเงินระดับฐานราก
3.2.4 เกณฑ์ในการกากับดูแลควรมีความเหมาะสมกับบริ บทขององค์กรการเงินระดับ
ฐานราก และควรมีการกาหนดกรอกกว้างๆ เช่น การเปิ ดเผยข้อมูล การจัดทาบัญชีมาตรฐาน เป็ นต้น
3.2.5 ในข้อสรุ ปภาพรวมของการกากับดูแลในงานวิจยั นี้ควรมีดงั นี้
1) การส่ งเสริ มการเข้าถึงบริ การทางการเงิน
2) การสร้างเสถียรภาพทางการเงิน
3) ความถูกต้องเหมาะสมทางการเงิน (Financial Integrity)
4) การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
คาตอบของคณะผู้วจิ ัย คณะผูว้ จิ ยั รับทราบและจะนาไปปรับปรุ งในงานวิจยั
3.3 ประเด็นข้ อเสนอแนะทีค่ วรเพิม่ เติมในงานวิจัย
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ควรไปศึ กษาดู งานสถาบันองค์กรการเงิ นชุ มชนที่ ประสบความสาเร็ จ เช่ น สถาบัน
การเงิ นชุ มชนปากเกร็ ดร่ วมใจพัฒนา 2 จังหวัดนนทบุรี ที่ธนาคารออมสิ น เพื่อให้เห็นภาพระบบ
การดาเนิ นงานขององค์กรการเงิ นระดับ ฐานรากที่ ชัดเจนขึ้ น และจะเป็ นประโยชน์ต่อการสรุ ป
งานวิจยั มากยิง่ ขึ้น
คาตอบของคณะผู้วิจัย คณะผูว้ ิจยั รับทราบและหากระยะเวลาเหมาะสมจะไปศึกษาดูงาน
สถาบันองค์กรการเงินชุมชนที่ประสบความสาเร็ จ
4. ประเด็นข้ อเสนอแนะของผู้เข้ าร่ วมสั มมนาโครงการวิจัยฯ (นายสุ รพล โอภาสเสถียร)
4.1 ประเด็นข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับผู้ให้ บริการทางการเงินระดับฐานราก
จากการรวบรวมผูใ้ ห้บริ การทางการเงิ นของคณะวิจยั ได้ค านึ งถึ งกลุ่ ม ธุ รกิ จเช่ าซื้ อ
ธุ รกิ จขายฝาก โรงรับจานา ร้ านทอง หรื อไม่ ซึ่ งถื อเป็ นผูใ้ ห้บริ การด้านสิ นเชื่ อแก่กลุ่มประชาชน
ระดับฐานรากเช่นกัน
ค าตอบของคณะผู้ วิ จั ย คณะผู้วิ จ ัย ศึ ก ษาระบบการเงิ น ระดับ ฐานรากในมิ ติ ข อง
ผูใ้ ห้บริ การที่ เน้นให้บ ริ การทั้งสองด้านคื อการฝากเงิ นและการให้สิ นเชื่ อ จึ ง เลื อกศึ กษาองค์ก ร
การเงินระดับฐานราก 3 กลุ่ม ได้แก่ สหกรณ์ กองทุนหมู่บา้ นฯ และกลุ่มออมทรัพย์/กลุ่มพึ่งตนเอง
อย่า งไรก็ ดี หากมี ก ารวิ จ ัย เกี่ ย วกับ ระบบการเงิ น ฐานรากในอนาคต ก็ อ าจจะพิ จ ารณาน ากลุ่ ม
ผูใ้ ห้บริ การทางการเงินแก่ประชาชนระดับฐานรากที่เสนอแนะมาประกอบการศึกษา
4.2 ประเด็นข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับผลการศึกษา
ผลสารวจความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับการกาหนดวงเงิ นให้สินเชื่ อไม่เกิ น 15 ล้านบาทของ
ผูก้ ากับ ผูบ้ ริ หาร และผูใ้ ช้บริ การองค์กรการเงิ นระดับฐานรากพบว่าเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน คือ
เห็ น ด้ว ยค่ อ นข้า งต่ า ซึ่ งเป็ นที่ น่ า สั ง เกตว่ า ท าไมผลการส ารวจความคิ ด เห็ น จึ ง แสดงออกมา
ในลักษณะดังกล่าว
คาตอบของคณะผู้ วิจัย คณะผูว้ ิจยั ได้พิ จารณาผลส ารวจดัง กล่ า วและพบข้อสั ง เกต
เช่นเดียวกัน ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ควรศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเห็นดังกล่าวหากมีการวิจยั ครั้งต่อไป
4.3 ประเด็นข้ อเสนอแนะเกีย่ วกับการแก้ไขปัญหาด้ านสภาพคล่องขององค์ กรการเงินระดับ
ฐานราก
การปฏิ รูปสถาบันการเงิ นที่ ของธนาคารแห่ งประเทศไทย จะต้องมีการบริ หารความ
เสี่ ยงและธรรมาภิบาล เช่น คุณสมบัติของผูบ้ ริ หาร ระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน ระบบบัญชี
การลงบัญชี และข้อมูลเครดิต และผูก้ รู้ ายสุ ดท้าย (Lending for the last resort) ซึ่ งโครงการวิจยั นี้ ได้
มีขอ้ เสนอที่ ค รอบคลุ มทั้ง ด้านการบริ หารความเสี่ ยงและระบบโครงสร้ า งทางการเงิ น แต่ย งั ไม่
พิจารณาถึงผูก้ รู้ ายสุ ดท้าย
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คาตอบของคณะผู้วิจัย คณะผูว้ ิจยั มี ความเห็ นว่า สิ นทรัพย์ขององค์กรการเงิ นระดับ
ฐานรากมี ปริ มาณไม่มากและหากองค์กรการเงิ นระดับฐานรากประสบปั ญหาอาจจะไม่ได้ส่งผล
กระทบต่อระบบสถาบันการเงิน ดังนั้น จึงควรเน้นคุม้ ครองสมาชิกหรื อผูใ้ ช้บริ การ
4.4 ประเด็นข้ อเสนอแนะเพิม่ เติมในงานวิจัย
ควรจะศึกษาเพิ่มเติมเกี่ ยวกับโครงสร้ างพื้นฐานที่จะมารองรับการทาธุ รกรรมทางการ
เงิ นรู ป แบบดิ จิทลั ที่ จะเกิ ดขึ้ นในอนาคต และควรพิ จารณาถึ งต้นทุ นที่ เหมาะในการจัดท าข้อมูล
เครดิตของระบบการเงินระดับฐานราก เนื่ องจากมีตน้ ทุนค่อนข้างสู ง อีกทั้งควรพิจารณาด้านความ
เสี่ ยงของแหล่งเงินที่ขององค์กรการเงินระดับฐานรากด้วย
5. ข้ อ เสนอแนะของคณะผู้ วิ จั ย จากประเด็ น ต่ า งๆ ในการสั ม มนา (จากความเห็ น และ
ข้ อเสนอแนะของผู้วิพ ากษ์ ต่างๆ ตลอดจนผู้ เข้ า ร่ วมการสั มมนาโครงการวิจัยฯ คณะผู้ วิจัยได้ มี
ข้ อเสนอแนะอย่ างไร และเห็นควรดาเนินการปรับปรุ งตามข้ อสั งเกตในผลงานวิจัยอย่ างไร)
คณะผูว้ ิจ ัย ได้รับ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และข้อ เสนอแนะต่ า ง ๆ จากผูว้ ิพ ากษ์ และผูเ้ ข้า ร่ ว ม
สัมมนา ซึ่ งจะเป็ นประโยชน์ต่อโครงการวิจยั นี้ อย่างยิ่ง โดยคณะผูว้ ิจยั เห็นควรที่จะนาข้อเสนอแนะ
ต่าง ๆ ของผูว้ ิพากษ์มาปรับปรุ งเพิ่มเติมในงานวิจยั ครั้งนี้ และจะนามาเป็ นแนวทางศึกษาเพิ่มเติม
หากมีการทาวิจยั เกี่ยวกับองค์กรการเงินระดับฐานรากในครั้งต่อไป
6. รู ปภาพการจัดสั มมนาโครงการวิจัยเพือ่ เผยแพร่ ผลงานวิจัย
ประมวลภาพการจัดสั มมนาโครงการ
เรื่อง แนวทางการพัฒนาโครงสร้ างและระบบกากับดูแลระบบการเงินระดับฐานราก
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560
ส านัก งานเศรษฐกิ จ การคลัง ได้จดั งานสั ม มนาโครงการวิจ ัย เรื่ อง แนวทางการพัฒนา
โครงสร้ างและระบบการกากับดู แลระบบการเงิ นระดับ ฐานราก ซึ่ งเป็ นโครงการวิจยั ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ งานวิจยั ไปสู่ บุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน
รวมถึงผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ตลอดจนประชาชนที่สนใจทัว่ ไป ณ ห้องประชุ มป๋ วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ในการนี้ นางสุ ทธาสิ นี อาภากร ณ อยุธยา ผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะด้านการเงิ น สานักนโยบาย
ระบบการเงิ นและสถาบันการเงิ น สานักงานเศรษฐกิ จการคลัง หัวหน้าโครงการวิจยั เรื่ อง แนว
ทางการพัฒนาโครงสร้างและระบบกากับดูแลระบบการเงินระดับฐานราก ได้กล่าวรายงานถึงความ
เป็ นมาและความสาคัญของโครงการวิจยั และมอบหมายให้ คณะวิจยั เป็ นผูน้ าเสนอรายละเอียดของ
โครงการวิจ ัย ซึ่ งมี ผูเ้ ข้า ร่ ว มสั ม มนาจ านวนทั้ง สิ้ น ประมาณ 60 คน ประกอบด้ว ยผู้แ ทนจาก
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หน่ วยงานภาครั ฐและหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง จานวน 15 คน อาจารย์และผูแ้ ทนจากมหาวิทยาลัย
จานวน 5 คน ข้าราชการ ลูกจ้าง และนักศึกษาฝึ กงาน สานักงานเศรษฐกิจการคลัง จานวน 40 คน

โดยคณะผูว้ ิ จยั ได้รั บ เกี ย รติ จ ากผูท้ รงคุ ณ วุฒิ ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ จ านวน 2 ท่ า น ได้แ ก่
นายเอ็นนู ซื่ อสุ วรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอาจารย์จาเนี ยร สาระนาค และกรรมการนโยบาย
การเงิ น ธนาคารแห่ งประเทศไทย และ รศ.ดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม อาจารย์ประจาภาควิชาการเงิน
คณะบริ หารธุ รกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาเข้าร่ วมการสัมมนาและวิพากษ์ผลงานวิจยั พร้อม
ทั้งให้ความคิดเห็นข้อเสนอแนะประเด็นต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์แก่คณะผูว้ ิจยั รวมถึงเจ้าหน้าที่จาก
สานักงานเศรษฐกิ จการคลัง ผูแ้ ทนจากหน่ วยงานที่เกี่ ยวข้อง และประชาชนทัว่ ไปที่สนใจ ทั้งนี้
เพื่อนามาใช้ปรับปรุ งผลงานวิจยั ให้ดียงิ่ ขึ้น
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ทั้งนี้ นายเอ็นนู ซื่ อสุ วรรณ ได้กล่าวชื่ นชมคณะนักวิจยั ที่ให้ความสาคัญและทาการวิจยั กับ
องค์กรการเงินระดับฐานราก ซึ่ งงานวิจยั ดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์กบั สานักงานเศรษฐกิ จการคลัง
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายหรื อข้อมูลจากงานวิจยั มาเป็ นแนวทาง
ประกอบการจัดทานโยบายที่ เหมาะสมและเป็ นประโยชน์กบั การพัฒนาความมัน่ คงขององค์กร
การเงิ นระดับฐานรากในอนาคต นอกจากนี้ รศ.ดร.ภัทรกิตติ์ เนตินิยม ยังได้ให้คาแนะนาเกี่ยวกับ
การนาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้กบั การวิจยั และได้ให้คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์สาหรับการวิจยั
ในครั้งต่อไป

