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บทคดัย่อ 
วตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาผลกระทบของพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542  (แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553) ต่อผลการด าเนินงานของ

สหกรณ์ออมทรัพยแ์ละสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 2) เพื่อศึกษาหลกัการส าคญัของ Basel ในการด ารงเงินกองทุนและการบริหารความเส่ียง การ
วิเคราะห์ความสามารถช าระหน้ี และ 3) เพ่ือก าหนดแนวทางการด ารงเงินกองทุน การวิเคราะห์ความสามารถช าระหน้ีของสมาชิก ของ
สหกรณ์ออมทรัพยแ์ละสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล  

 ใชว้ธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ ศึกษาหลกัการท่ีส าคญัของ Basel และพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553)  โดยการสังเกต
กระบวนการบริหารในเชิงปฏิบติั และการสัมภาษณ์เชิงลึก เลือกกลุ่มศึกษาแบบเฉพาะเจาะจง จ านวน 7 คน คือ ประธานกรรมการด าเนินการ 1 คน 
กรรมการด าเนินการ 1 คน ผูจ้ดัการสหกรณ์ 2 คน หวัหนา้ฝ่ายเงินกู ้1 คน หวัหนา้ฝ่ายบญัชี 1 คน หวัหนา้ฝ่ายคอมพิวเตอร์ 1 คน ผลการวจิยัไดข้อ้คน้พบ
สรุปไดด้งัน้ี พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ.2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553)  ไม่เหมาะสมท่ีจะใช้ก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพยแ์ละสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียน เน่ืองจากเน้ือหายงัมิไดก้ าหนดให้มีการบริหารความเส่ียง การด ารงเงินกองทุน การกนัส ารอง รวมทั้งการวิเคราะห์ความเส่ียง
การใหสิ้นเช่ือและการลงทุน ตามหลกัมาตรฐานสากล (Basel Standard)  ผลิตภณัฑเ์งินใหกู้มี้จ  านวนนอ้ย มุ่งเน้นใชบุ้คคลค ้าประกนัเงินให้กู ้
และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศไม่สมบูรณ์  

 ขอ้เสนอแนะ ควรแก้ไขพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542  (แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553) โดยก าหนดให้สหกรณ์ฯ มีการบริหาร    
ความเส่ียงและการด ารงเงินกองทุนตามหลกั Basel ควรมุ่งเน้นใช้อสังหาริมทรัพยเ์ป็นหลกัประกนัเงินให้กู ้ควรพฒันาผลิตภณัฑ์เงินให้กู ้
ระบบเทคโนโลย ีและเคร่ืองมือช่วยในการวเิคราะห์เงินใหกู้ ้(Credit Tool)   
 

ค าส าคัญ : สหกรณ์ออมทรัพย ์สหกรณ์เครดิตยเูน่ียน การด าเนินงาน การด ารงเงินกองทุน มาตรฐาน Basel                                                          
  

Abstract 
 The objectives of this research were 1) to study the affecting of Cooperative Act.1999 (amended 2010) to the performance of 

Savings and Credit Cooperatives and Credit Union Cooperatives 2) to study capital adequacy and loans analysis of general Basel standard. 
and 3) to set guidelines capital adequacy and loans analysis as international standard. Use qualitative research methods by studying as on 
Basel financial regulation and Cooperative Act, 1999 (amended 2010), observing and in-depth interviews were conducted, by selecting 
seven specific management persons.   

The research found as follows : The Cooperative Act, 1999 (amended 2010) was not appropriate to regulate Savings and Credit 
Cooperatives and Credit Union Cooperatives, the contents did not cover risk management, the supervision of capital adequacy was not in 
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accordance with Basel standard. Loans product and information technology developments were inadequate. The loans collaterals focused 
on personal guarantee.     

 Recommendations: There should amend Cooperatives Act. 1999 (amended 2010), should maintain the capital adequacy in 
accordance with the Basel standard, focus on credit risk and using real estate as a loan collateral, develop products, information 
technology and credit analysis tools.  

 

Keywords : savings and credit cooperative management; basel Standard; capital adequacy; basel III 
 

บทน า 
สหกรณ์ออมทรัพยแ์ละสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน เป็นสถาบนัการเงินอยู่ภายใตพ้ระราชบัญญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แกไ้ข

เพ่ิมเติม พ.ศ. 2553) มีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือให้สมาชิกออมทรัพย ์และให้กู้ยืมเงิน สหกรณ์ฯจัดเป็นสถาบันการเงินเทียบเท่า
ธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่  เพียงวนัท่ี 30  เดือนกนัยายน พ.ศ. 2559 มีสินทรัพย ์2.288 ลา้นลา้นบาท (สินทรัพยส์หกรณ์เครดิตยู
เน่ียน 50,680 ลา้นบาท) มีหน้ีสิน 1.243 ลา้นลา้นบาท (หน้ีสินสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 41,810 ลา้นบาท) มีส่วนทุน 1.045 ลา้นลา้น
บาท (ส่วนทุนสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 8,870 ลา้นบาท) มีสมาชิก จ านวน 4.070 ลา้นคน (สมาชิกสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 875,288 คน) 
[1] สมาชิกเป็นหน้ีสหกรณ์ออมทรัพยเ์ฉล่ียคนละ 1,200,000 บาท (สมาชิกสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน เป็นหน้ีโดยเฉล่ียนอ้ยกวา่ค่าน้ี)  
หากคิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 6 ต่อปี ผอ่นช าระหน้ีเฉล่ียภายใน 10 ปี แต่ละคนจะมีภาระผอ่นช าระหน้ีสหกรณ์ฯ เดือนละ 13,000 
บาท และมีค่าใชจ่้ายของครัวเรือนโดยเฉล่ีย 21,437 บาทต่อเดือน [2] สมาชิกสหกรณ์ฯยงัมีหน้ีกบัสถาบนัการเงินอ่ืนอีก สมาชิก
หลายคนไม่มีความสามารถช าระหน้ี ถูกด าเนินคดีเรียกหน้ีคืน [3] หน่วยงานก ากบัดูแลสหกรณ์พยายามแกไ้ขมาโดยตลอดเวลาแต่
ยงัคงพบปัญหาดงักล่าว จึงควรศึกษาพระราชบญัญติั สหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553) เม่ือน าไปก ากบัดูแลไม่ไดต้าม
มาตรฐาน Basel ซ่ึงเป็นท่ียอมรับของสถาบนัการเงินทัว่โลก จะมีผลกระทบต่อสหกรณ์ฯและสมาชิก มีความเส่ียงทางการเงิน
สูงข้ึนและกระทบความเช่ือมัน่ของสถาบนัการเงินซ่ึงเป็นเจา้หน้ีสหกรณ์ฯ และความเช่ือมัน่ต่อระบบการเงินของประเทศ 

 

วตัถุประสงค์ 
วตัถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลกระทบของพระราชบัญญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553)  ต่อผลการ

ด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพยแ์ละสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน 2) เพื่อศึกษาหลกัการส าคญัของ Basel ในการด ารงเงินกองทุนและ
การบริหารความเส่ียง การวิเคราะห์ความสามารถช าระหน้ีของสมาชิก 3) เพื่อก าหนดแนวทางการด ารงเงินกองทุน การวิเคราะห์
ความสามารถช าระหน้ีของสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพยแ์ละสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานสากล  
 

ขอบเขตการวจัิย  
ศึกษาพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553) [4] ซ่ึงสหกรณ์ออมทรัพยแ์ละสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน

น าไปใชป้ฏิบติั ในเร่ืองการด ารงเงินกองทุน การใหกู้ย้มืเงิน การลงทุน  และศึกษาหลกัการก ากบัดูแลสถาบนัการเงินตามหลกัการ
ทัว่ไปของ Basel ซ่ึงเป็นหลกัมาตรฐานสากล [5]    
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 ใชว้ิธีการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลเอกสาร (Documentary Research) จากพระราชบญัญติั

สหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553) ระเบียบค าสั่ง ท่ีเก่ียวขอ้งของหน่วยงานก ากบัดูแลสหกรณ์คือนายทะเบียนสหกรณ์ 
คณะกรรมการพฒันาสหกรณ์แห่งชาติ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งการ
สงัเกต การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) ผูบ้ริหารสหกรณ์ฯ จ านวน 7 คนคือ ประธานด าเนินการสหกรณ์ฯ 1 คน กรรมการ
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ด าเนินการ 1 คน  ผูจ้ดัการสหกรณ์ฯ  2  คน หัวหนา้ฝ่ายบญัชี 1 คน หัวหนา้ฝ่ายเงินกู ้1 คน หัวหนา้ฝ่ายคอมพิวเตอร์ 1 คน ใชว้ิธี
วเิคราะห์ขอ้มูลเอกสาร (Content Analysis) และวเิคราะห์สรุปอุปนยั (Analytic Induction) พิสูจน์ทราบเทียบเคียง พระราชบญัญติั
สหกรณ์ฯ กบัหลกัการก ากบัดูแลสถาบนัการเงินตามหลกั Basel ของ Bank for International Settlement (BIS) และตามประกาศท่ี
เก่ียวขอ้งของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ซ่ึงเป็นองคก์รท่ีก ากบัดูแลสถาบนัการเงิน รวมทั้งพระราชบญัญติัธุรกิจสถาบนั
การเงิน พ.ศ. 2551 และรายงานการวจิยัทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก ากบัดูแลสหกรณ์    
 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 กรมตรวจบญัชีสหกรณ์รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ของสหกรณ์ออมทรัพย ์และผลการด าเนินงานสหกรณ์
เครดิตยเูน่ียน พบวา่สหกรณ์ฯ มีอตัราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย ์เฉล่ียเท่ากบั 0.03 เท่า (หรือ3 เปอร์เซ็นต์) และตามรายงานเร่ือง
ศึกษาผลการด าเนินงานสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากดัฯ พ.ศ. 2554 โดย นุกูลกิต เรืองศรี [6] พบวา่ สหกรณ์
ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จ ากัด มีอตัราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย ์เท่ากบั 0.04 เท่า เทียบกับสหกรณ์ออมทรัพย์
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั จ ากดั เท่ากบั 0.05 เท่า สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ ากดั เท่ากบั 0.03 เท่า สหกรณ์
ออมทรัพยม์หาวิทยาลยัมหิดล จ ากัด เท่ากบั 0.03 เท่า แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานก ากับดูแลสหกรณ์ฯยงัมิได้น าหลกัการด ารง
เงินกองทุนของ Basel ซ่ึงก าหนดใหด้ ารงเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 8 มาใชใ้นการก ากบัดูแล  

งานวจิยัของ ประเทศในยโุรป สหรัฐอเมริกาและแคนาดาใหค้วามส าคญัในการก ากบัดูแลเครดิตยเูนียนด ารงเงินกองทุน
ตามหลกัเกณฑ ์Basel คือ หนงัสือช่ือ Best Practices in Credit Union Supervision (2009) ของสภาเครดิตยเูน่ียนโลก (World 
Council of Credit Union, Inc.) [7] ก าหนดแนวทางให้เครดิตยเูน่ียนในสหรัฐอเมริกา ไดถื้อปฏิบติัตามหลกั Basel (Basel Accord 
on Capital Adequacy) สอดคลอ้งกบังานวิจยัเร่ือง Optimum Capital/Asset Ratio in the Credit Union Industry : a Managerial 
Perspective โดย Hubert J. Dwyer; James S. Gould and Raymond H. Lopez; Pace University, USA. [8] พบวา่ เครดิตยเูน่ียน ใน
สหรัฐฯมากกวา่ร้อยละ 70 มีอตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยร้์อยละ 8.5 ถึง 11.5 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน สอดคลอ้งกบัองคก์ร 
Autorité Des Marchés Financier (AMF) (2017) ประเทศฝร่ังเศส [9] ไดอ้อกหนงัสือแนวทางการด ารงเงินกองทุนอยา่งเพียงพอ 
(Capital Adequacy Guideline) ของ เครดิตยูเน่ียน ก าหนดแนวทางในการด ารงเงินกองทุนโดยถือปฏิบติัตามหลกั Basel III 
สอดคลอ้งงานวิจยัเร่ือง Regulatory Change and Capital Adjustment of Cooperative Financial Institutions โดย John Goddard, 
Donal McKillop and John O.S. Wilson, University of St Andrews, UK. พบวา่ เครดิตยเูน่ียน สามารถด ารงเงินกองทุนไดต้าม
เกณฑท่ี์ก าหนด  สอดคลอ้งกบัรายงานเร่ือง Canadian Credit Unions Capital Buffers under Basel III ของ Filene Institute 
Research (2017) [10] และงานวิจยัเร่ือง Basel III capital buffer requirement and credit union prudential regulation : Canadian 
evidence โดย Helyoth hessou, Van Son Lai and IPAG Business School, Laval University, France [11] พบวา่ เครดิตยเูน่ียน ได้
ด ารงเงินกองทุนตามหลกัเกณฑ ์Basel III  

 การก ากับดูแลสถาบันการเงินตามมาตรฐานสากลของธนาคารแห่งประเทศไทย มีการบริหารความเส่ียง การด ารง
เงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงตามมาตรฐาน Basel การก าหนดธุรกิจท่ีสามารถกระท าได ้ การก าหนดเพดานเงินให้กูห้รือเงินลงทุน
หรือก่อภาระผูกพนัหรือการท าสัญญาแบ่งผลก าไร การให้เงินกูใ้นลกัษณะท่ีจะเรียกคืนไม่ได ้การจดัชั้นสินทรัพยแ์ละการกัน
ส ารอง การด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่อง การโอนการควบรวมกิจการ การแกไ้ขฐานะการด าเนินงาน และการเขา้ควบคุมปิดกิจการ 
[12] การด ารงเงินกองทุนตามเกณฑม์าตรฐานสากลทีทัว่โลกยดึถือของ Bank for International Settlement - BIS หรือเรียกวา่ Basel 
ซ่ึงก าหนดไวไ้ม่ต ่ากว่าร้อยละ 8 และ ไดก้ าหนดให้สถาบนัการเงินบริหารความเส่ียงคือ ความเส่ียงดา้นเครดิต (Credit Risk)    
ความเส่ียงการกระจุกตวัดา้นเครดิต (Credit Concentration Risk) ความเส่ียงดา้นการตลาด (Market risk) ความเส่ียงดา้นอตัรา
ดอกเบ้ียฯ (Interest Rate Risk in The Banking Book) ความเส่ียงดา้นการปฏิบติังาน (Operational Risk) ความเส่ียงดา้นสภาพคล่อง 
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(Liquidity Risk) ความเส่ียงดา้นกลยทุธ์ (Strategic Risk) ความเส่ียงดา้นช่ือเสียง (Reputation Risk) และความเส่ียงดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology  Risk) และธปท. ก าหนดอตัราส่วนเงินกองทุนฯไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 8.5 [13] [14] [15] [16] 

สหกรณ์ฯเป็นสถาบนัการเงินหน่ึง มีขนาดสินทรัพยเ์ทียบเท่าธนาคารพาณิชยข์นาดใหญ่ จึงควรมีการก ากบัดูแลให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
 

ผลการวจัิย   
1. วิเคราะห์พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ.2553) ก าหนดให้สหกรณ์ทั้งหลายอยู่ในการก ากบั

ดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาตรา 5 ก าหนดใหรั้ฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรฯรักษาการ มาตรา 9 ใหมี้คณะกรรมการ
พฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ มาตรา 15 ก าหนดใหอ้ธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นนายทะเบียนสหกรณ์ มาตรา 16 ให้นายทะเบียน 
มีอ านาจหนา้ท่ี (8) ออกระเบียบหรือค าสั่งเพ่ือให้มีการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีและเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการกิจการ
สหกรณ์ (9) การกระท าอ่ืนใดตามท่ีพระราชบญัญติัน้ีก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือตามท่ีรัฐมนตรี
มอบหมาย มาตรา 48 ให้สหกรณ์ด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวงซ่ึงตาม                  
”กฎกระทรวงว่าด้วยการด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ. 2550” และ “ประกาศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ 
ก าหนดร้อยละ 1 ของยอดเงินฝากทั้งหมด” [17] แตมิ่ไดใ้หอ้ านาจอ านาจแก่ต าแหน่งใดและคณะกรรมการใดก าหนดให้สหกรณ์ฯ
บริหารความเส่ียงและด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องตามหลกัเกณฑม์าตรฐานสากล    

มาตรา 62 เงินของสหกรณ์นั้นสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนไดด้งัต่อไปน้ี “(7) ฝากหรือลงทุนอยา่งอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ
พฒันาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด” ซ่ึงมิไดก้ าหนดให้มีการวิเคราะห์ความเส่ียงโดยบริษทัจดัอนัดบัความเส่ียงท่ีน่าเช่ือถือ ต่อมา 
พ.ศ. 2558 มีประกาศคณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ เร่ืองขอ้ก าหนดการฝากหรือลงทุนอยา่งอ่ืนของสหกรณ์ [18] ได้
ก าหนดแนวทางดงักล่าวแตมิ่ไดก้ล่าวถึงการท าธุรกรรม การท าสญัญาซ้ือขายเป็นเงินเช่ือซ่ึงมีความเส่ียง หลายสหกรณ์ฯ เกิดความ
เสียหายจากการท าสญัญาซ้ือขายจ าหน่ายสลากกินแบ่งกบับริษทัเอกชนท่ีไม่น่าเช่ือถือ  

2.  การวิเคราะห์หลกั Basel อตัราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงหรือ Capital Adequacy Ratio เรียกยอ่วา่ CAR ratio 
หรือ BIS ratio โดย Basel Capital Accord  ก าหนดให้สถาบนัการเงินตอ้งด ารงเงินกองทุนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 8 ซ่ึง ธปท.ได้
ก าหนดใหเ้ขม้ข้ึนเป็นไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 8.5  เงินกองทุนจะประกอบดว้ย เงินทุนจดทะเบียนช าระแลว้ของหุ้นสามญั หุ้นบุริมสิทธ์ิ
รวมทั้งส ารองหรือส่วนเกินท่ีเกิดข้ึนจากก าไรสะสมท่ีจดัสรรแลว้ หรือส ารองต่างๆ ท่ีองคก์รก ากบัดูแลสถาบนัการเงินยอมรับให้
เป็นเงินกองทุน เช่น ส ารองจากมูลค่าส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการตีราคาท่ีดินและอาคาร เป็นตน้ และสินทรัพยเ์ส่ียงคือเงินให้กูย้ืม  เงิน
ลงทุนท่ีมีความเส่ียงเช่น ตราสารหน้ี หุน้ สินทรัพยอ่ื์นท่ีองคก์รก ากบัดูแลสถาบนัการเงินจดัใหเ้ป็นสินทรัพยเ์ส่ียง  

การวิเคราะห์ความสามารถในการช าระหน้ีตามหลกัมาตรฐานสากล Moody’s Investors Service [19] เสนอให้ใช้
อตัราส่วน Debt Service Coverage Ratio : DSCR = Net Operating Income / Total Debt Service  กรณีประกอบธุรกิจโดยบุคคล
หรือเป็นนิติบุคคล ท่ีมีรายไดจ้ากธุรกิจ ใชอ้ตัราส่วน DSCR  = EBITDA / จ านวนเงินท่ีตอ้งผ่อนช าระหน้ีทุกประเภทท่ีมี          
(ตน้+ดอกเบ้ีย)  >1.2 เท่า และกรณีเป็นบุคคลมีรายไดจ้ากค่าจา้ง เงินเดือน ท่ีไม่ใช่รายไดข้องธุรกิจ ใชอ้ตัราส่วน DSCR  = (รายได ้
– ค่าใชจ่้าย) / จ านวนเงินท่ีตอ้งผอ่นช าระหน้ีทุกประเภทท่ีมี (ตน้+ดอกเบ้ีย)  >1.2 เท่า  

3. สรุปผลการวิเคราะห์ พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553) ไม่เหมาะสมท่ีจะใชก้ ากบัดูแล
สหกรณ์ออมทรัพยแ์ละสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน เน่ืองจากสหกรณ์ฯ มีกิจกรรมหลกัเป็นกิจกรรมทางการเงิน การกูย้ืมเงิน การให้กูย้ืม
เงิน และการลงทุน ผลการตรวจสอบเอกสารสอดคลอ้งกบัการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารสหกรณ์พบวา่ สหกรณ์ฯ มิไดบ้ริหารความเส่ียง 
การค านวณสินทรัพยเ์ส่ียงและการด ารงเงินกองทุนตามหลกั Basel  

 สหกรณ์ฯ ไม่มีระเบียบปฏิบติัในการตรวจสอบเครดิตบูโรจากบริษทัขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ (National Credit Bureau : 
NCB) สหกรณ์ฯไม่สามารถทราบภาระหน้ีทั้งส้ินของสมาชิกผูข้อกูเ้งิน ท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์ความสามารถในการช าหน้ีได้
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ถูกตอ้ง สหกรณ์ฯ ส่วนใหญ่ยงัมิไดเ้ป็นสมาชิกเครดิตบูโร [20] ท าให้ขอ้มูลลูกหน้ีของสหกรณ์ฯ มิไดอ้ยูใ่นฐานขอ้มูลของเครดิตบูโร 
สถาบนัการเงินต่างๆไม่สามารถทราบภาระหน้ีของสมาชิกท่ีมีกบัสหกรณ์ฯได ้ท าให้สถาบนัการเงินปล่อยเงินกูซ้ ้ าซอ้น (Double 
Finance) กบัสหกรณ์ฯ 

 สหกรณ์ฯ วิเคราะห์ความสามารถช าระหน้ีไม่เป็นไปตามมาตรฐาน DSCR เน่ืองจากไม่ไดต้รวจสอบภาระหน้ีจาก
เครดิตบูโร และการหักค่าใชจ่้ายนอ้ยกวา่ความเป็นจริงโดยหักค่าใชจ่้ายเพียง 15 ถึง 20 เปอร์เซ็นตข์องเงินเดือน ซ่ึงตามหลกัการ
วิเคราะห์สินเช่ือจะตอ้งหักค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทั้งค่าใชจ่้ายส่วนตวัและครอบครัว ไม่นอ้ยกวา่ค่าใชจ่้ายมาตรฐานครัวเรือนหรือค่า
ครองชีพขั้นต ่าตามพ้ืนท่ีของส านกังานสถิติแห่งชาติ สหกรณ์ฯก าหนดใหสิ้ทธิสมาชิกกูเ้งิน ท าใหส้มาชิกส่วนใหญ่ขอใชสิ้ทธิกูเ้งิน
เพราะหากไม่ใชสิ้ทธิเหมือนกบัเสียเปรียบเม่ือตอ้งเป็นผูค้  ้ าประกนัเงินกูใ้ห้กบัสมาชิกคนอ่ืน สหกรณ์ฯให้สมาชิกค ้าประกนัเงินกู้
ซ่ึงกนัและกนั ท าให้สมาชิกแต่ละคนมีภาระหน้ีเงินกูแ้ละภาระค ้าประกนัรวมกนัสูงเกินความสามารถในการช าระหน้ี หากคนใด
คนหน่ึงเสียชีวติหรือออกจากราชการ สหกรณ์จึงพยายามจดัท าประกนัชีวิตลูกหน้ี ท าให้ลูกหน้ีมีภาระค่าเบ้ียประกนั ซ่ึงหลายคน
ไม่มีความสามารถช าระค่าเบ้ียประกัน (ส าหรับสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนมีสวสัดิการคุม้ครองเงินกู้ สมาชิกจึงไม่ตอ้งจ่ายค่าเบ้ีย
ประกนั) การตรวจสอบหลกัทรัพยป์ระกนั (ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง) สหกรณ์ฯ ไม่เนน้มูลค่าหลกัทรัพยป์ระกนัคุม้หน้ี และมิไดค้  านึงถึง
สภาพคล่อง เช่นท าเลท่ีตั้ง ทางเขา้ออก รูปร่างท่ีดิน สหกรณ์ฯ ยงัไม่มีกระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงในการก่อภาระผูกพนัใน
สินทรัพยเ์ส่ียงอ่ืนๆ เช่น บางสหกรณ์ลงทุนกิจการซ้ือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลกบับริษทัเอกชนท่ีฐานะทางการเงินไม่น่าเช่ือถือ  

สหกรณ์ ฯมีผลิตภณัฑ์เงินกูเ้พียง 3 ประเภทคือ เงินกูฉุ้กเฉิน วตัถุประสงค์เพื่อใชก้รณีฉุกเฉินจ าเป็นในการด ารงชีวิต
ประจ าเดือน เงินกูส้ามญั วตัถุประสงเพ่ือใชจ่้ายในครอบครัว ฯลฯ เงินกูพิ้เศษ มีวตัถุประสงค์เพื่อการเคหะ และเพื่อการลงทุน
ประกอบอาชีพ ซ่ึงมิไดค้วบคุมการใชเ้งินกูเ้พื่อการเคหะ และการลงทุนประกอบอาชีพตามวตัถุประสงค์เพื่อให้มีความสามารถ
ช าระหน้ีคืน และระบบคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ฯ ยงัไม่สามารถเช่ือมโยงทุก Transaction ลงบญัชี และออกรายงานต่างๆเช่น
รายงานการกนัส ารองเพื่อใชใ้นเพื่อการบริหารจดัการไดอ้ตัโนมติั 

 

สรุปและอภิปรายผลการวจัิย 
1. สรุปผลขอ้คน้พบตามวตัถุประสงค ์ขอ้ 1) เพื่อศึกษาพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553)  พบวา่ 

ไม่เหมาะสมท่ีจะใชก้ ากบัดูแลสหกรณ์ออมทรัพยแ์ละสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน เน่ืองจากสหกรณ์ฯ มีกิจกรรมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรม
ทางการเงิน พระราชบญัญติัฯ มีเน้ือหาไม่ครอบคลุมและมิไดใ้ห้อ านาจรัฐมนตรี คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ นาย
ทะเบียนสหกรณ์ อยา่งชดัเจนท่ีจะใชใ้นการก ากบัดูแลการด ารงเงินกองทุน การบริหารความเส่ียง ให้ เป็นไปตามมาตรฐานสากล  
ขอ้คน้พบตามวตัถุประสงคข์อ้ 2) เพ่ือศึกษาการด ารงเงินกองทุน กระบวนการการให้กูย้ืมเงินฯ และการลงทุน กบัมาตรฐานสากล 
(Basel) พบวา่หน่วยงานก ากบัดูแลมิไดอ้อกค าสั่งก าหนดให้สหกรณ์ออมทรัพยแ์ละสหกรณ์เครดิตยเูน่ียน ปฏิบติัตามหลกั Basel 
เช่นเดียวกบัเครดิตยเูน่ียนในประเทศท่ีพฒันาแลว้ในทวปียโุรปและอเมริกา และขอ้คน้พบตามวตัถุประสงคข์อ้ 3) เพ่ือก าหนดแนว
ทางการด ารงเงินกองทุน กระบวนการบริหารจดัการการให้กูย้ืมเงินฯ เป็นไปตามมาตรฐานสากล พบวา่ แนวทางการก ากบัดูแล
จะต้องยึดหลักการบริหารความเส่ียง การด ารงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียงตามหลัก Basel คือตอ้งไม่ต ่ากว่าร้อยละ 8.5 
เช่นเดียวกบัสถาบนัการเงินทั้งในประเทศและเครดิตยเูน่ียนในประเทศท่ีพฒันาแลว้ กระบวนการให้กูย้ืมเงินตอ้งมีการตรวจสอบ
ความตั้งใจในการช าระหน้ีคืน (Willingness to repay) การวิเคราะห์ความสามารถในการช าระหน้ีตอ้งใชห้ลกั DSCR และการ
ลงทุนหรือท าสญัญาการก่อภาระผกูพนั จะตอ้งมีการวเิคราะห์ความเส่ียงและไดรั้บอนุมติัจากหน่วยงานก ากบัดูแล   

2. การอภิปรายผล จากขอ้คน้พบวา่พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553) มิไดใ้หอ้ านาจรัฐมนตรี 
คณะกรรมการพฒันาการสหกรณ์แห่งชาติ นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดให้สหกรณ์ฯด ารงเงินกองทุนให้มีความเพียงพอ ก าหนด
ความหมายของเงินกองทุน ความหมายของสินทรัพยเ์ส่ียง การบริหารความเส่ียง การก าหนดธุรกิจอย่างชัดเจนให้สหกรณ์ฯ
สามารถกระท าได ้การก าหนดเพดานเงินให้กู ้เงินลงทุน การก่อภาระผูกพนั การท าสัญญาในลกัษณะแบ่งผลก าไร การให้เงินกู ้  
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ในลกัษณะท่ีจะเรียกคืนไม่ได ้การจดัชั้นสินทรัพย ์การกนัส ารอง และการเขา้ควบคุมหรือปิดกิจการ ตามมาตรฐานสากลในการ
ก ากบัดูแลการบริหารจดัการสถาบนัการเงิน  

 จากขอ้คน้พบวา่การด ารงเงินกองทุน การวิเคราะห์ความสามารถในการช าระหน้ีของสมาชิก และการลงทุน หน่วยงาน
ก ากบัดูแลสหกรณ์ฯ มิไดก้ าหนดใหส้หกรณ์ฯ ปฏิบติัตามหลกั Basel ซ่ึงจากรายงานการวิจยัประเทศท่ีพฒันาแลว้ทั้งในยโุรป และ
อเมริกามีการก าหนดให้ เครดิตยเูน่ียน ถือปฏิบติัตามหลกั Basel แลว้ และจาการายงานการวิจยัประเทศท่ีอยูร่ะหวา่งพฒันา เช่น
ประเทศเคนยา ประเทศเนปาล ริเร่ิมใหส้หกรณ์ฯถือปฏิบติัตามหลกั Basel เช่นกนั   

จากขอ้คน้พบว่า  แนวทางการก ากับดูแลให้สหกรณ์ออมทรัพยแ์ละสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน มีความมัน่คงจะตอ้งยึด
หลกัการด ารงเงินกองทุนต่อสินทรัพยเ์ส่ียงไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 8.5 แต่จากรายงานการวจิยั พบวา่สหกรณ์ฯยงัไม่มีการปฏิบติัตามหลกั 
Basel สหกรณ์ฯมีเงินทุนส ารองต่อสินทรัพยโ์ดยเฉล่ียเพียง 0.03 เท่า หรือร้อยละ 3 และกระบวนการให้กูย้ืมเงินแก่สมาชิก ตอ้งมี
การตรวจสอบความตั้งใจในการช าระหน้ีคืน (Willingness to repay) เช่นการตรวจขอ้มูลเครดิตจากเครดิตบูโร การวิเคราะห์
ความสามารถในการช าระหน้ีตอ้งใชห้ลกั DSCR การท าสญัญาการก่อภาระผูกพนั การลงทุนจะตอ้งมีการวิเคราะห์ความเส่ียงและ
ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากหน่วยงานก ากบัดูแล เช่นเดียวกบัรายงานการวิจยัเครดิตยเูน่ียนของประเทศท่ีพฒันาแลว้ในทวีปยุโรปและ
อเมริกา  

 

ข้อเสนอแนะ 
 ควรแกไ้ขพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แกไ้ขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553)  ก าหนดให้สหกรณ์ฯ ด ารงเงินกองทุนตามหลกั 

Basel การตรวจสอบรวมทั้งการเขา้เป็นสมาชิกเครดิตบูโร การวิเคราะห์ความสามารถในการช าระหน้ีโดยยึดหลกั DSCR การ
วิเคราะห์หลักทรัพย์ประกันให้มีมูลค่าคุ ้มหน้ี มีสภาพคล่อง และมีการวิเคราะห์ความเส่ียงในการลงทุน ควรพฒันาระบบ
เทคโนโลยี  เคร่ืองมือช่วยในการวิเคราะห์เงินให้กู ้(Credit Tool) พฒันาผลิตภณัฑ์เงินให้กู ้(Product) ควบคุมการใชเ้งินให้กูต้รง
ตามวตัถุประสงค ์และการใหเ้งินกูซ้ ้ าซอ้น (Double Finance) ทั้งน้ีการท าวจิยัคร้ังต่อไป ควรวจิยัสหกรณ์ทุกประเภท เพ่ิมเติม   
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