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บทคัดย่อ

 วัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษำผลกระทบขอพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553) ต่อผล

กำรดสำเนินงำนของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 2) ศึกษำหลักกำรสสำคัญของ Basel ในกำรดสำรงเงิน

กองทนุและกำรบรหิำรควำมเสีย่ง กำรวเิครำะห์ควำมสำมำรถชสำระหนี ้และ 3) กสำหนดแนวทำงกำรดสำรงเงนิกองทนุ กำร

วิเครำะห์ควำมสำมำรถชสำระหนี้ของสมำชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้เป็นไปตำมมำตรฐำน

สำกล ใช้วิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ศึกษำหลักกำรที่สสำคัญของ Basel และพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่ม

เติม พ.ศ. 2553) โดยกำรสังเกตกระบวนกำรบริหำรในเชิงปฏิบัติ และกำรสัมภำษณ์เชิงลึก เลือกกลุ่มศึกษำแบบเฉพำะ

เจำะจง จสำนวน 7 คน คือ ประธำนกรรมกำรดสำเนินกำร 1 คนกรรมกำรดสำเนินกำร 1 คน ผู้จัดกำรสหกรณ์ 2 คน หัวหน้ำ

ฝ่ำยเงินกู้ 1 คน หัวหน้ำฝ่ำยบัญชี 1 คน หัวหน้ำฝ่ำยคอมพิวเตอร์ 1 คน 

 ผลกำรวจิยัได้ข้อค้นพบสรปุได้ดงันี ้พระรำชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิม่เติม พ.ศ. 2553) ไม่เหมำะสม

ทีจ่ะใช้กสำกบัดแูลสหกรณ์ออมทรพัย์และสหกรณ์เครดติยเูนีย่น เนือ่งจำกเนือ้หำยงัมไิด้กสำหนดให้มกีำรบรหิำรควำมเสีย่ง 

กำรดสำรงเงินกองทนุ กำรกนัสสำรอง รวมทัง้กำรวเิครำะห์ควำมเสีย่งกำรให้สนิเชือ่และกำรลงทนุตำมหลกัมำตรฐำนสำกล 

(Basel Standard) ผลิตภัณฑ์เงินให้กู้มีจสำนวนน้อย มุ่งเน้นใช้บุคคลคส้ำประกันเงินให้กู้และระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ

ไม่สมบูรณ์

 ข้อเสนอแนะ  ควรแก้ไขพระรำชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2553) โดยกสำหนดให้สหกรณ์ฯ 

มีกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรดสำรงเงินกองทุนตำมหลัก Basel ควรมุ่งเน้นใช้อสังหำริมทรัพย์เป็นหลักประกันเงิน 

ให้กู้ควรพัฒนำผลิตภัณฑ์เงินให้กู้ระบบเทคโนโลยี และเครื่องมือช่วยในกำรวิเครำะห์เงินให้กู้ (Credit Tool)

ค�าส�าคัญ: สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกำรดสำเนินงำนกำรดสำรงเงินกองทุนมำตรฐำน Basel

Abstract

 The objectives of this research were 1) to study the affecting of Cooperative Act. 1999 (amended 2010) to 
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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 accordance with Basel standard. Loans product and information technology 

development swere 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 cooperativemanagement; basel Standard; capital adequacy; basel III

บทน�า

 สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นสถำบันกำรเงินอยู่ภำยใต้พระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 

(แก้ไขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2553) มวีตัถปุระสงค์หลกัเพือ่ให้สมำชกิออมทรพัย์ และให้กูย้มืเงนิ สหกรณ์ฯ จดัเป็นสถำบนักำรเงนิ

เทียบเท่ำธนำคำรพำณิชย์ขนำดใหญ่ เพียงวันที่ 30 เดือนกันยำยน พ.ศ. 2559 มีสินทรัพย์ 2.288 ล้ำนล้ำนบำท (สินทรัพย์

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 50,680 ล้ำนบำท) มีหนี้สิน 1.243 ล้ำนล้ำนบำท (หนี้สินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 41,810 ล้ำนบำท)  

มส่ีวนทนุ 1.045 ล้ำนล้ำนบำท (ส่วนทนุสหกรณ์เครดติยเูนีย่น 8,870 ล้ำนบำท) มสีมำชกิ จสำนวน 4.070 ล้ำนคน (สมำชกิ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 875,288 คน) [1] สมำชิกเป็นหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ยคนละ 1,200,000 บำท (สมำชิกสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยนเป็นหน้ีโดยเฉลี่ยน้อยกว่ำค่ำน้ี) หำกคิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 6 ต่อปี ผ่อนชสำระหนี้เฉลี่ยภำยใน 10 ปี 

แต่ละคนจะมีภำระผ่อนชสำระหนี้สหกรณ์ฯ เดือนละ 13,000 บำท และมีค่ำใช้จ่ำยของครัวเรือนโดยเฉลี่ย 21,437 บำท 

ต่อเดือน [2] สมำชิกสหกรณ์ฯ ยังมีหนี้กับสถำบันกำรเงินอื่นอีก สมำชิกหลำยคนไม่มีควำมสำมำรถชสำระหนี้ถูกดสำเนิน

คดเีรยีกหนีค้นื [3] หน่วยงำนกสำกบัดแูลสหกรณ์พยำยำมแก้ไขมำโดยตลอดเวลำแต่ยงัคงพบปัญหำดงักล่ำว จงึควรศกึษำ

พระรำชบัญญัติ สหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553) เมื่อนสำไปกสำกับดูแลไม่ได้ตำมมำตรฐำน Basel ซึ่งเป็น

ทีย่อมรบัของสถำบนักำรเงนิทัว่โลกจะมผีลกระทบต่อสหกรณ์ฯ และสมำชิกมคีวำมเสีย่งทำงกำรเงนิสงูขึน้และกระทบ

ควำมเชื่อมั่นของสถำบันกำรเงินซึ่งเป็นเจ้ำหนี้สหกรณ์ฯ และควำมเชื่อมั่นต่อระบบกำรเงินของประเทศ

วัตถุประสงค์

 1) เพื่อศึกษำผลกระทบของพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553) ต่อผลกำรดสำเนินงำน

ของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 2) เพื่อศึกษำหลักกำรสสำคัญของ Basel ในกำรดสำรงเงินกองทุนและ

กำรบรหิำรควำมเสีย่ง กำรวเิครำะห์ควำมสำมำรถชสำระหนีข้องสมำชกิ 3) เพือ่กสำหนดแนวทำงกำรดสำรงเงนิกองทนุ กำร

วิเครำะห์ควำมสำมำรถชสำระหนี้ของสมำชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้เป็นไปตำมมำตรฐำน

สำกล
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ขอบเขตการวิจัย

 ศกึษำพระรำชบัญญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2553) [4] ซึง่สหกรณ์ออมทรพัย์และสหกรณ์เครดติ

ยเูนีย่นนสำไปใช้ปฏบิตั ิในเรือ่งกำรดสำรงเงนิกองทนุกำรให้กูย้มืเงนิ กำรลงทนุ และศกึษำหลกักำรกสำกบัดแูลสถำบนักำร

เงินตำมหลักกำรทั่วไปของ Basel ซึ่งเป็นหลักมำตรฐำนสำกล [5]

วิธีด�าเนินการวิจัย

 ใช้วิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพ ผู้วิจัยรวบรวมศึกษำวิเครำะห์ข้อมูลเอกสำร (Documentary Research) จำกพระรำช

บัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553) ระเบียบคสำสั่ง ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงำนกสำกับดูแลสหกรณ์คือ

นำยทะเบียนสหกรณ์ คณะกรรมกำรพัฒนำสหกรณ์แห่งชำติ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งกำรสังเกต กำรสัมภำษณ์เชิงลึก (In-depth Interviews) ผู้บริหำรสหกรณ์ฯ จสำนวน 7 คน คือ 

ประธำนดสำเนินกำรสหกรณ์ฯ 1 คน กรรมกำรดสำเนินกำร 1 คน ผู้จัดกำรสหกรณ์ฯ 2 คนหัวหน้ำฝ่ำยบัญชี 1 คน หัวหน้ำ

ฝ่ำยเงนิกู ้1 คน หวัหน้ำฝ่ำยคอมพวิเตอร์ 1 คนใช้วธิวีเิครำะห์ข้อมลูเอกสำร (Content Analysis) และวเิครำะห์สรปุอปุนยั 

(Analytic Induction) พิสูจน์ทรำบเทียบเคียงพระรำชบัญญัติสหกรณ์ฯ กับหลักกำรกสำกับดูแลสถำบันกำรเงินตำมหลัก 

Basel ของ Bank for International Settlement (BIS) และตำมประกำศที่เกี่ยวข้องของธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

ซึ่งเป็นองค์กรที่กสำกับดูแลสถำบันกำรเงิน รวมทั้งพระรำชบัญญัติธุรกิจสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2551 และรำยงำนกำรวิจัย

ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับกำรกสำกับดูแลสหกรณ์

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 กรมตรวจบญัชสีหกรณ์รำยงำนผลกำรดสำเนนิงำนประจสำปี 2559 ของสหกรณ์ออมทรพัย์ และผลกำรดสำเนนิงำน

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพบว่ำสหกรณ์ฯ มีอัตรำส่วนทุนสสำรองต่อสินทรัพย์เฉลี่ยเท่ำกับ 0.03 เท่ำ (หรือ 3 เปอร์เซ็นต์) 

และตำมรำยงำนเรื่องศึกษำผลกำรดสำเนินงำนสหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ จสำกัดฯ พ.ศ. 2554 โดย  

นกุลูกติ เรอืงศร ี[6] พบว่ำ สหกรณ์ออมทรพัย์มหำวทิยำลยัธรรมศำสตร์ จสำกดั มอีตัรำส่วนทนุสสำรองต่อสนิทรพัย์เท่ำกบั 

0.04 เท่ำ เทียบกับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย จสำกัด เท่ำกับ 0.05 เท่ำ สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัย

เกษตรศำสตร์ จสำกัด เท่ำกับ 0.03 เท่ำ สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยมหิดลจสำกัด เท่ำกับ 0.03 เท่ำ แสดงให้เห็นว่ำ 

หน่วยงำนกสำกบัดแูลสหกรณ์ฯ ยงัมไิด้นสำหลกักำรดสำรงเงนิกองทนุของ Basel ซึง่กสำหนดให้ดสำรงเงนิกองทนุต่อสนิทรพัย์

เสี่ยงไม่ตส่ำกว่ำร้อยละ 8 มำใช้ในกำรกสำกับดูแล

 งำนวิจัยของประเทศในยุโรป สหรัฐอเมริกำและแคนำดำให้ควำมสสำคัญในกำรกสำกับดูแลเครดิตยูเนี่ยนดสำรง

เงินกองทุนตำมหลักเกณฑ์ Basel คือ หนังสือชื่อ Best Practices in Credit Union Supervision (2009) ของสภำเครดิต

ยูเนี่ยนโลก (World Council of Credit Union, Inc.) [7] กสำหนดแนวทำงให้เครดิตยูเนี่ยนในสหรัฐอเมริกำได้ถือปฏิบัติ

ตำมหลัก Basel (Basel Accord on Capital Adequacy) สอดคล้องกับงำนวิจัยเรื่อง 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] พบว่ำ เครดิตยูเนี่ยนในสหรัฐฯ มำกกว่ำร้อยละ 70 มีอัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์ ร้อยละ 

8.5 ถึง 11.5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำนสอดคล้องกับองค์กร Autorité Des Marchés Financier (AMF) (2017) ประเทศ

ฝรัง่เศส [9] ได้ออกหนงัสือแนวทำงกำรดสำรงเงนิกองทนุอย่ำงเพยีงพอ (Capital Adequacy Guideline) ของเครดติยเูนีย่น 

กสำหนดแนวทำงในกำรดสำรงเงินกองทุนโดยถือปฏิบัติตำมหลัก Basel III สอดคล้องงำนวิจัยเรื่อง Regulatory Change 

and Capital Adjustment of Cooperative Financial Institutions โดย John Goddard, DonalMcKillop and John O.S. 

Wilson, University of St Andrews, UK. พบว่ำ เครดติยเูนีย่นสำมำรถดสำรงเงนิกองทนุได้ตำมเกณฑ์ทีก่สำหนดสอดคล้อง
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กับรำยงำนเรื่อง Canadian Credit Unions Capital Buffers under Basel III ของ Filene Institute Research (2017) [10] 

และงำนวิจัยเรื่อง Basel III capital buffer requirement and credit union prudential regulation: Canadian evidence โดย 

Helyothhessou, Van Son Lai and IPAG Business School, Laval University, France [11] พบว่ำ เครดิตยูเนี่ยนได้ดสำรง

เงินกองทุนตำมหลักเกณฑ์ Basel III

 กำรกสำกับดูแลสถำบันกำรเงินตำมมำตรฐำนสำกลของธนำคำรแห่งประเทศไทย มีกำรบริหำรควำมเส่ียง  

กำรดสำรงเงินกองทนุต่อสนิทรพัย์เสีย่งตำมมำตรฐำน Basel กำรกสำหนดธรุกจิทีส่ำมำรถกระทสำได้ กำรกสำหนดเพดำนเงนิ 

ให้กู้หรือเงินลงทุนหรือก่อภำระผูกพันหรือกำรทสำสัญญำแบ่งผลกสำไร กำรให้เงินกู้ในลักษณะที่จะเรียกคืนไม่ได้  

กำรจัดชั้นสินทรัพย์และกำรกันสสำรอง กำรดสำรงสินทรัพย์สภำพคล่อง กำรโอนกำรควบรวมกิจกำร กำรแก้ไขฐำนะ 

กำรดสำเนินงำน และกำรเข้ำควบคุมปิดกิจกำร [12] กำรดสำรงเงินกองทุนตำมเกณฑ์มำตรฐำนสำกลที่ทั่วโลกยึดถือของ 

Bank for International Settlement-BIS หรอืเรยีกว่ำ Basel ซึง่กสำหนดไว้ไม่ตสำ่กว่ำร้อยละ 8 และได้กสำหนดให้สถำบนักำร

เงนิบรหิำรควำมเสีย่งคอื ควำมเสีย่งด้ำนเครดติ (Credit Risk) ควำมเสีย่งกำรกระจกุตวัด้ำนเครดติ (Credit Concentration 

Risk) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรตลำด (Market risk) ควำมเสี่ยงด้ำนอัตรำดอกเบี้ยฯ (Interest Rate Risk in The Banking Book) 

ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติงำน (Operational Risk) ควำมเสี่ยงด้ำนสภำพคล่อง (Liquidity Risk) ควำมเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์ 

(Strategic Risk) ควำมเสี่ยงด้ำนชื่อเสียง (Reputation Risk) และควำมเสี่ยงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ (Information 

Technology Risk) และธปท. กสำหนดอัตรำส่วนเงินกองทุนฯไม่น้อยกว่ำร้อยละ 8.5 [13] [14] [15] [16]

 สหกรณ์ฯ เป็นสถำบนักำรเงนิหนึง่มขีนำดสนิทรพัย์เทยีบเท่ำธนำคำรพำณชิย์ขนำดใหญ่จงึควรมกีำรกสำกบัดแูล

ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล

ผลการวิจัย

 1. วิเครำะห์พระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553) กสำหนดให้สหกรณ์ทั้งหลำยอยู่ใน

กำรกสำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มำตรำ 5 กสำหนดให้รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรฯ รักษำกำรมำตรำ 

9 ให้มีคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ มำตรำ 15 กสำหนดให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นนำยทะเบียน

สหกรณ์มำตรำ 16 ให้นำยทะเบียนมีอสำนำจหน้ำที่ (8) ออกระเบียบหรือคสำส่ังเพ่ือให้มีกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติ

นี้และเพื่อประโยชน์ในกำรดสำเนินกำรกิจกำรสหกรณ์ (9) กำรกระทสำอื่นใดตำมที่พระรำชบัญญัตินี้กสำหนดให้เป็น

อสำนำจหน้ำที่ของนำยทะเบียนสหกรณ์ หรือตำมที่รัฐมนตรีมอบหมำยมำตรำ 48 ให้สหกรณ์ดสำรงสินทรัพย์สภำพคล่อง 

ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ีกสำหนดในกฎกระทรวงซึ่งตำม "กฎกระทรวงว่ำด้วยกำรดสำรงสินทรัพย์สภำพคล่องของ

สหกรณ์ พ.ศ. 2550” และ “ประกำศรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรฯ กสำหนดร้อยละ 1 ของยอดเงินฝำกทั้งหมด” [17] 

แต่มไิด้ให้อสำนำจอสำนำจแก่ตสำแหน่งใดและคณะกรรมกำรใดกสำหนดให้สหกรณ์ฯ บรหิำรควำมเสีย่งและดสำรงสนิทรพัย์

สภำพคล่องตำมหลกัเกณฑ์มำตรฐำนสำกล มำตรำ 62 เงนิของสหกรณ์นัน้สหกรณ์อำจฝำกหรอืลงทนุได้ดงัต่อไปนี ้“(7) 

ฝำกหรอืลงทนุอย่ำงอืน่ตำมทีค่ณะกรรมกำรพฒันำกำรสหกรณ์แห่งชำตกิสำหนด” ซึง่มไิด้กสำหนดให้มกีำรวเิครำะห์ควำม

เสี่ยงโดยบริษัทจัดอันดับควำมเสี่ยงที่น่ำเชื่อถือ ต่อมำ พ.ศ. 2558 มีประกำศคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ 

เรือ่งข้อกสำหนดกำรฝำกหรอืลงทนุอย่ำงอืน่ของสหกรณ์ [18] ได้กสำหนดแนวทำงดงักล่ำวแต่มไิด้กล่ำวถงึกำรทสำธรุกรรม 

กำรทสำสัญญำซื้อขำยเป็นเงินเชื่อซึ่งมีควำมเสี่ยง หลำยสหกรณ์ฯ เกิดควำมเสียหำยจำกกำรทสำสัญญำซื้อขำยจสำหน่ำย 

สลำกกินแบ่งกับบริษัทเอกชนที่ไม่น่ำเชื่อถือ

 2. กำรวิเครำะห์หลัก Basel อัตรำส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เส่ียงหรือ Capital Adequacy Ratio เรียกย่อว่ำ 

CAR ratio หรือ BIS ratio โดย Basel Capital Accord กสำหนดให้สถำบันกำรเงินต้องดสำรงเงินกองทุนไม่ตส่ำกว่ำร้อยละ 
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8 ซึ่ง ธปท.ได้กสำหนดให้เข้มขึ้นเป็นไม่ตส่ำกว่ำร้อยละ 8.5 เงินกองทุนจะประกอบด้วย เงินทุนจดทะเบียนชสำระแล้วของ

หุ้นสำมัญ หุ้นบุริมสิทธิ์รวมทั้งสสำรองหรือส่วนเกินที่เกิดขึ้นจำกกสำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว หรือสสำรองต่ำง ๆ ที่องค์กร

กสำกับดูแลสถำบันกำรเงินยอมรับให้เป็นเงินกองทุน เช่น สสำรองจำกมูลค่ำส่วนที่เพิ่มขึ้นจำกกำรตีรำคำที่ดินและอำคำร 

เป็นต้น และสินทรัพย์เสี่ยงคือเงินให้กู้ยืม เงินลงทุนที่มีควำมเสี่ยงเช่น ตรำสำรหนี้ หุ้น สินทรัพย์อื่นที่องค์กรกสำกับดูแล

สถำบันกำรเงินจัดให้เป็นสินทรัพย์เสี่ยง

 กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรชสำระหนี้ตำมหลักมำตรฐำนสำกล Moody’sInvestors Service [19] เสนอให้

ใช้อัตรำส่วน Debt Service Coverage Ratio : DSCR = Net Operating Income/Total Debt Service กรณีประกอบธุรกิจ

โดยบุคคลหรือเป็นนิติบุคคล ที่มีรำยได้จำกธุรกิจ ใช้อัตรำส่วน DSCR = EBITDA/จสำนวนเงินที่ต้องผ่อนชสำระหนี ้

ทุกประเภทที่มี (ต้น+ดอกเบ้ีย) > 1.2 เท่ำ และกรณีเป็นบุคคลมีรำยได้จำกค่ำจ้ำง เงินเดือน ที่ไม่ใช่รำยได้ของธุรกิจ  

ใช้อัตรำส่วน DSCR = (รำยได้ – ค่ำใช้จ่ำย)/จสำนวนเงินที่ต้องผ่อนชสำระหนี้ทุกประเภทที่มี (ต้น+ดอกเบี้ย) >1.2 เท่ำ

 3. สรุปผลกำรวิเครำะห์ พระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553) ไม่เหมำะสมที่จะใช้

กสำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน เน่ืองจำกสหกรณ์ฯ มีกิจกรรมหลักเป็นกิจกรรมทำงกำรเงิน 

กำรกูยื้มเงิน กำรให้กูย้มืเงนิ และกำรลงทนุ ผลกำรตรวจสอบเอกสำรสอดคล้องกบักำรสมัภำษณ์ผูบ้รหิำรสหกรณ์ พบว่ำ  

สหกรณ์ฯ มิได้บริหำรควำมเสี่ยง กำรคสำนวณสินทรัพย์เสี่ยงและกำรดสำรงเงินกองทุนตำมหลัก Basel

 สหกรณ์ฯ ไม่มีระเบียบปฏิบัติในกำรตรวจสอบเครดิตบูโรจำกบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชำติ (National Credit 

Bureau : NCB) สหกรณ์ฯ ไม่สำมำรถทรำบภำระหนีท้ัง้สิน้ของสมำชิกผูข้อกูเ้งนิทสำให้ไม่สำมำรถวเิครำะห์ควำมสำมำรถ

ในกำรชสำหนี้ได้ถูกต้อง สหกรณ์ฯ ส่วนใหญ่ยังมิได้เป็นสมำชิกเครดิตบูโร [20] ทสำให้ข้อมูลลูกหนี้ของสหกรณ์ฯ มิได้

อยู่ในฐำนข้อมูลของเครดิตบูโร สถำบันกำรเงินต่ำง ๆไม่สำมำรถทรำบภำระหนี้ของสมำชิกที่มีกับสหกรณ์ฯ ได้ ทสำให้

สถำบันกำรเงินปล่อยเงินกู้ซส้ำซ้อน (Double Finance) กับสหกรณ์ฯ

 สหกรณ์ฯ วิเครำะห์ควำมสำมำรถชสำระหนี้ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน DSCR เนื่องจำกไม่ได้ตรวจสอบภำระหนี้

จำกเครดิตบูโร และกำรหักค่ำใช้จ่ำยน้อยกว่ำควำมเป็นจริง โดยหักค่ำใช้จ่ำยเพียง 15 ถึง 20 เปอร์เซ็นต์ของเงินเดือน 

ซึ่งตำมหลักกำรวิเครำะห์สินเชื่อจะต้องหักค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนทั้งค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวและครอบครัว ไม่น้อยกว่ำค่ำใช้จ่ำย

มำตรฐำนครัวเรือนหรือค่ำครองชีพข้ันตส่ำตำมพ้ืนท่ีของสสำนักงำนสถิติแห่งชำติสหกรณ์ฯ กสำหนดให้สิทธิสมำชิกกู้

เงิน ทสำให้สมำชิกส่วนใหญ่ขอใช้สิทธิกู้เงินเพรำะหำกไม่ใช้สิทธิเหมือนกับเสียเปรียบเมื่อต้องเป็นผู้คส้ำประกันเงินกู้ให้

กับสมำชิกคนอื่น สหกรณ์ฯ ให้สมำชิกคส้ำประกันเงินกู้ซึ่งกันและกัน ทสำให้สมำชิกแต่ละคนมีภำระหนี้เงินกู้และภำระ 

คส้ำประกันรวมกันสูงเกินควำมสำมำรถในกำรชสำระหนี้ หำกคนใดคนหนึ่งเสียชีวิตหรือออกจำกรำชกำร สหกรณ์จึง

พยำยำมจัดทสำประกันชีวิตลูกหนี้ ทสำให้ลูกหนี้มีภำระค่ำเบี้ยประกัน ซึ่งหลำยคนไม่มีควำมสำมำรถชสำระค่ำเบี้ยประกัน 

(สสำหรบัสหกรณ์เครดติยเูนีย่นมสีวสัดกิำรคุม้ครองเงนิกูส้มำชกิจงึไม่ต้องจ่ำยค่ำเบีย้ประกนั) กำรตรวจสอบหลกัทรพัย์

ประกนั (ท่ีดนิ สิง่ปลกูสร้ำง) สหกรณ์ฯ ไม่เน้นมลูค่ำหลกัทรพัย์ประกนัคุม้หนี ้และมไิด้คสำนงึถงึสภำพคล่อง เช่น ทสำเลทีต่ัง้ 

ทำงเข้ำออก รปูร่ำงทีด่นิสหกรณ์ฯ ยงัไม่มกีระบวนกำรวเิครำะห์ควำมเสีย่งในกำรก่อภำระผกูพนัในสนิทรพัย์เสีย่งอืน่ ๆ  

เช่น บำงสหกรณ์ลงทุนกิจกำรซื้อขำยสลำกกินแบ่งรัฐบำลกับบริษัทเอกชนที่ฐำนะทำงกำรเงินไม่น่ำเชื่อถือ

 สหกรณ์ฯ มีผลิตภัณฑ์เงินกู้เพียง 3 ประเภทคือ เงินกู้ฉุกเฉินวัตถุประสงค์เพื่อใช้กรณีฉุกเฉินจสำเป็นในกำรดสำรง

ชีวิตประจสำเดือน เงินกู้สำมัญวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ำยในครอบครัว ฯลฯ เงินกู้พิเศษ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรเคหะ และ 

เพื่อกำรลงทุนประกอบอำชีพ ซึ่งมิได้ควบคุมกำรใช้เงินกู้เพื่อกำรเคหะ และกำรลงทุนประกอบอำชีพตำมวัตถุประสงค์

เพื่อให้มีควำมสำมำรถชสำระหน้ีคืน และระบบคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ฯ ยังไม่สำมำรถเช่ือมโยงทุก Transaction  

ลงบัญชี และออกรำยงำนต่ำง ๆ เช่น รำยงำนกำรกันสสำรองเพื่อใช้ในเพื่อกำรบริหำรจัดกำรได้อัตโนมัติ
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สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

 1. สรปุผลข้อค้นพบตำมวตัถปุระสงค์ข้อ 1) เพือ่ศกึษำพระรำชบญัญตัสิหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิม่เตมิ พ.ศ. 2553) 

พบว่ำ ไม่เหมำะสมที่จะใช้กสำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เนื่องจำกสหกรณ์ฯ มีกิจกรรม

ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมทำงกำรเงินพระรำชบัญญัติฯ มีเนื้อหำไม่ครอบคลุมและมิได้ให้อสำนำจรัฐมนตรี คณะกรรมกำร

พฒันำกำรสหกรณ์แห่งชำตนิำยทะเบยีนสหกรณ์ อย่ำงชดัเจนทีจ่ะใช้ในกำรกสำกบัดแูลกำรดสำรงเงนิกองทนุ กำรบรหิำร

ควำมเสีย่ง ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล ข้อค้นพบตำมวตัถปุระสงค์ข้อ 2) เพือ่ศกึษำกำรดสำรงเงนิกองทนุ กระบวนกำร

กำรให้กูย้มืเงินฯ และกำรลงทนุกบัมำตรฐำนสำกล (Basel) พบว่ำ หน่วยงำนกสำกบัดแูลมไิด้ออกคสำสัง่กสำหนดให้สหกรณ์

ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนปฏิบัติตำมหลัก Basel เช่นเดียวกับเครดิตยูเนี่ยนในประเทศที่พัฒนำแล้วในทวีป

ยุโรปและอเมริกำ และข้อค้นพบตำมวัตถุประสงค์ข้อ 3) เพื่อกสำหนดแนวทำงกำรดสำรงเงินกองทุน กระบวนกำรบริหำร

จัดกำรกำรให้กู้ยืมเงินฯ เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล พบว่ำ แนวทำงกำรกสำกับดูแลจะต้องยึดหลักกำรบริหำรควำมเสี่ยง 

กำรดสำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงตำมหลัก Basel คือต้องไม่ตส่ำกว่ำร้อยละ 8.5 เช่นเดียวกับสถำบันกำรเงินทั้งใน

ประเทศและเครดติยเูนีย่นในประเทศทีพ่ฒันำแล้ว กระบวนกำรให้กูย้มืเงนิต้องมกีำรตรวจสอบควำมตัง้ใจในกำรชสำระ

หนี้คืน (Willingness to repay) กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรชสำระหนี้ต้องใช้หลัก DSCRและกำรลงทุนหรือทสำสัญ

ญำกำรก่อภำระผูกพันจะต้องมีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและได้รับอนุมัติจำกหน่วยงำนกสำกับดูแล

 2. กำรอภปิรำยผล จำกข้อค้นพบว่ำ พระรำชบญัญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิม่เติม พ.ศ. 2553) มไิด้ให้อสำนำจ

รัฐมนตรี คณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ นำยทะเบียนสหกรณ์กสำหนดให้สหกรณ์ฯ ดสำรงเงินกองทุนให้มี

ควำมเพยีงพอ กสำหนดควำมหมำยของเงนิกองทนุ ควำมหมำยของสนิทรพัย์เสีย่งกำรบรหิำรควำมเสีย่งกำรกสำหนดธุรกจิ

อย่ำงชัดเจนให้สหกรณ์ฯ สำมำรถกระทสำได้กำรกสำหนดเพดำนเงินให้กู้เงินลงทุน กำรก่อภำระผูกพัน กำรทสำสัญญำใน

ลักษณะแบ่งผลกสำไร กำรให้เงินกู้ในลักษณะที่จะเรียกคืนไม่ได้ กำรจัดชั้นสินทรัพย์กำรกันสสำรองและกำรเข้ำควบคุม

หรือปิดกิจกำร ตำมมำตรฐำนสำกลในกำรกสำกับดูแลกำรบริหำรจัดกำรสถำบันกำรเงิน

 จำกข้อค้นพบว่ำ กำรดสำรงเงินกองทุน กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรชสำระหนี้ของสมำชิก และกำรลงทุน

หน่วยงำนกสำกบัดแูลสหกรณ์ฯ มไิด้กสำหนดให้สหกรณ์ฯ ปฏบิตัติำมหลกั Basel ซึง่จำกรำยงำนกำรวจิยัประเทศทีพ่ฒันำ

แล้วทั้งในยุโรปและอเมริกำมีกำรกสำหนดให้เครดิตยูเน่ียนถือปฏิบัติตำมหลัก Basel แล้ว และจำกำรำยงำนกำรวิจัย

ประเทศที่อยู่ระหว่ำงพัฒนำ เช่น ประเทศเคนยำ ประเทศเนปำล ริเริ่มให้สหกรณ์ฯ ถือปฏิบัติตำมหลัก Basel เช่นกัน

 จำกข้อค้นพบว่ำ แนวทำงกำรกสำกับดูแลให้สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีควำมมั่นคงจะต้อง

ยึดหลักกำรดสำรงเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงไม่ตส่ำกว่ำร้อยละ 8.5 แต่จำกรำยงำนกำรวิจัย พบว่ำสหกรณ์ฯ ยังไม่มีกำร

ปฏิบัติตำมหลัก Basel สหกรณ์ฯ มีเงินทุนสสำรองต่อสินทรัพย์โดยเฉลี่ยเพียง 0.03 เท่ำ หรือร้อยละ 3 และกระบวนกำร

ให้กู้ยืมเงินแก่สมำชิก ต้องมีกำรตรวจสอบควำมตั้งใจในกำรชสำระหนี้คืน (Willingness to repay) เช่นกำรตรวจข้อมูล

เครดิตจำกเครดิตบูโร กำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรชสำระหนี้ต้องใช้หลัก DSCR กำรทสำสัญญำกำรก่อภำระผูกพัน

กำรลงทุนจะต้องมีกำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงและต้องได้รับอนุมัติจำกหน่วยงำนกสำกับดูแลเช่นเดียวกับรำยงำนกำรวิจัย

เครดิตยูเนี่ยนของประเทศที่พัฒนำแล้วในทวีปยุโรปและอเมริกำ

ข้อเสนอแนะ

 ควรแก้ไขพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเตมิ พ.ศ. 2553) กสำหนดให้สหกรณ์ฯ ดสำรงเงินกองทุน

ตำมหลัก Basel กำรตรวจสอบรวมท้ังกำรเข้ำเป็นสมำชิกเครดิตบูโรกำรวิเครำะห์ควำมสำมำรถในกำรชสำระหนี้  

โดยยึดหลัก DSCR กำรวิเครำะห์หลักทรัพย์ประกันให้มีมูลค่ำคุ้มหนี้ มีสภำพคล่อง และมีกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงใน
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กำรลงทุนควรพัฒนำระบบเทคโนโลยีเครื่องมือช่วยในกำรวิเครำะห์เงินให้กู้ (Credit Tool) พัฒนำผลิตภัณฑ์เงินให้กู้ 

(Product) ควบคุมกำรใช้เงินให้กู้ตรงตำมวัตถุประสงค์ และกำรให้เงินกู้ซส้ำซ้อน (Double Finance) ทั้งน้ีกำรทสำวิจัย 

ครั้งต่อไปควรวิจัยสหกรณ์ทุกประเภท เพิ่มเติม
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