บทที่ 5
ขบวนการสหกรณ์เครดิต
เนื้ อ หาในบทนี้ จ ะกล่ า วถึ ง โครงสร้ า งของระบบการเงิ น และความเชื่ อ มโยงกั บ ระบบ
เศรษฐกิ จ -สั ง คม ความหมายความส าคั ญ ของสหกรณ์ เ ครดิ ต ที่ มี ต่ อ การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ -สั ง คม บริ บ ท
ของสหกรณ์เครดิตในการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้าไม่เป็นธรรมในสังคมและตัวแบบสหกรณ์
เครดิตที่น่าสนใจในประเทศไทยและต่างประเทศ ตลอดจนนวัตกรรมของสหกรณ์เครดิตที่น่าสนใจ
5.1 โครงสร้างระบบการเงินไทย (ธนาคารแห่งประเทศไทย, www.bot.or.th)
ระบบการเงินทาหน้าที่สาคัญในการเป็นตัวกลางระดมเงินทุนและจัดสรรทรัพยากรทางเศรษฐกิจ
ไปสู่ภาคเศรษฐกิจต่าง ๆ ตลอดจนการให้บริการด้านการชาระราคาสินค้าและบริการ ระบบการเงินที่พัฒนา
มีประสิทธิภาพและมีเสถียรภาพย่อมสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างยั่งยืน
องค์ประกอบที่สาคัญของระบบการเงิน ประกอบด้วย สถาบันการเงิน ตลาดการเงิน และระบบ
การชาระเงิน ดังนี้
1. สถาบันการเงิน ตามหลักการของ
ระบบบั ญ ชีป ระชาชาติ ประเทศไทย มีส ถาบั น
การเงิน 3 ประเภท ได้แก่
(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
(2) สถาบันรับฝากเงิน เช่น ธนาคาร
พาณิช ย์ ส ถาบั น การเงิน เฉพาะกิจ ที่รั บ ฝากเงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน และ กองทุน
รวมตลาดเงิน เป็นต้น
(3) สถาบันการเงินที่ไม่รับฝากเงิน เช่น
กองทุนรวม บริษัทประกันภัย กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
บริษัทที่ให้สินเชื่อ บริษัทบริหารสินทรัพย์ บริษัท
หลั กทรั พย์ และ บริษัทรั บ แลกเปลี่ ยนเงินตรา
ต่างประเทศ เป็นต้น
สถาบั น การเงิน มีขนาดสิ น ทรั พย์ รวม
ณ สิ้นปี 2556 อยู่ที่ 41 ล้านล้านบาท หรือ 3.4 เท่า
ของผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศ (GDP) สถาบัน
รั บ ฝากเงิ น มี บ ทบาทมากกว่ า สถาบั น การเงิ น
ประเภทอื่น โดยสถาบันรับฝากเงินมีส่วนแบ่ง ตลาด
สูงถึงร้อยละ 58.8 ขณะที่สถาบันการเงินที่ไม่รับฝาก
เงิน และ ธปท. มีส่วนแบ่งที่ร้อยละ 25.9 และ 15.3
ตามลาดับ ธนาคารพาณิชย์ และสถาบั นการเงิน
เฉพาะกิจ เป็น สถาบัน รั บฝากเงินที่มีบ ทบาทสาคัญ
มาก โดยมีส่วนแบ่ง ตลาดร้อยละ 40.8 และร้อยละ

12.3 ตามลาดับ เนื่องจากมีเครือข่ายสาขาจานวนมากทาให้เข้าถึงภาคธุรกิจและ ประชาชนได้มากกว่าสถาบัน
การเงินประเภทอื่น โดย ณ สิ้นปี 2556 มีสาขารวมกันประมาณ 8,200 แห่งและตู้เอทีเอ็ม กว่า 55,400 ตู้
2. ตลาดการเงิน
ตลาดการเงิ น หมายความรวมถึ ง
(1) ตลาดเงิน ซึ่ง เป็นการให้กู้ยืมสภาพคล่องระยะสั้น
แก่ส ถาบั น การเงิ น ผ่ าน ตลาดกู้ยื ม เงิน ระหว่า ง
ธนาคารและตลาดซื้อคืนพันธบัตร (2) ตลาดทุน
เป็ น การระดมทุ น ระยะปานกลางและระยะยาวที่
ด าเนิ น การผ่ า นตลาดตราสารหนี้ แ ละตราสารทุ น
นอกจากนี้ ตลาดการเงินยังรวมถึง (3) ตลาดเงินตรา
ต่างประเทศ และ (4) ตลาดตราสารอนุพันธ์ ซึ่งเป็น
ตลาดสาหรับตราสาร การเงินที่ให้ผลตอบแทนตามตัว
แปรที่กาหนด
ตลาดตราสารหนี้ แ ละตราสารทุ น
มีการพัฒนาและ ขยายบทบาทในการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจและการเงิน ของไทยอย่างต่อเนื่อง ณ สิ้นปี
2556 ตลาดตราสารหนี้มี ยอดคงค้าง 9.0 ล้านล้านบาท (รวมตราสารระยะสั้นกว่า 1 ปีที่ออกขายในตลาดเงิน
และตราสารระยะยาวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป) ขณะที่ตลาดตราสารทุนมีมูลค่า 11.6 ล้านล้านบาท โดยมี ภาคธุรกิจ
เป็นผู้ระดมทุนหลัก
สาหรั บตลาดเงินตราต่างประเทศ เฉพาะนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตมีมูลค่าการซื้อขายเงินตรา
ต่างประเทศเฉลี่ย เดือนละ 7.1 ล้านล้านบาท ส่วนตลาดเงินมีขนาดประมาณ 2.0 ล้านล้านบาท โดยผู้เล่นส่วน
ใหญ่เป็นสถาบันการเงิน ในขณะที่ตลาดตราสารอนุพันธ์ยังไม่เป็นที่นิยมนัก ส่วนใหญ่เป็นการทาธุรกรรมเพื่อ
ป้องกันความเสี่ยงผ่านการซื้อขาย ระหว่างคู่ค้า (Over the Counter : OTC)
3. ระบบการชาระเงิน
ธุรกรรมทางเศรษฐกิจจะดาเนินต่อไปได้ด้วยดีและมีเสถียรภาพ ย่อมขึ้นอยู่กับโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการโอน เงินและชาระเงินระหว่างธุรกิจและสถาบันต่าง ๆ ซึ่งการดูแลและส่งเสริมระบบการชาระเงินให้มี
ประสิ ทธิภ าพ มั่น คง และปลอดภัย เป็ นหนึ่งในหน้ าที่ของ ธปท. ด้ว ย ทั้งนี้ บริ การในระบบช าระเงิ น
ประกอบด้วย
ระบบบาทเนต เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินเพื่อรองรับการโอนเงินมูลค่าสูงระหว่างสถาบัน
การเงินและ สถาบันที่มีบัญชีเงินฝากกับ ธปท. ในลักษณะ Real-Time Gross Settlement (RTGS)
ระบบการเรียกเก็บเงินตามเช็ค ประกอบด้วย การหักบัญชีเช็คด้ วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (ECS) การ
เรียกเก็บเงิน ตามเช็คภายในเขตสานักหักบัญชี การเรียกเก็บเงินตามเช็คข้ามเขตสานักหักบัญชี (B/C)
ระบบการโอนเงินรายย่อย เป็นระบบการโอนเงินเพื่อการชาระเงินระหว่างลูกค้าต่างธนาคาร
เหมาะสาหรับ การชาระเงินรายย่อย ที่มีปริมาณรายการมาก มีข้อตกลงล่วงหน้า มีงวดการชาระเงินที่แน่นอน
โดยผู้โอนเงินส่ง คาสั่งโอนเงินล่วงหน้าให้ธนาคารผู้ส่ง และธนาคารผู้รับจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับ
การโอนเงินข้ามธนาคารผ่าน ATM ธปท. มีนโยบายผลักดันให้ธนาคารพาณิชย์พัฒนาและขยาย
การ ให้บริการระบบการโอนเงินรายย่อยข้ามธนาคารผ่านเครื่อง ATM (On-line Retail Fund TransferORFT) เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของระบบการชาระเงินและการดาเนินงานของระบบธนาคารพาณิชย์
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คานิยามของ สง. ต่างๆ
ธนาคารพาณิ ช ย์ เป็ น ตัว กลางหลั กในการระดมเงิ น ฝากจากผู้ ฝ ากเงิ น เพื่ อปล่ อยสิ น เชื่อ แก่
ภาคครัวเรือน และภาคธุรกิจ ธนาคารพาณิชย์แบ่งออกเป็น ธนาคารพาณิชย์เต็มรูปแบบ ธนาคารพาณิชย์
เพื่อรายย่อย ธนาคาร พาณิชย์ที่เป็นบริษัทลูกของธนาคารต่างประเทศ และสาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ
อยู่ภายใต้การกากับดูแล ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับฝากเงิน ซึ่งมีกฎหมายเฉพาะในการจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อสนอง นโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาเฉพาะด้านของรัฐบาล เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้า
แห่งประเทศไทย (ธสน.) เป็นต้น อยู่ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติธนาคาร
เพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติธนาคารออมสิน พ.ศ.
2489 และที่แก้ไข เพิ่มเติม พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อ การส่งออกและนาเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามลาดับ
บริ ษั ท เงิ น ทุ น ระดมเงิ น ทุ น จากประชาชนในรู ป ของตั๋ ว สั ญ ญาใช้ เ งิ น และใช้ เ งิ น นั้ น
ในการประกอบกิจการ เงินทุนเพื่อการพาณิชย์ กิจการเงินทุนเพื่อการพัฒนา กิจการเงินทุนเพื่อการจาหน่าย
และการบริโภค และกิจการ เงินทุนเพื่อการเคหะ อยู่ภายใต้การกากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน การเงิน พ.ศ. 2551
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ระดมเงินทุนจากประชาชนในรูปของตั๋วสัญญาใช้เ งิน และใช้เงินนั้นเพื่อ
ประกอบ ธุรกิจให้กยู้ ืมโดยวิธีรับจานองอสังหาริมทรัพย์ รับซื้ออสังหาริมทรัพย์ตามสัญญาขายฝาก เป็นต้น อยู่
ภายใต้การ กากับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
สหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน จัดตั้งขึ้นโดยความสมัครใจของสมาชิกที่อยู่ในวงสัมพันธ์
เดียวกัน สมาชิกจะสะสมทรัพย์ร่วมกันเพื่อเป็นทุนดาเนินการให้สมาชิกที่ มีความเดือดร้อนเป็นผู้กู้ยืมนาไปใช้
ผลประโยชน์ที่ เกิดขึ้นจะได้รับการจัดสรรสู่สมาชิกในรูปแบบของดอกเบี้ย เงินปันผล และสวัสดิการต่าง ๆ อยู่
ภายใต้การกากับ ดูแลของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
โรงรับจานา เป็นสถานที่รับจานาสิ่งของเป็นประกัน จากัดจานวนเงินแต่ละรายไม่เกินหนึ่งแสน
บาท โดยมีข้ อตกลงว่า จะได้ ไถ่คื น ในภายหลั ง อยู่ภ ายใต้ก ารกากับดู แลของกระทรวงมหาดไทย ตาม
พระราชบัญญัติโรงรับ จานา พ.ศ. 2505 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กองทุนรวมตลาดเงิน เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในเงินฝากของธนาคาร หรือตราสารหนี้ระยะ
สั้นที่มี อายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี เช่น ตั๋วเงินคลัง ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือพันธบัตรและหุ้นกู้เอกชน
ที่มีอายุ คงเหลือไม่เกิน 1 ปี โดยอายุเฉลี่ยของตราสารหนี้ในกองทุนจะไม่เกิน 3 เดือน และเป็นกองทุนเปิด
ที่ผู้ลงทุนสามารถซื้อขายหน่วยลงทุนได้ทุกวัน อยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาด หลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กองทุ น รวม เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการลงทุ น ที่ มี ก ารจั ด การอย่ า งเป็ น ระบบ มี จุ ด มุ่ ง หมาย
เพื่อผลตอบแทนที่ดี ที่สุด ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนยอมรับได้ เหมาะสาหรับผู้ลงทุนรายย่อยที่ต้องการ
ลงทุน ในตลาดเงิน และ ตลาดทุน แต่ มีข้ อ จากั ดในการลงทุ น เช่ น มี เ งิน ลงทุ น จากั ด ขาดความรู้แ ละ
ประสบการณ์ เป็นต้น อยู่ภายใต้การ กากับดูแลของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
บริษัทประกันภัย แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 1) บริษัทประกันชีวิต รับประกันต่อความสูญเสีย
หรื อความ เสี ยหายต่อบุ คคลหรือกลุ่ มบุคคล โดยบริษัทฯ สั ญญาว่าจะจ่ายชดเชยให้ผู้ เอาประกันเมื่อมี
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การเสียชีวิต และอาจมี ความคุ้มครองอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การประกันกรณีทุพพลภาพ การประกันกรณีสูญเสีย
อวัยวะ การประกันสุขภาพ เป็นต้น 2) บริษัทประกันวินาศภัย แบ่งได้ 4 ประเภท ได้แก่ การประกันอัคคีภัย
การประกันรถยนต์ การประกัน ทางทะเลและขนส่ง การประกันเบ็ดเตล็ด บริษัทประกันภัยอยู่ภายใต้การกากับ
ดูแลของคณะกรรมการกากับและ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ.
2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนที่นายจ้างและลูกจ้างร่วมกันจัดตั้งขึ้น โดยลูกจ้างต้องส่งเงิน
สมทบเข้า กองทุนส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งนายจ้างส่งเงินสมทบ จึงอาจกล่าวได้ว่ากองทุน สารองเลี้ยงชีพ
เป็นรูปแบบหนึ่งของการ ให้สวัสดิการแก่ลูกจ้าง ซึ่งเงินกองทุนนี้จะถูกนาไปบริหารให้เกิดผลตอบแทนและ
นามาเฉลี่ยให้กับสมาชิกกองทุนตาม สัดส่วนที่แต่ละคนมีอยู่ อยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตาม พระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
บริษัทที่ให้สินเชื่อ เป็นธุรกิจที่ไม่รับฝากเงินจากประชาชน แต่ให้กู้ยืมแก่ผู้ที่ต้องการเงินทุน เช่น
บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล เป็นต้น อยู่ภายใต้การกากับดูแลของ ธปท. ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่
58 และพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
บริษัทบริหารสินทรัพย์ ทาหน้าที่บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน อยู่ภายใต้
การกากับดูแลของกระทรวงการคลัง ตามพระราชกาหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541
บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ประกอบธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย์ ป ระเภทต่ า งๆ เช่ น การเป็ น นายหน้ า ซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ การจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
เป็นต้น อยู่ภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
บริษัทรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจเงินตราต่างประเทศ
อยู่ภายใต้การกากับดูแลของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติควบคุม การ
แลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ. 2485
5.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย
เชื่อมโยงสู่เป้าหมายประเทศ
ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงสาคัญหรือMegatrends ได้ส่งผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจการเงินทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่เศรษฐกิจไทย วิกฤติเศรษฐกิจที่มีจุดเริ่มต้นเกิดขึ้นในประเทศมหาอานาจ
ไล่ เรี ย งมาตั้ง แต่ส หรั ฐ อเมริ กา ยุ โ รป และญี่ปุ่น จนนามาซึ่ง การออกมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิ จครั้ งใหญ่
และก่อให้เกิดความผันผวนของเงินทุนเคลื่อนย้ายทั่วโลก ในขณะเดียวกัน เศรษฐกิจจีนก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
จนก้าวขึ้นมาคานมหาอานาจฝั่งตะวันตก ส่วนในภูมิภาคอาเซียนเอง ทุกประเทศต่างเตรียมความพร้อมและ
สร้างความแข็งแกร่งให้แก่ประเทศตน เพื่อเฝ้ารอโอกาสจากการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
เมื่ อ กลั บ มามองกรณี ข องประเทศไทย พบว่ า ที่ ผ่ า นมา ในด้ า นการดู แ ลเสถี ย รภาพระบบ
เศรษฐกิจการเงินสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกได้ดีระดับหนึ่ง ทั้งด้านสถาบันการเงินที่
ยังมีความมั่นคงเข้มแข็งและด้านเศรษฐกิจมหภาคโดยรวมที่ยังมีเสถียรภาพ อย่างไรก็ตาม ในด้านการพัฒนา
ศักยภาพเป็นไปอย่างจากัด ด้วยระบบการผลิตส่วนใหญ่ยังคงอาศัยแรงงานต้นทุนต่ามากกว่าการมุ่งสร้าง
มูลค่าเพิ่มของผลผลิตผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลให้ประเทศยังคงติดกับดักประเทศที่มีรายได้ปาน
กลาง (Middle-income Trap) นอกจากนั้นแล้ว นโยบายเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นกระตุ้น การเติบโตของเศรษฐกิจ
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ในระยะสั้น ทาให้การเสริมสร้างความแข็งแกร่งของระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในระยะยาวถูกละเลย ขาดพลัง
และความต่อเนื่องในการปรับตัวเชิงโครงสร้างเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มโอกาสทาง
เศรษฐกิจให้มีความเสมอภาคและทั่วถึง

ธนาคารแห่ ง ประเทศไทย (ธปท.) ได้ ป ระเมิ น และเล็ ง เห็ น ถึ ง แนวโน้ ม และผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจการเงิน ทั้งต่างประเทศและในประเทศดังกล่าว ดังนั้น ธปท.
และคณะกรรมการนโยบายต่ า ง ๆ ใน ธปท. จึ ง ได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ธปท. 5 ปี (ปี 2555 - 2559)
โดยมีวิสัยทัศน์ร่วม (Common Vision) และเป้าหมายชัดเจน คือ การมีส่วนร่วมและสนับสนุนยุทธศาสตร์
ประเทศในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจการเงินไทยให้มีเสถียรภาพและพัฒนาการที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสร้างที่เหมาะสมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน และเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว ธปท. ได้กาหนด
แนวทางผลักดัน (Growth Strategy) 4 มิติ ได้แก่
(1) สนั บ สนุ น การ เชื่ อ มโ ยงเศ รษฐ กิ จ การเ งิ น ไทยกั บ ต่ า งประเทศ ( Connectivity)
(2) ส่งเสริมการยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน (High Value-added Economy)
(3) ส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินพื้นฐาน (Financial Inclusion) และ (4) เสริมสร้างเสถียรภาพ
เศรษฐกิจการเงิน (Financial Stability) ผ่านการดาเนินตามยุทธศาสตร์ 9 ด้าน นอกเหนือจากการดาเนิน
นโยบายตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนดไว้เดิมอยู่แล้ว
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จุดยืน ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง
แม้ปัจจัยภายนอกที่เกิดจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกจะยังคงเป็นความท้าทายต่อระบบ
เศรษฐกิจไทย หากแต่วันนี้และมองไปในอนาคตอันใกล้ ปัจจัยภายในประเทศถือว่าเป็นโจทย์สาคัญที่ทุกภาค
ส่วนต้องเร่งร่วมมือหาคาตอบและดาเนินการ ด้วยสาเหตุของความขัดแย้งทางการเมืองที่ยืดเยื้อและนโยบาย
กระตุ้นเศรษฐกิจแบบประชานิยมได้สั่งสมปัญหาสร้างแรงกดดันต่อระบบเศรษฐกิจไทยอย่างมาก โดยเฉพาะ
การชะงักงันของการลงทุนของภาครัฐและเอกชน รวมถึงความเชื่อมั่น นักลงทุน เอกชน และประชาชนที่ลดลง
อย่างต่อเนื่องจนทาให้เกิดผลเสียต่ออัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ นี่ยังไม่นับรวมปัญหาด้านสังคมที่ตามมา
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงก่อนหน้าที่เศรษฐกิจยังอยู่ในขาขึ้น ถือเป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยให้
ระบบเศรษฐกิจการเงินของไทยสามารถรองรับแรงกดดันจาก Shocks ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ดี ทั้งการดาเนิน
นโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่มีความยืดหยุ่นและน่าเชื่อถือ รวมถึงการกากับดูแลสถาบันการเงินให้เป็นไปตาม
หลักสากลที่เหมาะสมในบริบทประเทศไทย โดยภาคสถาบันการเงินยังมีความเข้มแข็ง จากการมีเงินกองทุนที่
มั่นคงและมีการเตรียมกันเงินสารองไว้ล่วงหน้าในช่วงที่เศรษฐกิจดีเพื่อให้สามารถรองรับกับช่วงเศรษฐกิจขาลง
ขณะทีเ่ ศรษฐกิจมหภาคมีเสถียรภาพทั้งเสถียรภาพภายในในรูปของอัตราเงินเฟ้อและอัตราการว่างงานที่อยู่ใน
ระดับต่า และเสถียรภาพภายนอกในรูปของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความยืดหยุ่นและเงินสารองทางการที่เพียงพอ
ต่อการรองรับความผันผวนจากเงินทุนไหล-เข้าออกจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ความล่าช้าในการปรับตัว
เชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทย ทาให้ภูมิคุ้มกันดังกล่าวของประเทศถูกกัดกร่อนลงอย่างรวดเร็ว
ภายใต้วิกฤติของแนวโน้มเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่เดินไปสู่จุดเสี่ยงและถดถอยลงเรื่อย ๆ
นั้น ได้เกิดกระแสการตื่นตัว และความพยายามมีส่ วนร่ว มของทุ กภาคส่ วน โดยเฉพาะภาคเอกชนและภาค
ประชาสั ง คม ที่ เ รี ย กร้ อ งให้ เ กิ ด การปฏิ รู ป ประเทศในทุ ก มิ ติ อ ย่ า งจริ ง จั ง ซึ่ ง ถื อ เป็ น โอกาสที่ ดี ใ นการเร่ ง
กระบวนการปรับตัวเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ รวมถึงการผนึกกาลังจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการผลักดัน
ให้เกิดการปฏิรูปที่สาคัญ
ในส่วนของ ธปท. นั้น การขับเคลื่อนองค์กรยังคงดาเนินการไปตามเป้าหมายและแนวทางการ
ดาเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ แต่ได้มีการทบทวนลาดับความสาคัญและปรับยุทธวิธีให้สอดคล้อง
สถานการณ์ทั้งในด้านการรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและการแสวงหาโอกาสความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง
ๆ โดยจัดลาดับความสาคัญของแนวทางดาเนินการเป็น 3 ด้าน คือ
1. เสริมสร้างเสถียรภาพระยะสั้น ได้แก่ การดูแลภาคเศรษฐกิจที่มีความเปราะบางเป็นพิเศษ
โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจ SMEs ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองและไม่สามารถ
ปรับตัวได้ทันการณ์ โดย ธปท. ได้ร่วมประสานกับสถาบันการเงิน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องหาแนวทาง
ช่วยเหลือ SMEs อาทิ ขยายการค้าประกันสินเชื่อให้แก่กลุ่ม SMEs ให้มากขึ้น เพื่อประคับประคองให้ SMEs
สามารถผ่านสถานการณ์ในช่วงระยะสั้นนี้ รวมถึงป้องกันมิให้เกิดผลกระทบในวงกว้างไปสู่ระบบเศรษฐกิ จ
การเงินโดยรวม
2. ร่วมมือในประเด็นปฏิรูปเร่งด่วน ธปท. ได้ศึกษาวิจัยประเด็นปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจการเงิน
เป็นประจา ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องและกระทบบทบาทหน้าที่ ธปท. โดยตรงและในส่วนที่เป็นความท้าทายของ
ประเทศ ดังนั้น เมื่อโอกาสการผลักดันให้มีการปฏิรูปจริงมีขึ้น ธปท. จึงได้ร่วมหารือกับหน่วยงานเศรษฐกิจหลัก
ที่เกี่ย วข้องเพื่อเสนอแนะข้อคิดเห็ น เกี่ยวกับประเด็นปฏิรูปเร่งด่วนด้านเศรษฐกิจการเงินที่ส าคัญ อันจะมี
ผลกระทบในวงกว้างต่อเนื่องในระยะยาว และจะร่วมช่วยผลักดันให้เกิดขึ้นจริงในทางปฏิบัติต่อไป
3. ผลักดันพัฒนาการระยะยาว โดย ธปท. จะได้ใช้โอกาสในการประสานความคิดและความ
ร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์ร่วม (Common Vision) ในการวางภูมิทัศน์ของระบบการเงิน
6

ไทยและเอื้อให้ภาคการเงินและภาคธุรกิจมีการปรับตัวอย่างสอดคล้องและเกิดการปรับโครงสร้างของร ะบบ
เศรษฐกิจอย่างแท้จริง พร้อมกับ สร้างกลไกให้เกิดพลังในการผลักดันร่วมกัน (Synergy) ผ่านแผนงานตาม
ยุทธศาสตร์สาคัญ อาทิ (1) แผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินระยะที่ 3 (Financial Sector Master Plan III)
เพื่ อ ให้ ร ะบบการเงิ น สามารถตอบสนองความต้ อ งการของภาคเศรษฐกิ จ จริ ง ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(2) แผนพัฒนาระบบการชาระเงิน (Payment System Roadmap) เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินที่
มีประสิทธิภาพอันจะเอื้อให้ประชาชนและหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน มีการใช้บริการการชาระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้นทุนต่า และมั่นคงปลอดภัย (3) แผนคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
(Consumer Protection Roadmap) ที่มุ่งเน้นการดูแลผู้ใช้บริการทางการเงินครบทุกมิติเพื่อให้ประชาชน
ได้รับบริการทางการเงินที่เป็นธรรม ตลอดจนการให้ความรู้การใช้บริการทางการเงินอย่างถูกต้องเหมาะสม
พร้อมกับมีการรณรงค์ ‘ปลุกคนไทย มีวินัยทางการเงิน’ อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการก่อหนี้
เกินตัวและมีการออมไม่เพียงพอและ (4) แผนการเปิดเสรีเงินทุนเคลื่อนย้าย ระยะที่ 2 เพื่อรองรับการ
เชื่อมโยงเศรษฐกิจการเงินระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
พลวั ต การเปลี่ ย นแปลงของระบบเศรษฐกิ จ การเงิ น ทั้ ง ในและต่ า งประเทศเป็ น สิ่ ง ที่ ไ ม่ อ าจ
หลีกเลี่ย งได้ และมีความไม่แน่นอนสูง แต่ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงจะเป็นบวกหรือลบนั้นขึ้นกับ
ความสามารถในการมองไกลคาดการณ์เพื่อวางแนวทางรองรับล่วงหน้าอีกทั้งความซับซ้อนเชื่อมโยงกันของ
ระบบเศรษฐกิจ การเงิน ทาให้ ต้องอาศัย ข้อมูล และความรู้ที่รอบด้าน ดังนั้น ธปท. จึงยึดมั่น ที่จะยกระดับ
ศักยภาพองค์กร (Organization Capability) อย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมกับความท้าทายต่าง ๆ ใน
อนาคต รวมทั้งจะทาหน้าที่ชี้แนะ เตือนภัยให้ข้อคิดเห็นกับผู้เกี่ยวข้อง รับฟังมุมมองที่หลากหลาย และ
พร้อมประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่า งยั่งยืนของ
ไทยอย่างแท้จริง
5.3 บริบทสหกรณ์เครดิตที่มีต่อเศรษฐกิจ – สังคม
โอกาส : งานท้าทายผู้นาสหกรณ์
ท่ า มกลางฝั น ร้ า ยของคนทั่ ว โลกที่ ต้ อ งเผชิ ญ หน้ า กั บ วิ ก ฤตการเงิ น ที่ ผ่ า นมา ผู้ น าความคิ ด
นักวิชาการ และนักเศรษฐศาสตร์ทั่วโลก ต่างก็มีข้อกังขาสาหรับตัวแบบเศรษฐกิจ ที่เคยได้รับการยอมรับว่าจะ
ช่วยสร้างการเจริญเติบโต และความมั่งคั่งอย่า งมีแบบแผน แต่กลับกลายเป็นชนวนสาคัญที่สร้างความหายนะ
ในวงกว้าง
นายอลัน กรีนสแปน ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (US Federal Reserve) คนก่อน ได้กล่าวใน
การประชุมสภาคองเกรสของสหรั ฐในช่วงปลายปี 2551 และบอกแก่บรรดาสมาชิกสภานิติบัญญัติอเมริกันว่า
ความเสีย หายของระบบเศรษฐกิจ ได้เปิดเผยให้ เห็น “ข้อบกพร่องของตัวแบบ” ที่เขาไม่เคยคิดมาก่อน
กล่าวคือ ธนาคารทั้งหลายที่ดาเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ของตน ไม่ได้ควบคุมหรือดาเนินการในการปกป้อง
หุ้ น ส่ ว นและสถาบั น ของพวกเขาเลย ข้ อ บกพร่ อ งดั ง กล่ า วได้ น าไปสู่ ก ารปรั บ ตั ว ขององค์ ก รเอกชนและ
สาธารณชนครั้งใหญ่ซึ่งผิดจาก “ตัวแบบสหกรณ์” ที่มีเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น ที่ประสบปัญหาวิกฤต1

1
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ในวงการนักคิด-นักพัฒนาระดับสากล ได้มีการวิเคราะห์ หาคาตอบสาหรับคาถามที่ว่า ทาไมตัว
แบบสหกรณ์จึงสามารถอยู่รอดและเติบโตได้ทั้งในภาวะวิกฤต และภายหลังวิกฤต ซึ่งได้ข้อสรุปที่เป็นประเด็น
น่าสนใจ ดังนี้ 2
 การสหกรณ์ ไ ด้ ร วมเอาพลั ง ทางธุ ร กิ จ ของสหกรณ์ แ ต่ ล ะแห่ ง มาไว้ ด้ ว ยกั น และยึ ด โยง
การทางาน ร่วมกันบนค่านิยมพื้นฐานและหลักสหกรณ์ 7 ประการ
 สหกรณ์เป็นองค์กรธุรกิจที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ กล่าวคือ สมาชิกเป็นเจ้าของและเข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทาประโยชน์ให้แก่สมาชิกนอกเหนือจากกาไร ซึ่งสิ่งเหล่านี้
ส่งผลต่อการตัดสินใจในเชิงธุรกิจ เมื่อวัตถุประสงค์เหล่านั้นสอดคล้องกันกับสมาชิก ซึ่งเป็นทั้งผู้ลงทุนและลูกค้า
สหกรณ์ผลที่ตามมา คือ ความจงรักภักดีการอุทิศตน ความรู้ที่ร่วมกันแบ่งปัน การมีส่วนร่วมของสมาชิก
 สิ่งเหล่านี้คือ คุณค่า ที่ตัวแบบธุรกิจต่างๆ ต้องการ (หลายองค์กรเลียนแบบแนวคิดดังกล่าว
ใน เรื่องสมาชิกภาพแต่แท้จริงนักลงทุนเป็นเจ้าของจึงไม่ใช่ตัวแบบสหกรณ์ที่กล่าวถึง)
 วิสาหกิจสหกรณ์มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและเป็นเจ้าของโดยคนในชุมชน ให้ความสาคัญต่อ
หลักประชาธิปไตย คุณค่าของความเป็นมนุษย์และแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
ด้วยตระหนักเห็ นความสาคัญของ “ตัวแบบสหกรณ์ ” องค์การสหประชาชาติจึงประกาศ
ให้ปี 2555 เป็นปีสากลแห่งการสหกรณ์ โดยได้ชักชวนให้รัฐบาลในประเทศที่เป็นสมาชิกดาเนินการแต่งตั้ง
คณะทางานในระดับชาติเพื่อรณรงค์ให้คนในชาติเห็นความสาคัญของสหกรณ์การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
เพื่อสนั บ สนุน การยกระดับ ความแข็งแกร่ งของสหกรณ์การปรับปรุงบทบัญญัติ ในกฎหมายและโครงสร้าง
พื้นฐานที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนตัวแบบสหกรณ์ในการจัดระบบใหม่ในระบบเศรษฐกิจ
สถานการณ์ดังกล่าวถือเป็นโอกาสดีที่ขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์จะนาเอาวาระที่ประชาคมโลก
ให้ความสาคัญกับการสหกรณ์มาเป็นวาระพิเศษ ที่จะปฏิรูปกรอบแนวคิดหลักในการพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์
ไทย
ข้อจากัด : กระบวนทัศน์ที่ต้องฝ่าฟัน
แม้ประชาคมโลกจะหันมาให้ความสนใจในตัวแบบสหกรณ์เพื่อใช้ในการจัดระบบเศรษฐกิจใหม่
ในสังคม แต่ข้อมูลเชิงประจักษ์จากงานวิจัย 3 ก็ชี้ให้เห็นว่าธนาคารสหกรณ์ (สหกรณ์ออมทรัพย์) ในหลาย
ประเทศได้ละเลยอัตลักษณ์ของสหกรณ์และก้าวไปสู่บริบทการดาเนินงานในฐานะการเป็นธนาคารแบบครบ
วงจร (Universal Bank) โดยสหกรณ์เหล่านี้จะเน้นไปที่การลงทุนในเชิงโครงสร้าง ระบบ และนวัตกรรมเพื่อ
สร้างสมรรถนะการแข่งขัน เพื่อเทียบกับธนาคารเอกชน ซึ่งท้ายที่สุดแล้ วพบว่าธนาคารเหล่านี้ไม่สามารถทา
หน้าที่ให้บริการสมาชิกได้ดีไปกว่าธนาคารพานิชย์ทั้งนี้เพราะผู้บริหารของสหกรณ์มีสถานภาพของการทางาน
ไม่เต็มเวลา (Part time) และมักขาดทักษะประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ อย่างไรก็ตาม
พบว่ามีสถาบันการเงินที่รู้จักกันในนามของ Ethical Bank ที่มุ่งเน้นบริการแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างเป็น
ธรรม สถานการณ์ดังกล่าว Prof. Elisabeth Paulet และ Francesc Relano ได้สรุปให้เห็นว่า “ตัวแบบ
สหกรณ์” ที่ก้าวข้ามบริบทของสหกรณ์ไปสู่อาณาจักรของธนาคารพานิชย์มีโอกาสสูงที่จะสูญเสียทั้งอัตลักษณ์
ความเป็นสหกรณ์ที่ต้องรับผิดชอบต่อสมาชิก ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถแข่งขันกับธนาคารเอกชนได้เพราะ

2

มรดกที่มีคุณค่าและ CSR ที่หายไปจากธนาคารสหกรณ์
Elisabeth Paulet and Francesc Relano. (2010). The twofold Betrayal of Co-operative Banking. ICA European Research
Conference “Co-operatives contributions to a plural economy. Lyon University, France : 2-4 September 2010”.
3
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เมื่อสมาชิกมองไม่เห็นความแตกต่างในบริการเมื่อเทียบกับธนาคารพานิชย์สมาชิกก็ถอนตัวจากสหกรณ์หันไป
พึ่งบริการจากธนาคารพานิชย์แทนในที่สุด
ปรากฏการณ์ที่เราเห็นจากความสาเร็จของสหกรณ์การเงินในหลายประเทศ เช่น Rabo Bank
ในประเทศเนเธอแลนด์หรือ KFCCC ในประเทศเกาหลีและอื่นๆ ทาให้เราฝันถึงการปรับตัวแบบก้าวกระโดด
ที่จะปฏิรูปสหกรณ์ออมทรัพย์ของเราไปสู่ภาพฝันที่อยากให้เป็น อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในรายละเอียดให้ดี
ความสาเร็จเป็นปึกแผ่นของตัวแบบ Rabo Bank และ KFCCC นั้น มีปัจจัยเกื้อหนุนหลายประการ ซึ่งเรายังไม่
มีและจาเป็นต้องวางโครงสร้างพื้นฐานและระบบที่สาคัญ ได้แก่ กรอบคิดหลักในการพัฒนา หรืออาจเรียกว่า
วิสัยทัศน์ซึ่งต้องตรงกัน นอกจากนั้ นกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่เป้าหมายจะต้องเกิดจากความร่วมมือ
ของทุกส่วนฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น ชสอ. ชุมนุมสหกรณ์สหกรณ์ขั้นปฐม แม้กระทั่ง หน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้อง กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาต้องอยู่ภายใต้กรอบทิศทางการพัฒนาที่ต้องการให้เป็นและที่
เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนสู่กรอบทิศทางที่อยากให้เป็น กระบวนการเชื่อมโยงความร่วมมือและการแบ่งงานกัน
ทาตามความสามารถหลักจะต้องดาเนินการเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกัน
เมื่อหันมามองสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เราจะเห็นว่าเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามกับที่ควร
จะเป็น ประเด็นข้อสังเกตที่สาคัญ คือ โครงสร้างขบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์ในปัจจุบัน มีการกระจายตัวตาม
กลุ่มตามอาชีพมากขึ้น หากมองในเชิงบวก เครือข่ายความร่วมมือที่เกิดขึ้นตามกลุ่มอาชีพอาจจะช่วยเสริมสร้าง
การมี ส่ ว นร่ ว ม และเป็ น กลไกในการพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล สมาชิ ก ที่ จ ะพั ฒ นาไปสู่ ก ารสร้ า งระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบการเงินสหกรณ์บนหลักการพึ่งพาและร่วมมือกันในอนาคต แต่หากมองในเชิงลบ ดู
เหมือนว่าเครือข่ายความร่วมมือที่กระจายตัว และมีเป้าหมายร่วมในลักษณะการขับเคลื่อนการพัฒนาแบบแยก
ส่วนแล้วในที่สุดตัวแบบสหกรณ์ที่ทาหน้าที่ในเชิงคุณค่า ก็จะค่อยๆ ลดทอนลงไปอย่างไม่มีใครคาดคิด
ข้อคิดสาหรับแนวทางปฏิรูปสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย
ภายใต้บริบทของสหกรณ์ออมทรัพย์ในฐานะองค์กรเศรษฐกิจฐานสังคม (Social Economy
Enterprise) ที่มีจุดมุ่งหมายสาคัญในการส่งเสริมให้สมาชิกมีจิตสานึกการประหยัด การออม และให้กู้แก่
สมาชิกตามความจาเป็น เพื่อให้สมาชิกมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจบนหลักการพึ่งพาและร่วมมือกัน
การขับเคลื่อนการดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (ปี 2553) มี
สหกรณ์ที่จดทะเบียนทั้งสิ้น 1,358 สหกรณ์มีสมาชิกจานวน 2.5 ล้านคน มีสินทรัพย์รวม 1 ล้านล้านบาท เมื่อ
พิจารณาผลการดาเนินงานในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา สหกรณ์ออมทรัพย์ใช้ทรัพยากรบุคคล (กรรมการ-เจ้าหน้าที่)
สร้างมูลค่าเพิ่มรวมกันแล้วประมาณ 400,000 ล้านบาท ซึ่งเมื่อหักค่าใช้จ่ายในส่วนของบุคลากร ก็จะเหลือเป็น
กาไรสุทธิคิดเป็นมูลค่าประมาณ 342,039.08 ล้านบาท ก็จะนาไปจัดสรรประโยชน์แก่สมาชิก สหกรณ์และ
ขบวนการตามหลักการสหกรณ์ทั้งในรูปของทุนสารอง ค่าบารุงสันนิบาตฯ เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน ทุนสะสม
ตามข้อบังคับ ฯลฯ
หากพิจารณาบริบทการให้บริการแก่สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ในรอบปี 2553 จะเห็นได้ว่า
สหกรณ์ส่งเสริมการออมในรูปของหุ้นเฉลี่ยรายละ 190,818 บาท ส่งเสริมการออมในรูปเงินฝาก เฉลี่ยรายละ
152,538 บาท การให้เงินกู้แก่สมาชิก เฉลี่ยรายละ 332,336 บาท นอกจากนั้นสหกรณ์ยังมีทุนสารอง และทุน
สะสมตามข้อบังคับเพื่อกิจการสหกรณ์เฉลี่ยต่อสมาชิกรายละ 17,993 และ 2,245 ตามลาดับ
การหยิบยกเอาตัวเลขเชิงปริมาณมาพิจารณาดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เพื่อชี้ให้เห็นถึงบริบทในเชิง
เศรษฐกิจซึ่งดูเหมือนว่าสหกรณ์ออมทรัพย์จะมีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับแนวหน้าเมื่อเทียบกับสหกรณ์
ประเภทอื่น อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าการขับเคลื่อนการดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์นั้น มิใช่เพียงแต่
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การทาหน้าที่เฉกเช่นสถาบันการเงินทั่วไป ที่มีบริบทในการเป็นสื่อกลางในการระดมเงินออมและให้กู้โดยมี
“เงิน” เป็นเป้าหมาย หากแต่ปณิธานของสหกรณ์ออมทรัพย์คือ การสร้างความมั่นคงทางการเงินแก่มวล
สมาชิก โดยการสร้างจิตส านึกการออม การสร้างวินัยทางการเงิน การจัดสวัสดิการบนหลักการพึ่งพาและ
ร่วมมือกัน ซึ่งในแนวทางดังกล่าวจึงทาให้สหกรณ์ออมทรัพย์มีอัตลักษณ์ที่แตกต่างไปจากสถาบันการเงินอื่น
และนี่ก็เป็นเหตุผลที่รัฐไม่เรียกเก็บ “ภาษี” จากสหกรณ์ออมทรัพย์
ในแวดวงของสหกรณ์ ออมทรัพย์ ที่เ ป็น อยู่ ในปัจ จุบั น ต้อ งยอมรั บว่ าเมื่อ มีค นมากขึ้น มู ล ค่ า
สินทรัพย์และธุรกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น “การบริหารจัดการเงิน” จึงดูเหมือนว่าเป็นส่วนสาคัญที่สุดในทาง
ปฏิบัติเราจึงมุ่งไปที่เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ในความเป็นสถาบันการเงิน การใช้เ ทคโนโลยีที่ทันสมัย การบริหาร
จัดการความเสี่ยง การบริหารการลงทุนที่นามาซึ่ง “กาไร” และท้ายที่สุดการมองเรื่องธรรมาภิบาลในสหกรณ์
ซึ่งเป็นไปแบบแยกส่วนและมุ่งไปที่ตัวองค์กร/สหกรณ์เป็นสาคัญ แต่ลืมนึกไปว่าธรรมาภิบาลในสหกรณ์จะ
เกิดขึ้นได้นั้น ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องมีความเข้าใจ ต้องเข้ามามีส่วนร่วม และถือปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม
ประเด็ น ที่เ ป็ น หลั ก คิด ส าคัญ คือ ตั วแบบสหกรณ์ อ อมทรั พย์ ที่ ค วรจะเป็ น นั้ น เป็น อย่า งไร
ระหว่างองค์กรที่ให้ความสาคัญกับ “คน” หรือองค์กรที่ให้ความสาคัญกับ “เงิน” ซึ่งหลักการทั้ง 2 ย่อมมี
แนวทางการปฏิบัติแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ดังนั้นการตกผลึกความคิด เรื่องตัวแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ให้ตรงกัน
ในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องจึงน่าจะเป็นสิ่งสาคัญที่สุดที่ควรทา
5.4 ความหมายของสหกรณ์เครดิต
สหกรณ์เครดิตหรือในทางสากลเข้าใจกันในนามของ Cooperative Bank หรือ Credit –
Cooperative ในประเทศไทยมี 2 ประเภทคือ สหกรณ์ออมทรัพย์ (Thrift + Credit Cooperative และ
Credit Unions)
5.4.1 ความหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์ สถาบันการเงินแห่งหนึ่งที่มีสมาชิกเป็นบุคคลทีมี
อาชีพอย่างเดียวกันหรืออาศัยในที่ชุมชนเดียวกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์ และ
ให้ กู้ ยื ม เงิ น เมื่ อเกิ ด ความจ าเป็ น หรื อ เพื่ อ ก่ อให้ เ กิ ด ผลประโยชน์ ง อกเงย และได้ รั บ การจดทะเบี ย นตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 (กรมส่งเสริมสหกรณ์, http://webhost.cpd.go.th/rlo/saving.html:
เข้าถึงวันที่ 6 พ.ค. 58)
ประวัติความเป็นมา
ในภาวะปัจจุบัน ประชาชนประสบปัญหาเกี่ยวกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น ผู้ที่มีรายได้น้อยได้รับความ
เดือดร้อนเพราะไม่สามารถจะหารายได้เพิ่มให้เพียงพอกับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น และมักจะแก้ไขปัญหาด้วยการกู้ยืม
เงินจากนายทุนโดยยอมเสีย ดอกเบี้ ยในอัตราสูง จึงก่อให้เกิดหนี้สินผูกพัน และก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่
ตนเองและครอบครัวภายหลังบุคคลที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว จึงร่วมกันแก้ไขปัญหาด้วยการ
รวมกลุ่มกัน จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน โดยยึดหลักการช่วยเหลือตนเอง
และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทย คือ สหกรณ์ออมทรัพย์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ข้าราชการ
สหกรณ์และพนักงานธนาคารเพื่อการพัฒนาสหกรณ์ (ธนาคารเพื่อการสหกรณ์ ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น "ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร") จดทะเบียนเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2429 โดยใช้ชื่ อว่า “สหกรณ์
ข้าราชการสหกรณ์ จากัดสินใช้” ปัจจุบันชื่อว่า "สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จากัด"
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วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสถาบันการเงินที่ส่งเสริมให้บุคคลที่เป็นสมาชิกรู้จักการประหยัด รู้จักการ
ออมทรั พ ย์ และสามารถบริ การเงิ น กู้ ให้ แ ก่ส มาชิ กเพื่ อนาไปใช้จ่ ายเมื่อเกิดความจาเป็น โดยยึด หลั ก การ
ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมอีกทางหนึ่ง
ดังนี้
(1) การส่งเสริมการออมทรัพย์ เป็นวัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์ออมทรัพย์ แบ่งออกเป็น 2 วิธี
คือ
1.1 การส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์โดยการถือหุ้น สหกรณ์กาหนดให้สมาชิกส่งชาระค่าหุ้น
เป็นประจาทุกเดือน โดนการหักเงินค่าหุ้น ณ ที่จ่ายเงินเดือนและจ่ายเงินปันผลค่าหุ้นให้แก่สมาชิกตามอัตราที่
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 กาหนดไว้ เงินปันผลที่ได้รับนี้ไม่ต้องเสียภาษีให้แก่รัฐ และเมื่อสมาชิก
ลาออกจากสหกรณ์ก็สามารถถอนค่าหุ้นคืนได้
1.2 การส่งเสริมสหกรณ์ออมทรัพย์โดยการรับฝากเงิน สหกรณ์มีบริการด้านเงินฝากทั้ง
ประเภทเงินฝากประจาและเงินฝากออมทรัพย์ และให้ผลตอบแทนในรูปดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับธนาคาร
พาณิชย์ หรือสูงกว่าตามฐานะของแต่ละสหกรณ์
(2) การให้ เงิน กู้แก่สมาชิก สหกรณ์จะนาเงินค่าหุ้ นและเงินฝากของสมาชิกมาหมุนเวียนให้
สมาชิกที่มีความจาเป็นหรือเดือดร้อนกู้ยืม โดยคิดดอกเบี้ยต่ากว่าเอกชน
ลักษณะการให้เงินกู้
เงินกู้ที่สหกรณ์จ่ายให้กับสมาชิกมี 3 ประเภท คือ
(1) เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ในกรณีที่ สมาชิกมีความจาเป็นเร่งด่วนหรือมีรายจ่ายที่เกิดขึ้นอย่าง
กะทันหัน สมาชิกสามารถกู้เงินประเภทนี้จากสหกรณ์ได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของเงินได้รายเดือน แต่จากัดขั้นสูงไว้
ตามฐานะของแต่ละสหกรณ์และกาหนดส่งชาระคืนไม่เกิน 2 งวดรายเดือน เงินกู้ประเภทนี้ไม่ต้องมีหลักประกัน
(2) เงินกู้สามัญ สมาชิกสามารถกู้เงินประเภทนี้ได้ประมาณ 4-15 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่จะ
จากัดขั้นสูงไว้ตามฐานะของแต่ละสหกรณ์ และกาหนดส่งชาระคืนระหว่าง 24-72 งวดรายเดือน และต้องมี
สมาชิกด้ว ยกันค้าประกัน อย่างน้อย 1 คน การกาหนดวงเงินกู้ฉุกเฉินและสามัญ จะใช้เงิ นเดือนเฉลี่ยของ
สมาชิกแต่ละสหกรณ์เป็นฐานในการกาหนด ตัวอย่าง เช่น สหกรณ์แห่งหนึ่ง สมาชิกมีเงินเฉลี่ย 10,000 บาท/
เดือน ขั้นสูงของวงเงินกู้ฉุกเฉินควรเป็น 5,000 บาท ขั้นสูงของวงเงินกู้สามัญ ควรเป็น 40,000-150,000 บาท
แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับฐานะทางการเงินและดุลยพินิจของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ในการกาหนดระเบียบ
(3) เงินกู้พิเศษ ถ้าสหกรณ์มีฐานะมั่นคงแล้ว สหกรณ์จะเปิดบริการให้เงินกู้พิเศษเพื่อให้สมาชิกกู้
ไปลงทุนในการประกอบอาชีพ หรือกู้ไปเพื่อการเคหะสงเคราะห์ เงินกู้ประเภทนี้สามารถกู้ตามจานวนเงินที่จะ
นาไปลงทุนประกอบอาชีพ หรือขึ้นอยู่กับราคาของบ้านและที่ดินที่จะซื้อ หรือจากัดขั้นสูงไว้ไม่เกิน 400,0001,000,000 บาท และกาหนดชาระคืน ตั้งแต่ 10-15 ปี โดยมีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักจานองค้าประกัน
การดาเนินงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ดาเนินการโดยสมาชิก กล่าวคือ เมื่อได้มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นแล้ว
สมาชิกจะเลือกตั้งตัว แทนจากที่ประชุมใหญ่ให้เข้ามาบริหารงานในสหกรณ์ ตัวแทนสมาชิกเหล่านี้เรียกว่า
“คณะกรรมการดาเนินการ” มีประมาณ 7-15 คน ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์นั้นๆ
คณะกรรมการดาเนินการ จะทาหน้าบริหารกิจการสหกรณ์โดยจะมี การประชุม อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อ
กาหนดนโยบายในการท างาน แล้ ว จึ ง มอบให้ “ฝ่ า ยจั ด การ” รั บไปปฏิ บั ติ ง านต่ อ ไป ฝ่ ายจั ด การนั้ น
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ประกอบด้วย ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ สมุห์บัญชี เจ้าหน้าที่การเงิน ฯลฯ ซึ่งทาหน้าที่บริการแก่สมาชิกที่มา
ติดต่อทาธุรกิจกับสหกรณ์
ทุนดาเนินงานของสหกรณ์
1. เงินค่าหุ้น
2. เงินรับฝากจากสมาชิก
3. ทุนสารองและทุนสะสมอื่นๆ
4. เงินกู้ยืม
5. เงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค
การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์
การเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มี 2 วิธี คือ
(1) กรณีในหน่วยงานหรือชุมชนที่มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์แล้ว ท่านที่มีความประสงค์จะ
สมัครเข้าเป็นสมาชิกกระทาได้โดยการยื่นใบสมัครต่อสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์จะนาใบสมัครของท่านเสนอต่อ
คณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์พิจารณารับเข้าเป็ นสมาชิก เมื่อคณะกรรมการดาเนินการรับท่านเป็น
สมาชิกแล้ว ท่านจะต้องชาระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า ประมาณ 20-50 บาท ชาระค่าหุ้นประมาณ 4-5 %
ของเงินรายได้ และลงรายมือชื่อในทะเบียนสมาชิก จากนั้นท่านจะมีสิทธิในสหกรณ์เช่นเดียวกับสมาชิกคนอื่นๆ
สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลตามหุ้นให้แก่ท่านเป็นประจาทุกปี และเมื่อท่า นลาออกจากการเป็นสมาชิกภาพ ท่าน
สามารถถอนค่าหุ้นคืนทั้งหมดได้ ส่วนค่าธรรมเนียมแรกเข้าสหกรณ์จะไม่จ่ายคืนให้ เพราะถือเป็นราบได้ของ
สหกรณ์อย่างหนึ่ง
(2) กรณีในหน่วยงานหรือชุมชนที่ยังไม่มีการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ ท่านที่สนใจในกิจการของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ และมีความประสงค์จะจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้นในหน่วยงายหรือชุมชนของท่าน ก็
สามารถรวมตัวกันจัดตั้งสหกรณ์ได้ โดยขอคาแนะนาและสอบถามรายละเอียดได้จากสานักงานสหกรณ์จังหวัด
สานักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2 ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ในส่วนภูมิภาค หรือติดต่อโดยตรงที่สานักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์
กรุงเทพมหานคร 10200 โทรศัพท์ 0 2282 6595
สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก
สหกรณ์เป็นของสมาชิกและสมาชิกทุกคนมีบทบาทที่จะควบคุมการบริหารงานของสหกรณ์ โดย
ใช้สิทธิและปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิก ให้ถูกต้องและสม่าเสมอการร่วมประชุมใหญ่ เป็นทั้งสิทธิและหน้าที่อ้น
สาคัญยิ่งของสมาชิกทุกคนควรจะต้องเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ซึ่งเป็นโอกาสที่สมาชิกจะแสดงบทบาท
รั กษาสิ ทธิ และปกป้ อ งคุ้ม ครองผลประโยชน์ ของตน ตลอดจนการติ ดตามผลการดาเนิน งาน การจั ด สรร
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างยุติธรรม กาหนดนโยบายการดาเนินงานรวมทั้งคัดเลือกรรมการดาเนินการที่มี
ความสามารถ และมอบภารกิจในการดาเนินการต่อไปในแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อมวลสมาชิก เสริมสร้าง
ความเจริญมั่นคงให้กับสหกรณ์ โดยสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมทุกคนจะต้องร่วมกั นอภิปราบปัญหา แสดงความ
คิดเห็น ออกเสียง และยอมรับมติของที่ประชุม ซึ่งไม่ขัดต่อกฎหมายข้อบังคับและระเบียบ เพื่อให้สหกรณ์
ดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่กาหนดไว้ทุกประการ โดยร่วมกันพิจารณาในเรื่องต่างๆ
เหล่านี้
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ข้อควรปฏิบัติในการดาเนินธุรกิจกับสหกรณ์
ด้านการเงิน
(1) เมื่อชาระเงินแก่สหกรณ์ ต้องชาระต่อเจ้าหน้าที่การเงินที่สหกรณ์แต่งตั้งไว้เท่านั้น และต้อง
เรียกใบเสร็จรับเงินทุกครั้ง เช่น การชาระหนี้ก่อนกาหนด การถือหุ้นเพิ่ม
(2) ควรเก็บใบเสร็จรับเงินทุกฉบับไว้ จนกว่าจะได้สอบทานหนี้สินและเงินค่าหุ้นให้ถูกต้องตรงกัน
เป็นประจาทุกปี
(3) ควรมารับเงินที่สหกรณ์ด้วยตนเอง ถ้าจาเป็นควรมอบฉันทะแก่ผู้ที่ไว้ใจเท่านั้น
(4) เมื่อรับเงินจากสหกรณ์ทุกครั้ง ควรตรวจนับจานวนเงินให้ถูกต้องก่อนออกจากสหกรณ์ไป
(5) การนาเงินมาฝากกับสหกรณ์ สมาชิกต้องยื่นใบฝากเงินพร้อมกับสมุดคู่ฝาก เมื่อรับสมุดคืนให้
ตรวจสอบรายมือชื่อผู้มีอานาจกากับ
ในสมุดคู่ฝากทุกครั้ง และไม่ควรฝากสมุดคู่ฝากไว้กับพนักงานสหกรณ์
ด้านสินเชื่อ
(1) ควรกู้เงินจากสหกรณ์ในกรณีที่มีความจาเป็นจริงๆ และกู้ในจานวนที่ต้องการใช้เท่านั้น
(2) จะค้าประกันใครต้องตัดสินใจให้ดี เพราะถ้าผู้กู้ไม่สามารถชาระหนี้ได้ ผู้ครับประกันจะต้อง
ชาระหนี้แทนโดยไม่มีทางหลีกเลี่ยง
(3) ในกรณีที่ ส มาชิ กสหกรณ์ต้ องการรั บเงิน กู้ เงิน ปัน ผลและเงิน เฉลี่ ยคื นให้ ส มาชิก รับ เงิ น
ดังกล่าวที่สหกรณ์ด้วยตนเอง ถ้าหากจาเป็นให้ทาหนัง สือมอบฉันทะโดยมีผู้บังคับบัญชาลงลายมือชื่อแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ด้วย
5.4.2 ความหมายของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (กรมส่งเสริมสหกรณ์,
http://webhost.cpd.go.th/rlo/saving.html: เข้าถึงวันที่ 6 พ.ค. 58)
สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ซึ่งมีภูมิลาเนาหรือประกอบอาชีพหลักหรือมีวง
สัมพันธ์อย่างหนึ่งอย่างใดอยู่ในเขตท้องที่ดาเนินงานของสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้น และบุคคลเหล่านั้น มีควาปรารถนา
จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยวิธีการนาเงินของตนเองมาสะสมไว้เป็นกองทุน สมาชิกทุกๆ คนจะต้องสะสม
เงินตามความสามารถของตนเองเป็นประจาและสม่าเสมอตามที่สหกรณ์กาหนด กองทุนที่สมาชิกช่วยกันสะสม
นี้ก็จะมีเงินมากขึ้นสามารถจะให้สมาชิกที่มีความจาเป็นจะเดือดร้อนทางด้านการเงิน กู้ยืมไปบาบัดปัญหาและ
ความเดือดร้อนเหล่านั้น พร้อมกับการชาระคื นเงินกู้ของสมาชิกแต่ละคน ก็จะสะสมเงินของตนไปในคราว
เดียวกันด้วย เงินกู้ก็จะค่อยๆ หมดไป ในขณะที่เงินสะสมก็มีมากขึ้น สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจึงเป็นสหกรณ์ที่
มุ่งหวังในการให้สมาชิกช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บริหารโดยสมาชิกและการทากิจการทุกอย่าง
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก
ประวัติความเป็นมา
การรวมกลุ่มกันเพื่อดาเนินการตามแนวคิดของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นการรวมคนจากย่าน
ชุมชนแออัดห้วยขวาง ดินแดง เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2508 ใช้ชื่อว่า “เครดิตยูเนี่ยนแห่งศูนย์กลางเทวา”
แต่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์
สหกรณ์ ที่ ไ ด้ รั บ การจดทะเบี ย นแห่ ง แรก คื อ "สหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย นแม่ มู ล จ ากั ด " จั ง หวั ด
อุบลราชธานี ได้รับการจดทะเบียนเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2522 ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์
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สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเดิมเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ในชุมชน จึงอยู่ในรูปย่อยของประเภท "สหกรณ์
ออมทรัพย์" และต่อมาได้รับการกาหนดให้เป็นประเภท "สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน" ตามกฎกระทรวง กาหนด
ประเภทสหกรณ์ที่จะรับจดทะเบียน พ.ศ.2548
ความหมายของตราสัญลักษณ์เครดิตยูเนี่ยน
สัญลักษณ์นี้เป็นเครื่องหมายแทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ในทุกหนทุกแห่งทั่วโลก องค์ประกอบ
ของสัญลักษณ์นี้บ่งบอกถึงความหมายและความสัมพันธ์กับอุดมการณ์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ดังนี้
รูปโลก :
เป็นองค์ประกอบของสัญลักษณ์นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าสหกรณ์เครดิตยู เนี่ยน เป็น
องค์กรทางการเงินประเภทหนึ่งที่มีอยู่ทั่วโลก

ภาพเงาคน 4 คน :
แสดงถึงหน่วยสถาบันครอบครัวของมนุษยชาติ ผู้อุทิศตนทางานเพื่อประโยชน์
ร่วมกันโดยส่วนรวม เหตุที่แสดงเป็นภาพเงาก็เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการแสดงให้เห็น
ถึง ความแตกต่างของเครื่องแต่งกายประจาชาติ เพราะสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนั้นรับ
ใช้และบริการแก่คนทุกคนทั่วโลก
ภาพมือคู่ :
แสดงถึงคุณลักษณะแห่งการช่วยเหลือ ตนเองของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เมื่อเราเป็น
สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ก็เท่ากับเราเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของประชาชนผู้
สะสมเงินร่วมกัน และให้บริการเงินกู้ซึ่งกันและกันตามจานวนเงินทุนที่มี ในฐานะที่
เป็น สมาชิกเราก็คือเจ้าของกิจการและมีส่ วนในการกากับควบคุมนโยบายเพราะ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นองค์กรของเรา
มือ ครอบครัว และรูปโลก :
มือ ครอบครัวและรูปโลก คือ เครื่องหมายของสหกรณ์เครดิตยู เนี่ยน เป็นสัญญา
ลักษณ์ ของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่งทั่วโลก ตาม
หลักวิธีของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
เมื่อนาองค์ประกอบทั้งหมดมารวมกัน จะเป็นสัญลักษณ์ของสหกรณ์เครดิตยู
เนี่ยน ต่างๆ ในทุกชาติทุกภาษา หัวใจสาคัญ คือ ความเป็นสากลและการแสดง
ภาพรวมของสหกรณ์ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย น
ในลั ก ษณะที่ ส ามารถหลั บ ตาเห็ น ภาพ
รายละเอียดได้ทันที
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หลักการดาเนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
หลักการดาเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนี้ กาหนดขึ้นมาภายใต้ปรัชญาแห่งการร่วมมือ
กัน คุณค่าของความยุติธรรม ความเสมอภาคและการช่วยเหลือตนเอง แม้การปฏิบัติจะแตกต่างกันไปในแต่
ละภูมิภาคของโลก แต่หัวใจของการดาเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนก็คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
อยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้อง ที่แสดงออกโดยการทางานร่วมกัน เพื่อสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีขึ้นสาหรับตนเองและชุมชน
หลักแห่งประชาธิปไตย
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเปิดรับสมาชิกทุกคน ที่เห็นคุณประโยชน์และประสงค์จะเข้ามามีส่วน
ร่วมรับผิดชอบในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สมาชิกมีสิทธิมีเสียงเสมอภาคกัน (หนึ่งคนหนึ่งเสียง) และมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจในการดาเนินงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน โดยไม่คานึงถึงจานวนเงินสะสม/ค่าหุ้น
หลักแห่งการบริการสมาชิก
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจัดบริการต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกทั้งในด้านสังคม
และเศรษฐกิจ หลังจากที่จัดสรรเงินสารองตามข้อบังคับและจ่ายเงินปันผลแก่สมาชิกแล้ว ส่วนเหลือมที่เหลือ
คงเป็นของสมาชิก เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิก
หลักแห่งการบริการสังคม
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมุ่งที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาคนและสังคม เสริมสร้างความยุติธรรมแก่
มวลสมาชิกและชุมชนที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจัดตั้งและดาเนินงานอยู่
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จะให้ความสาคัญและให้บริการแก่ทุกคนที่เห็นคุณค่า และต้องการเข้ามา
มีส่วนร่วมการตัดสินใจต่างๆ จะต้องพิจารณาถึงความสัมพันธ์และประโยชน์ที่จะเกิดกับชุมชนโดยส่วนรวมด้วย
หลักเกณฑ์การจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดตั้งสหกรณ์ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2548
กาหนดว่า “สมาชิกสหกรณ์อาจประกอบด้วยบุคคลทุกสาขาอาชีพ ซึ่งมีภูมิลาเนาหรือประกอบอาชีพหลักหรือ
มีวงสัมพันธ์อย่างหนึ่งอย่างใดอยู่ในเขตท้องที่ดาเนินงานของสหกรณ์ที่จะจัดตั้ง โดยให้กาหนดคุณสมบัติไว้ใน
ข้อบังคับของสหกรณ์” เพื่อให้เกิดความชัดเจน จึงกาหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกาหนดข้อบังคับเกี่ยวกับ
ท้องที่ดาเนินงานและกรอบคุณสมบัติสมาชิก สาหรับสหกรณ์ที่ได้รับจดทะเบียนไว้แล้วหรือขอจดทะเบียน
สหกรณ์ใหม่ในระดับปฐมภูมิ ดังนี้
1. ท้องทีด่ าเนินงาน หมายถึง การกาหนดพื้นที่หรืออาณาเขตที่สหกรณ์สามารถเปิดรับสมาชิกที่
มีคุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
2. กรอบคุณสมบัติของสมาชิก ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฯ ข้างต้น จะกาหนดลักษณะ
ของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไว้ 3 ประเภท แต่สหกรณ์จะต้องระบุไว้เมื่ อแรกตั้งสหกรณ์ในประเภทใด
ประเภทหนึ่ง โดยให้ยึดถือตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
2.1 กรณีกาหนดกรอบคุณสมบัติให้สมาชิกมีภูมิลาเนาเดียวกันหรืออยู่ในชุมชนเดียวกัน ให้
มีสมาชิกได้ทุกสาขาอาชีพ แต่ให้จากัดท้องที่ดาเนินงานหรือคุณสมบัติสมาชิกไว้ไม่เกินระดับชุมชนหรือระดับ
อาเภอ เพื่อมิให้ สหกรณ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เดียวกันมีท้องที่ดาเนินงานซ้าซ้อนกัน อันจะบังเกิดผลเสียจากการ
แข่งขันกันรับสมาชิกและการดาเนินธุรกิจในลักษณะที่มุ่งแสวงหาผลกาไรจนเกิดผลกระทบต่อระบบสหกรณ์
โดยรวม
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2.2 กรณีกาหนดกรอบคุณสมบัติในการประกอบอาชีพหลักของสมาชิก คุณสมบัติของ
สมาชิกจะต้องกาหนดให้เป็นผู้ประกอบอาชีพหลักเช่นเดียวกันหรือในองค์กรเดียวกันเท่านั้น ทั้งนี้ การกาหนด
ท้องที่ดาเนินงานอาจจะกาหนดได้เท่าที่จาเป็นแก่การรับสมาชิกของสหกรณ์ตามการประกอบอาชีพหลักที่
กาหนดหรือองค์กรนั้นๆ
2.3 กรณีกาหนดกรอบคุณสมบัติตามวงสัมพันธ์ อย่างใดอย่างหนึ่งทางสังคม เช่น เป็น
สมาชิกในสมาคมเดียวกัน สหกรณ์จะต้องกาหนดกรอบคุณสมบัติของสมาชิกตามวงสัมพันธ์ดังกล่าวในข้อบังคับ
ให้ชัดเจน ทั้งนี้ การกาหนดท้องที่ดาเนินงานจึงอาจจะกาหนดได้เท่าที่จาเป็นแก่การรับสมาชิกของสหกรณ์ตาม
วงสัมพันธ์ดังกล่าว
ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอคาแนะนาและสอบถามรายละเอียดได้ที่สานักงานสหกรณ์จังหวัด ซึ่งเป็น
หน่วยงานในสังกัดของกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนภูมิภาค
5.5 กรณีตัวอย่างสหกรณ์เครดิตที่น่าสนภายใต้เครือข่าย ICA
5.5.1 The International Co-operative Banking Association (ICBA) เป็นหน่วยงาน
ภายใต้ ICA ที่มีบทบาทภารกิจในการพัฒนาสหกรณ์เครดิตในด้านการเติบโตและความสามารถในการแข่งขัน
โดยการส่ งเสริมให้ ประชาคมโลกตระหนักในบริบทของสหกรณ์เครดิตในด้านเศรษฐกิจ – สั งคม และการ
ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
5.5.2 ขบวนการสหกรณ์เครดิตในเยอรมัน (Raiffeisen)
ธนาคารประชาชนและกลุ่ มธนาคารไรฟไฟเซน (Volksbanken และ Raiffeisenbanken)
เป็นกลุ่มสหกรณ์ที่ใหญ่ที่สุดมีสหกรณ์จานวนทั้งสิ้น 1,232 ราย มีเครือข่าย 12,393 สาขามีสมาชิก 16.1 ล้าน
ราย ลูกค้า 30 ล้านราย มีสินทรัพย์รวม 90 แสนล้านยูโร กลุ่มธนาคารเหล่านี้ดาเนินการในรูปธนาคารสากล
มีบริการที่ทันสมัยและให้บริการกับสมาชิกและผู้ที่มิได้เป็นสมาชิก
ธนาคารสหกรณ์มีการบริหารงานแบบกระจายอานาจ โดยสหกรณ์ในระดับท้องถิ่นจะมีอิสระ
ในการปกครองตนเอง ธนาคารสหกรณ์และสถาบันการเงินในระดับภูมิภ าคและระดับชาติ เช่น ธนาคาร
สหกรณ์กลางเยอรมนี (Deutsche Zantraigonossenchaftsbank-DZ Bank AG) มีหน้าที่สนับสนุนในระดับ
ท้องถิ่น
ระบบธนาคารสหกรณ์เยอรมนี
แบ่ ง เป็ น 3 ระดั บ โดยระดั บ ปฐมภู มิ คื อ
เครื อข่ ายธนาคารสหกรณ์ จ านวน 1,232
แห่ง รวมสาขาย่อย (มีมูลค่าธุรกิจ ประมาณ
632 พันล้านยูโร ในปี พ.ศ. 2550 ทุนเรือน
หุ้น 9.34 พันล้านยูโร) ซึ่งรวมถึงธนาคาร
สหกรณ์เฉพาะสาหรับกลุ่มอาชีพต่างๆ เช่น
ข้ าราชการ การแพทย์ และพยาบาล และ
สหกรณ์ ไ รฟไฟเซนอี ก 195
แห่ ง ที่
ดาเนินงานแบบสหกรณ์อเนกประสงค์ไว้ด้วย
โครงสร้ างขบวนการสหกรณ์ในเยอรมนี
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5.5.3 Rabo Bank
กลุ่ม Rabobank เป็นสถาบันการเงินของประเทศเนเธอร์แลนด์ ที่ได้รับการจัดอันดับในระดับ
AAA ของสถาบันการเงินระดับนานาชาติ มีการดาเนินงานที่ยึดมั่นอยู่บนพื้นฐานและหลักการสหกรณ์ เป็นผู้นา
การตลาดในประเทศเนเธอร์แลนด์ และระหว่างประเทศที่มุ่งเน้นในกลุ่มธุรกิจอาหารและเกษตร
กลุ่ม Rabobank ให้บริการด้านการเงินเต็มรูปที่ดาเนินการ
บนหลักการสหกรณ์ โดยมีพัฒนาการมาจากกลุ่มสหกรณ์ในท้องถิ่นที่ริเริ่ม
ตั้งแต่ 110 ปี ที่ผ่านมา ภายใต้ความเชื่อที่ว่า “การธนาคารจะช่วยให้คุณดี
ขึ้นจากการได้รับโอกาส”
ปัจจุบันกลุ่ม Rabobank ประกอบด้วย Rabobank ในระดับ
ท้องถิ่น และ Rabobank Nederland 143 แห่ง ตลอดจนองค์กรและ
หน่วยงานสนับสนุนอีกจานวนหนึ่ง กลุ่มยังคงมีความร่วมมือ กันอย่าง
เข้มแข็งมีจานวนพนักงาน 60,000 คน ซึ่งให้บริการลูกค้า มากกว่า 10 ล้าน
คนใน 48 ประเทศ
 ภารกิจ
Piet Moerland
การทางานของเราจะให้ความสาคัญกับลูกค้า ประธานกรรมการบริหารธนาคาร Rabobank Nederland
เป็นอับดับแรกเสมอ โดยการช่วยสร้างคุณค่าพัฒนานวัตกรรมและ
การทาหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในกลุ่มลูกค้าที่เป็นปัจเจกบุคคลและผู้ประกอบการด้วยบริการด้านการเงินที่
ทันสมัย
 วัตถุประสงค์
1. บริการการเงินที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า
2. บริการต่อเนื่องส่งเสริมความต้องการของลูกค้า
3. ให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าและบริการในการช่วยเหลือ เพื่อการสนองบริการลูกค้า
 คุณค่า
1. ซื่อสัตย์
2. ความมุ่งมั่น
3. เป็นมืออาชีพ
Rabobank มุ่งหมายที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกกิจกรรมที่ดาเนินการและ
ให้ความสาคัญกับความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
อาจกล่าวได้ว่าแนวคิดของไรฟไฟเซนได้สร้างแรงบันดาลในในการจัดตั้งและดาเนินงานธนาคาร
สหกรณ์ก ารเกษตรในประเทศเนเธอร์ แ ลนด์ นายฟริด ริ ค วิล เลี ย ม ไรฟไฟเซน ผู้ จั ด ตั้ง ธนาคารสหกรณ์
การเกษตร แห่งแรกในเยอรมนี ในปี 2407 ในฐานะผู้นาชุมชนเขามีความปรารถนาที่จะแก้ปัญหาความยากจน
ในกลุ่มเกษตรในขณะนั้น เขาได้จัดตั้งกองทุนการกุศลขึ้นมา เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน อย่างไรก็ตาม ใน
ที่สุดเขาก็ได้ข้อสรุปว่า แนวทางของการพึ่งพาตนเองจะให้ประโยชน์มากกว่าการให้เปล่า ซึ่งได้นาไปสู่การ
ปรับปรุงการทางานของเขา ในปีเดียวกันนั้นเขาจึงได้เปลี่ยนแปลงองค์กรสงเคราะห์ไปเป็นธนาคารสหกรณ์ของ
“Heddesdorfer Darlehnskassen-Verein” ได้รวบรวมเงินออมจากประชาชนในชนบท เพื่อให้กู้ยืมแก่คนใน
ชนบทด้วยกันเอง หลักการพื้นฐานของสหกรณ์คือ “การช่วยเหลือตนเอง ความรับผิดชอบตนเอง และการ
บริหารจัดการด้วยตนเอง”
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ในช่วงหลังจากปี 2433 ได้มีผู้ที่เอาแบบอย่างสหกรณ์ไรฟไฟเซนเป็นจานวนมากในประเทศ
เนเธอร์แลนด์ หนึ่งในจานวนนั้น ได้แก่ บาทหลวง
เจอราดัส แวน เดน เอลเซน เขาได้คิด ริเริ่มธนาคาร
สหกรณ์ ก ารเกษตรในทางตอนใต้ ข องประเทศ
เนเธอร์แลนด์ โดยจากคาพูดของเขาว่า ให้ตัดสิ่งที่
คุ้ น เคยออกและยื น อยู่ บ นความต้ อ งการของ
เกษตรกร กล้าที่จะอดออม และความท้าทาย
ธนาคารสหกรณ์แห่งแรกได้ถูกจัดตั้ง
ในกลุ่มลูกจ้าง ผู้นาท้องถิ่น ผู้ประกอบการและครูใน
บางช่วงเวลา ผู้บุกเบิกซึ่งเป็นเกษตรกรที่ร่ารวยได้รับ
ประโยชน์จากเพื่อนร่วมงานที่ด้อยโอกาสกว่า ดังนั้น
จึงได้นาไปสู่หลักการของธนาคารสหกรณ์แห่งแรก ดังนี้
- หุ้นและการให้กู้ยืมโดยไม่จากัดแก่สมาชิก
ตึก Rabobank ประเทศเนเธอร์ แลนด์
- การบริหารจัดการที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
- การกันเงินสารองไว้เพื่อการพัฒนา
- ข้อจากัดในการบริหารจัดการ ในพื้นที่ชนบท
- การเชื่อมโยงกับธนาคารสหกรณ์กลาง ควบคู่ไปกับ การดารงความเป็นอิสระของสหกรณ์ใน
ท้องถิ่น
Rabobank เนเธอร์แลนด์ มีสานักงานอยู่ที่ อูเทค และ แฮนโฮเวน ซึ่งตั้งขึ้นมาในปี พ.ศ. 2441
และได้ดาเนินการอย่างยาวนานมาร่วม 75 ปี
ในปี พ.ศ. 2483 ทั้งสองธนาคารได้พัฒนาไปสู่รูปแบบพันธมิตรธุรกิจและในปี พ.ศ. 2515 ได้เกิด
ความร่วมมือกันด้วยเหตุผล 3 ประการ
1) การเพิ่มขึ้นของจานวนสาขา ซึ่งเกิดจากมีการแข่งขันสูงในระดับท้องถิ่น
2) แนวโน้มของการควบรวมกิจการในประเทศเนเธอร์แลนด์ นาไปสู่ การเพิ่มทุนของธุรกิจใน
กลุ่มของธนาคาร
3) สถานการณ์ที่ทาให้ความแตกต่างของการแยกส่วนการทางานระหว่าง อูเทคและแฮนโฮเวน
น้อยลง
ในปี พ.ศ. 2515 ได้มีการควบรวมกิจการระหว่าง The Cooperative Centrale Raiffeisen
Bank และ The Cooperative Centrale Boerenleenbank จึงเกิดเป็น Rabobank ที่ได้นาเอาตัวอักษรของ
ทั้ง 2 สหกรณ์มาใช้ และได้ใช้ชื่อเป็น Rabobank Nederland ในปี พ.ศ. 2523 เป็นต้นมา
จากวันแรกที่เริ่มดาเนินการในฐานะธนาคารสหกรณ์โดยมุ่งในการทาธุรกิจธนาคารภายใต้การ
บริหารจัดการ ณ ใจกลางของชุมชน ซึ่งรู้จักลูกค้าอย่างใกล้ชิดจึงทาให้ Rabobank สามารถทางานอย่างใกล้ชิด
ในการติดตามหนี้ ซึ่งผลประกอบการอยู่ในระดับดี
การดาเนินการในพื้นที่กว้างขวาง ที่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารและมีต้นทุนต่าทาให้ธนาคารสหกรณ์
ได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจ
นั บ ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ต้ น จนถึ ง ทุ ก วั น นี้ ธนาคาร
Rabo ในท้องถิ่นยังคงมีความเป็นอิสระบนการบริหาร
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จัดการของพวกเขาเอง และได้รับผลประกอบการบนความสามารถของตนเอง
สิ่ ง ที่ น่ า สนใจคื อ การบริ ห ารจั ด การของพวกเขาที่ มี ค ณะกรรมการที่ ป รึ ก ษา ซึ่ ง ไม่ ต้ อ งเสี ย
ค่าใช้จ่าย ซึ่งนี่อาจเป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้ Rabobank เป็นธนาคารที่ยั่งยืนที่สุดในโลก
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ธนาคารของคนในท้องถิ่น ต้องเลือกระหว่างรูปแบบการบริหารจัดการระหว่าง
The Partnership model และ Executive model ซึ่งดูเหมือนว่ารูปแบบการบริหารแบบ Partnership จะ
สอดคล้ องกับการบริ หารแบบดั้ งเดิม โดยสมาชิ กจะเป็นผู้ เลื อกคณะกรรมการดาเนิ นการ จากนั้นกรรมการ
ด าเนิ นการจะเป็ นผู้ เลื อกกรรมการผู้ จั ดการ ซึ่ งจะมาท างานร่ วมกั บคณะกรรมการด าเนิ นการ ในส่ วนของ
Executive model ผู้จัดการธนาคาร จะเป็นผู้บริหารมืออาชีพที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการที่ปรึกษา
กลุ่ม Rabobank ได้จัดตั้งหน่วยงานกลางชื่อ Rabobank Nederland เพื่อทาหน้าที่สนับสนุน
กลุ่ม Rabobank ระดับท้องถิ่น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ ดังรูป
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5.5.4 DGRV
DGRV หรือรู้จักกันในนามของสหภาพสหกรณ์กลางเยอรมนี เป็นองค์การสูงสุดในระดับชาติของ
สมาพันธ์ด้านการตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ในเยอรมนี ซึ่งมีสมาชิกเป็นสหกรณ์ขั้นปฐม 5,300 สหกรณ์
ประกอบด้วย กลุ่มเกษตร กลุ่มธนาคาร และกลุ่มสหกรณ์ผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและบริการขนาดเล็ก มี
พนักงาน 750,000 คน
สหกรณ์ในประเทศเยอรมนีอาจถือเป็นองค์กรธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อพิจารณาจากสมาชิก
ภาพ โดยหนึ่งในห้าของคนเยอรมนีเป็นสมาชิกสหกรณ์ จานวน 17.5 ล้านคน สมาชิกมีทั้งบุคคลทั่วไป ลูกจ้าง
นายจ้าง เกษตรกร ผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก
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สหกรณ์ในระดับท้องถิ่นมุ่งเน้นที่ประโยชน์ของมวลสมาชิก โดยมีความเป็นอิสระทั้งด้านนิตินัย
และมีอานาจตัดสินใจในตนเอง ไม่ขึ้นอยู่กับอิทธิพลทางการเมืองหรือรัฐบาล
สหกรณ์มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 เมื่อนายฟรีเดอริด วิลเลียม ไรฟไฟเซน
และเฮอร์มัน ซุลเซ เดลิทซช์ ร่วมกันจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นครั้งแรกเมื่อ 140 ปีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นต้นแบบสถาบัน
ท้องถิ่นที่ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรและช่างฝีมือรายย่อย ซึ่งในระยะต่ อมาได้พัฒนามาเป็นระบบสหกรณ์
ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคและระดับชาติ
สหกรณ์มีบทบาทในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของเยอรมนีเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
การยกระดับฐานะความเป็นอยู่แก่คนในเขตชนบท แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์แก่สหกรณ์ในระดับท้องถิ่น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหกรณ์ในระดับภูมิภาคและระดับชาติ ใน
ระบบสมาพันธ์นั้นก็ยังคงเป็นส่วนสาคัญของระบบเศรษฐกิจจนทุกวันนี้
ระดับยอด DZ Bank AG หนึ่งในสามของธนาคารในระดับยอด ซึ่งรวมทั้งสถาบันที่ให้บริการการเงินพิเศษ และ
บริการพิเศษอื่น ที่เป็นพันธมิตรธุรกิจในรูปแบบของบริษัทสาขาภายใต้ WGZ Bank และ DZ Bank AG
ภายใต้กลุ่มสหกรณ์ที่เรียกว่า Finanzverbund ซึ่งรวมธนาคารสหกรณ์จานอง ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารเคหะสถานของชเวบิช ฮัลล์ (Bausparkasse Schwabisch Hall) ซึ่งเป็นสหกรณ์การเคหะที่ใหญ่ที่สุด
ยุโรป R+V Versicherung (บริษัทประกัน) และ Union Investment (สถาบันบริหารสินทรัพย์) สูงเกิน 960
พันล้ านยู โรเมื่อปลายปี 2007 ธุรกิจต่าง ๆ ของระบบธนาคารสหกรณ์เป็นสมาชิกของสมาคมสหกรณ์ผู้
ตรวจสอบบัญชีระดับภูมิภาค และสมาคมธนาคารประชาชนและธนาคารไรฟไฟเซนแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี (Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisen e.V.-BVR) โดยขึ้นกับสถาบัน
เหล่านี้ในฐานะที่เป็นสมาพันธ์ระดับชาติ
สหกรณ์และธุรกิจกลางจานวน 3,086 สหกรณ์ ในกลุ่มการเกษตร ทาหน้าที่เพื่อให้บริการสมาชิก
ซึ่งมีจานวน 2.1 ล้านคน สหกรณ์จานวน 1,108 แห่ง ทาหน้าที่จัดหาปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรและการให้
คาปรึกษาแนะนาด้านการผลิต การเก็บรักษา แปรรูปและหาตลาดให้แก่สมาชิก ในบรรดาสหกรณ์กลุ่มนี้มีการ
ดาเนินธุรกิจแบบอเนกประสงค์ 195 สหกรณ์ และมีสหกรณ์จานวน 884 สหกรณ์ ที่มีบทบาทในธุรกิจเฉพาะ
เช่น ผลไม้ พืชผัก พืชสวน การจัดการน้า ไฟฟ้า ประมง ทาความเย็น เครื่องจักร สหกรณ์ในภาคการเกษตรมี
ส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 30 สาหรับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ ไวน์ คิดเป็นร้อยละ 50 ส่วนธัญพืชและผัก คิดเป็น
ร้อยละ 65 สาหรับธุรกิจผลิตภัณฑ์นม มีผลประกอบการในปี พ.ศ. 2550 สูงถึง 39 พันล้านยูโร
สหกรณ์กลุ่มสหกรณ์สินค้าอุตสาหกรรมและบริการขนาดเล็กมีจานวน 1,012 แห่ง พร้อมกับ
สหกรณ์กลางอีก 7 แห่ง สหกรณ์ผู้บริโภคมีจานวน 139 แห่ง โดยมีสมาชิก 800,000 คน มีผลประกอบการ
ประมาณ 100 พั น ล้ า นยู โ รในปี พ.ศ. 2550 ประกอบด้ ว ย สหกรณ์ ซุ ปเปอร์ ม าเก็ ต ที่ เ ป็ น ระบบสาขา
(Cooperative Supermarket Chains) สหกรณ์การซื้อ (Purchasing Cooperatives) นอกจากนั้นยังมี
สหกรณ์สาหรับผู้ประกอบการเบเกอรี่ สหกรณ์ผู้ทาธุรกิจสร้างหลังคา และสหกรณ์การแพทย์
ภ า ย ใ ต้ ก ฎ ห ม า ย
สหกรณ์ ทุ ก แห่ ง ในเยอรมนี จ ะต้ อ ง
ได้รับการตรวจสอบบัญชีเป็นประจา
ทุ ก ปี โดย DGRV และสมาพั น ธ์
สหกรณ์ ก ารตรวจสอบบั ญ ชี ได้ รั บ
ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ เ ป็ น ผู้ ส อ บ บั ญ ชี
สมาพัน ธ์ยั งมีห น้ าที่ให้ คาแนะน าแก่
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สหกรณ์ในด้านการบริหารธุรกิจ กฎหมายและการเงิน ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร การให้ คาปรึกษาด้าน
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และระบบการจัดการข้อมูล สถาบันสหกรณ์แห่งสหกรณ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่เมืองมนทา
เบาร์ หรือ ADG (Academy of Germen Cooperatives at Montabaur) มีโปรแกรมการฝึกอบรมแก่
บุคลากรและหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ทั้งในสถานที่และผ่านทาง e-learning รวมไปถึงหลักสูตรปริญญาตรีและ
ปริญญาโทร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ
ในระดับ ประเทศ ยังมีส มาพัน ธ์ที่คอยให้ การดูแลผลประโยชน์แก่สหกรณ์ส มาชิก (ทั้งในด้าน
คาปรึกษา การประสานงาน ให้ข้อมูลและการล๊อบบี้) โดยเน้นที่บริการ 4 ด้าน ได้แก่
 สมาคมธนาคารประชาชนและธนาคารไรฟไฟเซนเยอรมนี (BVR) ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบดู แ ล
ผลประโยชน์ของธนาคารแห่งประชาชนและกลุ่มธนาคารไรฟไฟเซน
 สมาพันธ์ไรฟไฟเซนเยอรมนี (DRV) มีหน้าที่ให้คาปรึกษาแก่สหกรณ์ สินค้าอุตสาหกรรมและ
บริการ รวมถึงสหกรณ์แบบอเนกประสงค์
 สมาพันธ์กลางกลุ่มสหกรณ์สินค้าอุตสาหกรรมและบริการ ช่างฝีมือและเครือข่ายทางการค้า
(ZGV) ทางานร่วมกับสหกรณ์สินค้า-อุตสาหกรรมและบริการขนาดเล็ก
 สมาพันธ์กลางสหกรณ์ผู้บริโภคเยอรมนี (Zdk)
ในฐานะที่เป็นองค์กรระดับสูงสุดของระบบสหกรณ์เยอรมนี ซึ่งประกอบด้วยสหกรณ์การเกษตร
สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์สินเชื่อ สหกรณ์สินค้าอุตสาหกรรมและบริการขนาดเล็ก สถาบันสหกรณ์ทั้งระดับ
ภูมิภาคและระดับชาติ สมาพันธ์ และสมาคมต่างๆ มีภารกิจต่างๆ ดังนี้
 เป็นองค์กรทาหน้าที่สอบบัญชีในระดับชาติ
 รับผิดชอบสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบสหกรณ์ในภาพรวม เช่น นโยบายด้านเศรษฐกิจ
กฎหมาย การเงิน โดยการทาหน้าที่ให้คาแนะนาและส่งเสริมแก่สหกรณ์ต่างๆ ตลอดจนการประสานงานกับ
องค์กรและสถาบันอื่นๆ ในระดับชาติและนานาชาติ
 ทากิจกรรมที่เกี่ยวกับโครงการพัฒนา และที่ปรึกษาในระหว่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
 เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่สหกรณ์พันธมิตร
 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งทฤษฎีและที่เกี่ยวข้อง
 เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่สหกรณ์ออมทรัพย์และสินเชื่อธนาคารสหกรณ์ และเครือข่าย
ทางการเงิน ตลอดจนการให้บริการไมโครเครดิต
 จัดตั้งและสนับสนุนระบบสอบบัญชีสหกรณ์
 ให้ ค าแนะน าแก่ รั ฐ บาล ผู้ ต รวจการธนาคาร และองค์ ก รมหาชนอื่ น ๆ ในด้ า นกฎหมาย
สหกรณ์ การสอบบัญชี และการควบคุมสหกรณ์
ในฐานะองค์กรชั้นยอดในระดับชาติ DGRV จึงได้ประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่าง
ประเทศต่างๆ เช่น องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ (ICA) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
(ILO) และสหพันธ์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโลก (WOCCU)
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ระบบธนาคารในเยอรมนี



องค์ประกอบ สาหรับตรวจสอบกิจการสหกรณ์ในเยอรมนี มี 3 ด้าน ได้แก่
 การตรวจสอบด้านการเงิน ประกอบด้วย
- การตรวจสอบรายงานประจาปี
- การจัดตั้งองค์กรและการกากับดูแล
- เงินทุนและสารองสภาพคล่อง
- ข้อบังคับ
- ข้อกาหนดพิเศษเกี่ยวกับการจัดทารายงาน
- ใบอนุญาต
 การตรวจสอบด้านการบริหารจัดการ
- โครงสร้างองค์กร กลไกการบริหารจัดการ การให้บริการ นโยบายการบริหารจัดการ
ฯลฯ
 การตรวจสอบกิจการต่างๆ (สาหรับธนาคาร)
- โครงการประกันเงินฝาก
- การฟอกเงิน ฯลฯ



ภารกิจด้านต่างประเทศของ DGRV
 สนับสนุนกิจการสหกรณ์ทั้งในเยอรมนีและระหว่างประเทศ
 การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับองค์กรสหกรณ์ในประเทศต่าง ๆ และองค์กรระหว่าง

ประเทศ
ให้ ค าปรึ ก ษาและ
การด าเนิ น การโครงการระหว่ า ง
ประเทศ
 การเชื่ อ มโยง
เครื อ ข่ า ยสหกรณ์ ใ นด้ า นการเงิ น
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ หั ต ถ ก ร ร ม แ ล ะ ก ลุ่ ม
เกษตรกรรม
 การจัดตั้งสถาบัน
กลาง ได้แก่ ธนาคารกลางสหกรณ์
 การพัฒนาระบบ
แนวทางการบูรณาการความร่วมมือสาหรับระบบการเงินสหกรณ์
การให้การศึกษาอบรม
 การสร้างระบบการ
ตรวจสอบกิจกรรมในรูปแบบความร่วมมือกับสถาบันการเงินระดับชาติต่าง ๆ ฯลฯ


การพัฒนาระบบการเงิน
 ยกระดับการพัฒนาในกลุ่มผู้ประกอบการ SME
 ปกป้องและพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง และเสถียรภาพใน

ระบบการเงิน
 การสร้างระบบบูรณาการที่จะสร้างเครือข่ายบูรณาการด้านการเงิน
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 ให้ความ สาคัญกับการสอบบัญชี การตรวจสอบกิจการ สินเชื่อรายย่อย ฯลฯ

ระบบสนับสนุนสหกรณ์โดย DGRV

5.5.5 สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งเมืองมัลคานากับการเป็นธนาคารเพื่อสังคม

สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งเมืองบัลดานา กับการเป็นธนาคารเพื่อสังคม4

อินเดียเป็นดินแดนของพระราม พระกฤษณะ พระพุทธเจ้า พระมหาวีระ และคานธี ซึ่งทุกท่าน
ล้วนมีคาสอนที่เหมือนกันคือ ทาเพื่อคนจน ทาเพื่อผู้คนที่ต้องการคุณ และทาเพื่อสร้างโลกนี้ให้เป็นที่อยู่อาศัยที่
ดีขึ้น
ส ห ก ร ณ์ อ อ ม
ท รั พ ย์ แ ห่ ง เ มื อ ง บั ล ด า น า
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม
พ.ศ. 2529 เป็ น เวลา 25 ปี
Mr.Radheshyamji Chandak
เป็นประธานกรรมการ เริ่มต้น
ด้ ว ย ทุ น ด า เ นิ น ง า น 2 1 0
เหรี ย ญสหรั ส (30,333 ล้ า น
บาท) สมาชิกราว 5 แสนคน
พื้น ที่ดาเนิ นงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งเมืองบัลดานา
เท่ากั บ พื้น ที่ ป ระเทศเยอรมนี
และฝรั่งเศสรวมกัน ปัจจุบันสหกรณ์มี 245 สาขา พนักงาน 3,500 คน มีโกดังสินค้า 300 แห่ง รวมพื้นที่ 5
ล้านตารางฟุต เก็บสินค้าได้ถึง 435,000 เมตริกตัน ตั้งอยู่ในเขตเมืองหลักและเขตชนบทของประเทศอินเดีย
ความผสมกลมกลืนนี้เองที่ช่วยให้สหกรณ์เติบโตได้เร็วขึ้นมีประชาชนที่เป็นมิตรเข้าร่วมมากขึ้น

4

คัดลอกจากเอกสารในงานฉลองครบรอบ 40 ปี ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด, 2555
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กิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ ของสหกรณ์ มี ห ลายอย่ า ง แต่
ธุรกิจหลักคือ เงินกู้เพื่อโกดังสินค้า เงินกู้เพื่อซื้อทองเงินทุน
เพื่ออุตสาหกรรม เงินทุนเพื่อโครงสร้างพื้นฐาน เงินกู้เพื่อที่
อยู่อาศัย รถยนต์ และเงินกู้ส่วนใหญ่เพื่อโกดังสินค้า ทองคา
อุตสาหกรรม และเพื่อโครงสร้างพื้นฐาน แต้พึงระลึกไว้เสมอ
ว่าการให้เงินกู้นั้นไม่ได้เป็นธุรกิจเดียวของสหกรณ์ออมทรัพย์
แต่ส หกรณ์ออมทรัพย์ต้องทาบางอย่างเพื่อประชาชนหรือ
สมาชิก และนั่ นคือการเริ่ม ต้นพัฒ นาสู่ การธนาคารเพื่ อสั งคม
(Social Banking)
เรื่องราวแห่งความสาเร็จของสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งเมืองบัลดานาเกิดขึ้นได้เพราะเทคโนโลยี
สหกรณ์ได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการธนาคารที่มีคุณภาพสูงสุดเช่นเดียวกับเพื่อกิจการอื่นๆ อินเดียเป็นประเทศที่
ใหญ่มาก ประกอบด้วย ผู้คนที่หลากหลายจานวนประชากรมากมายมหาศาลอาศัยอยู่ในเขตเมืองและชนบท
สมาชิกสหกรณ์ 5 แสนคน พนักงาน 3,500 คน สหกรณ์จึงจาเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีระดับ
มาตรฐานสากล และโชคดีที่สหกรณ์มีสิ่งนั้น
สาขาทั้งหมดของสหกรณ์เชื่อมต่อโดย Core Banking Network และสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งเมือง
บัลดานา มีระบบศูนย์ข้อมูลกลางและระบบการธนาคาร (Data Center and Core Banking Software) ของ
ตนเอง ทาให้สามารถจัดบริการให้แก่สมาชิกได้ดีขึ้น และจัดระบบการกากับติดตามตรวจสอบได้เป็นอย่างดี
Core Banking Network ทาให้สหกรณ์สามารถมีเครือข่าย ATM ของสหกรณ์เอง ขณะเดียวกันก็สามารถ
เชื่อมต่อเข้ากับระบบธนาคารภาคเอกชนได้ สหกรณ์มีเดบิตการ์ด เครดิตการ์ด และเทรเวลการ์ดของสหกรณ์เอง
โกดังสินค้าของสหกรณ์เชื่อมต่อกับเครือข่าย Core Warehouse Network และถูกสร้างขึ้นอย่าง
เป็นวิทยาศาสตร์ มีระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อตรวจตราติดตามสินค้าที่เก็บในโกดัง โกดังมีระบบป้องกันไฟ
และการรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดี
ในอินเดี ยภาคการธนาคารยังคงล้ าหลั ง ดังนั้น เพื่อที่จ ะ
เข้าถึงพื้ นที่ช นบทที่ห่ างไกลจากธนาคาร สหกรณ์จึงเริ่ มจัดรถตู้
ให้บริการทางการธนาคารเคลื่ อนที่ ทาให้สหกรณ์สามารถเข้าถึง
กลุ่มลูกค้าเหล่านี้ได้
เงิ น กู้ โ ดยใช้ ท องค าเป็ น หลั ก ประกั น เป็ น ธุ ร กิ จ หลั ก อี ก
ประเภทหนึ่ ง สหกรณ์ จึ ง ได้ มี ก ารตรวจสอบทองค าโดยเครื่ อ ง
ตรวจสอบทองคาและระบบโทรทัศน์วงจรปิดเป็นประจาทุกวัน
เงินกู้ทุกประเภทจะถูกกลั่นกรองพินิจพิเคราะห์และเก็ บ
รักษาเอกสารไว้ที่สานักงานใหญ่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการดาเนินการ
อย่างถูกต้องเหมาะสม
มีระบบส่งข้อความ SMS เตือนให้กับลูกค้า และหากลูกค้า
ต้องการสหกรณ์ก็สามารถจัดบริการ Internet Banking และการ
ธุรกิจเงินกู้ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของสหกรณ์

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ถนนให้ได้สหกรณ์ยังมีบริการโอนเงินจ่าย
ชาระทาง อิเล็กทรอนิกส์สหกรณ์ได้อาศัยเทคโนโลยีเป็นกระดูกสันหลัง เพื่อการพัฒนาและในอนาคตสหกรณ์
จะพยายามนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาจัดบริการอานวยความสะดวกระดับมาตรฐานสากลให้แก่สมาชิก
ระบบศูนย์ข้อมูลกลางและระบบการธนาคาร
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โกดังสินค้าของสหกรณ์

การธนาคารเพื่อสังคม (Social Banking)
การธนาคารเพื่อสังคมคืออะไร หลักการของการธนาคารเพื่อสังคมคือ “เงินของประชาชนจะต้อง
ถูกนาไปใช้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน”
สหกรณ์ได้ดาเนินการอยู่บนหลักการนี้ และประสบความสาเร็จอย่างมาก สิ่งแรกที่สหกรณ์ได้เริ่ม
ด าเนิ น การ คื อ การค้ น หาความต้ อ งการของประชาชนและพยายามที่ จ ะท าให้ ส มประสงค์ สหกรณ์ ไ ด้
วางรากฐานหลักส าคัญที่เรี ย กว่า SAHAKAR VIDYA
MANDIR โดยเริ่มจากสร้างโรงเรียนมาตรฐานที่สอนด้ วย
ภาษาอังกฤษในปี พ.ศ. 2544 ปั จ จุ บั น มี 19 โรงเรีย น
นั ก เรี ย น 15,000 คน นั ก เรี ย นได้ รั บ สิ่ ง อ านวยความ
สะดวกทางการศึกษาระดับ มาตรฐานสากล การศึกษา
ด้านดิจิตอลและการฝึ กอบรมทางฟิสิกส์ ด้วย โรงเรียน
ส่ว นใหญ่ของสหกรณ์อยู่ ในชนบท ทาให้เด็กนักเรียนที่
ยากจนในชนบทมี โ อกาสได้ รั บ การศึ ก ษาตามระบบ
มาตรฐานสากล
สหกรณ์ ไ ด้ ส อนนั ก เรี ย นเกี่ ย วกั บ การ โรงเรียนของสหกรณ์มีทั้งหมด 19 แห่ง มีนักเรียน 15,000 คน
ออกแบบหรือสร้างเครื่องบิน การกระโดดร่ม การอบรมด้านซอฟต์แวร์ และด้านหุ่นยนต์ โรงเรียนบางแห่งเป็ น
โรงเรียนประจาจะมีหอพักและอาหารเพื่อสุขภาพไว้บริการ
การรับดูแลหมู่บ้านที่มีประชากรประมาณ 5 หมื่นคน
พัน ธกิจ และความรั บผิ ดชอบของสหกรณ์
ออมทรั พ ย์ แ ห่ ง เมื อ งบั ล ดานาได้ เ ติ บ โตตามขนาดของ
สหกรณ์ทาให้สหกรณ์ต้องทาสิ่งที่ใหญ่ขึ้นและดีขึ้น จาก
ความท้าทายนี้เอง ปัจจุบันสหกรณ์ได้เข้าดูแลพัฒนา 2
หมู่บ้านที่มีประชากรรวม 5 หมื่นคน เพื่อให้เป็นชุมชนที่
พึ่งตนเองได้ สหกรณ์พยายามที่จ ะสร้างหมู่บ้านสีเขียว
(Green Villages) ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ ลม และ
ชีวภาพไม่ใช่น้ามันเหมือนปกติทั่วไป
จัดการศึกษาขึ้นในหมู่บ้าน จัดหาเงินกู้ให้
อย่ า งเพี ย งพอ จั ด ประกั น สุ ข ภาพและประกั น ชี วิ ต หมู่บ้านสีเขียวที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ลมและชีวภาพ
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สุขอนามัย ที่ดี สุ ขภาพที่ดีโ ครงสร้ างพื้น ฐานที่ดี เช่น ถนน ทางระบายน้า และที่กักเก็บน้า เพื่อที่จะทาให้
ประชาชนและเด็กๆมีชีวิตที่ดีขึ้นในอนาคต และสหกรณ์สามารถทาให้โลกนี้มีสุขภาพที่ดีและร่มรื่นสมบูรณ์
ที่พักราคาไม่แพง (Hostels)
สหกรณ์ได้ส ร้างที่พักราคาไม่แพงส าหรับสมาชิกในเมืองต่างๆ โดยเฉพาะในเมืองที่มีส ถาบัน
การศึกษาที่มีชื่อเสียง
ปัจจุบันสหกรณ์มีที่พักราคาไม่แพงอยู่ 4 แห่ง ที่เมือง PUNE เมือง BULDANA (2 แห่ง) และที่
เมือง SHIRDI สามารถรองรับนักเรียนได้รวม 700 คน
บ้านพักผู้สูงวัยและโรงเรียนทางจิตใจ
สหกรณ์กาลังสร้างบ้านพักผู้สูงวัยที่รองรับได้จานวน 100 คน และโรงเรียนทางจิตใจที่รองรับ
นักเรียนได้ 50 คน สหกรณ์ตั้งใจที่จะทาทั้ง 2 อย่างประกอบกัน เพราะว่าประชาชนผู้สูงวัยจะรู้สึกเปล่าเปลี่ยว
และชอบไปปฏิบัติธรรมอยู่เสมอ
บ้านราคาถูก
สหกรณ์ได้ร่วมกับเอกชนสร้างบ้านราคาถูกจานวน 6,000 หลัง การรับเลี้ยงลูกทหารที่เสียชีวิตใน
สงครามเป็นบุตรบุญธรรม และการส่งผ่านความช่วยเหลือไปยังนักโทษ
การสร้างทางพิเศษ
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห่ ง เมื อ งบั ล ดานาได้ ส ร้ า งถนนระยะทาง 74 กิ โ ลเมตรระหว่ า งเมื อ ง
MALKAPUR ถึงเมือง CHIKHLI เป็นถนนที่มีค่าธรรมเนียมการใช้ถนน 2 ด่าน ต้นทุนในการก่อสร้างและ
ค่ า ธรรมเนี ย มการใช้ ถ นนสั ม พั น ธ์ กั บ เศรษฐศาสตร์ เ พื่ อ การพั ฒ นา ในระยะแรกสหกรณ์ จ ะมี ร ายได้ จ าก
ค่าธรรมเนียมการใช้ถนนทุกๆวัน แต่ในระยะยาว
ประชาชนจะได้ใช้ถนนโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานนี้ ก็ จ ะเกิ ด ขึ้ น โดย
อัตโนมัติ เกิดการจ้างงานในหลายร้อยอัตราเพื่อ
ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น เ พื่ อ ป ร ะ จ า ด่ า น เ ก็ บ
ค่ า ธรรมเนี ย ม และเพื่ อ การบ ารุ ง รั ก ษาถนน
รวมทั้งร้านอาหาร และร้านค้ าสิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้
สหกรณ์สร้างถนนเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางระยะทาง 74 กม.
สร้างรายได้ให้สหกรณ์ด้วย
โดยในระยะยาวประชาชนจะใช้ถนนโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
บ้านราคาถูก
ปัจจุบันสหกรณ์ได้สร้างโรงแรมระดับ 3 ดาวขึ้นที่เมืองบัลดานา ใช้เป็นที่พัก และจัดงานต่างๆ
เช่ น งานแต่ ง งาน บ้ า นราคาถู ก ช่ ว ยสร้ า งปั จ จั ย พื้ น ฐานให้ แ ก่ ค นจนและผู้ ต้ อ งการ สหกรณ์ ฯ ได้ ร่ ว มกั บ
ภาคเอกชนสร้ างบ้ า นราคาถู กให้ คน 6,000 ครอบครัว ในท้องที่ต่า งๆ มีประชาชนกว่ า 3 หมื่น คน ได้รั บ
ประโยชน์จากโครงการนี้นอกจากนี้แล้วสหกรณ์ยังให้เงินกูพื่อที่อยู่อาศัยอีกด้วยในระยะเวลาอันใกล้นี้สหกรณ์
กาลังจะร่วมกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรพัฒนาและองค์กรธุรกิจภาคเอกชนในการสร้างที่อยู่ อาศัยราคาถูก
ต่อไป
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กิจกรรมทางศาสนา เกษตรแบบผสมผสานและพลังงานธรรมชาติ
สหกรณ์ได้สร้างบ้านรับรอง (Guesthouse)
จานวน 5 หลัง สาหรับสมาชิก ในสถานที่สาคัญทาง
ศาสนา เช่น ที่เมือง Tirupati เมือง Mahur เมือง
Onkareshwar และเมือง Shirdi สามารถรองรับผู้
เดินทางได้ราว 500 คน บ้านรับรองนี้มีการบริห าร
จั ด การที่ ดี แ ละมี ก ารจองล่ ว งหน้ า นานถึ ง 6 เดื อ น
แนวคิดที่มาของโครงการนี้ คือว่า ประเทศอินเดียเป็น
สถานที่ ส าคั ญ ทางศาสนาต่ า งๆมากมาย ดั ง นั้ น
ประชาชนจึงชอบที่จะจาริกแสวงบุญ สมาชิกของสหกรณ์
จึ ง ควรจะมี สิ่ ง อ านวยความสะดวก ณ สถานที่ ต่ า งๆ
เหล่านี้ ประการถัดมาคือ สาขาต่างๆ ของสหกรณ์สามารถเป็นศูนย์รับจองบ้านรับรองทาให้สหกรณ์มีรายได้
และสิ่งอานวยความสะดวกเหล่านี้ก็สร้างขึ้นเพื่อสมาชิก
สหกรณ์สร้างบ้านรับรองสาหรับสมาชิก
เพื่อร่วมกิจกรรมทางศาสนา

สหกรณ์มีร ถพยาบาล 19 คัน เพื่อให้ บริการแก่ผู้เดือดร้อน สหกรณ์จัดประกันสุขภาพให้แก่
สมาชิกกว่า 5 พันคน สหกรณ์มีรถขนศพให้บริการในบางพื้นที่ มีคลินิกเคลื่อนที่ให้บริการในชนบทมีผู้ใช้บริการ
ตรวจสุขภาพแล้วมากกว่า 1 แสนราย
สหกรณ์ส่งเสริมการทาการเกษตรแบบผสมผสานและเกษตร
อินทรีย์ รวมทั้งจัดหาเครื่องมือทางการเกษตรให้ เช่น เครื่องเก็บเกี่ยว
เครื่องขุดทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่
สหกรณ์ส่งเสริมพลังงานแสงอาทิตย์ และสานักสาขา 7 แห่ง
ของสหกรณ์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ สหกรณ์ปลูกต้นไม้ 5 หมื่นต้น ใน
ทุกๆปี เพื่อช่วยสภาพแวดล้อม ในประเทศอินเดียวัวเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่
ประชาชนเคารพบูชา ดังนั้นสหกรณ์จึงได้สร้างโรงเรือนเลี้ยงวัวขนาด
คลินิกเคลื่อนที่สาหรับบริหารสมาชิกในชนบท

ใหญ่ 2 หลัง 700 ตัว

สหกรณ์เป็นเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรม ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตและสร้างงาน
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ แ ห้ ง เมื อ งบั ล ดานากั บ เครื อ ข่ า ย
สานักงานสาขาประสบความสาเร็จในการประกอบการอุตสาหกรรม
ต่างๆ เช่น
1.บริษัทเภสัชกรรมผลิตยาต่อต้านมะเร็ง
2.โรงงานผลิตน้าแร่
3.หน่วยบริการคัดแยกและทาความสะอาดพืชผล
พร้อมการบรรจุหีบห่อที่ทันสมัย ณ คลังสินค้าต่างๆ
โรงงานผลิตยา
4.โรงงานผลิตน้าตาล
5.โรงสีเมล็ดพืช
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6.โรงเรือนเพาะเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง
การจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆขึ้นนี้ทาให้สหกรณ์ได้ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิต
สร้างงานให้แก่เยาวชน และสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยดังนั้น การประกอบการธนาคารเพื่อสังคม จึงหมายถึง
การที่สหกรณ์ได้สร้างการพัฒนาขึ้นในสังคม

ศูนย์ฝึกอบรมนานาชาติและบ้านพักรับรอง ณ เมืองซีดี

5.5.6 สรุป
มรดกที่มีคุณค่าและ CSR ที่หายไปจากธนาคารสหกรณ์
เกริ่นนา :
ผลพวงจากวิก ฤตการเงิน ที่ ทั่ว โลกได้ รั บผลกระทบในวง
กว้าง เป็นตัวเร่งให้คนในสังคมหันมามองแนวทางการบริหารจัดการที่ให้
ความสาคัญกับเรื่องคุณธรรมมากขึ้น อย่างเห็นได้ชัด โดยจะเห็นได้จาก
สถาบันการเงินต่างๆ ต่างก็ยกอ้างว่าตนดาเนินงาน โดยให้ความสาคัญ
กับเรื่อง สังคม สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจ บนแนวทางที่ยั่งยืนกันทั้งนั้น
วิ กฤตการเงิ น

28

เผอิญผู้ เขียนได้
มี โ อก าสเข้ าร่ ว ม ประชุ ม
วิ ช าการที่ ป ระเทศฝรั่ ง เศส
เมื่อ เดื อนกัน ยายนที่ ผ่ า นมา
และได้ มี โ อกาสรั บ ฟั ง ข้ อ มู ล
จ า ก ง า น วิ จั ย ข อ ง
ศาสตราจารย์ชาวฝรั่งเศส 2
ท่ า น คื อ อลิ ซ าเบท เพาเล็ จ
เวทีประชุมวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยลียง ประเทศฝรั่งเศส
และ ฟรานเชส รี ล าโน ที่ ไ ด้
ทาการศึกษา รูปแบบการดาเนินธุรกิจของ ธนาคาร 3 ประเภท ในประเทศเยอรมัน ซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่เป็น
ผู้นาในธุรกิจธนาคาร ในระดับโลก และมีพัฒนาการของธนาคารทั้งที่เป็นเอกชนธนาคารสหกรณ์ และสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ มากมาย ซึ่งพวกเราแวดวงสหกรณ์จะรู้จักกันดีว่า ต้นแบบของสหกรณ์แบบไรฟไฟเซน และ
สหกรณ์แบบซุลเซ เดลิสต์ ก็มีต้นกาเนิดมาจากเยอรมนี
ธนาคาร 3 ประเภท : ที่ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างการวิจัย
ประเภทที่หนึ่ง เป็นธนาคารที่ทาหน้าที่ของสถาบันการเงินเป็นแบบครบวงจร ซึ่งมักจะโปรโมท
ตัวเองว่ามีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างสูง : ตามที่ธนาคารกาหนด
ประเภทที่สอง คือธนาคารที่มีแนวทางด้านคุณธรรม/สั งคม : ตามสิ่งที่ธนาคารเป็น ได้แก่
ธนาคารสหกรณ์ต่างๆ
ประเภทที่สาม คือ ธนาคารที่มีแนวทางด้านคุณธรรม/สังคม : ตามที่ธนาคารทา ซึ่งคนส่วนใหญ่
ไม่ค่อยรู้จักมากนัก ธนาคารประเภทนี้เริ่มเกิดขึ้ นใน ราว ปี พ.ศ. 2529 เป็นต้นมา ซึ่งถูกเรียกว่า ธนาคารที่มี
คุณธรรม (โดยส่วนใหญ่จะเป็นสหกรณ์)
ข้อค้นพบจากการวิจัย :
สถาบันการเงินแบบครบวงจร : กับ
CSR สถาบันในกลุ่มนี้มักอ้างว่าตนเป็นสถาบันที่
มีคุ ณ ธรรมที่สุ ด ตราบเท่ า ที่ ค นให้ ค วามสนใจ
ดังนั้นจึงมักมีนโยบาย ด้านการประหยัดพลังงาน
เช่นโครงการรีไซเคิลกระดาษถ่ายเอกสาร หรือ
โครงการสนั บ สนุ น ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มแก่ ชุ ม ชน
หรื อ การตั้ ง กองทุ น สวั ส ดิ ก ารแก่ พ นั ก งาน
กิจกรรมเหล่ านี้ ส ามารถน าไปปฏิบั ติได้ง่าย ไม่
ต้องเสียค่าให้จ่ายสูงนักเพื่อแลกกับภาพพจน์ที่
ได้มา หากแต่การปฏิบัติจริงของสถาบันการเงิน
กลุ่ ม นี้ ก ลั บ มี ข้ อมู ล เชิ ง ประ จั ก ษ์ ที่ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น
ตัวอย่างของสถาบันการเงินทีม่ ีความรับผิ ดชอบต่อสังคม
พฤติกรรมในการให้กู้ยืมเงิน ที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการ
ผลิตอาวุธ และการลงทุนทาเหมืองในอเมริกาที่ทาลายระบบนิเวศในวงกว้าง หรือแม้แต่ การให้เงินกู้แก่ผู้นา
เผด็จการที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนั้นยังพบว่า ธนาคารหลายแห่งเสนอโอกาสการลงทุนแก่ลูกค้า ที่มี
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กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม หากแต่กลยุทธ์ของธนาคารก็ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง นั่นคือ เป็นไปเพื่อสร้าง
กาไรจากลูกค้ารายใหม่

สถาบันการเงินในรู ปแบบต่างๆ

ผลการพิจารณาโครงสร้างการเงินของธนาคาร จะพบว่าธนาคารในกลุ่มนี้มักจะมีเงินฝากน้อยกว่า
การให้เงินกู้ ซึ่งเป็นธรรมชาติของธนาคารรูปแบบนี้ที่มุ่งในการให้เงินกู้จากการรับฝากเงิน ซึ่งหากพิจารณาให้
ลึกซึ้ง อาจกล่าวได้ว่า สถาบันการเงินแบบครบวงจรที่กล่าวอ้างนี้ กลับมีพฤติกรรมในรูปแบบของการเป็นวาณิช
ธนกิจหรือธนาคารเพื่อการลงทุน (Investment Bank) มากขึ้นทุกที ซึ่งจะนาไปสู่การบรรลุจุดมุ่งหมายในการ
ทากาไรมากกว่าภาพลวงตาของการเป็นสถาบันการเงินแบบครบวงจร ที่มีนโยบาย CSR เพื่อจริยธรรม/สังคม
และการเงินที่ยั่งยืน
กลุ่มธนาคารสหกรณ์ :
บริบทของธนาคารสหกรณ์ควรจะมีความแตกต่าง จากสถาบันการเงินแบบครบวงจร ทั้งนี้อัน
เนื่องมาจากคุณค่าและหลักการสหกรณ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์สาคัญ 2 ด้านได้แก่ การสร้างประโยชน์ทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมแก่ชุมชน
ข้อค้นพบจากการศึกษาชี้ให้เห็นว่า กระแสโลกาภิวัฒน์ ทาให้เกิ ดการเปลี่ยนแปลงในแวดวงของ
อุตสาหกรรมการเงินโดยปริยาย แม้แต่ ธนาคารสหกรณ์เองก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยง แรงกดดันได้ และกาลัง
เดิ น หน้ า เข้ า สู่ ความเสี่ ย งในการเลี ย นแบบ สถาบั น การเงิ น เอกชนที่ ป ระสบความส าเร็ จ ตั ว อย่ า งเช่ น
กลุ่มเป้าหมายของธนาคารสหกรณ์ค่อยๆ พัฒนาเป็นลูกค้าทั่วไป โดยที่ธนาคารสหกรณ์ได้ให้บริการแก่สมาชิก
และลูกค้าโดยไม่มีความแตกต่าง กฎเกณฑ์ทางเศรษฐกิจทาให้ ไม่เหลือพื้นที่ว่างสาหรับคุณค่าดั้งเดิม ใน
เรื่องการมีส่วนร่วมของสมาชิก และการพึ่งพาตนเองโดยส่วนใหญ่ ทุกธนาคารจะมุ่งไปที่ รายได้สุทธิและการมุ่ง
สร้างส่วนแบ่งการตลาดเป็นเป้าหมายใหญ่
เราจะพบว่าเมื่อสมาชิกสหกรณ์เดินเข้าไปติดต่อกับธนาคารสหกรณ์ พวกเขาแทบจะไม่พบ
สินค้าและบริ การที่แ ตกต่า งจากที่ธนาคารทั่วไปเสนอเลย และที่มากไปกว่านั้น แรงกดดันทาให้ธ นาคาร
สหกรณ์ได้ก้าวไปสู่กระบวนการแปรรูปโครงสร้างผู้ถือหุ้น สถานภาพ ครึ่งๆ กลางๆ ได้เกิดขึ้นเมื่อ ธนาคารมี
โครงสร้างส่วนหนึ่งเป็นบริษัทหุ้นส่วนและบางส่วนเป็นสหกรณ์ (เกิดขึ้นในหลายประเทศ) ซึ่งขนานนามกันว่า
เป็ น สหกรณ์ ลู ก ผสม (Hybrid) ผลการกระท าดั ง กล่ า ว อาจช่ ว ยเพิ่ ม ความสามารถในการแข่ ง ขั น แต่ ใ น
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ขณะเดี ย วกั น ก็ เ พิ่ ม ความขั ด แย้ ง ระหว่ า ง คุ ณ ค่ า ที่ ส วนทางกั น ของสมาชิ ก และผู้ ถื อ หุ้ น และท้ า ยที่ สุ ด คื อ
ผลกระทบที่มีต่อ อัตลักษณ์ของสหกรณ์
นักวิชาการบางกลุ่มมองว่า เป็นเรื่องที่จาเป็นเพราะธุรกิจ
สหกรณ์ถึงจุดอิ่มตัว ดังนั้นคุณค่าแต่ดั้งเดิมไม่สามารถนามาใช้ได้อีกต่อไป
และกล่าวอ้างถึง ความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ที่ต้องเอื้ออาทร แก่
ประชาคมภายนอก ซึ่งจะทาให้ธนาคารสหกรณ์สามารถคงคุณค่า เพื่อ
การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น อย่ า งไรก็ ต าม พบว่ า การกล่ า วอ้ า งของธนาคาร
สหกรณ์ในเรื่องดังกล่าวไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเท่าไรนัก เนื่องจาก
บริ การของสถาบันการเงิน

สถาบั น การเงิ น แบบครบวงจร ในกลุ่ ม แรกกลั บ มี น วั ต กรรมด้ า นสั ง คมและ
สิ่งแวดล้อมที่ก้าวหน้ากว่ามาก เช่นกรณีของธนาคารแบบครบวงจร มีนโยบายจ้างคนพิการมาทางาน ซึ่งทามา
ก่อนธนาคารสหกรณ์จะเริ่มทาเสียอีก
วิกฤตการณ์การเงินครั้งล่าสุดได้แสดงให้เห็นว่ากลุ่มต่างๆ ของธนาคารสหกรณ์ได้ดาเนินการซื้อ
ขายอนุพันธ์เพื่อการเก็งกาไรอย่างเต็มที่ และเกิดการขาดทุนอย่างหนัก การกระทาต่างๆ เป็นสิ่งตรงกันข้ามกับ
หลักการพื้นฐานของสหกรณ์ และเป็นคนละเรื่องกับที่สถาบันการเงินต่างๆ เหล่านี้ได้อ้างถึงเรื่องการอุทิศตน
และ CSR
ผลการวิเคราะห์ธุร กิจของธนาคารสหกรณ์ที่เป็นตัวอย่าง ได้ชี้ให้เห็นว่า ธนาคารสหกรณ์และ
ธนาคารแบบครบวงจรทั่วไปนั้น ไม่แตกต่างกันยกเว้นปริมาณของธุรกรรมที่มากน้อยต่างกัน
กลุม่ ธนาคาร Ethical Bank
ธนาคารในรูปแบบนี้ดาเนินงานในตลาดเช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ที่ทาธุรกรรมแบบครบวงจร
หากแต่แสดงบทบาทที่ธนาคารสหกรณ์ไม่ทาแล้ว โดยการบูรณาการเรื่องคุณธรรมเข้าไว้ในโครงการการเงินของ
ตนทั้งหมดและพร้อมที่จะทางานโดยได้กาไรน้อยลง แต่จะยังคงเพิ่มมูลค่าให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ จึงไม่
แปลกใจที่จะได้ผลตอบแทนต่า และมีต้นทุนสูง ดังนั้น หากจะพิจารณาถึงความแตกต่างระหว่างธนาคาร
ดั้งเดิมและ Ethical Bank แล้ว จึงไม่ควรมองที่ปริมาณหรือความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ แต่ควรดูที่
เป้าหมายสูงสุดที่เป็นตัวนาทางการดาเนินงานของธนาคารมากกว่า
Ethical Bank จึงให้ความสาคัญกับกิจกรรมดั้งเดิมของธุรกิจธนาคาร อันได้แก่ การระดมทุนและ
การให้สินเชื่อ ดังนั้นตัวเลขในโครงสร้างทางการเงิน จึงจะมีกิจกรรมการออมและการให้เงินกู้เป็นหลัก โดยมี
ตัวเลขรายการทางการเงินในตลาดการเงินไม่มาก ส่วนใหญ่ทาเพื่อประกันความเสี่ยงต่างๆ เท่านั้น
ข้อสรุปจากการศึกษา :
นักวิจัยทั้งสองท่าน ได้ให้ข้อสรุปจากการศึกษาว่า มีเพียงธนาคาร Ethical Bank เท่านั้นที่
สามารถทาได้จริง ในเรื่อง CSR และการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยพิจารณาได้จากรายงานผลการดาเนินการ ส่วน
ธนาคารสหกรณ์ต่างก็ให้ความสาคัญกับผลประกอบการทางการเงินมากขึ้น จึงดูเหมือนจะสูญเสียมรดกอันมีค่า
จากศตวรรษที่ 19 ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถทาธุรกิจเพื่อสังคมได้ดีเทียบเท่าสถาบันการเงินที่ทาธุรกรรม
แบบครบวงจร ดังนั้นจึงดูเหมือนว่าธนาคารสหกรณ์ที่พวกเขาศึกษา จะเดินก้าวออกไปโดยสิ้นเชิงโดยละทิ้งทั้ง
มรดกที่มีคุณค่าและอัตลักษณ์ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม
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