พฤศจิกายน 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์: เจ้าหนี้ ครัวเรือนที่ต้องจับตา
ช่ ว งที่ ผ่านมามีข่ าวมากมายเกี่ ย วกับหนี้ ค รัวเรือนว่ าเพิ่ มขึ้นเร็ว มาก และอยู่ใน
ระดับ สูง จนน่ าเป็ นห่ ว ง โดยธนาคารแห่ ง ประเทศไทยได้ เ ปิ ดเผยว่ า ยอดหนี้
ครัวเรือนนัน้ สูงเฉี ยด 9 ล้านล้านบาท หรือสูงถึง 77.5% ของ GDP แม้ว่าอัตราการ
ขยายตัวในไตรมาสแรกของปี 2556 ที่ 14.8% ต่อปี จะคลายความร้อนแรงลงจากที่
ขยายตัวถึง 17.4% ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2555 แต่กน็ ับว่าเป็นการเพิม่ ขึน้ ที่เร็วกว่า
การเพิม่ ขึน้ ของรายได้และเงินออม เป็นเหตุให้หลายฝ่ายออกมาแสดงความเป็นห่วงและ
เกรงว่าจะเกิดผลเสียแก่ระบบเศรษฐกิจในวงกว้าง หากเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัว และ
ส่งผลให้ลกู หนี้ไม่สามารถชาระหนี้ได้
42% ของสิ นเชื่อครัวเรือนนัน้ ปล่อยโดยธนาคารพาณิ ชย์ ซึ่งถึงแม้จะมีสดั ส่วนที่ สูง
แต่ กลับไม่น่าเป็ นห่ ว งเท่ าไหร่ ในแง่ข องผลกระทบต่ อเศรษฐกิ จโดยรวม ด้ ว ย
เหตุผลสามข้อด้ว ยกัน หนึ่ งคือ สินเชื่อประเภทนี้มสี ดั ส่วน NPL ค่อนข้างต่ า อยู่ท่ี
ประมาณ 2% เมื่อเทียบกับสินเชื่อประเภทอื่น ๆ ข้อที่ สอง เป็นเงินกู้เพื่อการซื้อที่อยู่
อาศัย และสินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็น 3 ใน 4 ของสินเชื่อทัง้ หมดไปแล้ว
ซึง่ เงินกูท้ งั ้ สองประเภทจัดเป็นสินเชื่อคุณภาพดีกว่าสินเชื่อเพื่อการบริโภคอื่นๆ เพราะมี
หลักทรัพย์ค้าประกัน และข้อสุดท้ ายธนาคารพาณิชย์ไทยมีฐานะทางการเงินที่เข้มแข็ง
พอที่ส ามารถที่จ ะรับมือกับหนี้ ภาคครัวเรือนได้ วิธีห นึ่ ง ที่จะวัดว่าธนาคารพาณิช ย์มี
เสถียรภาพทางการเงินคือดูจากเงินกองทุนชัน้ ที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสีย่ ง ซึง่ ปจั จุบนั ธนาคาร
พาณิชย์ไทยมีอตั ราส่วนทีว่ า่ เฉลี่ยอยู่สูงถึง 11.63% ใกล้เคียงกับของธนาคารพาณิชย์ใน
สหภาพยุโรป1 ในขณะทีเ่ กณฑ์ขนต
ั ้ ่าของธปท.กาหนดไว้ท่ี 4.25%
1
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แต่ ใครจะคาดว่ า หนี้ ค รัว เรือนสูงถึ ง 1.4 ล้านล้านบาท หรือคิ ด เป็ น 15% ของหนี้
ครัว เรือนทัง้ หมด เป็ นหนี้ ที่ปล่ อยโดยสหกรณ์ ออมทรัพย์ท่สี ่วนใหญ่จดั ตัง้ ขึน้ ตาม
หน่วยงานราชการ หรือบริษทั เอกชนต่างๆ ทาหน้าทีค่ ล้าย ๆ ธนาคารพาณิชย์คอื รับฝาก
เงิน และให้กเู้ งิน โดยมีจุดเริม่ ต้นเพื่อส่งเสริมการออม และเป็นสวัสดิการเงินกูด้ อกเบีย้ ต่า
ให้กบั สมาชิก ปัจจุบนั ได้กลายมาเป็ นเจ้าหนี้ ครัวเรือนรายใหญ่อนั ดับ 3 รองจาก
ธนาคารพาณิ ชย์ และสถาบันการเงินเฉพาะกิ จ
สหกรณ์ ออมทรัพ ย์โ ตเร็ว มากในช่ ว งไม่กี่ปีที่ ผ่านมา ในระยะเวลาเพียง 5 ปี จาก
2551-2555 มียอดเงินให้สนิ เชื่อเพิม่ ขึน้ เป็น 2 เท่า สินทรัพย์โตขึน้ 76% มีสมาชิกทั ่ว
ประเทศร่วม 2.8 ล้านคน มีเงินรับฝากจากสมาชิกเกือบ 4.5 แสนล้านบาท และมีส่วน
ของทุนเรือนหุน้ ทีม่ าจากการซื้อหุ้นของสมาชิกอีก 6 แสนล้านบาท รวมแล้วมีสนิ ทรัพย์
ร่วม 1.5 ล้านล้านบาท คิดเป็น 13% ของสินทรัพย์รวมในระบบธนาคารพาณิชย์ เทียบ
ขนาดได้เท่ากับธนาคารออมสิน

ตารางที่ 1 งบดุลของสหกรณ์ออมทรัพย์ทวประเทศประจ
ั่
าปี 2555
งบดุลของสหกรณ์ออมทรัพย์รวมประจาปี 2555
หน่ วย: พันล้านบาท

สิ นทรัพย์
เงินสดและเงินฝาก
ลูกหนี้ระยะสัน้
เงินลงทุนระยะยาว
ลูกหนี้ระยะยาว
สินทรัพย์อ่นื ๆ

63
941
941
9,320
68

หนี้ สิน
เงินรับฝาก
เจ้าหนี้ระยะสัน้
เจ้าหนี้ระยะยาว
หนี้สนิ อื่นๆ

ทุน
ทุนเรือนหุน้
ทุนสารอง
กาไร
อื่นๆ
รวม
1,470 รวม
ทีม่ า: รายงานผลการดาเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ 2555

657
446
242
29
92

617
832
25
45
6
1,470
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สหกรณ์ออมทรัพย์ปล่อยกู้ให้กบั ครัวเรือนเพิ่ มเป็ นเกือบ 2 เท่า ใน 5 ปี ที่ผ่านมา
ถึงแม้หนี้เสียจากงบการเงินจะยังดูไม่สงู มากก็ตาม แต่กม็ ี 3 เหตุผลอีกเช่นกันทีท่ าให้เรา
ต้องพิจารณาเป็นพิเศษ
1. สหกรณ์ มีมาตรฐานการกันสารอง สาหรับ NPL ตา่ กว่าเกณฑ์สารองของธนาคาร
แห่ง ประเทศไทย เนื่ องจากสหกรณ์ออมทรัพย์มีเกณฑ์การตัง้ สารองส าหรับลูกหนี้ ท่มี ี
ความเสีย่ งทีเ่ คร่งครัดน้อยกว่าธนาคารพาณิชย์ (ดูตารางที่ 2) ในปี 2555 มีการตัง้ ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญทัง้ หมด 3 พันล้านบาท จากสินเชื่อทัง้ หมด 1 ล้านล้าน หรือคิดเป็นเพียง
0.3 % เท่านัน้

ตารางที่ 2 อัตราการกันเงิ นสารอง (ค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญ) ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ตา่
กว่าธนาคารพาณิ ชย์
ประเภทสิ นทรัพย์

ระยะเวลาการค้าง
ชาระ
ตัดออกจากบัญชี
>12 เดือน
6-12 เดือน
3-6 เดือน

สิ นทรัพย์จดั ชัน้ สูญ
สิ นทรัพย์จดั ชัน้ สงสัยจะสูญ
สิ นทรัพย์จดั ชัน้ สงสัย
สิ นทรัพย์จดั ชัน้ ตา่ กว่า
มาตรฐาน
สิ นทรัพย์จดั ชัน้ กล่าวถึงเป็ น
1-3 เดือน
พิ เศษ
สิ นทรัพย์จดั ชัน้ ปกติ
≤ 1 เดือน
ทีม่ า: กรมส่งเสริมสหกรณ์, ธนาคารแห่งประเทศไทย

อัตราการกันเงินสารอง (ค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ)
สหกรณ์ออมทรัพย์
ธพาณิ ชย์.
111%
933%
111%
933%
51%
933%
01%
933%
0%

≤ 2%

0%

≤ 1%
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2. สหกรณ์ ออมทรัพย์ไม่ได้ มีหน่ วยงานกากับดูแลโดยตรง มีแต่ หน่ วยงานที่ ท า
หน้ าที่ส่งเสริม อย่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ ทาหน้าทีต่ รวจสอบบัญชี ทัง้ สองหน่วยงานอาจจะไม่มคี วามเชี่ยวชาญ
ในการกากับดูแลสถาบันการเงินเท่ากับธนาคารแห่งประเทศไทย และยังไม่ได้มกี ารออก
กฎระเบีย บที่ช ัด เจนส าหรับ สหกรณ์ อ อมทรัพ ย์เ พื่อ เฝ้ าระวัง ความเสี่ย งด้า นต่ า งๆ
อย่างเช่ น ที่ส ถาบัน การเงินทั ่วไปทา ซึ่ง ไม่ใ ช่เพียงแค่สหกรณ์ออมทรัพย์ท่คี วรมีการ
กากับดูแลเสมือนว่าเป็นสถาบันการเงิน แต่รวมถึงสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ซึ่งทาหน้าที่
คล้ายคลึงกับสถาบันการเงินด้วยเช่นกัน
3. เงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่ได้รบั ความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงิ น
ฝาก มีเพียงกฎกระทรวงกว้างๆ ให้สารองสินทรัพย์สภาพคล่องต่อเงินฝากไว้ไม่ต่ากว่า
1% เท่านัน้ หากเกิดเหตุการณ์ท่สี หกรณ์ออมทรัพย์แห่งใดแห่งหนึ่งล้ม สมาชิกที่ฝาก
เงินมีโอกาสทีจ่ ะไม่ได้รบั เงินคืนเลยไม่ว่าจะมีเงินในบัญชีมากน้อยเท่าใดก็ตาม แม้ว่าจะ
ไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ ในวงกว้า ง แต่ แ น่ น อนว่า จะกระทบกับ สมาชิก ที่เ ป็ น
ประชาชนทั ่วไป ในฐานะผู้ฝ ากเงิน และผู้ถือหุ้น ซึ่งตามระเบียบสหกรณ์ นนั ้ บัง คับให้
สมาชิกทุกคนต้องซือ้ หุน้ เป็นประจา และสามารถขายคืนได้เมื่อลาออกจากการเป็นสมาชิก
โดยสหกรณ์จะจ่ายปนั ผลตามมูลค่าหุ้นให้กบั สมาชิกทุกปีท่ีมกี าไร แม้ในทางบัญชีจะ
บันทึกว่าเป็นทุน แต่สมาชิกรับรู้ว่าเป็นเงินฝากประเภทหนึ่ง ซึ่งสหกรณ์มภี าระต้องจ่าย
คืนเต็มจานวนหากสหกรณ์ลม้ จึงไม่เหมือนกับส่วนของทุนของบริษทั ทั ่วไป ที่มูลค่าหุ้น
จะลดลงหากบริษทั ประสบปญั หาทางการเงิน
อย่างไรก็ตามเมื่อเร็วๆนี้ได้มกี ารจัดตัง้ โครงการเงินออมเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงิน
โดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่จดั ตัง้ ขึน้ เพื่อทาหน้าที่คุ้มครองเงินฝาก
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ท่เี ข้าร่วมโครงการ โดยสหกรณ์ ท่เี ข้าร่วมโครงการต้องซื้อตั ๋ว
ั หาสภาพคล่อ ง
สัญ ญาใช้เงิน ไม่ น้ อยกว่าร้อยละ 2 ของยอดเงิน ฝาก เมื่อประสบปญ
สหกรณ์ออมทรัพย์สามารถกูย้ มื จากชุมนุมสหกรณ์ได้ไม่เกิน 3 เท่าของมูลค่าตั ๋วสัญญาใช้
เงินเป็นระยะเวลา 3 เดือน อย่างไรก็ตาม ทีผ่ ่านมายังมีสหกรณ์ท่เี ข้าร่วมโครงการไม่มาก
นัก
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บางคนอาจคิดว่าสหกรณ์ออมทรัพย์อาจจะไม่จาเป็น ต้องมีการกากับดูแลอย่างสถาบัน
การเงิน แต่จากกรณีของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั ่นน่าจะเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็น
ผลของความหละหลวมของการกากับดูแลการปล่อยสินเชื่อ ทีน่ าไปสู่การยักยอกเงิน และ
การให้กู้กบั บริษทั พวกพ้องที่มีหลักทรัพย์มูลค่าต่ากว่ามูลหนี้ มูลค่ากว่าหมื่น ล้านบาท
ส่งผลให้ในปจั จุบนั สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คลองจั ่นขาดสภาพคล่อง ต้องหยุดการบริการ
เบิกถอนเงินฝากชั ่วคราว นอกจากนี้ยงั แสดงให้เห็นถึงปญั หาของการไม่มรี ะบบคุ้มครอง
เงิน ฝาก เนื่ องจากมีส หกรณ์ อ่นื ๆ ฝากเงิน กับ สหกรณ์ เ ครดิตยูเนี่ ยนคลองจั ่นกว่า 8
พันล้านบาท2 ซึง่ ถ้าไม่สามารถเบิกถอนเงินฝากได้ ก็จะส่งให้สหกรณ์อ่นื ๆ ก็อาจประสบ
ปญั หาสภาพคล่องตามไปด้วย
ข่าวดีกค็ อื สหกรณ์ออมทรัพย์มคี วามเชื่อมโยงกับธนาคารพาณิชย์น้อยมาก เงินฝากที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ฝากกับธนาคารพาณิชย์รวม คิดเป็นเพียง 0.3% ของเงินฝากรวมของ
ธนาคารพาณิชย์ทงั ้ ระบบ สหกรณ์ออมทรัพย์มกี ารกูเ้ งินจากธนาคารพาณิชย์คดิ เป็น 2%
ของสินเชื่อทัง้ ระบบเท่านัน้ หากเกิดปญั หาอาจจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ
มหภาค นอกจากนี้ สัดส่วนNPL ของสหกรณ์ออมทรัพย์นนั ้ ยังต่ากว่าสัดส่วน NPL ของ
ทัง้ ระบบธนาคารพาณิชย์
ั หาซ้ารอยสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ ยนคลองจั ่น ก็ค งถึง เวลาที่จ ะต้อ ง
แต่เ พื่อไม่ใ ห้เกิดป ญ
ทบทวนว่าเราควรจะมีห น่ วยงานการกากับดูแลสหกรณ์ ออมทรัพย์เสมือนหนึ่ งว่าเป็ น
สถาบันการเงิน หรือไม่ และหน่ วยงานใดควรทาหน้าที่น้ี รวมถึงเรื่องเกณฑ์การปล่อย
สินเชื่อ และการบริหารความเสี่ยง และการเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญทางการเงินให้สมาชิก
ได้ร บั ทราบ และร่ วมตรวจสอบ รวมทัง้ การตัง้ ระบบประกัน เงินฝากของสหกรณ์ ออม
ทรัพย์เองก็เป็ นเรื่องจาเป็ น ไม่ว่าจะเป็ นระบบสมัครใจหรือต้องบัง คับให้สหกรณ์ออม
ทรัพย์ทุกแห่งต้องเข้าร่วม จะบริหารงานโดยเป็นกองทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์เอง หรือ
จะร่วมกับสถาบันคุม้ ครองเงินฝากก็ตาม

2

http://thaipublica.org/2013/07/credit-unions-klongchan-13/
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Box: สหกรณ์เครดิ ตยูเนี่ ยนคลองจัน่
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั ่นเป็นสหกรณ์ท่ใี หญ่ท่สี ุดทัง้ ในด้านจานวนสมาชิก และมูลค่าสินทรัพย์
โดยรายงานประจาปี 2555 ระบุว่าสหกรณ์ฯ มีส มาชิกสามัญและสมาชิกสมทบ 52,683 คน และมี
สินทรัพย์ 21,790 ล้านบาท
ต่อมาได้ม ีการตรวจสอบสหกรณ์เครดิตยูเนี่ ยนคลองจั ่น และพบความผิดปกติในการปล่อยกู้ท่ผี ิด
ระเบียบ และมีขอ้ น่ าสงสัยให้แก่สมาชิกสมทบ 27 ราย เป็นมูลค่ากว่า 1.2 หมื่นล้านบาท และมีการ
ปล่อยกูเ้ งินทดรองจ่ายอีก 3 พันล้านบาท รวมทัง้ มียอดดอกเบี้ยค้างชาระสูงถึง 1.2 พันล้านบาท คิด
เป็ น 73% ของดอกเบี้ยที่ควรได้รบั อันส่ง ผลกระทบต่อความเชื่อมั ่น และสภาพคล่อง จนกระทั ่ง
ปจั จุบนั อดีตคณะกรรมการบริหารยังอยู่ระหว่างการถูกสอบสวน และสหกรณ์ได้ระงับการเบิกถอน
ของสมาชิกชั ่วคราว
ส าหรับสาเหตุ คณะกรรมการตรวจสอบพบข้อ สงสัย ว่า นายศุภ ชัย ศรีศุภ อัก ษร อดีต ประธาน
กรรมการดาเนินการของสหกรณ์ฯ ในช่วงปี 2551-2554 ได้อนุมตั สิ นิ เชื่อทีผ่ ดิ กฎระเบียบ และสมาชิก
ที่ได้ร บั เงินกู้ดงั กล่าวมีความเชื่อมโยงกับนายศุ ภชัยและมีข้อมูลทางการเงินที่ผดิ ปกติ นอกจากนี้
เจ้าหน้าที่บางคนของสหกรณ์ฯ ยังอาจอาพรางการขาดชาระหนี้ของลูกหนี้ โดยสร้างหลักฐานการ
ชาระหนี้เท็จอีกด้วย

ทีม่ า: รายงานประจาปีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั ่น 2555, Thaipublica.org
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จบการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี และปริ ญ ญาโทสาขา
เศรษฐศาสตร์ จากมหาวิท ยาลัย ธรรมศาสตร์ และระดับ
ปริญญาโท สาขา Economics, Markets, and Organization
จาก Toulouse School of Economics มีประสบการณ์ในการ
ทางานด้านวิจยั กับหลายสถาบัน เช่ น สถาบัน วิจยั เพื่อการ
พัฒนาประเทศไทย (TDRI)

ข้อมูลทีป่ รากฎอยูใ่ นรายงานฉบับนี้เป็นการเก็บรวบรวมจาก
แหล่งข้อมูลข่าวสารทีเ่ ชื่อได้วา่ น่าเชื่อถือ อย่างไรก็ดี สถาบัน
อนาคตไทยศึกษา (“สถาบันฯ”) ไม่วา่ จะเป็นองค์กร ผูบ้ ริหาร
หรือพนักงานไม่ขอรับรองและรับประกันความถูกต้องของ
ข้อมูลหรือข้อความใดๆ ในรายงานฉบับนี้ รวมทังล
้ าดับ
เวลา ความเป็นปจั จุบนั ความสมบูรณ์ และความเหมาะสม
เพื่อวัตถุประสงค์ของรายงานฉบับนี้ ไม่วา่ จะเป็นข้อมูลจาก
บุคคลทีส่ ามหรือข้อมูลอื่นใด
หากเกิดความสูญเสียหรือ
เสียหายแก่ผใู้ ช้บริการหรือบุคคลอื่น ไม่วา่ จากการประมาท
เลินเล่อ
หรือการละเว้นทัง้ หมดหรือบางส่วนในการจัดหา
รวบรวม ตีความ ตัดต่อ หรือเขียนรายงานนี้ ไม่วา่ ใน
ลักษณะใดๆ ก็ตาม สถาบันฯ จะไม่รบั ผิดชอบแต่อย่างใด
ทัง้ สิน้
ความเห็นใดๆ ทีป่ รากฎในรายงานฉบับนี้ถอื ว่าเป็นความคิด
เห็นและมุมมองส่วนบุคคล
โดยการตัดสินใจจะอยูภ่ ายใต้
สมมุตฐิ านซึง่ อาจจะเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ สถาบันฯ ขอสงวน
สิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงข้อมูลทีอ่ ยูใ่ นรายงานฉบับบีไ้ ด้โดยไม่
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
อนึ่ง การใช้หรือเผยแพร่เนื้อหา และ/หรือข้อมูลใดๆ ใน
รายงานฉบับนี้ไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รบั
อนุญาตจากสถาบันฯ ถือเป็นการต้องห้ามโดยเด็ดขาด
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