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--------------------------------------------------------------------------------------------สวัสดีครับ ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
ท่านประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ท่านประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่านประธานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย
ท่านผู้บริหารสหกรณ์และสมาชิกทุกท่าน
ผมขอขอบคุณคณะผู้จัดที่ให้เกียรติเชิญผมมากล่าวปาฐกถาในงานสัมมนาไตรภาคีวิชาการประจาปีนี้
ถ้าเรามองย้อนกลับไป สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จากัดสินใช้ ซึ่งเป็นสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทยจัดตั้งขึ้น
ในปี 2459 มีทุนดาเนินงานเพียง 3,080 บาท สมาชิกเพียง 16 คน ผ่านมา 100 ปี วันนี้เรามีสหกรณ์กว่า
8 พันแห่ง มีสินทรัพย์รวม 2.7 ล้านล้านบาท สมาชิกมากถึง 12 ล้านคน นับว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีมาก
ในช่วงเวลา 100 ปีที่ผ่านมา บริบทของประเทศ สังคม เทคโนโลยี และระบบการเงินเปลี่ยนแปลง
ไปมาก เราผ่านวิกฤตการเงินมาหลายครั้ง โลกการเงินในปัจจุบันมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้น เมื่อมองไป
ในอนาคตเทคโนโลยีจะก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด ระบบเศรษฐกิจและการดาเนินธุรกิจ จะเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว ต้องเผชิญความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่หลากหลายและคาดเดาได้ยากขึ้น วันนี้เราคงต้องมาช่วยกัน
คิดว่าจะน าพาให้ สหกรณ์ โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์ เติบโตอย่างยั่งยืน เป็นที่พึ่งทางการเงิน ให้ แ ก่
สมาชิกและสังคมไทยได้ต่อไปอย่างไร
เมื่อบริบทใหม่ของโลกแตกต่างจากเดิม มีผู้เกี่ยวข้องจานวนมาก แรงจูงใจและพฤติก รรมของ
ผู้ค นในสัง คมหลากหลายและเปลี่ย นแปลงไป สิ่ง สาคัญ ที่จ ะทาให้ องค์กรดาเนินไปได้อย่างยั่งยืนและ
ตรงตามวัตถุประสงค์ คือ การมีหลักธรรมาภิบาลที่ ดี หรือระบบการบริ ห ารกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วย
หลั กพื้น ฐาน 6 ประการ ได้แก่ หลั กนิ ติธ รรม หลั กคุณธรรม หลั กความโปร่ งใส หลั กการมีส่ ว นร่ ว ม
หลักความรับผิดรับชอบ และหลักความคุ้มค่า ซึ่งผมเชื่อว่าผู้บริหารสหกรณ์ส่วนใหญ่คุ้นเคยดีและใช้เป็นหลัก
ในการบริหารจัดการอยู่แล้ว
ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ
ปี 2560 นี้ ครบรอบ 20 ปีวิกฤตทางการเงินของไทยที่นับเป็นบทเรียนราคาแพงของประเทศ
สาเหตุสาคัญของการเกิดวิกฤต คือ การขาดธรรมาภิบาล ผมขอขอบคุณคณะทางานจัดการสัมมนาในปีนี้
ที่ตั้งเรื่องธรรมาภิบาลเป็นหัวข้อสาคัญของการสัมมนา และดีใจที่ชาวสหกรณ์ออมทรัพย์เห็นความสาคัญ
ของเรื่องนี้ ในส่วนแรกของการพูดคุย วันนี้ ผมขอย้อนถึงเหตุการณ์อดีตที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2540 เพื่อเป็น
ข้อเตือนใจพวกเรา และชวนคิดว่าเหตุการณ์ ดังกล่าวจะเป็นบทเรียนให้ กับสหกรณ์ออมทรัพย์ ได้อย่างไร
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การชวนคิดในวันนี้ผมไม่ได้หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ กาลังมีความเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤตเช่นสถาบัน
การเงินในปี 2540 แต่เป็นการชวนคิดเพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ทบทวนและคานึงถึงหลักธรรมาภิบาลที่ดี
สารวจถึงความเสี่ย งต่า ง ๆ และสามารถบริห ารจั ด การความเสี่ย งในระบบสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ไ ด้
อย่า งเท่า ทัน ในส่วนที่สอง ผมขอกล่าวถึงบทบาทและความสาคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมถึง ความ
เปราะบางที่เกิดขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และ ในส่วนสุดท้าย ผมจะพูดถึงความสาคัญของธรรมาภิบาล
ต่อการปฏิรูปและการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อให้ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์มีภูมิคุ้มกัน สามารถ
รับมือกับความเสี่ยงที่เราจะเผชิญในอนาคต โดยเฉพาะความเสี่ยงทางการเงิน รวมทั้งเพื่อให้สหกรณ์
ออมทรัพย์เติบโตได้อย่างยั่งยืน และมีเสถียรภาพในระยะยาว โดยขอยกตัวอย่าง เรื่องการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรที่ตระหนักถึงความเสี่ยง และการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการ
ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ
1. เรียนรู้อดีต : บทเรียนราคาแพงจากวิกฤตทางการเงินปี 2540
วิกฤตทางการเงินปี 2540 เป็นจุดพลิกผันสาคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยเกิดการปฏิรูปโครงสร้าง
ของประเทศให้เข้มแข็งมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบริหารจัดการนโยบายเศรษฐกิจมหภาค การกากับดูแล
และการบริหารความเสี่ยงของระบบสถาบันการเงิน การสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงินต่าง ๆ ซึ่งได้
ส่ ง ผลให้ เ ศรษฐกิ จ ไทยสามารถผ่ า นพ้ น เหตุ ก ารณ์ วิ ก ฤตทางการเงิ น โลกในปี 2551 มาได้ โดยได้ รั บ
ผลกระทบค่อนข้างน้ อย แม้ว่าวิกฤตทางการเงินปี 2540 จะผ่านมา 20 ปีแล้ว แต่วิกฤตดังกล่าวเป็น
บทเรี ย นมี ค่ า ที่ เ ราต้ อ งมองย้อ นกลับ ไประลึก ถึง บ่อ ย ๆ ว่า ท าไมถึง เกิด เหตุก ารณ์ด ัง กล่า วขึ ้น
เพื่อเตือนใจตัวเองว่า เราต้องไม่ปล่อยให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นอีกในประเทศไทย
หากพิจารณาถึงสาเหตุของวิกฤตทางการเงินปี 2540 พบว่า มีความเปราะบาง และมีการสะสม
ความเสี่ยงในหลายมิติ ทั้งใน (1) ด้านเศรษฐกิจมหภาค ขณะนั้นไทยใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่
ก่อให้เกิดการสร้างแรงจูงใจที่บิดเบือนในระบบเศรษฐกิจหลายด้าน ทาให้ภาคเอกชนไม่ตระหนักถึง และ
ไม่ป้ องกันความเสี่ ยงจากอั ตราแลกเปลี่ ยนในการกู้ยื มเงิ นจากต่างประเทศ รวมทั้งมี การขาดดุ ล บั ญชี
เดินสะพัดสูงอย่างต่อเนื่อง (2) ด้านระบบสถาบันการเงินและธุรกิจเอกชน ภาคธุรกิจและสถาบันการเงิน
จานวนมากสะสมความเสี่ยงโดยการกู้ยืมเกินตัว มีการกู้เงินระยะสั้นจากต่างประเทศเพื่อนามาใช้ในโครงการ
ระยะยาว ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากความเหลื่อมล้าของระยะเวลาเงินกู้ (maturity mismatch) และด้าน
สกุลเงินที่แตกต่างกัน (currency mismatch) โดยลูกหนี้ของสถาบันการเงิน มีการลงทุนเก็งกาไรในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์และหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ อย่างมาก จนเกิดภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ (3) ภาคการ
กากับดูแล เกณฑ์กากับดูแลบางเรื่องยังไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีข้อมูลที่เท่าทันในการติดตามฐานะของสถาบัน
การเงิน ข้อ มูล ที ่ส าคัญ ไม่ส ะท้อ นความเป็น จริง ที ่เ กิด ขึ ้น ไม่ว ่า จะเป็น เรื ่อ ง ข้อ มูล สิน เชื ่ อ ที่
ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) หรือข้อมูลเงินกองทุนของสถาบันการเงิน ไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ อาทิ
เครดิตบูโรสาหรับการตรวจสอบสถานะของผู้กู้ และไม่มีระบบคุ้มครองเงินฝาก รวมทั้งกฎระเบียบที่มีอยู่
ในเวลานั้นไม่ได้ให้อานาจทางการเข้าแก้ปัญหาสถาบันการเงินได้อย่างทันท่วงที
ผมเชื่อว่าหลายท่านคงจ าได้ว่า ในช่วงก่อนเกิด วิ กฤติปี 2540 บริ ษัทเงิน ทุน และธนาคาร
พาณิชย์ขนาดเล็ก ๆ จานวนมากเติบโตสูงในเชิงปริมาณ แต่ขาดคุณภาพ สถาบันการเงินเหล่านี้แข่งขัน
กันระดมเงินฝากโดยให้ อัตราดอกเบี้ยสูง และหลายแห่งกู้ยืมเงินระยะสั้นจากต่างประเทศ เพื่อขยาย
สินทรัพย์โดยการเร่งให้สินเชื่อกับภาคเอกชนที่ขยายกิจการไปนอกธุรกิจหลักของตนเอง หรือเก็งกาไรใน
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สินทรัพย์ เช่น บริษัทที่ทาธุรกิจอยู่ในภาคการผลิต แต่กู้เงินได้ง่ายจึงไปลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ ด้วย
หวังว่าจะได้กาไรจากราคาที่ดินที่สูงขึ้น หรือกู้เงินเพื่อนาไปซื้อหุ้นเก็งกาไร ทั้งสถาบันการเงินและธุรกิจให้
ความสาคัญกับผลตอบแทนหรือกาไรในระยะสั้นมากกว่าความยั่งยืนในระยะยาว และไม่ตระหนักถึงการ
บริหารความเสี่ยง ในปี 2540 ภาคธุรกิจมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) สูงถึง 5 เท่า อีกทั้งส่วนใหญ่
ใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นไปลงทุนในโครงการระยะยาว ทาให้เกิดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง เมื่อแหล่งเงินทุน
ระยะสั้นสะดุดลง ไม่สามารถต่ออายุเงินกู้ได้ หรือเมื่ออัตราดอกเบี้ยปรับสูงขึ้นเร็ว อีกทั้ง ภาคครัวเรือนก็ได้
นาเงินออมหรือกู้เงินระยะสั้นไปเก็ง กาไรในที่ดิน หรือ หลัก ทรัพ ย์ จึง เป็น ผลให้ mismatch ลักษณะนี้
เกิดขึ้นในหลายระดับ ทั้ง ระดับสถาบันการเงิน ธุรกิจเอกชน และระดับประชาชน
ขณะทีส่ ถาบันการเงินก็ขาดการติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม และ
มีการกู้ยืมระหว่างสถาบันการเงินค่อนข้างมาก สถาบันการเงินจานวนไม่น้อยเชื่อใจกัน โดยไม่เข้าใจถึง
ความเสี่ยงที่แท้จริงของสถาบันการเงินที่ให้กู้ไป ไม่ได้คานึงถึงความเสี่ยงด้านการกระจุกตัวของแหล่งเงินทุน
โดยมองว่าถ้าเศรษฐกิจยังขยายตัวได้ก็เชื่อมั่นว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไร นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อว่าถ้าเกิด
ปัญหาขึ้นเราจะดึงเงินออกได้ก่อน คนอื่นและภาครัฐจะเข้ามาช่วยเหลือ ทาให้เกิดความประมาทในการ
ดาเนินธุรกิจ สาหรับผู้ฝากเงินก็สนใจเพียงว่าจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงกว่าการฝากเงินใน
ธนาคารพาณิช ย์ โดยไม่ได้ ส นใจว่า บริษัทเงินทุน เล็ ก ๆ เหล่ านั้นนาเงิน ฝากของตนไปทาอะไรถึงได้
ผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝากในธนาคารพาณิชย์มาก
เมื่อภาคอสังหาริมทรัพย์มีปัญหามากขึ้นจนเกิดภาวะฟองสบู่ แตก และอัตราดอกเบี้ย เงินกู้ยืม
คงอยู่ในระดับสูง ได้ส่งผลต่อฐานะการเงินและความสามารถในการชาระหนี้ของลูกหนี้ภาคธุรกิจ จนกลาย
เป็นลูกหนี้ด้อยคุณภาพจานวนมาก นอกจากนี้ สถาบันการเงินหลายแห่งขาดสภาพคล่อง หมุนเงินไม่ทัน
เพราะมี mismatch อยู่มาก ทั้งอสังหาริมทรัพย์และหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันก็ด้อยค่าลงอย่างรวดเร็ว
ที่สาคัญมาก คือ ความเชื่อมโยงระหว่างบริษัทเงินทุนและธนาคารพาณิชย์ผ่านการกู้ยืมระหว่างกัน
ได้ทาให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้างต่อทั้งระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจ สภาพคล่องในระบบการเงิน
หยุดชะงักลงเพราะจากที่สถาบัน การเงินเคยเชื่อใจกันก็ หันมาไม่เชื่อใจกัน ผู้ฝากเงินถอนเงินฝากอย่าง
รวดเร็ว หรือสถาบันการเงินต้องปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้สูง ขึ้นมากเพื่อดึงเงินฝากไว้ จนเกิดปัญหา
ความมั่นคงของทั้งระบบการเงิน
ถ้า มองย้อ นกลับ ไปจะพบว่า สถาบัน การเงิน เล็ก ๆ เหล่า นั้น ขาดธรรมาภิบ าลที่ดีใ นการ
ดาเนินงาน ทั้งในแง่ของผู้บริหารและกระบวนการบริหารจัดการ โดยเฉพาะกระบวนการพิจารณาสินเชื่อ
ผู้บริหารขาดความรู้และประสบการณ์ ด้านการเงิน เนื่องจากการบริหารกิจการมีลักษณะครอบครัว หรือ
เพื่อนฝูง ไม่มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ดี ประกอบกับขณะนั้นเรายังไม่มี ระบบฐานข้อมูลที่ดีที่จะช่วยให้
สถาบันการเงินมีข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอในการประเมินภาระหนี้โดยรวมและติดตามพฤติกรรมการ
ชาระหนี้ของลูกหนี้อย่างทันกาล การอนุมัติสินเชื่อจึงพิจารณาจากหลักประกันหรืออาศัยความสัมพันธ์
ส่วนบุคคลเป็นหลัก โดยไม่ได้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการหรือความสามารถในการชาระหนี้
สินเชื่อหลายรายการมีวัตถุประสงค์เพื่อนาไปเพิ่มทุน หรือให้กู้กับผู้ที่จะเข้าไปซื้อกิจการ โดยใช้ใบหุ้นและ
ที่ดินเป็นหลักประกัน ซึ่งมีการประเมินราคาที่ดินหรือมูลค่าบริษัทสูงเกินความเป็นจริงเพื่อให้ได้วงเงินกู้สูง
และมีการให้สินเชื่อกับ ลูกหนี้โดยสร้างเอกสารหรือข้อมูลเท็จ บางสินเชื่อไม่มีธุรกิจรองรับจริง ซึ่งล้วน
ก่อให้เกิดหนี้ด้อยคุณภาพจานวนมากในระบบการเงิน ความเสียหายบางส่วนยังเกิดจากผู้บริหารที่ไม่
สุจริต มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อประโยชน์ของตนและพวกพ้อง รวมทั้งยังมีการตกแต่งบัญชีให้ดูมีกาไร
เพื่อให้สามารถจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงได้ หรือมีการใช้เงินของสถาบันการเงินในทางมิชอบ ซึ่งแม้จะใช้
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วิธีการที่ซับซ้อนจนอาจไม่ผิดกฎหมาย แต่เป็นสิ่งที่ผิดแนวปฏิบัติที่ดีที่ผู้บริหารพึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ผู้ฝาก
เงิน และสถาบันการเงิน
การกากับดูแลและกฎเกณฑ์การกากับดูแลที่ไม่ได้มาตรฐานก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้เกิดวิกฤต
ทางการเงิ น ปี 2540 เช่ น นิ ย ามลู ก หนี้ ด้ อ ยคุ ณ ภาพใช้ เ กณฑ์ ก ารค้ า งช าระเกิ น 1 ปี ในขณะที่
มาตรฐานสากลอยู่ที่ 3 เดือน ทาให้สถาบันการเงินให้สินเชื่อแบบไม่ระมัดระวังและไม่มีการทบทวนคุณภาพ
ลูกหนี้อย่างสม่าเสมอ จึงไม่ทราบสถานะที่แท้จริงของลูกหนี้ ส่วนผู้กากับดูแลเองก็ไม่ทราบสถานะที่แท้จริง
ของระบบสถาบันการเงินเช่นกัน เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น เงิน สารองและเงิน กองทุน ที่มีจึง ไม่เ พีย งพอ
รองรับ ความเสีย หาย ประกอบกับ ขณะนั้น การตรวจสอบสถาบันการเงิน เป็นการตรวจสอบที่เน้น
การตรวจสอบรายการทางบัญชี จึงเป็นการตรวจตามหลังเหตุการณ์ ทาให้ไม่สามารถประเมินความเสี่ยง
ที่ จ ะเกิ ดขึ้ น ได้ และไม่ ส ามารถแก้ ไ ขปั ญ หาได้ ทั น ท่ ว งที เพราะเน้ น การสั่ ง การตามกฎหมายเมื่ อ พบ
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้ว ฐานข้อมูลสถาบันการเงินที่ไม่สมบูรณ์ ทาให้การตัดสินใจหรือกาหนดนโยบายใด ๆ
ทาได้ไม่ทันกาล เกิดข้อถกเถียงกันมากมาย รวมถึงขาดกระบวนการติดตามฐานะและผลการดาเนินงาน
แบบต่อเนื่อง และไม่มีผู้กากับดูแลในภาพรวม ทาให้ไม่เห็นพฤติกรรมที่ก่อให้เกิด ความเสี่ยงเชิงระบบ
ไม่เห็นความเชื่อมโยงกันระหว่างสถาบันการเงินประเภทต่าง ๆ การพิจารณาปัญหาสถาบันการเงินมุ่งเน้น
ดูทีละรายสถาบัน และอาจมีการผ่อนผัน เพิ่มเติมเป็นรายกรณี ไม่ได้ใช้ระบบสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าที่
ชัดเจนหรือมีกระบวนการในการจัดการปัญหาที่พร้อมใช้ ประกอบกับกฎหมายในขณะนั้นไม่เอื้อให้ทางการ
เข้าแก้ไขปัญหาได้อย่างเบ็ดเสร็จ ทาให้การจัดการแก้ไขปัญหาทาได้ ไม่มีประสิทธิภาพและไม่คล่องตัว
เท่าที่ควร
เหตุการณ์ที่ผมกล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัจจัยที่ก่อให้เกิดวิกฤตทางการเงินปี 2540
ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของไทยที่ผลักดันให้เกิดการปฏิรูปทางเศรษฐกิจและระบบการเงินมาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งการสร้ างสมดุลของนโยบายเศรษฐกิจมหภาคและให้ ความส าคั ญกั บการบริหารความเสี่ ยง การสร้ า ง
ธรรมาภิบาลในระบบสถาบันการเงิน การปรับโครงสร้างเชิงสถาบัน การยกระดับการกากับดูแลสถาบัน
การเงิน ตลอดจนการวางกลไกแก้ไขปัญหาเชิงระบบถ้าเกิดปัญหาขึ้น ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยเอง
ก็ต้องปรับตัวอย่างมากเช่นกัน ทั้งการปรับโครงสร้างองค์กรและคุณภาพของบุคลากร การเปลี่ยนแนว
ทางการกากับดูแลสถาบันการเงินมาเน้นการดูแลบริหารจัดการความเสี่ยงและธรรมาภิบาลของสถาบัน
การเงินตามมาตรฐานสากล หรือที่เรียกว่า Risked-based supervision มองไปข้างหน้าอย่างรอบด้าน
และลึกขึ้น ต้องพัฒนาฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการเงิ น และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ประชาชน
เข้าใจสภาพเศรษฐกิจและการเงินอย่างเท่าทัน รวมถึงร่วมมือกับหน่วยงานกากับดูแลอื่นเพื่อดูแลเสถียรภาพ
ของระบบการเงิน โดยรวม นอกจากนี้ ยัง ส่ง เสริม ให้ จัด ตั้ง หน่ว ยงานใหม่ที่จาเป็น ส าหรับ ระบบ
เศรษฐกิจ ไทย เช่น เครดิตบูโร สถาบันคุ้มครองเงินฝาก และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(Thai Institute of Directors : IOD) เพื่อส่งเสริมให้เกิด ธรรมาภิบาลขึ้นในภาคเอกชน เป็นต้น
ส่วนสถาบันการเงินเองก็ได้ปรับตัวและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในหลายมิติ ยกระดับการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี กรรมการและผู้บริหารตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิด รับชอบ
ต่อสถาบันการเงิน ผู้ถือหุ้น และผู้ฝากเงิน กระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ อยู่ที่คณะกรรมการที่ต้องมีความรู้
ความสามารถ มีระบบถ่วงดุลอานาจการตัดสินใจ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนคนเดียว และต้องให้ความสาคัญกับ
การบริหารความเสี่ยงและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ข้อมูลที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงก็เป็น ข้อมูล
ที่ลึกและทันกาลมากขึ้น มีการกันเงินสารองและดารงเงินกองทุนในระดับสูงด้วยการมองไปข้างหน้าเพื่อให้
สามารถรองรับความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นได้ จนอาจกล่ าวได้ว่าวันนี้เราพัฒ นามาไกลกว่า ในอดี ตมาก
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แต่ข้อผิด พลาดในอดี ต เป็น สิ่งที่เ ราละเลยไม่ไ ด้ ต้องระลึกและทบทวนตนเองอยู่เ สมอ เพื่อให้เ รา
ดาเนินการอย่างระมัดระวัง ไม่ประมาท และไม่ผิดซ้ารอยเดิม
ท่านผู้มีเกียรติครับ
ความเปราะบางที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตทางการเงินปี 2540 เกิดจากสถาบันการเงินขนาดเล็ก ๆ
จานวนมาก โดยเฉพาะบริษัทเงินทุน ซึ่งในปี 2539 บริษัทเงินทุนมีขนาดสินทรัพย์รวมกัน 1.8 ล้านล้านบาท
คิดเป็นประมาณร้อยละ 21.2 ของระบบสถาบันการเงิน ถัดมาเพียงปีเดียวภายหลังวิกฤตทางการเงินเกิดขึ้น
ขนาดสินทรัพย์ของบริษัทเงินทุนลดลงเหลือเพียง 6 แสนล้านบาท หรือลดลงถึง 2 ใน 3 ส่วนจากเดิม
นั่นแสดงให้เห็นว่า แม้ว่าบริษัทเงินทุนแต่ละแห่งจะมีขนาดเล็ก แต่ด้วยรูปแบบธุรกิจที่มีความเสี่ยงใน
ลักษณะเดียวกัน ขาดธรรมาภิบาลที่ดีในการบริหารจัดการคล้ายกัน มีการกู้ยืมระหว่างกันและมีความ
เชื่อมโยงระหว่างกันสูง เมื่อเกิดความเสียหายขึ้นก็จะส่งผลกระทบตามกันไปเหมือนโดมิโน ก่อให้เกิด
ความเสียหายกับทั้งระบบสถาบันการเงินได้
คาถามต่อไป คือ แล้วเราจะใช้บทเรียนปี 2540 มาเป็น ประโยชน์สาหรับการสารวจสถานะของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ในปัจจุบันได้อย่างไรบ้าง ซึ่งผมจะกล่าวถึงในส่วนที่ 2 นี้
2. อยู่กับปัจจุบัน : บทบาทความสาคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ ความเปราะบางที่เกิดขึ้นผมขอเริ่ ม
จากประเด็นแรก สหกรณ์ออมทรัพย์มีบทบาทและความสาคัญอย่างไร
สหกรณ์ออมทรัพย์ถือเป็นสถาบันการเงินที่มีความสาคัญอย่างมากต่อภาคครัวเรือน ทั้งการเป็น
แหล่งออมเงินและแหล่งให้กู้ยืมเงิน มีบทบาทที่ช่วยเติมเต็มการเข้าถึงบริการทางการเงิน ของประชาชน
โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยหรือผู้ ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการจากธนาคารพาณิชย์ได้ และด้วยหลักการ
ดาเนินงานของสหกรณ์ที่มีพันธกิจ เพื่อช่ว ยเหลื อสมาชิกเป็นหลั ก ช่วยส่งเสริมให้เกิดการออมในภาค
ประชาชน โดยสมาชิกผู้ฝากเงินจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกว่าธนาคารพาณิชย์ และสมาชิกยังเข้าถึง
สินเชื่อที่มีต้นทุนทางการเงินต่ากว่าสถาบันการเงินอื่นด้วย โดยปัจจุบันระบบสหกรณ์ออมทรัพย์มีขนาด
สินทรัพย์ใหญ่เป็นลาดับที่ 3 รองจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และเป็นผู้ให้กู้แก่
ภาคครัวเรือนถึง ร้อยละ 15.3 ของสินเชื่อครัวเรือนทั้งหมด จึงถือว่าสหกรณ์ ออมทรัพย์มีบทบาทและ
ความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยมาก
ที่ผ่านมาพบว่า สหกรณ์ออมทรัพย์มีขนาดใหญ่ขึ้น และเริ่มมีรูปแบบธุรกิจ ที่เปลี่ยนแปลงไป
หลักการและพื้นฐานความเป็นสหกรณ์ที่สมาชิกรวมตัวกันเป็นกลุ่มและช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันภายใน
กลุ่มนั้นถือว่าเป็นสิ่งดี แต่ในช่วง 5-6 ปีที่ผ่านมานี้ สหกรณ์อ อมทรัพ ย์ข ยายสิน ทรัพ ย์อ ย่า งรวดเร็ว
มีการเติบโตเฉลี่ยสูงถึงเกือบร้อยละ 10 ต่อปี โดยเงินให้สินเชื่อเพิ่มสูงขึ้นจาก 9 แสนล้านบาท ณ สิ้นปี 2553
มาอยู่ที่ 1.8 ล้านล้านบาท ณ สิ้นปี 2559 ซึ่งเป็น การขยายตัวถึงเท่าตัวภายในช่วงเวลาเพียง 6 ปี อีกทั้ง
เราเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทาธุรกิจต่างไปจากเดิมที่ส่วนใหญ่เคยให้กู้ยืมแก่สมาชิก เป็นการ
เพิ่มขึ้นของเงินลงทุนทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน และการให้สินเชื่อแก่สหกรณ์อื่น ทาให้เกิดคาถามว่า
โครงสร้างการดาเนินงาน ระบบธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และการกากับดูแล เท่า ทันกับขนาด
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เติบโตขึ้นมากหรือไม่
ในระยะหลัง มีข่า วของสหกรณ์ ออมทรั พย์แ ละสหกรณ์ เ ครดิตยูเ นี่ยนในหน้า หนังสื อ พิ ม พ์
อยู่หลายครั้ง ตั้งแต่เรื่องการขาดทุนจากการลงทุนในสลากกินแบ่งรัฐบาลของสหกรณ์ออมทรัพย์บางแห่ง
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การกระทาการนอกพันธกิจโดยให้เงินกู้แก่นิติบุคคลและบุคคลภายนอก ซึ่งขัดต่อระเบียบและใช้อานาจที่
ไม่ได้ระบุไว้ในวัตถุประสงค์การดาเนินงาน การประเมินราคาหลักประกันหรือที่ดินสูงเกินจริง การปล่อย
ให้ลูกหนี้กู้เงินใหม่เพื่อปิดบัญชีเงินกู้เดิม เพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นหนี้เสีย หรือการผ่อนปรนขยายระยะเวลา
งวดชาระหนี้ออกไปหลายสิบปี รวมถึงการจ่ายค่าคอมมิชชั่นให้กับผู้ที่หาเงินฝากรายใหญ่ ตลอดจนการ
ทุจริตของผู้บริหารหรือมีการใช้อานาจและข้อมูลภายในสหกรณ์เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน และ
ตกแต่งบัญชีเพื่อปกปิดฐานะที่แท้จริงของสหกรณ์ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อสมาชิกและสหกรณ์อื่นที่
ให้กู้ยืม มีผลกระทบเล็กบ้างใหญ่บ้าง แต่ทั้งหมดล้วนกระทบต่อภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นและศรัทธาที่
มีต่อระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานะความมั่นคงและความโปร่งใสในการดาเนินงานของสหกรณ์จึงเป็น
ประเด็นที่ค้างคาใจของสาธารณชนทั่วไป
หากมองในเชิงระบบ ระบบสหกรณ์ ออมทรั พย์เ ริ่ มสะสมความเสี่ยงมากขึ้นจากที่ส หกรณ์
ออมทรัพย์หลายแห่งมีปัญหาการบริหารจัดการที่คล้ายกัน ซึง่ มีหลายประเด็นที่ควรให้ความสนใจ
เรื่องแรก คือ สหกรณ์ออมทรัพย์มีพฤติการณ์ช่วยเหลือลูกหนี้ด้วยการให้ลูกหนี้ rollover หนี้
ไปเรื่อย ๆ หรือการกู้หนี้ใหม่มาใช้หนี้เก่า ซึ่งเป็นการต่ออายุหนี้ หรือขยายหนี้เพิ่มให้กับผู้กู้ที่มีคุณภาพ
ด้อยลง เป็นการปรารถนาดีแต่การปฏิบัติดังกล่าวส่งผลให้ลูกหนี้ไม่ได้รับการแก้ไขหนี้อย่างจริงจัง โดยติด
อยู่ในวงจรหนี้อย่างไม่รู้จบ อีกทั้งการจัดชั้นลูกหนี้ด้อยคุณภาพและการกันสารองก็ใช้เกณฑ์ที่อ่อนกว่า
เกณฑ์ส ากล การที่เราเห็นตัวเลข NPL ในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์อยู่ในระดับต่า จึงอาจไม่ได้สะท้อน
ฐานะความเสี่ยงและคุณภาพสินเชื่อที่แท้จริง ผลที่ตามมาคือ สงสัยว่าเงินสารองมีพอที่จะรองรับความ
เสียหายหรือไม่
เรื่องที่สอง คือ สหกรณ์ออมทรัพย์มีความพิเศษกว่าสถาบันการเงินอื่นที่ ลูกหนี้เป็นพนักงานที่อยู่
ในองค์กรเดียวกัน รู้จักลูกหนี้ ดี และสหกรณ์ออมทรัพย์มีบุริมสิทธิ์ที่สามารถหัก เงินเดือนได้ก่อนเจ้าหนี้
รายอื่น สหกรณ์ออมทรัพย์จึงมักเชื่อว่าตนเองมีความเสี่ยงด้านเครดิตหรือความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชาระ
หนี้ต่า แต่ข้อเท็จจริง คือ สหกรณ์ ออมทรัพย์ไ ม่ทราบภาระหนี้ทั้งหมดของลูกหนี้หากลูกหนี้มี หนี้กั บ
สถาบันการเงินหลายแห่ง เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นสมาชิกเครดิตบูโร เจ้าหนี้อื่นก็ไม่
เห็นภาระหนี้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ จึงคิดว่าลูกหนี้ยังมีศักยภาพที่จะสร้างหนี้ได้อีก ลูกหนี้จึงก่อหนี้เกินตัว
และเมื่อไม่ส ามารถชาระหนี้ไ ด้ ถูก เจ้าหนี้อื่นฟ้องล้มละลาย ผลเสียก็เกิดขึ้น กับเจ้าหนี้ทั้งหมดรวมถึง
สหกรณ์ออมทรัพย์ด้วย สาเหตุที่สถาบันการเงินไม่มีข้อมูลในการวิเคราะห์สินเชื่อที่เพียงพอเป็นสาเหตุหนึ่งที่
ระบบสะสมความเสี่ยงไว้มากจนเกิดวิกฤตทางการเงินขึ้น และเป็นที่มาของการจัดตั้งบริษัท ข้อมูลเครดิต
แห่งชาติ จากัด หรือเครดิตบูโร หลังจากเกิดวิกฤตปี 2540
เรื่ อ งที่ ส าม คื อ สหกรณ์ ห ลายแห่ ง มี พ อร์ ต ลงทุ น ที่ ใ หญ่ แ ละหลากหลายมากขึ้ น
ในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยต่าติดต่อกันมานาน พฤติกรรมแสวงหาผลตอบแทน หรือ search for yield
เกิดขึ้นทั่วไปและได้แพร่หลายเข้ามาในรูปแบบการทาธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์ ส่วนหนึ่งเกิดจากแรง
กดดันของสมาชิกที่ต้องการผลตอบแทนที่สูง ส่งผลให้กรรมการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์ออมทรัพย์
ต้อ งแสวงหาผลตอบแทนที ่ส ูง ขึ ้น โดยขยายเงิน ลงทุน ในตราสารทุ นและตราสารหนี้ เพื่ อมุ่ งหวั ง
ผลตอบแทนโดยอาจจะไม่ได้คานึงถึงความเสี่ยงอย่างดีพอ การลงทุนเหล่านั้นมีความเสี่ยงอยู่ด้วยไม่ว่าจะ
เป็ น ความเสี่ ยงด้านราคา ความเสี่ ย งด้านอัตราดอกเบี้ย หรือความเสี่ ยงด้านเครดิต สหกรณ์ จึงต้องมี
บุคลากรที่มีความรู้ทางการเงินและมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ดีเพื่อรองรับพอร์ตการลงทุนที่ใหญ่ขึ้น
ตลอดจนต้องบัน ทึกบัญชีพอร์ตเงิน ลงทุนให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี เพื่อให้วัดผลได้อย่างถูกต้อง
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จัดการความเสี่ยงและแก้ไขได้ทันกาล นอกจากนั้น สหกรณ์บางแห่งได้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ โดยลงทุน
สร้างอาคารฝึกอบรมหรืออาคารจัดเลี้ยง สิ่งเหล่านี้เป็นการลงทุนที่มีมูลค่าสูง หากผิดพลาดก็จะกระทบต่อ
ฐานะความมั่นคงของสหกรณ์ และกรณีนี้ก็อาจจะขัดกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งสหกรณ์
เรื่องที่สี่ ที่มีลักษณะคล้ายกับ กรณีบริษัทเงินทุน ก่อนวิกฤตปี 2540 มาก คือ โครงสร้างแหล่ง
เงินทุนของสหกรณ์ ทีส่ ่วนใหญ่เป็นการกู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อนามาปล่อยให้สมาชิกกู้ยืมในระยะยาว จึงมี
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องจาก maturity mismatch ค่อนข้างมาก บางครั้งมีการขยายงวดเงินกู้ออกไปยาว
มากหลายร้อยงวด ยิ่งส่งผลให้เกิด mismatch มากยิ่งขึ้น หากสถานการณ์การเงินในประเทศหรือ ในโลก
เปลี่ยน ส่งผลให้เกิดการเร่งไถ่ถอนเงินฝากหรือถอนหุ้นคืนเป็นจานวนมากก็จะกระทบต่อฐานะการเงิน
ของสหกรณ์ได้ เพราะแม้ว่าสหกรณ์จะมีหุ้นจากสมาชิกที่ถือเป็นเงิน ทุนระยะยาว แต่สมาชิกก็สามารถ
ถอนหุ้นคืนได้ตลอดเวลา
เรื่องที่ห้าที่สาคัญมากต่อระบบสหกรณ์ ออมทรัพย์ คือ กฎหมายและการกากับดูแลที่ปรับตัว
ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตของสหกรณ์ออมทรัพย์ เพราะที่ผ่านมากรมส่งเสริมสหกรณ์
จะให้ความสาคัญด้านการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์มากกว่า การกากับดูแล กรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ์
จะเน้ น การตรวจสอบบั ญชี เพื่อให้ ความเห็ นงบการเงิน มากกว่าการตรวจสอบตามความเสี่ยง ซึ่ งการ
ตรวจสอบบัญชีเป็นการตรวจสอบเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นแล้ว จึงไม่ได้ประเมินถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต รวมทั้งกฎหมายในปัจจุบันก็ไม่ได้ให้อานาจแก่นายทะเบียนผู้กากับดูแลมากนัก และมีบทกาหนดโทษ
ที่ไม่เข้มงวด ประกอบกับเครื่องมือเตือนภัยและฐานข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้กากับดูแลติดตามความเสี่ยงของ
สหกรณ์ก็ยังไม่เพียงพอ จึงทาให้ยังมีสหกรณ์ ออมทรัพย์หลายแห่งที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็น
การสะสมความเสี่ยงไว้ในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์
สิ่งสาคัญที่สหกรณ์ออมทรัพย์ต้องคานึงถึงให้มาก คือ สมาชิกเห็นความสาคัญของการออมผ่าน
ระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ และไว้วางใจสหกรณ์ออมทรัพย์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ หากเกิดปัญหาขึ้นอาจทาให้
เงินออมของสมาชิกเสียหายและสมาชิกขาดความเชื่อมั่นต่อระบบสหกรณ์ออมทรัพย์โดยรวมได้ ปัจจุบัน
สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีขนาดสินทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 9.3 ของระบบสถาบันการเงิน
และมีสมาชิกมากถึง 4 ล้านคน หากสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งใดแห่งหนึ่งโดยเฉพาะสหกรณ์ ออมทรัพย์
ขนาดใหญ่มีปัญหาฐานะการดาเนินงานหรือปัญหาสภาพคล่ อง ก็อาจสร้างความตระหนกตกใจไปยัง
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งอื่น ๆ ด้วย เนื่องจากความเชื่อมั่นของสมาชิกเป็นเรื่องสาคัญและมีความเชื่อมโยง
ระหว่ า งสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ สู ง รวมถึ ง สหกรณ์ ออมทรั พย์ ยั งเชื่ อมโยงกั บสถาบั น การเงิ น ประเภทอื่ น
ผลกระทบนั้ นก็ อาจขยายวงกว้ างไปถึ ง ระบบเศรษฐกิ จ และสั ง คมไทยได้ ดั ง นั้ น การปรั บ ปรุ ง ระบบ
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์จึงเป็นเรื่องสาคัญ โดยต้องทาในหลายมิติ โดยเฉพาะ
การเริ่มจัดเก็บข้อมูลเชิงลึกและครอบคลุมความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารและสมาชิกไม่หลง
ไปกับภาพลวงตา แต่ได้รับทราบข้อเท็จจริงถึงสถานะของสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อกากับและแก้ไขปัญหาได้
อย่างทันกาล
ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ
ผมขอเรี ย นย้ าอีกครั้ งหนึ่ งว่า ระบบสหกรณ์ออมทรัพ ย์ วันนี้ไ ม่ ได้ อยู่ในสภาวะใกล้ เ กิด วิ ก ฤต
เหมือนกับบริษัทเงินทุน ก่อนปี 2540 ที่ผมยกประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาเพราะผมเห็นความสาคัญของระบบ
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สหกรณ์ออมทรัพย์และไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์คล้ายกับที่เกิดขึ้นกับบริษัทเงินทุน ในปี 2540 การสร้าง
ความมั่นคงให้กับระบบสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นเรื่องทีส่ าคัญมาก และต้องเริ่มจากธรรมาภิบาลที่ดี
การไม่ มี หลั กธรรมาภิ บาลท าให้ ปรั ชญาและอุ ดมการณ์ ของการก่ อตั้ งสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
เลือนลางไป โดยเฉพาะเมื่อมีสมาชิกจานวนมากมาเกี่ยวข้องและโลกในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แนวคิดบริโภคนิยมและการคานึงถึงแต่ผลประโยชน์ส่วนตน ทาให้เกิด การ
แข่งขันที่มุ่งแสวงหาผลตอบแทนหรือ กาไรในระยะสั้น ๆ เข้ามาครอบงาหลักการดาเนินธุรกิจ ที่ยั่งยืน
การแข่ ง ขั น ที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น การแสวงหาผลตอบแทนที่ สู ง ขึ้ น (search for yield) และการก ากั บ ดู แ ลที่
หละหลวมได้ผลักดันให้สหกรณ์ออมทรัพย์มีพฤติกรรมแข่งขันกันในทิศทางที่อาจประเมินความเสี่ยงต่า
เกินควร ก่อให้เกิดความเสี่ยงสะสมในระบบ เช่น แข่งขันกันระดมเงินฝากที่อัตราดอกเบี้ยสูง แข่งขันกันให้
เงินปันผลในอัตราที่สูง หรือหันไปลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสี่ยงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งส่งผลเสียหายต่อทั้งระบบเมื่อ
หลาย ๆ สหกรณ์เริ่มทาเหมือนกันและแข่งขันกันลดมาตรฐานของตนเองลง จนก่อให้เกิดความเปราะบาง
ในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ได้ หรือที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า race to the bottom ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับ
บริษัทเงินทุนเมื่อปี 2540
3. ทาอนาคตให้ดีขึ้น : สร้างเสถียรภาพและความน่าเชื่อถือด้วยธรรมาภิบาล
ท่านผู้มีเกียรติครับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ทาหน้าที่เหมือนกับสถาบันการเงิน สิ่งที่สาคัญคือความเชื่อมั่น หรือ trust
ของสมาชิก เมื่อสหกรณ์ออมทรัพย์มีขนาดเล็ก สมาชิกรู้จักกันและกัน trust จึงมาจากความเชื่อมั่นใน
“ตัวบุคคล” มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันระหว่างกรรมการ ผู้บริหาร และสมาชิก แต่เมื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ มี
ขนาดใหญ่ขึ้นมาก สิ่งสาคัญ คือ ต้องมี “ระบบ” ที่สร้าง trust และรักษาไม่ให้ trust ถูกทาลาย นั่นก็คือ
การมีธรรมาภิบาลเป็น หลัก พื้นฐานหรื อแก่นในการดาเนินงาน จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้เ กิด ขึ้น
ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นภูมิคุ้มกันสาคัญที่จะนาพาให้สหกรณ์ออมทรัพย์มีเสถียรภาพในระยะยาว
เราต้ อ งไม่ ลื ม ว่ า ธรรมาภิ บ าลเป็ น เรื่ อ งที่ อ ยู่ คู่ กั บ สหกรณ์ ม าตั้ ง แต่ ริ เ ริ่ ม การสหกรณ์ โดย
สอดแทรกอยู่ ในทุกเรื่ องไม่ว่าจะเป็ นค่านิยมสหกรณ์ อุดมการณ์สหกรณ์ หลักการสหกรณ์ หรือ วิธีก าร
สหกรณ์1 ก็ต าม แต่ส าหรับ โลกในอนาคตที ่ จ ะเปลี ่ย นแปลงรวดเร็ว ซับ ซ้อ น และผัน ผวนมากขึ้น
สหกรณ์ออมทรัพย์ควรจะต้องเตรียมพร้อมเพื่อรองรับสิ่งเหล่านี้ ซึ่งผมเห็นว่าหัวใจสาคัญที่จะช่วยในการ
สร้างธรรมาภิบาลที่ดีในระบบสหกรณ์มีอยู่อย่างน้อย 2 เรื่อง
1. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ตระหนักถึงความเสี่ยง
ด้วยปัญหาทางการเงิน ได้เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจเอเชีย ปี 2540 วิกฤต
การเงินโลกปี 2551 วิกฤติซับไพร์ม กรณี Lehman Brothers ประกาศล้มละลาย และล่าสุด คือ กรณี
Wells Fargo เปิ ด บั ญ ชี ลู ก ค้ า ปลอมหลายล้ า นบั ญ ชี วิ ก ฤตหรื อ ปั ญ หาเหล่ า นี้ ก็ ล้ วนเกิ ดจากการขาด
ธรรมาภิบาลที่ดีทั้งสิ้น วัฒนธรรมองค์กรที่ผู้บริหารขาดการบริหารความเสี่ยงที่ดี สร้างแรงจูงใจที่ขึ้นอยู่กับ
ผลกาไรระยะสั้น การคานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องเป็นหลักมากกว่าผลประโยชน์ขององค์กร
1

ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยคุณค่าสหกรณ์ อุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2552 ข้อ 4 ระบุว่า
วิธีการสหกรณ์ คือ การนาหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชน์ของมวลสมาชิกและ
ชุมชน โดยไม่ละเลยหลักการธุรกิจที่ดี
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ซึ่งหลายกรณีน าไปสู่ การทุจริ ตและการตกแต่งบัญชี จนสร้างความเสียหายอย่างมากต่อ องค์กรและผู้ ที่
เกี่ยวข้อง ซึง่ ไม่ได้จากัดอยู่เฉพาะความเสียหายในรูปของตัวเงินเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความน่าเชื่อถือต่อองค์กร
และระบบการเงินอีกด้วย จึงเป็นเหตุผลให้ผู้กากับดูแลทั่วโลกหันมาสนใจเรื่องการยกระดับวัฒนธรรม
องค์กรให้ดีขึ้น โดยต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ตระหนักถึงความเสี่ยง ไม่มุ่งเน้นการแสวงหาผลกาไรจน
ละเลยถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ต้องดาเนินกิจกรรมทางการเงินที่เหมาะสมและสมดุล และมีระบบงานที่มี
การถ่วงดุล (check and balance) เพื่อให้เกิดการคานอานาจการบริหารจัดการ และไม่ก่อให้เกิดความ
หละหลวมในการดาเนินงาน
การมีระบบถ่วงดุลอานาจอย่างเหมาะสมจะช่วยป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดนโยบายที่เอื้อให้
กรรมการและสมาชิกได้ประโยชน์เกินควรในระยะสั้น แต่ต้องคานึงถึงความยั่งยืนระยะยาวขององค์กรด้วย
ยกตัวอย่างเช่น การจัดโครงสร้างองค์กรตามแนวทางป้องกัน 3 ขั้น หรือที่เรียกว่า three lines of defense
โดยหน่วยธุรกิจซึ่งเป็นด่านแรกที่เผชิญกับความเสี่ยง ควรมีการควบคุมภายในที่เหมาะสมตั้งแต่การออก
ผลิตภัณฑ์และการนาเสนอผลิตภัณฑ์การเงินให้แก่สมาชิก ขณะที่ด่านที่สอง คือ หน่วยบริหารความเสี่ยง
ขององค์กร ควรทาหน้าที่อย่างอิสระและไม่ถูกครอบงาจากหน่ว ยธุรกิจ และหน่วยตรวจสอบภายในที่เป็น
ปราการด่านที่สาม ต้องคอยสอบทานการปฏิบัติงานขององค์กร กลไกการคานอานาจและระบบการ
ตรวจสอบการใช้อานาจจะช่วยป้ องกันการใช้อานาจเกินควรของผู้บริหาร และไม่เปิดโอกาสให้ฝ่ ายใด
ฝ่ายหนึ่งใช้อานาจเพียงฝ่ายเดียว นอกจากนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ต้องมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส
ตรงไปตรงมาและทันกาล
แม้ว่าคาว่า “ธรรมาภิบาล” มาจากคาว่า ธรรม และ อภิบาล ซึ่งหมายถึง การปกครองด้ว ย
คุณธรรมความดี หรือการบริหารกิจการที่ดี ซึ่งอาจทาให้ เข้าใจว่าเป็นเรื่องของผู้บริหารหรือผู้นาองค์กร
เท่านั้น แต่แท้ที่จริงแล้ว ธรรมาภิบาลเป็นเรื่องของทุกคนในองค์กร เพราะทุกคนเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
ทุกคนล้วนต้องมีส่วนร่วมรับผิดรับชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระทาหรือการไม่กระทาของตนเอง
สมาชิกเองก็ ต้องให้ความสนใจและสอดส่องดูแลการบริหารงานของผู้บริห ารด้วยเช่นกัน ไม่เพียงแต่
หวังผลตอบแทนที่สูงโดยไม่ได้คานึงถึงความเสี่ยง
2. การยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินกิจการ
โลกการเงินในอนาคตจะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงบริบททางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็ว
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคนมากขึ้น ความสะดวก สบายที่เพิ่มมากขึ้นนี้
อาจพาให้เราหลงไปกับ ของใหม่ ๆ และความมั่งคั่งมั่งมี จนลืมนึกถึงที่มาของปรัชญาการจัดตั้งสหกรณ์
แห่งแรกโดย Robert Owen ว่ามีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนามาตรฐานความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิต
ของเพื่อนมนุษย์ โดยช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และดาเนินกิจการอย่าง “พอประมาณ” ซึง่
แนวคิดดังกล่าวก็สอดคล้องกับหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทีไ่ ด้พระราชทานให้กับพวกเราทุกคน
ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งนี้ ต้ อ งประกอบด้ ว ย 3 ห่ ว ง 2 เงื่ อ นไข โดย 3 ห่ ว ง คื อ
(1) ความพอประมาณ ที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น (2) ความมี
เหตุผล ที่พิจารณาถึงเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องและคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้นอย่าง
รอบคอบทั้งในวันนี้และวันหน้า และ (3) การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี ที่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ
ความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
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ซึ่งการตัดสินใจและดาเนินกิจกรรมให้อยู่ในระดับที่พอเพียงนั้น ต้องอาศัยทั้ ง 2 เงื่อนไข คือ ความรู้และ
คุณธรรมเป็นพื้นฐาน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ที่สมดุล มั่นคง และยั่งยืน
ผมเชื่อว่าทุกท่านที่มารวมกันในวันนี้ มีความรักและศรัทธาในระบบสหกรณ์ และอยากเห็นระบบ
สหกรณ์ โดยเฉพาะสหกรณ์ออมทรัพย์ เติบโตได้อย่างยั่งยืน เป็นที่พึ่งทางการเงินที่สาคัญให้แก่คนไทย
ดังนั้น เราจึงควรร่วมมือกัน สร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยต่อไป
โดยการสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ตั้งแต่ระดับ สมาชิก ผู้บริหาร ตลอดจน
ผู้กากับดูแล ธนาคารแห่งประเทศไทยยินดีที่จะมีส่วนช่วยสร้างความเข้มแข็งและธรรมาภิบาลให้กับระบบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ถ้าท่านคิดว่ามีเรื่องใดที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจะเป็นประโยชน์ได้บ้าง ขอให้
ท่านอย่ารีรอที่จะแจ้งให้ทราบ ท้ายที่สุดนี้ ผมขออวยพรให้การสัมมนาของชาวสหกรณ์ไตรภาคีสาเร็จลุล่วง
ตามวัตถุประสงค์ของการจัดงานทุกประการครับ
ขอบคุณครับ
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