ฉบับที่ 21/2560

วันที่ 8 มีนาคม 2560

แนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการและกํากับดูแลกิจการสหกรณ์ ออมทรัพย์
และสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน
_________________________________
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง
เปิ ดเผยว่ า จากการที่ รั ฐบาลได้มี นโยบายในการปฏิ รู ประบบการบริ หารจัดการและกํากับดู แลสหกรณ์ ออมทรั พย์
และสหกรณ์ เครดิ ตยูเนี่ ยน (สหกรณ์ฯ)ให้มีประสิ ทธิ ภาพยิ่งขึ้ น กระทรวงการคลังได้เสนอแนวทางการปฏิ รูประบบ
การบริ หารจัดการและกํากับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบ
แนวทางดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 โดยประกอบด้วย 4 แนวทาง ได้แก่ 1) ให้มีการกํากับดูแลกิจการทางการเงิน
ของสหกรณ์ฯ 2) จัดทําร่ างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการกํากับดูแลกิจการทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. .... 3) ปรับปรุ งโครงสร้างระบบการกํากับดูแลสหกรณ์ฯ ให้มีความเป็ นอิสระและคล่องตัว
และ 4) พัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของสหกรณ์ฯ ให้มีความทันสมัย สาระสําคัญสรุ ปได้ ดังนี้
1) ให้ มกี ารกํากับดูแลกิจการทางการเงินของสหกรณ์ ฯ
ให้มีการกํากับดูแลทางการเงินของสหกรณ์ฯ โดยนําหลักการการกํากับดูแลสถาบันการเงินของ Basel
Committee on Banking Supervision (Basel I) มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริ บทของสหกรณ์ฯ โดยแบ่งสหกรณ์ฯ เป็ น
2 ระดับ (Tiered Supervision) ตามขนาดสิ นทรั พย์ของสหกรณ์ฯ ได้แก่ 1) สหกรณ์ฯ ขนาดใหญ่ที่มีสินทรัพย์มากกว่า
5,000 ล้านบาท และ 2) สหกรณ์ฯ ขนาดเล็กที่มีขนาดสิ นทรัพย์นอ้ ยกว่า 5,000 ล้านบาท โดยหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
ความมัน่ คงทางการเงินสําหรับสหกรณ์ฯ ขนาดใหญ่จะมีความเข้มงวดกว่าสหกรณ์ฯ ขนาดเล็ก เนื่ องจากสหกรณ์ฯ
ขนาดใหญ่มีการทําธุรกรรมทางการเงินที่ซบั ซ้อนและมีความเชื่อมโยงกับสหกรณ์อื่น ๆ ในระบบสหกรณ์มากกว่าสหกรณ์ฯ
ขนาดเล็ก ซึ่งหากกํากับดูแลไม่ดีพอ อาจทําให้เกิดความเสี่ ยงต่อระบบสหกรณ์ได้
2) จัดทําร่ างระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่า ด้ วยการกํากับดูแลกิจการทางการเงินของสหกรณ์
ออมทรัพย์ และสหกรณ์ เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. ....
ร่ างระเบียบนายทะเบียนฯ ประกอบด้วย 4 หมวด ดังนี้ 1) ด้านธรรมาภิบาล เช่น ให้มีการถ่วงดุลอํานาจใน
สหกรณ์ฯ โดยเฉพาะการปล่อยสิ นเชื่ อ กําหนดให้สมาชิ กสมทบของสหกรณ์ตอ้ งเป็ น บิดา มารดา คู่สมรส หรื อบุตรของ
สมาชิกสหกรณ์ฯ นั้น กําหนดให้งบการเงินของสหกรณ์เป็ นไปตามมาตรฐานบัญชีไทย เป็ นต้น 2) ความเสี่ ยง ด้านเครดิต เช่น
ปรับปรุ งแนวทางการจัดชั้นสิ นเชื่อให้สะท้อนถึงความสามารถในการชําระหนี้อย่างแท้จริ งและ มีการกันสํารองให้สอดคล้อง
กับคุณภาพสิ นเชื่อ กําหนดอัตราส่ วนหนี้ต่อทุนให้ไม่เกิน 1.5 เท่า กําหนดให้ภาระหนี้ต่อรายได้ของสมาชิกต่อรายได้รวมให้
ไม่เกินร้ อยละ 70 เป็ นต้น 3) ความเสี่ ยงด้านสภาพคล่อง เช่น แก้ไขนิ ยามสิ นทรัพย์ ที่สหกรณ์ฯ สามารถนับเป็ นสิ นทรัพย์
สภาพคล่องได้ และกําหนดให้สหกรณ์ดาํ รงสิ นทรั พย์สภาพคล่องขั้นตํ่าเท่ากับร้ อยละ 6 เป็ นต้น และ 4) ความเสี่ ยงด้าน

-2ปฏิบตั ิการ เช่น กําหนดแนวทางปฏิบตั ิดา้ นการควบคุมภายในที่ช่วยลดความเสี่ ยงที่เกิดจากการผิดพลาดจากการดําเนินการ
และการทุจริ ตของคณะกรรมการดําเนินการและผูบ้ ริ หารสหกรณ์ฯ เป็ นต้น
3) ปรับปรุ งโครงสร้ างระบบการกํากับดูแลสหกรณ์ ฯ ให้ มคี วามเป็ นอิสระและคล่ องตัว
ควรแยกโครงสร้างการกํากับดูแลความมัน่ คงของสหกรณ์ฯ ออกจากหน่วยงานที่ทาํ หน้าที่ส่งเสริ ม
สหกรณ์ ฯ เพื่อให้การกํากับดูแลมี ความเป็ นอิ สระและคล่ องตัว โดยการจัดตั้งคณะกรรมการกํากับและตรวจสอบ
การประกอบกิ จ การทางการเงิ นของสหกรณ์ ฯ ขึ้ นเพื่ อทํา หน้า ที่ พฒ
ั นาหลักเกณฑ์การกํา กับ และตรวจสอบการ
ประกอบกิ จการทางการเงิ นของสหกรณ์ ฯ เป็ นการเฉพาะ โดยให้แยกออกจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่ งชาติที่ทาํ หน้าที่ในการส่ งเสริ มและพัฒนาระบบสหกรณ์เป็ นหลัก และองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าวนั้น
ควรมี ผูแ้ ทนจากองค์กรกํากับดู แลทางการเงิ นและมี กรรมการผูท้ รงคุ ณวุฒิที่ มีความรู ้ ความเชี่ ยวชาญด้านการเงิ น
การธนาคาร โดยต้ อ งไม่ เ ป็ นผู ้บ ริ หารสหกรณ์ ฯ และผู ้นํา ขบวนการสหกรณ์ ฯ เพื่ อ ป้ องกัน ความขัด แย้ง
ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interests)
4) พัฒนาฐานข้ อมูลและระบบสารสนเทศของสหกรณ์ ฯ ให้ มคี วามทันสมัย
กําหนดให้สหกรณ์ฯ นําส่ งข้อมูลที่จาํ เป็ นต่อการกํากับและตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ เพื่อให้
หน่ วยงานที่ ก าํ กับดู แลสามารถติ ดตามฐานะและผลการดําเนิ นงานการประกอบกิ จการทางการเงิ นของสหกรณ์ ฯ
ได้อย่างใกล้ชิดและมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ตลอดจนมีขอ้ มูลทางการเงินที่จะใช้ในการออกหลักเกณฑ์การกํากับดูแล
ความมัน่ คงทางการเงิน ได้อย่างเหมาะสม
นายกฤษฎาฯ กล่ า วเพิ่ มเติ มว่ า “สหกรณ์ อ อมทรั พย์แ ละสหกรณ์ เ ครดิ ตยูเ นี่ ย นถื อ เป็ นตัว กลาง
ทางการเงินที่มีความสําคัญเป็ นอันดับที่ 3 ในระบบสถาบันการเงิน รองจากธนาคารพาณิ ชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
โดยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้ นประมาณ 2.2 ล้านล้านบาท และมีสมาชิกรวมกันกว่า 3.7 ล้านคน ดังนั้น กระทรวงการคลัง
จึงเล็งเห็นความสําคัญของการปฏิรูปการกํากับดูแลการประกอบกิจการทางการเงินของสหกรณ์ท้ งั สองประเภท ซึ่งเป็ น
ปั จจัยสําคัญที่จะช่วยคุม้ ครองผลประโยชน์ และป้ องกันผลกระทบต่อสมาชิกสหกรณ์และเสถียรภาพของระบบการเงิน
ของประเทศ รวมถึงเป็ นการเพิ่มความมัน่ ใจของประชาชนต่อระบบสหกรณ์ และให้สหกรณ์ท้ งั สองประเภทเป็ นแหล่ง
เงินทุนทางเลือกที่ยงั่ ยืนแก่สมาชิกและประชาชนต่อไป”
____________________________________________
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