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สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ไดเผยแพร “รายงานทีดีอารไอ” (มีช่ือเดิมวา “สมุดปกขาว 
ทีดีอารไอ”) มาตั้งแตเดือนสิงหาคม 2536  โดยคัดสรรกลั่นกรองงานวิจัยตางๆ มานําเสนออยางเรียบงายเพ่ือ 
จุดประกายใหเกดิการวิพากษวิจารณ 

 “รายงานทีดีอารไอ” มีโอกาสรับใชสังคมไทยเปนระยะๆ แบบรายสะดวก อยางไรกต็ามการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมในปจจุบันเปนไปอยางรวดเร็วและซับซอนข้ึน “รายงานทีดีอารไอ” จึงจะมาพบกับผูอาน
เปนรายเดือนดวยรูปเลมกะทัดรัดซึ่งหอหุมเนื้อหาที่แนนกระชับ และยังคงนําเสนอเรื่องราวตางๆ อยางเรียบงาย
แบบเปนมิตรตอความสนใจใครรูของผูอานทั่วไป  

นอกจากนี้ จะมกีารนํางานวิจัยจาํนวนหนึ่งซึ่งมีแนวคิดเกี่ยวเนื่องกันมาจัดทําเปน “รายงานทีดีอารไอ ฉบับ
พิเศษ” เปนครั้งคราวดวย   



  

องคกรทางการเงินระดับจุลภาคในตางประเทศ 
และการเปรียบเทียบกับองคกรทางการเงิน 
ระดับจุลภาคของไทย* 

บทนํา 

องคกรทางการเงินระดับจุลภาค (องจ.) เปนองคกรที่ใหบริการทางการเงินแกผูมีรายไดนอย 
(microfinance) ซึ่งมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในเศรษฐกิจไทย  ดังเห็นไดจากในป 2543 
อัตราสวนสินทรัพยของ องจ. ตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) สงูถงึรอยละ 26 
และสินทรัพยของ องจ. มีมูลคาสูงถึงหนึ่งในหาของสินทรัพยของสถาบันการเงินในระบบ 
ดังนั้นจึงควรศึกษาประสบการณของ องจ. ในตางประเทศเพื่อนําจุดเดนมาใชปรับปรุง 
องจ. ของไทย  

การศึกษานี้จะแบง องจ. ในตางประเทศออกเปน องจ. ที่ประสบความสําเร็จและ 
องจ. ที่ไมประสบความสําเร็จโดยใชอัตราการชําระคืนเงินตน (recovery rate) เปนเกณฑ
หลักในการตัดสิน  อัตราการชําระคืนเงินตนนี้เปนอัตราเฉลี่ยของหลายรอบการชําระคืน
ที่สั้นตามที่ องจ. ในตางประเทศนัดประชุมกับลูกหนี้เพ่ือกํากับและติดตามการชําระคืน 
หลายรอบการชําระคืนดังกลาวทําใหอัตราเฉลี่ยครอบคลุมระยะเวลาการปฏิบัติงานที่
คอนขางยาว เชน อัตราการชําระคืนเงินตนของ Grameen Bank ในบังคลาเทศคํานวณ
จากอัตราการชําระคืนในแตละสัปดาหแลวนํามาเฉลี่ยเปนรายป  

นอกจากนี้ยังใชอัตราการเขาถึงลูกคา (อัตราสวนของจํานวนลูกคาที่ องจ. ใหบริการ
ไดตอจํานวนบุคคลทั้งหมดที่อาจเปนลูกคาได) และอัตราหนี้สูญ (อัตรา drop-out) เปน
เกณฑในการตัดสิน องจ. วาประสบความสําเร็จหรือไมประกอบดวย การเปรียบเทียบ
ผลประกอบการของ องจ. ในหลายประเทศทําใหไดเกณฑวัดวา องจ. ที่ไมประสบ

                                                        
*  สรุปจากรายงานวิจัยเร่ืองเดียวกันของ ดร. ปกรณ วิชยานนท ผูอํานวยการวิจัยดานตลาดเงิน

ตลาดทุน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย ซ่ึงเปนบทที่ 4 ของรายงานวิจัยเร่ือง 
“โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการเงินระดับจุลภาค” โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา
ประเทศไทย เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเม่ือ
เดือนธันวาคม 2547 และจัดพิมพเผยแพรในป 2549 
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ความสําเร็จจะมีอัตราการชําระคืนเงินตนตํ่ากวารอยละ 90 และ/หรืออัตราการเขาถึงลูกคา
ตํ่ากวารอยละ 5 และ/หรืออัตราหนี้สูญสูงกวารอยละ 5  

บทความนี้แบงเปนสามสวน ไดแก 
1.  องจ. ในตางประเทศที่ประสบความสําเร็จ 
2.  องจ. ในตางประเทศทีไ่มประสบความสําเร็จ 
3.  ขอเปรียบเทยีบระหวาง องจ. ในตางประเทศกับ องจ. ของไทย  

องจ. ในตางประเทศที่ประสบความสําเร็จ 

1.  บังคลาเทศ 
1.1  Grameen Bank 

ธนาคารนี้เปนแบบอยางของการใหบริการทางการเงินระดับฐานรากแกหลาย
ประเทศ เชน ฟลิปปนส อินโดนีเซีย กอต้ังข้ึนในป 2526 โดยผูกูมีสัดสวนเปนเจาของถึง
รอยละ 93 และรัฐบาลมีสัดสวนเปนเจาของเพียงรอยละ 7 เนนการใหบริการแกประชาชน
ที่ยากจนมาก โดยใหความสําคัญกับผูกูเพศหญิงเปนพิเศษ (รอยละ 95 ของผูกูทั้งหมด) 
จุดประสงคหลักของการกูเงินสามอันดับแรก ไดแก นําไปใชจายดานคาโทรศัพท 
คาอาหารเด็ก และคาของชํา  

ธนาคารไดต้ังเง่ือนไขใหผูกูรวมตัวกันเปนกลุมๆ ละหาคนและตองสัญญาวาจะ
ปฏิบัติตามหลักการของธนาคาร 16 ขอ (เชน หามผูกูที่เปนหญิงมอบสินสอดแกคูสมรส) 
ธนาคารจะประเมินผูตองการกูเปนเวลาหนึ่งเดือนวาจะสามารถปฏิบัติตามหลักการของ
ธนาคารไดหรือไม จากนั้นจึงอาจปลอยกูใหแกสมาชิกสองในหาคนของกลุม เมื่อสองราย
แรกนี้ชําระคืนเงินตนและดอกเบี้ยครบภายใน 50 สัปดาหแลว อีกสามรายที่เหลือจึงจะมี
สิทธิกูเงินจากธนาคาร แมสมาชิกแตละคนจะไมตองรับผิดชอบหนี้สินของสมาชิกคนอื่นๆ 
ในกลุม แตเง่ือนไขนี้ก็ทําใหสมาชิกที่ยังไมไดเงินกูกดดันใหสมาชิกที่กูไปแลวชําระคืน
ตามกําหนด แรงกดดันจากเพื่อนรวมกลุมนี้ทําหนาที่เสมือนหลักประกันสินเชื่อซึ่ง
ธนาคารไมไดเรียกรองกอนปลอยสินเชื่อแตอยางใด แตธนาคารก็บังคับใหสมาชกิแตละคน
ตองมีเงินออมข้ันตํ่า 5 ตากาตอสัปดาหและนําฝากเขาบัญชีทุกสัปดาห หากขอสินเชื่อเกิน 
8,000 ตากา ตองฝากเงินอีกเดือนละ 50 ตากา ทั้งนี้ในแตละสัปดาหจะมีการประชมุระหวาง
ธนาคารและผูกูเพ่ือใหผูกูทยอยจายคืนภาระหนี้และฝากเงิน นอกจากนั้น ธนาคารจะถือ
โอกาสนี้ตรวจสอบและติดตามสถานการณเพ่ือประเมินการใชเงินกูและความสามารถใน
การชําระคืนของผูกูดวย 
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การปลอยสินเชื่อของธนาคารมีความยืดหยุนมาก เชน ไมมีการทําสัญญาเงินกู 
ไมเรียกรองหลักทรัพยค้ําประกันจากผูกู ไมมีการฟองรองในศาล เงินกูมีสองประเภท 
คือ เงินกูพ้ืนฐานและเงินกูยืดหยุน เงินกูประเภทแรกมีภาระหนี้ตายตัว แตหากลูกหนี้
ไมสามารถชําระคืนตามกําหนดได อาจเปลี่ยนเปนประเภทที่สอง โดยธนาคารจะ 
กันสํารองหนี้สูญรอยละ 50 ในปแรก และรอยละ 100 ในปที่สอง หากหนี้ยังคงคางชําระ
ในปที่สาม ธนาคารก็จะตัดหนี้สูญ ทั้งนี้ธนาคารแบงอัตราดอกเบี้ยสําหรับการกูเงิน
ออกเปนสี่รูปแบบ ไดแก 1) เงินกูทั่วไปรอยละ 20 ตอป 2) เงินกูเพ่ือการซื้อบานรอยละ 8 
ตอป 3) เงินกูเพ่ือการศึกษารอยละ 5 ตอป และ 4) ไมคิดดอกเบี้ยสําหรับผูที่จนมาก 

ธนาคารกลางของบังคลาเทศทําหนาที่กํากับดูแล Grameen Bank เชนเดียวกับ
ธนาคารอื่นๆ การที่ Grameen Bank มีทั้งบรรษัทภิบาลที่ดีและประสิทธิภาพในการทํางาน
สูงทําใหธนาคารนี้ประสบความสําเร็จอยางมาก ดังเห็นไดจากอัตราการชําระคืนเงินตน
สูงถึงรอยละ 99 โดยเฉลี่ยในชวงป 2543-46 ทั้งยังสามารถพึ่งตนเองไดและมีความยั่งยืน 
ซึ่งยืนยันไดโดยต้ังแตป 2538 ธนาคารไมตองพ่ึงเงินชวยเหลือหรือสินเชื่อที่มีเง่ือนไข
ผอนปรนเปนพิเศษทั้งจากแหลงทองถิ่นและตางประเทศ เนื่องจากมีเงินฝากพอที่จะ
ปลอยสินเชื่อไดรอยละ 75 ของเงินฝาก  

อยางไรก็ตาม Grameen Bank มีจุดออนสําคัญสองประการ ไดแก 1) ธนาคาร
ขาดระบบบัญชีมาตรฐาน จึงทําใหการชําระคืนภาระหนี้ไมแนนอน  และเงินกูพ้ืนฐาน
อาจปะปนกับเงินกูยืดหยุน จึงทําใหไมแนใจในความเพียงพอของเงินกองทุนและผล
ประกอบการที่แทจริง และ 2) ผูกูใชเงินกูเพ่ือการบริโภคมากกวาการผลิต 

1.2  Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC) 

BRAC ปลอยสินเชื่อแกคนจนโดยคํานึงถึงคุณลักษณะหลายแงมุมของผูกู เชน 
พิจารณาโครงการเกี่ยวกับสินเชื่อรายยอย/สุขอนามัย/การศึกษาและการฝกอบรมวาจะ
ชวยเพ่ิมความสามารถในการหารายไดของคนจนหรือไมและเทาใด  การที่ BRAC ให
ความสําคัญกับคุณลักษณะหลายแงมุมไปพรอมๆ กันเนื่องจากเห็นวาคุณสมบัติเหลานี้
ชวยเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน จะขาดแงมุมใดไปไมได  

ลักษณะเดนของ BRAC อีกประการหนึ่งคือการเปนสถาบันแหงการเรียนรู กลาวคือ 
BRAC ศึกษาพฤติกรรมของผูกูเพ่ือปรับปรุงบริการของตนใหตรงกับความตองการของ
ผูกู  หรืออีกนัยหนึ่งคือ BRAC ใหความสําคัญเปนอยางมากกับความยืดหยุนของการ
ใหบริการ  

จุดเดนเหลานี้กอใหเกิดผลดีหลายประการ  ไดแก  BRAC สามารถใหบริการ
ครอบคลุมกลุมลูกคาคนจนไดเฉล่ียถึงรอยละ 84 ในแตละเขตการปฏิบัติงาน (โดยในป 2546 



 รายงานทีดีอารไอ ฉบับที่ 57 เดือนเมษายน 2551  
 องคกรทางการเงินระดับจุลภาคในตางประเทศและการเปรียบเทียบกับองคกรทางการเงินระดับจุลภาคของไทย 

 

6 

มีสมาชิกทั้งหมด 4.07 ลานคน) และสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้นอยางสม่ําเสมอ ดังเห็น
ไดจากสัดสวนการพ่ึงเงินชวยเหลือลดลงจากรอยละ 72 ของงบประมาณในป 2537 เหลือ
เพียงรอยละ 20 ของงบประมาณในป 2546  นอกจากนี้ ในป 2546 อัตราการชําระคืน 
เงินตนยังสูงถึงรอยละ 98.04 อีกดวย 

2.  อินโดนีเซีย 

2.1  Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

BRI เปนธนาคารเพื่อการพัฒนาทางการเกษตรที่รัฐบาลอินโดนีเซียกอต้ังข้ึนใน
ป 2527 เพ่ือใหประชาชนผูมีรายไดนอยรวมถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถ
เขาถึงแหลงเงินของรัฐ โดยใหบริการทั้งในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท  ผูกูตองวาง
หลักทรัพยค้ําประกัน (ซึ่งสวนมากจะเปนที่ดิน) ในจํานวนที่เพียงพอกับเงินกู เงินกูที่ให
เปนเงินทุนหมุนเวียนมีอายุประมาณ 24 เดือน  สวนเงินกูเพ่ือการลงทุนมีอายุประมาณ 
36 เดือน และแมวา BRI จะเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 1.5 ตอเดือน (รอยละ 33 ตอ
ป) สําหรับการกูเพ่ือเปนทุนหมุนเวียน และรอยละ 1 ตอเดือน (รอยละ 22 ตอป) สําหรับ
การกูเพ่ือการลงทุน แต BRI ก็ใหความยืดหยุนแกลูกคาตราบเทาที่ลูกคามีความนาเชื่อถือ
ทางเครดิตและต้ังใจจะใชเงินกูอยางมีประสิทธิภาพ  

ในป 2544 BRI มียอดเงินฝากสูงกวายอดสินเชื่อเปนจํานวนมาก ซึ่งเกิดจาก
การเปดสาขายอย (BRI unit) ในป 2531 ทําใหสามารถระดมเงินฝากไดมาก กอปรกับ
วิกฤติสถาบันการเงินในป 2540-41 ทําใหประชาชนไมมั่นใจในสถาบันการเงินเอกชน 
จึงยายเงินมาฝากที่ BRI  

ความสําเร็จของ BRI พิจารณาไดจากหลายแงมุม กลาวคือ 1) สามารถเลี้ยงตัวเอง
ได โดยใชรายไดจากสวนตางดอกเบี้ยมาครอบคลุมตนทุนการดําเนินงานและขยายกิจการ 
2) อัตราสวนเงินฝากตอสินเชื่อเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 38 ในป 2527 เปนรอยละ 244 ในป 2543 
แสดงถึงความมั่นใจที่ลูกคามีใน BRI และชวยสรางความยั่งยืนใหกับธุรกิจของ BRI และ 
3) ในป 2543 อัตราการชําระคืนเงินตนสูงถึงรอยละ 99  

2.2  Bank Dagang Bali (BDB) 

BDB กอต้ังข้ึนในป 2513 โดยมฐีานะเปนธนาคารพาณิชยเอกชนที่นอกจากจะ
ใหบริการธนาคารพาณิชยตามปกติแลว ยังใหความสําคัญแกธุรกจิขนาดเล็กเปนพิเศษ 
โดยสินเชื่อบางประเภทอาจไมจําเปนตองมีหลักทรพัยค้ําประกัน โครงการเงินฝากระยะยาว
และผานหนวยงานเคลื่อนที่ทําใหมีลูกคาเงินฝากมากกวาลูกคาเงินกูเปนจํานวนมาก และ
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ทําใหในป 2544 BDB มียอดสนิเชือ่คงคางจํานวน 57 พันลานรเูปยห ในขณะทีม่ยีอดเงิน
ฝากสูงถงึ 190 พันลานรเูปยห  

จุดเดนของ BDB คือ 1) มีความยืดหยุนในดานสินทรัพยค้ําประกัน เพราะสิ่งที่ใช
ค้ําประกันสามารถครอบคลุมถึงสินทรัพยสวนบุคคล ยอดเงินฝากคงคาง (เงินฝากใน
บัญชี) อสังหาริมทรัพย การรวมลงนามรับรอง (co-signature) หรือรายไดจากการจางงาน 
2) รักษาความสมดุลระหวางเงินฝากและสินเชื่ออยูเสมอ เชน ปลอยสินเชื่อมากเฉพาะ
ในเวลาที่มีเงินฝากมาก  และ 3) เนื่องจากเปนธนาคารพาณิชยเอกชนจึงสามารถพึ่ง
เงินกองทุนเปนฐานในแงกองทุนรองรับความเสี่ยงในการปลอยสินเชื่อรายยอยได 

BDB มีผลกําไรสงูจนสามารถพึ่งตนเองไดอยางตอเนื่องในระยะยาว 

3.  มาเลเซีย 

Yayasan Usaha Maju (YUM) 

ต้ังแตป 2531 YUM เปนหนวยงานของรัฐที่ดําเนินการโดย Rural Development 
Corporation จนกระทั่งในป 2538 รัฐไดตัดสินใจแปรสภาพ YUM ใหเปนหนวยงานเอกชน 
เนื่องจากมีผลประกอบการดีมาก กลุมลูกคาเปาหมายครอบคลุมกลุมคนจนมากในชนบท
ซึ่งมีรายไดไมเกนิ 83 ดอลลารสหรัฐตอเดือน YUM ไดรับเงินชวยเหลือบางสวนและการ
ฝกอบรมจาก Grameen Bank จึงทําใหมีการดําเนินงานและกลยุทธคลายคลงึกับ Grameen 
Bank เชน 1) การจัดต้ังกลุมสมาชกิลูกคาจํานวนหาคน 2) การประชุมกับกลุมลูกหนีร้าย
สัปดาห และ 3) สมาชิกลูกคาตองฝากเงินออมตามขอบังคับ  

สินเชื่อของ YUM มีสองประเภทคือ สินเชื่อรายบุคคลและสินเชื่อรายกลุม โดย
สินเชื่อรายบุคคลแบงออกเปน ก) สินเชื่อแกสมาชิกทั่วไปเพ่ือใชเปนทุนเริ่มตนหรือขยาย
กิจการ และ ข) สินเชื่อแกสมาชิกที่กําลังจะพนเสนความยากจน (poverty line) 

YUM มีผลประกอบการนาพอใจมาก ดังเห็นไดจากอัตราการชําระคืนเงินตน
โดยเฉลี่ยในชวงป 2540-45 ที่สูงถึงรอยละ 96.97 และในป 2545 มียอดเงินกูคงคางสูงถึง 
42,746 ลานริงกิต คิดเปนรอยละ 9.5 ของยอดสินเชื่อทั้งหมด  และมียอดเงินฝากแบบ
บังคับ (จํานวนเงินที่บังคับใหสมาชิกฝาก) เปนจํานวน 2,889 ลานริงกิต คิดเปนรอยละ 0.7 
ของยอดเงินฝากทั้งหมด ความสําเร็จเหลานี้ยืนยันวากลยุทธหลักสามประการที่กลาวถึง
ขางตนนับเปนจุดเดนของ YUM อยางแทจริง 
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4.  แอฟรกิาใต 

4.1  Small Enterprise Foundation (SEF) 

SEF เปนองคกรพัฒนาเอกชน (NGO) ที่ไดรับการสนับสนุนจากหลายแหลง
เงินทุนใหจัดต้ังข้ึนในป 2535 ในเขตลิมโปโปของประเทศแอฟริกาใต ซึ่งประชากรสวนใหญ
มีฐานะยากจนที่สุดของประเทศ จุดประสงคหลักของ SEF คือ ใหบริการทางการเงินและ
ความชวยเหลืออื่นๆ แกกลุมผูยากจน เพ่ือใหสามารถประกอบกิจการและหารายไดจน
หลุดพนจากเสนความยากจน 

SEF เลียนแบบ Grameen Bank ของบังคลาเทศในเรื่องการติดตอกับลูกคาเปน
กลุม (กลุมละหาคน) และ SEF ไมเรียกรองหลักทรัพยค้ําประกันใดๆ กอนปลอยสินเชื่อ 
ทั้งยังใหความสําคัญกับลูกคาเพศหญิงเปนพิเศษอีกดวย (สัดสวนของลูกคาเพศหญิงสูง
ถึงระดับรอยละ 98-99 ตลอดมา) อยางไรก็ตาม SEF ตางจาก Grameen Bank ในแงที่
บังคับใหลูกคารวมกันรับผิดชอบภาระหนี้ของลูกคาภายในกลุม  

SEF มีเงินทุนจํากัด จึงมีหลักเกณฑเขมงวดบางประการในการปลอยสินเชื่อ เชน 
ปลอยสินเชื่อเพ่ือใหลูกคานําไปใชในการประกอบธุรกิจเทานั้น มิใชสินเชื่อเพ่ือการบริโภค 
สินเชื่อของ SEF มีสองประเภท คือ 1) MCP (Microcredit Program) มีกลุมเปาหมายเปน
คนจนที่สุดรอยละ 30 ในแตละจังหวัด แตผูกูตองดําเนินธุรกิจมาแลวอยางต่ําหกเดือน
กอนที่ SEF จะปลอยสินเชื่อ  สินเชื่อประเภทนี้จึงทําหนาที่เปนเงินทุนหมุนเวียนและ
เกื้อหนุนใหธุรกิจที่เปราะบางมีความมั่นคงยิ่งขึ้น  และ  2) TCP (Tshonisano Credit 
Program) ใหเงินทุนเพ่ือกระตุนใหผูหญิงในกลุมครัวเรือนยากจนที่สุดเริ่มกิจกรรมที่
สามารถสรางรายได 

ในชวงป 2544-46 อัตราการชําระคืนเงินตนเพ่ิมข้ึนเสมอมาพรอมๆ กับอัตราสวน
เงินฝากตอสินเชื่อ ความสําเร็จของ SEF ซึ่งพิจารณาไดจากอัตราการชําระคืนเงินตนนี้
ยืนยันวา การปลอยสินเชื่อเปนกลุมโดยไมเรียกรองหลักทรัพยค้ําประกัน  แตอนุมัติ
เฉพาะกรณีที่ลูกคานําไปประกอบธุรกิจโดยเนนลูกคาที่เปนผูหญิงนั้นนับเปนจุดเดน
ของ SEF อยางแทจริง  

4.2  FINCA 

เปน องจ. นานาชาติที่ดําเนินการอยูใน 17 ประเทศ โดยเริ่มธุรกิจในประเทศ
แอฟริกาใตต้ังแตป 2543 และมีลูกคาในประเทศ 2,500 คนซึ่งเทากับรอยละ 0.01 ของ
ประชากรทั้งหมด การปลอยสินเชื่อของ FINCA แบงเปนสองประเภทคือ 1) สินเชื่อราย
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กลุมสําหรับลูกคาผูมีรายไดตํ่า (ซึ่งเปนลูกคาสวนใหญ) และ 2) สินเชื่อรายบุคคลสําหรับ
ลูกคาที่มีฐานะดีกวากลุมแรก  

การปลอยสินเชื่อประเภทแรกจะจัดลูกคาผูมีรายไดตํ่ารวมกันเปนกลุมๆ ละแปด
ราย โดยสมาชิกทุกรายตองฝากเงินรวมกันเปนเงินฝากรวมของกลุม หากสมาชิกรายใด
ไมชําระคืนสินเชื่อ ยอดเงินฝากคงคางของกลุมก็จะถูกหักชดเชยกันไป  ในการปลอย
สินเชื่อใหแกลูกคาประเภทนี้   FINCA จะประชุมรวมกับลูกคาทุกสัปดาหเพ่ือกํากับและ
ติดตามการใชสินเชื่อและฐานะการเงินของลูกคา ลูกคาทุกรายตองฝากเงินเปนจํานวน
รอยละ 20 ของสินเชื่อ และตองชําระคืนเงินตนภายในแปดสัปดาหพรอมดอกเบี้ยในอัตรา
รอยละ 7 ตอเดือน  

การปลอยสินเชื่อรายกลุมชวยให FINCA ประสบความสําเร็จในการเขาถึงลูกคา
ผูมีรายไดตํ่าเปนอยางมากในประเทศแทนซาเนีย ยูกันดา และมาลาวี และการประชุม
ทุกสัปดาหก็ชวยกํากับติดตามสินเชื่ออยางใกลชิด 

5.  Catholic Relief Services (CRS) 

CRS เปนเครือขายของ องจ. ใน 31 ประเทศ (ณ 30 มิถุนายน 2545) มุงให
ความสําคัญกับลูกคายากจน โดยเฉพาะ 1) ลูกคาเพศหญิง 2) ลูกคาที่พ่ึงพาตนเอง 
(self-employed) และ 3) ลูกคาผูไมสามารถเขาถึงแหลงเงินกูที่เปนทางการในตลาดการเงิน
ของประเทศ  

ในชวงป 2503-13 CRS เริ่มประสานงานพัฒนาธุรกิจขนาดเล็ก ต้ังแตป 2531 ได
เริ่มทดสอบหลักการของการใหบริการทางการเงินแกผูมีรายไดนอยในหาประเทศภายใน
สามทวีป โดยพ่ึงเงินของตนเองและเงินชวยเหลือจาก USAID (United States Agency for 
International Development) ทุกๆ 5 ป (2531-36, 2536-41)   CRS มีเปาหมายหลักสอง
ประการ คือ จํานวนลูกคาและการแปรรูปหนวยงานทองถิ่นใหเปนสถาบันการเงินที่
เขมแข็ง  

CRS ประสบความสําเร็จอยางมากในการสนับสนนุหนวยงานทองถิ่นหรือ องจ. 
ใหปลอยสนิเชื่อรายยอย กลาวคอื ณ เดือนมิถนุายน 2545 องจ. ในเครอืของ CRS สามารถ
ครอบคลมุลูกคาไดถึง 351,080 รายใน 31 ประเทศ (เชน อารเมเนยี กัมพูชา อียิปต เปรู 
ฯลฯ) ภายในทวปีแอฟริกา เอเชยี ยุโรป อเมริกาใต และแคริบเบียน โดยรอยละ 87.4 
ของลูกคาเหลานี้เปนผูหญิง และอตัราหนี้คางชําระเกินกําหนดต่ําเพียงรอยละ 7.7  

องจ. ในเครือ CRS ประสบความสําเร็จในการดําเนินการดังกลาวเนื่องจากปฏิบัติ
ตามหลักการสําคัญหกประการ (ที่คลายคลึงกับหลักการของ Grameen Bank) ไดแก 
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1.  ใหบริการลูกคาที่ยากจนที่สุดโดยเฉพาะผูหญิงที่มักไมสามารถเขาถึงสินเชื่อ
ในระบบการเงินทั่วไป 

2. เช่ือมโยงขนาดของสินเชื่อที่ใหแกลูกคากับขนาดของเงินฝากจากลูกคา 
เพ่ือใหแนใจวาลูกคามีฐานะดีข้ึนหลังจากที่ไดกูเงินไปแลว 

3.  ใชการค้ําประกันโดยสมาชิกภายในกลุม (แทนทีจ่ะบังคับใหลูกคาหาหลักทรัพย
มาค้ําประกัน) หมายถึง ลูกคาในกลุมจะไดรับสินเชื่องวดใหมก็ตอเมื่อลูกคารายอื่นใน
กลุมเดียวกันที่เบิกเงนิกูไปแลวไดชําระคืนภาระหนีค้รบถวน หลักการนี้ชวยในการติดตาม
หนี้เปนอยางมาก ทั้งนี้ CRS อนุญาตใหผูตองการกูริเริ่มกอต้ังกลุมลูกคาข้ึนไดเอง 

4.  ใหลูกคามีสวนรวมในการบริหารงานของ องจ. แทบทุกข้ันตอนต้ังแตการ
ตรวจสอบคําขอกูเงินไปจนถึงการเรียกเก็บเงินกูที่ไดปลอยไปแลวและถึงกําหนดชําระคืน  

5.  ใหความสําคัญกับจํานวนลูกคาและการเลี้ยงตนเองได (self-sufficiency) หาก 
องจ. ใหบริการครอบคลุมลูกคาไดเปนจํานวนมากยอมหมายถึงสามารถชวยเหลอืคนจน
ไดมาก และ CRS พยายามเลี้ยงตนเองใหไดโดยสนับสนุนให องจ. บริหารงานอยางมี
ประสิทธิภาพและนําอัตราดอกเบี้ยในราคาตลาดมาใชในการดําเนินงานขององคกร 

6.  วางแผนให องจ. ดํารงอยูไดอยางยั่งยืนเพ่ือชวยเหลือคนจน ซึ่งอาจรวมถึง
การปฏิรูปสถาบันที่เกี่ยวของใหเปนองคกรการเงินเฉพาะกิจ หรือการสงเสริมใหกิจกรรม
ที่ชาวทองถิน่ไดรเิริ่มข้ึนมามีความเปนปกแผน 

องจ. ในตางประเทศที่ไมประสบความสําเร็จ 

1.  บังคลาเทศ 

GONA BIMA 

เปนองคกรที่อยูในเครือของ Delta Life Insurance และเปนผูบุกเบิกการใหบริการ
แบบครบวงจรที่มีขนาดเล็กซึ่งรวมบริการประกันชีวิตและรับเงินฝากเขาดวยกัน พรอมทั้ง
ปลอยสินเชื่อรายยอยแบบ Grameen Bank โดย GONA BIMA จะขายประกันชีวิตเพ่ือระดม
เงินฝาก หลังจากนั้นก็จะรวบรวมเบ้ียประกันเขาดวยกันเปนแหลงเงินทุนเพ่ือนําไปปลอย
สินเชื่อรายยอย หรืออีกนัยหนึ่งคือสินเชื่อที่เกิดจากเงินออมเชิงบังคับในรูปประกันชีวิต 

ในข้ันตอนการปลอยสินเชื่อ GONA BIMA จะใหลูกคาเการายรวมกันเปนกลุม 
โดยสามรายจะไดรับสินเชื่อกอนเม่ือจายเบี้ยประกันครบหนึ่งปแลว ลูกคาสามรายตอไป
จะไดรับสินเชื่อเมื่อสามรายแรกชําระคืนเงินตนและจายเบ้ียประกันไปแลวอยางนอย
สามเดือน สมาชิกทุกรายของกลุมจะรวมกันรับผิดชอบการชําระคืนสินเชื่อที่ GONA BIMA 
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ปลอยใหกับสมาชิกแตละราย ลูกคาตองชําระคืนสินเชื่อภายใน 12 เดือน โดยผอนชําระคืน
เปนรายเดือนพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 20 ตอป ตามเงื่อนไขนี้ GONA BIMA จะ
ประชุมกับลูกหนี้เปนรายเดือน ตลอดจนจํากัดขอบเขตของสินเชื่อที่ลูกคาแตละรายจะ
เบิกไดไมใหเกินหนึ่งในสามของเบี้ยประกันทั้งหมด และลูกคาทั้งกลุมจะเบิกไดไมเกิน
รอยละ 60 ของเบี้ยประกันทั้งป โดยลูกคาแตละรายสามารถไดรับสินเชื่อสูงสุดเปนจํานวน 
5,000 ตากา  

ในการขอสนิเชื่อลูกคาจะตองยื่นเอกสารหลายประเภท เชน ใบยนืยนัจากประธาน
กลุมลูกคา ใบรับรองอายุ ใบรับรองแพทย 

แมวาหลักการของ GONA BIMA อาจดูรอบคอบและละเอียดถี่ถวน แตผล
ประกอบการกลับไมเปนที่นาพอใจ อัตราการชําระคืนเงินตนโดยเฉลี่ยในอดีตอยูที่ระดับ
เพียงรอยละ 65.8 จุดออนที่ทําให GONA BIMA ไมประสบความสําเร็จมีหลายประการ 
ไดแก 1) การกําหนดจํานวนสมาชิกของกลุมลูกคาไวที่เกาคนนับวามากเกินไป 2) การ
ประชุมกับลูกคาเปนรายเดือนนั้นทิ้งชวงหางเกินไป ทําใหการติดตามและประเมินผลไม
ทันตอสถานการณ 3) เอกสารที่ลูกคาตองสงมอบเพ่ือขอสินเชื่อมีมากเกินไป และหาได
ยากในเขตชนบทของบังคลาเทศ และ 4) เกิดปญหาสภาพคลอง เนื่องจากชวงเวลาของ
การหมุนเวียนสินเชื่อแกลูกคาภายในกลุมไมสอดคลองกับระยะเวลาที่ไดรับเบ้ียประกัน 

2.  อินโดนีเซีย 

Badan Kredit Desa (BKD) 

เปนองคกรการเงินขนาดเล็กมากที่มีรัฐบาลหมูบาน (village government) เปน
เจาของ BKD ใหบริการทางการเงินแกกลุมลูกคารายไดตํ่าโดยดัดแปลงรูปแบบบริการ
การเงินใหตรงกับความตองการของลูกคา เนื่องจาก BKD พยายามตอบสนองความตองการ
ของลูกคาอยางมาก จึงมิไดเปดดําเนินกิจการทุกวัน แตจะดําเนินการตามสภาวะความ
ตองการและอุปทานสินเชื่อ กอนที่ BKD จะปลอยสินเชื่อ ลูกคาตองฝากเงินจํานวนหนึ่ง 
โดยเฉลี่ยแลว BKD จะปลอยสินเชื่อประมาณ 300,000-400,000 รูเปยห  อัตราดอกเบี้ย
อยูในระดับรอยละ 2-6 ตอเดือน  ทั้งนี้ในป 2545 BKD มียอดสินเชื่อคงคางจํานวน 204 
พันลานรูเปยห (รอยละ 0.06 ของยอดสินเชื่อคงคางทั้งหมด)  และมีเงินฝากจํานวน 38 
พันลานรูเปยห (รอยละ 0.004 ของยอดเงินฝากทั้งหมด) 

แม BKD จะมีกลไกการทํางานซึ่งดูเหมือนทําใหสามารถชวยเหลือผูมีรายไดตํ่า
ไดดี แตผลประกอบการกลับไมดีเทาที่ควร กลาวคือ อัตราการชําระคืนเงินตนตํ่าเพียง
รอยละ 80 ในชวงป 2540-45 ไมสามารถพึ่งตนเองไดเนื่องจากมีเงินฝากไมเพียงพอ และ
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เขาถึงลูกคาไดเพียงรอยละ 3 ของครัวเรือนในหมูเกาะชวา สาเหตุของความลมเหลวเหลานี้
มีหลายประการ เชน 1) ไมจัดชั้นสินเชื่อใหถูกตองตามระดับความเสี่ยง ทําใหกันสํารอง 
หนี้สูญไมเพียงพอและคุณภาพสินเชื่อตํ่ากวาที่ควร 2) ขาดบรรษัทภิบาลและการควบคุม
ภายในที่เปนระบบ และ 3) BKD ในหลายหมูบานขาดการประสานงานที่ดีระหวางกัน 

3.  มาเลเซีย 

Amanah Ikhtiar (AIM) 

เปนองคกรพัฒนาเอกชนที่จัดตั้งขึ้นในป 2530 (โดยใช Grameen Bank เปน
แมแบบ) เพ่ือใหบริการแกรอยละ 2.2 ของประชากรผูมีรายไดตํ่าที่สุดโดยเฉพาะผูหญิง 
ระหวางป 2532-38 AIM พ่ึงเงินใหเปลาจากรัฐบาลมาเลเซียทั้งหมดจึงไมมีแรงจูงใจให
พ่ึงตนเอง ในป 2545 AIM มียอดสินเชื่อคงคาง 140.7 ลานริงกิต (รอยละ 0.0003 ของ
ยอดสินเชื่อคงคางทั้งหมด) 

ในระยะแรก AIM ใหความชวยเหลือทั้งดานเศรษฐกิจ (รอยละ 80) และสังคม 
(รอยละ 20)  แตหลังจากป 2535 AIM เริ่มมีปญหาในการบริหารเงินเนื่องจากสาเหตุ
หลายประการ เชน 1) ใหความสําคัญกับยอดสินเชื่อคงคางแทนที่จะคํานึงถึงจํานวนและ
ฐานะของลูกคา 2) ปลอยสินเชื่อแกผูร่ํารวยเกินเปาหมาย ทําใหขนาดของสินเชื่อและ
ความเสี่ยงของโครงสรางการลงทุน (portfolio) สูงเกินควร โดยมีอัตราเพ่ิมจากรอยละ 10 
เปนรอยละ 20 เทากับดอกเบี้ยคงคาง 3) เรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราที่ตํ่าเกินควรซึ่งไม
ครอบคลุมตนทุนที่แทจริง 4) พยายามขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพ่ือหาเงินมาชดเชยลูกคาที่มี
คุณภาพต่ํา ทําใหสูญเสียลูกคามุสลิมที่ดีไปเปนจํานวนมาก  5) มีการแทรกแซงทาง
การเมืองหลายครั้ง เชน รัฐบาลใหเงินอุดหนุนผานองคกรอิสลาม (YPEIM) แทนที่จะใหแก 
AIM โดยตรง ทําใหการเบิกจายเงินยืดเยื้อกวาที่ควร และ 6) มีจุดบกพรองหลายประการ
ในระบบการบริหารจัดการขอมูล  

ดวยเหตุนี้ จึงไมนาแปลกใจที่แมธนาคารกลางของมาเลเซียไดพยายามเขา
ชวยเหลือ AIM ดวยเงินจํานวนมากในป 2540  แต AIM ก็ยังประสบปญหาการเรียกคืน
สินเชื่อจนอัตราหนี้สูญสูงถึงรอยละ 6 ตอป และความเสี่ยงของโครงสรางการลงทุนสูงข้ึน
อยางมาก 

ขอเปรียบเทยีบระหวาง องจ. ในตางประเทศกับ องจ. ของไทย 

องจ. ประเภทไมเปนทางการของไทยเกิดข้ึนจากสมาชิกที่มารวมตัวกันโดยสมัครใจ
และกําหนดกฎเกณฑโดยสมาชิกดวยกันเอง ยึดถือปรัชญาในการพึ่งตนเองและชวยเหลือ
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เกื้อกูลกัน ตลอดจนไมมุงหวังผลกําไร จากประสบการณที่ผานมา การรวมตัวกอต้ังและ
ปฏิบัติงานของ องจ. ดังกลาวมีผลดีพอควรโดยเฉพาะในกลุมที่สมาชิกมีความคุนเคยกัน
เปนอยางดี อยางไรก็ตาม องจ. หลายแหงประสบปญหาดานการบริหารจัดการ ระบบบญัชี 
ระบบบริหารความเสี่ยง  ระบบตรวจสอบ  ระบบรายงาน  และการเชื่อมโยงหรือการสราง
เครือขายระหวางกลุมมีคอนขางนอย 

ประเด็นสําคัญที่เรียนรูไดจากประสบการณของ องจ. ในตางประเทศเพื่อนํามาใช
ปรับปรุง องจ. ของไทยมีดังนี ้

1.  องจ. ในตางประเทศ  (เชน Grameen Bank และ CRS)  สรางเครือขายและ
เช่ือมโยงกันระหวางชุมชนอยางแพรหลาย  ในขณะที่ องจ. ของไทยขาดคุณลักษณะนี้ 
ผลประโยชนสําคัญสี่ประการของเครือขายและการเชื่อมโยงดังกลาว คือ ก) ทําใหสามารถ
ครอบคลุมลูกคาสินเชื่อและลูกคาเงินฝากไดมากพอและกวางขวาง  ข) การครอบคลุม
ลูกคาไดกวางขวางชวยถวงดุลความเสี่ยงและสรางเสถียรภาพใหกับโครงสรางทาง
การเงินของ องจ. ค) สรางความคลองตัวใหกับการบริหารเงินของ องจ. กลาวคือ มีอุปสงค
และอุปทานของการเงินที่มากและถี่พอ และ ง) ผลประโยชนจากทั้งสามประการที่กลาว
มาจะชวยให องจ. สามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน แตไทยกลับหนุนให องจ. มีอิสรภาพ
ในการบริหารงานดวยตนเอง ซึ่งเปนการใหความสําคัญกับทั้งการเขาเปนสมาชิกโดย
สมัครใจและการกําหนดกฎเกณฑโดยสมาชิกในกลุมดวยกันเอง 

2.  องจ. ของไทยขาดกลไกที่สําคัญของ Grameen Bank ที่ ก) ใชประโยชนจาก
การที่กลุมคนจนขาดโอกาสที่จะเขาถึงแหลงเงินเปนเครื่องมือในการติดตามหนี้ ข) ควบคมุ
ใหกลุมสมาชิกมีขนาดเล็กพอที่จะใหสมาชิกติดตามหนี้ของสมาชิกดวยกันเองไดอยาง
ใกลชิด  และ ค) จัดการประชุมระหวางตัวแทนของ องจ. และกลุมลูกหนี้อยางถี่พอควร
เพ่ือให องจ. สามารถติดตามและกํากับหนี้ของกลุมสมาชิกไดทันตอสถานการณ  แตไทย
กลับใชการค้ําประกันสินเชื่อดวยหลักทรัพยหรือโดยบุคคลในลักษณะเดียวกับที่ธนาคาร
พาณิชยและบริษัทเงินทุนโดยทั่วไปดําเนินการ ทําใหไมสามารถใหบริการกลุมคนจนได
อยางทั่วถึง และการขาดการดูแลลูกคาอยางใกลชิดทําใหอัตราการชําระคืนเงินตนใหแก 
องจ. ของไทยต่ํากวาของ องจ. ในตางประเทศ 

3.  องจ. จํานวนมากของไทยมักเปน องจ. ของรัฐหรือ องจ. ที่รัฐเปนผูสนับสนุน 
แมบทบาทของรัฐในแงนี้จะดูเหมือนชวยริเริ่มและผลักดันใหเกิดหนวยงานที่ทําหนาที่
คลายกับ องจ. ในตางประเทศ แตก็สรางจุดออนให องจ. ของไทยเชนกัน เชน ขาดการ
กระจายการปลอยสินเชื่อใหแกกลุมลูกคาหลายประเภท ไมสามารถถวงดุลความเสี่ยง
หรือสรางเสถียรภาพใหเพียงพอแกการรับเงินฝากและการปลอยสินเชื่อแกกลุมคนจน 
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ตลอดจนไมสามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืนเนื่องจากตองพ่ึงเงินทุนจากงบประมาณ
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