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บทคัดยอ 

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ:  เครื่องมือของนโยบายรัฐ 
ในการเขาถึงผูที่ไมไดรับบริการจากธนาคารพาณิชย 

 สถาบันการเงนิเฉพาะกิจไดมีบทบาทเพิ่มขึ้นมากในภาคการเงินไทย นบัต้ังแตหลังวิกฤตการณการเงิน
เอเชีย 2540 ดงัจะเห็นไดจากสวนแบงตลาดของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งเพิ่มขึน้จาก 10% ในป 2539 เปน 
18%ในป 2548 ทั้งนี้เนือ่งมาจากเหตุผลสองประการคือ  1) การที่บริษัทเงินทุนและบริษัทหลักทรพัย 56 แหง
ไดถูกปดกิจการอยางถาวร ในป 2540 และ 2) สถาบันการเงินเฉพาะกิจตองสนองนโยบาย “ประชานิยม” ของ
รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชนิวัตร ในชวง 5-6 ปที่ผานมา โครงการประชานยิมหลายโครงการปลอยสินเชื่อสูงมาก 
เชน โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนุเมอืง ซึ่งธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. รับผิดชอบ ตองปลอยสินเชื่อแก
รัฐบาลเปนวงเงินประมาณ 70,000 กวาลานบาท ในป 2544   
 ในป 2549 สถาบันการเงินเฉพาะกิจในประเทศไทยมีทั้งหมดเพียง 8 แหง 3 แหงมีขนาดใหญ ที่เหลือ
เปนขนาดเล็ก ในป 2548 สินเชื่อสวนใหญของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ–ประมาณ 40%–เปนสินเชื่อเพื่อที่อยู
อาศัย 5.5% เปนสินเชื่อธุรกิจ สินเชื่อเพื่อการบริโภค 5.3% และเปนสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 5.5%  
 เพื่อสนองนโยบาย “ประชานิยม” ของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อัตราการปลอยสินเชื่อของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจเพิ่มขึ้นสูงมาก ในชวงป 2544-2548 มคีาเฉล่ียอยูที่ 15% ตอป ในขณะที่อัตราเพิ่มของสินเชื่อ
ของธนาคารพาณิชยเฉลี่ยที่ 4% ตอปเทานั้น ในระยะเวลาเดียวกัน 
 อยางไรก็ตาม มีสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 2 แหงที่ปลอยเงินกูเพิ่มขึน้มาก ไดแก ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) และธนาคารออมสิน สําหรับ ธพว. ไดปลอย
สินเชื่อโดยเฉลีย่เพิ่มขึ้นถึง 74% ตอป ยังผลใหมหีนี้ที่ไมกอใหเกดิรายไดตอสินเชื่อสูงสุดในบรรดาสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจทั้งหมด ซึ่งอยูที่ 22.5% ในป 2547 และเพิ่มเปนประมาณ 30% ในป 2549  
 หนี้ทั้งในประเทศและตางประเทศของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ลดลงจาก 365,065 ลานบาทในป 
2543 เหลือ 296,275 ลานบาทในป 2547 หรอืลดลงประมาณ 15% ภายในระยะ 5 ป หนี้สวนใหญเปนหนี้
ภายในประเทศ รัฐบาลไมค้ําประกัน  
 การที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจตองสนองนโยบายรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ในชวง 5-6 ปที่ผาน
มามีผลให 
 1.  อัตราการทํากําไรของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจบางแหง เชน ธนาคารออมสินและ ธพว. มีแนวโนม
ลดลง แตสําหรบั ธ.ก.ส. อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนมแีนวโนมสูงขึ้น  
 2.  ในป 2548 ธอส. มีประสิทธิภาพในการดาํเนินงานสูงสุด ตามมาดวย ธสน. ธนาคารออมสนิและ ธ.
ก.ส. ตามลําดับ สวน ธพว.มปีระสิทธิภาพในการดําเนินงานต่ําสุด 
 3.  ความมั่นคงของธนาคารเฉพาะกิจ (ซึ่งวัดโดย BIS Ratio) เกือบทุกแหงลดลง 
 เพื่อใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจปลอยกูใหแกรากหญาไดทกุหยอมหญา ไดมีการนํานวัตกรรมทาง
การเงินมาใช ไดแก การแปลงสินทรัพยเปนทุน นัน่คือ ใหนาํเอาสินทรัพยที่แตกอนนั้นนํามาค้ําประกันเงินกูจาก
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สถาบันการเงินในระบบไมได ก็ใหใชสินทรัพยเหลานั้นค้ําประกันเงินกูได เชน  สปก. 4-01 สินทรัพยสิทธิการเชา 
เชาซื้อ เชน สญัญาเชาแฟลตการเคหะแหงชาติ สัญญาเชาแผงคา กทม. สัญญาการเชาที่ราชพัสดุ สินทรัพย
ประเภทที่สาธารณะ  เปนตน การปลอยกูโดยโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน จะทําใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
มีความเสี่ยงที่จะไมไดรับเงินคืนสูงขึน้ (Default Risk)  นอกจากนั้น การแปลงทรพัยสินสวนรวมใหเปนทุน
สวนตัวนั้น นบัเปนวิธีการอุดหนุน (subsidy) คนจน โดยที่รัฐบาลไมตองเสียคาใชจาย และจะทําใหสินทรพัย
สาธารณะเสื่อมโทรมลง 
 โครงการบางโครงการที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจตองดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ 
ชินวัตร เชน โครงการกองทนุหมูบานและชมุชนเมือง มีผลให ธ.ก.ส. ประสบการขาดทุนประมาณปละ 300 ลาน
บาท ดังนั้น รฐัตองชดเชยผลขาดทุนนั้น มิฉะนั้นจะสงผลเสยีตองบดุลของ ธ.ก.ส. 
 บทความนี้มีขอเสนอดังนี ้
 1. ใหกระทรวงการคลังจัดสถาบนัการเงินของรฐั (Financial State Owned Enterprises) อื่นๆ  เชน 
บริษัท บรหิารสินทรัพยของรฐั บบส. บสท. เปนตน เขาอยูในสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อที่สถาบนัการเงิน
เหลานั้นตองถกูตรวจสอบโดยธนาคารแหงประเทศไทย และใหกระทรวงการคลงัเปดเผยผลการตรวจสอบ
สถาบันเหลานัน้ตอสาธารณะชน 
 2. ใหมีการแบงแยกตลาดกันอยางชัดเจน (Market Segmentation) ระหวางสถาบันการเงนิเฉพาะกิจ
แตละแหง 
 3.  นโยบายกึ่งการคลังหรือ Quasi-fiscal policies ที่รัฐบาลใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจดําเนินการ 
และที่ตองใชงบประมาณแผนดินชําระหนี้หรือที่เปนงบผูกพัน ตองผานความเห็นชอบของสภาผูแทนราษฎร 
 4.  โครงการใดที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจกําลังดําเนินการอยูตามนโยบาย “ประชานิยม” ที่เปน
โครงการที่ดีและเปนประโยชนตอประชาชน ก็ควรทําตอไป และใหรัฐบาลชุดปจจุบันเขาไปดูแลกองทุนหมูบานฯ 
อยางใกลชิด และใหกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ใหคณะกรรมการกองทนุหมูบานกันเงนิ
สวนหนึ่งของเงินกองทนุฯ มาใชในการแกปญหาสังคมในแตละหมูบานและชุมชน 
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Abstract 

Specialized Financial Institutions:  
A Policy Tool to Fill the Gap Left by Commercial Banks 

Specialized Financial Institutions-SFIs have played an increasing role in the Thai 
Financial Sector after the 1997 Asian Financial Crisis. Their market shares – in terms of total 
assets – had increased from 10 percent in 1996 to 18 percent in 2005. This is due to the 
collapse of 56 finance and securities companies in 1997 and the launch of “Populist Policies” 
by the Thaksin Administration since 2001. 

 Currently, there are eight SFIs in Thailand. All are State Owned Enterprises. Three 
are large-sized institutions – each has an asset higher than 25 percent of the total assets, 
whereas the rests are small ones with total assets of less than 5 percent. In 2005, about 40 
percent of SFIs’ total loans were extended to Housing Loans, 5.5 percent to Consumer Loans 
and another five percent to Corporate Loans. 

 The debt of 8 SFIs, currently not included in public debt, was decreased from 12 
percent of GDP in 2000 to 8 percent in 2005. The SFIs’ outstanding debt had decreased from  
Bt 365,065 million in 2000 to Bt 296,275 million in 2005 or decreased by 15 percent during 
this period. Most of the debt is non-guaranteed domestic debt, while external debt has been 
declining.  

In complying with politically mandated lending objectives–to extend various kinds of 
loans to the grass roots throughout the country–has resulted in higher risks for Specialized 
Financial Institutions. The stabilities of these institutions in terms of lower BIS ratios are 
deteriorated. Only BAAC has a favorable BIS ratio throughout these years. Some SFIs for 
instance Government Savings Bank and SME bank have lower profits measured by ROE and 
ROA. Some SFIs have a higher Non-Performing Loans–NPLs. SME bank had the highest 
NPLs of 22 percent in 2005 and is almost reaching 30 percent in 2006. 

 The author recommends that: 

1.  Other Financial State Owned Enterprises such as State AMCs should be included 
in SFIs. 

2.  Debt of SFIs should be included in public debt. 

3.  Clearer market segmented for each SFIs is warranted and 

4.  The populist programs carrying out by SFIs which benefits the majority of the 
people such as the village and community fund should be maintained. The current 
government should make use of this fund to solve the social problems in each 
village. 
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สถาบันการเงินเฉพาะกิจ: เครื่องมอืของนโยบายรัฐ 
ในการเขาถึงผูท่ีไมไดรับบริการจากธนาคารพาณิชย* 

  เพลินพิศ สัตยสงวน**  
 

1.  คํานํา: การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการเงิน (Financial Structure) ของประเทศไทย  

 หลังจากเกิดวิกฤตการณการเงินเอเชีย (The Asian Financial Crisis) ในป 2540 โครงสรางทางการ
เงินของประเทศไทยมีความสมดุลมากขึ้น กลาวคือ การกูยืมเงินจากสถาบันการเงินมีสัดสวนลดลงมาก เมื่อ
เทียบกับตลาดทุน (Capital Markets) ซึ่งไดแก การกูยืมในตลาดพันธบัตร (Bond Markets) หรือตลาดตราสาร
หนี ้(Debt Markets) และตลาดหุน (Stock Markets) ก็มีความสําคัญเพิ่มขึ้น 
 รูปที่ 1.1 แสดงใหเห็นถึงโครงสรางทางการเงินของประเทศไทยในชวงกอนและหลังวิกฤตการณการเงิน
เอเชีย จะเหน็วา ระบบการเงินไทยในชวงกอนวิกฤตฯ ในป 2539 เปนระบบที่พึ่งพิงสถาบันการเงิน โดยเฉพาะ
ธนาคารพาณิชยเปนสําคัญหรอืที่เรียกวาเปน Bank-Based Economy  สถาบันการเงินเปนแหลงที่มาของ
เงินทุนที่สําคัญที่สุดของภาคธุรกิจและครัวเรอืน กลาวคือ การกูยืมในระบบการเงินไทยมาจากสถาบันการเงิน 
68% จากตลาดหุน 27% และมาจากตลาดตราสารหนี้เพยีง 5% หรืออาจพูดอีกนัยหนึ่งวาการกูยืมสวนใหญใน
ระบบการเงินไทยในชวงกอนวิกฤตฯ เปนการกูยืมทางออม (Indirect Finance) โดยผานตัวกลางทางการเงิน 

รูปที่ 1.1 
โครงสรางทางการเงินของประเทศไทยในชวงกอนและหลังวิกฤตการณการเงินเอเชีย ป 2539 และ 2548 

                          2539                                                             2548 
 

 
 
                    
 
 

ที่มา: สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง 

                                            
*  ผูเขียนขอขอบคณุนายวทญัู พุทธรักษา และ น.ส. วารียา เตวุฒิพงศ นักศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งเปนผูชวยในการหาขอมูลสําหรับใชในการเขียนบทความนี ้
**  ดร. เพลินพิศ อาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
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2 สถาบันการเงินเฉพาะกิจ: เครื่องมือของนโยบายรัฐในการเขาถึงผูที่ไมไดรับบริการจากธนาคารพาณิชย 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

 แตภายหลังวิกฤตการณการเงินเอเชีย การที่สถาบันการเงินโดยเฉพาะธนาคารพาณิชยไดลดการปลอย
สินเชื่อลงอยางมาก เนื่องจากประสบปญหาหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (Non-Performing Loans-NPLs) สูง ภาค
ธุรกิจจึงหนัไประดมทุนในตลาดพันธบัตรและตลาดหุนมากขึ้น ดังจะเห็นไดวา ในป 2548 สัดสวนการกูยืมจาก
สถาบนัการเงนิลดลงเหลือ 43% แตสัดสวนการกูยืมในตลาดตราสารหนี้เพิม่ขึ้นจาก 5% เปน 20% สวนการพึง่พิง
ตลาดหุนไดเพิ่มขึ้นจาก 27% เปน 37% ดังนั้น ในชวงหลงัวิกฤตการณการเงินเอเชีย การกูยืมในระบบการเงิน
ไทยจึงเปนการกูยืมทางตรง (Direct finance) เปนสวนใหญ หรือเรียกไดวาเปน Market-based Economy 

1.1  บทบาททีเ่พ่ิมขึ้นของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ (Specialized Financial Institutions)        
 ถาเรานํารูปที่ 1.1 เฉพาะสวนที่เปนสถาบันการเงินมาวิเคราะหลงลึกขึน้ ก็จะพบวา สถาบันการเงิน
เฉพาะกิจมีความโดดเดนมากขึ้นในระบบการเงินไทยในชวงหลังวิกฤตการณการเงินเอเชีย รูปที่ 1.2 แสดงให
เห็นถึงสวนแบงตลาดของสถาบันการเงินตางๆ ในชวงกอนและหลงัวิกฤตการณการเงินเอเชีย ซึ่งจะเห็นไดวา 
ขณะที่สวนแบงตลาดของบรษัิทเงินทุน (บง.) และบริษัทเครดิตฟองซิเอร (บค.) ลดลงอยางมาก จาก 22% ในป 
2539 เหลือเพยีง 4% ในป พ.ศ. 2548 เนื่องจากบริษัทเงินทุนไดถูกปดกิจการอยางถาวรทั้งสิ้น 56 แหงในป 
2540 แตสวนแบงตลาดของสถาบันการเงนิเฉพาะกิจไดเพิ่มขึ้นจาก 10% ในป 2539 เปน 18% ในป 2548 
ขณะที่สวนแบงตลาดของธนาคารพาณชิยเพิ่มจาก 62% เปน 68% และของธนาคารตางประเทศไดเพิ่มขึ้นจาก 
6% เปน 10% 

รูปที่ 1. 2 
สวนแบงตลาดของสถาบันการเงินในประเทศไทย1 พ.ศ. 2539 และ พ.ศ. 2548 

หมายเหต:ุ  1 สวนแบงตลาดวัดโดยใชสัดสวนของสนิทรัพยของแตละสถาบันการเงินตอสินทรัพยรวมของระบบสถาบนัการเงิน 
ที่มา:  ดร. รุง โปษยานนท  มัลลิกะมาส และ คณะ, ความทาทายของธนาคารพาณิชยภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม

ทางเศรษฐกิจและการเงิน, สิงหาคม 2548. 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เร่ือง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

 รัฐบาลทุกยุคทกุสมัยไดใชสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อสนองนโยบายของรัฐในการจัดสรรสินเชื่อและ
บริการทางการเงินไปสูกลุมเปาหมายที่ตองการ ในชวงกอนวิกฤตฯ ระหวางป 2538-กลางป 2540 สถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ 5 แหง ไดแก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.)  ธนาคารออมสิน 
ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.)  ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ธสน.)  และธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.)  ไดปลอยสินเชื่อเพิ่มขึ้นมาก  อตัราเพิ่มของ
สินเชื่อของธนาคารเฉพาะกิจ 5 แหงนี้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเทากับ 41%, 36% และ 43% ในป 2538, 2539 และ 
2540 ตามลําดับ (ดูตารางที่ 1.1 และรูปที ่1.3 และรูปที่ 1.4) นับวาสูงกวาอัตราการเพิ่มของสินเชือ่ของธนาคาร
พาณิชยในระยะเวลาเดียวกัน เปนที่นาสังเกตวาอัตราเพิ่มของสินเชือ่ของหลายสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพิ่มขึ้น
สูงมากในป 2540 โดยเฉพาะธนาคารออมสิน การปลอยสินเชื่อมีอัตราการเพิ่มสูงถึง 109% ในป 2540 สวน
ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย-ธสน. และธนาคารอาคารสงเคราะห-ธอส. มีอัตราเพิ่ม
เทากับ 77% และ 40% ตามลําดับในระยะเวลาเดียวกัน 
 แตในชวงหลังวิกฤตฯ ระหวางป 2541-2548 ถึงแมวาปริมาณการปลอยสินเชื่อของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจโดยรวมจะเพิ่มขึ้น แตก็เพิ่มขึน้ในอัตราที่ลดลงกวาชวงกอนวิกฤตฯ ถาเราจะแบงชวงหลังวิกฤตฯ 
ออกเปน 2 ชวง กลาวคือ ชวงที่ 1 ในป 2541-2543 ซึ่งเปนชวงทีร่ฐับาลพรรคประชาธิปตย โดยมีนายชวน 
หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตร ีกับชวงที่ 2 ใน ป 2544-2548 โดยม ีพ.ต.ท. ทักษิณ ชนิวัตร เปนนายกรฐัมนตรี จะ
พบวา อัตราการเพิ่มของสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ไดเพิ่มขึน้ 6% ในป 2541 แตกลับติดลบ 1% ใน
ปถัดมาและไดเพิ่มขึ้น 8% ในป 2543 ขณะที่การปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชยในชวงเวลาเดียวกันติดลบ
โดยตลอด กลาวคือ ลดลงเทากับ -11%, -5% และ -10% ตามลําดับ (ตารางที่ 1.1 และ รูปที่ 1.3 และรูปที่ 1.4) 
 

ตารางที่ 1.1 ปริมาณสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และอัตราการเปลี่ยนแปลง (%) 
(หนวย: ลานบาท)  

ปริมาณเงินใหสนิเชื่อ ณ สิ้นงวด 
ป 

ออมสิน ∆ (%) ธกส. ∆ (%) ธอส. ∆ (%) ธสน. ∆ (%) ธพว. ∆ (%) 
รวมสถาบัน 

การเงินเฉพาะกจิ ∆ (%) ธนาคารพาณิชย∆ (%) 

2537 22,676 - 100,676 - 100,580 - 15,214 - 415 - 239,560 - 3,430,532 - 
2538 39,438 74 129,686 29 142,040 41 25,005 64 585 41 336,754 41 4,230,519 23 
2539 56,257 43 169,667 31 198,500 40 32,533 30 710 21 457,667 36 4,825,057 14 
2540 117,698 109 197,248 16 278,729 40 57,539 77 1,170 65 652,384 43 6,037,464 25 
2541 145,050 23 206,609 5 296,154 6 39,626 -31 2,026 73 689,465 6 5,372,260 -11 
2542 129,653 -11 222,228 8 283,944 -4 42,194 6 2,104 4 680,123 -1 5,119,043 -5 
2543 148,673 15 256,663 15 278,458 -2 48,144 14 2,710 29 734,648 8 4,585,931 -10 
2544 228,788 54 276,560 8 277,518 0 42,413 -12 5,347 97 830,626 13 4,298,974 -6 
2545 260,994 14 289,381 5 309,027 11 40,849 -4 11,313 112 911,564 10 4,602,675 7 
2546 285,963 10 318,912 10 347,950 13 42,589 4 18,483 63 1,013,897 11 4,701,475 2 
2547 343,891 20 356,680 12 411,212 18 48,511 14 29,281 58 1,189,575 17 5,081,346 8 
2548 394,330 15 418,626 17 489,411 19 59,801 23 40,776 39 1,402,944 18 5,488,434 8 

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย <http://www.bot.or.th>, 10 สิงหาคม 2549. 
 

กอนเกิดวิกฤต 

 
รัฐบาล  
นายชวน หลีกภัย 
 

 
รัฐบาล พ.ต.ท.  
ทักษิณ ชนิวตัร 



4 สถาบันการเงินเฉพาะกิจ: เครื่องมือของนโยบายรัฐในการเขาถึงผูที่ไมไดรับบริการจากธนาคารพาณิชย 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

รูปที่ 1. 3 
ปริมาณการใหสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2539-2548 

 
รูปที่ 1. 4 

อัตราการเพิ่มขึ้นของการปลอยสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจและธนาคารพาณิชย พ.ศ. 2538-2548 
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สถาบันการเงนิเฉพาะกิจ ธนาคารพาณชิย
 

 
 ในทางตรงกันขาม เมื่อ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ไดเขารับตําแหนงนายกรัฐมนตรี ในเดือนเมษายน 
2544 สถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแหงไดถูกใชเปนเครื่องมือในการดําเนินนโยบายของรัฐบาล ในการกระตุน
เศรษฐกิจที่กําลังชะลอตัว และเพื่อสนองนโยบาย “ประชานิยม” ของรัฐบาลพรรคไทยรักไทย ดวยเหตุนี้เอง
ปริมาณการปลอยกูของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจในชวงหลังป 2544 จงึเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ซึ่งจะเหน็ไดชัดเจน
จากตารางที่ 1.1, รูปที่ 1.3 และ 1.4 วาอัตราเพิ่มของสินเชือ่สูงกวา 10% ทุกป และไดเพิ่มเพิ่มขึ้นถึง 17% และ 
18% ในป 2547 และ 2548 ตามลําดับ ในขณะที่ธนาคารพาณิชยปลอยสินเชื่อเพิ่มขึน้โดยเฉลี่ยเพียง 4% ตอป
ในเวลาเดียวกัน 
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ธ.ออมสิน ธกส. ธอส. ธสน. ธพว .

กอนเกิดวิกฤตฯ 

รัฐบาลพ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 

รัฐบาลนาย 
ชวน หลีกภัย 

กอนเกิดวิกฤตฯ 
รัฐบาลนายชวน หลีกภัย 

รัฐบาลพ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 

อัตราการเพิ่มข้ึนของสินเชื่อ 
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การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เร่ือง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

ดวยความสําคัญที่เพ่ิมขึ้นของสถาบันการเงินเฉพาะกิจดังกลาว บทความนี้จึงมีวัตถุประสงคที่จะ
ศึกษาถึงสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในฐานะที่เปนเครื่องมือของนโยบายรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 

1.2  ขอบเขตของการศึกษา 
 ดวยขอจํากัดดานเวลาและงบประมาณ บทความนี้จะศึกษาถึงสถาบันการเงินเฉพาะกิจในระยะเวลา 6 
ปที่ผานมาเทานั้น กลาวคือต้ังแต พ.ศ. 2544-2549 เนือ่งจากวาในระยะเวลาดังกลาว สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ไดถูกใชเปนเครื่องมือที่สําคัญในการดําเนินนโยบายการบริหารเศรษฐกิจของประเทศของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ 
ชินวัตร  
 บทความนี้ประกอบดวย 6 หัวขอดวยกัน คือ หัวขอแรกไดแก บทนาํและความสําคัญที่เพิ่มขึ้นของ
สถาบันการเงนิเฉพาะกิจ หวัขอที่สอง เปนภาพรวมของสถาบันการเงนิเฉพาะกิจในประเทศไทย หัวขอที่สาม 
กลาวถึงนโยบายของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจตองดําเนินการ ตลอดจน
เครื่องมอืใหมที่ใชในการปลอยสินเชื่อ ซึ่งไดแก การแปลงสินทรัพยเปนทุน หัวขอที่สี ่ เปนการเจาะลึกโครงการ
หนึ่งที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจตองทําตามนโยบายของรฐับาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งไดแก โครงการ
กองทุนหมูบานและชุมชนเมอืง คําถามทีต่องการตอบในหัวขอนี้คือ การที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจตองสนอง
นโยบายรฐับาล สงผลกระทบตอฐานะ ตอตนทุนและผลกําไรของสถาบันการเงินเฉพาะกิจอยางไร และรฐับาล
ควรจายใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจเทาไร หัวขอที่หา แผนปฏิรูปสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และหวัขอสุดทาย 
เปนขอเสนอแนะและบทสรุป 

2.  ภาพรวมของสถาบันการเงินเฉพาะกิจในประเทศไทย 

2. 1  ประเภทของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
ในป พ.ศ. 2549 ประเทศไทยมีสถาบันการเงินเฉพาะกิจอยูทั้งสิ้น 8 แหง ดังปรากฏในตารางที่ 2.1 ซึง่

แสดงถึงรายชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจในประเทศไทย ปที่เปดดําเนินการ ตลอดจนกฎหมายที่บังคับใช 
ซึ่งจะเหน็ไดวาสถาบันการเงนิเฉพาะกิจแหงแรกในประเทศไทยไดแก ธนาคารออมสิน ซึ่งไดกอต้ังมาเปนเวลา
เกือบ 93 ป สวนสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ใหมที่สุดไดแก ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นในป 
2546 ตามพระราชบัญญัติธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย พ.ศ. 2545 

 เราอาจจะแบงสถาบันการเงนิเฉพาะกิจออกเปน 2 ประเภทใหญๆ ดังนี:้ 

1. สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เปนตัวกลางทางการเงิน (Financial Intermediaries) 

ไดแก สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เปนธนาคารและประกอบธุรกรรม 2 ขา นั่นคือ ใหบริการทั้งเงนิฝาก
และปลอยสนิเชื่อ ซึง่มีทัง้หมด 4 ธนาคาร ไดแก ธนาคารออมสิน ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณการเกษตร 
(ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธ.อ.ส.) และธนาคารอสิลามแหงประเทศไทย (คอลมันแรกของตารางที่ 2.2) 

 

 



6 สถาบันการเงินเฉพาะกิจ: เครื่องมือของนโยบายรัฐในการเขาถึงผูที่ไมไดรับบริการจากธนาคารพาณิชย 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

ตารางที่ 2.1  รายชื่อสถาบันการเงินเฉพาะกิจ หนวยงานที่กํากับดูแลและกฎหมายที่บังคับใช ในป 2549 
รายชื่อ หนวยงานกํากบัดูแล กฎหมายที่บังคับใช เร่ิมดําเนินการ* 

1. ธนาคารออมสิน กระทรวงการคลัง / ธปท. - พ.ร.บ. ธนาคารออมสิน พ.ศ. 2489 1 เม.ย. 2490 
2. ธนาคารอาคารสงเคราะห 

(ธอส.) 
กระทรวงการคลัง / ธปท. - พ.ร.บ. ธนาคารอาคารสงเคราะห 

พ.ศ. 2496 
2496 

3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร (ธกส.) 

กระทรวงการคลัง / ธปท. - พ.ร.บ. ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร พ.ศ. 2509 

2509 

4. บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) 

กระทรวงการคลัง / กระทรวง
อุตสาหกรรม 

- พ.ร.บ. บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดยอม พ.ศ. 2534 

21 ก.พ. 2535 

5. ธนาคารเพื่อการสงออกและ
นําเขาแหงประเทศไทย (ธนส.) 

กระทรวงการคลัง / ธปท. - พ.ร.บ. ธนาคารเพื่อการสงออกและ
นําเขาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2536 

17 ก.พ. 2537 

6. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่
อยูอาศัย (บตท.) 

กระทรวงการคลัง / ธปท. - พ.ร.ก. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู
อาศัย พ.ศ. 2540 

มิ.ย. 2540 

7. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมแหง
ประเทศไทย (ธพว.)  (เปลีย่น
จากบรรษัทเงินทุนอุตสากรรม
ขนาดยอมเม่ือ 19 ธ.ค. 45) 

กระทรวงการคลัง / ธปท. / 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

- พ.ร.บ. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2545 

19 ธ.ค. 2545 

8. ธนาคารอิสลามแหงประเทศ
ไทย 

กระทรวงการคลัง / ธปท. - พ.ร.บ. ธนาคารอิสลามแหงประเทศ
ไทย พ.ศ. 2545 

12 มิ.ย. 2546 

หมายเหต:ุ สถาบันกันเงนิเฉพาะกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงและปดกิจการ ไดแก  
1. บรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรมขนาดยอม (บอย.) โดยจัดตั้งข้ึนตาม พ.ร.บ.บรรษัทเงนิทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม 

พ.ศ. 2534 โดยมหีนวยงานกระทรวงการคลังและธปท.กํากับดูแล โดยในปจจุบันไดเปล่ียนเปนธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย เมือ่วันที่ 19 ธ.ค. 2545    

2. บรรษัทเงินทนุอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย จัดตั้งข้ึนตาม พ.ร.บ.บรรษัทเงนิทุนอตุสาหกรรม แหงประเทศไทย 
พ.ศ. 2502 โดยมกีระทรวงการคลงัและธปท.เปนหนวยงานกํากับดูแล โดยในปจจุบันไดปดกิจการแลว 
เนื่องจากมีการควบรวมกิจการกับธนาคารทหารไทยเมือ่วันที่ 1 ก.ย. 2547 

3.  องคกรการบริหารสินเชือ่อสังหารมิทรัพย (อบส.) ไดจัดตั้งเมือ่วันที ่10 เม.ย. 2540 ตาม พ.ร.ฎ. การจัดตั้ง
องคการบริหารสนิเชื่ออสังหาริมทรัพย พ.ศ. 2540 และไดถูกยุบเมื่อวันที่ 29 ก.พ. 2543 

*  รวบรวมขอมูลจากเว็บไซตและรายงานประจําปของสถาบันการเงนิตางๆ 
ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทย <http://www.bot.or.th>, 23 ธันวาคม 2548. 

ตารางที่ 2.2 ประเภทสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
ตัวกลางทางการเงิน (Financial Intermediaries) ไมใชตัวกลางทางการเงิน 

ประเภทที่ 1 ใหบริการทั้งรับฝากเงนิและปลอยสินเชื่อ ไดแก: 

1. ธนาคารออมสิน 
2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) 
3. ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธ.อ.ส.) และ 
4. ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

 

ประเภทที่ 2  ไมรับเงินฝาก ปลอยกูอยางเดียว ไดแก: 

1.  ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ธสน.)1 
2.  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง

ประเทศไทย (ธพว.) 
3.  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) และ 
4.  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศยั (บตท.)  

1  ธสน. จะไมรับเงินฝากจากประชาชนทั่วไป แตจะรับฝากเงินเฉพาะลูกคาเพื่อใชเปนการค้ําประกันเงินกูหรือใชในการทําธุรกรรมกับ
ธนาคาร 
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2. สถาบันการเงินเฉพาะกิจทีไมใชตัวกลางทางการเงิน (Non-financial Intermediaries)  

ไดแกสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เปนธนาคารและไมใชธนาคาร แตทําธุรกรรมขาเดียว นั่นคือจะไมรับ
ฝากเงินจากประชาชน แตจะทําธุรกรรมดานการปลอยสินเชื่อเทานั้น ซึ่งมี 2 ธนาคารไดแก ธนาคารเพื่อการ
สงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ธสน.) และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศ
ไทย (ธพว.) และ 2 บรรษัท ไดแก 1. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) และ 2.บรรษัท
ตลาดรองสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย (บตท.) (คอลัมนที่ 2 ของตารางที่ 2.2)   

 บรรษัทแรกถูกตั้งขึ้นในป 2535 เพื่อค้ําประกนัสินเชื่อแกอุตสาหกรรมขนาดยอม สวนบรรษัทตลาดรอง
สินเชื่อเพื่อทีอ่ยูอาศัย (บตท.) ต้ังขึ้นในป 2544 โดย“มีวัตถุประสงคเพื่อประกอบธรุกิจตลาดรองสินเชื่อที่อยู
อาศัย....โดยการรับซื้อสนิเชือ่ที่อยูอาศัยของลูกคารายยอยจากสถาบันการเงิน” (ธนาคารแหงประเทศไทย, 
ระบบการเงินไทย 2541 หนา 29) 

 เปนที่นาสังเกตวายังมีสถาบันการเงินของรฐั (Financial State Owned Enterprises-SOEs) อีกหลาย
แหงไมไดถูกจดัเปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เชน บรรษัทบรหิารสนิทรัพยสถาบันการเงิน-บบส (Asset 
Management Corporation) บรรษัทบริหารสินทรพัยไทย-บสท บริษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงนิของรัฐ 
ฯลฯ โดยใหเหตุผลวาสถาบันการเงินเหลานีไ้มไดทําหนาที่รับฝากเงินหรอืปลอยเงินกูแกประชาชนทั่วไป ถาเรา
ไปดูคําจํากัดความของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ระบุวา “สถาบันการเงินเฉพาะกิจเปนสถาบันการเงินที่มี
กฎหมายเฉพาะ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเฉพาะตามที่ไดกําหนดไวในกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีหนาที่ในการ
ดําเนินการตามนโยบายของรัฐเพือ่พัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจ” (website สํานักงานเศรษฐกิจการคลงั) สถาบัน
การเงินเหลานัน้ก็ควรจัดวาเปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจดวย เพราะตางก็มีกฎหมายเฉพาะและมีวัตถุประสงค
เฉพาะเชนกัน การที่ไมจัดสถาบันการเงนิเหลานี้เปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ มีผลใหหนีข้องสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจตํ่ากวาที่เปนจริง (ดูหัวขอที่ 2.5) 

2.2  กลุมลูกคาเปาหมายของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
 สถาบนัการเงนิเฉพาะกิจแตละแหงจะมีลกูคากลุมเปาหมายของตนเองที่คอนขางชัดเจน ทั้งนี้เนือ่งมาจาก
ปรัชญาการออกแบบของแตละสถาบันและกฎหมายที่บังคับใช เพื่อใหสามารถตอบสนองภาคเศรษฐกิจจริง 
(Real Sector) (ดร. โชติชัย สุวรรณาภรณ, 2549, หนา 138) เราสามารถแบงกลุมลกูคาของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจออกเปน 4 กลุม ดังนี้คือ 

1. กลุมลูกคาที่เปนเกษตรกรและลูกคาที่เปนฐานรากของประเทศ ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตรและธนาคารออมสิน มีบทบาทสําคัญในการใหบริการทางการเงินและอื่นๆ แก
ลูกคากลุมนี้ อยางไรก็ตาม ธ.ก.ส.จะมีกลุมลูกคาเปนเกษตรกรและคนในชนบทเสียสวนใหญ 
ขณะที่กลุมลูกคาของธนาคารออมสินเปนฐานรากในเขตเมือง 

2. กลุมลูกคาในภาคอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มี
ภารกิจในการใหบริการลูกคากลุมนี้ ไดแก ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหง
ประเทศไทย (ธพว.)  ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ธสน.) และบรรษัท
ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) 
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3. กลุมลูกคาดานอสังหาริมทรัพย  โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะหและบรรษัทตลาดรองสินเชื่อ
เพื่อที่อยูอาศัย (บตท.) เปนหนวยงานรับผิดชอบ 

4. กลุมลูกคาอื่นๆ ไดแกการดําเนินงานของธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย 

อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติการปลอยสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจไมไดมีการแบงแยกตลาด
อยางเด็ดขาดเสียทีเดียว ดังจะเห็นไดวา ธนาคารออมสินก็มีการปลอยกูเพื่อที่อยูอาศัยสวนบุคคลเปนวงเงินสูง 
ในป 2547-2548 ธนาคารออมสินปลอยเงินกูเพื่อที่อยูอาศัยสวนบุคคลสูงสุด มีสัดสวนเทากับ 30% ของสินเชื่อ
ทั้งหมด และคิดเปนประมาณ 25% ของเงินกูเพื่อที่อยูอาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห สวน ธ.ก.ส. ก็มีการ
ปลอยสินเชื่อแบบเดียวกับที่ธนาคารออมสินปลอยที่เรียกวาธนาคารประชาชน 

จะเห็นไดวากลุมลูกคาของสถาบันการเงินเฉพาะกิจขางตน เปนคนละกลุมกับลูกคาธนาคารพาณิชย 
ธนาคารพาณิชยจะไมใหความสําคัญกับลูกคาเหลานี้ เนื่องจากวาลูกคาเหลานี้สวนใหญยากจนและไมมี
หลักทรัพยค้ําประกันเงินกู วงเงินกูของลูกคาเหลานี้แตละรายจะคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบวงเงินกูของลูกคา
ธนาคารพาณิชย ทําใหตนทุน (Transaction costs) ในการปลอยสินเชื่อและการติดตามการใชเงินกูจะคอนขาง
สูง นอกจากนั้น ความเสี่ยงที่จะไดรับเงินกูคืน (Default Rates) คอนขางสูง เนื่องจากความไมสมมาตรของ
ขอมูล (Asymmetric Information) ซึ่งเปนกรณีที่ผูใหกูและผูกูมีขอมูลเกี่ยวกับการกูไมเทาเทียมกัน ปกติผูกูจะรู
ขอมูลเกี่ยวกับการกูดีกวาผูใหกู  

 การเกิดความไมสมมาตรของขอมูลระหวางผูกูและผูใหกู (Asymmetric Information) นําไปสูปญหา
ตามมา 2 ประการ คือ  

1. การที่มีขอมูลไมครบถวน ทําใหผูกูตัดสินใจผิดพลาดในการปลอยกู แทนที่จะปลอยกูแกผูที่มีความ
เสี่ยงตํ่า กลับปลอยกูแกผูกูที่มีความเสี่ยงสูง หรือที่เรียกวา Adverse Selection  

2. เมื่อผูกูไดรับเงินกูไปแลว แทนที่จะนําเงินกูไปใชตามวัตถุประสงค กลับนําไปใชผิดวัตถุประสงค 
และทําใหโอกาสที่จะชําระหนี้คืนคอนขางต่ํา กรณีนี้เราเรียกวา Moral Hazard1 

 ดวยเหตุนี้เองจึงตองมีสถาบันการเงินเฉพาะกิจขึ้นมา เพื่อใหบริการแกคนสวนใหญของประเทศที่เขา
ไมถึงบริการสินเชื่อของธนาคารพาณิชย ลูกคา 4 กลุมขางตนไมใชลูกคาหลักของธนาคารพาณิชย และ
เนื่องจากวาการปลอยกูแกลูกคาของสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีตนทุนสูง นอกจากนั้นรัฐยังกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยที่ปลอยกูโดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจไวตํ่ากวาอัตราดอกเบี้ยตลาด ดวยเหตุนี้เอง เมื่อสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจขาดทุน รัฐจึงตองเขามารับภาระโดยใชเงินภาษีจากประชาชนชดเชยแกสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
สถาบันการเงินเฉพาะกิจซึ่งมีความชํานาญการปลอยสินเชื่อเฉพาะดาน ควรแกปญหา Asymmetric 
Information และลดปญหา Adverse Selection และ Moral Hazard 

 ในบรรดาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 8 แหง มีขนาดใหญอยูเพียง 3 แหงตามลําดับดังนี้  1. ธนาคาร 
ออมสิน  2. ธ.ก.ส. และ 3. ธนาคารอาคารสงเคราะห  โดยดูไดจากสัดสวนสินทรัพยของสถาบันการเงินแตละ

                                            
1  ตัวอยางของ Moral hazard ที่ชัดเจนขณะนี้คือ การที่ธนาคารกรุงไทยปลอยกูแกบริษัทอสังหาริมทรัพยแหงหน่ึง แลวบริษัทแหงน้ันนํา

เงินกูไปใชผิดวัตถุประสงค เชน เอาเงินไปใหนักการเมืองบาง ใหลูกนักการเมืองบาง เอาไปซ้ือหุนบาง เปนตน  
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แหงตอสินทรัพยทั้งหมด (Appendix ที่ 2.1) ซึ่งจะเห็นไดวาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 3 แหงขางตนตางมี
สัดสวนสินทรัพยเกินกวา 25% สวนสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่เหลือลวนมีขนาดเล็กมีสัดสวนสินทรัพยตํ่ากวา 
5% ของสินทรัพยทั้งหมด ยกเวน ธสน. ซึ่งมีสินทรัพยประมาณ 5% ในป 2541 และ 2542 แตหลังจากนั้น
สัดสวนสินทรัพยลดลงโดยตลอด    

ในชวงกอนวิกฤตฯ ในป 2539 สถาบันการเงินเฉพาะกิจขนาดใหญ 3 แหงขางตน มสีินทรัพยรวมกัน
เทากับ 94.82% ของสินทรพัยทั้งหมด แตหลังวิกฤตฯ ตัวเลขดังกลาว ในป 2548 ไมไดเปลี่ยนแปลงมากนัก 
แตลดลงเลก็นอยและอยูที ่93.25% ดงันัน้ในบทความนี้จะเนนวิเคราะห 3 สถาบนัการเงนิเฉพาะกิจที่มขีนาดใหญ 

2.3  ประเภทของสนิเชื่อที่ปลอยโดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจในป 2548 
 ขอมูลที่ไดจากฝายกํากับสถาบันการเงินและตรวจสอบสถาบันเฉพาะกิจ ธนาคารแหงประเทศไทยทําให
เราไดภาพรวมของประเภทสินเชื่อที่ปลอยโดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในป 2548 ซึ่งแบงคราวๆ ได 5 ประเภท
คือ 1. สินเชื่อธุรกิจ (Corporate Loan) 2. สินเชื่อเพือ่การบรโิภค 3. สนิเชื่อที่อยูอาศัย 4. สินเชื่อธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอม และ 5. สินเชื่ออืน่ๆ  

จากรูปที่ 2.1 จะเห็นไดวา ในป 2548 สถาบันการเงินเฉพาะกิจปลอยสินเชื่อที่อยูอาศัยสูงสุด กลาวคือ 
สูงถึง 43% ของสินเชื่อทั้งหมด เปนสินเชื่อธุรกิจ 5.5% สินเชื่อเพื่อการบริโภค 5.3% เปนสินเชื่อธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอม 5.5% ที่เหลือเปนสินเชื่ออื่นๆ ที่ไมสามารถแยกประเภทไดสูงถึง 40.4% 

รูปที่ 2.1 
ประเภทสินเชื่อท่ีปลอยโดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ในป พ.ศ. 2548 

สินเช่ือเพ่ือที่อยูอาศัย
43.3%

สินเชื่อเพ่ือธุรกิจขนาด
กลางและขนาดยอม 5.5%

สินเช่ือเพ่ือการบริโภค
5.3%

สินเช่ือเพ่ือธุรกิจ
5.5%

สินเช่ืออื่นๆ
40.4%

 
ที่มา: ฝายกํากับสถาบันการเงินและตรวจสอบสถาบนัเฉพาะกิจ 

 

2.4 แหลงที่มาและทางใชไปของเงินทุน (Sources and Uses of Funds) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
การแบงสถาบนัการเงินเฉพาะกิจออกเปน 2 ประเภทในหัวขอ 2.1 มผีลดีประการหนึ่งคือ สะทอนถึง

ความแตกตางของแหลงที่มาของเงนิทุน (Sources of Funds) ของสถาบันการเงนิเฉพาะกิจแตละประเภท 
กลาวคือ สถาบันการเงินเฉพาะกิจประเภทที่ 1 ที่เปนตัวกลางทางการเงิน แหลงที่มาของเงินทนุทีส่ําคัญไดแก
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เงินฝาก สวนสถาบันการเงนิเฉพาะกิจที่ไมใชตัวกลางทางการเงิน แหลงที่มาของเงนิทุนที่สําคัญไมใชเงินฝาก
แตเปนการกูยมื  

Appendix ที่ 2.2, 2.3 และ 2.4 แสดงใหเห็นวาแหลงที่มาของเงินทุนของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ประเภทที่ 1 เชน ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และธนาคารอาคารสงเคราะห ลวนมีเงนิฝากเปนแหลงที่มาที่สําคัญ
ของเงนิทุน ในป 2548 ประมาณ 60% ของแหลงเงินทนุมาจากเงินฝาก เปนที่นาสังเกตวา ในชวงกอนวิกฤตฯ 
ในป 2539 แหลงเงนิทุนของ ธ.ก.ส มาจากการกูยืมสูง กลาวคือ เงินกูยืมมีสัดสวนสูงถึง 24.8% และมีหนี้สิน
อื่นๆ อีก 11% ขณะที่เงินฝากมีสัดสวนอยูที่ 56% แตหลงัวิกฤตฯ ในธนาคารแหงประเทศไทย 

 ในป 2548 ธ.ก.ส. ไดบริหารหนี้สินและทนุ (Liability Management) ไดดีขึ้น กลาวคือ ไดลดการกูลง
มาก เหลือเพยีง 2% ขณะเดียวกันก็เพิ่มสัดสวนเงินฝากขึ้นเปน 74.5% และเพิ่มสัดสวนเงินกองทนุ (Equity) 
เปน 20% 

 สวนธนาคารออมสินนั้นกลับทําตรงขามกับ ธ.ก.ส. กลาวคือ กอนวิกฤตฯ เงินฝากเปนแหลงที่มาที่สําคัญ
ของเงนิทุนของธนาคารออมสิน นัน่คือ ในป 2539 มีสัดสวนสูงถึง 79.2% สวนการกูโดยการออกขายพันธบัตร
ออมสินมีสัดสวนอยูที่ 8.6% แตหลังวิกฤตฯ หรอืสิบปตอมา ในป 2548 การกูของธนาคารออมสินมีสดัสวนสูง
ถึง 24.8% สวนเงนิฝากกลับมีสัดสวนลดลงและอยูที ่59.5% และสัดสวนเงินกองทุน (Equity) คอนขางต่าํที่ 13.4% 

สําหรับธนาคารอาคารสงเคราะห แหลงเงินทุนก็มาจากเงินฝากเปนสวนใหญเชนกัน ขอมูลแหลงที่มา
ของเงินทุนของธนาคารอาคารสงเคราะห ที่ปรากฏใน Appendix 2.3  ชี้วาในชวงสิบกวาปที่ผานมา ธนาคาร
อาคารสงเคราะหไดพยายามเพิ่มเงินฝากและกอหนี้เปนสัดสวนนอยลง  ดังจะเห็นไดวาในป 2539 เงินฝากมี
สัดสวนอยูที่ 46.9% และเงินกูมีสัดสวนสูงถึง 44% ตอมาในป 2548 มีสัดสวนเงินฝากเพิ่มเปน 60.9% และ
สัดสวนเงินกูลดลงและอยูที่ 28.6% แตอยางไรก็ตาม ธนาคารอาคารสงเคราะห มีเงินกองทุนสัดสวนตํ่าที่สุดใน
บรรดาสถาบันการเงินเฉพาะกิจขนาดใหญ ดังจะเห็นไดวา ในป 2539 มีสัดสวนเงินกองทุนเทากับ 5.1%  และ
ในป 2548 เพิ่มขึ้นเปน 9.4% 

 ถาเราพิจารณาดูสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่อยูในประเภทที่ 1 นั้น ธนาคารออมสินเปนสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจที่มีความเชี่ยวชาญในการระดมเงินออมเปนอยางสูง มีผลิตภัณฑเงินฝากที่ตองใจผูฝาก เชน สลาก
ออมสิน เปนตน ในระหวางป 2537-2544 ธนาคารออมสินสามารถระดมเงินฝากไดมากกวาสองเทาของ
ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ และธนาคารอาคารสงเคราะห แตในชวงป 2545-2548 อัตราเพิ่มของเงินฝากที่
ธนาคารออมสินลดลงมาก ในป 2547-2548 มีอัตราเพิ่มเพียง 1% ขณะที่ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ และธนาคาร
อาคารสงเคราะห มีความสามารถในการระดมเงินฝากเพิ่มขึ้นมาก ใน ระยะเวลาดังกลาว กลาวคือ ธนาคาร
อาคารสงเคราะหมีเงินฝากเพิ่มขึ้น 24% และ 29% ตามลําดับในป 2546 และ 2547 (ดูตารางที่ 2.3) สวน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรมีเงินฝากเพิ่มขึ้นถึง 25% ในป 2548 จากปกอน 

 สวนดานการปลอยสินเชื่อ ธนาคารอาคารสงเคราะหปลอยกูไดมากที่สุด ตามดวย ธกส. ธนาคารออมสิน 
ธนาคารสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย และรั้งทายดวยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แหงประเทศไทย (ธพว.) อยางไรก็ตาม ถึงแมวา ธพว. จะปลอยกูในวงเงนิตํ่าที่สุด แตนบัต้ังแตมีการใชนโยบาย 
“ประชานิยม” ในป 2544 อัตราเพิ่มของสินเชื่อของ ธพว. กลับสูงที่สุด กลาวคือ เพิ่มขึน้ 97% ในป 2544 และ 
112% ในป 2545 และเพิ่มขึน้นอยที่สุดที ่ 39% ในป 2548 แตอัตราเพิม่นี้ก็ยังสูงกวาธนาคารอื่นๆ (ดูตารางที่ 
1.1 และรูปที่ 1.3)  
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ตารางที่ 2.3 ปริมาณเงินฝากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ป 2537- ป 2548 
ปริมาณเงินรับฝาก ณ สิ้นงวด (หนวย : ลานบาท) สัดสวนเงินฝาก ป 
ออมสิน ธ.ก.ส. ธอส. ออมสิน ธ.ก.ส. ธอส. รวม 

2537 158,083 68,072 64,587 54.37 23.41 22.21 100 
2538 182,082 90,746 80,351 51.56 25.69 22.75 100 
2539 280,753 118,417 101,739 56.05 23.64 20.31 100 
2540 246,809 123,721 155,915 46.88 23.50 29.62 100 
2541 334,001 148,986 206,895 48.41 21.60 29.99 100 
2542 337,682 158,095 186,942 49.46 23.16 27.38 100 
2543 422,417 196,400 213,840 50.73 23.59 25.68 100 
2544 483,272 242,291 193,423 52.59 26.37 21.05 100 
2545 522,542 274,653 192,969 52.77 27.74 19.49 100 
2546 554,175 306,860 239,371 50.36 27.89 21.75 100 
2547 560,623 341,370 309,970 46.26 28.17 25.58 100 
2548 564,008 425,531 340,249 42.41 32.00 25.59 100 

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย<http://www.bot.or.th>, 10 สิงหาคม 2549. 
 
ธนาคารออมสินไมมีความถนัดในการปลอยสินเชื่อ ในอดีต กอนวิกฤตฯ ธนาคารออมสินปลอยกูแก

รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจเปนสวนใหญ โดยการซื้อพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ แตปลอยกูแก
ประชาชนนอยมาก ทั้งๆ ที่เงินฝากสวนใหญมาจากประชาชน ดังจะเห็นไดวา ในป 2537 ธนาคารออมสินให
รัฐบาลกู 33.3% และใหรัฐวิสาหกิจกู 12.6% สวนประชาชนไดรับเงินกูเพียง 5.2% ของสินทรัพยทั้งหมด 
(Appendix ที่ 2.5) อาจกลาวไดวา ในชวงกอนวิกฤตฯ ธนาคารออมสินเปนขุมทรัพยของรัฐบาล  

นอกจากนั้น ถาดูทางใชไปของเงินทุน (Uses of Funds) ของธนาคารออมสิน จะพบวา ในชวงกอน
วิกฤตฯ ธนาคารออมสินบริหารสินทรัพย (Asset Management) อยางไมมีประสิทธิภาพ ทําใหเกิดคาเสีย
โอกาส (Opportunity costs) สูงมาก เนื่องจากวาธนาคารออมสินถือเงินสดและเงินฝากที่ธนาคารอื่นสูงถึง 33% 
ในป 2539 การถือเงินสดไวเฉยๆ ทําใหเสียโอกาสที่จะไดรับดอกเบี้ย สวนการนําเงินไปฝากที่ธนาคารอื่น จะ
ไดรับดอกเบี้ยตํ่ากวาอัตราดอกเบี้ยเงินกู สาเหตุหนึ่งที่ทําใหธนาคารออมสินไมถนัดในการปลอยกู ก็อาจ
เนื่องมาจากปรัชญาของการจัดตั้งธนาคารออมสินต้ังแตตนที่วา ธนาคารออมสินเปนธนาคารเพื่อการออม 
ดังนั้น ผูบริหารในอดีตจึงเนนเรื่องการรับฝากเงินมากกวาการปลอยกู นอกจากนั้น ธนาคารออมสินยังขาด
บุคลากรที่มีความรูดานการปลอยสินเชื่อสิน ซึ่งผิดกับ ธ.ก.ส. ซึ่งมีความถนัดในการปลอยสินเชื่อ โดยเฉพาะ
สินเชื่อเกษตรและสินเชื่อชนบท 

ภายหลังวิกฤตฯ ธนาคารออมสินบริหาร Asset portfolio ไดดีขึ้น การปลอยสินเชื่อแกประชาชนสูงขึ้น
และสูงขึ้นเรื่อยๆ ในระหวางป 2544-2548 ทั้งนี้เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร สินเชื่อที่
ปลอยแกประชาชน เพิ่มจาก 9.5% ในป 2539 เปน 55% ของสินทรัพยทั้งหมด และถือเงินสดและเงินฝากที่
ธนาคารอื่นเพียง 1.2% ของสินทรัพยทั้งหมด แมกระนั้นก็ตาม การปลอยกูแกรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจของ
ธนาคารออมสินก็ยังคงสัดสวนอยูที่ 38% ของสินทรัพยทั้งหมด 
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วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

สวน ธ.ก.ส.และธนาคารอาคารสงเคราะหตางก็ปลอยกูในสัดสวนที่คอนขางสูง ถือเงินสดและเงินฝากที่
ธนาคารอื่นคอนขางต่ํา ในชวงกอนวิกฤตฯ ในป 2539 ธนาคารอาคารสงเคราะหปลอยสินเชื่อสูงถึง 92.80% 
ของสินทรัพยทั้งหมด แตในป 2548 การปลอยสินเชื่อลดลงเล็กนอย อยูที่ 87.7% และลงทุนในหลักทรัพย 
7.8% (Appendix 2.6) สําหรับ ธ.ก.ส. กอนวิกฤตฯ ในป 2539 ปลอยสินเชื่อเทากับ 78% ของสินทรัพย แตหลัง
วิกฤตฯ ธ.ก.ส. ปลอยกูในสัดสวนลดลง และไปลงทุนในตลาดซื้อคืนเพิ่มขึ้น ในป 2548 สัดสวนการปลอยกูของ 
ธ.ก.ส. ลดลงเหลือ 73.3% และลงทุนในตลาดซื้อคืน 7.9% (Appendix 2.7) 

2.5  การกํากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
จากตารางที่ 2.1 จะพบวาสถาบันการเงินเฉพาะกิจสวนใหญจะถูกกํากับโดยกระทรวงการคลังและ

ธนาคารแหงประเทศไทย แตมียกเวนอยู 2 แหง ไดแก 1.บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) 
ซึ่งถูกกํากับดูแลโดยกระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรม และ 2. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.)  ซึ่งมีกระทรวงอุตสาหกรรมเขามากํากับดูแลรวมกับกระทรวงการคลัง
และธนาคารแหงประเทศไทย  

พึงสังเกตวาตามกฎหมายแลว ธนาคารแหงประเทศไทยมีอํานาจกํากับดูแลเพียง 3 สถาบันการเงนิ
เทานั้น ซึ่งไดแก ธนาคารพาณิชย บริษัทเงนิทุน และบริษัทเครดิตฟองซเิอร  สําหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่
ระบุในตารางที ่2.1 วา ธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูกํากบัดูแลดวยนัน้ สืบเนือ่งมาจากประกาศกระทรวงการคลงั
ที่ 147/2541 (ในสมัยที่นายธารินทร นิมมานเหมินท เปนรฐัมนตรีวากระทรวงการคลงั) มอบหมายใหธนาคาร
แหงประเทศไทยทําหนาที่ตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ใหมีผลบงัคับใชต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2541 เปน
ตนไป (Bank of Thailand: Annual Economic Report 1998, p. 70) ทั้งนี้เพื่อใหการตรวจสอบสถาบันการเงิน
ทั้งหมดอยูในมาตรฐานเดียวกัน อยางไรก็ตาม เมื่อธนาคารแหงประเทศไทยตรวจสอบเสร็จ ก็จะแจงผลการ
ตรวจสอบใหกระทรวงการคลังพิจารณาดําเนนิการตามที่เหน็สมควร ธนาคารแหงประเทศไทยไมมีอํานาจสั่งการ
ใดๆ แกสถาบันการเงินเฉพาะกิจ หรือพูดอีกนัยหนึ่งวา ธนาคารแหงประเทศไทยมีแตหนาที่ตรวจสอบ
สถาบันการเงนิเฉพาะกิจเทานั้น แตไมมอีาํนาจในการสัง่การสถาบันการเงินเฉพาะกิจเหลานั้น อํานาจในการ
กํากับดูแล ตลอดจนการออกมาตรการควบคุมสถาบันการเงินเฉพาะกิจยงัขึ้นอยูกับกระทรวงการคลงั 

ในการตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารแหงประเทศไทยไดใชหลักเกณฑคลายคลึงกับการ
ตรวจสอบธนาคารพาณิชย กลาวคือ เนนการตรวจสอบฐานะ ผลการดําเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง โดย
ประเมินระดับความเสี่ยงและคุณภาพการบริหารความเสี่ยงใน 5 ประเด็น คือ ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic 
risk) ดานเครดิต (Credit risk) ดานตลาด (Market risk) ดานสภาพคลอง (Liquidity risk) และดานปฏิบัติการ 
(Operational risk) (Bank of Thailand: Annual Report 2003 p. 108) 

สถาบันการเงินเฉพาะกิจตองมีการจัดชั้นสินเชื่อ มีการกําหนดการตั้งสํารองเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (Loan 
Loss Reserves) และตองดํารงเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยง (BIS Ratio) เชนเดียวกับธนาคารพาณิชย 

ถึงแมวา ธนาคารแหงประเทศไทยไดรับมอบหมายใหเขาไปตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจเปน
เวลาเกือบ 10 ปแลว แตดูเสมือนวายังขาดการทํางานอยางเปนระบบ กลาวคือ ทั้งๆ ที่ธนาคารแหงประเทศไทย
ไปตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจทุกแหงปละครั้งยังที่ต้ังของสถาบันการเงินนั้นๆ  แตก็ไมมีระบบที่ให
สถาบันการเงินเฉพาะกิจตองรายงานและสงขอมูลใหแกธนาคารแหงประเทศไทยโดยตรงเปนประจําอยาง
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สม่ําเสมอ ดังที่ธนาคารพาณิชยตองปฏิบัติ ตรงขามสวนตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธนาคารแหง
ประเทศไทย ตองเปนฝายทําหนังสือขอขอมูลจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจเปนครั้งคราว 

2.6  หนี้ของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ   
ถาเรารวบรวมขอมูลหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 8 แหงจากสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ 

กระทรวงการคลัง เราจะพบวาหนี้ทั้งในประเทศและตางประเทศของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 8 แหง ลดลงจาก 
365,065 ลานบาท ในป 2543 เหลือ 296,275 ลานบาท ในป 2547 หรือลดลงประมาณ 15% ภายในระยะ 5 ป 
(ตารางที่ 2.4)  

ตารางที่ 2.4  หนี้คงคาง(ท้ังในประเทศและตางประเทศ) ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ป 2543-2547 
 (หนวย: ลานบาท) 

2543 2544 2545 2546 2547 
หนวยงาน  ยอดหนี้รวม % ยอดหนี้รวม % ยอดหนี้รวม % ยอดหนี้รวม % ยอดหนี้รวม % 

1. ธนาคาร
ออมสิน 2,568.04 0.70 2,371.26 0.69 - - - - - - 

2. ธกส. 59,142.15 16.20 45,396.32 13.20 28,060.83 9.97 14,348.48 5.15 13,483.10 4.55 
3. ธอส. 87,422.09 23.95 76,327.88 22.20 52,500.00 18.65 49,564.13 17.80 55,015.57 18.57 
4. ธสน. 51,586.58 14.13 41,805.74 12.16 30,842.03 10.96 32,929.65 11.83 36,219.85 12.23 
5. ธพว. 1,000.00 0.27 1,000.00 0.29 4,688.91 1.67 12,251.81 4.40 28,104.34 9.49 
6. IFCT 162,620.90 44.55 176,176.99 51.23 164,589.54 58.48 168,059.45 60.36 160,573.85 54.20 
7. บตท. 726.15 0.20 802.27 0.23 771.34 0.27 1,268.10 0.46 2,879.08 0.97 
รวมหนี้ 
ทุกสถาบัน 365,065.91 100.00 343,880.46 100.00 281,452.65 100.00 278,421.62 100.00 296,275.79 100.00 
หนี้ 
ในประเทศ 236,405.27 64.76 243,103.18 70.69 225,159.87 80.00 242,749.40 87.19 255,419.80 86.21 
หนี้ 
ตางประเทศ 128,660.64 35.24 100,777.28 29.31 56,292.78 20.00 35,672.22 12.81 40,855.99 13.79 

หมายเหตุ ขาดธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย และบรรษัทประกันสนิเชื่อขนาดยอม 
ที่มา : สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ <http://www.pdmo.mof.go.th> 
 

จากตารางที่ 2.4 จะเหน็วาบรรษัทเงินทนุอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ปจจุบันไดปดกิจการแลว 
เนื่องจากมีการควบรวมกิจการกับธนาคารทหารไทย เมือ่วันที่ 1 ก.ย. 2547) มีหนี้สูงที่สุด กลาวคือ มีหนี้ทรง
ตัวอยูที่ประมาณหนึ่งแสนหกหมื่นกวาลานบาท หรือมคีาเฉลี่ย 5 ปคิดเปน 53% ของหนีท้ั้งหมด  

สําหรับธนาคารอาคารสงเคราะหมีหนี้รองลงมาเปนอันดับสอง มีสัดสวนเฉลี่ย 5 ป เทากับ 20% ของ
หนี้สถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้งหมด ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาฯ มีหนี้สูงเปนอนัดับสาม มีหนี้เทากับ 
36,219.85 ลานบาทในป 2547 และตามมาดวย ธ.ก.ส.  อยางไรก็ตาม หนี้ของธนาคารทั้ง 3 แหงไดลดลงอยาง
มาก โดยเฉพาะหนี้ในป 2547 ลดลงจาก ป 2543 ถึง 77% สวนธนาคารอาคารสงเคราะหลดหนี้ลงได 37% และ
ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาฯ ลดหนี้ลงได 29% เปนที่นาสังเกตวา ธนาคารออมสินเปนสถาบันการเงิน
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เฉพาะกิจแหงเดียวที่ไมมีหนี้ในป 2545-2547 โดยที่กอนหนานัน้ ในป 2543-2544 มีหนี้อยูประมาณสองพัน
กวาลานบาท ซึ่งนับวาต่ํามาก 

อยางไรก็ตาม ขณะที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่นๆ มีหนี้ลดลง แตมสีถาบันการเงนิเฉพาะกิจอยู 2 
แหงที่มหีนี้เพิม่ขึ้น ไดแก  1) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ซึ่งเปลี่ยน
จากบรรษัทเงนิทุนอุตสาหกรรมขนาดยอม) ซึ่งเปดดําเนินการในเดือนธันวาคม 2545 แตมีหนี้เพิ่มขึ้นสูงมาก
กลาวคือ หนี้ไดเพิ่มจาก 4,688.91 ลานบาทในป 2545 เปน 28,104.34 ลานบาท ในป 2547 หรือเพิ่มขึ้นถึง 6 
เทา  2) บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย มีหนี้เพิ่มขึน้ประมาณ 4 เทาภายในระยะเวลา 5 ป กลาวคือ เพิ่ม
จาก 726.15 ลานบาทในป 2543 เปน 2,879.08 ลานบาท ในป 2547 

ขอมูลอัตราสวนหนี้ตอเงินกองทุน (Debt to Equity) จะชวยใหเราวิเคราะหหนี้ของสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจไดดีขึ้น โดยเอาเงินกองทุนเขามาพิจารณาดวย เนื่องจากตามปกติเวลาสถาบันการเงินเกิดการขาดทุน 
ก็จะตองเอาเงินกองทนุไปชําระหนี้ กลาวคอื ถาธนาคารมีหนี้มากและมีเงินกองทนุ (Equity) สูง ก็จะไมสงผลตอ
ความมั่นคงของธนาคารมากนัก แตในทางตรงกันขาม ถาธนาคารมีหนีม้ากแตเงินกองทุนตํ่า ยอมสงผลกระทบ
ตอเสถยีรภาพความมัน่คงของธนาคารและอาจทําใหธนาคารตองเพิม่ทนุ แตสําหรับกรณีสถาบนัการเงนิเฉพาะกิจ
ซึ่งรฐัเปนเจาของ สถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีอัตราสวนหนี้ตอเงนิกองทุนสูง รฐับาลตองเขามาแบกรับภาระ 
โดยใชภาษีของประชาชนมาชดเชย 

ตารางที่ 2.5 ชี้วา ในป 2547 ธพว. มีภาระหนี้สูงที่สุด กลาวคือ มีหนี้ประมาณ 5 เทาของเงนิกองทนุ 
รองลงมาไดแก ธสน. ซึ่งมีภาระหนี้ประมาณ 3 เทาของเงินกองทนุ และ บตท. ซึ่งมีหนี้เปน 2.53 เทาของ
เงินกองทนุ ขณะที่ ธสน. มแีนวโนมวาภาระหนี้ลดลง แต ธพว. และ บตท. มีภาระหนี้เพิ่มขึน้ทกุป สําหรับ
ธนาคารออมสินไมมีหนี้เลยในป 2545-2547 

หนี้สวนใหญของสถาบันการเงินเฉพาะกิจเปนหนี้ภายในประเทศ ที่รัฐบาลไมค้ําประกัน สวนหนี้
ตางประเทศของสถาบันการเงินเฉพาะกิจมีแนวโนมลดลงโดยตลอด กลาว คือ ลดจาก 35% หรือ 128,660 ลาน
บาทในป 2543 เหลือ 40,855 ลานบาทหรือประมาณ 14% ในป 2547 (ตารางที่ 2.4 และ 2. 6)  

 ในระหวาง ป 2545-2547 มีสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพียง 3 แหงที่กูเงินจากตางประเทศ โดยมี
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยมีหนี้ตางประเทศสูงสุด รองลงมาไดแกธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร และธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย ตามลําดับ  สวนธนาคารอาคาร
สงเคราะหซึ่งเคยมีหนี้ตางประเทศในป 2543-2544 แตไมไดกูเงินจากตางประเทศเลยในชวงป 2545-2547 

ตารางที่ 2.5 อัตราสวนหนี้ตอเงินกองทุน (Debt-Equity Ratio) 

ที่มา : คํานวณจากขอมูลธนาคารแหงประเทศไทยและสํานักบริหารหนี้สาธารณะ 

สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ป 
ธ. ออมสิน ธ.ก.ส. ธอส. ธสน. ธพว. บตท. 

2543 0.06 1.30 2.19 5.79 0.62 0.65 
2544 0.05 0.77 1.72 4.17 0.32 0.71 
2545 0 0.39 1.14 2.62 1.42 0.68 
2546 0 0.17 0.98 2.56 3.39 1.12 
2547 0 0.13 1.04 2.75 4.69 2.53 
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ตารางที่ 2.6 หนี้ตางประเทศคงคางของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ป 2543-2547                                            
(หนวย: ลานบาท) 

2543 2544 2545 2546 2547 

หนวยงาน  ยอดหนี้รวม % ยอดหนี้รวม % ยอดหนี้รวม % ยอดหนี้รวม % ยอดหนี้รวม % 

1.ธกส. 35,852.65 27.87 29,906.82 29.68 21,865.91 
  

38.84 12,545.17 
  

35.17 12,279.78 30.06 

2.ธอส. 8,473.10  6.59 8,906.14  8.84         - -  -  -  -  -  
3.ธนส. 26,544.53  20.63 17,962.35  17.82 8,939.84 15.88 4,394.31  12.32 3,315.74    8.12 

4.IFCT 57,790.36 44.92 44,001.97 43.66 25,487.03 45.28 18,732.74 52.51 25,260.47 61.83 
ยอดรวมหน้ี
ตางประเทศ 128,660.64 100.00 100,777.28 100.00 56,292.78 100.00  35,672.22 100.00 40,855.99 100.00  

ที่มา : สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ <http://www.pdmo.mof.go.th> 

 
ถาเราดูงานศึกษาของธนาคารโลกเกี่ยวกับหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (World Bank: Thailand 

Economic Monitor, April 2006. p. 12) จะพบวาหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจจะสูงกวาที่ปรากฏในตารางที่ 
2.4 เนือ่งจากวางานศึกษาของธนาคารโลกไดนําเอาบริษัทบริหารสินทรพัยสถาบันการเงินของรฐั 3 แหงไดแก 
บริษัทบริหารสขุุมวิทย จํากัด บริษัทบริหารสินทรัพยเพชรบุรี จํากัด และบริษัทบริหารสินทรัพยรัตนสิน จํากัด 
เขามารวมดวย ดังนัน้ ถาเรานําหนี้ของ  3 บริษัทดังกลาว มาเพิ่มในตารางที่ 2.4  เราก็จะไดหนี้ของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ ดังปรากฏในตารางที่ 2.7 ซึ่งจะพบวา หนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจไดเพิ่มขึ้นมากกวา 2 
เทา ระหวางป 2543-2547 และในป 2544 มีคาเทากับ 7% ของรายไดประชาติ และเพิ่มขึ้นสูงสุดที่ 18% ของ
รายไดประชาชาติ ในป 2546 และลดลงเหลือ 10% ในป 2548 (ดูรูปที่ 2.2)  

ในป 2545 หนี้ของบริษัทบรหิารสินทรพัยสุขุมวิทย จํากัด เพิ่มขึ้น 394,883 ลานบาท และในป 2546 
หนี้ของบริษัทบริหารสินทรัพยเพชรบรุี จํากัด และของบริษัทบริหารสนิทรัพยรัตนสิน จํากัด เพิ่มขึ้น 349,135 
ลานบาท 
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ตารางที่ 2.7  หนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ป 2543-2547 
                                                                                                                                    (หนวย: ลานบาท) 

2543 2544 2545 2546 2547 
หนวยงาน 

ยอดหนี้รวม % ยอดหนี้รวม % ยอดหนี้รวม % ยอดหนี้รวม % ยอดหนี้รวม % 
1. ธ.ออมสิน  2,568.04   0.70   2,371.26   0.69  - - - - - - 
2. ธกส.  59,142.15   16.20   45,396.32   13.20   28,060.83   4.15   14,348.48   1.40   13,483.10   1.62  
3. ธอส.  87,422.09   23.95   76,327.88   22.20   52,500.00   7.76   49,564.13   4.85   55,015.57   6.61  
4. ธสน.  51,586.58   14.13   41,805.74   12.16   30,842.03   4.56   32,929.65   3.22   36,219.85   4.35  
5. ธพว.  1,000.00   0.27   1,000.00   0.29   4,688.91   0.69   12,251.81   1.20   28,104.34   3.38  
6. IFCT 162,620.90  44.55  176,176.99   51.23   164,589.54   24.34   168,059.45   16.46   160,573.85   19.29  
7. บตท.  726.15   0.20   802.27   0.23   771.34   0.11   1,268.10   0.12   2,879.08   0.35  
8. บริษัทบริหารสินทรัพยของรัฐ 3 แหง - - - - 394,883.55 58.39 742,898.46 72.74 536,073.46 64.40 

   8.1 บริษัทบริหารสินทรัพยสุขุมวิทย จํากัด - - - - 394,883.55 58.39 393,763.16 38.55 491,074.46 59.00 

   8.2 บริษัทบริหารสินทรัพยเพชรบุรี จํากัด - - - - - - 303,826.30 29.75 - - 

   8.3 บริษัทบริหารสินทรัพยรัตนสินจํากัด - - - - - - 45,309.00 4.44 44,999.00 5.41 
รวมหนี้ทกุสถาบัน 365,065.91  100.00  343,880.46  100.00  676,336.20  100.00  1,021,320.08  100.00  832,349.25  100.00  

หมายเหต:ุ  ขาดธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย และบรรษัทประกนัสินเชื่อขนาดยอม 

ที่มา: สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ <http://www.pdmo.mof.go.th> 
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รูปที่ 2.2 
หนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. 2544-2548 
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หน้ีของสถาบันการเงินของรัฐ รอยละตอGDP  
ที่มา: The World Bank: Thailand Economic Monitor, April 2006. p. 12. 

 
อยางไรก็ตาม ทั้งกระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทยตางถือวาบริษัทบริหารสินทรัพย

สถาบันการเงินของรัฐทั้ง 3 แหงขางตน ไมไดเปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ดวยเหตุนี้เองจึงทําใหหนี้ของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจตํ่ากวาที่ควรจะเปน 

ในประเดน็นี ้ผูเขียนใครเสนอใหสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ซึ่งเปนผูกํากับดูแลสถาบนัการเงนิเฉพาะกิจ 
กับธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งเปนผูตรวจสอบ ควรมีการพิจารณารวมกันวา ในปจจุบันยังมีสถาบนัการเงิน
ของรฐัอีกหลายแหงทีไ่มไดจดัเปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ทําใหขาดการตรวจสอบอยางมีมาตรฐาน สมควร
จัดเขามาเปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจหรือไม  

 ผูเขียนเห็นวาเพื่อใหเกิดความโปรงใส และมีบรรษัทภิบาล สถาบันการเงินของรัฐอืน่ๆ (ยกเวนที่มี
หนวยงานอืน่กาํกับดูแลอยูแลว ไดแก ธนาคารพาณิชย บริษัทเงนิทนุ บริษัทประกัน) เชน บรรษัทบริหาร
สินทรัพยสถาบันการเงิน-บบส.2 ซึ่งจัดตั้งโดย พ.ร.ก. บรรษัทบริหารสินทรัพย พ.ศ.2541  บสท. ซึ่งจัดตั้งโดย 
พ.ร.ก. บรรษัทบริหารสินทรพัยไทย พ.ศ. 2544 และบรษัิท บริหารสินทรัพยสถาบันการเงินของรฐั ควรจัดเปน
สถาบันการเงนิเฉพาะกิจ และตองใหธนาคารแหงประเทศไทยตรวจสอบ นอกจากนัน้ รฐับาลควรนับหนี้ของ
สถาบันการเงนิเฉพาะกิจเปนหนี้สาธารณะ(Public Debt) ดวย ซึ่งปจจุบนัไมไดนับ 

                                            
2  รัฐบาลไดเสนอรางพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน แกสภานิติบัญญัติแหงชาติ เม่ือวันที่ 22-23 

พฤศจิกายน 2549 
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2.7  ความสามารถในการทํากาํไร ประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน คุณภาพสินทรพัยและความมั่นคง
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

 ในหัวขอนี้ เราจะพิจารณาดูวาในชวงหาปที่ผานมา (ป 2544-2548) การที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจได
ทุมเททรัพยากรจํานวนมาก3 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ไดสงผลกระทบตอฐานะ
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจในดานตางๆ ตอไปนี้อยางไร: 

1.  ความสามารถในการทํากําไร (Profitability) 
2.  ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน (Operational Efficiency) 
3.  คุณภาพสินทรัพย (Asset Quality) และ 
4.  ความมั่นคงของสถาบันการเงิน 

2.7.1  ความสามารถในการทํากําไร 

ในชวงป 2544-2548 ความสามารถในการทํากําไรของธนาคารออมสินและ ธพว. มีแนวโนมลดลงโดย
ตลอด ไมวาจะดูที่อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (Return on Assets–ROE) หรอือัตราผลตอบแทนตอผูถอืหุน
(Return on Equity–ROE) อตัราผลตอบแทนตอผูถือหุนของธนาคารออมสินลดลงมาก จาก 23.07% ในป 2544 
เปน 16.77% ในป 2548 สาเหตุหนึง่ที่ธนาคารออมสินมีความสามารถในการทํากําไรลดลง  อาจเนื่องมาจาก
ตองกันกําไรไปตั้งเปนคาหนีสู้ญและหนี้สงสัยจะสูญตามเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทยเพิ่มขึ้น จากตาราง
ที่ 2.8 จะเห็นวาธนาคารออมสินต้ังคาหนี้สญูและหนี้สงสัยจะสูญตอสินทรัพยเพิ่มขึน้จาก .03% ในป 2544 เปน 
0.41% ในป 2548 แสดงใหเห็นวาการปลอยกูตามนโยบายรัฐบาลของธนาคารออมสิน ยังผลใหธนาคารออมสิน
มีทรัพยสินเสี่ยงเพิ่มขึ้น 

 สวน ธพว. ก็มีความสามารถในการทํากําไรลดลงโดยตลอด ซึ่งจะเห็นไดจากอัตราผลตอบแทนตอ 
ผูถือหุนของ ธพว. มีแนวโนมลดลงอยางมากตลอดหาปที่ผานมา กลาวคือ ลดลงจาก 4.6% ในป 2544 เปน 
1.3% ในป 2548 แตอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนของ ธพว. เพิ่มขึ้นในป 2545 และ 2546 แตก็กลบัลดลงในป 
2547 และ 2548 นอกจากนัน้ การต้ังคาหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญตอสินทรัพยคอนขางต่ํา ทั้งๆ ที่มสีินเชื่อที่ไม
กอใหเกิดรายไดสูงที่สุด 

สําหรับ ธอส. มีความสามารถในการทํากําไรเพิ่มขึ้นมากระหวางป 2544-2547 แตกลับลดลงในป 2548 
ไมวาจะใชขอมูลอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยหรืออัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนก็ใหผลทํานองเดียวกัน 
กลาวคือ ในป 2544 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยของ ธอส. เพิ่มขึ้นจาก 0.53% ในป 2544 เปน 1.04% ในป 
2547 แตกลับลดเหลือ 0.82% ในป 2548 ทํานองเดียวกันอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนเพิ่มจาก 10.6% ในป 
2544 เปน 20.32% ในป 2547 และลดเหลือ 17.21% ในป 2548 

สวน ธ.ก.ส. กลับมีอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนเพิ่มขึ้นโดยตลอด กลาวคือ เพิ่มขึ้นจาก 2.21% ในป 
2544 เปน 3.84% ในป 2548 แตอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยอยูคงที่ที่ 0.2% ในป 2544-2547 และเพิ่มเปน 

                                            
3  เราไมสามารถหาขอมูลสินเชื่อทั้งหมดที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้ง  8 แหง ปลอยกูตามนโยบายรัฐบาลในแตละปได เขาใจวา

หนวยงานที่รับผิดชอบคือ สํานักงานเศรษฐกิจการคลังก็ไมมีขอมูลน้ี  



เพลินพิศ สัตยสงวน 19 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เร่ือง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

0.4% ในป 2548 สําหรับ ธนส. อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยอยูคงที่ที่  0.5% ในป 2544-2546 แลวเพิ่มเปน 
1.0% ในป 2547 และลดลงมาอยูที่ 0.7% ในป 2544 สวนอัตราผลตอบแทนตอผูถือหุนลดลงในป 2545 และ 
2547 และอยูที่ 5.3% ในป 2548 

เปนที่นาสังเกตวาธนาคารออมสินและ ธอส. เปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีความสารถในการทํากําไร
สูงสดุ เปนตัวเลขสองหลัก ในชวงป 2546-25478 ธอส. มีความสามรถในการทํากําไรเกินหนาธนาคารออมสิน 
(ดูตารางที่ 2.8) สวน ธพว.มีความสามารถในการทํากําไรตํ่าสุด ในป 2547-2548 

ตารางที่  2.8 อัตราสวนที่สําคัญทางการเงินของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
สถาบัน อัตราสวน 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 

 ความสามารถในการทํากําไร                     
ธ.ออมสิน - ผลตอบแทนสินทรัพยกอนหักภาษี 

(ROA)% 1.23 2.22 0.46 2.08 1.89 2.15 2.12 1.71 1.83 1.83 
  - ผลตอบแทนผูถือหุนกอนหักภาษี  

(ROE)%   9.18 6.39 23.37 20.57 23.07 20.86 16.53 17.64 16.77 
  - รายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพยรวม 2.35 3.65 3.05 2.12 2.71 2.56 2.61 2.68 3.02 3.26 
  - คาหนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญตอ

สินทรัพยรวม 0.11 0.22 0.75 0.42 0.53 0.03 0.28 0.14 0.02 0.41 
ธอส. - ผลตอบแทนสินทรัพยกอนหักภาษี 

(ROA)% 2 1 1.44 -3.11 0.16 0.53 0.63 0.96 1.04 0.82 
  - ผลตอบแทนผูถือหุนกอนหักภาษี  

(ROE)% 30.8 67.8 28.71 -75.98 3.78 10.6 12.59 18.43 20.32 17.21 
  - รายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพยรวม   1.58 1.85 1.93 1.66 1.48 1.55 1.66 1.34 
  - คาหนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญตอ

สินทรัพยรวม     0.76 4.45 0.91 0.67 0.43 0.34 0.24 0.33 
 ธ.ก.ส. - ผลตอบแทนสินทรัพยกอนหักภาษี 

(ROA )% 0.7 0.6 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4** 
  - ผลตอบแทนผูถือหุนกอนหักภาษี  

(ROE)% 11.91 20.6 5.02 2.39 2.39 2.21 2.38 2.94 3.74  3.84** 
  - รายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพยรวม 3.07 3.52 3.68 4.28 3.39 3.41 4.58 3.46 5.14 4.95 
  - คาหนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญตอ

สินทรัพยรวม 0.77 1.17 1.82 2.05 1.21 1.04 2.26 1.28 2.28 2.78 
 IFCT - ผลตอบแทนสินทรัพยกอนหักภาษี 

(ROA)% 2.3 0.3 -2.4 -4.4 -0.9 -0.2 -0.2 -1.1 -3.6*   
  - ผลตอบแทนผูถือหุนกอนหักภาษี  

(ROE)% 18.1 3.7 -35.9 -72 -16.1 -5.4 -4.4 -24.5 -44.3*   
  - รายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพยรวม    0.56 -1.16 -1.08 -0.23      
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สถาบัน อัตราสวน 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 
ธสน.  - ผลตอบแทนสินทรัพยกอนหักภาษี  

(ROA)%   0.5 0.1 -1.6 0.4 0.5 0.5 0.5 1.0 0.7  
  - ผลตอบแทนผูถือหุนกอนหักภาษี  

(ROE)%   7.3 0.7 -11.5 3 3.1 2.3 7.7 5.2  5.3 
  - รายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพยรวม    2.12 2.61 2.50 2.43 2.94 2.94 1.88 
  - คาหนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญตอ

สินทรัพยรวม       3.05 2.14 2.40 2.99 1.85 1.58 1.18 
ธพว. - ผลตอบแทนสินทรัพยกอนหักภาษี 

(ROA)%     -5.2 -1.5 0.8 1.0 1.4 0.3  0.2** 
  - ผลตอบแทนผูถือหุนกอนหักภาษี  

(ROE)%     -14.1 -3.4 4.6 3.2 3.0 1.9  1.3** 
  - รายไดดอกเบี้ยสุทธิตอสินทรัพยรวม       3.64 3.55 2.90 2.59 
  - คาหนี้สูญและหน้ีสงสัยจะสูญตอ

สินทรัพยรวม         1.20   0.63 0.60 0.60 0.62 
 ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน                     

ธ.ออมสิน - คาใชจายตอรายไดจากการ
ดําเนินงาน 40.76 26.61 28.99 40.25 33.03 34.12 29.71 35.01 38.54 32.56 

  - คาใชจายจากการดําเนินงานตอ
สินทรัพยรวม 1.05 1.03 0.95 1.04 1.11 1.04 0.98 1.16 1.32 1.17 

ธอส. - คาใชจายตอรายไดจากการ
ดําเนินงาน     13.68 24.74 28.15 26.73 25.89 21.81 26.86 24.06 

  - คาใชจายจากการดําเนินงานตอ
สินทรัพยรวม     0.47 0.44 0.48 0.48 0.44 0.40 0.51 0.39 

ธ.ก.ส.  - คาใชจายตอรายไดจากการ
ดําเนินงาน 78.45 78.61 86.92 86.74 80.28 53.68 39.90 48.34 41.05 38.47 

  - คาใชจายจากการดําเนินงานตอ
สินทรัพยรวม 2.92 3.29 3.76 4.22 3.33 1.98 1.94 1.89 2.25 2.03 

  - คาใชจายจากการดําเนินงานตอ
สินทรัพยรวม     0.34 0.32 0.36 0.37 0.09       

 ธสน. - คาใชจายตอรายไดจากการ
ดําเนินงาน       51.30 19.90 21.50 23.10 18.90 23.50 25.50 

  - คาใชจายจากการดําเนินงานตอ
สินทรัพยรวม       1.66 0.71 0.87 1.00 0.96 0.93 0.79 

ธพว. - คาใชจายตอรายไดจากการ
ดําเนินงาน             68.23 63.31 59.44 64.26 

  - คาใชจายจากการดําเนินงานตอ
สินทรัพยรวม         2.25 2.14 2.84 2.54 1.89 1.85 
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สถาบัน อัตราสวน 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 
 คุณภาพสินทรัพย                     

ธ.ออมสิน - NPL ตอสินเชื่อรวม 0.7 1.1 3.4 8.8 5.1 3.1 3.1 3.1 2.7 3.5  
ธอส. - NPL ตอสินเชื่อรวม    23.4 23.8 20.7 21.0 19.8 11.5 9.3   
ธ.ก.ส.  - NPL ตอสินเชื่อรวม 7.5 10.9 16.2 16.4 14.5 8.1 7.9 6.6 5.4   
IFCT  - NPL ตอสินเชื่อรวม     27.8 17.8 16.5 10.8 10.2 8.5*   

  - คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตอ NPL     3.17 7.29 6.44 5.83 5.52       
ธสน.  - NPL ตอสินเชื่อรวม    10.7 14.4 4.8 7.4 11.7 9.5 11.3 10.6  

  - คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญตอ NPL              42.62 71.02   74.68 69.39  
ธพว. - NPL ตอสินเชื่อรวม      36.7 22.6 20.3 22.2 22.5   

ธ.ออมสิน - BIS  Ratio           37.6 33 30.4 29.4 26.2  
  - จํานวนสาขา 551 557 566 571 577 585 586 586 587 588 
  - จํานวนพนักงาน 9,572 9,614 9,541 10,063 9,636 9,540 9,519 9,859 9,275 9,626 

ธอส. - BIS  Ratio       10.2 9.6 10.3 10.1 10.8 8.6   
  - จํานวนสาขา    128 112 119 118 117 118 121 123 
  - จํานวนพนักงาน     1,995 2,114 2,107           

ธ.ก.ส. - BIS  Ratio     7.9 8.7 8.4 8.9 9.4 10.8 12.9   
  - NPL 7.5 10.9 16.2 16.4 14.5 8.1 7.9 6.6 5.4   
  - จํานวนสาขา 535 667 658 659 659 660 664 667 669   
  - จํานวนพนักงาน 13,389 13,382 13,189 13,082 12,754 12,955 13,130 13,267 13,209   

IFCT - BIS  Ratio 11.9 8 9.1 10.8 9.8 9 8.8 9.1 n.a.   
ธสน. - BIS  Ratio     18.9 17.3 14.6 21.5 19.9 19.3 17.9 15.1  
ธพว. - BIS Ratio       57.1 26.4 17.4 17.5 18.3 

หมายเหต:ุ  *  เปนขอมูลครึ่งป    ** จากการคํานวณ   
ที่มา:   ป 37-45   ภัสรี ธนะอเนกเจริญ และคณะ   
          ป 46-48   รายงานประจําปของแตละสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
 

2.7.2  ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

 ในการวัดประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสถาบันการเงนิ เราสามารถใชคาใชจายตอรายไดจากการ
ดําเนินงานและคาใชจายจากการดําเนินงานตอสินทรัพยรวมมาเปนตัววัดได สถาบันการเงินใดมีคาใชจายตอ
รายไดสูงแสดงวาไมคอยมีประสิทธิภาพในการดําเนนิงาน จากตารางที ่2.8 พบวา ในป 2548 ธอส. มีประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานสูงสุด ตามมาดวย ธสน. ธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. ตามลําดับ สวน ธพว.มีประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานต่ําสุด 

2.7.3  คุณภาพสินทรัพย 

 สถาบันการเงนิเฉพาะกิจสวนใหญมคีุณภาพสินทรัพยดอยลง ธพว. มีคุณภาพสินทรัพยตํ่าสุด โดยดู
จากสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได-NPL ตอสินเชื่อรวมสูงถึง 22% ในป 2547 สวน ธ.ก.ส.และ ธอส. มีคุณภาพ
ของสนิทรัพยดขีึ้น 
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2.7.4  ความมั่นคงของสถาบันการเงิน 

 เราสามารถวัดความมั่นคงของสถาบันการเงนิจากเงินกองทุนตอสินทรพัยเสี่ยงหรือ BIS ratio สถาบัน
การเงินที่มีเงนิกองทุนสูงสามารถยืนหยัดอยูไดเมื่อเกิดการขาดทุน ไมจําเปนตองเพิ่มทนุสถาบันการเงินเฉพาะ
กิจทุกแหงมีเงนิกองทนุตอสินทรัพยเสี่ยงเกินกวาที่ธนาคารแหงประเทศไทยกําหนดไว นัน่คือที ่8.5% ซึ่ง ธอส.
มีตํ่าสุดที่ 8.6% ในป 2547 สวนธนาคารออมสินมีสูงสุดที่ 26.2% แสดงวามีสินทรัพยเสี่ยงคอนขางต่ํา แต
อยางไรก็ตาม สถาบันการเงินเฉพาะกิจสวนใหญมีเงินกองทุนตอสินทรัพยเสี่ยงลดลงในขวง 5 ปที่ผานมา มีเพียง 
ธ.ก.ส. เทานั้นที่มีเงินกองทนุตอสินทรัพยเสีย่งเพิ่มขึ้นตลอดป 2544-2547 

2. 8  การประเมินสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

 เนื่องจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจเปนรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลังไดมีการประเมินผลการดําเนนิงาน
ของรฐัวิสาหกิจเปนประจําทุกป ตารางที่ 2.9 เปนการประเมินผลการดาํเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
ในป 2539-2547 ซึ่งถาใชคาเฉล่ีย 9 ป ก็จะพบวา ธนาคารออมสินจัดอยูอันดับที่ 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห
อันดับ 2  ธ.ก.ส. อยูอันดับ 3 และรั้งทายดวยบรรษัทตลาดรองสินเชือ่ทีอ่ยูอาศัย แตถาแทนที่เราจะใชคาเฉล่ีย 
ถาเราใชขอมูลใหมสุด คือขอมูลป 2547 ก็จะพบวาธนาคารอาคารสงเคราะหจะอยูอันดับที่ 1 ธ.ก.ส.จะอยูอันดับ
ที่ 2 ธนาคารออมสินจะอยูอันดับ 3 และรั้งทายดวยบรรษัทตลาดรองสินเชือ่ที่อยูอาศัยเชนเดิม  

ตารางที่ 2.9 การประเมินผลการดําเนินงานของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  ประจําป 2539-2547   

 

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมนโยบายรัฐวิสาหกิจ 20/01/49 

 ลําดับ 
ที่ สถาบัน 2547 2546 2545 2544 2543 2542 2541 2540 2539 เฉลี่ย 
1 ธนาคารออมสิน 4.2392 4.6717 4.7493 4.4400 4.5700 4.0900 4.4000 3.7400 4.0100 4.3339 
2 ธนาคารอาคาร

สงเคราะห 4.5991 4.5695 3.9347 4.1300 3.5497 - - - - 4.0460 
3 ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและ
สหกรณการเกษตร 4.5977 4.7671 4.5859 4.3300 3.8700 4.1800 3.1100 2.9300 4.1100 3.9854 

4 บรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาด
ยอม 3.1604 3.6487 3.8948 3.8100 - - - - - 3.7845 

5 ธนาคารพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมฯ 3.9297 3.8295 2.4517 3.6200 - - - - - 3.3004 

6 ธนาคารเพื่อการ
สงออกและนําเขาแหง
ประเทศไทย 3.5642 3.8813 3.7543 2.9600 2.9600 3.5300 2.8700 2.9000 - 3.2651 

7 บรรษัทตลาดรอง
สินเชื่อที่อยูอาศัย 2.5174 2.0090 2.6430 2.1900 - - - - - 2.3399 
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3.  สถาบันการเงินเฉพาะกิจ: เครื่องมือของนโยบายรฐับาล  

 รัฐบาลทุกยุคทกุสมัยไดใชสถาบันการเงินเฉพาะกิจเพื่อสนองนโยบายของตน แตก็คงไมมีรัฐบาลชุดใด
ที่ใชสถาบันการเงินเฉพาะกิจเปลืองเทารัฐบาล พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวัตร ทั้งนี้เพราะวา ตลอดชวงป 2544-2548 
ที่รัฐบาลพรรคไทยรักไทยบรหิารประเทศจะมีนโยบายใหมๆ  ประเภทคดิไปทําไป ออกมาตลอดเวลา สถาบัน
การเงินเฉพาะกิจเกือบทุกแหงตองทํางานหนักเพื่อสนองนโยบายดังกลาว เมื่อพิจารณาจากปริมาณสินเชื่อและ
จํานวนโครงการที่ตองทาํตามนโยบายของรฐั ดูเหมอืนวาธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณการเกษตร เปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีบทบาทสําคัญที่สุดในการสนองนโยบาย “ประชานิยม” 

ทันทีที่รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เขามาบริหารประเทศในป 2544 ก็เริ่มดําเนินการตามที่ใหสัญญา
ไวกับประชาชนเมื่อตอนหาเสียงเลือกตั้งทันที4 ไมวาจะเปนโครงการพักชําระหนีแ้ละลดภาระหนี้ใหแกเกษตรกร
รายยอย หรือโครงการกองทนุหมูบานและชมุชนเมือง (ซึ่งเริ่มดําเนินงานในวันที่ 1 เมษายน 2544 และกําหนด
สิ้นสุดระยะเวลาดําเนินงานโครงการ 31 มนีาคม 2547 มีระยะเวลา 3 ป โดยให ธ.ก.ส. เปนผูดําเนินงาน) 
โครงการธนาคารประชาชน ฯลฯ 

ในการผลักดันใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจสนองนโยบาย “ประชานิยม” ของพรรคไทยรักไทยนัน้ ทมี
เศรษฐกิจของพรรคไทยรักไทยมีบทบาทสําคัญยิ่ง โดยการเขาไปหารือกับผูบริหารของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ
นั้นๆ และปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อหาแนวทางและวางหลักการรวมกัน ตอจากนั้นก็ใหผูบริหารสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจจัดทํารายละเอียดโครงการทีจ่ะสนองนโยบายนั้นๆ ออกมา เพือ่นาํไปเสนอใหพรรคพิจารณา หลังจากนั้น
ทางพรรคจะนําขอเสนอดังกลาวไปผสมผสานกับการทํางานของกระทรวงการคลังและนโยบายของรัฐบาล เพื่อให
นโยบายของพรรคเปนไปไดจริงในทางปฏิบัติ (หนังสือพิมพผูจัดการรายวัน ปที่ 11 ฉบับที่ 3153 วันพุธที่ 17 
มกราคม 2544 หนา 14) หลังจากนั้นก็นําเขาคณะรัฐมนตรเีพื่ออนุมัติ 

3.1  นโยบายของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชนิวัตรและโครงการตางๆ ที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจตอง
ดําเนินการ 
 Appendix 3.1 เปนการสรุปนโยบายและโครงการตางๆ (เทาที่ผู เขียนรวบรวมได) ของรัฐบาล  

พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ที่กําหนดใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจตองดําเนินการในชวงป 2544-2549 ตลอดจน
ความคืบหนาของผลการดําเนินงาน 

 จาก Appendix 3.1 จะเหน็ไดวา นโยบายที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจตองทํามีทั้งหมด 8 นโยบาย 11 
โครงการ โดยมีเจตนารมณที่สําคัญคือ การสรางงาน สรางรายได สรางความมั่งคั่งและความยั่งยืนของระบบ
เศรษฐกิจ ซึง่จะหยิบยกบางนโยบายและบางโครงการมาอธิบายดังนี้: 

1.  นโยบายกระตุนเศรษฐกิจในระดับรากหญา  กําหนดใหธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และ ธพว.
รับผิดชอบ ณ กันยายน 2549 ไดอนุมัติสินเชื่อไป 1,635 ลานบาท 

                                            
4  ในบางกรณี ทีมเศรษฐกิจพรรคไทยรักไทยเริ่มดําเนินการตั้งแตเดือน มกราคม 2544 กอนทีพ่รรคไทยรักไทยจะมาเปนรัฐบาลเสียอีก 



24 สถาบันการเงินเฉพาะกิจ: เครื่องมือของนโยบายรัฐในการเขาถึงผูที่ไมไดรับบริการจากธนาคารพาณิชย 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

2.  นโยบายฟนฟธูุรกิจอสังหาริมทรัพย ประกอบดวยโครงการบานเอื้ออาทรที่ดําเนินงานโดย ธอส. 
และธนาคารอมสิน โครงการบานออมสินเพือ่ประชาชน โครงการสินเชื่อบาน ธอส.-กบข. ณ 31 มนีาคม 2549 
โครงการทั้งหมดนี้อนุมัติสินเชื่อไป 51,102 ราย เปนวงเงนิกูเทากับ 32,024 ลานบาท 

3.  นโยบายสงเสริมรายไดในภาคธุรกิจและบริการ เปนการใหสินเชือ่เพื่อพัฒนาวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม มี ธพว. เปนผูรับผิดชอบหลัก และมีสถาบันการเงนิเฉพาะกิจอื่นๆ ไดแก ธนาคารออมสิน 
ธ.ก.ส. ธสน. และ บสย. ตองสนองนโยบายนี้ดวย 

4.  นโยบายลดภาระหนี้สินของเกษตรกร  ประกอบดวย 2 โครงการใหญๆ ไดแก 1. โครงการพัก
ชําระหนีแ้ละลดภาระหนี้ของ ธ.ก.ส. และ 2. โครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน รับผิดชอบโดย ธ.ก.ส. ธนาคาร
ออมสิน ธพว. และ ธ.ก.ส.   

5.  นโยบายการกระจายรายไดดวยการพฒันาภาคชนบทและการสรางความเขมแขง็แก
เศรษฐกจิชุมชน ประกอบดวย 4 โครงการสําคัญ ไดแก  

 5. 1  โครงการธนาคารประชาชน เปนนโยบายเรงดวนของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 
ธนาคารออมสินรับผิดชอบ ณ 31 มนีาคม 2549 ไดอนุมติัเงินกูไป 1,291,859 ราย เปนวงเงินกูสะสม 30,475 
ลานบาท 
                 5.2  โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. รับผิดชอบ ในป 2547 
ธนาคารทั้งสองไดโอนเงินเพื่อโครงการนี้ 77, 508 ลานบาท 
                 5.3   ธนาคารชุมชน ธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. รับผิดชอบ 
                 5.4   โครงการพัฒนาหมูบาน/ชุมชน (Small Medium Large: SML) ธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. 
รับผิดชอบ เปนการโอนเงินงบประมาณใหกับหมูบานและชุมชนโดยตรง ในรูปแบบของการรวมกลุมชาวบาน 
ในป 2548 โอนเงินไป 9,000 ลานบาท ในป 2549 โอนไป 8,152.8 ลานบาท และ ณ 31 มีนาคม 2549 เงินโอน
เทากับ 11,933.2 ลานบาท 

3.2 เครื่องมอืใหมที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจใชในการดําเนินนโยบายกึง่การคลังของรัฐบาล  
(Semi Fiscal Policy) พ.ต.ท. ทักษิณ ชนิวัตร 

 ในการดําเนินงานตามนโยบาย “ประชานิยม” สถาบันการเงินเฉพาะกิจไดมีการใชเครือ่งมือใหมในการ
ปลอยกู ไดแก การแปลงสินทรัพยเปนทนุ และจะมีการใช securitization หรือการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย 
กับโครงการเลีย้งโคเนื้อลานครอบครัว ที ่ ธ.ก.ส. ตองรับผิดชอบ ซึ่งวางแผนวาจะดําเนินงานในเดือนมีนาคม 
2548 ซึ่งโครงการนี้ยังไมคืบหนาเทาไรนัก ดังนั้นในหัวขอนี้ผูเขียนจะอธิบายเฉพาะโครงการการแปลงสินทรัพย
เปนทุนเทานั้น 

 โครงการการแปลงสินทรัพยเปนทุนนัน้ มิใชความคิดริเริม่มาจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ หากทวา
เปนการดําเนินงานตามนโยบายการแปลงสินทรัพยเปนทนุของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งเปนนโยบาย
ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร ี เมื่อวันที่ 4 มนีาคม 2546 และเริ่มดําเนินงานเต็มรูปแบบเมื่อวันที ่ 
1 มกราคม 2547 และไดจดัตั้งสํานักงานบริหารการแปลงสินทรัพยเปนทุน (องคการมหาชน) ขึน้ เพื่อเปน
องคกรและกลไกในการบรหิารจัดการการแปลงสินทรัพยเปนทุน  
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เจตนารมณของนโยบายการแปลงสินทรพัยเปนทุนคือ เพื่อใหผูดอยโอกาส ผูประกอบการรายยอย
หรือธุรกิจขนาดยอมที่ไมมีหลักทรัพยค้ําประกันเงินกู สามารถเขาถึงแหลงเงินทนุในระบบได โดยไดตราเปน
พระราชกฤษฎกีาจัดตั้งสํานักงานบรหิารการแปลงสินทรพัยเปนทนุ (องคการมหาชน) เมื่อวันที่ 2 มิถนุายน 2546  

สินทรัพยอะไรที่จะแปลงเปนทุนได? 

นโยบายการแปลงสินทรัพยเปนทุนเริ่มตนดวยการกําหนดสินทรัพยที่สามารถนําไปค้ําประกันเงินกู
จากสถาบันการเงินในระบบได ซึ่งกอนหนานั้นสินทรัพยเหลานี้ใชค้ําประกันเงินกูไมได ซึ่งแยกออกเปน 5 
ประเภท ดังตอไปนี้: 

1. สินทรัพยประเภทที่ดินและทรัพยติดกับที่ดิน เชน กสน. 3 นค.1 กยท.1 (แปลงสวนยางเปนทนุ) 
สปก. 4-01 เปนตน 

2. สินทรัพยสิทธกิารเชา เชาซื้อ เชน สัญญาเชาแฟลตการเคหะแหงชาติ สัญญาเชาแผงคา กทม. 
สัญญาการเชาที่ราชพัสดุ เปนตน 

3. สินทรัพยประเภทที่สาธารณะ ไดแก หนังสืออนุญาตใหใชทีส่าธารณะและหนังสือรับรองอื่นๆ เชน 
หนังสืออนญุาตอุทยานแหงชาติ ใบรับรองของเทศบาล หนังสือใบอนญุาตใบรับรองกรมประมง 
เปนตน 

4. สินทรัพยประเภททรัพยสินทางปญญา และ 
5. สินทรัพยประเภทสังหาริมทรพัย เชน เครื่องจักร ซึ่งนํามาจํานองกับสถาบันการเงินได 

 เมื่อกําหนดสินทรัพยแลว ก็มอบหมายใหหนวยงานรฐั ทีก่ํากับดูแลสินทรัพยทั้ง 5 ประเภทขางตน ดัง
ปรากฏในตารางที่ 3.1 ซึ่งมีทั้งสิ้น 15 หนวยงาน ทําหนาที่ออกเอกสารสิทธิตางๆ หรือในกรณีที่เปนเครื่องจักร ก็
ใหกรมโรงงานอุตสาหกรรมทาํหนาที่จดทะเบียนและจดจํานองเครื่องจักร หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาหนวยงานรฐั 
15 แหงนั้นทําหนาที่เปน Clearing House สินทรัพยที่ตนรับผิดชอบ  

หลังจากนั้นใหหนวยงานรัฐขางตนทําบันทึกขอตกลงกับสถาบันการเงินของรฐัและเอกชน เพื่อใหปลอย
กูแกผูถอืครองสินทรัพยดังกลาว ดังเชน กรมที่ดินทําบันทึกขอตกลงกับธนาคารออมสิน สํานักงานปฏิรูปที่ดิน 
เพื่อเกษตรกรรมทําบันทึกขอตกลงกับ ธ.ก.ส. และกรมโรงงานทําบันทึกขอตกลงกับ ธพว. และธนาคารออมสิน 
เปนตน  

สถาบันการเงนิเฉพาะกิจแตละรายจะถูกกําหนดใหปลอยสนิเชื่อแกผูถอืสินทรัพยตางๆ ดังนี:้ 
1. ธ.ก.ส. ใหปลอยกูเกือบทุกสินทรัพย ยกเวนทรัพยสินทางปญญา และเครื่องจักร 
2. ธนาคารออมสินใหปลอยกูทกุสินทรัพย ยกเวนทรัพยสินทางปญญา 
3. ธ.พ.ว. ใหปลอยกูสินทรัพยเครื่องจักร สิทธิการเชาและทรัพยสินทางปญญา 
4. บรรษัทเงนิทุนอุตสาหกรรมเปนผูดูแลสินทรัพยประเภททีส่าธารณะ 
5. ธอส. ผูดูแลสิทธิการเชา 

 ในปงบประมาณ 2548 การปลอยกูตามนโยบายแปลงสินทรัพยเปนทนุมีวงเงินทั้งสิ้นสูงถึง 95,247.90 
ลานบาท สวนใหญเปนการปลอยกูโดยธนาคารพาณิชยเอกชน เปนการปลอยสนิเชือ่ของสถาบนัการเงินเฉพาะกิจ 
4 แหงเพยีง 13,342.45 ลานบาท ซึง่สวนใหญเปนการปลอยกูโดยใชสินทรัพยประเภทที่ดินโดยเฉพาะ สปก.4-01 
เปนวงเงิน 12,312.51 ลานบาท ใชสิทธิการเชา 213.79 ลานบาท สินทรัพยประเภทที่สาธารณะ 94.59 ลานบาท 
สินทรัพยทางปญญา 38.32 ลานบาทและเครื่องจักร 683.24ลานบาท (Appendix 3.1) 
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ตารางที่ 3.1 หนวยงานที่กํากับดูแลสินทรัพยตามนโยบายการแปลงสินทรัพยเปนทุน 

 
 

นโยบายแปลงสินทรัพยเปนทุนนับวาเปนนโยบายคิดใหมทําใหมจริงๆ จะมีใครคิดวาสินทรัพยทัง้ 5 จะ
นํามาค้ําประกันเงินกูจากสถาบันการเงินในระบบได  โดยเฉพาะการที่เอกชนเอาสมบัติสาธารณะไปกูเงินจาก
ธนาคารได แนนอน นักวิชาการคงตองสงสัยถึงปญหาตางๆ ที่จะตามมาจากนโยบายนี้ เชน การเบี้ยวหนี ้
สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได การบริหารจัดการสมบัติสาธารณะจะเลวรายลงหรือไม คนที่ไดรบัเงินกูจาก
โครงการนี้เปนผูดอยโอกาสจริงหรือ บทความนี้ไมสามารถตอบคําถามเหลานี้ได เนือ่งจากขาดขอมูลและเปน
เรื่องใหญที่เหมาะสําหรับงานวิจัย   

นักวิชาการทานหนึ่งแหงมหาวิทยาลัยเชียงใหม มีความกังขาเกี่ยวกับนโยบายแปลงสินทรัพยเปนทนุ
ไดเขียนบทความลงในหนังสอืพิมพมติชน เพื่อใหผูอานมีความเขาใจนโยบายแปลงสินทรัพยเปนทุนดีขึ้น 
ผูเขียนจึงถือวิสาสะนําบทความดังกลาวมาตีพิมพในกรอบที่ 3.1 บทความนี้ทําใหเรามองตางมุมจากรัฐบาล 
พ.ต.ท. ทกัษิณ ชินวัตร  

สินทรพัยประเภทที่ดิน 
1. สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  
2. กรมสงเสริมสหกรณ  
3. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
4. กรมที่ดิน  

สินทรพัยสทิธิการเชา 
1. กรมธนารักษ  
2. กรมอทุยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช  
3. การเคหะแหงชาติ 

สินทรพัยประเภททีส่าธารณะ 
1. กรุงเทพมหานคร  
2. กรมสงเสริมปกครองทองถิน่  
3. เทศบาลนครเชยีงใหม  
4. เทศบาลนครขอนแกน  
5. เทศบาลนครนนทบุร ี 
6. เทศบาลนครหาดใหญ  

สินทรพัยประเภททรัพยสินทางปญญา 
1. กรมทรัพยสินทางปญญา 

สินทรพัยประเภทสังหาริมทรัพย 
1. กรมโรงงานอุตสาหกรรม  

ที่มา: www.plangsinsab.or.th 
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กรอบที่ 3.1 
การแปลงสินทรัพยใหเปนทุน (อีกคร้ัง)  

โดย มิ่งสรรพ ขาวสอาด   
สถาบันวิจัยสังคม   มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ทานนายกฯ ทักษิณของเรานับวาเปนนายกฯ ที่สามารถทาทายความคิดความสามารถของนักวิชาการไทย
ไดมากที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทย เพราะทานชางสรรหาความคิดใหมๆ กอใหเกิดความเราใจในวงวิชาการไทย
เปนระยะๆ ทําใหชีวิตนักวิชาการไมอับเฉานาเบ่ือเหมือนอยางที่เคยเปนมา  

ในวันนี้ ผูเขียนใครตั้งขอสังเกตเกี่ยวกับแนวความคิดที่จะแปลงทรัพยสินใหเปนทุนอีกครั้งใน 3 ประเด็น 
เพ่ือชวยใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ตองรับลูกจากทานนายกฯ ไปทํางาน
ไดงายขึ้น  ประเด็นที่ 1 ก็คือ การชวยเหลือคนยากจนครั้งนี้ เปนการแปลงทรัพยสินซึ่งสวนใหญเปนทรัพยสิน
สวนรวมใหเปนทุนสวนตัว  ประเด็นที่ 2 ทรัพยสินเหลานี้สวนหนึ่งไมมีตลาดจึงไมมีราคา ดังนั้น รัฐบาลจะตองตีคา
หรือสรางตลาดขึ้นมากอน แตทรัพยสินสวนรวมเหลานี้บางชนิดเกิดขึ้นเพ่ือลดปญหาสังคมและสิ่งแวดลอมจึงมี
ปญหาวาควรจะแปลงใหเปนสินคาไดหรือไม ใครควรไดเปนผูครอบครอง  ประเด็นที่ 3 นโยบายชวยเหลือคน
ยากจนที่กลาวมานี้ เปนนโยบายที่ไมพุงเปา (targeting) ไปที่คนจน ถาใชเปนมาตรการทั่วไปไมเจาะจง (cross-
the-board) ผูไดรับผลประโยชนที่แทจริงจํานวนมากอาจไมใชคนจน จะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการกระจาย
รายไดที่เลวไปกวานี้อีก ผูเขียนขอถือโอกาสนี้ใหรายละเอียดเบ้ืองตนในแตละประเด็น  

ในประเด็นที่ 1 คือการแปลงทรพัยสินสวนรวมใหเปนทุนสวนตัวนั้น นับเปนวิธกีารอุดหนนุ (subsidy) คนจน 
โดยที่รัฐบาลไมตองเสียคาใชจาย แตสินทรัพยสวนรวมเหลานี้มีคุณสมบัติตางกัน เชน ทรัพยสินบางอยางเรากันไว
ใชสวนรวมเพ่ือผลทางสิ่งแวดลอม สุขภาพ และความปลอดภัยของประชาชน เชน เขตตนน้ําชั้นหนึ่ง ทางเทา 
ที่สาธารณะที่เปนทางน้ําหลาก ทรัพยสินสวนรวมเชนนี้มีนัยเรื่องผลกระทบทางสังคมและคุณภาพชีวิตของคนอื่น 
รัฐจะเที่ยวเอาไปแจกใครไมได ดังนั้น แผงลอยขายลูกชิ้นทอดในที่สาธารณะซึ่งมีผูสัญจรไปมาตลอดเวลาก็ไมนาจะ
นําไปจดทะเบียนได หากจะชวยคนจนนาจะมทีางเลือกอื่นที่เหมาะสมกวานี้ เชน เวนคืนที่ดินในเมืองเพ่ือสราง
ตลาดใหคนที่จนจริงๆ  

สวนทรัพยสิน เชน ที่ดินรกรางวางเปลา ซึ่งเปนที่ปาที่รัฐบาลจะยกใหคนจน เปนความคิดที่นักเศรษฐศาสตร
ยอมรับไดมากที่สุด ทั้งนี้ มิใชวานักเศรษฐศาสตรไรเดียงสาจนไมรูวาคนจนอาจจะนําเอาที่ดินนั้นไปขายตอ หากแต
ทําใจไดแลววาเปนการแจกเงินในรูปแบบหนึ่ง (โดยผานนายทุน) โดยที่รัฐบาลไมตองควักกระเปา แตเปนการเพิ่ม
โอกาสและทางเลือกใหกับคนจน โดยที่คนจนจะไดเอาทุนนี้ไปทํามาหากินทางอื่นได (ซึ่งหวังวาจะไมนําไปหักราง
ถางพงตอไปอีก) การใหทุนที่เปนที่ดินรกรางวางเปลาที่มีประสิทธิภาพการผลิตต่ําอาจทําใหเกษตรกรเกิดหนี้สิน
เพ่ิมขึ้นอีกก็ได หากจะใหคนจนมีทางเลือกที่จะยังคงอยูในภาคการเกษตรตอไปนั้นคงจะตองใหมากกวาที่ดิน เชน 
อาจตองใหเทคโนโลยีและหาตลาดใหอีกดวย  

สําหรับทรัพยสินที่เปนมรดกทางวัฒนธรรมรวมกัน เชน น้ําพริกหนุม แหนม ลายผาไทยลื้อ ฯลฯ เปนสมบัติ
รวมกันหลายชุมชน จะไปยกเปนสวนตัวใหใครหรือชุมชนใดก็คงทะเลาะกันทั้งเมือง วิธีการที่ชาวบานเปลี่ยน 
ภูมิปญญาบรรพบุรุษใหเปนทุน ก็คือ การประกนัคุณภาพในรปูเครื่องหมายการคาหรือย่ีหอ เชน น้ําพริกหนุมเจแดง 
ฯลฯ จริงอยูที่วาใครๆ ก็ทําน้ําพริกได แตถาจะกินน้ําพริกใหอรอยแบบเจแดง ก็ตองมาซื้อน้ําพริกตราเจแดงซึ่ง
รับประกันรสมือ ซึ่งการประกันคุณภาพผานเครื่องหมายการคานี้มีกลไกตลาดทํางานอยูแลว สามารถประเมินราคา
ของยี่หอไดงายจากยอดขาย ความคิดนี้จึงนับวาไมมีอะไรใหม 

(ตอหนาถัดไป) 
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กรอบที่ 3.1  (ตอ) 

ประเดน็ที่สองเปนประเด็นที่ยังไมมีใครพูดถึงมากนัก คือการแปลงสินทรัพยใหเปนทุนจะตองมรีาคาหรือทําให
เกิดตลาด การที่สินคามีคา (value) ไมไดหมายความวาจะมรีาคาเสมอไปราคาจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อมีการถายโอน
กรรมสิทธิ์ แตการจะมีตลาด ก็ตองมีระบบมารองรับกรรมสิทธิ์เสียกอน ถึงจะเกิดการถายโอน จํานํา จํานอง
ทรัพยสินกันได คําถามสําคัญก็คอื เราควรหรือไมที่จะทําใหเกิดตลาดที่ผูกขาดโดยปจเจกชนในทรัพยสินสวนรวม
บางอยาง เชน พันธุกรรมพืช ภูมิปญญาบรรพชน ฯลฯ  

ในปจจุบันระบบท่ีรับรองสิทธิทางภูมิปญญาคือ ระบบสิทธิบัตรสําหรับส่ิงประดิษฐ แตเปนระบบท่ีตองพิสูจน
ความใหม เฉพาะสิทธิบัตร ซึ่งสวนใหญภูมิปญญาบรรพชนไดเปนสมบัติสาธารณะ (public domain) มาเปนเวลา
หนึ่งแลว จึงยังไมมีระบบคุมครองภูมิปญญา (ก็ตองอาศัยการรับรองสิทธิผานเครื่องหมายการคา หรือเครื่องหมาย
รับรอง เปนการรับรองคุณภาพรสมือดังที่กลาวมาแลวในยอหนาขางตน)  

การรับรอบสิทธิของภูมิปญญาทองถ่ินประเภทพันธุพืชออกจะมีปญหาหนักกวาภูมิปญญาอื่นๆ ตรงที่วา จะ
พิสูจนไดอยางไรวาภูมิปญญานี้เปนของผูมาขอจดทะเบียนแตผูเดียว และไมซ้ําซอนกับบุคลากรอื่น ยกตัวอยาง
พันธุขาว เชน พันธุขาวทองถ่ินที่ชื่อเหมยนอง มีคุณสมบัติทนเพลี้ยซึ่งไดมีการคัดเก็บและแลกเปล่ียนกันหลาย
หมูบาน แลวจะยกใหหมูบานไหนดี ในประเด็นของการตีคาก็ยังมีปญหาอีกวาคุณคาสวนไหนเปนของสวนรวม และ
สวนไหนเปนของปจเจกที่จะพอใหปจเจกชนได ยกตัวอยาง เชน พันธุกรรมทนเพลี้ยของขาวเหมยนองเปนสมบัติ
สวนรวม แตมูลคาที่ยกใหเปนของชาวบานได นาจะไดแกการลงทุนในการคัดพันธุ ขยายพันธุ และรักษาพันธุเอาไว 
ซึ่งนอกจากจะตีคาไมงายแลว คาที่ประเมินอาจไมมีราคาตลาดมารองรับ หรือความตองการอาจจะต่ํา เพราะคนที่
ตองการอยูในสภาพแวดลอมที่พิเศษเหมือนกัน หรือคนที่ตองการเปนคนจน  

ประเด็นสุดทายเปนประเด็นที่สําคัญมาก หากรัฐบาลจะใชนโยบายแปลงทรัพยสินใหเปนทุนสําหรับคนจน
แลว ใครคือคนจน มีเงินเทาไหรถึงจะเรียกวาจน คนจนคือคนที่ไมมีทุนพอไปทําแผงหรือมีรถเข็นใชหรือไม จะใช
เงินเปนตัววัดอยางเดียวหรือ แผงลอยที่เซงกันบนทางเทาไมใชจะราคาถูกเสมอไป มิหนําซ้าํ เจาของแผงยังอาจ
เปนมาเฟยแตคนขายนั้นเปนลูกจาง นโยบายที่ไมเลือกคนจนคนรวยอาจจะมีผลเหมือนกับที่เกิดขึ้นมาแลวคือ 
เศรษฐีมารับประโยชนไป การแปลงทรัพยสินใหเปนทุนจึงเปนความคิดที่ทาทายมากวาจะแปลงไปเปนการปฏิบัติ
ใหอยางเฉพาะเจาะจงกับคนจน ใหเกิดประสิทธิผลได  

การแปลงทรัพยสินใหเปนทุนเปนประเด็นที่ซับซอนและตองทําใหเปนที่กระจางตอประชาชนที่ไมจน และ
เปนผูตองสูญเสียทรัพยสินสวนรวม ใหเขาใจและยอมรับวิธีการปฏิบัติของรัฐบาลไดเมื่อทานนายกฯ ไดเริ่มจุด
ประกายความคดิแลว ก็นาจะใหเปดเวทีเสรีเพ่ือถกเถียงอยางสรางสรรคเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ที่ซับซอนเหลานี้ 
รวมทั้งการมองหาทางเลือกอื่นๆ ที่อาจมีผลดานความยากจนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งตรวจสอบนโยบายของรัฐ ที่มี
ผลทําใหคนจนจนลงอีกดวย 

 
ที่มา: หนังสือพิมพมติชนรายวัน  วันที่ 8 มกราคม 2545  
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4. วิเคราะหโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ในหัวขอนี้ เราจะหยิบยก 1 โครงการสําคัญของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ไดปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาล 
พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ในการตอสูกับปญหาความยากจนมาวิเคราะห  ซึง่ไดแก  โครงการกองทนุหมูบานและ
ชุมชนเมือง  

4.1  โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง: ความนํา 
โครงการกองทนุหมูบานและชมุชนเมืองเปนนโยบายเรงดวนหนึ่งของรฐับาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 

ในการแกปญหาความยากจน รฐับาลสามารถแปลงนโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองไปสูการปฏิบัติ ได
ภายในเวลาเพียง 4 เดือนนับจากไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา โดยเริ่มตนดวยการประกาศใชระเบียบตางๆ 
ตลอดจนการออกพระราชกฤษฎีกา และพระราชบัญญัติในที่สุด โดยมีขัน้ตอนดังอธิบายในกรอบที ่4.1  

ไดมีการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (สทบ.) สังกัดสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตร ี เพื่อกํากับดูแลนโยบายกองทนุหมูบานฯ มนีายสุวิทย คุณกิตติเปนประธานและมี
ผูอํานวยการธนาคารออมสินและผูจัดการ ธ.ก.ส. เปนกรรมการใน กทบ. ดวย 

 โครงการกองทนุหมูบานและชมุชนเมืองมรีากเหงามาจาก “โครงการ ก ข. คจ.” และ  “กลุมออมทรัพย” 
โดยการปรับปรุงจุดออนและนําจุดแข็งของทั้งสองโครงการเขาดวยกัน ที่จรงิแลวการแจกเงินจากสวนกลางไป
ยังหมูบานเพื่อแกไขปญหาความยากจนของเกษตรกร ไดกระทํามาแลวในอดีต ในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย 
ในป 2536 ไดเริ่ม “โครงการ ก ข. คจ.” ดวยการแจกเงินไปยังหมูบานยากจนหมื่นกวาหมูบานๆ ละ 280,000 
บาทตอป เพื่อใหคณะกรรมการหมูบานโดยใหผูใหญบานเปนกรรมการบริหารโดยตําแหนง ปลอยกูแกคนยากจน 

กรอบที่ 4.1 
ข้ันตอนการดําเนินนโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

 
26 กุมภาพันธ 2544       รัฐบาลแถลงนโยบายตอรัฐสภา 
22 มีนาคม 2544  ประกาศใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยคณะกรรมการกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองแหงชาติ (กทบ.) พ.ศ. 2544 
29 พฤษภาคม 2544      ประกาศใชระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติวาดวย

การจัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ และตอมาไดแกไข
เพ่ิมเติม ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2547 

13 กรกฎาคม 2544       ประกาศใชพระราชกฤษฎีกา จดัตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 
(องคการมหาชน) พ.ศ. 2544         

25 กรกฎาคม 25441      จัดสรรโอนเงินเปนครั้งแรกใหแกกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
30 ธันวาคม 2547        พระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง พ.ศ. 2547 ไดรับการประกาศในพระ

ราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใชในวันถัดไป  
 
ที่มา: (www.villagefund.thaigov.go.th/main.asp) 



30 สถาบันการเงินเฉพาะกิจ: เครื่องมือของนโยบายรัฐในการเขาถึงผูที่ไมไดรับบริการจากธนาคารพาณิชย 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

รายละ 10,000 บาท ไมคิดดอกเบี้ย และสงชําระอยางนอย 9 ครั้ง ภายใน 5 ป ในป 2544 หมูบานยากจนใน 
“โครงการ ก ข. คจ.” ไดเพิม่ขึ้นเปน 30,000 กวาหมูบาน รฐับาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร จึงหยุด “โครงการ  
ก ข. คจ.” หยุดใหเงินเพิ่ม และเปลี่ยนมาเปนโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมอืงแทน (ดําริ เฉลิมวงศ, 
2547 หนา 38) 

โครงการกองทนุหมูบานมีความคลายคลึง  “โครงการ ก ข. คจ.” อยูประการหนึ่ง คือ แจกเงนิไปยัง
หมูบานๆ ละ 1 ลานบาท โดยไมคํานึงวาเปนหมูบานยากจนหรือไม โดยมีเปาหมายหมูบานจํานวน 78,829 
หมูบาน คิดเปนเงิน 78,829 ลานบาท (รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบาย
พื้นฐานแหงรฐั รัฐบาลพนัตํารวจโททักษิณ ชินวัตร ปที่สี–่วันที่ 26 กุมภาพันธ 2547-วันที่ 5 มกราคม 2548) 
แตโครงการกองทุนหมูบานแตกตางจาก “โครงการ กข. คจ.” หลายประเด็น เชน ผูบริหารกองทุน แทนที่จะเปน
เจาหนาที่ของรฐัโดยตําแหนง ก็ใหมีการคัดเลือกกันเองโดยสมาชิกและตั้งเปนคณะกรรมการกองทนุหมูบาน 
โดยตองมีจํานวนไมนอยกวา 9 คนแตไมเกนิ 15 คน และองคประกอบของคณะกรรมการกองทุน ตองมีทั้งหญงิ
และชาย ในสัดสวนเทาเทียมกัน (ระเบียบคณะกรรมการกองทนุหมูบานและชุมชนเมอืงแหงชาติ วาดวยการ
จัดตั้งและบริหารกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2544 ขอ 3) 

แตเนื่องจากวา ในขณะนัน้รฐับาลไมมีเงิน รัฐบาลโดยผานสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมอืง
แหงชาติ (สทบ.) จึงไดกูเงนิจากธนาคารออมสิน เปนระยะเวลา 9 ป (เริ่มในป 2544 สิ้นสดุโครงการป 2552) โดย
รัฐบาลจะตั้งงบประมาณใชหนี้คืนธนาคารออมสินปละ 10,000 ลานบาท พรอมทั้งจะจายดอกเบี้ยและคาใชจาย
ในการบริหารกองทุนหมูบานฯ ใหแกธนาคารออมสินปละ 2 หน การกูเงินดังกลาวเปนไปตามบทเฉพาะกาล
ของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนหมูบานและชุมชนเมอืงแหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ. 2544 ที่ระบุวา “ให
กองทุนกูเงนิจากธนาคารออมสิน และธนาคารหรอืสถาบันการเงินของรฐัโดยกระทรวงการคลังค้ําประกันเพื่อ
เปนทุนประเดิมตามมาตรา 9 (1) เปนคราวๆ ตามความจําเปนของกองทุน โดยรัฐบาลจะจัดสรรชําระหนี้เงนิกู
ดังกลาว” 

เมื่อครบ 9 ปหรือจบโครงการกองทุนหมูบานฯ หมูบานใดที่บริหารกองทนุไดดี เงิน 1 ลานบาทก็จะยัง
อยูในบัญชีของหมูบานนัน้ๆ และสามารถนําไปพัฒนาหมูบาน ตลอดจนตอยอดใหกลายเปนสถาบันการเงินชุมชน
และธนาคารหมูบานในที่สุด  

4.2  วัตถุประสงคของกองทนุหมูบานและชุมชนเมือง  
กองทุนหมูบานและชุมชนเมอืง มีวัตถุประสงคในการดําเนนิการ 5 ประการ คือ 

1.  เปนแหลงหมนุเวียนในหมูบานและชุมชนเมอืง สําหับการลงทุนเพื่อพัฒนาอาชีพ สรางงาน สราง
รายไดหรือเพิม่รายได การลดรายจาย การบรรเทาเหตฉุุกเฉนิ และจาํเปนเรงดวน และสําหรับการนําไปสูการ
สรางกองทุนสวัสดิภาพที่ดีแกประชาชนในหมูบานหรือชมุชน 

2.  สงเสริมและพัฒนาหมูบานและชุมชนเมืองใหมีขีดความสามารถในการจัดระบบและบริหารจัดการ
เงินทุนของตนเอง 

3.  เสริมสรางกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมูบานและชุมชนเมือง ในดานการเรียนรู การสรางและ
พัฒนาความคิดริเริ่ม เพื่อการแกปญหาและเสริมสรางศักยภาพ และสงเสริมเศรษฐกจิพอเพียงในหมูบานและ
ชุมชนเมือง 
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4. กระตุนเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ รวมทั้งเสริมสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศในอนาคต 

5. เสริมสรางศักยภาพและความเข็มแข็งทัง้ทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในหมูบานหรือ
ชุมชนเมือง (ระเบียบคณะกรรมการกองทนุหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ วาดวยการจัดตั้งและบริหารกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2544 ขอ 6) 

4.3  วงเงนิกู เงื่อนไขการกูและอัตราดอกเบี้ย 
คณะกรรมการกองทุนหมูบานมีอํานาจอนุมติัสินเชื่อรายละไมเกิน 20,000 บาท แตถาคณะกรรมการ

กองทุนหมูบานเหน็ควรอนุมติัเงินกูเกิน 20,000 บาทตองใหที่ประชุมสมาชิกกองทุนพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด แต
ทั้งนี้เงนิกูตอรายตองไมเกิน 50,000 บาท  

สําหรับการชําระหนี้กําหนดไมเกิน 1 ป อตัราดอกเบี้ยเงินกูขึ้นอยูกับการตกลงกันของคณะกรรมการ
หมูบานและสมาชิก แตตองไมเกินรอยละ 15 ตอป 

4.4  บัญชีกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
กองทุนหมูบานและชุมชนเมอืงจะมีบัญชทีี่เกี่ยวของอยูดวยกัน 3 บัญชี ไดแก 

1.  บัญชีที่ 1 หรอื “บัญชีกองทนุหมูบาน” คือ บัญชีเงินฝากออมทรัพยภายใตชื่อกองทุนหมูบานซึ่ง
กองทุนหมูบานเปดไว เพื่อรองรับเงนิ 1 ลานบาทที่จัดสรรจากรัฐบาล ในปแรก ซึ่งถือวาเปน seed money ของ
แตละหมูบานหรืออาจเรียกวาเงินขวัญถงุ 

เงินที่แตละหมูบานไดรับ 1 ลานบาทนั้น ไมไดสงตรงไปยังหมูบาน แตเปนการสงผานสาขาธนาคาร
ออมสินหรอืสาขา ธ.ก.ส. ใกลหมูบาน และเมื่อสมาชิกของกองทุนหมูบานไดรับอนุมัติสนิเชื่อจากกรรมการกองทนุ 
ธนาคารก็จะโอนเงินจากบัญชทีี่ 1  ไปเขาบญัชีของผูกูตามวงเงินที่ไดรับอนุมัติ 

2.  บัญชีที่ 2 หรอื “บัญชีเงนิสะสม” เปนบัญชีเงินฝากออมทรัพยภายใตชื่กองทุนหมูบาน ซึ่งกองทนุ
เปดไวรองรบัเงนิฝากประเภทอื่นนอกเหนือจากเงนิที่ไดรบัการจัดสรรจากรฐับาล” (ระเบยีบคณะกรรมการกองทนุ
หมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ วาดวย การจัดตั้งและบรหิารกองทนุหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ ฉบับที่ 4 
พ.ศ. 2545 ขอ 3) ไดแก เงนิดอกผล ดอกเบี้ยเงินกูของกองทุนหมูบาน เงินออมของสมาชิก กําไรจากการลงทุน
ของกองทนุเปนตน 

3.   บัญชีที่ 3 เปนการปลอยกูเพิ่มเติมหรือตอยอดจากบัญชีที่ 1 โดย 3 สถาบันการเงินรฐั ไดแก 
ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และธนาคารกรุงไทย จะใชเงินทุนของตนเองปลอยกูเพิ่มจากเงิน 1 ลานบาทแรกที่
กองทุนหมูบานไดรับจัดสรรจากรัฐบาล  โดยสถาบันการเงินทั้ง 3 จะคัดเลือกกองทุนหมูบานที่มีการบริหาร
จดัการไดดีเยี่ยมแลวปลอยเงนิกูเพิ่มขึน้ 

กองทุนหมูบานใดที่ไดรับจัดมาตรฐานอยูในระดับที่ 1–AAA ถือวาเปนกองทุนที่บริหารจัดการไดดีเยี่ยม 
รัฐบาลจะเพิ่มเงินใหอีก 100,000 บาท เปน 1,100,000 และจะไดรับเงินกูจากสถาบันการเงินทั้ง 3 ขางตน เงนิ
ในบัญชีที ่3 นีร้ัฐบาลจะไมชดเชยทั้งเงินตนและคาใชจายในการดําเนินงานใหแกสถาบนัการเงิน  
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ถึงแมวารฐับาลไดมอบหมายใหธนาคารออมสินรับผิดชอบโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง แต
เนื่องจากวาธนาคารออมสินมสีาขาไมทั่วถึงทุกหมูบาน ธนาคารออมสินจึงวาจาง ธ.ก.ส.ใหดูแลหมูบานในเขต
หางไกลและทีไ่มมีสาขาของธนาคารออมสิน ในป 2544 ธ.ก.ส. รับผิดชอบ 15,831หมูบานใน 257 อาํเภอ 69 
จังหวัด เพือ่ทาํหนาที่กระจายเงนิที่รฐับาลอดุหนนุไปยงักองทุนหมูบานฯ (รายงานกจิการ งบดุล งบกาํไรขาดทนุ 
ธ.ก.ส. รอบบัญช ี 1 เมษายน 2544-31 มนีาคม 2545, หนา 20) และ ณ ตุลาคม 2549 มีกองทนุหมูบาน 
38,368 กองทนุที่ใชบริการบญัชี 1, 2, และ 3 กับ ธ.ก.ส. สวนใหญ–ประมาณ 50% เปนหมูบานในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนอืตอนบนและตอนลาง (ฝายสินเชื่อสถาบัน ธ.ก.ส.) ณ วันที ่ 25 ตุลาคม 2549 ธ.ก.ส. ได
ปลอยกูบัญช ี 3 ใหแก 7,471 หมูบาน  สมาชิกที่ไดรับเงินกูจากกองทุนหมูบาน และที่ ธ.ก.ส. รับผิดชอบ 
ประมาณ 60% เปนลูกคาเงินกู ธ.ก.ส. อยูแลว ซึ่งสามารถกูเงินจาก ธ.ก.ส. ไดสูงสุด 300,000 บาท 

4.5  ผลการดําเนนิงานกองทนุหมูบานและชุมชนเมือง 
ณ สิ้นป 2544 ไดมีการโอนเงนิเขากองทุนหมูบาน5 66, 097 หมูบาน เปนจํานวนเงิน 66,097 ลานบาท 

โดยผานสาขาธนาคารออมสิน 51,398 ลานบาท และผานสาขา ธ.ก.ส. 14,699 ลานบาท และ ณ สิ้นป 2545 ได
มีการโอนเงินเขากองทุนหมูบาน 73,941 หมูบาน เปนเงิน 73,941 ลานบาท โดยผานสาขาธนาคารออมสิน 
58,333 ลานบาท และผานสาขา ธ.ก.ส. 15,608 ลานบาท (รายงานประจําป ธนาคารออมสิน ป 2544 และ ป 
2545)  ตารางที่ 4.1 แสดงขอมลูการโอนเงนิใหกองทนุหมูบานสําหรับป 2546 และ 2547 

ตารางที่ 4.1 การจัดสรรและโอนเงินของโครงการกองทุนหมูบาน ป 2545-2547 
 2545 2546 2547 

เปาหมาย 75,547 75,547 78,829 
โอนเงินแลว 73,941 73,941 77,508 
รอยละ 97.87 97.87 98.3 

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (สทบ.) 
 

ณ สิ้นเดือนสงิหาคม 2547 ธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. มสีมาชิกไดรับเงินกูประมาณ 14,993,307 ราย 
วงเงิน 74,770 ลานบาท (รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรฐัมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 
รัฐบาลพันตํารวจโททักษิณ ชนิวัตร ปที่สาม–วันที่ 26 ก.พ. 2546 - 26 ก.พ. 2547)  

ถาเราวัดผลการดําเนินงานของโครงการหมูบานโดยดูจากการโอนเงินอุดหนุนของรัฐไปยังกองทุน
หมูบานและชุมชนเมือง ก็สามารถกลาวไดวาผลการดําเนินงานของโครงการกองทุนประสบความสําเร็จอยางมาก 
กลาวคือ แคในปที่ 2 ของการดําเนินโครงการ  98 เปอรเซนตของหมูบานและชุมชนเมืองก็ไดรับเงินอุดหนุน 1 
ลานบาทจากรัฐบาล 

                                            
5  โดยการเปดบัญชีที่ 1 คณะกรรมการกองทุน(ซ่ึงสมาชิกของกองทุนคัดเลอืกข้ึนมา) ไมสามารถถอนเงินกอนน้ีไปได  ผูที่มีสิทธิถอน 

ไดแกสมาชิกที่คณะกรรมการกองทุนหมูบานอนุมัติใหกู โดยธนาคารออมสินหรือ ธ. ก. ส. จะโอนเงินเขาบัญชีผูไดรับเงินกู 



เพลินพิศ สัตยสงวน 33 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เร่ือง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

4.6  เอาเงินกูไปทาํอะไร 
 ตารางที่ 4.2 แสดงใหเห็นวา ในป 2548 ผูกูเงินกองทุนหมูบานสวนใหญ ประมาณรอยละ 79 นําเงินกู
ไปลงทุนคาขายและบริการ รอยละ 17 กูไปเพื่อใชในกรณีฉุกเฉิน และรอยละ 2.6 นําไปใชหนี้เงินกูนอกระบบ 
พึงสังเกตวาชาวบานไมไดกูเงินไปเพื่อใชในการบริโภคเลย ทําไมขอมูลจากสื่อมวลชนจึงระบุวาชาวบานกูเงิน
ไปซื้อมือถือบาง ไปซื้อรถมอเตอรไซดบาง สื่อมวลชนชงขอมูลขึ้นมาเองหรือ หรือขอมูลในตารางที่ 4.2 จาก
สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (สทบ.) ดีเกินจริง 

ตารางที่ 4.2 การใชเงินกูกองทุนหมูบานของผูกู ป 2546-2548 (รอยละ) 
 2546 2547 2548 

1. คาขายและบรกิาร 88.0 81.3 79 
2. เหตุฉุกเฉิน         4.8         14.5 16.9 
3. ใชหนี้นอกระบบ 5.7 3.2   2.6 
4.  อื่นๆ 1.5 1.0         1.5 

ที่มา: สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมอืงแหงชาติ (สทบ.) 

4.7  การชําระคืนเงินกู 
 อัตราการชําระคืนเงินกูของโครงการกองทุนหมูบานในป 2548 อยูที่ 94% (สํานักงานสถิติแหงชาติและ
TDRI) และ 64.3% ของเงินชําระคืนเงินกูมาจากรายไดจากการลงทุน 24% มาจากรายไดอื่นและเงินสะสมของ
ครอบครัว และ 5.9% มาจากการกูนอกระบบ (สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (สทบ.) 

4.8  การประเมินโครงการกองทุนหมูบาน 
 โดยหลักการแลว ในการประเมินโครงการกองทุนหมูบานนั้น เราตองประเมินวาโครงการกองทุนหมูบาน
ไดบรรลุวัตถุประสงค 5 ประการขางตนหรอืไม มากนอยเพียงใด 

สํานักงานคณะกรรมการกองทนุหมูบานและชมุชนเมอืงแหงชาติ (สทบ.) โดยคณะอนกุรรมการสนับสนนุ
และติดตามการดําเนินงานกองทุนหมูบานระดับจังหวัด จะเปนผูประเมินประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุน
ในจังหวัดตน โดยแบงกองทนุออกเปน 3 ระดับ ไดแก  

1.  ระดับที่ 1 – AAA คือกองทุนที่บริหารจัดการไดดีเยี่ยม เนนการมีสวนรวมของสมาชิก มีการจัดทํา
ระเบียบขอบังคับการบริหารงาน มีการสะสมเงินสมทบฯลฯ 

2.  ระดับที่ 2 – AA เปนกองทุนที่บริหารจัดการในระดับปานกลาง และ  
3.  ระดับที่ 3 – A เปนกองทุนที่บริหารจัดการไมดี ตองปรับปรงุ 

ตารางที่ 4.3 เปนการจัดระดับกองทุนหมูบาน สําหรับป 2545-2548 โดยคณะอนุกรรมการสนับสนนุ
และติดตามการดําเนินงานกองทุนระดับจังหวัด พบวามีกองทุนหมูบาน 33% ไดเกรด AAA หมายถึงมีการ
บริหารจัดการไดดีเยี่ยม เชน ลูกหนี้สงเงนิคืนครบถวน การจัดทํางบดุลกองทุนเรียบรอย มีเครือขายที่เขมแข็ง 
สวน 63% ของกองทุนไดเกรด AA หมายถึง มีการบริหารจัดการในระดับปานกลาง และมีกองทุนเพยีง 3% ที่
ไดเกรด A แสดงถึงการบรหิารจัดการกองทุนที่ยังมีปญหาตองแกไข 
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 พึงสังเกต จากตารางที่ 4.3 วา ในชวงป 2545-2548 สัดสวนของกองทุนระดับตางๆ แทบไมได
เปลี่ยนแปลงเลย แตกลับพบวา ในป 2547 กองทนุที่เคยอยูในระดับที่ 1 ลดนอยลง นั่นคอื มีกองทนุประมาณ 
200 กวากองทนุที่เคยอยูในระดับดีเยี่ยม กลับถูกลดระดับมาอยูที่ระดับ 2 หรือระดับปานกลาง 

ตารางที่ 4.3 การจัดอันดับคุณภาพการบริหารจัดการกองทุนหมูบานฯ ป 2545-2547 

มาตรฐานกองทนุ 2545 
(จํานวนกองทุน) 

2546 
(จํานวนกองทุน) 

2547 
(จํานวนกองทุน) 

2548 
(% ของกองทุน) 

ระดับที่ 1 AAA 23,945 (33%) 24,902 (34%) 24,717 (33%) 34% 
ระดับที่ 2 AA 46,439 (63%) 46,633 (63%) 47,531 (64%) 63% 
ระดับที่ 3 A 1,888 (4%) 2,098 (3%) 1,827 (3%) 3% 
รวม  73,272 (100%) 73,633 (100%) 74,075 (100%) (100%) 

ที่มา:  - ป 2545-2547 สํานักงานคณะกรรมการกองทนุหมูบานแหงชาติ 
- ป 2548 รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ รฐับาลพันตํารวจโททักษณิ  
 ชินวัตร ปที่สี่ (วันที่ 26 ก.พ. 2547 – 5 ม.ค. 2548) 

 
 นอกจากนั้น การแบงระดับกองทุนดังปรากฏในตารางที่ 4.3 ไดสรางความกังขาขึ้นมาประการหนึง่วา  
33% ของกองทุนหมูบานที่ไดระดับที่ 1 หรือ AAA ซึ่งถือวาเปนกองทุนหมูบานทีด่ีเยี่ยมนั้น เปนผลมาจาก
โครงการกองทนุหมูบานจริงหรือ กอนที่จะมีโครงการกองทุนหมูบาน มีหมูบานจํานวนไมนอยที่เปนชุมชนที่
เขมแข็งอยูแลว มีการใชภูมิปญญาชาวบาน มีกลุมออมทรัพยที่มั่นคง มกีลุมแมบาน ฯลฯ ดังนั้น การประเมิน
โครงการกองทนุหมูบาน โดยแบงเปนเกรดดังตารางที่ 4.3 นั้น จะตองมีขอมูลวา กอนมีโครงการกองทุน
หมูบาน แตละหมูบานอยูในระดับใด แลวจึงนํามาเปรียบเทียบกับหลังมีโครงการกองทนุหมูบาน 

 รัฐบาลไดเพิ่มทุนใหกองทนุหมูบานที่ไดรับจัดระดับที่ 1 อีก 100,000 บาท ทั้งหมด 23,250 หมูบาน 
เปนเงิน 2,325 ลานบาท และธนาคารรัฐ 3 แหงไดใหกองทุนเหลานัน้กูอกี 19,811 ลานบาท 

 ตารางที่ 4.4 แสดงถึงจํานวนเงินในบญัชีตางๆ ของโครงการกองทนุหมูบานจนถึงขณะนี ้เราอาจกลาว
ไดวา ในชวง 5 ปที่ผานมา (2544-2548) ไดมีเงินตนโอนเขาไปหมุนเวียนในหมูบานตางๆ ในประเทศ เทากับ 
100,102 ลานบาท (บัญชี 1 + บัญช ี3) และกอใหเกิดดอกออกผลเปนเงินจํานวนเงนิ 22,526 ลานบาท (บัญชีที ่
2) หรอืมีอัตราผลตอบแทนสงูถึง 22.5% ซึง่นับวาสูงมาก 

ตารางที่ 4.4  วงเงินในบัญชีกองทุนหมูบาน 
 ลานบาท เปอรเซนต 

1. บัญชีที่ 1 (1 ลาน + 1 แสน)   80,291 65 
2. บัญชีที่ 2    22,526 18 
3. บัญชีที่ 3   19,811  17 
 ธ.ก.ส.  14,523  
 ธนาคารออมสิน    4,390  
 ธนาคารกรุงไทย       898  
รวม   122,628 100 

ที่มา: สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมอืงแหงชาติ (สทบ.) 
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4.9 เงินชดเชยจากรัฐบาล 
ในการดําเนินโครงการกองทุนหมูบาน รัฐบาลโดยผานสํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองแหงชาติ (สทบ.) ไดกูเงินจากธนาคารออมสินและมอบหมายใหธนาคารออมสินรับผิดชอบโครงการ 
และเนื่องจากวาธนาคารออมสินไดขอให  ธ.ก.ส. มารวมโครงการดวย ดังนั้น  สทบ. ตองจายดอกเบี้ยเงินกูและ
คาใชจายในการบริหารโครงการใหแกทั้งธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ตามเงินตนที่ สทบ. กูจากสถาบันการเงิน
ทั้งสองแหง  

สํานักงานคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ (สทบ.) ไดจายดอกเบี้ยเงินกูใหแก
ธนาคารออมสินเทากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา 6 เดือน ซึ่งใชคาเฉลี่ยเงินฝากของธนาคารใหญ 5 แหง 
และเปนคาเฉล่ียของเงินฝาก 7 วัน ซึ่งอยูที่ประมาณ 3.50%  

สวนคาใชจายในการสนับสนุนนโยบายกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง  สทบ.จายใหธนาคารออมสิน
และ ธ.ก.ส. ในอัตรารอยละ 1.75  นั่นคือเงินทุกๆ 100 บาทที่ สทบ.กูจากสถาบันการเงินทั้งสอง จะจายเปนคา
บริหารโครงการกองทุนฯ 1.75 บาท ซึ่งแยกเปน 3 สวน คือ  

1. คาใชจายในการดําเนินงาน 1%  
2. คาใชจายในการหาเงินฝาก .50% และ  
3. สวนตาง 0.25%  

ดังนั้น สทบ. จายคาดําเนินโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองทั้งสิ้นเทากับ 3.5% + 1.75% = 5.25% 

4.10  รัฐควรจายสถาบันการเงินเฉพาะกิจเทาไร? 
คําถามที่เราควรพิจารณาตอไป คือ การที่ สทบ. จายเงินชดเชยใหธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. เทากบั 

5.25% นั้นมีผลกระทบตอฐานะทางการเงินของธนาคารหรือไม  ในการตอบคําถามนี้ เราจําเปนตองหาคาใชจาย
ในการดําเนินงานของโครงการกองทนุหมูบาน เนื่องจากวาธนาคารทั้งสองไมเปดเผยขอมูลนี้  ดังนัน้ เราจึงจะ
ลองประเมินคาใชจายนี้อยางคราวๆ 

4.11  การประเมินคาใชจายในการดําเนินโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
ในการประเมินคาใชจายในการดําเนินโครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง เราจําเปนตองรูกิจกรรม

ตางๆที่ธนาคารตองปฏิบัติ ตลอดจนการใชทรพัยากรตางๆ ฯลฯ คาใชจายในการดําเนินงานนี้จะมากนอยแค
ไหน ขึน้อยูกับกิจกรรมที่ธนาคารทําวามีมากนอยแคไหน และบอยแคไหน  

Appendix 4.1แสดงถึงกิจกรรมตางๆ ที ่ธ.ก.ส. ตองทํา ในการดําเนินการโครงการกองทุนหมูบาน ซึง่
แยกเปนกิจกรรมสาขา 13 กิจกรรม และกิจกรรมสํานักงานใหญ 5 กิจกรรม ในปแรก เริ่มกิจกรรมดวยสง
เจาหนาที่ไปรวมสังเกตการณจัดตั้งกองทุนหมูบาน รวมประชุมกองทนุหมูบาน ทั้งหมด 16,160 กองทนุ 
ตอจากนั้น รบัขึ้นทะเบียนและประเมินความพรอม ตามมาดวยการเปดบัญชีหมูบานและสมาชิกกองทุน การ
จัดทําและบันทึกขอมูล ฯลฯ เมื่อระบุกิจกรรมที่ตองทําทั้งหมด 18 กิจกรรมไดแลว เราก็ตองคํานวณวาแตละ
กิจกรรมมีคาใชจายเทาไร โดยตองระบุทรพัยากรที่แตละกิจกรรมตองใชเชน ใชเจาหนาที่กี่คน แตละกิจกรรมใช
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วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

เวลากี่นาที จากนั้นก็สามารถคํานวณคาใชจายตอกิจกรรมได เมือ่นาํคาใชจายทุกกิจกรรมมารวมกันก็จะได
คาใชจายในการดําเนินการโครงการหมูบาน ซึ่งในกรณีของ ธ.ก.ส. เฉพาะคาใชจายในการดําเนินงานจะอยูที่
ประมาณ 350 ลานตอป และเม่ือเทียบกับเงินชดเชยที่ ธ.ก.ส. ไดรับจาก สทบ. ซึ่งลดลงทุกป ตามเงินกูคงคาง
ซึ่งลดลงทุกป ก็จะพบวา ธ.ก.ส. จะประสบการขาดทนุโดยเฉลี่ยปละประมาณ 300   

ในการที่สถาบนัการเงนิเฉพาะกิจตองทําโครงการตางๆ สนองนโยบายรฐับาล ดูเสมอืนวารัฐบาลไมสนใจ
วาคาใชจายที่จะเกิดขึ้นกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจจะเปนเทาไร รัฐบาลจะมีหลักการในการจายเงินชดเชย ซึ่ง
มักจะต่ํากวาคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ทําใหสงผลกระทบตองบดุลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจนั้นๆ ดังนั้น รัฐบาล
ควรจายตามคาใชจายที่เปนจริง นอกจากจะไมมีกําไร ก็ขออยาใหขาดทุนจากการสนองนโยบายรฐับาล 

4.12  ผลดีผลเสียของกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

ขอดี 

1. ทําใหประชาชนรากหญาสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดงายขึ้น และ transaction costs ไมสูง และ
เปนการลดการพึ่งพิงเงินนอกระบบ 

 งานศึกษาของสถาบนัวิจัยและใหคําปรกึษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรพบวา ในป 2547 มีสมาชกิ
ของกองทนุหมูบานเพียงรอยละ 13.3 ที่ยงัไมไดรับเงนิกู สวนสมาชิกที่ไดรับเงินกูรอยละ 76.5 เมือ่ไดรับเงินกู
แลวไมไดกูจากแหลงอื่นอีก แตสมาชิกที่ไดรบัเงนิกูแลวไปกูในระบบเพิ่มเติมมีรอยละ 14.7 นอกจากนัน้ มีสมาชิก
เงินกูรอยละ 7.6 ไปกูนอกระบบเพิ่มเติม สวนวงเงินกูเฉลีย่อยูที่ 11,242 บาทจากจํานวนเงินขอกูเฉลีย่ 12,394 
บาท (โครงการศึกษาการติดตามและประเมินผลการดําเนนิงานตามนโยบายรัฐบาล, 2548)  

2. การวิเคราะหเงินกูที่กระทําโดยคณะกรรมการหมูบานจะดีกวาที่สถาบันการเงินเปนผูปลอยกู 
เนื่องจากคณะกรรมการหมูบานรูจักผูกูดี จึงรูขอมูลเกี่ยวกับตัวผูกูดีกวาสถาบันการเงิน ทําใหความไมสมมาตร
ของขอมูลระหวางผูกูและผูใหกู (Asymmetric Information) ลดนอยลง  ดังนั้น ความเสี่ยงที่จะไมไดรับเงินกูคืน
(Default Risk) จึงลดลงดวย 

 หลังจากโครงการกองทุนหมูบานดําเนินงานมาได 5-6 ป ณ ป 2549 มีกองทุนประมาณ 260-290 
กองทุน จากประมาณ 78,000 กวากองทุน ที่สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนแหงชาติ (สทบ.) สั่งใหอัยการ
จังหวัดฟองกรรมการหมูบาน เนื่องจากมีปญหาการทุจริต ฯลฯ (จากการสัมภาษณเจาหนาที่ฝายสินเชื่อ ธ.ก.ส.) 

3. วิธีการแจกเงิน 1 ลานบาทไปยังหมูบานและชุมชนเมือง โดยผานสาขาธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส.
นั้นจะไปถงึบญัชีกองทนุหมูบานเต็มจํานวน ไมมีการหลนหายไปไหน (ผิดกับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน
จากสวนกลาง ที่มักจะหลนหายไปกลางทางกวาจะถงึชาวบาน) และถาคณะกรรมการกองทุนหมูบานบริหารงาน
ดวยความซื่อสัตย ความเปนธรรมและโปรงใส  ตลอดจนชาวบานใหความรวมมือเปนอยางดี เงินทัง้หมดก็จะ
สรางประโยชนใหแกสมาชิกกองทุนหมูบานเต็มที่ 
 การโอนเงินกองทุนหมูบานผานระบบธนาคาร ทําใหการตรวจสอบการใชเงินทําไดงาย เพราะเมื่อ
คณะกรรมการหมูบานอนุมัติเงินกูแลว ทางธนาคารก็จะโอนเงินจากบัญช ี 1–บัญชีกองทุนหมูบาน ไปยังบัญชี
ของสมาชิกกองทุนผูไดรับเงนิกู และเมื่อถงึกําหนดชําระหนี้ สมาชิกผูกูกจ็ะนําเงินมาเขาบัญชี สวนดอกเบี้ยก็จะ
นําเขาบัญชีที่ 2 ซึง่เปนดอกผลของกองทุนหมูบาน 
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ขอเสียและปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานกองทุนหมูบาน 

1. ปญหาทีเ่กิดขึน้จากโครงการกองทุนหมูบานคือ รฐับาลเรงรดัใหมีการจัดตัง้กองทนุหมูบานเร็วเกนิไป 
ทําใหขาดการเตรียมความพรอมชมุชนที่ดีพอ การทําความเขาใจเบื้องตนกับประชาชนในหมูบานไมชดัเจน ทําให
ชาวบานไมเขาใจปรชัญาและวัตถุประสงคของกองทนุ กรรมการกองทนุหมูบานไมไดรับการอบรมครบทุกหมูบาน 
นอกจากนั้น“คณะกรรมการกองทุนที่มาจากชาวบานซึ่งมีการศึกษาแตกตางกัน ต้ังแตระดับประถมศึกษาจนถึง
ระดับปริญญา จึงมีความเขาใจกฎเกณฑหรอืระเบียบไมเหมือนกัน เปนผลใหการบริหารกองทุนเติบโตชา เพราะ
กรรมกาขาดความรู ความมั่นใจเรื่องระเบียบและกฎหมาย” (ดําริ เฉลิมวงศ, 2547, หนา 35) 

2.  ปญหาประการหนึง่ของโครงการกองทนุหมูบานคอืผูกูสงเงนิคืนลาชา ทําใหสมาชิกคนอืน่ขาดโอกาส
ในการกู (โครงการศึกษาการติดตามและประเมินผล: การดําเนินงานตามนโยบายรฐับาล, 2548) 

3.  การที่ชาวบานสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดงายขึ้น ทําใหมีเงินจับจายใชสอยมากขึ้น ทําใหมือเติบ 
นําไปซื้อสิ่งที่ไมควรซื้อ และทําใหมีภาระหนี้มากขึ้น ดังจะเห็นไดวา ในชวงที่มีการใชนโยบายประชานิยมหนี้
ครัวเรือนไดสูงขึ้นมาก ถาไมรบีแกไข อาจกอใหเกิดวิกฤตการณการเงินในอนาคต 

4.13 ส่ิงที่ควรปรับปรุงเกี่ยวกับกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
1.  ที่จริงแลวกอนการเริ่มโครงการกองทุนหมูบาน  สทบ. ควรมีการเตรียมความพรอมใหแกชุมชน 

ควรอธิบายถึงปรัชญา หลักการของกองทนุตลอดจนกฎ ระเบียบตางๆ ใหชาวบานในทุกหมูบานไดรับรู ดังนัน้ 
สิ่งที่ควรปรับปรุง ไดแก การประชาสัมพันธใหชาวบานเขาใจกองทุนหมูบานใหชัดเจนใหรูวาชาวบานสามารถ
ใชประโยชนอะไรจากกองทุนนี้ไดบาง นอกจากนั้น ควรจดัอบรมดานการวิเคราะหสินเชื่อ การจัดทําบัญช ี การ
ทํางบดุบ ฯลฯ แกกรรมการกองทุนหมูบานทุกคน ครบทุกหมูบาน เพื่อใหการปลอยสินเชื่อมีการใชหลกัการทาง
ธุรกิจมากกวาการใชระบบอปุถัมภ และเพือ่ใหเขาใจกฎ ระเบียบของกองทุน ซึ่งมรีะเบียบที่ละเอียดยิบ 

2.  การประเมินโครงการกองทนุหมูบานที่กระทําโดยภาครัฐ ดูดีเกินไปเมื่อเปรียบเทียบขอมูล จากสื่อ 
(Appendix 6.1) ทําใหขาดความนาเชื่อถือ นอกจากนั้นในการประเมินโครงการกองทนุหมูบาน ควรตรวจดูดวย
วาคณะกรรมการกองทุนไดปฏิบัติตามระเบียบในการบริหารกองทุนมากนอยเพียงใด ระเบียบคณะกรรมการ
กองทุนแหงชาติวาดวย การจัดตั้งและบริหารกองทุน ทีไ่ดมีการแกไขถงึ 7 ฉบับ ซึ่งเขียนไวอยางละเอียดลออ
ทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกองทุนหมูบาน ผูประเมินควรตรวจสอบวาคณะกรรมการ
หมูบานไดปฏิบัติตามระเบียบมากนอยเพียง  องคประกอบของคณะกรรมการกองทนุ มีเจาหนาที่ของรฐั ผูมี
ตําแหนง หัวคะแนนของนักการเมืองมากนอยเพียงใด คณะกรรมการกองทุนหมูบานที่ไมปฏิบัติตามระเบียบมีกี่
เปอรเซน็ต ระเบียบขอใดบางที่คณะกรรมการกองทนุไมปฏิบัติตาม เพราะเหตุใด  

5.  แนวทางการปฏิรูปสถาบนัการเงินเฉพาะกิจโดยกระทรวงการคลังและ 
ธนาคารแหงประเทศไทย 

กระทรวงการคลังในฐานะผูกํากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ไดมีแผนที่จะปฏิรูปสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจอยูหลายประเด็น เชน ใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจแตละแหงมีตลาดที่แบงแยกกันอยางชัดเจน กลาวคือ 
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วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

ให ธ.ก.ส. เนนการปลอยกูเกษตรกร ใหธนาคารออมสินเนนการปลอยกู Microfinance และการออม ให ธสน. 
เนนการปลอยเฉพาะการคาระหวางประเทศกับประเทศเพื่อนบาน และ Contract farming และการออม ให 
ธสน. เนนการปลอยเฉพาะการคาระหวางประเทศกับประเทศเพื่อนบาน และ Contract farming เนื่องจาก
ธนาคารพาณิชยไมสามารถเขาถึงตลาดนี้ได นอกจากนัน้ มีการกําหนดใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจลดสินเชื่อที่
ไมกอใหเกิดรายได รวมทั้งจะมีการต้ังคณะกรรมการประสานงานและกํากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจขึ้นมา 
(รายละเอียดอยูในกรอบที ่5.1) 

อยางไรก็ตาม แผนดังกลาวเปนของรฐับาลชุดกอน รฐับาลชุดปจจุบัน โดยกระทรวงการคลังควร
พิจารณาดูวาแผนดังกลาวในบางเรื่องยังเหมาะสมอยูหรือไม ถาไม ควรแกไข 

กรอบที่ 5.1 
กรอบนโยบาย (Policy Framework) ในการพัฒนาสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

กระทรวงการคลังไดกําหนดนโยบายที่จะปฏิรูปสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยมีเปาหมายของนโยบายดังนี้: 
• สราง synergy ระหวางสถาบันการเงินเฉพาะกิจในเรื่องการบริหารเงินทุนและสภาพคลอง ตลอดจนการ

ใชทรัพยากรรวมกัน เชน ระหวางธนาคารอาคารสงเคราะหและธนาคารออมสิน เพ่ือใหแนวคิดนี้เปนจริงได 
จะมีการตั้งคณะกรรมการประสานงานและกํากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจขึ้นมา 

• สงเสริมการใชเกณฑความมั่นคงทางการเงิน (Promote prudent banking)  โดยการกําหนดเกณฑ
มาตรฐานเกี่ยวกับความมั่นคงทางการเงินที่สะทอนคุณลักษณะพิเศษของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่สนอง
นโยบายของรัฐบาล 

• ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลในการแกปญหาหนี้ท่ีไมกอใหเกิดรายได (Non-Performing Loans-NPLs) 
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สถาบันการเงินเฉพาะกิจตองลดหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดใหต่ํากวา 10% 
ภายใน 1 ป จะมีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับ NPLs รวมทั้งเง่ือนไขในการโอน NPLs ไปยังบรรษัท
บริหารสินทรัพยไทย (บสท.) NPLs อายุ 3-5 ป ที่ตั้งสํารองเต็มที่แลวควรตัดทิ้งไป 

• มีการแบงแยกตลาดที่ชัดเจน (clear market segmentation) สําหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  เพ่ือให
สถาบันการเงินเฉพาะกิจหลีกเล่ียงการแขงขันโดยตรงกับธนาคารพาณิชย และเพื่อใหบริการแกกลุมเปาหมาย
ที่เขาไมถึงธนาคารพาณิชย ดังตัวอยางตอไปนี้  

1.  ใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) เนนการปลอยกูแกเกษตรกร สวนธนาคาร
ออมสินเนนเรื่องการระดมเงินออมและMicrofinance 

2.  ใหธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) ปลอยสินเชื่อเพ่ือที่อยูอาศัยแกลูกคารายยอย อัตราดอกเบี้ยต่ํา
และคงที่ ระยะเวลาชําระหนี้คอนขางยาว 

3.  ใหธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) เนนปลอยกูแกนกัธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมที่ไมสามารถขอกูจากธนาคารพาณิชยได และ 

4.  ใหธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ธสน.) ประเทศไทยปลอยกูเฉพาะการคา
ระหวางประเทศกับประเทศเพื่อนบาน และ Contract farming เนื่องจากธนาคารพาณิชยไมสามารถเขาถึง
ตลาดนี้ได 

ที่มา: The World Bank: Thailand Economic Monitor April 2006. p. 45. 
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6.  ขอเสนอแนะ 

6.1  เกี่ยวกบัสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 
6.1.1 ควรจัดสถาบันการเงนิของรัฐทัง้หมด (Financial State Owned Enterprises-SOEs) เขาเปน

สถาบันการเงนิเฉพาะกิจ ยกเวน สถาบันการเงินของรฐัที่มีหนวยงานอืน่ที่ไมใชกระทรวงการคลังกํากับดูแลอยู
แลว เชน ธนาคารพาณิชย บริษัทประกัน เปนตน เนือ่งจากวาสถาบันการเงินเหลานี้ กระทรวงการคลังเปน
เจาของ เปนผูถือหุนใหญ การที่จะใหเจาของตรวจสอบกจิการของตนเอง อาจเกิดความไมโปรงใส อาจมีการ
ปกปดขอมูล และมีมาตรฐานในการตรวจสอบไมเขมขนพอนอกจากนัน้ บุคคลากรของสํานักเศรษฐกิจการคลัง  
ซึ่งปนผูกํากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ไมมีความชาํนาญในการตรวจสอบสถาบันการเงิน เทาเทียมกับ
พนักงานธนาคารแหงประเทศไทย  

ดวยเหตุนี้ผูเขยีนจึงเสนอใหนํา เอา บบส. บสท. ตลอดจน บริษัท บริหารสถาบันการเงินของรฐัทั้งหมด 
เชน บริษัทบรหิารสุขุมวิทย จํากัด บริษัทบริหารสินทรัพยจํากัด  เพชรบุร ี จํากัด และบริษัทบริหารสินทรพัย
รัตนสิน ฯลฯ เขามาเปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจ และตองใหธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูตรวจสอบ และผล
การตรวจสอบของธนาคารแหงประเทศไทยตองเปดเผยแกสาธารณะ  

การที่กระทรวงการคลังและธนาคารแหงประเทศไทยถือวามีสถาบันการเงินเฉพาะกิจแค 8 แหง ทําให
เราไมเห็นภาพรวมของความเสียหายและหนี้ของสถาบันการเงินของรัฐทั้งหมด เนื่องจากวาเมื่อเกิดความ
เสียหายกับสถาบันการเงินของรฐั รัฐตองต้ังงบประมาณมาชดเชย 

6.1.2 หนี้ของสถาบันการเงนิเฉพาะกิจควรนับรวมอยูในหนี้สาธารณะ (Public Debt) เนื่องจากรัฐตอง
ต้ังงบประมาณชดเชยการขาดทุนแกสถาบนัการเงินเหลานี้ นอกจากนัน้ ในบางกรณรีัฐตองค้ําประกันเงินกูของ
สถาบันฯ เหลานี ้

6.1.3  ใหมีการแบงตลาดกันอยางชดัเจนระหวางสถาบนัการเงนิเฉพาะกจิตางๆ ปจจุบนัสถาบันการเงนิ
เฉพาะกิจ มีการทําธุรกรรมทีซ่ับซอนกัน เชน โครงการธนาคารประชาชน ทั้งธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. ตางก็
ทําโครงการนี ้ ในกรณีนี้ควรใหธนาคารออมสินทําเรื่องธนาคารประชาชน ซึง่เปนการปลอยสินเชือ่ในเขตเมือง 
สวน ธ.ก.ส. ควรเนนปลอยสนิเชื่อชนบท เนื่องจาก ธ.ก.ส. มีความพรอมทั้งดานทรัพยากรและบุคคลากร ซึ่งมี
ความชํานาญในการปลอยสินเชื่อเกษตรและชนบท ดังนัน้ โครงการกองทนุหมูบานควรให ธ.ก.ส. รับผดิชอบแต
ผูเดียว (สําหรับธนาคารออมสินอาจทํากองทุนชุมชนเมือง) เพื่อจะไดเกดิการประหยัดจากขนาด (Economies 
of Scale)6  นอกจากนั้นยังเปนการสอดคลองกับพันธกิจของ ธกส. นัน่คอื การเปนธนาคารเพื่อพัฒนาชนบท   

นอกจากนั้น ใหมีการตอยอดโครงการกองทุนหมูบาน ใหยกระดับกองทุนหมูบานขึ้นเปนสถาบันการเงิน
ชุมชน และในที่สุด ทําอยางไรที่จะผนวก สถาบันที่เกี่ยวของกับการเงนิในหมูบานใหรวมเขาเปนองคกรเดียว 
เพื่อใหเกิด Economies of scale และมีการสรางงานและบุคลากรที่จะเขามาทํางานในสถาบันการเงินเหลานี้
เปนการถาวร 

                                            
6  ไดแก เม่ือเพิ่มการผลิตมากขึ้น ในกรณีน้ีคือการปลอยสินเชื่อ ทําใหตนทุนการผลิตตอหนวยลดลง 
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6.1.4  สถาบันการเงนิเฉพาะกิจตองมีอิสระในการบริหารงาน ปลอดจากการเมือง ตองวางกรอบที่
ไมใหนักการเมอืงแสวงหาประโยชนจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจ  

6.1.5  สถาบันการเงนิเฉพาะกิจทุกแหงที่ธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูตรวจสอบ ตองสงรายงาน
ตางๆ ใหกับธนาคารแหงประเทศไทยอยางสม่ําเสมอ เชน อาจเปนทุกๆไตรมาสหรือทุก 6 เดือน รวมท้ังรายงาน
ตางๆ ที่เสนอแกกระทรวงการคลังในฐานะผูกํากับดูแลและผูถือหุนใหญ ไดแก 1. ผลการดําเนินงานโครงการ
ของแตละสถาบันการเงนิเฉพาะกิจ และ 2. ฐานะการดําเนนิงานโดยรวมกข็อใหสงใหแกฝายกํากับสถาบันการเงนิ
และตรวจสอบสถาบันเฉพาะกิจ ธนาคารแหงประเทศไทยดวย 

6.2  เกี่ยวกบัโครงการตามนโยบายรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
ดําเนินการ 

6.2.1 นโยบายกึ่งการคลังหรือ quasi-fiscal policies ที่รัฐบาลใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจดําเนินการ 
และที่ตองใชงบประมาณแผนดินชําระหนี้หรือที่เปนงบผูกพัน ตองใหสภาผูแทนราษฎรเห็นชอบ โดยเฉพาะ
โครงการที่ตองใชงบประมาณมหาศาลและเปนงบผูกพนัหลายป ดังเชนโครงการกองทนุหมูบานและชมุชนเมือง 
ซึ่งรฐับาล ไดกูเงินจากธนาคารออมสินและ ธ.ก.ส. เปนวงเงินประมาณ 80,000 ลานบาท โดยรัฐจะคนืเงินตนแก
สถาบันทั้งสองปละ 10,000 ลานบาท รัฐตองต้ังงบผูกพนัถึง 9 ป ทําใหเปนภาระตอรัฐบาลชุดถัดมาตองมาลาง
หนี ้ดังที่เกิดขึน้กับรฐับาลพลเอก สุรยุทธ จุลานนท ตองต้ังงบประมาณ ใชหนี้ที่เกิดจากนโยบาย “ประชานิยม” 
ทําใหงบประมาณแผนดินป 2550 ขาดดุลมากกวาที่ควรจะเปน  

6.2.2 โครงการใดที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจกําลังดําเนินการอยูตามนโยบาย “ประชานิยม” ที่เปน
โครงการที่ดีและเปนประโยชนตอประชาชน ก็ควรทําตอไป แตโครงการใดที่กอใหเกิดความเสียหาย ตองชะลอ
โครงการนัน้หรือลมเลิกไปในที่สุด  

สํานักงานเศรษฐกิจการคลังควรเปนผูรับผิดชอบรวบรวมขอมูลจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจแตละแหง 
เกี่ยวกับตนทุน กําไร-ขาดทุน ผลดี ผลเสีย ตลอดจนการเบี้ยวหนี้ ฯลฯ ของแตละโครงการตามนโยบายประชา
นิยม เพื่อเสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังใชในการตัดสินใจ 

ในประเด็นนี ้ ผูเขียนใครเสนอแนะใหรฐับาลชุดปจจุบันเขาไปดูแลโครงการกองทนุหมูบานและชุมชน
เมืองอยางใกลชิด เนือ่งจากวาขณะนี้ รฐัไดใชงบประมาณไปชําระหนี้โครงการนี้ประมาณ 50,000 กวาลานบาท
แลว และรัฐบาลชุดปจจุบันไดต้ังงบประมาณเพื่อชําระหนี้โครงการกองทุนหมูบานอีกประมาณ 30,000 ลานบาท 
เงินจํานวนมหาศาลยังอยูที่หมูบานทั่วประเทศไทย การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 
ทําใหประธานสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ-สทบ. ตองออกไป กทบ. อาจทํางานเฉื่อยลง 
การขาดการกํากับดูแลที่ดีจาก สทบ. หรือการขาดเจาหนาที่ติดตามตรวจสอบอยางใกลชิด อาจทําใหเงินกอนนี้ 
โดยเฉพาะบัญชี 1 และ 2 อาจสูญหายไป เนื่องจากอาจจะมีการปลอยกูอยางหละหลวม อาจเกิด Moral hazard 
ระบาดเปนวงกวาง7  จากหมูบานหนึ่งไปสูอีกหมูบานหนึ่ง ดังที่กําลังเกิดขึ้นกับโครงการธนาคารประชาชนใน 
กทม. ซึ่งมแีนวโนมจะเบี้ยวหนี้สูงถึง 40% (จากการสัมภาษณผูจัดการสาขาธนาคารออมสินใน กทม.) 

                                            
7 คือการนําเงินกูไปใชผิดวัตถุประสงค ทําใหโอกาสที่จะชําระคืนเงินกูนอยลง และมีความเสี่ยงสูง 



เพลินพิศ สัตยสงวน 41 

การสัมมนาวิชาการประจําป 2549 เร่ือง สูหนึ่งทศวรรษหลังวิกฤตเศรษฐกิจ : ไดเรียนรูและปรับปรุงอะไรบาง? 

นอกจากนัน้ ผูเขียนขอเสนอแนะใหรฐับาลชุดปจจุบันนําเงนิกองทุนหมูบานฯ มาใชในการแกปญหาสังคม
ตามนโยบายกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย ซึ่งตองใชงบประมาณ 5,000 ลานบาท โดยให
คณะกรรมการกองทุนหมูบานฯ ทั่วประเทศ กันเงนิสวนหนึง่ของเงนิกองทนุหมูบาน ซึ่งอาจเปน 10% หรอื 20% 
มาใชเพื่อชวยเหลือผูยากไรในชุมชนตน 

6.2.3  นโยบายตางๆ ที่รัฐบาลมอบหมายใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจทํา รัฐบาลตองจายเต็มตามจํานวน
คาใชจายที่เกิดขึ้นจรงิ อยาใหการดําเนินงานตามนโยบายของรฐับาลแลว เกิดผลเสียตองบดุลและความมั่นคง
ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ หนทางหนึ่งที่จะทําใหเกิดการโปรงใสในการที่รัฐบาลจะชดเชยแกสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ คอื ใหมีการแยกบัญชรีะหวางธรุกรรมเชิงพาณชิยและธุรกรรมที่เกิดจากการดาํเนนิตามนโยบายรฐับาล 
(Public Service Accounts–PSAs) ซึ่งธนาคารพัฒนาเอเชียไดแนะนําใหสํานักเศรษฐกิจการคลังนํามาใชต้ังแต 
ป 2542 (Jasseem Ahmed, AsDB Office) แตดูเหมือนวาจนถึงปจจบุัน การแยกบญัชีดังกลาวของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจยังไมคืบหนาไปถึงไหน 

บทสรุป  

ในชวงหาหกปที่ผานมา (ป 2544-2549) สถาบันการเงินเฉพาะกิจไดสนองนโยบาย “ประชานิยม” โดย
ปลอยสินเชื่อเพิ่มขึ้นโดยเฉลีย่ 15% ตอป อยางไรก็ตาม มีสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 2 แหงที่ปลอยเงนิกูเพิ่มขึน้
มาก ไดแก ธพว. และธ นาคารออมสิน ธพว.ไดปลอยสินเชื่อโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นปละ 74% (คํานวณจากตารางที่ 
1.1) ยังผลให มีหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายไดตอสินเชื่อสูงสุด (ในบรรดาสถาบันการเงินเฉพาะกิจทั้งหมด) ที่ 22.5% 
ในป 2547 และเพิ่มเปนประมาณ 30% ในป 2549 (ดู Appendix 6.1)  นอกจากนั้น ยังมีขอกังขาในการปลอย
สินเชื่อ (ดูกรอบที่ 6.1)  สวนธนาคารออมสินไดปลอยกูโดยเฉลี่ยเพิ่มขึน้ปละ 23% ธนาคารออมสินถือวาเปน
สถาบันการเงนิเฉพาะกิจหลกัที่สนองนโยบายรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เนื่องจากมีหลายโครงการที่
ดําเนินการตามนโยบายรฐั รวมทั้งวงเงินกูที่ปลอยไปเปนจํานวนมหาศาล 

การปลอยสินเชื่อตามนโยบายรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ยังผลใหสถาบันการเงินเฉพาะกิจบางแหง
ประสบกับการขาดทุนในการดําเนินโครงการและกอใหเกิดหนี้เสียมากขึ้น (ดู Appendix 6.1) นอกจากนั้นยัง 
ทําใหความสามารถในการทาํกําไรของหลายสถาบันการเงนิเฉพาะกิจลดลง ทําใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได
สูงขึ้น และทําใหความมั่นคงของสถาบันการเงินเฉพาะกิจสวนใหญลดลง 
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กรุงเทพมหานคร. 

ฝายวิชาการ ธนาคารแหงประเทศไทย (2541).  ระบบการเงินไทย.   

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งกองทุนหมูบานและชมุชนเมืองแหงชาติ (องคการมหาชน) พ.ศ. 2544. 

กรอบที่ 6.1 

ลูกคาเวียนเทียนกันกู ธพว. 

โพสตทูเดย — “เอสเอ็มอีแบงก” เละเทะ กลุมคลัสเตอรตั้งนอมินีกันหลายบริษัทเวียนเทียนกันขอสินเชื่อไขวจน
เกินขอกําหนด 100 ลาน บอรดตองรับผิด  
 แหลงขาวจากกระทรวงการคลังกลาววา ลูกหนีเ้สียที่สอเคาวาจะเบี้ยวหนี้กับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) หรือเอสเอ็มอีแบงก ตอนนี้มีจํานวนมากกวา 27 ราย เพราะตอนนี้ยังมีลูกหนี้
ในกลุมคลัสเตอรตามนโยบายสรางผูประกอบการอุตสาหกรรมดาวรุงจํานวนหน่ึง เปนหนี้เสียและตองพยายามดึง
มาปรับโครงสรางหนี้  
 ทั้งนี้ พบวาลูกหนี้ในกลุมดังกลาวหลายกรณี มีการจัดตั้งบริษัทเปนลักษณะนอมินี เพ่ือเขามาขอสินเชื่อแบบ
ไขวคลัสเตอร หรือที่เรียกวาตั้งบริษัทเวียนเขามาขอสินเชื่อ คิดเปนวงเงินรวมกนัแลวแตละรายเกินกวา 100 ลานบาท 
สูงกวาระเบียบกําหนดใหธนาคารปลอยสินเชื่อลูกหนี้ตอรายไดไมเกิน 100 ลานบาท  
 แหลงขาวจากธนาคารแหงประเทศไทย (ธปท.) หรือแบงกชาติ กลาววา จากการตรวจสอบขอมูลการปลอยกู
เอสเอ็มอีแบงก พบวามีการทุจริตในการดําเนินงานในหลายกรณี เนื่องจากธนาคารอนุมัติสินเชื่อที่ผิดปกติจนสราง
ความเสียหายในหลายรูปแบบ เชน การปลอยกูโดยที่มูลคาหลักประกันไมคุมกับวงเงิน ปลอยกูเกี่ยวของกับกลุม
นักการเมือง ไมยึดตามขั้นตอนการปฏิบัติทั่วไป ใหกูกับบริษัทที่ไมไดดําเนินธุรกิจจริง ซึ่งจากการตรวจพบดังกลาว 
เชื่อวาขอมูลเอกสารที่มีจะสามารถดําเนินการเอาผิดกับผูบริหาร และกรรมการบริหารของธนาคารได แมวาจะ
ลาออกไปแลวก็ตาม  
 “ขอมูลทั้งหมดที่แบงกชาติตรวจพบ เราสงใหคลังไปหมดแลว เรามั่นใจในขอมูลที่พบ มีการทุจริตแนนอน 
เชื่อวาจะสามารถดําเนินการเอาผิดกับบอรดชุดเดิมตามขั้นตอนของกฎหมายใหถึงที่สุดได ฟองรองกบัศาลได แต
ทั้งหมดนี้จะทําไดแคไหนคงตองขึ้นอยูกับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังเปนผูตัดสินวาควรเอาผิดใครบาง เพราะถือเปน
ความเสียหายของคลังในฐานะผูถือหุน ตางจากกรณีธนาคารกรุงไทยที่แบงกชาติเปนผูเสียหาย” แหลงขาวกลาว  

ที่มา: หนังสือพิมพโพสตทูเดย วันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 
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ภัสรี ธนะเอนกเจริญ, นงนชุ  บุญกาญจนพานิชย, และ ไตรรัตน ธนะประกอบกรณ. “บทบาทของสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจที่มีตอระบบเศรษฐกิจ” 

รายงานกิจการ งบดุล งบกําไรขาดทุน ธ.ก.ส. รอบบัญช ี1 เมษายน 2544-31 มนีาคม 2545.  

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรฐัมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ รฐับาลพันตํารวจโท ทักษิณ 
ชินวัตร ปที่สาม (วันที่ 26 กมุภาพันธ 2546 –วันที่ 26 กมุภาพันธ 2547). 

รายงานแสดงผลการดําเนินการของคณะรฐัมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ รฐับาลพันตํารวจโท  ทักษิณ 
ชินวัตร ปที่สี่ (วันที่ 26 กุมภาพันธ 2547-วันที่ 5 มกราคม 2548). 

รุง โปษยานนท  มัลลิกะมาส, ดร. ดอน นาครทรรพ และ ผจงจิต จิตตะมัย 2548. “ความทาทายของธนาคาร
พาณิชยภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและการเงิน” บทความเสนอในงาน
สัมมนาวิชาการ ธนาคารแหงประเทศไทย เรื่อง ความทาทายทางการเงินในอนาคต 17-18 สิงหาคม 
2548. 

สถาบนัวิจัยและใหคําปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (TU-RAC), 16 ธันวาคม 2548 โครงการศึกษาการ
ติดตามและประเมินผล: การดําเนินงานตามนโยบายรฐับาล. 

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง. 

Jasseem Ahmed, Thailand: Rationalization and Corporate Governance of Specialized Financial 
Institutions 

The Bank of Thailand: Annual Report 2003. 

The World Bank: Thailand Economic Monitor, April 2006. 

www.bot.or.th/NR/rdonlyres/53ED364B-3F03-4284-8798-FCB9BB8D52B4/98/definition.doc 

www.plangsinsab.or.th 

www.tris.co.th 

www.villagefund.thaigov.go.th/main.asp  
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Appendix 2.1 
สัดสวนสินทรัพยของสถาบันการเงินเฉพาะกิจตอสินทรัพยท้ังหมด ป 2541 – 2547 

 (หนวย: ลานบาท) 

ที่มา:  ธนาคารแหงประเทศไทยและสํานกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ 
 

Appendix 2.2 
แหลงท่ีมาของเงินทุนของธนาคารออมสิน ป 1994-2005 

ที่มา: ธนาคารแหงประเทศไทยและสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ      
 

 

 

 

 

 

สถาบัน 2541 % 2542 % 2543 % 2544 % 2545 % 2546 % 2547 % 

ธ.ออมสิน 372,759 34.8 428,438 38.3 477,526 39.2 548,709 41.5 600,222 42.1 639,715 41.1 673,149 39.0 

ธกส. 272,716 25.4 279,094 25.0 317,577 26.0 372,767 28.2 395,867 27.8 425,564 27.4 470,592 27.3 

ธอส. 367,104 34.2 347,179 31.1 355,083 29.1 336,311 25.4 362,199 25.4 407,484 26.2 478,388 27.7 

ธสน. 55,284 5.2 56,784 5.0 59,489 4.9 52,226 3.9 48,239 3.4 51,454 3.3 57,209 3.3 

ธพว. 2,739 0.3 3,952 0.4 3,426 0.3 6,035 0.5 12,601 0.9 21,937 1.4 37,747 2.2 

บตท. 1,115 0.1 1,235 0.1 1,958 0.2 1,942 0.1 1,908 0.1 3,080 0.2 3,685 0.2 

                                                                  Sources of Funds GSB 

  
 Deposits % 

 Sav. Bonds & 
Pre. Sav. 

Bonds 
%  Capital 

Accounts %  Other 
Liabilities  % Total % 

1994 139,003.3 75.6 19,079.9 10.4 15,914.0 8.7 9,903.4 5.4 183,900.6 100.0 

1995 162,996.8 77.4 19,084.9 9.1 18,601.1 8.8 9,804.5 4.7 210,487.3 100.0 

1996 188,092.3 79.2 20,660.3 8.7 21,419.8 9.0 7,269.8 3.1 237,442.2 100.0 

1997 222,541.7 79.2 24,267.3 8.6 19,713.7 7.0 14,410.2 5.1 280,932.9 100.0 

1998 273,810.6 73.5 60,190.4 16.1 24,950.1 6.7 13,807.7 3.7 372,758.8 100.0 

1999 292,937.8 68.4 84,744.6 19.8 38,547.8 9.0 12,207.7 2.8 428,437.9 100.0 

2000 328,280.9 68.7 94,136.0 19.7 41,272.2 8.6 13,836.9 2.9 477,526.0 100.0 

2001 369,400.8 67.3 113,931.6 20.8 48,480.1 8.8 16,896.8 3.1 548,709.3 100.0 

2002 368,615.9 61.6 153,623.0 25.7 60,980.7 10.2 15,551.3 2.6 598,770.9 100.0 

2003 396,798.9 62.0 157,376.4 24.6 69,567.0 10.9 15,973.0 2.5 639,715.2 100.0 

2004 414,377.4 61.4 165,780.6 24.6 76,727.8 11.4 17,883.1 2.7 674,768.9 100.0 

2005 411,511.5 59.5 171,723.8 24.8 92,191.7 13.3 16,366.1 2.4 691,793.1 100.0 



46 สถาบันการเงินเฉพาะกิจ: เครื่องมือของนโยบายรัฐในการเขาถึงผูที่ไมไดรับบริการจากธนาคารพาณิชย 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิต้ี จอมเทียน ชลบุรี 

Appendix 2.3  
แหลงท่ีมาของเงินทุนของ ธ.ก.ส. ป 1994-2005 

                                                    Sources of Funds BAAC 

  
 Deposits %  

Borrowings %  Capital 
Accounts %  Other 

Liabilities % Total % 

1994 68,071.5 55.5 36,104.9 29.4 9,760.4 8.0 8,748.4 7.1 122,685.2 100.0 

1995 89794.9 56.1 41936.2 26.2 9,996.6 6.2 18,235.1 11.4 159962.8 100.0 

1996 122,398.3 56.4 53,709.6 24.8 16,795.2 7.7 23,975.4 11.1 216,878.5 100.0 

1997 127,331.9 53.9 77,467.7 32.8 12,976.1 5.5 18,656.6 7.9 236,432.3 100.0 

1998 152,596.8 56.0 79,456.6 29.1 22,830.1 8.4 17,832.6 6.5 272,716.1 100.0 

1999 158,105.5 56.6 63,545.9 22.8 36,675.8 13.1 20,766.6 7.4 279,093.8 100.0 

2000 196,414.3 61.8 54,310.7 17.1 45,640.5 14.4 21,211.1 6.7 317,576.6 100.0 

2001 242,301.3 65.0 43,763.4 11.7 58,893.9 15.8 27,808.3 7.5 372,766.9 100.0 

2002 274,671.8 69.4 28,627.1 7.2 72,868.5 18.4 19,700.0 5.0 395,867.4 100.0 

2003 306,860.0 72.1 18,337.9 4.3 82,719.7 19.4 17,646.3 4.1 425,563.9 100.0 

2004 341,370.5 72.5 10,115.3 2.1 104,163.2 22.1 14,942.5 3.2 470,591.5 100.0 

2005 425,531.3 74.5 11,964.6 2.1 118,870.3 20.8 15,074.5 2.6 571,440.7 100.0 

 ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย<http://www.bot.or.th> 
 
 

Appendix 2.4 
แหลงท่ีมาของเงินทุนของธนาคารอาคารสงเคราะห ป 1994-2005 

 

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย<http://www.bot.or.th> 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       Sources of Funds GHB 

  
 Deposits %  Borrowings %  Capital 

Accounts %  Other 
Liabilities % Total % 

1994 60,459.2 54.1 41,130.9 36.8 7,370.6 6.6 2,842.9 2.5 111,803.6 100.0 

1995 72,298.7 46.9 67,981.4 44.1 9,482.8 6.2 4,294.8 2.8 154,057.7 100.0 

1996 101,793.5 47.8 89,977.1 42.2 10,811.6 5.1 10,412.1 4.9 212,994.3 100.0 

1997 157,915.5 50.9 125,747.9 40.5 21,320.7 6.9 5,210.7 1.7 310,194.8 100.0 

1998 206,894.9 56.4 128,227.1 34.9 26,452.3 7.2 5,529.6 1.5 367,103.9 100.0 

1999 186,942.4 53.8 119,082.7 34.3 37,053.2 10.7 4,101.1 1.2 347,179.4 100.0 

2000 213,840.0 60.2 95,971.1 27.0 40,007.9 11.3 5,263.7 1.5 355,082.7 100.0 

2001 193,423.1 57.5 95,959.5 28.5 44,277.9 13.2 2,650.1 0.8 336,310.6 100.0 

2002 192,969.2 53.3 120,627.8 33.3 45,949.3 12.7 2,652.6 0.7 362,198.9 100.0 

2003 239,371.3 58.7 114,546.5 28.1 50,393.9 12.4 3,172.6 0.8 407,484.3 100.0 

2004 309,970.2 64.8 111,125.8 23.2 52,914.7 11.1 4,377.3 0.9 478,388.0 100.0 

2005 340,249.1 60.9 159,625.2 28.6 52,373.7 9.4 6,086.8 1.1 558,334.8 100.0 
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Appendix 2.5 
ทางใชไปของเงินทุนของธนาคารออมสิน ป 1994-2005 

 

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย<http://www.bot.or.th> 
 
 

Appendix 2.6 
ทางใชไปของเงินทุนของธนาคารอาคารสงเคราะห ป 1994-2005 

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย<http://www.bot.or.th> 
 
 

                                                               Uses Of Funds GSB 

  

 Private 
Credits % 

 Claims on 
Gov' T 

Enterprises 
% 

 Claims on 
Central 
Gov' t 

% 
 Cash on 

Hand & Bal. 
at Banks 

%  Other 
Assets % Total % 

1994 9,513.2 5.2 23,172.3 12.6 61,211.7 33.3 52,503.3 28.5 37,500.1 20.4 183,900.6 100.0 

1995 14,929.7 7.1 24,508.5 11.6 52,531.4 25.0 74,195.6 35.2 44,322.1 21.1 210,487.3 100.0 

1996 22,468.3 9.5 63,271.3 26.6 26,200.0 11.0 78,830.6 33.2 46,672.0 19.7 237,442.2 100.0 

1997 48,954.0 17.4 118,951.2 42.3 18,000.0 6.4 58,483.4 20.8 36,544.3 13.0 280,932.9 100.0 

1998 51,674.0 13.9 179,038.9 48.0 43,944.0 11.8 58,235.2 15.6 39,866.7 10.7 372,758.8 100.0 

1999 49,096.7 11.5 145,742.0 34.0 138,445.6 32.3 46,697.2 10.9 48,456.4 11.3 428,437.9 100.0 

2000 65,738.0 13.8 190,418.7 39.9 139,767.9 29.3 42,495.2 8.9 39,106.2 8.2 477,526.0 100.0 

2001 93,300.9 17.0 211,865.6 38.6 179,824.6 32.8 22,583.6 4.1 41,134.6 7.5 548,709.3 100.0 

2002 146,510.3 24.5 188,155.7 31.4 203,144.0 33.9 17,775.1 3.0 43,185.8 7.2 598,770.9 100.0 

2003 208,193.0 32.5 179,811.0 28.1 191,366.2 29.9 10,029.6 1.6 50,315.5 7.9 639,715.2 100.0 

2004 251,681.5 37.3 182,339.2 27.0 163,951.5 24.3 22,047.7 3.3 54,749.0 8.1 674,768.9 100.0 

2005 380,832.6 55.1 124,988.3 18.1 141,341.7 20.4 8,523.3 1.2 36,107.2 5.2 691,793.1 100.0 

Uses of Funds GHB 

  

 Advances % 

 Cash on 
Hand & 
Bal. at 
Banks 

%  Investment %  Fixed & 
Other Assets % Total % 

1994 100,579.6 90.0 7,097.7 6.3 20.4 0.0 4,105.9 3.7 111,803.6 100.0 

1995 142,040.3 92.2 4,881.3 3.2 300.0 0.2 6,836.1 4.4 154,057.7 100.0 

1996 198,499.5 92.8 3,323.3 1.6 500.0 0.2 11,671.5 5.5 213,994.3 100.0 

1997 278,729.1 89.9 1,981.2 0.6 800.0 0.3 28,684.5 9.2 310,194.8 100.0 

1998 296,154.4 80.7 9,318.7 2.5 36,550.0 10.0 25,080.8 6.8 367,103.9 100.0 

1999 283,944.4 81.8 1,832.6 0.5 26,911.7 7.8 34,490.7 9.9 347,179.4 100.0 

2000 278,457.7 78.4 867.3 0.2 38,274.3 10.8 37,483.4 10.6 355,082.7 100.0 

2001 276,923.1 82.3 1,328.0 0.4 20,853.3 6.2 37,206.2 11.1 336,310.6 100.0 

2002 309,026.9 85.3 4,914.8 1.4 20,830.9 5.8 27,426.3 7.6 362,198.9 100.0 

2003 347,949.8 85.4 1,215.9 0.3 31,800.9 7.8 26,517.7 6.5 407,484.3 100.0 

2004 411,211.6 86.0 9,342.1 2.0 33,546.9 7.0 24,287.4 5.1 478,388.0 100.0 

2005 489,411.3 87.7 4,602.5 0.8 43,376.6 7.8 20,944.4 3.8 558,334.8 100.0 



48 สถาบันการเงินเฉพาะกิจ: เครื่องมือของนโยบายรัฐในการเขาถึงผูที่ไมไดรับบริการจากธนาคารพาณิชย 

วันที่ 9-10 ธันวาคม 2549 โรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี 

Appendix 2.7 
ทางใชไปของเงินทุนของ ธ.ก.ส. ป 1994-2005 

                               
                                                                                               Uses Of Funds BAAC 

 Investment in Securities 

  
 Private 
Credit % 

 Thai 
Gov'T 

Securities 
 Bank of 
Thailand 

Public 
enterprises Repurchase 

Other 
Securities Total 

 Cash & 
Balance at 

Banks % 

 Fixed & 
Other 
Assets % Total % 

1994 96,634.80 78.8 0 0 0 0 3,925.60 3,925.60 4,964.00 4 17,160.80 14 122,685.20 100 
1995 125,683.20 78.6 0 0 0 0 4,836.70 4836.7 4,010.30 2.5 25,432.60 15.9 159962.8 100 
1996 169,666.90 78.2 0 0 0 180 11,359.90 11,539.90 5,458.20 2.5 30,213.50 13.9 216,878.50 100 
1997 197,247.60 83.4 0 0 0 9,890.00 224.7 10,114.70 2,849.90 1.2 26,220.10 11.1 236,432.30 100 
1998 206,609.00 75.8 0 0 0 21,885.00 124.7 22,009.70 12,261.30 4.5 31,836.10 11.7 272,716.10 100 
1999 222,227.60 79.6 0 0 0 6,000.00 123.2 6,123.20 7,348.90 2.6 43,394.10 15.5 279,093.80 100 
2000 256,662.70 80.8 0 0 400 12,906.30 8,963.00 22,269.30 2,742.40 0.9 35,902.20 11.3 317,576.60 100 
2001 276,559.60 74.2 618.7 0 6,648.60 36,761.00 92.2 44,120.50 2,871.60 0.8 49,215.20 13.2 372,766.90 100 
2002 289,381.40 73.1 615.1 0 8,565.20 35,031.00 92.1 44,303.40 2,881.50 0.7 59,301.10 15 395,867.40 100 
2003 318,912.20 74.9 611.4 600 2,719.80 40,191.00 93.9 44,216.10 3,315.70 0.8 59,119.90 13.9 425,563.90 100 
2004 356,679.90 75.8 607.5 4,800.00 3,420.50 41,770.00 112.3 50,710.30 8,761.70 1.9 54,439.60 11.6 470,591.50 100 
2005 418,626.30 73.3 969.9 1,216.70 51.3 45,169.00 10,222.00 57,628.90 8,071.80 1.4 87,113.70 15.2 571,440.70 100 

   ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย <http://www.bot.or.th> 
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Appendix 3.1 
นโยบายของรัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรที่ดําเนินการผานสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ป 2544-2549 

นโยบายของรัฐ 
สถาบัน
การเงิน  ความคืบหนา 

1. นโยบายกระตุนเศรษฐกิจใน
ระดับรากหญาใหแข็งแกรง 
เพื่อสรางรายไดแกประชาชน
ในระดับทองถิ่นดวยการ
สนับสนุนทั้งภาคการเกษตร 
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและ
ภาคการคา 

ธพว. 
ธกส. 

ธ.ออมสิน 

• โครงการความรวมมือทางการเงินเพื่อพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจในระดับรากหญา (โครงการ
สามประสาน) เร่ิมในป พ.ศ. 2546 

• ยอดอนุมัติสินเชื่อยุทธศาสตรระดับ
จังหวัด 1,635 ลานบาท  แบงเปน   
ธ.ออมสิน 39 ลานบาท   
ธ.ก.ส. 1,108  ลานบาท และ  
ธพว. 488 ลานบาท  ณ ก.ย. 2549 

2. นโยบายฟนฟูธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย 

ธอส. 
ธ.ออมสิน 

• เพื่อเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับ 
ขาราชการ พนักงานของรัฐ และผูมีรายได
นอย ไดมีที่อยูอาศัยเปนของตนเอง และยัง
เปนการฟนฟูธุรกิจภาคอสังหาริมทรัพย ที่มี
สวนสําคัญในการขับเคลื่อนภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศ 

• โครงการบาน ธอส. เพื่อคนไทย (เร่ิม  
1 เม.ย. 2546) อนมุัติสินเชื่อ 17,553 
ราย คิดเปนวงเงิน 10,587 ลานบาท 
ณ สิ้น มิ.ย. 2547 

• โครงการบานเอื้ออาทรมีการอนุมัติ
สินเชื่อผาน ธอส. จํานวน 4,313 ราย 
เปนวงเงิน 2,422 ลานบาท และ อนุมัติ
ผาน ธ.ออมสิน 1,989 ราย เปนวงเงิน 
706 ลานบาท ณ 31 มี.ค. 49 

• โครงการบานออมสินเพื่อประชาชน มี 
การอนุมัติสินเชื่อ 9,780 ราย เปน
วงเงิน 2,851 ลานบาท ณ 30 เม.ย. 49 

• โครงการสินเชื่อบาน ธอส.-กบข. เพื่อ 
ที่อยูอาศัยขาราชการ มีการอนุมัติ
สินเชื่อ 35,020 ราย เปนวงเงิน 25,945 
ลานบาท ณ 31 มี.ค. 49 

3. นโยบายสงเสริมการสราง
รายไดในภาคธุรกิจและ
บริการ ดวยการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมโดยใหสินเชื่อ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม 

ธพว. 
ธ.ออมสิน 
ธกส. 
ธสน. 
บสย. 

• สินเชื่อเพื่อพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม 

• ไดอนุมัติสินเชื่อ 13,012 ลานบาท  
ณ สิ้น มิ.ย. 2547 

 

4. นโยบายลดภาระหนี้สินของ
เกษตรกร 

ธกส. • 1 เม.ย. 2544 ถึง 31 มี.ค.2547 เปนเวลา  
3 ป โดยใหความชวยเหลือแกเกษตรกร 
รายยอยดวยการพักชําระหนี้และลดภาระหนี้ 
รวมทั้งมีโครงการฟนฟูอาชีพและพัฒนา
เกษตรกรที่เปนลูกคาอยูระหวางการพักชําระ
หนี้ 

• สิ้นสุดโครงการเมื่อวันที่ 31  มี.ค.2547  
มีเกษตรที่เขารวมโครงการ 2.3 ลานคน  
มีหนี้เงินกูคงเหลือ 75,476 ลานบาท 
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นโยบายของรัฐ 
สถาบัน
การเงิน  ความคืบหนา 

 ธกส. 
ธ.ออมสิน 
ธพว. 
ธอส. 

• โครงการแปลงสินทรัพยเปนทุนเปนการ
บริหารจัดการการแปลงสินทรัพยเปนทนุตาม
นโยบายของรัฐบาลที่มีเจตนารมณเพื่อสราง
โอกาสแกประชาชนโดยเฉพาะคนยากจน  
ใหเขาถึงแหลงเงินทุนในระบบ โดยการใช
ประโยชนจากสินทรัพยที่มีอยูมาเปนทุน 
เพื่อใหเกิดการสรางงาน สรางรายได และ
ผูประกอบการรายใหมรวมทั้งสรางความ 
มั่งคั่งทางเศรษฐกิจของประเทศ 

• ในปงบประมาณ 2548 มีผูไดรับอนุมัติ
เงินกู 13,342.45 ลานบาท เปน
สินทรัพยประเภทที่ดิน 12,312.51  
ลานบาท สิทธิการเชา 213 ลานบาท  
ที่สาธารณะ 94.59 ลานบาท สินทรัพย
ทางปญญา 38.32 ลานบาท และ
เครื่องจักร 683.24 ลานบาท  

5. นโยบายกระจายรายไดดวย
การพัฒนาภาคชนบทและ
การสรางความเขมแข็งแก
เศรษฐกิจชุมชน 

ธ.ออมสิน • โครงการธนาคารประชาชน เร่ิมในป 2544 
เปนนโยบายเรงดวนของรัฐบาลที่ตองการให
ประชาชนผูมีรายไดนอยไดรับโอกาสในการ
เขาถึงแหลงทุนเงินกูในระบบ ไมตองพึ่งพา
แหลงเงินกูนอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง 

• ณ 31 มี.ค.2549 มีการอนุมัติสินเชื่อ
รวม 1,291,859 ราย คิดเปนวงเงินใหกู
สะสม 30,475 ลานบาท 

 ธ.ออมสิน 
ธกส. 

• โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ในป 
2544 

• ในป 2548 มีการจัดสรรเงินใหหมูบาน
และ 1 ลานบาท รวมกับเงินที่จัดสรร
ใหกับกองทุนที่มีการบริหารจัดการดี 
หรือระดับ AAA กองทุนละ 1 แสนบาท 
รวมเปนจํานวนเงิน 80,291 ลานบาท 

 ธ.ออมสิน 
ธกส. 

• ธนาคารชุมชนไดดําเนินการคัดเลือกกองทุน
หมูบานและชุมชนเมืองช้ันดี ที่มีการพัฒนา
จนมีความเขมแข็ง ผลการดําเนินงานมีกําไร 
มีการใหบริการรับฝากเงินและใหสินเชื่อแก
สมาชิก ในสวนของ ธ.ก.ส. ไดต้ังงบประมาณ
โครงการนี้ไว 300 ลานบาท 

• ธกส. จัดตั้งธนาคารชุมชนในเดือน  
ม.ค. 2548 จํานวน 4 แหง 

 

 ธ.ออมสิน 
ธกส. 

• โครงการงบพัฒนาหมูบาน/ชุมชน (Small 
Medium Large: SML) เปนการพลิกฟน
หมูบานใหมีพลงัในการขับเคลื่อน สูการแกไข
ปญหาความยากจนและสรางโอกาสใหแก
ประชาชน อยางยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยนํางบที่ไดไปลงทุนพัฒนาใน 
Public Goods ที่กอใหเกิดผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจ และนําไปใชจายในการสราง 
สิ่งอํานวยความสะดวกของประชาชนใน
หมูบานเพื่อใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น ทั้งนี้ เปน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ พ.ย. 2547 

• ไดมีการโอนเงินงบประมาณประจําป
ใหกับหมูบานและชุมชน ในป 2548 
จํานวน 9,000 ลานบาท และในป 
2549 จํานวน 8,152.8 ลานบาท โดย
ขอมูล ณ 31 มี.ค. 2549 หมูบานและ
ชุมชนไดมีการเบิกจายผานจาก ธ.ออม
สิน และ ธ.ก.ส.  จํานวน 11,933.2 
ลานบาท  
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นโยบายของรัฐ 
สถาบัน
การเงิน  ความคืบหนา 

6. นโยบายแกปญหาหนี้นอก
ระบบ 

ธ.ออมสิน • สินเชื่อฉับพลันเปนสินเชื่อเพื่อผอนคลาย
ความเดือดรอนในการดํารงชีพ โดยใหกูได
รายละไมเกิน 10,000 บาท  อัตราดอกเบี้ยที่
รอยละ 1 ตอเดือน และตองมีหลักทรพัยหรือ
บุคคลค้ําประกัน ณ ธ.ค. 2547 

 

7. นโยบายแกไขปญหาของ
เกษตรกรทั้งในดานเงินทุน 
ขาดปจจัยการผลิตและ
คุณภาพต่ํา หรือขายไมได
ราคา 

ธกส. • โครงการเลี้ยงโคเนื้อลานครอบครัว มีการ
จัดการดานการผลิตโดยใชตัวแทนบริษัทใน
การบริหารเชน สหกรณ ดานการตลาด
บริหารอยางครบวงจรทั้งในและตางประเทศ 
ดานการเงิน ใหสินเชื่อรูปปจจัยการผลิต 
องคกรนี้จะจัดอยูในรูปนิติบุคคล แหลงที่มา
ของเงินทุนจากผูถือหุน เงินกูสถาบันการเงิน
ของรัฐ และการแปลงสินทรัพยเปน
หลักทรัพย (Securitization)  ณ มี.ค. 2548 

 

8. นโยบายชวยเหลือธรณี 
พิบัติภัย 

ธ.ออมสิน • โครงการสินเชื่อบํารุงขวัญ ใหกูไมเกินรายละ 
100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ5 
ระยะเวลากูไมเกิน 3 ป โดยมีระยะเวลา
ปลอดหนี้ 1 ป ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ  
30 มิ.ย. 2548 

 

 ธกส. • วงเงินใหสินเชื่อจํานวน 10,000 ลานบาท 
โดยใหกูแกลูกหนี้เดิมและลูกหนี้ที่ตองการ
ความชวยเหลือฟนฟูประกอบอาชีพ กรณี
ลูกหนี้เดิมเสียชีวิตจะตัดออกจากบัญชี 
พรอมทั้งขยายเวลาการชําระหนี้ใหแก
เกษตรกรเปนเวลา 3 ป และงดคิดดอกเบี้ย 
ต้ังแต 1 เม.ย. 2547 

 

 ธพว. • รวมกับสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม (สสว.) ต้ังกองทุน
โครงการสึนามิฟนดจํานวน 2,000 ลานบาท 
โดยใหกูและรวมลงทุนในธุรกิจที่ประสบ 
ธรณีพิบัติภัย 

 

 ธอส. • โครงการเงินกูเพื่อลดภาระหนี้ ปลูกสรางและ
ซอมแซมที่อยูอาศัยแกผูประสบภัยสึนามิ คิด
ดอกเบี้ยในปที่ 1 ในอัตรารอยละ 1 ตอป  
ปที่ 2-4 คิดอตราดอกเบี้ยคงที่ 3 ป ตาม
ประกาศธนาคารในขณะนั้น และหลังจากนั้น
คิดอัตราดอกเบี้ยลอยตัวตามประกาศ
ธนาคาร 
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นโยบายของรัฐ 
สถาบัน
การเงิน  ความคืบหนา 

 ธสน. • ใหสินเชื่อดวยการ (1) ใหสินเชื่อเพิ่ม (2) พัก
ชําระหนี้ของธนาคาร (3) ผอนปรนชําระหนี้ 
และ (4) อื่นๆ 

• ณ ก.พ. 2548 มีผูขอความชวยเหลือ  
6 ราย จํานวน 434.4ลานบาท อนุมัติ  
3 รายเปนเงิน 221.4 ลานบาท 

 ธปท.ผาน  
ธ.ออมสิน 
ธกส.ธพว. 
และ ธสน. 

• จัดสรรเงินกูอัตราดอกเบี้ย ผอนปรนจํานวน 
30,000 ลานบาท โดย ธปท. คิดอัตรา
ดอกเบี้ยจากสถาบันการเงินดังกลาวในอัตรา
รอยละ 0.01 และใหสถาบันการเงินคิดกับ
ผูประกอบการในอัตราไมเกินรอยละ 2 ตอป 

• ธปท. ไดอนุมัติวงเงินไปแลว 3,200 
ลานบาท ณ มิ.ย. 2548 รอ
กระทรวงการคลังอาวัลต๋ัวสัญญาใช
เงินกอน 

 
ที่มา:  ภัสรี ธนะอเนกเจริญ และคณะ   บทบาทของสถาบันการเงินเฉพาะกิจทีมี่ตอระบบเศรษฐกิจ 
         บริษัท ทีมที่ปรึกษาพัฒนาเศรษฐกิจ จํากัด โครงการประเมินรายจายภาคสาธารณ           
           สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 4 เมษายน 2549 
           สํานักงานแปลงสินทรัพยเปนทุน 
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Appendix ท่ี 4.1 
กิจกรรมของ ธ.ก.ส.ในการดําเนินโครงการกองทุนหมูบาน 

การคํานวณคาใชจายการดําเนนิงานกองทนุหมูบานที ่ธ.ก.ส. ดําเนินการ 
กิจกรรม 

กิจกรรมสาขา 
1.    รวมสังเกตการณการจัดต้ังกองทุนหมูบานและรวมประชุม 16,160 กองทุน 
         1.1  รวมสังเกตการณการจัดต้ังกองทุนหมูบาน   ใชเวลา 180 นาที / กองทุน 
         1.2  รวมประชุมกองทุนหมูบาน   ใชเวลา 180 นาที / กองทุน 
2.    รับขึน้ทะเบียนและประเมนิความพรอม 16,160 กองทุน 
        2.1  ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารและลงลายมือชือ่ผูรับขึ้นทะเบียน ใชเวลา 10 นาที / กองทุน 
        2.2  รวมประเมินความพรอมกับอนกุรรมการ  ระดับอําเภอ  ระดับหัวหนางาน  ใชเวลา 15 นาที / กองทุน 
        2.3  รวมประเมินความพรอมกับคณะอนุกรรมการจังหวัด ระดับ ผอจ. ใชเวลา 15 นาที / กองทุน 
3.    การเปดปญชีกองทนุหมูบานและสมาชิกกองทุน  
        3.1  กองทุนหมูบานเดิม 16,113  กองทุน 
                (1)  เปดบัญชีกองทุนหมูบานละ 2 บัญช ีรวม 32,226  บัญช ี ใชเวลา 12 นาที / บัญช ี
                (2)  การเปดบัญชีเงินฝากใหสมาชิกกองทุน รวม 1,170,609 บัญช ี  ใชเวลา 12 นาที / บัญช ี
        3.2  กองทุนหมูบานตั้งใหม 47 กองทุน 
                (1)  เปดบัญชีกองทุนหมูบานละ 2 บัญช ีรวม 94 บัญช ี  ใชเวลา 12 นาที / บัญช ี
                (2)  การเปดบัญชีเงินฝากใหสมาชิกกองทุน  รวม 3,415 บัญช ี ใชเวลา 12 นาที / บัญช ี
4.   การจัดทําและการบันทกึ  ขอมูล 16,160 กองทุน 
        ใชเวลา 30 นาทีตอกองทนุ 
5.   การโอนเงินเขาของบญัชีเงินฝากกองทุนหมูบาน 
        5.1  กองทุนหมูบานเดิม 16,113 กองทุน 
                (1)  บันทึกและตรวจสอบรายการโอนเงินเขาบัญชเีงินฝากกองทุนหมูบาน  ใชเวลา 5 นาที / กองทุน 
                (2)  จัดพิมพใบแจงการโอนเงนิ  พรอมจัดสงใหกองทุนหมูบาน  ใชเวลา 3 นาที / กองทุน 
        5.2  กองทุนหมูบานตั้งใหมและโอนเพิ่ม 1 แสนบาท  =  61 กองทุน 
                (1)  บันทึกและตรวจสอบรายการโอนเงินเขาบัญชเีงินฝากกองทุนหมูบาน  ใชเวลา 5 นาที / กองทุน 
                (2)  จัดพิมพใบแจงการโอนเงนิ  พรอมจัดสงใหกองทุนหมูบาน  ใชเวลา 3 นาที / กองทุน 
6.   จัดทําใบรบั (กทบ. 7)  จํานวน 16,160 กองทุน 
         6.1  พนักงานการเงินกรอกรายละเอยีดตามแบบพิมพรายงาน และใหกรรมการกองทุนลงลายมือชื่อรับเงินใชเวลา 5 นาที /
กองทุน 
         6.2  ผูรับมอบอํานาจของธนาคารตรวจสอบเอกสาร และลงลายมือชื่อพยาน 2 คน  ใชเวลา 2 นาที / กองทุน 
         6.3  รวบรวมเอกสาร กทบ.7 และสงใหสํานักงานใหญใชเวลา 4 นาที / กองทุน 
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กิจกรรม 
7.   จายเงินกูใหสมาชิกกองทุน จํานวน 1,174,024 ราย  ปๆ  ละ 1 ครั้ง 
        7.1  ตรวจสอบสญัญาเงินกูกบัหนังสอืขอความรวมมือจายเงินกูใชเวลา 2 นาที / รายการ 
        7.2  บันทึกขอมูล  ตรวจสอบ พิมพรายงานการโอนเงินเขาบญัชเีงินฝากสมาชกิและจายเงินกูโดยถอนเงินฝากใชเวลา 8 นาที / 

รายการ 
8.   รับชําระหนีเ้งินกู 1,174,024 ราย  เฉล่ียรายละ 3 ครั้ง / รวม 3,522,072 รายการ 
        รับชําระหนี้โดยฝากเขาบญัชกีองทุนหมูบานใชเวลา 4 นาที / รายการ 
9.   คาใชจายในการโอนเงิน ไดแก คาธรรมเนยีมและคาบริการ 
10. คาเบี้ยเล้ียง  คาพาหนะ ที่พกั และคาน้ํามันเชื้อเพลิง 
11. คาเอกสารแบบพิมพ 
12. คาใชจาย  การจัดเก็บเอกสาร 
13. คาวัสดุและอุปกรณสํานักงาน 
กิจกรรมสํานักงานใหญ 
14. การบรหิารจัดการ  การดําเนินงานกองทุนหมูบาน 
        สํานักงานใหญ.  พนักงานจํานวน  7 อัตรา 
15. การจัดสงเอกสารระหวางสาขา-สนญ.  และ สนญ.-สาขา 
        15.1  คาจัดสงแบบพิมพ  กทบ. 7 ใหสาขา ทาง รสพ. คร้ังละ 250 บาท 217 สาขา 
        15.2  สาขาสงใบรับเงิน กทบ. 7 ให สนญ. 20 คร้ังๆ ละ 20 บาท 217 สาขา 
        15.3  คาจัดสงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ระเบียบคณะกรรมการกองทุนฯ 
                  และชุมชนเมือง และคูมือคณะกรรมการกองทุนฯ 287 สวนงานๆ ละ 40 บาท 
        15.4  คาโทรสาร (Fax) 
        15.5  คาโทรศัพท 
        15.6  คาจัดสงคูมือการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล  หลักการพัฒนากองทุนหมูบานเปนสถาบันการเงินชุมชน และคูมือการพัฒนา

เครือขายกองทุนหมูบาน 642 สวนงานๆ ละ 40 บาท  
16  คาประชาสมัพันธกองทุนหมูบาน 
       16.1  ประชาสัมพันธและถายทอดสดพิธีโอนเงนิเขาบัญชีกองทนุหมูบาน (40,000 x 4) 
       16.2  ประชาสัมพันธการโอนเงินและพิธีมอบสมุดเงินฝากใหกองทุนหมูบาน 567 สาขาๆ ละ 10,000 บาท 
17 คาจัดประชุมซักซอมและแกไขปญหาอปุสรรคในการดําเนนิงาน 
      17.1  ธนาคารดําเนินการประชุมซักซอมนโยบายการดําเนินงานกองทุนฯ โดยใชสื่อทางไกลผานดาวเทียม 
      17.2  จัดสัมมนา เพื่อสรางความเขาใจพนักงานที่รับผิดชอบในการดําเนินงานกองทุนฯ จํานวน 1,000 คน จํานวน 2 วันๆ ละ 

1,500/คน 
      17.3  จัดสัมมนารวมกับสวนราชการและกรรมการกองทุนหมูบาน สาขาละ 20,000 บาท จํานวน 567 สาขา 
18. คาสารสนเทศที่เกี่ยวกบัระบบงานคอมพิวเตอร Software  Hardware และ Network 
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Appendix 6.1 
 
หน้ีเนาแบงกเฉพาะกจิพุง 1.2 แสนลาน "บักโกรก" หนักพิษปลอยกูประชานิยม 

สศค. เอกซเรยเอ็นพีแอลแบงกเฉพาะกิจ ครึ่งป’49 พุง 1.2 แสนลานบาท หนี้เนากองทุนหมูบานปูด 16,000 ลาน สวนเอส
เอ็มอีแบงกอวม เอ็นพีแอลเฉียด 30% ดาน ธ.ก.ส.รับเละโครงการจํานําขาวขาดทุนปนป 

เมื่อไมนานมานี ้ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ไดกลาวตอนหนึ่ง
ในวาระครบรอบ 45 ป สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) โดยกลาวถึงบทบาท สศค.วา เสียคะแนนในระยะ 3-4 ปใหหลัง 
ทั้งๆ ที่รูวานโยบายที่นักการเมืองสั่งใหทําไมดี โดยเฉพาะมาตรการกึ่งการคลัง (quasi fiscal policy) โดยผานธนาคาร
เฉพาะกิจของรัฐ มีการนําเงินงบประมาณออกไปใชโดยสูญเปลา และยังมีการใชเงินของหนวยงานรัฐวิสาหกิจที่ไรหลักเกณฑ
และไมมรีะเบียบรองรับ "อยางการนําเงินของกองสลากฯ ไปบริจาค ผมไมเห็นมขีาราชการกระทรวงการคลังสักคนเดียว
ออกมาทัดทานวา การดําเนินนโยบายกึ่งการคลังแบบนีไ้มดี ถาปลอยไวจะเหมือนประเทศในแถบละตินอเมริกา ดังนั้นผม
เขามาครั้งนี้จะวางระเบียบและหลักเกณฑการใชเงินเหลานี้ใหเกิดความโปรงใส มีการติดตามประเมินผล" 

ผูสื่อขาวถามตอวา จะเดินหนานโยบายดังกลาวตอหรือไม ม.ร.ว.ปรีดิยาธรกลาววา "จะใหผมทําตอหรือ คุณกเ็ห็น
ผลของมาตรการนี้ดีอยูแลววา มันมีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและสถาบันการเงนิของรัฐเปนอยางไร วันนีผ้มตองมาจัด
งบประมาณขาดดุลมากระตุนเศรษฐกิจ ซึ่งสิ่งที่จะตองทําตอไปคือจะตองพยายามรวมใหเขามาอยูในระบบงบประมาณ มี
การกํากับดูแลและตรวจสอบได โปรงใส" ผูสื่อขาวรายงานวา ทาง สศค.ไดรวบรวมขอมูลนโยบายกึ่งการคลัง ณ สิ้นสดุ 30 
มิถุนายน 2549 ที่ดําเนินการผานสถาบันการเงนิเฉพาะกิจของรัฐ โดยแบงมาตรการกึ่งการคลังออกเปน 5 ประเภท ไดแก 
1. ภาคประชาชน ประกอบไปดวยโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน, โครงการแปลงสินทรัพยเปนทุน  2. ภาค
เกษตรกร ไดแก โครงการพักชําระหนีเ้กษตรกรรายยอยของ ธ.ก.ส.  และโครงการแทรกแซงราคาพืชผลการเกษตรตกต่ํา  
3. ภาคอสังหาริมทรัพย ไดแก โครงการบานเอื้ออาทร, โครงการสินเชื่อที่อยูอาศยั ธอส.-กบข.4. ภาควิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs)  โครงการใหการสนับสนนุเงินทุนดอกเบี้ยตํ่ากับผูประกอบการ SMEs ผาน ธพว.  และประเภท
สดุทายเปนโครงการเพื่อสังคมของรัฐบาล อาทิ โครงการกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง, โครงการพัฒนาศักยภาพของ
หมูบาน/ชุมชน (SML), โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค โครงการบริจาคเงนิรายไดจากการขายสลากเลขทาย 2 ตัว 3 ตัว 
และโครงการเอือ้อาทรอืน่ๆ ที่มบีางโครงการใชเงินจากงบประมาณแผนดินมาผสมกับเงินนอกงบประมาณ ทั้งนี้ป 2544 
สถาบันการเงนิเฉพาะกิจของรัฐมยีอดสินเชื่อคงคางในระบบ 762,967 ลานบาท ป 2545 เพ่ิมข้ึนเปน 837,720 ลานบาท ป 
2546 เปน 957,664 ลานบาท ป 2547 เพ่ิมเปน 1,137,331 ลานบาท, ป 2548 เพ่ิมเปน 1,363,478 ลานบาท และลาสดุ ณ 
วันที่ 30 มิถนุายน สถาบันการเงนิเฉพาะกิจของรฐัมียอดสินเชือ่คงคางในระบบทั้งสิน้ 1,429,928 ลานบาท  

ในขณะทีย่อดหนีท้ี่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) เทยีบกับยอดสินเชื่อรวมของสถาบันการเงินเฉพาะกจิ จากป 2544 มี 
NPL คงคางทั้งสิน้ 83,597 ลานบาท, ป 2545-2548 มียอดคงคาง 86,088 ลานบาท, 76,044 ลานบาท, 86,516 ลานบาท, 
104,547 ลานบาท ตามลําดับ และ ณ มถิุนายนป 2549 มียอดคงคาง 120,926 ลานบาท คิดเปน 8.46%  

รายงานระบุวา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) ป 2548 มีเอ็นพีแอลประมาณ 
21,787 ลานบาท คิดเปน 5.17% ของสินเชื่อคงคาง 421,701 ลานบาท และ ณ ไตรมาสที่ 2 ของปนี้ ธ.ก.ส. มี 
เอ็นพีแอล 31,132 ลานบาท จากสินเชื่อคงคาง 390,465 ลานบาท คิดเปน 7.97% 

ทั้งนี้ในป 2548 ธ.ก.ส.ไดตั้งสํารองหนี้สูญ 62,676 ลานบาท อาทิ โครงการพักชําระหนี้ใหกับเกษตรกร
ประมาณ 5,686 ลานบาท, หนี้เกษตรกรประมาณ 12,279 ลานบาท, หนี้ธรณีพิบัติสึนามิ 6 จงัหวัด ประมาณ 501 
ลานบาท มาตรการชวยเหลือ 3 จังหวัดภาคใตประมาณ 2,647 ลานบาท โครงการสินเชื่อบรรเทาผลกระทบเรื่อง
ไขหวัดนกในป 2546 ประมาณ 200 ลานบาท โครงการแกปญหาภัยแลงป 2547 ประมาณ 2,887 ลานบาท 
โครงการจํานําขาวเปลือกประมาณ 482 ลานบาท เปนตน 

(ตอหนาถัดไป) 
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Appendix ท่ี 6.1 (ตอ) 
 

ในรายงานระบุตอวา โครงการแกไขปญหาราคาผลิตผลทางการเกษตรตกต่ําที่ ธ.ก.ส. รวมกับองคการ
คลังสินคา (อคส.) องคการตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) โดยเขาไปรับซื้อหรือจํานําสินคาจากเกษตรกรในราคาที่สูง
กวาราคาตลาด ในอดีตที่ผานมาทางกระทรวงการคลังไดมีการจัดงบประมาณมาชดเชยความเสียหายใหกับ ธ.ก.ส. 
แลว 30,000 ลานบาท และยังมีสวนที่รัฐบาลจะตองเขามารับผิดชอบอีกประมาณ 87,232 ลานบาท ทั้งนี้คงจะตอง
รอ อคส. และ อ.ต.ก. เคลียรขายขาวที่อยูในสตอกใหหมดกอน ถึงจะทราบวารัฐบาลตองหาเงินมาจายเทาไหร  
กองทุนหมูบานหนี้เนาเกือบ 16,000 ลาน สวนธนาคารออมสินปลอยกูโครงการธนาคารประชาชน 30,000 ลานบาท 
มียอดสินเชื่อคงคางอยูประมาณ 6,800 ลานบาท และมีเอ็นพีแอลคางประมาณ 1,000 ลานบาท สวนใหญ 60% จะ
คางชําระหนี้ไมเกิน 12 เดือน และสวนที่เหลืออีก 40% จะติดคางชําระเกินกวา 12 เดือน ในจํานวนนี้เปนลูกคาที่
ติดหนี้นานเกินกวา 24 เดือน คิดเปนมูลหนี้ถึง 200 ลานบาท 

เอสเอ็มอีลุยแกหนี้เสีย 
ดานธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.) มีเอ็นพีแอล 13,500 ลานบาท 

หรือ 30% ของสินเชื่อคงคาง 45,000 ลานบาท ทั้งนี้นายพงษศักดิ์ ชิวชรัตน กรรมการผูจัดการ ธพว. ไดกลาวถึง
การแกไข ปญหาหนี้เสียวา แบงลูกหนี้ออกเปน 3 ประเภท คือกลุมลูกหนี้ที่ยังมีขีดความสามารถในการดําเนนิ
ธุรกิจตอไปได แตอาจจะติดปญหาดานเทคนิคบางประการ ลูกหนี้กลุมนี้ทาง ธพว.ไดมีการตั้งทีม เจาหนาที่ลงไป
พบกับลูกคาทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ คอยใหคําปรึกษาแนะนํา หาชองทางการตลาดและประสานหนวยงานราชการที่
เกี่ยวของเขามาใหความชวยเหลือ กลุมที่ 2 เปนกลุมลูกหนี้ทีม่ีเจตนาจะไมชําระหนีใ้หกับธนาคารหรือพวก strategic 
เอ็นพีแอล ซึ่งมีอยูประมาณ 10% ของหนี้ที่มีปญหา ขณะนี้ไดส่ังใหฝายกฎหมายดําเนินการอยางเต็มที่ และกลุมที่ 
3 เปนลูกหนี้ที่ไมมีความสามารถที่จะประกอบกิจการตอไปได ทางธนาคารจะเขาไปชวยลูกหนี้จําหนายสินทรัพย
เพ่ือนํามาชําระหนี้ "อยางกรณีของแท็กซี่เอื้ออาทร ธพว. ไดใหการสนับสนนุสินเชื่อไปประมาณ 1,000 ราย ใน
จํานวนนี้เปนลูกหนี้ที่มีปญหาประมาณ 200 ราย" ขณะที่บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยูอาศัย (บตท.) ปลอยสินเชื่อ
ไป 4,237 ลานบาท เปนหนี้เสียประมาณ 2,005 ลานบาท คิดเปน 47.33% ของสินเชื่อคงคาง  

เอ็นพีแอล ธสน. เกือบหมื่นลาน 
สวนผลการดําเนินงานของธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย (ธสน.) ณ ส้ินไตรมาสที่ 2 

ของปนี้มีสินเชื่อคงคางประมาณ 59,830 ลานบาท เปนเอ็นพีแอลประมาณ 9,536 ลานบาท คิดเปนสัดสวน 15.94% 
ของยอดสินเชื่อคงคาง สวนประเด็นที่กําลังถูกคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําที่กอใหเกิดความเสียหายแกรัฐ 
(คตส.) ตรวจสอบขอเท็จจริงอยูนั้น เปนเรื่องการปลอยเงินกูอัตราดอกเบี้ยผอนปรนใหกับ Myanma Foreign Trade 
Bank (MFTB) ซึ่งเปนสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐบาลพมา ในวงเงิน 4,000 ลานบาท เพ่ือปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภคในประเทศพมา ขณะนี้ไดมีการเบิกจายเงินกูออกไปแลวเกอืบ 3,000 ลานบาท ทางรัฐบาลพมาไดมี
การจายเงินกูปลอยดอกเบี้ยตามปกติ ยังไมพบวามีการผิดนัดชําระหนี้ 

ธอส. หนี้เนาเฉียด 5 หมื่นลาน 
ดานธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) ป 2548 มีสินเชื่อคงคางอยูทั้งส้ิน 494,715 ลานบาท เปนหนี้ที่สงสัย

จะสูญประมาณ 37,896 ลานบาท คิดเปนสัดสวน 7.66% ของยอดสินเชื่อคงคาง และไตรมาสที่ 2 ของป 2549 หนี้
เสียของ ธอส. เพ่ิมขึ้นเปน 49,463 ลานบาท เทียบกับยอดสินเชื่อคงคางประมาณ 523,986 ลานบาท คิดเปน
สัดสวน 9.44%  

ที่มา: หนังสือพิมพประชาชาติธุรกิจ วันที่ 26 ตลุาคม 2549 ฉบับที่ 3839 (3039) 


