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กรอบแนวคิดการจัดตั้งและดำเนินงานศูนยกลางดานการเงินสหกรณ01 
 

โดย รศ.จุฑาทิพย ภัทราวาท 

 

1. ความเปนมา 

ในหวงเวลาทาทายที่นโยบายรัฐไดวางเข็มมุงในการจัดตั้งดำเนินงานศูนยกลางทางการเงินสหกรณ 

Central Financial Facility: CFF) โดยมีขอมูลขาวสารเชิงนโยบายเผยแพรสูสาธารณะออกมาอยางตอเนื่อง 

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ (2559) ในฐานะประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารสหกรณ 

เปดเผยวา ที่ประชุมมีมติใหจัดตั้งศูนยกลางทางการเงินสหกรณ ภายใน 2-5 ปขางหนา เพื่อจัดทำมาตรฐาน

กำกับดูแลพัฒนาความพรอมระบบฐานขอมูลใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีสากลและแกไข พ.ร.บ.สหกรณ 

พ.ศ. 2542 โดยในเดือน ม.ค. 2560 จะนำเรื ่องการจัดตั้งศูนยกลางทางการเงินสหกรณไปเปดรับฟงความ

คิดเห็นกับผูเก่ียวของท่ัวประเทศ และเสนอคณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติ (คพช.) พิจารณาตอไป ท้ังนี้ 

ศูนยกลางทางการเงินสหกรณแหงนี้ จะนำเงินสภาพคลองสวนเกินของสหกรณทั่วประเทศไปบริหารจัดการให

สหกรณเกิดความเขมแข็งในอนาคต” 

อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ (2559) ชี้วา “รูปแบบศูนยกลางทางการเงินสหกรณ จะมีลักษณะ

ใกลเคียงกับชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด คือ เปนการรวมกลุมและรวมเงินทุนของสหกรณ

ออมทรัพยตามความสมัครใจเพื่อทำหนาที่บริการทางการเงินใหแกสมาชิก แตในสวนของศูนยฯจะบริหารงาน

ที่เปนมืออาชีพ มีคณะทำงานที่มาจากภาคทางการเงิน ทำใหมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ โดย

รูปแบบของจัดตั้งคณะกรรมการ กฎระเบียบและกลไกการบริหาร รวมถึงจะเปนนิติบุคคลหรือไม ยังไมมี

ขอสรุปที่ชัดเจน เนื่องจากตองศึกษารูปแบบที่เหมาะสมกอน จะเรงยกระดับสหกรณออมทรัพยใหมีมาตรฐาน

มากขึ้น” รายละเอียดอานเพิ่มเติมจาก (สนง.เศรษฐกิจการคลัง. 2559 : เอกสารแนวทางการจัดตั้งศูนยกลาง

ทางการเงินสหกรณ) 

ชสอ.ในฐานะองคกรกลางของขบวนการสอ.ที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับประเด็นการจัดตั้งและ

ดำเนินการ CFF ไดเขาไปมีสวนรวมกานประชุมชี้แจงกับหนวยงานท่ีเก่ียวของอีกท้ังมีการประชุมหารือระหวาง

สหกรณในขบวนการอยางตอเนื่องเพื่อเตรียมการณ โดยในสวนของคณะกรรมการดำเนินการณชุดท่ี 47 ได

มอบหมายของคณะกรรมการวางแผน ชสอ. ดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการจัดตั้งดำเนินการ CFF เอกสาร

ฉบับนี้จัดทำขึ้นมาโดยการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของทั้งใน-ตางประเทศ และเรียบเรียงเปนสาระสำคัญ

นำเสนอในที่ประชุมคณะทำงาน เพื่อประโยชนในการพิจารณากำหนดขอเสนอการจัดตั้งดำเนินงานศูนยกลาง

ทางการเงินสหกรณ Central Financial Facility(CFF)  
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2. ความจำเปนของศูนยกลางทางการเงิน “Central Finance Facility(CFF) 

CFF เปนองคกรพิเศษท่ีมีความสำคัญตอการขับเคลื่อนสหกรณ(การเงิน) เพ่ือใหมีความสามารถใน

การแขงขัน เติบโต และบรรลุเปาหมายได โดยในบางประเทศเชนสหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลียนั้น 

CFF มีบทบาทสำคัญในการทำใหเครดิตยูเนียนเติบโตจากการเปนเพียงสถาบันรับฝากเงินและใหกูยืมเงินท่ัวไป

กลายเปนผูใหบริการดานการเงินแกลูกคาอยางครบวงจร 
 

3. วัตถุประสงคหลักของ CFF  

วัตถุประสงคหลักของ CFF ไดแก การใหบริการอยางมืออาชีพในดานการจัดการทุนสวนเกินของ

สหกรณแบบรวมศูนย ซ่ึงการท่ีจะจัดการใหสามารถใหอัตราผลตอบแทนสูงท่ีสุดสำหรับเงินฝากของสมาชิกของ

ตนไดนั้น สหกรณไมสามารถปลอยกูงาย ๆ ได เนื่องจากตองเผื่อสภาพคลองสำหรับเงินกูหรือการถอนเงินของ

สมาชิกไว ซึ ่งการนำสวนเกินที่ตนมีไปรวมกันใน CFF ที่ตนอยูนั ้นเปนวิธีที ่ปลอดภัยที่สุดที ่จะทำใหเกิด

ผลตอบแทนสูงเนื่องจากเปนเงินจำนวนมากและในขณะเดียวกันก็สามารถคงสภาพคลองในกิจการของตนได 

CFF ท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดีจะชวยบริหารสภาพคลองของสหกรณสมาชิกในภาวะท่ีทาทายตาง ๆ ได ดังนี้ 

- สภาพคลองของการดำเนินธุรกิจของสหกรณสมาชิกที่มีความผันผวน ในชวงเศรษฐกิจที่ สมาชิกมี

แนวโนมจะยืมเงินนอยทำใหเกิดสภาพคลองสวนเกิน และในชวงเวลาท่ีสมาชิกจะมีแนวโนมท่ีจะยืมมากข้ึนหาก

ไมมี CFF ชวย สหกรณจำเปนตองถือเงินสดไวในมือหรือลงทุนในตราสารที่มีสภาพคลองใกลเคียงเงินสดซึ่งจะ

ไดผลตอบแทนท่ีต่ำกวา 

- สภาพคลองตามฤดูกาล ในสหกรณบางแหงสมาชิกจะมีความตองการกูยืมเงินมากกวาในชวงเปด

เรียนของบุตรหลานและเทศกาลสำคัญ ๆ ซึ่งเงินกูระยะสั้นเพื่อการจัดการสภาพคลองจาก CFF จะทำให

สหกรณเหลานี้สามารถจัดการกับความตองการกูเงินของสมาชิกในชวงเวลาดังกลาวไดโดยไมตองขายเงินลงทุน

ท่ีใหผลตอบแทนท่ีดีกวาเพ่ือมาใหสมาชิกกู 

- สภาพคลองตามกฎหมายท่ีกำหนดใหสหกรณ ดำรงอัตราสวนสินทรัพยในสวนของเงินสด หรือเงิน

สำรองสภาพคลองสูงที่ไดผลตอบแทนต่ำ ซึ่งสหกรณควรทำใหการคงอัตราสวนดังกลาว ตามกฎหมายมีตนทุน

สุทธิต่ำท่ีสุดโดยการใชวงเงินกูท่ีไดจาก CFF แทน 

- สภาพคลองในยามฉุกเฉินในฐานะผูใหกูยืมแหลงสุดทาย (lender of last resort) สำหรับสหกรณ 

อยางไรก็ตาม ผูใหกูยืมในยามฉุกเฉินเหลานี้มักจะมีขอจำกัดในการกูยืมหรือใหกูดวยอัตราดอกเบี้ยสูงกวาตลาด 

ซ่ึงการมี CFF เปนแหลงเงินทุนสำหรับการบริหารสภาพคลองท่ีสหกรณเปนเจาของเองนี้ ทำใหสหกรณมีแหลง

ทุนในยามฉุกเฉินท่ีมีตนทุนไมสูงจนเกินไป 
 

4. ลักษณะพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจของ CFF 

แทจริงแลว CFF เหมือนกับรูปแบบธุรกิจพื้นฐานของสหกรณ กลาวคือบุคคลตางลงเงินฝากของตน

ไวที ่สหกรณเพื่อผลตอบแทนที่สูงกวาและในขณะเดียวกันก็ยังเปนแหลงเงินกูของตนดวยซึ่งสหกรณก็ได

ผลตอบแทนเชนเดียวกันนี้จาก CFF 
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ในดานการลงทุน วิธีที่ดีที่สุดในการลงทุนของ CFF ก็เปนเชนเดียวกันกับของสหกรณการบริหาร

ความเสี่ยงในการลงทุนเปนปจจัยที่สำคัญที่สุด ตามดวยสภาพคลองและผลตอบแทนเปนประการสุดทาย แต

ดวยขนาดขององคกร CFF สามารถบรรลุเปาหมายสองประการแรกไดอยางมีประสิทธิภาพกวา ดังนั้นจึง

สามารถ ใหผลตอบแทนไดดีกวาท่ีสหกรณแตละแหงจะทำได 

แนวทางการดำเนินการคือสหกรณจะฝากเงินใน CFF แทน ซึ่ง CFF นำเงินไปลงทุนในระยะเวลา

เดียวกันท่ีทำใหไดผล ตอบแทนไมตางกัน (เชน พันธบัตรรัฐบาล) และหากสหกรณใดมีความตองการใชเงินเพ่ือ 

สภาพคลองของตนก็สามารถกูยืมจาก CFF ไดโดยไมตองจำหนายเงินลงทุนและเสียผลตอบแทนนั้นไป 

การมีวงเงินกูที่สหกรณสามารถดำเนินการไดโดยอัตโนมัตินับเปนประโยชนหลักของการเขารวม 

CFF ที่สำคัญ นั่นคือการที่สหกรณแตละแหงสามารถขอยืมเงินที่ตนฝากไวในยามจำเปนเรงดวนได ซึ่งยังตาง 

จากกิจการธนาคารตรงที่ CFF ไมมีคาธรรมเนียมในการรักษาวงเงินกูและหากมีการกูยืมเกินวงเงินอัตรา

ดอกเบี้ยท่ีคิดก็จะเพียงแค (หรือนอยกวา) มากกวาตนทุนเทานั้น  

อาจกลาวไดวาผลดีของ CFF ท่ีมีตอสหกรณไดแก 

• สามารถรักษาสภาพคลองโดยรวมและใหบริการสหกรณสมาชิกตองการเงินไปหมุนเวียนในกิจการ 

• สามารถหาแหลงเงินทุนภายนอกในตลาดไดในอัตราดอกเบี้ยท่ีไมสูงนัก  

• สามารถลงทุนในหลักทรัพยไดมากในราคาต่ำกวาและใหผลตอบแทนแกสหกรณสมาชิกไดสูงดวย 

• สามารถลงทุนไดหลากหลายและดวยเงินจำนวนมากในแตละกองทุนเพื่อใหไดผลตอบแทนที่สูง

ท่ีสุดภายใตการบริหารความเสี่ยงอยางรอบคอบ 

• สามารถลงทุนในเทคโนโลยี่/เครื่องมือการเงินเพ่ือประโยชนรวมกัน เชนFinTech 
 

5. หลักการพ้ืนฐานในการดำเนนิงาน CFF 

อาจกลาวไดวา CFF เปนแนวทางยุทธศาสตรสำคัญในการสานตอนโยบายการลดความเหลื่อมล้ำใน

การเขาถึงแหลงทุนของสมาชิกสหกรณที่อยูในหนวยงาน/ชุมชน เดียวกัน แตกอนอื่นตองเขาใจกอนวา CFF 

ไมใชองคกรการกุศลที่มาชวยอุมสหกรณที่ดำเนินกิจการลมเหลว หากแตเปนองคกรธุรกิจหนึ่งที่มีการบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ มีนโยบาย มีระบบการควบคุมภายในที่เขมแข็ง มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ดีมาก

เหมาะสมกับบทบาท พันธกิจในฐานะที่เปนแหลงเงินทุน เพื่อสภาพคลองที่นาเชื่อถืออยางมากมีความสำคัญ

เกินกวาท่ีจะยอมใหเกิดความเสี่ยงกับสหกรณท่ีเปนสมาชิก จึงจำเปนตองใชหลักการดำเนินการดังนี ้

1) การกำหนดทิศทางการดำเนินงาน นโยบายและกลยุทธที ่สอดรับกับปจจัยสภาพแวดลอมท่ี

เปลี่ยนแปลงเพ่ือบรรลุวัตุประสงค เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเปนธรรมาภิบาล 

2) มีการออกแบบธุรกิจที ่เหมาะสม มีโครงสรางการบริหารจัดการ และองคประกอบที ่เอื ้อตอ

บรรยากาศการบริหารจัดการท่ีดี มีประสิทธิภาพ มีความม่ันคง เข็มแข็ง สงเสริมวัฒนธรรม ธรรมาภิบาล ลดความ

เสี่ยงและสงเสริมวัฒนธรรมองคกร 
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3) คณะกรรมการบริหารจึงตองเขมแข็งพอที่จะไมยอมใหมีแรงกดดันใดมาทำให CFF ตองเปลี่ยน

แนวทางการดำเนินงานของตน (รวมถึงคณะกรรมการบริหารและกลุ มผู บริหารของ CFF ที ่จะตองให

ความสำคัญกับความรอบคอบมากกวาความสะดวก) 

4) มีการจัดจางบุคลากรท่ีมีความสามารถในการจะบริหารจัดการเงินทุนของ CFF 

5) มีเงินทุนเพียงพอ ท้ังนี้ข้ึนอยูกับการวางแผนธุรกิจท่ีเชื่อมโยงกับระบบฐานขอมูลสมาชิก 

6) นโยบายอัตราดอกเบี ้ยควรสะทอนอัตราในทองตลาดและคำนึงถึงตนทุนเงินทุน เพื ่อสราง

ทางเลือกท่ีดีกวาแกสหกรณและบริการท่ีเปนธรรมแกสมาชิก 

7) มีการจัดการความสัมพันธระหวางผูมีสวนไดสวนเสียภายใตโซคุณคาใหเกิดความเชื่อม่ันไววางใจ

บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายรวมกัน 

8) มีแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับการจัดการเงินทุนภายใตกฏความสอดคลองในฐานะองคกรบริหารสภาพ

คลองอยงมีประสิทธิภาพตลอดจนมีกลไกการบริหารความเสี่ยงรองรับสถานการณพลิกผัน 

9) นโยบายอัตราดอกเบี้ยควรสะทอนอัตราในทองตลาดและคำนึงถึงตนทุนเงินทุน เพื่อสรางทางเลือก

ท่ีดีกวาแกสหกรณและบริการท่ีเปนธรรมแกสมาชิก 

10) มีเครือขายขอตกลงความรวมมือกับผูประกอบการ FinTech ที่สำคัญเพื่อนำเทคโนโลยีมาใชใน

การดำเนินการอยางเหมาะสมในการใหบริการ 
 

6. ประโยชนตอสหกรณสมาชิก 

การมี CFF ท่ีดำเนินกิจการอยางมีประสิทธิภาพจะกอใหเกิดประโยชนตอเครดิตยูเนียนหลายประการ 

ดังนี้ 

1) ผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีดีกวาและการประหยัดเนื่องจากขนาด ดวยการลงทุนรวมกัน CFF 

สามารถใหผลตอบแทนท่ีสูงกวาการท่ีสหกรณแตละแหงจะลงทุนเองในตลาดโดยท่ีไมมีความเสี่ยง 

2) การกูยืมเพื่อสภาพคลอง CFF ใหกู เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำแกสมาชิกเพื่อเปนทุนหมุนเวียน 

สภาพคลองในกิจการตามปกติ ตามฤดูกาล เพื่อชำระหนี้ตามกฎหมายและในยามฉุกเฉินดวยขนาดและความ

ซับซอนทางธุรกิจของ CFF ทำให CFF สามารถเขาถึงแหลงทุนได ในอัตราดอกเบี้ยท่ีดีท่ีสุด 

3) ความเชี ่ยวชาญและการสนับสนุนดานการบริหารจัดการทางการเงิน CFF จำเปนตองมี 

บุคลากรท่ีมีทักษะดานการลงทุนและการบริหารการเงินและความเชี่ยวชาญดังกลาว สามารถเปนประโยชนกับ

เครดิตยูเนียนที่เปนสมาชิกไดดวย โดยการใหคำแนะนำแกสมาชิกดานการบริหารสินทรัพย/หนี้สิน การลงทุน 

และการบริหารสภาพคลองนั้นนับเปนงานสนับสนุนที่สำคัญของ CFF ทีเดียว ซึ่งยังรวมถึงงานสนับสนุนดาน

การตั้งราคา การจัดทำงบประมาณ การจัดทำนโยบาย การพยากรณเศรษฐกิจ การอบรม และการพัฒนา

บุคลากร 

4) การรักษายอดเงินทุนไวในสหกรณ หากไมมี CFF สภาพคลองของสหกรณจะกลายเปนแหลง

เงินทุนราคาถูกของธนาคารพาณิชยซึ่งเปนคูแขงสำคัญโดยอัตโนมัติ CFF พยายามทำใหเกิดการหมุนเวียน

สภาพคลองระหวางบรรดาสมาชิกสหกรณใหไดมากท่ีสุด มีเพียงสถานการณท่ีสหกรณท้ังระบบตองการเงินเพ่ือ
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สภาพคลองแบบตามความตองการเทานั้น ที่จะทำให CFF จำเปนตองฝากเงินไวกับธนาคารพาณิชย และหาก

เปนเชนนั้น CFF ตองสามารถใหผลตอบแทนสูงเทาท่ีจะทำไดแกผูฝาก 

5) การใหการสนับสนุนดานการเงินและเงินทุนเพ่ือความรวมมือตาง ๆ ของสหกรณ รายไดสุทธิท่ี

ลงไวใน CFF กลายเปนแหลงเงินทุนเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑใหม และความรวมมือดานอ่ืน ๆ ระหวางสหกรณ

เอง โดยในฐานะที่เปนองคกรที่ใหการสนับสนุนความรวมมือตาง ๆ เหลานี้ CFF สามารถใหการสนับสนุนดาน

บุคลากรท่ีเชี่ยวชาญและความรู ดานการบริหารจัดการท่ีจำเปนแกสหกรณได 

6) ความพอเพียงดานการเงิน CFF ที่มีการบริหารงานที่ดีจะนำดอกเบี้ยที่ไดจากการปลอยกูแก 

สมาชิกและจากการลงทุนมาใชในการดำเนินกิจการ ซ่ึงจะกลายเปนองคกรท่ีมีความพอเพียงดานการเงินท่ีเปน

ตัวอยางและเปนตัวแทนท่ีนาเชื่อถือของสหกรณในระดับชาติได 

7) สามารถลงทุนในเทคโนโลยี/เครื่องมือการเงินเพื่อประโยชนรวมกัน เชน FinTech แนนอนวา

ประโยชนตาง ๆ เหลานี้จะยังไมเกิดข้ึนโดยทันทีเม่ือมีการกอตั้ง CFF ตัวอยางท่ีเกิดข้ึนในบางประเทศ เชน ใน

อเมริกาเหนือและออสเตรเลียนั้นใชเวลานับปกวา CFF จะเติบโตและมีศักยภาพอยางเต็มที่ แตในชวงเริ่มตน 

CFFs ก็ชวยใหสหกรณ (เครดิตยูเนี่ยน) มีผลตอบแทนที่ดีขึ้นและในขณะเดียวกันก็เปนแหลงเงินกูเพื่อสภาพ

คลองท่ีคิดดอกเบี้ยต่ำท่ีไมอาจหาไดจากท่ีใด 

 

สรุป: ผูมีสวนเก่ียวของควรศึกษาถึงวิธีท่ีดีท่ีสุดในการกอตั้ง CFF และทำงานรวมกันเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ที่จำเปนเพื่อประโยชนในการยกระดับความมั่นคง เขมแข็ง เปนปกแผนของ

สหกรณสมาชิกและสมาชิกสหกรณ เพ่ือการมีทางเลือกท่ีดีกวา 

 


