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1. สภำพปัญหำปัจจบุนั
1

สภำพปัจจบุนัปัญหำ

ปิรำมิดรำยได้ของไทย

ระบบธนำคำรพำณิชยไ์ทย

คนรวย

คนชัน้กลำง

คนจน ช่องว่ำงของกำรให้บริกำร



โครงสรำ้งบญัชีเงินฝำกของไทย

บญัชี
จ ำนวนเงนิ 

(ลำ้นบำท)
สดัสว่น

เงนิเฉลีย่ตอ่

บญัช ี(บำท)

ไมเ่กนิ 50,000 บำท 74,950,436         361,915        3.3 4,829               

50,000 -1,000,000 บำท 10,334,486         2,334,655     21.1 225,909           

1-10,000,000 บำท 1,189,641           3,077,848     27.8 2,587,207        

10-50,000,000 บำท 91,972                1,804,928     16.3 19,624,755      

มำกกวำ่ 50,000,000 16,041                3,485,677     31.5 217,297,986    

รวมทัง้ส ิน้ 86,582,576         11,065,023   100.0 127,797           

ท่ีมำ: ธนำคำรแห่งประเทศไทย
หมำยเหต:ุ ข้อมูล ณ ส้ินเดือนธนัวำคม 2557
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ประชำกรบำงส่วนเข้ำไม่ถึงสถำบนักำรเงินโดยเฉพำะในชนบท
3

EXHIBIT 5.2.11:  DISTANCE TO DISTRIBUTION CHANNELS, AND COST OF 

GETTING THERE 

* Do not handle cash transaction

Source: BAAC customer survey; team analysis

Percent, N = 388

BAAC branches are located in large districts Breakeven number of trips for average BAAC 

customer given their interest income on their 

saving account

5,582

BAAC average 
saving account 
balance 

83.7

27.0

Interest 
income from 
saving 
account 
(1.5% per 
annum)

Average 
expense to 
travel to 
BAAC 
branch

3 times 
per year

Nakorn Phanom

Area:  5,512.67 sq km.

Districts:  12

Average:  459.39 sq km./ 

district

BAAC

GSB

Private commercial 
bank

State-owned 
commercial bank

• 10 field services*

• 1 mobile unit



ช่องทำงหลกักำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรเงิน
4

ในปัจจบุนัมีระบบกำรเงิน 3 ระบบท่ีให้บริกำรทำงกำรเงินกบัคนไทย (1) ระบบ
ธนำคำรพำณิชย ์(2) ระบบธนำคำรเฉพำะกิจ และ (3) ระบบกำรเงินฐำนรำก
และสหกรณ์ 

สถำบนักำรเงินหลกัของผู้ฝำกเงิน

กรงุเทพ ตวัเมอืงต่างจงัหวดั ชนบท รวม

ไมม่บีญัชเีงนิฝาก 8.8 15.1 20.5 18.1

ธนาคารพาณิชยไ์ทย 85.7 64.0 33.9 45.7

ธนาคารต่างประเทศ 0.1 0.0 0.0 0.0

สถาบนัการเงนิเฉพาะกจิ 4.7 16.4 35.9 28.5

สหกรณ์ 0.6 2.4 2.7 2.4

กลุ่มออมทรพัย์ 0.1 2.0 7.0 5.2

100.0 100.0 100.0 100.0

ท่ีมำ: กอบศกัด์ิ และคณะ (2551) และ ธนำคำรแห่งประเทศไทย



หวัใจของปัญหำ ท่ีน ำไปสู่กำรเป็นหน้ีนอกระบบ
5

กำรเข้ำไม่ถึงแหล่งเงิน + ควำมเส่ียง/ควำมจ ำเป็น => หน้ีนอกระบบ



ทำงออกของคนรำยได้น้อย
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ทำงออกของคนรำยได้น้อย
7



แม้กระทัง่ใน internet กมี็มำก
8



ปัญหำท่ีตำมมำ
9

- ถกูข่มขู่คกุคาม
- สญูเสียท่ีดิน
- บกุรกุป่า
- ย้ายเข้าไปเป็นคนจนเมือง



2. นโยบายภาครฐั และ ทางออก



จ ำนวนสถำบนักำรออมชมุชนประเภทต่ำงๆ
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แก้ท่ีหวัใจของปัญหำ
12

กำรเข้ำไม่ถึงแหล่งเงิน + ควำมเส่ียง/ควำมจ ำเป็น => หน้ีนอกระบบ

- ถกูข่มขู่คกุคาม
- สญูเสียท่ีดิน
- บกุรกุป่า
- ย้ายเข้าไปเป็นคนจนเมือง



จ ำนวนสถำบนักำรออมชมุชนประเภทต่ำงๆ
13

กองทนุหมู่บ้ำน
และชมุชนเมือง

กลุ่มออมทรพัย์
เพ่ือกำรผลิต กลุ่ม
สจัจะออมทรพัย์

และอ่ืนๆ

สหกรณ์ประเภท
ต่ำงๆ ในชมุชน

80,000 แห่ง 30,000 แห่ง 5,000 แห่ง

ดแูล
ส่งเสริม
โดย

ส ำนักงำนกองทนุ
หมู่บ้ำนและชมุชน
เมือง

กรมพฒันำชมุชน
และ พอช.

กรมส่งเสริม
สหกรณ์



สภำพปัญหำหลกั 4 ด้ำนขององคก์รกำรเงินชมุชน
14

ปัญหำท่ี 1 เน้นกำรกู้ยืมเพ่ือใช้จ่ำยมำกกว่ำกำรออม ไม่สำมำรถขยำยต่อได้

ปัญหำท่ี 2 ขำดมำตรฐำนในกำรบริหำร และบำงแห่งมีปัญหำเร่ืองควำมมัน่คง

ปัญหำท่ี 3 ขำดผูส่้งเสริมและก ำกบัดแูล เพ่ือช่วยยกระดบัไปอีกขัน้ ให้เป็น
สถำบนักำรออมชมุชน

ปัญหำท่ี 4 ขำดกฏหมำยรองรบั ขำดกำรเช่ือมโยงกนัเป็นเครือข่ำยอย่ำง
เป็นระบบ 



3. ตวัอย่าง
สถาบนัการเงินชมุชน ต าบลหนองสาหร่าย

จงัหวดักาญจนบรีุ



ตวัอย่ำง (เร่ิมเม่ือ 12 สิงหำคม 2549)
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ภำยในท่ีท ำกำร
17



เอกสำรต่ำงๆ
18



พนักงำน 4 คน
19



ให้บริกำร
20



กระปกุออมสิน
21



สมดุบญัชีเงินฝำก
22



สมดุประจ ำตวัผูถ้ือหุ้น/ผูกู้้
23



ตวัอย่ำงของสถำบนักำรเงินชมุชน
24



เอกสำรเปิดบญัชีเงินฝำก
25



ใบฝำกเงิน
26



ระบบงำนท่ีพฒันำขึน้เอง - โปรแกรมบนัทึกกำรฝำกถอนเงิน
27



ประกำศอตัรำดอกเบีย้เงินกู้ / เงินฝำก
28



ค่ำธรรมเนียมเงินกู้
29



บริกำรโอนเงิน / ต่อทะเบียนรถ
30



บริกำรช ำระเงิน
31



ตวัอย่ำงกฏของชมุชน
32

• มำประชมุครบ 8 ครัง้ และมีควำมดี 5 อย่ำง มีสิทธิกู้เงินได้
ผำ่นกรรมกำร 3 ระดบั จำกระดบัหมู่บำ้น ถึงระดบัสถำบนักำรเงิน

• ขำดส่ง 3 เดือน ส่งหนังสือเตือน 1 ฉบบั
• ขำดส่ง 5 เดือน ประกำศหอกระจำยข่ำว
• ขำดส่ง 6 เดือน ประกำศวิทยชุมุชน
• ขำดส่ง 9 เดือน หมู่บำ้นของสมำชิกดงักล่ำวไม่สำมำรถกู้ได้



ผลกำรด ำเนินงำนล่ำสดุของ สถำบนักำรเงินชมุชนหนองสำหร่ำย
33

• สมำชิก 3,268 คน จำก 9 หมู่บำ้น ฝำกเฉล่ียคนละ 400 บำทต่อปี

• เงินออม 13 ล้ำน (ออมทรพัย ์10 ล้ำนบำท ประจ ำ 3 ล้ำนบำท)

• เงินกู้ยืม 340 รำย 42 ล้ำนบำท ช่วยปลดหน้ีนอกระบบ 17 ล้ำนบำท
ผำ่นกรรมกำร 3 ระดบั จำกระดบัหมู่บำ้น ถึงระดบัสถำบนักำรเงิน

• ช่วยลดภำระจำกกำรเดินทำงปีละ 2 ล้ำนบำท ภำระดอกเบีย้
ปีละ 15 ล้ำนบำท



ตวัอย่าง
สถาบนัการเงินชมุชน ปากเกรด็ร่วมใจ2

จงัหวดันนทบรีุ



ตวัอย่ำงท่ีประสบควำมส ำเรจ็ ปำกเกรด็ นนทบรีุ
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สถำบนักำรเงินชมุชนปำกเกรด็รว่มใจ 2
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สถำบนักำรเงินชมุชนปำกเกรด็รว่มใจ 2
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ให้บริกำรรบัฝำกเงินนอกสถำนท่ี

ฝำกเงินครัง้ละไม่ต ำ่กว่ำ 50 บำท



ใบธรุกรรมทำงกำรเงิน และสมดุบญัชีเงินฝำก
39



ตวัอย่ำงรำยงำนกำรประชมุ
40



ผลกำรด ำเนินงำน
41

• เงินหมนุเวียนให้กู้ยืม 153.487 ล้ำนบำท

• เงินออม รวม 119.8 ล้ำนบำท จ ำแนกเป็น

เงินฝำกประจ ำ 5 ปี จ ำนวน 64.50 ล้ำนบำท

เงินฝำกประจ ำ 2 ปี จ ำนวน  32.35 ล้ำนบำท

เงินฝำกออมทรพัย ์จ ำนวน 22.95 ล้ำนบำท

กู้เงินเพ่ิมทุนจำกธนำคำรออมสิน 3 ล้ำนบำท

• ปัจจบุนัมีสมำชิก  2,315 คน



ตวัอย่าง
สถาบนัการเงินชมุชน สขุส าราญ

จงัหวดัชุมพร



ตวัอย่ำงท่ีประสบควำมส ำเรจ็ ชมุชนสขุส ำรำญ จ.ชมุพร
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สถำบนักำรเงิน ชมุชนสขุส ำรำญ จ.ชมุพร
44



สถำบนักำรเงิน ชมุชนสขุส ำรำญ จ.ชมุพร
45



สถำบนักำรเงิน ชมุชนสขุส ำรำญ จ.ชมุพร
46



ผลกำรด ำเนินงำน
47

• ทุนหมุนเวียน 89 ล้ำนบำท

• เงินฝำก รวม 51 ล้ำนบำท จ ำแนกเป็น

เงินฝำกประจ ำ 3 ปี จ ำนวน 8.2 ล้ำนบำท

เงินฝำกประจ ำ 1 ปี จ ำนวน  15 ล้ำนบำท

เงินฝำกประจ ำ 6 เดือน จ ำนวน  1.3 ล้ำนบำท

เงินฝำกออมทรพัย ์จ ำนวน 24.1 ล้ำนบำท

• เงินกู้ยืม 56 ล้ำนบำท

• ปัจจบุนัมีสมำชิก  3,125 คน ระยะเวลำท่ีก่อตัง้ 12 ปี



จ ำนวนสถำบนักำรเงินชมุชน
48

ท่ีด ำเนินกำรแล้ว ท่ีมีศกัยภำพอีก

ธ.ก.ส. 904 แห่ง 2,100 แห่ง

ออมสิน 789 แห่ง 200 แห่ง

กรมกำรพฒันำ
ชมุชน

489 แห่ง

ท่ีมำ: ธนำคำรออมสิน, ธ.ก.ส. และ กรมกำรพฒันำชุมชน



4. เป้าหมายในการด าเนินการ



เป้ำหมำยกำรด ำเนินกำร
50

สภำพปัจจบุนัปัญหำ

ปิรำมิดรำยได้ของไทย

ระบบธนำคำรพำณิชยไ์ทย

คนรวย

คนชัน้กลำง

คนจน

โครงข่ำยกำรเงินฐำนรำก



เป้ำหมำย
51

• ยกระดบัองคก์รกำรเงินระดบัฐำนรำกของประเทศไทย โดย

o ปรบักองทนุ “เพ่ือกำรกู้ยืม” เป็น กองทนุ “เพ่ือกำรออม”

o จดัตัง้องคก์รกำรเงินระดบัชมุชนประมำณ 3,500-7,000 แห่ง ใน
5-10 ปีข้ำงหน้ำ ให้เป็น สถำบนักำรเงินชมุชน  และเช่ือมโยงกนั
เป็น “โครงข่ำยสถำบนักำรเงินชมุชน”

o บรูณำกำรกองทนุต่ำงๆ ท่ีมีในชมุชน ให้เกิด synergy และง่ำยต่อ
กำรบริหำรจดักำร

o สร้ำงแรงจงูใจท่ีเหมำะสม เพ่ือให้กองทนุต่ำงๆ สนใจเข้ำร่วมเป็น
ส่วนหน่ึงของโครงข่ำยสถำบนักำรเงินชมุชน



เป้ำหมำย
52

o ใช้ ธนำคำรออมสิน และ ธ.ก.ส. เป็น ธนำคำรผูป้ระสำนงำน
เช่ือมโยงสถำบนักำรเงินชมุชนเหล่ำน้ี เข้ำด้วยกนั

o ขอควำมอนุเครำะห ์สมำคมธนำคำรไทย ช่วยในกำรสนับสนุน
ในกำรยกระดบัมำตรฐำนให้กบัสถำบนักำรเงินในโครงข่ำย

o จดัตัง้ คณะกรรมกำรพฒันำระบบสถำบนักำรเงินชมุชนเพ่ือขบัเคล่ือน
ยทุธศำสตร ์จดัท ำแผนแม่บท บรูณำกำรกำรท ำงำนภำคส่วนต่ำงๆ

o ออก พรบ. สถำบนักำรเงินชมุชนเพ่ือรบัรองสถำนะทำงกฏหมำย และ
เป็นกรอบในกำรด ำเนินงำนของกองทุนกำรออมชมุชนระดบัต่ำงๆ
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คณะกรรมกำรพฒันำระบบสถำบนักำรเงินชมุชน

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนฯ
กรมกำรพฒันำชุมชน

และพอช.
กรมส่งเสริมสหกรณ์และ
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์

โครงข่ำยสถำบนักำรเงินชมุชน
ธนำคำรผูป้ระสำนงำน ออมสินธ.ก.ส.

จดัตัง้สถำบนักำรเงิน
ชมุชนในระดบัต ำบล
ในพืน้ท่ีท่ีมีศกัยภำพ

สนับสนุนโดย
สมำคม

ธนำคำรไทย

กองทนุหมู่บำ้น 80,000 แห่ง
กลุ่มออมทรพัย ์30,000 แห่ง
สหกรณ์ในชมุชน 5,000 แห่ง

3,500-7,000 แห่ง

นโยบำย

ด ำเนินกำร

กรอบควำมคิดรวบยอด

เช่ือมโยงต่อไปยงั
กลุ่มต่ำงๆ ในพืน้ท่ี

ส่วนแบง่
ค่ำบริกำร
บำงส่วน

กองทุนพฒันำ
ระบบสถำบนั
กำรเงินชมุชน



3,500-7,000 แห่งทัว่ไทยใน 10 ปี
 มำตรฐำนระบบบญัชี
 Program กำรธนำคำร
 กำรโอนเงิน (Mobile)
 ควำมเป็นนิติบคุคล
 เป็นตวักลำงท ำธรุกรรมกำรเงิน

ระหว่ำงสถำบนักำรเงินชุมชน
 ให้ควำมรู้ทำงกำรเงิน
 เป็นช่องทำงของ กอช.
 แรงจงูใจอ่ืนๆ

54

ธนำคำร
ผูป้ระสำนงำน

สถำบนั
กำรเงินชมุชน

ระบบฐำน
ข้อมลูร่วม

พรบ. สถำบนักำรเงินชุมชน ให้ธนำคำรผูป้ระสำนงำนท ำหน้ำท่ีสนับสนุนกำรจดัตัง้
สถำบนักำรเงินชุมชน และจดัท ำระบบฐำนข้อมลูรว่มท่ีสำมำรถเข้ำถึง เช่ือมโยง 

และตรวจสอบระหว่ำงธนำคำรผูป้ระสำนงำนได้

โครงข่ำยสถำบนักำรเงินชุมชน



กำรพฒันำประเทศจ ำเป็นต้องท ำ
ตำมล ำดบัขัน้ ต้องสร้ำงพืน้ฐำน คือ 

ควำมพอมี พอกิน พอใช้ ของ
ประชำชนส่วนใหญ่เป็นเบือ้งต้น

ก่อน 
... เมื่อได้พืน้ฐำนมัน่คงพร้อมพอควร
และปฏิบติัได้แล้ว จึงค่อยสร้ำงเสริม
ควำมเจริญและฐำนะเศรษฐกิจขัน้

ท่ีสงูขึน้โดยล ำดบัต่อไป

สอดคล้องกบัแนวทำงกำรพฒันำของพระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยู่หวั



ทัง้หมดน้ี จะน ำไปสู่กำรเป็นประชำธิปไตยทำง
เศรษฐกิจ กำรพฒันำท่ีสมดลุ เข้มแขง็จำกฐำนรำก 

และควำมส ำเรจ็ในกำรพฒันำอย่ำงแท้จริง

ทีม่าภาพ : websites ของ สสส และ oknation.net

ระเบิดจำกภำยใน


