หลักการในการกากับดูแลตามมาตรา 89/2
เพื่อยกระดับการกากับดูแลสร้ างความมั่นคงให้ ระบบสหกรณ์ เติบโตได้ อย่ างยัง่ ยืน
2. กาหนดคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้ องห้ ามอื่นๆ
ของกรรมการและผู้จัดการ

1. กาหนดขนาดสหกรณ์
3. กาหนดอานาจหน้ าที่คณะกรรมการดาเนินการ
และคณะอนุกรรมการ
5. การรับฝากเงิน การก่ อหนี้ การสร้ างภาระผูกพัน
การกู้ยืมเงินหรื อการคา้ ประกัน

7. การดารงสิ นทรัพย์ สภาพคล่ อง

กฎกระทรวง
ตามมาตรา 89/2
แห่ ง พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 3)

4. การให้ ก้ แู ละการให้ สินเชื่ อ

6. การดารงเงินกองทุน
8. การฝากเงินและการลงทุน

9. ธรรมาภิบาล

10. การจัดชั้นและกันเงินสารอง

11. การจัดทาบัญชี การจัดทาและเปิ ดเผยงบการเงิน

12. การจัดเก็บและรายงานข้ อมูล

13. การกาหนดอัตราเงินปันผล

(1) กาหนดขนาดของสหกรณ์
การกากับดูแลตามขนาดและความเสี่ ยงของสหกรณ์

ขนาดเล็ก
หลักเกณฑ์
วัตถุประสงค์
การดาเนินการ
บทเฉพาะกาล

ขนาดใหญ่

ชุ มนุม

มีสินทรัพย์นอ้ ยกว่า 5,000 ลบ. มีสินทรัพย์ต้งั แต่ 5,000 ลบ. ชุ มนุมสหกรณ์ เป็ นสหกรณ์ ขนาดใหญ่
เพื่อให้สหกรณ์มีการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสมกับขนาดและความซับซ้ อนของสหกรณ์
อีกทั้งไม่ให้เป็ นภาระกับสหกรณ์ขนาดเล็กมากเกินสมควร
- ให้สหกรณ์ขนาดใหญ่จดแจ้งต่อ นทส. ภายใน 30 วันนับจากที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่
- นทส. ประกาศรายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่ ภายใน 30วันนับแต่ วนั รับจดแจ้ ง
ให้ นทส. ประกาศรายชื่ อสหกรณ์ ขนาดใหญ่ ภายใน 90 วันนับแต่ กฎกระทรวงนีม้ ีผลบังคับ

(2) กาหนดคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการ และผู้จดั การ
หลักเกณฑ์

ขนาดเล็ก

ขนาดใหญ่

ชุ มนุม

วัตถุประสงค์ ของเกณฑ์ : เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาเป็ นผูบ้ ริ หารสหกรณ์

องค์ ประกอบ ต้องมีกรรมการอย่ างน้ อย 1 คน ที่มี ต้องมีกรรมการอย่ างน้ อย 3 คน ที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ
คณะกรรมการ ความรู ้ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน ด้านการเงิน การบริ หารจัดการหรื อการบัญชี
การบริ หารจัดการหรื อการบัญชี

ให้พจิ ารณาเลือกตั้งจาก ผู้ทมี่ วี ุฒิการศึกษาโดยตรงหรื อเป็ นผู้ผ่านการอบรม ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด ดังนี้
• ให้ คพช. กาหนดหลักสู ตร อบรมให้ความรู ้ดา้ นการเงิน บริ หารจัดการ หรื อการบัญชี
•ให้สันนิบาตสหกรณ์แห่ งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ สถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้อง นาหลักสู ตรที่ คพช. กาหนดโดยความเห็นชอบจาก คพช.
• ให้หน่ วยงานทีฝ่ ึ กอบรมมอบหลักฐานการผ่ านหลักสู ตรแก่ผผู ้ า่ นการอบรม
• และให้หน่วยงานที่จดั ฝึ กอบรมส่ งรายชื่ อผู้ผ่านการฝึ กอบรมให้ นทส. ภายใน 30 วันนับแต่ วนั สิ้นสุ ดอบรม

(2) กาหนดคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้ องห้ ามของกรรมการ และผู้จดั การ (ต่ อ)
หลักเกณฑ์

ขนาดเล็ก

ขนาดใหญ่

ชุ มนุม

ลักษณะต้ องห้ าม : เพื่อให้ได้บุคคลที่มีจริ ยธรรมที่ดีมาเป็ นผูบ้ ริ หารสหกรณ์
ลักษณะต้ องห้ าม ให้ปฏิบตั ิ
ของกรรมการ
ตามเกณฑ์
หรื อผู้จัดการ
ปัจจุบนั

- กาหนดลักษณะต้ องห้ ามเพิม่ เติมจากมาตรา 52 ดังนี้
• เคยถูก ธปท. ก.ล.ต. คปภ. หรื อผู้กำกับดูแลผู้ให้ บริ กำรทำงกำรเงินใด
ถอดถอน กล่ าวโทษ ร้ องทุกข์ หรื อกาลังถูกดาเนินคดีฐานฉ้ อโกง/ทุจริต
• มีหรื อเคยมีส่วนร่ วมในการประกอบธุรกิจหรื อการดาเนินกิจการใด ๆ ที่ผดิ กฎหมาย หรื อที่มีลกั ษณะเป็ นการ
หลอกลวงผู้อื่นหรื อฉ้ อโกงประชาชน
• เป็ นหรื อเคยเป็ นบุคคลล้มละลาย
• มีปัญหาในการชาระเงินต้นหรื อดอกเบี้ยกับสหกรณ์หรื อผูใ้ ห้บริ การทางการเงิน หรื อถูกจัดชั้นเป็ นลูกหนี้ช้ นั ต่า
กว่ามาตรฐาน ชั้นสงสัย ชั้นสงสัยจะสู ญ หรื อชั้นสู ญ ในระยะเวลา 2 ปี ย้อนหลัง นับตั้งแต่วนั ที่ได้รับการเลือกตั้ง
เป็ นกรรมการหรื อวันที่ทาสัญญาจ้างเป็ นผูจ้ ดั การ เว้ นแต่ มีเหตุสุดวิสัย
• กรรมการสหกรณ์ หรื อผู้จัดการสหกรณ์ หรื อที่ปรึกษาสหกรณ์ อื่น แต่ มิให้ รวมถึงการเป็ นกรรมการชุมนุม
สหกรณ์
- แนวทางการตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้ องห้ าม
• ให้กรรมการ/ผูจ้ ดั การ รับรองตนเองว่าไม่มีลกั ษณะต้องห้าม
• ให้สหกรณ์ตรวจสอบคุณสมบัติ

(3) กาหนดอานาจหน้ าทีข่ องคณะกรรมการดาเนินการและคณะอนุกรรมการของสหกรณ์
หลักเกณฑ์

ขนาดเล็ก

ขนาดใหญ่

ชุ มนุม

อานาจหน้ าที่คณะกรรมการ : เพื่อกาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์
อานาจหน้ าที่

คณะกรรมการ

ให้ปฏิบตั ิ
ตามเกณฑ์
ปัจจุบนั

• กาหนดเพิม่ เติมจากมาตรา 51 และมาตรา 51/1 ดังนี้
• กาหนดกลยุทธ์ ในภาพรวม จัดทาร่ างนโยบายการดาเนินงาน ร่ างนโยบายการบริ หารความเสี่ ยง
เพื่อนาเสนอและขออนุมตั ิในที่ประชุมใหญ่
• ติดตามและกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินการและรายงานข้อมูลให้เป็ นไปตามกฎหมายและนโยบาย
ที่กาหนด
• จัดทาบทบัญญัติดา้ นจริ ยธรรมของกรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจในการจัดการ ที่ปรึ กษาสหกรณ์และ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
• จัดทาระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการที่มีประสิ ทธิภาพ
• คณะกรรมการอานวยการและคณะกรรมการเงินกู้เป็ นอย่ างน้ อย คณะกรรมการอื่นพิจารณาตามความเหมาะสม
• คณะอนุกรรมการบริหารลงทุน (กรณีลงทุนตาม ม.62 มากกว่า 20% ของทุนเรื อนหุน้ รวมทุนสารองหรื อมากกว่า 1,000 ลบ.)

คณะอนุกรรมการ ให้ปฏิบตั ิตาม

เกณฑ์ปัจจุบนั

กาหนดให้มี (1) คณะอนุกรรมการบริ หารความเสี่ ยง และ (2) คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

(4) การให้ ก้ แู ละการให้ สินเชื่ อ
หลักเกณฑ์

ขนาดเล็ก

ขนาดใหญ่

ชุ มนุม

เกณฑ์ เงินให้ ก้ ยู ืม : เพื่อให้คานึงถึงความสามารถในการชาระหนี้ของลูกหนี้และมีการบริ หารความเสี่ ยงที่เหมาะสม
เงินให้ เงินกู้ 1. จานวนงวด ประเภท เงินกู้ ฉุกเฉิน 12 งวด สามัญ 150 งวด พิเศษ 360 งวด
แก่ สมาชิก 2. การผ่ อนชาระหนี้
• ไม่ เกิน 75 ปี ทั้งผูก้ แู้ ละผูค้ ้ าประกัน เว้ นแต่ เมื่อรวมภาระหนี้ทุกสัญญา แล้วไม่เกินค่าหุน้ และเงินฝากของผูก้ ทู้ ี่มีอยูก่ บั สหกรณ์
• กรณี ที่มีการทาสัญญาเงินกูใ้ หม่สาหรับเงินกูเ้ ดิมหรื อที่มีการรวมสัญญา จะต้องชาระหนี้เดิมมาแล้วไม่ น้อยกว่ า 6 งวด
3. หลักประกันเงินกู้
• เงินกู้สามัญ ใช้บุคคล หลักทรัพย์หรื อบุคคลร่ วมกับหลักทรัพย์
• เงินกู้พเิ ศษ ใช้อสังหาริ มทรัพย์ใช้ราคาประเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระหรื อราคาประเมินของทางราชการ
การพิจารณาให้ เงินกู้แก่ สมาชิก
• คานึงถึงสั ดส่ วนหนีส้ ิ นรายเดือนต่ อรายได้ ไม่ เกินร้ อยละ 70 (ตลอดอายุสัญญา)
• ลูกหนี้ ตอ้ งไม่รวมเงินฌาปนกิจสงเคราะห์หรื อเงินประกันชีวิต และให้คานึงถึงรายได้ที่ลดลงในช่วงอายุหลังเกษียณด้วย
• การกูเ้ งินตั้งแต่ หนึ่งล้ านบาทขึน้ ไป ให้สมาชิกส่ งข้อมูลเครดิตจาก บริ ษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด (NCB.)
• เงื่อนไขอื่นๆ เช่ น ความสามารถในการชาระหนี้และภาระหนี้ของผูค้ ้ าประกันควบคู่กนั ไปด้วย

-

(4) การให้ ก้ แู ละการให้ สินเชื่ อ (ต่ อ)
หลักเกณฑ์

ขนาดเล็ก

ขนาดใหญ่

4. การให้ เงินกู้ของชุ มนุมสหกรณ์ และการให้ เงินกู้ระหว่ างสหกรณ์
• ระยะเวลาชาระคืน ต้องไม่ เกิน 60 งวด
• คุณสมบัติสหกรณ์ผขู ้ อกู้ ต้องมีความมัน่ คงทางการเงินและมีความสามารถในการชาระหนี้
• หลักประกันเงินกู้ที่เป็ นอสังหาริ มทรัพย์ ให้ ใช้ ราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระ ที่ได้ รับอนุญาตจาก กลต.
หรื อราคาประเมินของทางราชการ

5. การรับชาระหนีจ้ ากทรัพย์ สินอื่นแทนจานวนเงิน
• ต้องขายทรัพย์ สินที่ได้รับจากการชาระหนี้ให้แล้วเสร็ จภายใน 3 ปี (หากดาเนินการไม่แล้วเสร็ จ ต้องตั้งค่า
เผือ่ ด้อยค่าตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดชั้นสิ นทรัพย์และการกันเงินสารอง)

ชุ มนุม
-

(4) การให้ ก้ แู ละการให้ สินเชื่ อ (ต่ อ)
หลักเกณฑ์

ขนาดเล็ก

ขนาดใหญ่

ชุ มนุม

การสอบทานธุรกรรมด้ านการให้ ก้ แู ละการให้ สินเชื่ อ : เพื่อเป็ นเครื่ องมือบริ หารความเสี่ ยงด้านเครดิต
การสอบทาน • ให้ สอบทานกระบวนการปฏิบัติงานสินเชื่ อ ตั้งแต่เริ่ มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการและเป็ นไปตามแนวทางขั้นต่า
- การพิจารณาสิ นเชื่ อ การวิเคราะห์ความสามารถในการชาระคืนหนี้ การประเมินราคาหลักประกัน
ธุรกรรมด้ าน
- การอนุมตั ิวงเงินสิ นเชื่ อ ความถูกต้องครบถ้วนของนิติกรรม
สิ นเชื่ อ
- ภายหลังจากการอนุมตั ิสินเชื่ อ การเบิกใช้วงเงิน การติดตามการใช้เงินให้ตรงตามวัตถุประสงค์ การทบทวนวงเงิน การจัด
ชั้นลูกหนี้และกันสารอง การดาเนินการกับลูกหนี้ที่มีปัญหา
ผูท้ าการสอบทานต้ องเป็ นอิสระจากกระบวนการสิ นเชื่อ
• กาหนดอัตราการสอบทานดังนี้
- ลูกหนีท้ เี่ ป็ นสหกรณ์ /ชุ มนุมสหกรณ์ (อย่ างน้ อย 1 ครั้งต่ อปี บัญชี) ปริมาณไม่ ต่ากว่ า 50% ของยอดคงค้างลูกหนี้ โดย
ครอบคลุมลูกหนี้รายใหญ่ 10 รายแรกและรายใหม่ที่อนุมตั ิยอ้ นหลังใน 1 ปี
- ลูกหนีท้ เี่ ป็ นสมาชิก/สหกรณ์ สมาชิก 10% ของยอดคงค้างลูกหนี้ท้งั นี้ไม่เกิน 500 รายโดยครอบคลุมลูกหนี้รายใหญ่ 100 รายแรก
• จัดทาแผนงานการสอบทานประจาปี และเสนอให้คณะกรรมการดาเนินการให้ความเห็นชอบภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นปี บัญชี
• จัดทารายงานการสอบทานลูกหนี้ตามแบบรายงานที่ นทส. กาหนด
• เตรี ยมการพัฒนาระบบสารสนเทศและการบัญชีเพื่อรองรับการสมัครเข้าเป็ นสมาชิก บริ ษทั ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด (NCB.)

(4) การให้ ก้ แู ละการให้ สินเชื่ อ (ต่ อ)
หลักเกณฑ์

ขนาดเล็ก

ขนาดใหญ่

ชุมนุม

บทเฉพาะกาล : เพื่อบรรเทาผลกระทบและให้สหกรณ์มีระยะเวลาปรับตัว

บทเฉพาะกาล

1. กระบวนการสอบทานธุรกรรมสิ นเชื่ อของสหกรณ์
• สหกรณ์ ขนาดใหญ่ : ผ่อนปรนให้ดาเนินการสอบทานธุรกรรมในปี แรก ไม่ ต่ากว่าร้ อยละ 5 ของ
ลูกหนีค้ งค้ างแต่ ไม่ เกิน 100 ราย ครอบคลุมลูกหนีร้ ายใหญ่ 50 รายแรกและต้ องดาเนินการให้ เป็ นไปตาม
กฎกระทรวงนีภ้ ายใน 2 ปี
• สหกรณ์ ขนาดเล็ก : ผ่อนปรนให้ดาเนินการสอบทานธุรกรรมในปี แรก ไม่ ต่ากว่ าร้ อยละ 2.5 ของ
ลูกหนีค้ งค้ างแต่ ไม่ เกิน 100 ราย ครอบคลุมลูกหนีร้ ายใหญ่ 50 รายแรกและต้ องดาเนินการให้ เป็ นไปตาม
กฎกระทรวงนีภ้ ายใน 4 ปี

-

(4) การให้ ก้ แู ละการให้ สินเชื่ อ (ต่ อ)
หลักเกณฑ์

ขนาดเล็ก

ขนาดใหญ่

ชุมนุม

บทเฉพาะกาล : เพื่อบรรเทาผลกระทบและให้สหกรณ์มีระยะเวลาปรับตัว

บทเฉพาะกาล

2. การให้ เงินกู้และการให้ สินเชื่ อ
• ปรับลดงวดลงเมื่อมีการทาสั ญญาใหม่ เพื่อรวมหนี้
1. จานวน 301 งวดขึ้นไป จัดทาแผนปรับลดงวดภายใน 10 ปี
2. จานวน 241 – 300 งวด จัดทาแผนปรับลดงวดภายใน 8 ปี
3. จานวน 181 – 240 งวด จัดทาแผนปรับลดงวดภายใน 5 ปี
4. จานวน 151 – 180 งวด จัดทาแผนปรับลดงวดภายใน 3 ปี
• หากลูกหนี้มีสัดส่ วนหนีส้ ิ นรายเดือนต่ อรายได้ ต่อเดือน เกินร้ อยละ 70 ให้สมาชิกรายนั้นกู้ยืม
เงินได้ ไม่ เกินวงเงินเดิม เมื่อมีการทาสัญญาใหม่ในแต่ละครั้ง จนเข้าสู่ เกณฑ์ตามกฎกระทรวงนี้
ให้ เตรียมการพัฒนาระบบสารสนเทศและการบัญชีเพื่อรองรับการสมัครเข้าเป็ นสมาชิก บริ ษทั
ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด (NCB.)

-

(5) การรับฝากเงิน การก่ อหนี้ การสร้ างภาระผูกพัน การกู้ยืมเงินหรื อการคา้ ประกัน
หลักเกณฑ์

ขนาดเล็ก

ขนาดใหญ่

ชุ มนุม

วัตถุประสงค์ : เพื่อป้องกันการกระจุกตัวของแหล่งเงินทุนหรื อจากเจ้าหนี้รายใหญ่
การรับฝากเงิน

- กาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากทุกประเภทได้ไม่ เกินอัตราเฉลีย่ เงินฝากประจา 12 เดือนของ 5 ธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่ บวกร้ อยละ 3 และเป็ นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศกาหนด
- การเปิ ดบัญชีเพื่อรับฝากเงินหรื อการรับเงินฝาก สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์จะต้ องทาการรู้ จักผู้ฝากเงิน
ตามทีส่ านักงาน ปปง. กาหนด (KYC)

การกู้ยืมเงิน

- กู้เงินได้ เฉพาะจากสหกรณ์ สหกรณ์ ต่างประเภท ชุ มนุมสหกรณ์ ชุ มนุมสหกรณ์ ต่างประเภท สถาบัน
การเงิน กองทุนพัฒนาสหกรณ์ และกองทุนอื่นตามที่ นทส. ประกาศกาหนด
- ห้ ามมิให้ ออกหรื อเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่ เติม

(5) การรับฝากเงิน การก่ อหนี้ การสร้ างภาระผูกพัน การกู้ยืมเงินหรื อการคา้ ประกัน (ต่ อ)
หลักเกณฑ์

ขนาดเล็ก

ขนาดใหญ่

ชุ มนุม

เพดานการรับฝาก • รับฝากเงินและกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ และสหกรณ์ ประเภทอื่น รวมกันแล้วแต่ละราย ต้ องไม่ เกิน ร้ อยละ
เงินและการกู้ยืมเงิน 25 ของทุนเรื อนหุน้ รวมกับทุนสารองของสหกรณ์ผรู ้ ับฝากเงินหรื อกูย้ มื เงิน
• รับฝากเงินและกู้ยืมเงินจากชุ มนุมสหกรณ์ และชุ มนุมสหกรณ์ ประเภทอื่น รวมกันแล้วแต่ละราย
ต้ องไม่ เกินร้ อยละ 50 ของทุนเรื อนหุ น้ รวมกับทุนสารองของสหกรณ์ผรู ้ ับฝากเงินหรื อกูย้ มื เงิน
• สอ. ก่ อภาระผูกพันได้ไม่ เกิน 1.5 เท่ าของทุนเรื อนหุ น้ รวมกับทุนสารองของสหกรณ์
• สค. ก่ อภาระผูกพันได้ไม่ เกิน 5 เท่ าของทุนเรื อนหุ น้ รวมกับทุนสารองของสหกรณ์
• เว้นแต่สหกรณ์ที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ไม่เกิน 3 ปี หรื อสหกรณ์ที่นายทะเบียนสั่งให้ทาแผนปรับปรุ ง
การดาเนินงานก่อหนี้ ภาระผูกพันได้ตามที่ นทส. ให้ความเห็นชอบ

บทเฉพาะกาล

-

สหกรณ์ ทมี่ ภี าระผูกพันเกินกว่ าที่กฎกระทรวงกาหนดให้ จัดทาแผน โดยแผนดังกล่ าวต้ องปรับลด
ภาระผูกพันลงปี ละไม่ ต่ากว่ าร้ อยละ 20 ของวงเงินที่เกิน ทั้งนี้ สหกรณ์ ตอ้ งปฏิบตั ิตามกฎกระทรวงนี้
ภายใน 5 ปี ทางบัญชี

(6) การดารงเงินกองทุน
ชุ มนุม
เกณฑ์ การดารงเงินกองทุน : เพื่อควบคุมดูแลปริ มาณการทาธุรกรรมให้เหมาะสมกับทุนที่มี / ไม่ให้ชุมนุมสหกรณ์ก่อหนี้เกินความสามารถ
เงินกองทุน หมายความว่า เงินทุนที่มาจากทุนภายในของชุมนุมสหกรณ์ มีความมัน่ คงสู ง และมีเพียงพอรองรับความเสี่ ยง
ในการดาเนินธุรกิจและสามารถใช้รองรับความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต และเหมาะสมกับปริ มาณการทาธุรกรรม
หลักเกณฑ์

ใช้ เกณฑ์ ดารง (อัตราส่ วนเงินกองทุนต่ อสิ นทรัพย์ ) มากกว่ าหรื อเท่ ากับ 15 %
วิธีคานวณ อัตราส่ วนเงินกองทุนต่ อสิ นทรัพย์
เงินกองทุน x 100 มากกว่ าหรื อเท่ ากับร้ อยละ 15
สิ นทรัพย์
- เงินกองทุนของชุมนุมสหกรณ์ ประกอบด้วย (ร้อยละ 80 ของทุนเรื อนหุน้ ที่ชาระแล้ว) + ทุนสารอง
• ส่ วนของทุน : 80% ของทุนเรื อนหุน้ รวมทุนสารอง หักผลขาดทุนระหว่ างงวดบัญชีและขาดทุนสะสม
• สิ นทรัพย์ : ทุกรายการ ใช้ มูลค่ าตามบัญชี ณ วันที่รายงาน หักเงินสารองที่ได้ กนั ไว้

(7) การดารงสิ นทรัพย์ สภาพคล่ อง
หลักเกณฑ์

สหกรณ์

ชุ มนุม

การดารงสิ นทรัพย์ สภาพคล่ อง : เพื่อให้มีสภาพคล่องเพียงพอกับการทาธุรกรรมทางการเงิน
สิ นทรัพย์สภาพคล่องที่ชุมนุมสหกรณ์ตอ้ งดารงตาม
สิ นทรัพย์ที่ดารงต้ องปราศจากภาระผูกพันประกอบกอบด้วย 11 ประเภท
สิ นทรัพย์
ข้อ 5 ต้ องเป็ นสิ นทรัพย์ ทปี่ ราศจากภาระผูกพัน
(1) เงินสด
ประกอบด้วย
สภาพคล่ อง (2) เงินฝากธนาคาร
(1) เงินสด
(3) เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ หรื อตัว๋ สัญญาใช้เงินที่ออกโดยชุมนุมสหกรณ์ ซึ่งมีระยะเวลาคงเหลือก่อนวันถึงกาหนดใช้เงินไม่
(2) เงินฝากธนาคาร
ทีส่ ามารถดารง เกินหนึ่งปี
(4) หลักทรัพย์หรื อตราสารแสดงสิ ทธิในหนี้ที่ออกโดยรัฐบาลไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรื อกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(5) หลักทรัพย์หรื อตราสารแสดงสิ ทธิในหนี้ที่กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย หรื อกองทุนเพื่อการฟื้ นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบันการเงิน ค้ าประกันเฉพาะต้นเงินหรื อรวมทั้งดอกเบี้ย
(6) บัตรเงินฝากที่ออกโดยธนาคารซึ่งมีระยะเวลาการฝากไม่เกิน 1 ปี
(7) ตัว๋ แลกเงินหรื อตัว๋ สัญญาใช้เงิน ซึ่งมีระยะเวลาคงเหลือก่อนวันถึงกาหนดใช้เงินไม่เกิน 1 ปี ที่ธนาคารรับรอง สลักหลัง
หรื อรับอาวัล ทั้งนี้ โดยไม่มีขอ้ กาหนดจากัดความรับผิดของธนาคาร
(8) ตัว๋ สัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริ ษทั เงินทุนหรื อบริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งมีระยะเวลาคงเหลือก่อนวันถึงกาหนดใช้เงินไม่เกิน
1 ปี และได้รับการคุม้ ครองจากสถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
(9) หุ้นกู้ พันธบัตร หรื อตราสารแสดงสิ ทธิในหนี้ ทีอ่ อกโดยรัฐวิสาหกิจ หน่ วยงานของรัฐ หรื อบริษทั บริหารสินทรัพย์ ตาม
รายชื่ อทีน่ ายทะเบียนประกาศกาหนด
(10) หน่ วยลงทุนในกองทุนรวมทีม่ วี ตั ถุประสงค์ลงทุนในสิ นทรัพย์ตาม(4) และ (5) ไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 80 ซึ่งปราศจากภาระผูกพัน
(11) สิ นทรัพย์อื่นที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนด

(3) สิ นทรัพย์ตามข้อ 4 (4) (5) (6) (7) (8) (9) และ
(10)
(4) สิ นทรัพย์อื่นที่รัฐมนตรี ประกาศกาหนด

(7) การดารงสิ นทรัพย์ สภาพคล่ อง (ต่ อ)
หลักเกณฑ์

สหกรณ์

• ให้ดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยรายเดือน
อัตราการ
ดารงสิ นทรัพย์ อัตราร้อยละ 3% ของเงินรับฝากทั้งหมด
สภาพคล่ อง
• ภายใน 3 ปี ต้ องดารงไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 1 ของ

ยอดเงินรับฝากทุกประเภท

ชุ มนุม
• ให้ดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องเฉลี่ยรายเดือน
อัตราร้อยละ 6% ของเงินรับฝากทั้งหมด
• ภายใน 3 ปี ต้ องดารงไม่ น้อยกว่ าร้ อยละ 3 ของ
ยอดเงินรับฝากทุกประเภท

(8) การฝากเงินและการลงทุน
หลักเกณฑ์

ขนาดเล็ก

ขนาดใหญ่

ชุ มนุม

เกณฑ์ เงินลงทุน : เพื่อป้องกันความเสี่ ยงจากการลงทุนที่อาจกระทบต่อฐานะของสหกรณ์
การฝากเงินและ
การลงทุน

มาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม
ฝากหรื อลงทุนตามมาตรา 62 (7)
ได้ ไม่ เกิน 80% ของทุนเรื อนหุ้นและทุนสารอง

ฝากหรื อลงทุนตามมาตรา 62 (7)
ได้ ไม่ เกินทุนเรื อนหุ้นและทุนสารอง

• กรณี ลงทุนเกินก่อนกฎกระทรวงนี้บงั คับใช้ให้ฝากหรื อลงทุนในสิ นทรัพย์ดงั กล่าวต่อไปได้
จนกว่าจะครบกาหนดตามสัญญาการลงทุนแต่ละสัญญาและห้ ามมิให้ มีการลงทุนเพิม่ เติม

(9) ธรรมาภิบาล
หลักเกณฑ์

ขนาดเล็ก

ขนาดใหญ่

ชุ มนุม

เกณฑ์ กากับดูแลธรรมาภิบาล : เพื่อให้การดาเนินกิจการสหกรณ์เป็ นไปตามหลักการธรรมาภิบาลที่ดี
การเปิ ดเผยข้ อมูล
ต่ อทีป่ ระชุ มใหญ่

ให้ สหกรณ์
• แจ้ งผลประโยชน์ ค่าตอบแทน สวัสดิการ และผลตอบแทนอื่นทีไ่ ด้ รับจากสหกรณ์
- กรรมการ ให้สหกรณ์แจ้งหรื อแสดงเป็ นรายบุคคล
- ผูจ้ ดั การบุคคล ผูม้ ีอานาจในการจัดการ หรื อที่ปรึ กษา ให้สหกรณ์แสดงเป็ นยอดรวมตามประเภทของตาแหน่ ง
• แจ้ งข้ อมูลการถูกกล่าวโทษ ถูกดาเนินคดี ถูกร้องเรี ยน หรื อถูกเปรี ยบเทียบปรับ ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา
• ข้อมูลสวัสดิการสมาชิก
• รายการอื่นที่ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์มีมติให้เปิ ดเผยแก่สมาชิก
• รายการอื่นตามที่ นทส. ประกาศกาหนด

การแสดงรายการย่ อ
ทรัพย์ สินและหนีส้ ิ น

ในการเตรี ยมการเพื่อจัดทา
และเปิ ดเผยงบดุลย่อ
ภายใน 5 ปี

ให้ เปิ ดเผยงบดุลย่ อเป็ นรายเดือน
ณ ที่ทาการสหกรณ์และเว็บไซด์สหกรณ์ (ถ้ามี)

(9) ธรรมาภิบาล (ต่ อ)
หลักเกณฑ์

ขนาดเล็ก

ขนาดใหญ่

ชุ มนุม

การป้องกันการขัดกัน • ให้สินเชื่อหรื อทาธุรกรรมอื่นใดกับบุคคลหรื อนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจในการจัดการ
หรื อที่ปรึ กษาของสหกรณ์ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวได้ไม่เกินที่ นทส. กาหนด
ของผลประโยชน์
• ไม่ ขาย ให้ ให้ เช่ า รั บซื้อ หรื อเช่ าทรั พย์ สินใด จากบุคคลดังกล่ าว รวมกันสู งกว่าที่ นทส. กาหนด
• ไม่ จ่ำยผลประโยชน์ อื่นใดนอกเหนือจากบรรดาที่พึงจ่ายตามปกติ
• ห้ ามกรรมการมีส่วนในการพิจารณาสิ นเชื่ อหรื อธุรกรรมอื่นใดแกผู้ที่เกี่ยวข้ องกับตนเอง

การจัดการปัญหา
• จัดให้ มีช่องทางให้ สมาชิกแจ้ งปัญหาหรื อร้ องเรียนได้ อย่ างสะดวก
ข้ อร้ องเรียน
• สหกรณ์ ต้องแก้ไขปัญหาด้ วยความเป็ นธรรม มีระบบติดตามความคืบหน้ าและแจ้ งให้ สมาชิกทราบเป็ นระยะ
และการเยียวยาสมาชิก

(9) ธรรมาภิบาล (ต่ อ)
หลักเกณฑ์

ขนาดเล็ก

ขนาดใหญ่

ชุ มนุม

การเปิ ดเผยข้ อมูล
รายละเอียดของ
บริการทางการเงิน

จัดให้มีการอธิบายข้ อมูลรายละเอียดของบริการทางการเงินที่เข้าใจง่ายและแสดงข้อมูลอย่างครบถ้วน

การจ่ ายผลตอบแทน
ทีส่ ื บเนื่องจาก
การระดมเงิน

ห้ ามมิให้ สหกรณ์ แจกเงิน ชิงโชค กิจกรรมทางการตลาดต่ างๆ หรื อผลตอบแทนอื่นใดนอกจากดอกเบีย้
เว้ นแต่ เป็ นของกานัลแก่สมาชิกในโอกาสประเพณี นิยมที่ถือปฏิบตั ิโดยทัว่ ไป ซึ่ งให้กบั ลูกค้าทุกรายที่
เข้าเงื่อนไขที่กาหนดโดยเท่าเทียมกัน

(10) การจัดชั้นและการกันเงินสารอง
หลักเกณฑ์

ขนาดเล็ก

ขนาดใหญ่

ชุ มนุม

การจัดชั้นและกันสารอง : เพื่อให้มีการกันเงินสารองอย่างเพียงพอรองรับความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นกับสิ นทรัพย์ได้
เกณฑ์ จัดชั้น • ให้ สหกรณ์ ต้งั ค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญจากต้ นเงินคงเหลือสาหรับลูกหนีจ้ ัดชั้นคุณภาพ ดังนี้
• จัดชั้นปกติ : กันสารอง 0%
และกันสารอง
• จัดขั้นกล่ าวถึงเป็ นพิเศษ (ไม่ เกิน 3 เดือน) : กันสารอง 10%
• จัดชั้นต่ากว่ ามาตรฐาน (3-6 เดือน) : กันสารอง 20%
• จัดชั้นสงสั ย (6-12 เดือน) : กันสารอง 50%
• จัดชั้นสงสั ยจะสู ญ (เกินกว่ า 12 เดือน) : กันสารอง 100%
• จัดชั้นสู ญ : กันสารอง 100%

(10) การจัดชั้นและการกันเงินสารอง (ต่ อ)
หลักเกณฑ์

ขนาดเล็ก

ขนาดใหญ่

ชุ มนุม

การจัดชั้นและกันสารอง : เพื่อให้มีการกันเงินสารองอย่างเพียงพอรองรับความเสี ยหายที่อาจเกิดขึ้นกับสิ นทรัพย์ได้
เกณฑ์ จัดชั้น • การตั้งค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสู ญหากมีหลักประกันหรื อธุรกรรมใด ให้ สหกรณ์ นามาหักออกจากต้นเงินคงเหลือ ก่อน
และกันสารอง ประมาณการค่าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญ ณ วันสิ้นปี ทางบัญชี

• จานวนเงินที่ได้ รับชาระหนี้, เงินฝากสหกรณ์ ตามจานวนที่ได้ ทาสั ญญาตกลงตา้ ประกันผูกพันหนี,้ หลักทรัพย์
รัฐบาลและหลักทรัพย์ รัฐบาลหรื อกระทรวงการคลังคา้ ประกัน หักได้ เต็มจำนวน
• ที่ดนิ หรื อที่ดนิ พร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำง หรือสิ่ งปลูกสร้ าง
ราคาประเมินราชการ : หักได้ เต็มจานวน
ราคาประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ : หักได้ 50%

• เงินฝากสหกรณ์ หรื อชุ มนุมสหกรณ์ ถา้ ผูร้ ับฝากไม่สามารถจ่ายคืนได้ กันสารองเต็มจานวน
• กรณีทรัพย์รอการขาย / ทรัพย์ทไี่ ด้ จากรับชาระหนี้ ให้ กนั สารองเพิม่ ขึน้ ปี ละ 10% สาหรับทรัพย์รอการขาย
และส่ วนต่างมูลค่าที่ดินแทนการชาระหนี้ รอขายที่ถือครองเกินกว่า 5 ปี เป็ นระยะเวลา 5 ปี หรื อจนกว่าจะ
จาหน่ายได้

(10) การจัดชั้นและการกันเงินสารอง (ต่ อ)
หลักเกณฑ์
บทเฉพาะกาล

ขนาดเล็ก

ขนาดใหญ่

ให้ สหกรณ์ ทยอยตั้งค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญให้ เสร็จสิ้นภายใน 3 ปี

ชุ มนุม

(11) การจัดทาบัญชี การจัดทาและเปิ ดเผยงบการเงิน
หลักเกณฑ์

ขนาดเล็ก

ขนาดใหญ่

ชุ มนุม

การจัดทาบัญชีและการสอบบัญชี : เพื่อให้มีการจัดทาบัญชีที่สะท้อนฐานะที่แท้จริ งและการสอบบัญชีที่เป็ นมาตรฐาน
การจัดทาบัญชี
ให้เป็ นไปตามระเบียบ นทส. ว่ าด้ วยการบัญชีสหกรณ์
การเปิ ดเผยงบการเงินข้ อมูล : เพื่อให้การดาเนินงานสหกรณ์มีความโปร่ งใสและสมาชิกสามารถติดตามฐานะ
การดาเนินงานของสหกรณ์ได้
รายการเปิ ดเผย
งบการเงิน

เงินรอตรวจสอบ การจ่ายเงินที่ไม่มีเอกสารหลักฐาน เงินฝากสหกรณ์อื่นที่ถอนไม่ได้
การลงทุนที่ไม่เป็ นไปตาม กม. การจ่ายเงินกูท้ ี่ไม่เป็ นไปตามระเบียบ ที่ดินแทนการชาระหนี้รอขาย
การซื้ อทรัพย์สินที่มีมูลค่าสู งโดยไม่ผา่ นที่ประชุมใหญ่ การจ่ายเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนล่วงหน้า
การจัดสรรทุนสะสมเพื่อชดเชยหนี้และเงินฝากที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ การคานวณมูลค่าหุน้ กรณี
ขาดทุน การจ่ายคืนค่าหุ น้ เกินกว่ามูลค่าหุ น้

(12) การจัดเก็บและรายงานข้ อมูล

หลักเกณฑ์

ขนาดเล็ก

ขนาดใหญ่

ชุ มนุม

การรายงานข้ อมูล : เพื่อให้ผกู ้ ากับดูแลสามารถติดตามฐานะการดาเนินงานของสหกรณ์ได้
แบบรายงาน

งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกาไรขาดทุน งบทดลอง รายละเอียดการลงุทนในหลักทรัพย์
ลุกหนี้เงินให้กยู้ มื เจ้าหนี้เงินกูแ้ ละผูฝ้ ากเงิน การดารงสิ นทรัพย์สภาพคล่อง รายงานการก่อหนี้
สถานะสภาพคล่องสุ ทธิ การจัดชั้นและการกันสารอง รายงานการสอบทานหนี้
และรายงานอื่นตามที่ นทส. ประกาศกาหนด

วิธีการหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข เป็ นไปตามที่ นทส. ประกาศกาหนด

(13) การกาหนดอัตราเงินปันผล

หลักเกณฑ์

ขนาดเล็ก

ขนาดใหญ่

การกากับการจ่ ายเงินปันผล : เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดการเงินในปัจจุบนั
เงินปันผล

กาหนดให้สหกรณ์สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ไม่ เกินอัตราร้ อยละ 8 ต่ อปี

ชุ มนุม

