


หลกัการในการก ากบัดูแลตามมาตรา 89/2

1. ก าหนดขนาดสหกรณ์ 2. ก าหนดคุณสมบัตแิละลกัษณะต้องห้ามอ่ืนๆ
ของกรรมการและผู้จัดการ

3. ก าหนดอ านาจหน้าที่คณะกรรมการด าเนินการ
และคณะอนุกรรมการ

4. การให้กู้และการให้สินเช่ือ

5. การรับฝากเงนิ การก่อหนี ้การสร้างภาระผูกพนั 
การกู้ยืมเงนิหรือการค า้ประกนั

6. การด ารงเงนิกองทุน

7. การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง 8. การฝากเงนิและการลงทุน

9. ธรรมาภิบาล 10. การจัดช้ันและกนัเงนิส ารอง

11. การจัดท าบัญชี การจัดท าและเปิดเผยงบการเงนิ

กฎกระทรวง
ตามมาตรา 89/2

แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ (ฉบับที่ 3)

12. การจัดเกบ็และรายงานข้อมูล

13. การก าหนดอตัราเงินปันผล

เพ่ือยกระดบัการก ากบัดูแลสร้างความมั่นคงให้ระบบสหกรณ์เตบิโตได้อย่างยัง่ยืน



การก ากบัดูแลตามขนาดและความเส่ียงของสหกรณ์

ขนาดเลก็ ขนาดใหญ่ ชุมนุม
หลกัเกณฑ์ มีสินทรัพยน์อ้ยกวา่ 5,000 ลบ. มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ลบ. ชุมนุมสหกรณ์เป็นสหกรณ์ขนาดใหญ่

วตัถุประสงค์ เพื่อใหส้หกรณ์มีการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสมกบัขนาดและความซับซ้อนของสหกรณ์
อีกทั้งไม่ใหเ้ป็นภาระกบัสหกรณ์ขนาดเลก็มากเกินสมควร

การด าเนินการ - ใหส้หกรณ์ขนาดใหญ่จดแจง้ต่อ นทส. ภายใน 30 วนันบัจากท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่
- นทส. ประกาศรายช่ือสหกรณ์ขนาดใหญ่ ภายใน 30วนันับแต่วนัรับจดแจ้ง

บทเฉพาะกาล ให้ นทส. ประกาศรายช่ือสหกรณ์ขนาดใหญ่ ภายใน 90 วนันับแต่กฎกระทรวงนีม้ีผลบังคับ

(1) ก าหนดขนาดของสหกรณ์



หลกัเกณฑ์ ขนาดเลก็ ขนาดใหญ่ ชุมนุม

วตัถุประสงค์ของเกณฑ์ : เพื่อใหไ้ดบุ้คคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมมาเป็นผูบ้ริหารสหกรณ์

องค์ประกอบ
คณะกรรมการ

ตอ้งมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน ท่ีมี
ความรู้ความเช่ียวชาญดา้นการเงิน 
การบริหารจดัการหรือการบญัชี

ตอ้งมีกรรมการอย่างน้อย 3 คน ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ
ดา้นการเงิน  การบริหารจดัการหรือการบญัชี

ใหพ้จิารณาเลือกตั้งจาก ผู้ทีม่วุีฒิการศึกษาโดยตรงหรือเป็นผู้ผ่านการอบรม ตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนด ดงัน้ี

• ให ้คพช. ก าหนดหลกัสูตร อบรมใหค้วามรู้ดา้นการเงิน บริหารจดัการ หรือการบญัชี
•ใหส้ันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ระดบัประเทศ สถาบนัอุดมศึกษา หน่วยงานของรัฐท่ี
เก่ียวขอ้ง น าหลกัสูตรท่ี คพช. ก าหนดโดยความเห็นชอบจาก คพช.
• ใหห้น่วยงานทีฝึ่กอบรมมอบหลกัฐานการผ่านหลกัสูตรแก่ผูผ้า่นการอบรม
• และใหห้น่วยงานท่ีจดัฝึกอบรมส่งรายช่ือผู้ผ่านการฝึกอบรมให้ นทส. ภายใน 30 วนันับแต่วนัส้ินสุดอบรม

(2) ก าหนดคุณสมบัตแิละลกัษณะต้องห้ามของกรรมการ และผู้จดัการ



หลกัเกณฑ์ ขนาดเลก็ ขนาดใหญ่ ชุมนุม

ลกัษณะต้องห้าม : เพื่อใหไ้ดบุ้คคลท่ีมีจริยธรรมท่ีดีมาเป็นผูบ้ริหารสหกรณ์

ลกัษณะต้องห้าม
ของกรรมการ
หรือผู้จัดการ

ใหป้ฏิบติั
ตามเกณฑ์
ปัจจุบนั

- ก าหนดลกัษณะต้องห้ามเพิม่เติมจากมาตรา 52 ดงันี้
• เคยถูก ธปท. ก.ล.ต. คปภ. หรือผู้ก  ำกับดูแลผู้ให้บริกำรทำงกำรเงินใด 
ถอดถอน กล่าวโทษ ร้องทุกข์ หรือก าลงัถูกด าเนินคดฐีานฉ้อโกง/ทุจริต

• มีหรือเคยมีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจหรือการด าเนินกิจการใด ๆ ที่ผดิกฎหมาย หรือที่มีลกัษณะเป็นการ
หลอกลวงผู้อ่ืนหรือฉ้อโกงประชาชน

• เป็นหรือเคยเป็นบุคคลลม้ละลาย
• มีปัญหาในการช าระเงินตน้หรือดอกเบ้ียกบัสหกรณ์หรือผูใ้หบ้ริการทางการเงิน หรือถูกจดัชั้นเป็นลูกหน้ีชั้นต ่า
กวา่มาตรฐาน ชั้นสงสัย ชั้นสงสัยจะสูญ หรือชั้นสูญ ในระยะเวลา 2 ปียอ้นหลงั นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการหรือวนัท่ีท าสัญญาจา้งเป็นผูจ้ดัการ เว้นแต่มีเหตุสุดวสัิย

• กรรมการสหกรณ์หรือผู้จัดการสหกรณ์หรือที่ปรึกษาสหกรณ์อ่ืน แต่มิให้รวมถึงการเป็นกรรมการชุมนุม
สหกรณ์

- แนวทางการตรวจสอบคุณสมบัตแิละลกัษณะต้องห้าม 
• ใหก้รรมการ/ผูจ้ดัการ รับรองตนเองวา่ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม
• ใหส้หกรณ์ตรวจสอบคุณสมบติั 

(2) ก าหนดคุณสมบัตแิละลกัษณะต้องห้ามของกรรมการ และผู้จดัการ (ต่อ)



หลกัเกณฑ์ ขนาดเลก็ ขนาดใหญ่ ชุมนุม
อ านาจหน้าที่คณะกรรมการ : เพื่อก าหนดบทบาทหนา้ท่ีและความรับผดิชอบของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
อ านาจหน้าที่ ใหป้ฏิบติั

ตามเกณฑ์
ปัจจุบนั

• ก าหนดเพิม่เติมจากมาตรา 51 และมาตรา 51/1 ดงันี้
• ก าหนดกลยุทธ์ในภาพรวม จัดท าร่างนโยบายการด าเนินงาน ร่างนโยบายการบริหารความเส่ียง
เพื่อน าเสนอและขออนุมติัในท่ีประชุมใหญ่  

• ติดตามและก ากบัดูแลใหฝ่้ายจดัการด าเนินการและรายงานขอ้มูลใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและนโยบาย
ท่ีก าหนด

• จดัท าบทบญัญติัดา้นจริยธรรมของกรรมการ ผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจในการจดัการ ท่ีปรึกษาสหกรณ์และ
เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์

• จดัท าระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบกิจการท่ีมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการ • คณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการเงนิกู้เป็นอย่างน้อย คณะกรรมการอ่ืนพิจารณาตามความเหมาะสม
• คณะอนุกรรมการบริหารลงทุน (กรณลีงทุนตาม ม.62 มากกวา่ 20% ของทุนเรือนหุน้รวมทุนส ารองหรือมากกวา่ 1,000 ลบ.)

คณะอนุกรรมการ ใหป้ฏิบติัตาม
เกณฑปั์จจุบนั

ก าหนดใหมี้ (1) คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง และ (2) คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

(3) ก าหนดอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการด าเนินการและคณะอนุกรรมการของสหกรณ์



หลกัเกณฑ์ ขนาดเลก็ ขนาดใหญ่ ชุมนุม

เกณฑ์เงนิให้กู้ยืม : เพื่อใหค้  านึงถึงความสามารถในการช าระหน้ีของลูกหน้ีและมีการบริหารความเส่ียงท่ีเหมาะสม

เงนิให้เงนิกู้
แก่สมาชิก

1.จ านวนงวด ประเภท เงนิกู้ ฉุกเฉิน 12 งวด สามญั 150 งวด พเิศษ 360 งวด
2.การผ่อนช าระหนี้
• ไม่เกนิ 75 ปีทั้งผูกู้แ้ละผูค้  ้าประกนั เว้นแต่เม่ือรวมภาระหน้ีทุกสัญญา แลว้ไม่เกินค่าหุน้และเงินฝากของผูกู้ท่ี้มีอยูก่บัสหกรณ์
• กรณีท่ีมีการท าสัญญาเงินกูใ้หม่ส าหรับเงินกูเ้ดิมหรือท่ีมีการรวมสัญญา จะตอ้งช าระหน้ีเดิมมาแลว้ไม่น้อยกว่า 6 งวด

3. หลกัประกนัเงนิกู้ 
• เงนิกู้สามญั  ใชบุ้คคล หลกัทรัพยห์รือบุคคลร่วมกบัหลกัทรัพย์
• เงนิกู้พเิศษ   ใชอ้สังหาริมทรัพยใ์ชร้าคาประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระหรือราคาประเมินของทางราชการ 
การพจิารณาให้เงนิกู้แก่สมาชิก
• ค านึงถึงสัดส่วนหนีสิ้นรายเดือนต่อรายได้ไม่เกนิร้อยละ 70 (ตลอดอายสุัญญา) 
• ลูกหน้ีตอ้งไม่รวมเงินฌาปนกิจสงเคราะห์หรือเงินประกนัชีวิต และใหค้ านึงถึงรายไดท่ี้ลดลงในช่วงอายหุลงัเกษียณดว้ย
• การกูเ้งินตั้งแต่ หน่ึงล้านบาทขึน้ไป ใหส้มาชิกส่งขอ้มูลเครดิตจาก บริษทั ขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ จ ากดั (NCB.)
• เง่ือนไขอ่ืนๆ เช่น ความสามารถในการช าระหน้ีและภาระหน้ีของผูค้  ้าประกนัควบคู่กนัไปดว้ย

-

(4) การให้กู้และการให้สินเช่ือ



หลกัเกณฑ์ ขนาดเลก็ ขนาดใหญ่ ชุมนุม

4. การให้เงนิกู้ของชุมนุมสหกรณ์และการให้เงนิกู้ระหว่างสหกรณ์
• ระยะเวลาช าระคืน ตอ้งไม่เกนิ 60 งวด
• คุณสมบติัสหกรณ์ผูข้อกู ้ตอ้งมีความมัน่คงทางการเงินและมีความสามารถในการช าระหน้ี
• หลกัประกนัเงินกู้ที่เป็นอสงัหาริมทรัพย์ ให้ใช้ราคาประเมินจากผู้ประเมินอิสระ ที่ได้รับอนญุาตจาก กลต. 

หรือราคาประเมินของทางราชการ
5. การรับช าระหนีจ้ากทรัพย์สินอ่ืนแทนจ านวนเงนิ
• ตอ้งขายทรัพย์สินท่ีไดรั้บจากการช าระหน้ีใหแ้ลว้เสร็จภายใน 3 ปี (หากด าเนินการไม่แลว้เสร็จ ตอ้งตั้งค่า
เผือ่ดอ้ยค่าตามกฎกระทรวงวา่ดว้ยการจดัชั้นสินทรัพยแ์ละการกนัเงินส ารอง)

-

(4) การให้กู้และการให้สินเช่ือ (ต่อ)



หลกัเกณฑ์ ขนาดเลก็ ขนาดใหญ่ ชุมนุม
การสอบทานธุรกรรมด้านการให้กู้และการให้สินเช่ือ : เพื่อเป็นเคร่ืองมือบริหารความเส่ียงดา้นเครดิต
การสอบทาน
ธุรกรรมด้าน
สินเช่ือ

• ให้สอบทานกระบวนการปฏิบัติงานสินเช่ือ ตั้งแต่เร่ิมตน้จนส้ินสุดกระบวนการและเป็นไปตามแนวทางขั้นต ่า
- การพจิารณาสินเช่ือ การวเิคราะห์ความสามารถในการช าระคืนหน้ี การประเมินราคาหลกัประกนั 
- การอนุมตัิวงเงนิสินเช่ือ  ความถูกตอ้งครบถว้นของนิติกรรม
- ภายหลงัจากการอนุมตัิสินเช่ือ การเบิกใชว้งเงิน การติดตามการใชเ้งินใหต้รงตามวตัถุประสงค ์การทบทวนวงเงิน การจดั
ชั้นลูกหน้ีและกนัส ารอง การด าเนินการกบัลูกหน้ีท่ีมีปัญหา

ผูท้  าการสอบทานต้องเป็นอสิระจากกระบวนการสินเช่ือ 
• ก าหนดอตัราการสอบทานดงัน้ี

- ลูกหนีท้ีเ่ป็นสหกรณ์/ชุมนุมสหกรณ์ (อย่างน้อย 1 คร้ังต่อปีบัญชี) ปริมาณไม่ต ่ากว่า 50% ของยอดคงคา้งลูกหน้ี โดย
ครอบคลุมลูกหน้ีรายใหญ่ 10 รายแรกและรายใหม่ท่ีอนุมติัยอ้นหลงัใน 1 ปี
- ลูกหนีท้ีเ่ป็นสมาชิก/สหกรณ์สมาชิก 10% ของยอดคงคา้งลูกหน้ีทั้งน้ีไม่เกิน 500 รายโดยครอบคลุมลูกหน้ีรายใหญ่ 100 รายแรก

• จดัท าแผนงานการสอบทานประจ าปี และเสนอใหค้ณะกรรมการด าเนินการใหค้วามเห็นชอบภายใน 60 วนันับจากวนัส้ินปีบัญชี 
• จดัท ารายงานการสอบทานลูกหน้ีตามแบบรายงานที ่นทส. ก าหนด
• เตรียมการพฒันาระบบสารสนเทศและการบัญชีเพื่อรองรับการสมคัรเขา้เป็นสมาชิก บริษทั ขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ จ ากดั (NCB.)

(4) การให้กู้และการให้สินเช่ือ (ต่อ)



หลกัเกณฑ์ ขนาดเลก็ ขนาดใหญ่ ชุมนุม
บทเฉพาะกาล : เพื่อบรรเทาผลกระทบและใหส้หกรณ์มีระยะเวลาปรับตวั

บทเฉพาะกาล 1. กระบวนการสอบทานธุรกรรมสินเช่ือของสหกรณ์
• สหกรณ์ขนาดใหญ่  : ผอ่นปรนใหด้ าเนินการสอบทานธุรกรรมในปีแรก ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 5  ของ
ลูกหนีค้งค้างแต่ไม่เกนิ 100 ราย ครอบคลุมลูกหนีร้ายใหญ่ 50 รายแรกและต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงนีภ้ายใน 2 ปี
• สหกรณ์ขนาดเลก็  : ผอ่นปรนใหด้ าเนินการสอบทานธุรกรรมในปีแรก ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 2.5 ของ
ลูกหนีค้งค้างแต่ไม่เกนิ 100 ราย ครอบคลุมลูกหนีร้ายใหญ่ 50 รายแรกและต้องด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงนีภ้ายใน 4 ปี

-

(4) การให้กู้และการให้สินเช่ือ (ต่อ)



หลกัเกณฑ์ ขนาดเลก็ ขนาดใหญ่ ชุมนุม

บทเฉพาะกาล : เพื่อบรรเทาผลกระทบและใหส้หกรณ์มีระยะเวลาปรับตวั

บทเฉพาะกาล 2. การให้เงนิกู้และการให้สินเช่ือ
•ปรับลดงวดลงเม่ือมีการท าสัญญาใหม่เพ่ือรวมหนี้

1. จ านวน 301 งวดข้ึนไป จดัท าแผนปรับลดงวดภายใน 10 ปี
2. จ านวน 241 – 300 งวด จดัท าแผนปรับลดงวดภายใน 8 ปี 
3. จ านวน 181 – 240 งวด จดัท าแผนปรับลดงวดภายใน 5 ปี
4. จ านวน 151 – 180 งวด จดัท าแผนปรับลดงวดภายใน 3 ปี 

•หากลูกหน้ีมีสัดส่วนหนีสิ้นรายเดือนต่อรายได้ต่อเดือน เกนิร้อยละ 70 ใหส้มาชิกรายนั้นกู้ยืม
เงนิได้ไม่เกนิวงเงินเดมิ เม่ือมีการท าสัญญาใหม่ในแต่ละคร้ัง จนเขา้สู่เกณฑต์ามกฎกระทรวงน้ี
ให้เตรียมการพฒันาระบบสารสนเทศและการบัญชีเพื่อรองรับการสมคัรเขา้เป็นสมาชิก บริษทั 

ขอ้มูลเครดิตแห่งชาติ จ ากดั (NCB.)

-

(4) การให้กู้และการให้สินเช่ือ (ต่อ)



หลกัเกณฑ์ ขนาดเลก็ ขนาดใหญ่ ชุมนุม

วตัถุประสงค์: เพื่อป้องกนัการกระจุกตวัของแหล่งเงินทุนหรือจากเจา้หน้ีรายใหญ่

การรับฝากเงนิ - ก าหนดอตัราดอกเบ้ียเงินรับฝากทุกประเภทไดไ้ม่เกนิอตัราเฉลีย่เงินฝากประจ า 12 เดือนของ 5 ธนาคาร
พาณิชย์ขนาดใหญ่บวกร้อยละ 3 และเป็นไปตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ประกาศก าหนด
- การเปิดบัญชีเพื่อรับฝากเงินหรือการรับเงินฝาก สหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์จะต้องท าการรู้จักผู้ฝากเงนิ 
ตามทีส่ านักงาน ปปง. ก าหนด (KYC)

การกู้ยืมเงนิ - กู้เงนิได้เฉพาะจากสหกรณ์ สหกรณ์ต่างประเภท ชุมนุมสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ต่างประเภท สถาบัน
การเงนิ กองทุนพฒันาสหกรณ์และกองทุนอ่ืนตามท่ี นทส. ประกาศก าหนด
- ห้ามมใิห้ออกหรือเสนอขายหลกัทรัพย์หรือประกอบธุรกจิหลกัทรัพย์ ตามพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม

(5) การรับฝากเงนิ การก่อหนี ้การสร้างภาระผูกพนั การกู้ยืมเงนิหรือการค า้ประกนั



หลกัเกณฑ์ ขนาดเลก็ ขนาดใหญ่ ชุมนุม

เพดานการรับฝาก
เงนิและการกู้ยืมเงนิ

• รับฝากเงนิและกู้ยืมเงินจากสหกรณ์และสหกรณ์ประเภทอ่ืน รวมกนัแลว้แต่ละราย ต้องไม่เกนิ ร้อยละ 
25 ของทุนเรือนหุน้รวมกบัทุนส ารองของสหกรณ์ผูรั้บฝากเงินหรือกูย้มืเงิน

• รับฝากเงนิและกู้ยืมเงนิจากชุมนุมสหกรณ์และชุมนุมสหกรณ์ประเภทอ่ืน รวมกนัแลว้แต่ละราย           
ต้องไม่เกนิร้อยละ 50 ของทุนเรือนหุน้รวมกบัทุนส ารองของสหกรณ์ผูรั้บฝากเงินหรือกูย้มืเงิน  

• สอ. ก่อภาระผูกพนัไดไ้ม่เกนิ 1.5 เท่าของทุนเรือนหุน้รวมกบัทุนส ารองของสหกรณ์
• สค. ก่อภาระผูกพนัไดไ้ม่เกนิ 5 เท่าของทุนเรือนหุน้รวมกบัทุนส ารองของสหกรณ์
• เวน้แต่สหกรณ์ท่ีจดทะเบียนจดัตั้งใหม่ไม่เกิน 3 ปี หรือสหกรณ์ท่ีนายทะเบียนสั่งใหท้ าแผนปรับปรุง

การด าเนินงานก่อหน้ีภาระผกูพนัไดต้ามท่ี นทส. ใหค้วามเห็นชอบ

บทเฉพาะกาล - สหกรณ์ทีม่ภีาระผูกพนัเกนิกว่าที่กฎกระทรวงก าหนดให้จัดท าแผน โดยแผนดงักล่าวต้องปรับลด
ภาระผูกพนัลงปีละไม่ต ่ากว่าร้อยละ 20 ของวงเงนิที่เกนิ ทั้งน้ี สหกรณ์ตอ้งปฏิบติัตามกฎกระทรวงน้ี
ภายใน 5 ปีทางบัญชี

(5) การรับฝากเงนิ การก่อหนี ้การสร้างภาระผูกพนั การกู้ยืมเงนิหรือการค า้ประกนั (ต่อ)



(6) การด ารงเงนิกองทุน

ชุมนุม
เกณฑ์การด ารงเงนิกองทุน : เพื่อควบคุมดูแลปริมาณการท าธุรกรรมใหเ้หมาะสมกบัทุนท่ีมี / ไม่ใหชุ้มนุมสหกรณ์ก่อหน้ีเกินความสามารถ

เงนิกองทุน หมายความวา่ เงินทุนท่ีมาจากทุนภายในของชุมนุมสหกรณ์ มีความมัน่คงสูง และมีเพียงพอรองรับความเส่ียง
ในการด าเนินธุรกิจและสามารถใชร้องรับความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนไดใ้นอนาคต และเหมาะสมกบัปริมาณการท าธุรกรรม

หลักเกณฑ์ ใช้เกณฑ์ด ารง (อตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์) มากกว่าหรือเท่ากบั 15 %
วธีิค านวณ อตัราส่วนเงนิกองทุนต่อสินทรัพย์
เงนิกองทุน x 100 มากกว่าหรือเท่ากบัร้อยละ 15
สินทรัพย์

- เงนิกองทุนของชุมนุมสหกรณ์ ประกอบดว้ย (ร้อยละ 80 ของทุนเรือนหุน้ท่ีช าระแลว้) + ทุนส ารอง
• ส่วนของทุน : 80% ของทุนเรือนหุน้ รวมทุนส ารอง หักผลขาดทุนระหว่างงวดบัญชีและขาดทุนสะสม
• สินทรัพย์ : ทุกรายการ ใช้มูลค่าตามบัญชี ณ วนัที่รายงาน หักเงนิส ารองที่ได้กนัไว้



หลกัเกณฑ์ สหกรณ์ ชุมนุม

การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง : เพ่ือใหมี้สภาพคล่องเพียงพอกบัการท าธุรกรรมทางการเงิน
สินทรัพย์
สภาพคล่อง
ทีส่ามารถด ารง

สินทรัพยท่ี์ด ารงต้องปราศจากภาระผูกพนัประกอบกอบดว้ย 11 ประเภท
(1) เงินสด
(2) เงินฝากธนาคาร
(3) เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ หรือตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีออกโดยชุมนุมสหกรณ์ ซ่ึงมีระยะเวลาคงเหลือก่อนวนัถึงก าหนดใชเ้งินไม่
เกินหน่ึงปี 
(4) หลกัทรัพยห์รือตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีออกโดยรัฐบาลไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและ
พฒันาระบบสถาบนัการเงิน
(5) หลกัทรัพยห์รือตราสารแสดงสิทธิในหน้ีท่ีกระทรวงการคลงั ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือกองทุนเพื่อการฟ้ืนฟูและ
พฒันาระบบสถาบนัการเงิน ค ้าประกนัเฉพาะตน้เงินหรือรวมทั้งดอกเบ้ีย
(6) บตัรเงินฝากท่ีออกโดยธนาคารซ่ึงมีระยะเวลาการฝากไม่เกิน 1 ปี 
(7) ตัว๋แลกเงินหรือตัว๋สญัญาใชเ้งิน ซ่ึงมีระยะเวลาคงเหลือก่อนวนัถึงก าหนดใชเ้งินไม่เกิน 1 ปี ท่ีธนาคารรับรอง สลกัหลงั 
หรือรับอาวลั ทั้งน้ี โดยไม่มีขอ้ก าหนดจ ากดัความรับผิดของธนาคาร
(8) ตัว๋สญัญาใชเ้งินท่ีออกโดยบริษทัเงินทุนหรือบริษทัเครดิตฟองซิเอร์ ซ่ึงมีระยะเวลาคงเหลือก่อนวนัถึงก าหนดใชเ้งินไม่เกิน 
1 ปี และไดรั้บการคุม้ครองจากสถาบนัคุม้ครองเงินฝาก
(9) หุ้นกู้ พนัธบัตร หรือตราสารแสดงสิทธิในหนี ้ทีอ่อกโดยรัฐวสิาหกจิ หน่วยงานของรัฐ หรือบริษทับริหารสินทรัพย์ ตาม
รายช่ือทีน่ายทะเบียนประกาศก าหนด
(10)หน่วยลงทุนในกองทุนรวมทีม่วีตัถุประสงค์ลงทุนในสินทรัพย์ตาม (4) และ (5) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ซ่ึงปราศจากภาระผูกพนั 
(11) สินทรัพยอ่ื์นท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด

สินทรัพยส์ภาพคล่องท่ีชุมนุมสหกรณ์ตอ้งด ารงตาม
ขอ้ 5 ต้องเป็นสินทรัพย์ทีป่ราศจากภาระผูกพนั 
ประกอบดว้ย

(1) เงินสด
(2) เงินฝากธนาคาร
(3) สินทรัพยต์ามขอ้ 4 (4) (5) (6) (7) (8) (9) และ 

(10)
(4) สินทรัพยอ่ื์นท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด

(7) การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง



หลกัเกณฑ์ สหกรณ์ ชุมนุม
อตัราการ
ด ารงสินทรัพย์
สภาพคล่อง

• ใหด้ ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องเฉล่ียรายเดือน                
อตัราร้อยละ 3% ของเงินรับฝากทั้งหมด

• ใหด้ ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องเฉล่ียรายเดือน            
อตัราร้อยละ 6% ของเงินรับฝากทั้งหมด

• ภายใน 3 ปี ต้องด ารงไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ของ
ยอดเงนิรับฝากทุกประเภท

• ภายใน 3 ปี ต้องด ารงไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของ
ยอดเงนิรับฝากทุกประเภท

(7) การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง (ต่อ)



หลกัเกณฑ์ ขนาดเลก็ ขนาดใหญ่ ชุมนุม

เกณฑ์เงนิลงทุน : เพื่อป้องกนัความเส่ียงจากการลงทุนท่ีอาจกระทบต่อฐานะของสหกรณ์

การฝากเงนิและ
การลงทุน

มาตรา 62 แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542  และแกไ้ขเพิ่มเติม

ฝากหรือลงทุนตามมาตรา 62 (7) 
ได้ไม่เกนิ 80% ของทุนเรือนหุ้นและทุนส ารอง

ฝากหรือลงทุนตามมาตรา 62 (7) 
ได้ไม่เกนิทุนเรือนหุ้นและทุนส ารอง

• กรณีลงทุนเกนิก่อนกฎกระทรวงน้ีบงัคบัใชใ้หฝ้ากหรือลงทุนในสินทรัพยด์งักล่าวต่อไปได้
จนกวา่จะครบก าหนดตามสญัญาการลงทุนแต่ละสญัญาและห้ามมิให้มีการลงทุนเพิม่เติม 

(8) การฝากเงนิและการลงทุน



หลกัเกณฑ์ ขนาดเลก็ ขนาดใหญ่ ชุมนุม

เกณฑ์ก ากบัดูแลธรรมาภิบาล : เพื่อใหก้ารด าเนินกิจการสหกรณ์เป็นไปตามหลกัการธรรมาภิบาลท่ีดี

การเปิดเผยข้อมูล
ต่อทีป่ระชุมใหญ่

ให้สหกรณ์
• แจ้งผลประโยชน์ค่าตอบแทน สวสัดกิาร และผลตอบแทนอ่ืนทีไ่ด้รับจากสหกรณ์

- กรรมการ ใหส้หกรณ์แจง้หรือแสดงเป็นรายบุคคล 
- ผูจ้ดัการบุคคล ผูมี้อ  านาจในการจดัการ หรือท่ีปรึกษา ใหส้หกรณ์แสดงเป็นยอดรวมตามประเภทของต าแหน่ง

• แจ้งข้อมูลการถูกกล่าวโทษ ถูกด าเนินคดี ถูกร้องเรียน หรือถูกเปรียบเทียบปรับ ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา
• ขอ้มูลสวสัดกิารสมาชิก
• รายการอ่ืนท่ีท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์มีมติใหเ้ปิดเผยแก่สมาชิก
• รายการอ่ืนตามที ่นทส. ประกาศก าหนด

การแสดงรายการย่อ
ทรัพย์สินและหนีสิ้น

ในการเตรียมการเพื่อจดัท า
และเปิดเผยงบดุลยอ่
ภายใน 5 ปี

ให้เปิดเผยงบดุลย่อเป็นรายเดือน 
ณ ท่ีท าการสหกรณ์และเวบ็ไซดส์หกรณ์ (ถา้มี)

(9) ธรรมาภบิาล
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การป้องกนัการขัดกนั
ของผลประโยชน์ 

• ใหสิ้นเช่ือหรือท าธุรกรรมอ่ืนใดกบับุคคลหรือนิติบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบักรรมการ ผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจในการจดัการ 
หรือท่ีปรึกษาของสหกรณ์ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวไดไ้ม่เกินท่ี นทส. ก าหนด
• ไม่ขาย ให้ ให้เช่า รับซ้ือ หรือเช่าทรัพย์สินใด จากบุคคลดงักล่าว รวมกนัสูงกวา่ท่ี นทส. ก าหนด
• ไม่จ่ำยผลประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจากบรรดาท่ีพึงจ่ายตามปกติ
• ห้ามกรรมการมีส่วนในการพจิารณาสินเช่ือหรือธุรกรรมอ่ืนใดแกผู้ที่เก่ียวข้องกบัตนเอง

(9) ธรรมาภบิาล (ต่อ)

การจัดการปัญหา
ข้อร้องเรียน
และการเยยีวยาสมาชิก

• จัดให้มีช่องทางให้สมาชิกแจ้งปัญหาหรือร้องเรียนได้อย่างสะดวก
• สหกรณ์ต้องแก้ไขปัญหาด้วยความเป็นธรรม มีระบบติดตามความคบืหน้าและแจ้งให้สมาชิกทราบเป็นระยะ
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การเปิดเผยข้อมูล
รายละเอยีดของ
บริการทางการเงนิ

จดัใหมี้การอธิบายข้อมูลรายละเอยีดของบริการทางการเงินท่ีเขา้ใจง่ายและแสดงขอ้มูลอยา่งครบถว้น 

การจ่ายผลตอบแทน
ทีสื่บเน่ืองจาก
การระดมเงนิ

ห้ามมใิห้สหกรณ์แจกเงิน ชิงโชค กจิกรรมทางการตลาดต่างๆ หรือผลตอบแทนอ่ืนใดนอกจากดอกเบีย้
เว้นแต่เป็นของก านลัแก่สมาชิกในโอกาสประเพณีนิยมท่ีถือปฏิบติัโดยทัว่ไป ซ่ึงใหก้บัลูกคา้ทุกรายท่ี
เขา้เง่ือนไขท่ีก าหนดโดยเท่าเทียมกนั

(9) ธรรมาภบิาล (ต่อ)
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การจัดช้ันและกนัส ารอง : เพื่อใหมี้การกนัเงินส ารองอยา่งเพียงพอรองรับความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัสินทรัพยไ์ด้

เกณฑ์จัดช้ัน
และกนัส ารอง

• ให้สหกรณ์ตั้งค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญจากต้นเงนิคงเหลือส าหรับลูกหนีจ้ัดช้ันคุณภาพ ดงันี้
• จัดช้ันปกติ : กนัส ารอง 0%
• จัดข้ันกล่าวถึงเป็นพเิศษ (ไม่เกนิ 3 เดือน) : กนัส ารอง 10%
• จัดช้ันต ่ากว่ามาตรฐาน (3-6 เดือน) : กนัส ารอง 20%
• จัดช้ันสงสัย (6-12 เดือน) : กนัส ารอง 50%
• จัดช้ันสงสัยจะสูญ (เกนิกว่า 12 เดือน) : กนัส ารอง 100%
• จัดช้ันสูญ : กนัส ารอง 100%

(10) การจดัช้ันและการกนัเงินส ารอง
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การจัดช้ันและกนัส ารอง : เพ่ือใหมี้การกนัเงินส ารองอยา่งเพียงพอรองรับความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัสินทรัพยไ์ด้

เกณฑ์จัดช้ัน
และกนัส ารอง

• การตั้งค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญหากมีหลกัประกนัหรือธุรกรรมใด ให้สหกรณ์น ามาหักออกจากต้นเงนิคงเหลือ ก่อน
ประมาณการค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ ณ วนัส้ินปีทางบัญชี
• จ านวนเงนิที่ได้รับช าระหนี้, เงนิฝากสหกรณ์ตามจ านวนที่ได้ท าสัญญาตกลงต า้ประกนัผูกพนัหนี,้ หลักทรัพย์
รัฐบาลและหลกัทรัพย์รัฐบาลหรือกระทรวงการคลงัค า้ประกนั หกัได้เตม็จ ำนวน
• ที่ดนิ หรือที่ดนิพร้อมสิ่งปลูกสร้ำง หรือส่ิงปลูกสร้าง 

ราคาประเมินราชการ : หักได้เต็มจ านวน
ราคาประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ : หักได้ 50% 

• เงนิฝากสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์ถา้ผูรั้บฝากไม่สามารถจ่ายคืนได ้กนัส ารองเต็มจ านวน 
• กรณีทรัพย์รอการขาย / ทรัพย์ทีไ่ด้จากรับช าระหนี ้ ให้กนัส ารองเพิม่ขึน้ปีละ 10% ส าหรับทรัพย์รอการขาย
และส่วนต่างมูลค่าท่ีดินแทนการช าระหน้ีรอขายท่ีถือครองเกินกวา่ 5 ปี เป็นระยะเวลา 5 ปีหรือจนกวา่จะ
จ าหน่ายได้

(10) การจดัช้ันและการกนัเงินส ารอง  (ต่อ)
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บทเฉพาะกาล ให้สหกรณ์ทยอยตั้งค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญให้เสร็จส้ินภายใน 3 ปี

(10) การจดัช้ันและการกนัเงินส ารอง (ต่อ)
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การจัดท าบัญชีและการสอบบญัชี : เพื่อใหมี้การจดัท าบญัชีท่ีสะทอ้นฐานะท่ีแทจ้ริงและการสอบบญัชีท่ีเป็นมาตรฐาน

การจัดท าบัญชี ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ นทส. ว่าด้วยการบัญชีสหกรณ์

การเปิดเผยงบการเงนิข้อมูล : เพื่อใหก้ารด าเนินงานสหกรณ์มีความโปร่งใสและสมาชิกสามารถติดตามฐานะ
การด าเนินงานของสหกรณ์ได ้

รายการเปิดเผย
งบการเงนิ

เงินรอตรวจสอบ   การจ่ายเงินท่ีไม่มีเอกสารหลกัฐาน    เงินฝากสหกรณ์อ่ืนท่ีถอนไม่ได ้                   
การลงทุนท่ีไม่เป็นไปตาม กม.    การจ่ายเงินกูท่ี้ไม่เป็นไปตามระเบียบ    ท่ีดินแทนการช าระหน้ีรอขาย
การซ้ือทรัพยสิ์นท่ีมีมูลค่าสูงโดยไม่ผา่นท่ีประชุมใหญ่    การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนล่วงหนา้
การจดัสรรทุนสะสมเพ่ือชดเชยหน้ีและเงินฝากท่ีไม่สามารถเรียกคืนได ้   การค านวณมูลค่าหุน้กรณี
ขาดทุน  การจ่ายคืนค่าหุน้เกินกวา่มูลค่าหุน้

(11) การจดัท าบัญชี การจดัท าและเปิดเผยงบการเงนิ
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การรายงานข้อมูล : เพื่อใหผู้ก้  ากบัดูแลสามารถติดตามฐานะการด าเนินงานของสหกรณ์ได ้

แบบรายงาน งบแสดงฐานะทางการเงิน   งบก าไรขาดทุน   งบทดลอง   รายละเอียดการลงุทนในหลกัทรัพย ์  
ลุกหน้ีเงินใหกู้ย้มื   เจา้หน้ีเงินกูแ้ละผูฝ้ากเงิน   การด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่อง  รายงานการก่อหน้ี    
สถานะสภาพคล่องสุทธิ   การจดัชั้นและการกนัส ารอง   รายงานการสอบทานหน้ี
และรายงานอ่ืนตามท่ี นทส. ประกาศก าหนด

วธีิการหลกัเกณฑ์และเง่ือนไข เป็นไปตามที ่นทส. ประกาศก าหนด

(12) การจดัเกบ็และรายงานข้อมูล
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การก ากบัการจ่ายเงนิปันผล : เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัสภาวะตลาดการเงินในปัจจุบนั

เงนิปันผล ก าหนดใหส้หกรณ์สามารถจ่ายเงินปันผลไดไ้ม่เกนิอตัราร้อยละ 8 ต่อปี

(13) การก าหนดอตัราเงินปันผล


