
แบบรับฟังความคดิเห็นเกณฑ์การก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (บังคับใช้เฉพาะที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5 พันล้านบาท) 
ระยะที่ 1 

 

 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์    
และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 

สาระส าคัญ 

ประโยชน์/
ผลกระทบสหกรณ์ 

ประเด็นพิจารณา 
ความคิดเห็นพร้อมเหตุผลประกอบ 

มี ไม่มี รับ ไม่รับ 

1. เกณฑ์การก ากับด้านธรรมาภบิาล       

1.1 การให้ผลตอบแทนแก่สมาชิก 

     (1) ก าหนดให้จัดสรรก าไรสุทธิเป็น      
เงินปันผลไดไ้ม่เกินอัตราร้อยละ 6 ต่อปี      
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของ      
ก าไรสุทธิที่เหลือจากการจัดสรรเปน็ทุนส ารอง
และค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่ง      
ประเทศไทย 

ก าหนดให้จัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงินปันผลไดไ้ม่เกินอัตราร้อยละ 6 ต่อปี   
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินร้อยละแปดสิบของก าไรสุทธิที่เหลือจากการจัดสรรเป็น
ทุนส ารองและค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 

 

**หมายเหตุ : อัตราดังกล่าวอ้างอิงอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากประจ า       
12 เดือน ของธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่งเฉลี่ย แล้วบวกเพิ่มได้    
ไม่เกินร้อยละ 4 

     

    (2) ทบทวนอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ก าหนดให้สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ก าหนดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก โดยอิงอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากประจ า 12 เดือนของ     
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 5 แห่งเฉลี่ยแล้วบวกเพิ่มได้ไม่เกินร้อยละ 2 

     

1.2 คณุสมบัตสิมาชิกสมทบ 

 
- ก าหนดคุณสมบัตสิมาชิกสมทบ ให้รับไดเ้ฉพาะบิดา มารดา สามี ภรรยา
หรือบุตรของสมาชิกสหกรณเ์ท่านั้น  
- เป็นบุคคลในหน่วยงานหรือองคก์รที่ขาดคุณสมบตัิจะเป็นสมาชิก 
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ระยะที่ 1 (ต่อ) 

 
 
 

เกณฑ์การก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์    
และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 

สาระส าคัญ 

ประโยชน์/
ผลกระทบสหกรณ์ 

ประเด็นพิจารณา 
ความคิดเห็นพร้อมเหตุผลประกอบ 

มี ไม่มี รับ ไม่รับ 

1. เกณฑ์การก ากับด้านธรรมาภบิาล (ต่อ)       

1.3 การเปิดเผยข้อมูลต่อที่ประชุมใหญ ่       - ผลประโยชน์และค่าตอบแทนของกรรมการด าเนินการรายบคุคล 

      - ผลประโยชน์และค่าตอบแทนที่ผู้จัดการ หรือผู้มีอ านาจในการ
จัดการ หรือผู้บรหิารอื่น ๆ ท่ีไม่เปน็กรรมการได้รับจากสหกรณ ์
 

     

1.4 การจัดท างบการเงินและเปิดเผยรายการ
ย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน 

     - สหกรณ์ขนาดใหญ่จดัท ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สินและ
เปิดเผยทุกวันสิ้นเดือน 

     - สหกรณ์ขนาดเล็กจัดท าและเปิดเผยทุกไตรมาส 2 และ 4 

     - จัดส่งนายทะเบยีนสหกรณภ์ายใน 20 วัน 

     - ติดประกาศงบการเงินประจ าปี และรายการย่อแสดงสินทรัพยแ์ละ
หนี้สิน ณ ส านักงานใหญ่ และส านักงานสาขาทุกแห่ง กรณีเป็นสหกรณ์
ขนาดใหญ่ให้ประกาศลงเว็บไซต์ของสหกรณด์้วย 

 

     

1.5 การรู้จักสมาชิกและการตรวจสอบ      
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสมาชิก 

 

      - การก าหนดนโยบายในการรับและตรวจสอบสมาชิกให้ชัดเจนและ
เป็นลายลักษณ์อักษร 

     

1.6 การเปิดบญัชีเพื่อรับฝากเงินหรือ       
การรับเงินจากสมาชิก 

     - การตรวจสอบและเก็บรักษาเอกสาร รวมทั้งติดตามและรายงาน
บัญชีเงินฝากของสมาชิกที่มีความเคลื่อนไหวเป็นพิเศษ 

     - การก าหนดนโยบายบริหารความเสีย่งเกี่ยวกับการปอองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน 
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เกณฑ์การก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์    
และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 

สาระส าคัญ 

ประโยชน์/
ผลกระทบสหกรณ์ 

ประเด็นพิจารณา 
ความคิดเห็นพร้อมเหตุผลประกอบ 

มี ไม่มี รับ ไม่รับ 

1. เกณฑ์การก ากับด้านธรรมาภบิาล (ต่อ)       

1.7 คณะกรรมการด าเนินการ 
 

     - องค์ประกอบคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ขนาดใหญ่        
ที่มีสินทรัพย์ตั้งแต่ 5,000 ล้านบาทข้ึนไป  
     - การก าหนดอ านาจหน้าท่ีคณะกรรมการด าเนินการ 

     - การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการของสหกรณ์ขนาดใหญ ่  

     - กรรมการด าเนินการอย่างนอ้ย 3 คน ต้องมีความรูค้วามเชี่ยวชาญ
ด้านการเงิน การบญัชี และการบรหิารจัดการ 

     - เพิ่มเติมอ านาจหน้าท่ีที่กรรมการต้องปฏิบตัิให้ชัดเจน 

     - จัดตั้งอนุกรรมการ 5 คณะ เป็นอย่างน้อยคือ ตรวจสอบ บริหาร
ความเสีย่ง สินเช่ือ ลงทุน และบรหิารสินทรัพย์และหนี้สิน 
 

     

1.8 คณะอนุกรรมการตรวจสอบ 
  
 

     - ให้สมาชิกของสหกรณ์ขนาดใหญ่ที่มีความเป็นอสิระท าหน้าท่ี
ตรวจสอบกจิการสหกรณ ์

     - ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 3 คน            
เป็นคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ซึ่งต้องมีความอิสระ มีความรู้ของธุรกิจ
สหกรณ์และประสบการณ์ที่เหมาะสม และไม่เป็นกรรมการ ผูม้ีอ านาจใน
การจัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์ และผู้ทีเ่กี่ยวข้อง 

 

     

1.9 ก าหนดอ านาจหน้าท่ี และคณุสมบัติ  
ของกรรมการด าเนินการและผู้จัดการสหกรณ ์

และก าหนดวาระกรรมการ 

        - ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของกรรมการด าเนินการและผูจ้ัดการ
สหกรณ์รวมถึงคณุสมบัติของกรรมการด าเนินการให้ชัดเจนขึ้น 

       - กรรมการด ารงต าแหน่งไดไ้ม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน 
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เกณฑ์การก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์    
และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 

สาระส าคัญ 

ประโยชน์/
ผลกระทบสหกรณ์ 

ประเด็นพิจารณา 
ความคิดเห็นพร้อมเหตุผลประกอบ 

มี ไม่มี รับ ไม่รับ 

2. เกณฑ์การก ากับด้านเครดิต       

2.1 อัตราส่วนหนี้สินทั้งสิ้นต่อหุ้นบวก        
ทุนส ารองไมเ่กินกว่า 1.5 เท่า 

      - อัตราส่วนหน้ีสินท้ังสิ้นต่อหุน้บวกทุนส ารองไมเ่กินกว่า 1.5 เท่า 

      - ให้น าเงินรับฝากท้ังหมดของสหกรณม์าค านวณเป็นหนีส้ิน        
ของสหกรณ ์

      - ให้ระยะเวลาสหกรณ์ปรับตวัให้หนี้สินต่อทุนไม่เกิน 1.5 เท่าของหุ้น
บวกทุนส ารองภายใน 3 ปี ดังนี ้
         ปีท่ี 1 อัตราส่วนหน้ีสินท้ังสิ้นต่อหุ้นบวกทุนส ารองไมเ่กิน 2 เท่า 

         ปีท่ี 2 อัตราส่วนหน้ีสินท้ังสิ้นต่อหุ้นบวกทุนส ารองไมเ่กิน 1.75 
เท่า 

         ปีท่ี 3อัตราส่วนหน้ีสินท้ังสิน้ต่อหุ้นบวกทุนส ารอง ไมเ่กิน 1.50 
เท่า 
 
 
**หมายเหตุ : เพื่อต้องการคุ้มครองสมาชิก หากสหกรณเ์กิดเหตุฉุกเฉิน
สามารถให้ความคุ้มครองหน้ีแกเ่จา้หนี้ได ้
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เกณฑ์การก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์    
และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 

สาระส าคัญ 

ประโยชน์/
ผลกระทบสหกรณ์ 

ประเด็นพิจารณา 
ความคิดเห็นพร้อมเหตุผลประกอบ 

มี ไม่มี รับ ไม่รับ 

2. เกณฑ์การก ากับด้านเครดิต (ต่อ)       

2.2 หลักเกณฑ์การลงทุนของสหกรณ ์

ก าหนดนโยบาย ระเบียบและหลักเกณฑ์   
การซื้อและขายหรือลงทุนในหลักทรัพย์ 
โดยให้ลงทุนไม่เกินร้อยละ 10  ของ          
ทุนเรือนหุ้น+ทุนส ารองของสหกรณ์) 
 

    - ก าหนดให้สหกรณล์งทุนไดไ้มเ่กินร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้น         
+ทุนส ารองของสหกรณ์ผู้ให้กู้) 
     - การลงทุนในหุ้นกู้ Rating ไม่ต่ ากว่าระดับสูงสุดปรับลด Rating      
ลงมา 1 ระดับ 

     - สามารถลงทุนได้ ดังต่อไปนี ้
       1) เงินฝากหรือบัตรเงินฝากท่ีธนาคารออก 

       2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัล        
ตั๋วใช้เงินท่ีธนาคารเป็นผูส้ลักหลังหรือรับอาวัล โดยไม่มีข้อจ ากดัรับผิด 

       3) ตราสารหนี้ท่ีรัฐบาลค้ าประกันท้ังเงินต้นและดอกเบี้ย 

       4) หุ้นกู้ท่ีมีหลักประกัน หรอืไม่ด้อยสิทธิ ท่ีมี Rating AA ขึ้นไป   
จากบริษัทจัดอันดับทีไ่ดร้ับความเห็นชอบจาก กลต. 
       5) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ท่ีลงทุนในหลักทรัพย์
ตามข้อ 3) และ 4) เท่านั้น 

     - การลงทุนดังกล่าวต้องไม่เกนิร้อยละ 10 ของทุนเรือนหุ้น+ทุน
ส ารองและการลงทุนในหุ้นกู้ของแต่ละบริษัทต้องไมเ่กินร้อยละ 5 ของ
ปริมาณหุ้นกู้ของบริษัทน้ัน 

     - ห้ามไม่ใหล้งทุนในอสังหาริมทรัพย์ เว้นแต่สร้างเป็นที่ท าการของ
สหกรณ์เท่านั้น 
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เกณฑ์การก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์    
และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 

สาระส าคัญ 

ประโยชน์/
ผลกระทบสหกรณ์ 

ประเด็นพิจารณา 
ความคิดเห็นพร้อมเหตุผลประกอบ 

มี ไม่มี รับ ไม่รับ 

2. เกณฑ์การก ากับด้านเครดิต (ต่อ)       

2.3 การก ากับดูแลลูกหนีร้ายใหญ่  
 

     - การให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์ไม่เกิน 100 เท่าของรายได้รวม และ
การให้กู้แก่สหกรณ์อื่น ต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของส่วนของผู้ถือหุ้น   
หรือไมเ่กิน 15 ล้านบาท กรณไีมม่ีหลักประกัน 
 

     

2.4 การให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบ 

 
     - ต้องไม่เกินมลูค่าหุ้นรวมกับเงินฝากของสมาชิกสมทบรายนั้นๆ 

     - ภาระหนี้ต่อรายได้ของสมาชกิสมทบต้องไม่เกินร้อยละ 70 

 

     

2.5 การเป็นสมาชิกเครดิตบโูร      - ส่งเสริมใหส้หกรณ์เขา้เป็นสมาชิกของเครดิตบโูรในระยะแรก 
 
หมายเหต ุ:  การเข้าเป็นสมาชิกเครดิตบโูร เพื่อแก้ไขปญัหาหนีส้ิน      
ของสมาชิก เป็นการเช็คสุขภาพทางการเงินของสมาชิก                   
เป็นใบรับรองในการให้เงินกู้ให้เหมาะสมกับสุขภาพการเงินของสมาชิก 
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เกณฑ์การก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์    
และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 

สาระส าคัญ 

ประโยชน์/
ผลกระทบสหกรณ์ 

ประเด็นพิจารณา 
ความคิดเห็นพร้อมเหตุผลประกอบ 

มี ไม่มี รับ ไม่รับ 

3. เกณฑ์การก ากับด้านสภาพคลอ่ง       

3.1 การด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่อง      - ต้องด ารงสินทรัพยส์ภาพคลอ่งไม่ต่ ากว่าร้อยละ 6 ของเงินรับฝาก
และเงินกู้ยืม โดยใหด้ ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเป็นเงินสดและเงินฝาก
ธนาคารไม่ต่ ากว่าร้อยละ 1    
      - สินทรัพย์สภาพคล่องประกอบด้วย  
              (1) เงินสดและเงินฝากธนาคาร  
              (2) พันธบัตรรัฐบาล  
              (3) พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย  
              (4) ตราสารหนีร้ัฐวิสาหกิจท่ีกระทรวงการคลังค้ าประกัน     
ทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ 
 

     

3.2 การรายงานข้อมลูการด ารงสนิทรัพย์ 
สภาพคล่อง 

 

     - ให้สหกรณ์ขนาดใหญ่ต้องรายงานแบบข้อมูลการด ารงสินทรัพย์
สภาพคล่อง 

     

3.3 ก าหนดนโยบายและแผนงานบริหาร 

ความเสีย่งสภาพคล่อง 

 

     - จัดท านโยบายและแผนบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องตามที่  
นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด และมีการทบทวนนโยบายและแผน       
เป็นระยะหรือทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์การด าเนินงาน หรอื
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  
     - สหกรณ์ขนาดใหญต่้องจัดอย่างน้อยทุกปี 
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ระยะที่ 1 (ต่อ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์    
และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 

สาระส าคัญ 

ประโยชน์/
ผลกระทบสหกรณ์ 

ประเด็นพิจารณา 
ความคิดเห็นพร้อมเหตุผลประกอบ 

มี ไม่มี รับ ไม่รับ 

4. เกณฑ์การก ากับด้านปฏิบัติการ       

4.1 การบริหารความเสีย่งด้านปฏิบัติการ 
 

     - ให้มีการระบุ ประเมิน ติดตาม ควบคุม หรือลดความเสีย่ง และ
ระบบการจัดเก็บข้อมลู การรายงานความเสีย่งด้านปฏิบตัิการ 
 

     

4.2 หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 
    - ให้มีผู้ตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมกับขนาด ลักษณะ และขอบเขต
ของสหกรณ ์

    - ท าหน้าที่สอบทานและทดสอบระบบการควบคุมภายใน และระบบ
การบริหารความเสี่ยง 
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ระยะที่ 2 (ต่อ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์    
และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 

สาระส าคัญ 

ประโยชน์/
ผลกระทบสหกรณ์ 

ประเด็นพิจารณา 
ความคดิเห็นพร้อมเหตุผลประกอบ 

มี ไม่มี รับ ไม่รับ 

1. เกณฑ์การก ากับด้านธรรมาภบิาล        

1.1 การจัดท างบการเงินจัดท างบการการเงิน
ตามรูปแบบและวิธีการที่ก าหนด 

 

     - ผู้สอบบัญชีที่ลงนามรับรองงบการเงิน ต้องเป็นผู้ทีไ่ด้รับ          
ความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์             
และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทยก าหนดไว ้
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ระยะที่ 2 (ต่อ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การก ากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์    
และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน 

สาระส าคัญ 

ประโยชน์/
ผลกระทบสหกรณ์ 

ประเด็นพิจารณา 
ความคิดเห็นพร้อมเหตุผลประกอบ 

มี ไม่มี รับ ไม่รับ 

2. เกณฑ์การก ากับด้านเครดิต       

2.1 การจัดชั้นสินเชื่อและการกันส ารอง 

 
     - ให้สหกรณ์ก าหนดนโยบายและวิธีปฏิบตัิเกี่ยวกับการจัดชั้นสินทรัพย์ 
การกันส ารอง และการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์หรือความเสียหาย          
ออกจากบัญชี 

     

2.2 การต่ออายุหนี้และปรับปรุงโครงสร้างหนี ้      - แนวทางปฏิบัติในการให้เงินกู้การปรับโครงสร้างหนี้ และการกูว้นซ้ า 

 
     


