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เรื่อง เจาหนาที่สงเสริมสหกรณกับการบริหารเงินทุนและการลงทุนในสหกรณ
ความเปนมา
กรมสงเสริมสหกรณไดตระหนักวา บุคลาการของสํานักงานสหกรณจังหวัดมีความสําคัญ
อยางยิ่งในฐานะเจาหนาที่ของรัฐที่มีบทบาทโดยตรงในการสงเสริมสหกรณและกลุมเกษตรกรตองมีความรู
ความเขาใจในภารกิจและบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบมีวิธีปฏิบัติที่ถูกตองในทิศทางเดียวกันภายใต
กรอบของเอกลักษณสหกรณ กฎหมายสหกรณ ระเบียบขอบังคับ คําสั่ง คําแนะนําจากนายทะเบียนสหกรณ
และกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง ที่ สํ า คั ญ คื อ การแนะนํ า ส ง เสริ ม ให ส มาชิ ก กรรมการการดํ า เนิ น การ
และฝายจัดการของสหกรณมีความรับผิดชอบในการใชอํานาจหนาที่อยางเหมาะสม พรอมแนะนําสงเสริมการ
ดําเนินธุรกิจตาง ๆ ของสหกรณและกลุมเกษตรกรใหเปนไปอย างมีประสิทธิภาพ มี การบริหารจัดการที่ ดี
สามารถเปนพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได
สํานักงานสหกรณจังหวัดพัทลุง มีความจําเปนตองเตรียมความพรอมของเจาหนาที่สงเสริม
สหกรณ ใ นการบริ ห ารเงิ น ทุ น และการลงทุ น ในสหกรณ ที่ อ ยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบ จึ ง ต อ งมี ก ารวางแผน
การตรวจสอบรายงานผลการไปแนะนําสงเสริมและประเมินผลตามระบบการสงเสริมสหกรณ (CPS) ดวย

วัตถุประสงค
๑. เพื่อสงเสริมใหเจาหนาที่สงเสริมสหกรณมีความพรอมในการปฏิบัติงาน และมีแนวทางใน
การปฏิบัติงานอยางประสิทธิภาพ
๒. เพื่ อให ส หกรณ / กลุ มเกษตรกรได รั บ การแนะนํ า ส งเสริ มอย างเป น ระบบ ภายใต
หลักการ อุดมการณสหกรณและกรอบกฎหมายที่เกี่ยวของ

ขอบเขตองคความรู
๑. บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของเจาหนาที่สงเสริมสหกรณ
๒. การปฏิบัติงานตามระบบการสงเสริมสหกรณ (CPS)

บทบาทของเจาหนาที่สงเสริมสหกรณ
เจาหนาที่สงเสริมสหกรณมีบทบาทในการสงเสริมสหกรณและกลุม เกษตรกรดังนี้
๑. เปนที่ปรึกษา แนะนําสหกรณ/กลุมเกษตรกรในการดําเนินงาน ดําเนินธุรกิจ และดาน
อื่น ๆ
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๒. เปนผูถายทอดความรู เปนผูนําเอาความรูเทคโนโลยีในการดําเนินงาน การดําเนินธุรกิจ
และดานอื่น ๆ ถายทอดและปรับใชในสหกรณและกลุมเกษตรกร
๓. เปนผูเผยแพร ทําหนาที่เผยแพรอุดมการณ หลักการ วิธีการสหกรณ
๔. เป น ผู กํ า กั บ ดู แลให ส หกรณ / กลุ ม เกษตรกรดํ า เนิ น งานตามกฎหมาย ข อ บั ง คั บ และ
ระเบียบ
๕. เปนผูคุมครองระบบสหกรณ และพิทักษผลประโยชนของสมาชิก
๖. เปนผูประสาน ประสานงานกับสหกรณ กลุมเกษตรกร ขบวนการสหกรณและสมาชิก
ตลอดจนหนวยงานตาง ๆ และภาคเอกชนในการสงเสริมและพัฒนา
๗. เป นผู ให บริ การและอํ านวยความสะดวก ในด านต าง ๆ อาทิ การจั ดตั้ ง การแก ไข
ขอบังคับ การจัดหาเงินทุน ฯลฯ

ระบบการสงเสริมสหกรณ (Cooperatives Promotion system,CPS)

โดยยึดหลักการทํางาน ออกเปน 4 ขั้นตอน
๑. การวางแผน (Planning)

๒. การปฏิบัติงานสงเสริมและพัฒนา (Promotion)
๓. การตรวจสอบ รายงานและติดตามผล (Checking and reporting)
๔. การประเมินผลและพัฒนา (Development)

๑. การวางแผน (Planning)
ในระบบการส งเสริ มสหกรณ กําหนดให มีการวางแผนใน 2 ระดั บ คื อ การวางแผนเชิ ง
กลยุทธและการวางแผนการดําเนินงาน
การวางแผนเชิ ง กลยุ ท ธ เป น การนํ า แผนและนโยบายการพั ฒ นาสหกรณ สู ก ารปฏิ บั ติ
กํ าหนดให มีการสั มมนาเชิ งปฏิ บั ติ การเจ าหน าที่ สหกรณ และกลุ มเกษตรกร และหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง
หรือจัดประชุมสัมมนาเจาหนาที่เพื่อ จัดทําแผนยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาสหกรณและกลุมเกษตรกร
กลยุทธการปฏิบัติงานการกําหนดแผนงาน กิจกรรม กระบวนงาน ตลอดจนการมอบหมายงาน
การวางแผนการดําเนินงาน เปนการวางแผนปฏิบัติรายเดือนหรือสัปดาห กําหนดใหมีการ
ประชุมเจาหนาที่ทุกกลุมงานในสํานักงานสหกรณจังหวัด เพื่อนิเทศงาน ติดตามความกาวหนา แลกเปลี่ยน
เรียนรู วิเคราะหสถานการณตาง ๆ กําหนดพื้นที่เปาหมายในการเขาปฏิบัติงาน ศึกษาวิเคราะหสหกรณ/กลุม
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เกษตรกรเปาหมายก อนการปฏิ บัติ งาน และการนํ าประเด็น ปญหาต าง ๆ ที่ไดรับ จากการรายงานผลการ
ปฏิบัติงานและการติดตามผลมาหาแนวทางแกไขหรือสงเสริมพัฒนา เพื่อกําหนดประเด็นหรือวัตถุประสงคใน
การตรวจเยี่ยมหรือการเขาไปปฏิบัติงานในสหกรณ/กลุมเกษตรกรในแตละครั้ง

๒. การปฏิบัติงานสงเสริมและพัฒนา (Promotion)
เปนการดําเนินงานเพื่อปฏิบัติงานในสหกรณและกลุมเกษตรกร ไดแก การกําหนดปฏิทิน
การปฏิบัติงาน การกําหนดวิธีการทํางานของเจาหนาที่สงเสริมสหกรณในกลุมสงเสริมสหกรณและพัฒนา
สหกรณในการสงเสริมสหกรณที่ยึดหลักมุงพัฒนาใหสามารถชวยเหลือตนเองได ไดแก การเสวนา ประชุม
กลุมยอย สรางการมีสวนรวมของสหกรณในการเสนอแผนและความตองการสงเสริมพัฒนา การวิเคราะห
สหกรณแบบมีสวนรวม การรวมประชุมคณะกรรมการ การอบรม เยี่ยมเยือน การใหคํา ปรึกษาแนะนํา
สงเสริ มการนิ เทศและติดตามงาน การตรวจการสหกรณ การออกหนอยเคลื่อนที่ การสร างศู นย เรี ยนรู
การฝกอบรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน โดยมีลักษณะงานที่ สําคัญคือ การสงเสริมและ
พัฒนา และการกํากับดูแล

๓. การตรวจสอบ รายงานและติดตามผล (Checking and reporting)
การจัดทํารายงานผลการทํางานสงเสริมและพัฒนา จัดทํารายงานตาง ๆ การตรวจสอบและ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน พรอมจัดทําขอเสนอแกไข

๔. การประเมินผลและพัฒนา (Development)
เป นการประเมิ น ผลการปฏิ บัติ งาน การจัด ผลการปฏิ บั ติงาน และการพัฒ นาระบบงาน
อาทิ การปรับปรุงพัฒนางานสงเสริมสหกรณ/กลุมเกษตรกร การจัดการขอมูลและพัฒนาระบบสารสนเทศ
การจัดทําแฟมประวัติ (Profile) สหกรณ/กลุมเกษตรกร การจัดการความรู ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร
และการกําหนดมาตรฐานการทํางาน

การบริหารเงินทุนและการลงทุนในสหกรณ
การดําเนินธุรกิจของสหกรณ
ลักษณะธุรกิจของสหกรณ แยกออกเปน
๑. สหกรณภาคการเกษตร ไดแก สหกรณการเกษตร สหกรณนิคม สหกรณประมง
๒. สหกรณนอกภาคการเกษตร ไดแก สหกรณออมทรัพย สหกรณรานคา สหกรณบริการ สหกรณเครดิต
ยูเนี่ยน
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ปจจุบันนี้มีสหกรณ ดวยกัน ๗ ประเภท คือ
๑. สหกรณการเกษตร ทําธุรกรรมในดานการเกษตรกรรมการ รวบรวมผลผลิตของสมาชิก ฯลฯ
๒. สหกรณประมง ทําธุรกรรมในดานการประมง การจับสัตวน้ํา ฯลฯ
๓. สหกรณนิคม ทําธุรกรรมในดานการจัดสรรที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม ฯลฯ
๔. สหกรณรานคา ทําธุรกรรมในดานการจัดหาสินคามาจําหนายอุปโภคและบริโภคใหแกสมาชิก
๕. สหกรณออมทรัพย ทําธุรกรรมในดานการรับฝากเงิน ใหเงินกู ฯลฯ แกสมาชิก
๖. สหกรณบริการ ทําธุรกรรมในดานการบริการตาง ๆ เชน ใหบริการรถยนตโดยสาร ที่อยูอาศัย
ฯลฯ
๗. สหกรณเครดิตยูเนี่ยน ทําธุรกรรมในดานการเกษตร สงเสริมการออมทรัพย ฯลฯ

แผนภูมิแสดงโครงสรางของสหกรณ
สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

สมาชิก

ผู้ตรวจสอบกิจการ
คณะกรรมการดําเนินการ

ผู้จัดการ

ธุรการ

การเงิน

บัญชี
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∆ ปจจุบันสหกรณสถาบันการเงิน
●ทําธุรกิจแบบเอกประสงค (เงินตอเงิน)
●ทําธุรกิจแบบอเนกประสงค (เงินตอเงิน ซื้อ-ขายสินคาและอื่นๆ )

∆ เปาหมายขางตนจะอยูภายใตความรับผิดชอบของ
● สมาชิก
การเปนสมาชิกสหกรณจะตองตระหนักอยูเสมอวาเมื่อไดสมัครใจตกลงรวมมือกันทํากิจกรรมรวมกัน
แลว จะตองมีพันธะผูกพันกับกลุมของตน ดวยสํานึกความเปนเจาของดวยสํานึกในคุณคาของการรวมกลุมกัน
และดวยสํานึกในการทําธุรกิจรวมกัน มีพันธะผูกพันโดยยอมรับในเรื่อง
๑. รวมเสี่ยงภัยในกิจกรรม
๒. รวมทําหนาที่
๓. รวมมีสิทธิ
๔. รวมรับผิดชอบ
๕. รวม กอปร ประโยชน
● คณะกรรมการ
บทบาทคณะกรรมการดําเนินการ เปนผูที่มาจากการเลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญของสมาชิก และทํางาน
รวมกันเปนองคคณะบุคคล
๑. ฐานะผูแทนของสมาชิก
๒. ฐานะผูบริหารของสหกรณ
๓. ฐานะผูแทนของสมาชิก
๔. ฐานะเปนตัวการ
๕. ฐานะตัวแทน
๖. ฐานะผูใหบริการ
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● ผูตรวจสอบกิจการ
ผูตรวจสอบกิจการคือบุคคลหรือกลุมคนที่ไดรับเลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอกทําหนาที่เปน
ตัวแทนของที่ประชุมใหญในการควบคุมองคการบริหาร โดยมีหนาที่รายงานขอเท็จจริงใหที่ประชุมใหญทราบ
● ฝายจัดการ
เปนกลุมบุคคลที่ไดรับการจัดจางเพื่อมาปฏิบัติงานสหกรณใหเปนไปตามวัตถุประสงค นโยบายของ
สหกรณ ผูจัดการตองอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ จึงมีความรับ ผิดชอบใน
การรับนโยบายจากคณะกรรมการดําเนินการไปปฏิบัติโดยผานกระบวนการจัดการ เพื่อบรรลุความสําเร็จ
ตามเปาหมายของสหกรณ ผูจัดการจะตองบริหารงานใหเปนไปตามนโยบายและอยูภายใตกรอบของกฎหมาย
ขอบังคับ และระเบียบสหกรณอยางเครงครัด

∆ เปาหมายสุดทาย คือ ......
● สหกรณมั่นคง
● สมาชิกมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
- มีเงินออมไวใชในบั้นปลายชีวิต
- หมดหนี้ในวัยอันสมควร (กอนอายุ ๖๐ ป)
- ไดรับสวัสดิการตามสมควรจากสหกรณ

∆ ธุรกิจแบบเอกประสงคและเอนกประสงค
● มีแหลงเงินทุนเหมือนกัน
● แตทางใชเงินทุนแตกตางกัน

∆ แหลงเงินทุน ทีส่ ําคัญ
๑. ทุนเรือนหุน
๒. ทุนสํารอง
๓. ทุนสะสม
๔. กําไรระหวางเดือน
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๕. เงินรับฝาก
๖. เงินกูยืม

๑.ทุนเรือนหุน
พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๓๓ ตองมีทุนซึ่งแบงเปนหุนมีมูลคาเทา ๆ กัน และสมาชิกแตละคนจะตองถือหุนอยางนอย
หนึ่งหุน แตไมเกินหนึ่งในหาของหุนที่ชําระแลวทั้งหมด
มาตรา ๔๒
“ในการชําระคาหุนสมาชิกจะนําคาหุนหักกลบหนี้กับสหกรณไมได
ในระหวางที่สมาชิกภาพของสมาชิกยังไมสิ้นสุดลงหามมิใหเจาหนี้ของสมาชิกใชสิทธิเรียกรองในคาหุน
ของสมาชิกผูนั้น”

จุดแข็ง – จุดออนของทุนเรือนหุน
จุดแข็ง
● เปนทุนระยะยาวและเพิ่มขึ้นทุกเดือน
● ไดรับคุมครองตามกฎหมาย
● บริหารสภาพคลองไมยาก
สภาพคลอง : การมีสินทรัพยสภาพคลอง (เปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย) เพียงพอที่จะจายเงินคืนผูที่เกี่ยวของได
ตามขอผูกพัน

จุดออน
● หุนจะไหลเขามากเกินไป ถาจายเงินปนผลสูง
● หุนจะไหลออกถาจายเงินปนผลต่ํา
ตองกําหนดเกณฑอางอิงในการจายเงินปนผลที่เหมาะสมและเปนธรรมแกทุก ๆ ฝาย (ออมอยางเดียวไมกู ทั้ง
ออมทั้งกู กูมากกวาออม ออมมากกวากู)
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๒.ทุนสํารอง
พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๐
“...ใหจัดสรรเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ...”
และมาตรา ๖๑ “ทุนสํารองตามมาตรา ๖๐ ...จะถอนจากบัญชีทุนสํารองไดเพื่อชดเชยการขาดทุนหรือเพื่อ
จัดสรรเขาบัญชีทุนสํารองใหแกสหกรณใหม...”

จุดแข็ง – จุดออนของทุนสํารอง
จุดแข็ง
● เปนทุนระยะยาว
● ไมมีตนทุน
● บริหารสภาพคลองงาย

จุดออน
● ไมมี

๓.ทุนสะสม
พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๐ วรรคสอง
“กําไรสุทธิประจําปที่เหลือจากการจัดสรรเปนทุนสํารอง และคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศ
ไทย ที่ประชุมใหญอาจจัดสรรไดภายใตขอบังคับ ดังตอไปนี้
(๔) จายเปนทุนสะสมไวเพื่อดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดของสหกรณตามที่กําหนดในขอบังคับ

จุดแข็ง – จุดออนของทุนสะสม
จุดแข็ง
● ไมมีตนทุน
● ทุนสะสมบางประเภทเปนทุนระยะยาวได เชน ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ทุนขยายกิจการ
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จุดออน
● ทุนสะสมประเภทที่เปนสวัสดิการ อาจบริหารสภาพคลองไดยาก หากคํานวณขึ้นมาโดยปราศจาก
หลักเกณฑ เชน ผูมีสิทธิ์ไดรับเงินสวัสดิการมีจํานวนมาก แตมีเงินทุนไมเพียงพอ

๔. กําไรระหวางเดือน
ในระหวางเดือนที่สหกรณมีรายไดมากกวาคาใชจาย ก็สามารถนํามาเปนเงินทุนหมุนเวียนไดเงินสวนนี้
จะสะสมเพิ่มขึ้นทุก ๆ เดือน และจะจายออกไป เมื่อไดมีการประชุม และจัดสรรรําไรสุทธิประจําปแลว

จุดแข็ง – จุดออนของกําไร
จุดแข็ง
● ไมมีตนทุน

จุดออน
● หากสหกรณนําไปบริหารแลวไหลกลับเขาไมทันในชวงเวลาประชุมใหญ อาจตองชะลอการจายเงิน
ปนผล เงินเฉลี่ยคืน

๕. เงินรับฝาก
พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๖
“เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงคใหสหกรณมีอํานาจกระทําการดังตอไปนี้ได
๑) ดําเนินธุรกิจ การผลิต การคา การบริการ เพื่อประโยชนของสมาชิก
๔) รับฝากเงินประเภทออมทรัพยหรือประเภทประจําจากสมาชิก หรือสหกรณอื่นได ตามระเบียบ
ของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ”

จุดแข็ง – จุดออนของเงินรับฝาก
จุดแข็ง
● เงินฝากประเภทออมทรัพย สมาชิกไดรับดอกเบี้ยโดยไมเสียภาษี
● สหกรณมีตนทุนต่ํา
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● มีผูฝากรายยอยมาก ๆ บริหารงาย

จุดออน
● บริหารสภาพคลองยากกวาบริหารหุน
● ถามีผูฝากจํานวนนอย แตมียอดรวมเงินฝากมากก็บริหารยาก
● ถานําเงินรับฝากไปใหกูหรือลงทุนระยะยาวอาจเกิดปญหาขาดสภาพคลองขึ้นได

๖. เงินกูยืม
พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๖
“เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงคใหสหกรณมีอํานาจกระทําการดังตอไปนี้”
๗) จัดใหไดมา ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู ยืม เชา เชาซื้อ รับโอนสิทธิการเชา
การเชาซื้อ จํานองหรือจํานํา ขายหรือจําหนายดวยวิธีอื่นใดซึ่งทรัพยสิน”
มาตรา ๔๗
“การกูยืมเงินหรือการค้ําประกันของสหกรณจะตองจํากัดอยูภายในวงเงินที่นายทะเบียนสหกรณ
เห็นชอบ”

จุดแข็ง – จุดออนของเงินกู
จุดแข็ง
● เพิ่มทุนหมุนเวียนไดอีกทางหนึ่ง เพราะไมมีการจํากัด ประเภทของเจาหนี้ (เจาหนี้ของสหกรณ
เห็นใครก็ได)

จุดออน
● นําเงินกูระยะสั้นไปปลอยระยะยาว
● ทําสัญญาเสียดอกเบี้ยเงินกูลอยตัวแตนําไปใหกูในอัตราดอกเบี้ยคงที่หรือนําไปลงทุนในตราสาร
การเงินที่ดอกเบี้ยคงที่
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∆ ตนทุนของสหกรณ
ประกอบดวย
๑. ตนทุนเงินทุน
๒. ตนทุนในการบริหาร

ตนทุนเงินทุน
ทุนเรือนหุน

ตนทุนคือ

--->

เงินปนผล

เงินรับฝาก

ตนทุนคือ

--->

ดอกเบี้ยเงินรับฝาก

เงินกูยืม

ตนทุนคือ

--->

ดอกเบี้ยเงินกู

ทุนสํารอง ทุนสะสม

กําไร

--->

ไมมีตนทุน

วัตถุประสงคการคํานวณตนทุนเงินทุน
เพื่อตองการประมาณการตนทุนคาใชจายสําหรับทุนดําเนินงานของสหกรณ

ขั้นตอนการคํานวณตนทุนเงินทุน
๑. ดูวาสหกรณมีแหลงเงินทุนจากทางใดบาง
๒. คํานวณหารรอยละของเงินทุนแตละตัว
๓. นําตนทุนของเงินทุนแตละตัวคูณรอยละของเงินทุนแตละตัวตามขอ ๒ แลวหารดวย ๑๐๐
๔. นําผลที่ไดจากขอ ๓ มารวมกัน ก็จะไดเปนตนทุนเงินทุนของสหกรณในขณะนัน้

12
ตัวอยาง ตนทุนเงินทุนของสหกรณ ก.
แหลงที่มาของเงินทุน

จํานวนเงิน (ลานบาท)

คารอยละเมื่อ
เปรียบเทียบกับเงินทุน
ทั้งหมด (%)

การคํานวณตนทุน
เงินทุน (%)

ทุนเรือนหุน

๑๕๐

๙๙

๕.๙๔*

เงินรับฝาก

-

-

-

ทุนสํารอง+ทุนสะสม

๒

๑

-

๑๕๒

๑๐๐

๕.๙๔

จํานวนเงิน (ลานบาท)

คารอยละเมื่อเทียบกับ
เงินทุนทั้งหมด (%)

การคํานวณตนทุน
เงินทุน (%)

ทุนเรือนหุน

๑๐๐

๖๖

๔.๐๐*

เงินรับฝาก

๕๐

๓๓

๐.๙๑**

ทุนสํารอง+ทุนสะสม

๒

๑

-

๑๕๒

๑๐๐

๔.๙๑

รวม
*๕.๙๔ =

๖ คือ อัตราเงินปนผล

ตัวอยาง ตนทุนเงินทุนของสหกรณ ข.
แหลงที่มาของเงินทุน

รวม

๖

คือ

อัตราเงินปนผล

๒.๗๕ คือ อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
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จากตัวอยางทั้ง ๒ สหกรณจะเห็นไดวา
๑. ทั้ง ๒ สหกรณมีทุนหมุนเวียนเทากัน คือ ๑๕๒ ลาน
๒. ทั้ง ๒ สหกรณจายเงินปนผลเทากัน คือ ๖ %
๓. แตตนทุนเงินทุนของสหกรณ ข. = ๔.๙๑ %
ในขณะที่ตนทุนเงินทุนของสหกรณ ก. = ๕.๙๔ %
สหกรณ ก. เปนสหกรณที่บริหารโดยทุนเรือนหุน
๑. ความมั่นคงสูง เพราะไมมีเจาหนี้
๒. การบริหารสภาพคลองงาย
๓. แตตนทุนเงินทุนสูง
๔. สวัสดิการตาง ๆ อาจมีไดไมมาก
สหกรณ ข. บริหารทั้งทุนเรือนหุนและเงินรับฝาก
๑. ตนทุนเงินทุนต่ํา
๒. สวัสดิการตาง ๆ มีไดมากกวาสหกรณ ก.
๓. ตองระมัดระวังในเรื่องการบริหารสภาพคลองใหดี
สูตรการคํานวณตนทุนในการบริหาร
การคํานวณตนทุนในการบริหาร =
คาใชจายในการบริหาร = คาใชจายทั้งหมด หัก ดอกเบี้ยจาย
(คาใชจายดูไดจากงบกําไรขาดทุน)
สินทรัพยรวมหรือทุนดําเนินงานจะมีคาเทากัน
(ดูจากงบดุล)

14
การคํานวณตนทุนในการบริหาร
ใหคํานวณตนทุนในการบริหาร ๕ ป ยอนหลัง ก็พอเห็นภาพตนทุนบริหารของสหกรณได เมื่อนํา
ตนทุนเงินทุน + ตนทุนบริหาร ก็จะไดเปนตัวเลขที่บอกไดวาสหกรณจะตองมีรายได (คํานวณเปนรอยละ)
ที่ไมต่ํากวาตนทุน
ขอพึงระวังเรื่องเงินใหสมาชิกกู
๑. ตองเปนเงินกูเพื่อการอันจําเปนและมีประโยชน(เปนขอความที่กําหนดไวในขอบังคับ)
๒. ควรมีการไดขอมูลกอนใหกู
๓. ผลกระทบจากการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้ และการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ทางใชเงินทุน (ที่สําคัญ)
๑. ใหสมาชิกกู
๒. ใหสหกรณอื่นกูยืม
๓. ฝากหรือลงทุนตามมาตรา ๖๒
๔. ลงทุนในทรัพยสินถาวร
๕. ดําเนินธุรกิจ การผลิต การคา การบริการ มาตรา ๔๖ (๑)
๑. ใหสมาชิกกู
พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๖
“เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามวัตถุประสงคใหสหกรณมีอํานาจกระทําการ ดังตอไปนี้
๖) ใหกูใหสินเชื่อ ใหยืม ใหเชา ใหเชาซื้อ โอน รับ จํานอง หรือรับจํานํา ซึ่งทรัพยสินแกสมาชิก
หรือของสมาชิก
๒. ใหสหกรณอื่นกูยืม
พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๖
“...ใหสหกรณมีอํานาจกระทําการ ดังตอไปนี้
๘) ใหสหกรณอื่นกูยืมไดตามระเบียบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
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ขอพึงระวังเรื่องใหสหกรณอื่นกู
๑. สหกรณผูใหกูตองกําหนดระเบียบ ฯ วาดวยการใหสหกรณอื่นกู และขอความเห็นชอบจากนาย
ทะเบียนสหกรณกอน
๒. สหกรณผู ให กูตองดูว าสหกรณผูขอกูมีวงเงิน กูยืมประจําปตามที่น ายทะเบียนสหกรณ เห็น ชอบ
(ม.๔๗) แลวเปนจํานวนเงินเทาไร
๓. การฝากหรือลงทุน
พ.ร.บ. สหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๒
“เงินของสหกรณนั้นอาจฝากหรือลงทุนไดดังตอไปนี้”
๑. ฝากในชุมนุมสหกรณ หรือสหกรณอื่น
๒. ฝากในธนาคาร หรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแก
สหกรณ
๓. ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
๔. ซื้อหุนของสหกรณเพื่อใหความชวยเหลือการเงินแกสหกรณ
๕. ซื้อหุนของชุมนุมของสหกรณหรือสหกรณอื่น
๖. ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวกหรือสงเสริมความเจริญแกกิจการของ
สหกรณโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
๗. ฝากหรือลงทุนอืน่ ตามที่คณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติกําหนด
ความประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่อง ของกําหนดการฝากหรือลงทุนอยาง
อื่นของสหกรณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๕๘
ขอสังเกตตามมาตรา ๖๒
๑. เงินฝากตาม ๑) ๒) และหลักทรัพยตาม ๓) เรียกวา ตราสารหนี้ สหกรณจะอยูในฐานะเปนเจาหนี้
จะไดรับดอกเบี้ยในอัตราที่กําหนด
๒. เงินลงทุนตาม ๔) ๕) และ ๖) เรียกวาตราสารทุนสหกรณจะอยูในฐานะผูรวมทุน จะไดผลตอบแทน
ก็ตอเมื่อกิจการนั้นมีกําไร
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การฝากหรือลงทุนตามมาตรา ๖๒ (๗) ไดแก
๑. บัตรเงินฝากที่ธนาคารเปนผูออก
๒. ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงินที่ธนาคารรับอาวัล
๓. ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารเปนผูออก
๔. ตั๋วสัญญาใชเงินที่ออกโดยบริษัทเงิน หรือ บริษัทเครดิตฟองซิเอร ซึ่งกองทุนเพื่อการฟนฟู ฯ
ประกันการชําระคืนตนเงินและดอกเบี้ย
๕. ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ฯ เปนผูออก
๖. หุนกูที่มีหลักประกัน ซึ่งไดรับการจัดอันดับ ความนาเชื่อถือ ตั้งแตระดับ A ขึ้นไป จากบริษัทจัด
อันดับที่ กลต.เห็นชอบ
เฉพาะ ๖) ตองไมเกินทุนสํารองของสหกรณและตองผานการอนุมัติจากทีป่ ระชุมใหญของสหกรณกอน
๔.การลงทุนในทรัพยสินถาวร
หมายถึง การลงทุนในที่ดิน อาคาร เพื่อเปนสํานักงานของสหกรณเอง ควรใชเงินที่ไมมีตนทุน
หลักในการลงทุนเพื่อการดังกลาว ไมควรเกินทุนสํารองของสหกรณ รวมกับทุนสะสมเพื่อกอสราง
สํานักงานของสหกรณ
๕. ดําเนินธุรกิจ การผลิต การคา การบริการและอุตสาหกรรม เพื่อประโยชนของสมาชิก ตามมาตรา
๔๖(๑)
● ซื้อผลผลิตจากสมาชิกมาจําหนาย
● ขายสินคาอุปโภค บริโภค วัสดุการเกษตร
● ปมน้ํามัน
ฯลฯ
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เปรียบเทียบความเสี่ยง
ธุรกิจแบบเอกประสงค
ดานการเงิน

ธุรกิจและเอนกประสงค
ดานการเงิน

● ดอกเบี้ย

● ดอกเบี้ย

● หนี้สงสัยจะสูญ

● หนี้สงสัยจะสูญ

● สภาพคลอง

● สภาพคลอง

● การปฏิบัติการ

● การปฏิบัติการ
ดานอื่น ๆ
● การตลาด
● การเสื่อม การสูญหายของสินคา ฯลฯ

ขอคิดกอนตัดสินใจดําเนินธุรกิจแบบเอนกประสงค
๑. ยึดความตองการของสมาชิกเปนศูนยกลาง
๒. ศึกษาความเปนไปได รวมทั้งดูงานจากที่ประสบความสําเร็จ และลมเหลว
๓. ธุรกิจใหมนี้จะเปนธุรกิจเสริมหรือธุรกิจหลัก
๔. เงินคาหุนและเงินฝากของสมาชิกตองมั่งคงและปลอดภัยอยูเสมอ เพราะยังคงเปนวัตถุประสงค
หลักของสหกรณเครดิตยูเนี่ยน
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ภาคผนวก
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ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม
๒๕๕๘ เรื่อง ขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ
พ.ศ. ๒๕๕๘
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ขอใหตีความพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๒ (๔)

