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การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด  
 ในปีที่ผ่านมามีการแต่งตั้ง “คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง” ขึ้นเพ่ือจัดวางนโยบาย วางมาตรการป้องกัน 
ลดโอกาสความเสียหาย ความผิดพลาด เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือการกระท าใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ ในอันที่จะท าให้การด าเนินการไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
องค์กร โดยมีการก าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ ดังนี้ “การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ออม
ทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด มุ่งเน้นการป้องกัน การลดปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบ ด้วยกิจกรรมควบคุม การประชุม
ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล ทั้งภายนอกและภายใน อย่างต่อเนื่องเป็นระบบตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร บนพ้ืนฐานของระเบียบข้อบังคับ กฎหมายและธรรมาภิบาลของสหกรณ์ 
โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในองค์กร” 
 การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ มีการด าเนินการครอบคลุมการปฏิบัติงานทุกด้าน ประกอบด้วย 
 1. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
 2. ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 
 3. ความเสี่ยงด้านตลาด 
 4. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
 5. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
 6. ความเสี่ยงด้านผลตอบแทน 
 7. ความเสี่ยงด้านการลงทุน 
 8. ความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
 9. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง 
 1. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
  ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นเรื่องส าคัญของการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ การด าเนินการที่ผ่านมา
คณะกรรมการอ านวยการซึ่งมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้งมีการพิจารณาตรวจสอบข้อมูลและปรับแผนการ
รักษาสภาพคล่องให้เกิดความสมดุลระหว่างรายรับและรายจ่ายอย่างสม่ าเสมอ 
  ปัจจัยเสี่ยง 
   1. การจัดท าประมาณการเงินสด ติดตามประเมินและทบทวนสถานะการเงินและสภาพคล่องของสหกรณ์
อย่างใกล้ชิดเป็นประจ าสม่ าเสมอ 
  2. ประมาณการเงินสดผิดพลาดคลาดเคลื่อน 
  3. แผนการจัดหาทุนและแผนการใช้ทุนไม่สัมพันธ์กับสภาพคล่องของสหกรณ์ 
  4. ไม่มีแผนจัดการสภาพคล่องในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
  กิจกรรมควบคุม (7ข้อ)  
  1. มีการจัดท าประมาณการเงินสดรับจ่าย รายปี รายเดือน รายสัปดาห์ รายวัน ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการ หรือคณะอนุกรรมการอ านวยการแล้วแต่กรณีได้ทราบ 
  2. มีแผนระดมเงินฝากและ/หรีอค่าหุ้นที่สอดคล้องกับแผนการฝากและ/หรือการลงทุนประจ าปี 
  3. สหกรณ์จัดสรรเงินให้กู้ได้ตามแผนการให้เงินกู้(สมาชิกหรือสหกรณ์อ่ืน)เป็นรายเดือน 
  4. มีการศึกษาวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเงินฝาก/ทุนเรือนหุ้นแยกตามขนาดของเงินฝาก/ทุนเรือนหุ้น 
  5. มีการจัดท าข้อมูลวางแผนประมาณการรายรับและรายจ่ายที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลาให้สอดคล้อง
สัมพันธ์กัน 
  6. มีแผนในการจัดการสภาพคล่องในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือวิกฤติ 
  7. มีแผนในการจัดเตรียมสภาพคล่องเพ่ือจ่ายเงินปันผลให้ได้ทันที เมื่อที่ประชุมใหญ่ได้อนุมัติจัดสรรก าไร
สุทธิประจ าปี   
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 2. ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 
  การวิเคราะห์การให้สินเชื่อบนฐานข้อมูลที่ถูกต้องของผู้กู้ จะลดปัญหาสินเชื่อด้อยคุณภาพได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
  ปัจจัยเสี่ยง 
   1. ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและสหกรณ์อื่นไม่ชัดเจนและหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ก าหนดไว้  
  2. ขาดข้อมูลที่เพียงพอในการวิเคราะห์การให้เงินกู้ การบริหารลูกหนี้และติดตามหนี้  
  3. ผู้กู้มีภาระหนี้สินล้นพ้นตัว (ไม่มีรายได้คงเหลือเพียงพอช าระหนี้)  
  4. หน่วยงานต้นสังกัดไม่หักเงินได้ของสมาชิกผู้กู้น าส่งสหกรณ์  
  5. ไม่ส ารวจข้อมูลและติดตามลูกหนี้ผิดนัดช าระอย่างจริงจัง  
  6. การลงทุนพิจารณาแต่ผลตอบแทนมากกว่าความเสี่ยงที่อาจไม่ได้รับช าระหนี้  
  กิจกรรมควบคุม (10ข้อ)  
  1. มีการก าหนดและปรับปรุงระเบียบของคณะกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่สมาชิกและ
สหกรณ์อ่ืน และถือใช้อย่างเคร่งครัด  
  2. สหกรณ์มีฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และน ามาใช้ในการบริหารลูกหนี้  
  3. การให้เงินกู้อยู่บนฐานของความสามารถในการช าระหนี้โดยพิจารณาจากรายได้ประจ า  
  4. สหกรณ์ก าหนดวงเงินกู้ให้ผันแปรตามอายุของการเป็นสมาชิก  
  5. ระยะเวลาการช าระคืนเงินกู้ของสมาชิก เป็นไปตามค าแนะน าของกรมส่งเสริมสหกรณ์ทั้งเงินกู้เพ่ือเหตุ
ฉุกเฉิน เงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ  
  6. สมาชิกผู้กู้มีรายได้ประจ าคงเหลือเป็นไปตามค าแนะน าของกรมส่งเสริมสหกรณ์  
  7. จ านวนสมาชิกที่กู้วนซ้ าในรอบปีบัญชีปัจจุบันลดลงเมื่อเที่ยบกับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา  
  8. สหกรณ์มีกลไกในการประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดหักเงินให้กับสหกรณ์ได้อย่างมีประสทธิภาพ  
  9. สหกรณ์มีการบริหารลูกหนี้ กับลูกหนี้ที่จัดชั้นต่ ากว่าคุณภาพ ลูกหนี้ระหว่างด าเนินคดี ลูกหนี้ตามค า
พิพากษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
  10. การน าเงินของสหกรณ์ไปฝากและ /หรือลงทุนได้ค านึงถึงความมั่นคงและความสามารถในการช าระคืน
ขององค์กรนั้น  
 3. ความเสี่ยงด้านตลาด 
  ความผันผวนในตลาดเงินและตลาดทุนย่อมกระทบต่อผลตอบแทนด้านการลงทุนของสหกรณ์   
  ปัจจัยเสี่ยง 
   1. การคาดหวังในเป้าหมายเงินปันผลที่ไม่สอดคล้องกับตลาดเงิน    
  2. การไม่ติดตามสถานะต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของสหกรณ์อย่างใกล้ชิดสม่ าเสมอ 
  3. การปรับเปลี่ยนนโยบายหรือแผนการลงทุน ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยทั้งเงินกู้ เงินฝาก 
และผลตอบแทนการลงทุนในตลาด  
  กิจกรรมควบคุม (4 ข้อ) 
  1. มีการก าหนดเป้าหมายเงินปันผลในระดับท่ีสอดคล้องกับตลาดการเงิน 
  2. มีการรายงานต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินเป็นประจ าทุกเดือน 
  3. มีการฝากและลงทุนโดยเปรียบเทียบอันดับความน่าเชื่อถือ อัตราผลตอบแทน และอายุของตราสาร
ของหลักทรัพย์ต่างๆ 
  4. มีการก าหนดระเบียบขั้นตอนในการอนุมัติการฝากหรือการลงทุนที่ชัดเจนไม่ขัดต่อกฎหมาย 



16  

 
 4. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
  เกิดจากการก าหนดนโยบายแผนกลยุทธ์ แผนด าเนินงาน และการน าไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้อง
กับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อรายได้ ทุนของสหกรณ์ หรือการด ารงอยู่ของกิจการ   
  ปัจจัยเสี่ยง 
  1. การจัดท าแผนกลยุทธ์ หรือการน าแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
  2. จัดท าแผนงานและงบประมาณประจ าปีไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
  3. การติดตามประเมินผลขาดความต่อเนื่อง 
  4. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการหรือกิจกรรมขาดความครบถ้วนของข้อมูลที่เก่ียว 
  5. ข้องอย่างละเอียดรอบคอบก่อนด าเนินการ 
  6. แผนพัฒนากรรมการให้มีความรู้ที่เพียงพอต่อการบริหารกิจการขาดความครอบคลุม 
  7. แผนการสร้างเจ้าหน้าที่ระดับบริหารและพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับบริหารให้มีความรู้ที่เพียงพอมีข้อจ ากัด 
  กิจกรรมควบคุม (5ข้อ)  
  1. มีกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์อย่างชัดเจนและถูกน าไปใช้ 
  2. มีการติดตามประเมินผลงาน และทบทวนแผนงานรายปีอย่างเป็นระบบ 
  3. ก่อนออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือสวัสดิการ ได้มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนและมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
  4. มีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่กรรมการโดยต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 
  5. มีกระบวนการในการพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญการด าเนินงานของสหกรณ์แก่
เจ้าหน้าที่อย่างเป็นระบบมีระเบียบแบบแผนในการบริหารบุคลากรครอบคลุมทุกระดับ มีการเตรียมสร้างผู้จัดการ รอง
ผู้จัดการ ผู้จัดการฝ่ายหรือหัวหน้าฝ่ายทดแทน เพ่ือความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ 
 5. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
  เทคโนโลยีมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงในอัตราเร่งที่รวดเร็วขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อการบริหารและต้นทุนการ
ด าเนินการที่จะเกิดข้ึนในอนาคต    
  ปัจจัยเสี่ยง 
  1. การจัดโครงสร้างองค์กร อ านาจ หน้าที่ และคู่มือหรือขั้นตอนการปฎิบัติงานไม่มีความชัดเจน 
  2. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบขาดประสิทธิภาพ 
  3. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเปลี่ยนแปลง และฐานข้อมูลมีข้อจ ากัดไม่สามารถสนองตอบต่อการ
บริหารงานครอบคลุมทุกด้าน 
  กิจกรรมควบคุม (8 ข้อ) 
  1. มีการจัดท าโครงสร้างองค์กรของฝ่ายจัดการ พร้อมระบุคุณลักษณะต าแหน่งงานและงานที่มอบหมาย
อย่างครบถ้วน  
  2. มีการจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  3. มีการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การมีคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง แผน
บริหารความเสี่ยง และปลูกฝังจิตส านึกทุกฝ่ายจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรในการบริหารความเสี่ยง 
  4. มีการจัดท าข้อมูลความเสียหายที่รวบรวมขึ้นจากที่เกิดขึ้นจริง และรายงานให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์พิจารณาทุกเดือน 
  5. มีการน ากิจกรรมควบคุมภายในมาปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือผังกระบวนการท างาน รวมทั้ง
คู่มือการปฏิบัติงานอยู่เสมอ ๆ 
  6. ผลการประเมินคุณภาพการควบคุมภายในโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ถูกน ามาแจ้งให้คณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ได้พิจารณาอย่างจริงจัง 
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  7. มีการจัดท าแผนส ารองระบบข้อมูล และระบบงานข้อมูลส ารอง เพ่ือความปลอดภัยรองรับกรณี
ระบบงานขัดข้อง และแผนรองรับการด าเนินธุรกิจต่อเนื่อง 
  8. มีคณะท างานรับผิดชอบในแผนงานและการด าเนินงานพัฒนาปรับปรุงปรับเปลี่ยนและทดแทนระบบ
เทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง 
 6. ความเสี่ยงด้านผลตอบแทน 
  สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด วิเคราะห์ข้อมูลผลตอบแทนทั้งภายในและภายนอกตาม 
สภาวะเศรษฐกิจและการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ ให้จูงใจสมาชิก เช่น อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก และเงินปันผล   
  ปัจจัยเสี่ยง 
  1. ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยของธนาคารและสถาบันการเงิน 
  2. สมาชิกคาดหวังและเป้าหมายจะต้องได้รับปันผลที่สูงขึ้น 
  3. ไม่มีแผนการหาเงินทุนที่มีผลตอบแทนต่ าเพ่ือน าเงินไปด าเนินงาน 
  4. ประมาณการผลตอบแทนคลาดเคลื่อน 
  5. อัตราส่วนระหว่างดอกเบี้ยเงินฝากและสินเชื่อไม่เหมาะสม 
  6. ขาดการทดสอบผลกระทบหากเกิดวิกฤต 
  กิจกรรมควบคุม (6 ข้อ) 
  1. มีการควบคุมและประมาณการ การจัดสรรก าไรในการจ่ายเงินปันผลทุกเดือน 
  2. มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านผลตอบแทนทุกเดือน 
  3. มกีารวเิคราะหข์อ้มลูกอ่นน าเงนิไปฝากหรอืลงทนุในอัตราผลตอบแทนทีส่หกรณย์อมรบัได ้
  4. มีการก าหนดผลตอบแทนที่ชัดเจน เช่น การน าเงินซื้อหุ้นกู้หรือน าเงินฝากระหว่างสหกรณ์ 
  5. ควบคุมขนาดของการลงทุนในตราสารแต่ละประเภทโดยพิจารณาจากระดับความเสี่ยงทั้งด้านเครดิต
และราคาควบคู่กันไป 
  6. ควบคุมความผันผวนหรืออายุครบก าหนดของตราสารหนี้ที่สหกรณ์มีอยู่ในครอบครอง 
 7. ความเสี่ยงด้านการลงทุน 
  พิจารณาความเสี่ยงด้านการลงทุนของสหกรณ์ การจัดหาเงินลงทุน สหกรณ์จะต้องจัดหาเงินลงทุนที่ไม่ขัด
ต่อ พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2540 มาตรา 60 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ สหกรณ์ได้ตั้ง
คณะอนุกรรมการด้านการลงทุนเพ่ือให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ การก าหนดนโยบายการลงทุนจะต้องท าอย่างชัดเจน
เป็นรูปธรรม เพ่ือก าหนดแนวทางการลงทุนให้สอดคล้องของแผนระดมเงินและแผนสินเชื่อ รวมถึงวัตถุประสงค์ของ
สหกรณ ์ 
  ปัจจัยเสี่ยง 

  1. การปรับเปลี่ยนนโยบายหรือแผนการลงทุน การเปลี่ยนแปลงผลตอบแทนการลงทุนในตลาดตราสาร
หนี้หรือตราสารทุน 
  2. การไม่ติดตามการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนและผลตอบแทนของสหกรณ์ 
  3. ความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการส่งมอบและการช าระราคาตราสารทุน 
  4. การลดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ในพอร์ตการลงทุน 
  5. ความเสี่ยงจากรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย      
  กิจกรรมควบคุม ( 5ข้อ) 
  1. มีการจัดท านโยบายการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม 
  2. มีการก าหนดเป้าหมายการลงทุนโดยพิจารณาการกระจายการลงทุนและผลตอบแทนที่ตั้งเกณฑ์ไว้ 
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  3. มีการก าหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องต่างๆ เช่น นโยบายการลงบัญชีและการตีมูลค่าตลาด 
  4. มีการกระจายการลงทุนโดยการลงทุนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์ 
  5. มีการฝากและลงทุนโดยเปรียบเทียบอันดับความเน่าเชื่อถือ และอัตราผลตอบแทน 
 8. ความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
  การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายตามข้อบัญญัติใน
กฎหมายกระทรวงการตรวจสอบ เพ่ือทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ.2556ประกอบกับสาระส าคัญในมาตรฐาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ได้ก าหนดให้ผู้
มีหน้าที่รายงาน ต้องก าหนดนโยบายที่แสดงถึงการรับเอามาตรการป้องกันและการปราบปรามการฟอกเงินและการ
ต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย มาเป็นนโยบายหลักขององค์กรและมีความส าคัญเท่าๆกับนโยบาย
หลักในการด าเนินงานของสหกรณ์ 
  ปัจจัยเสี่ยง 
  1. ผู้มีหน้าที่ไม่แจ้งให้ลูกค้าที่มาติดต่อธุรกรรมกับสหกรณ์แสดงตน 
  2. ผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมาย ไม่รายงานด้านการฟอกเงินและสนับสนุนการเงินแก่การก่อการร้าย
อย่างถูกต้องสม่ าเสมอ 
  3. ไม่มีการตรวจสอบธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยและกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนการส่ง
รายงาน 
  4. ผู้มีหน้าที่รายงาน ไม่รายงานการท าธุรกรรมและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการท าธุรกรรมตามข้อก าหนดตาม
ความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
  กิจกรรมควบคุม ( 5ข้อ) 
  1. นโยบายการรับสมาชิก สมาชิกของสหกรณ์ฯ สหกรณ์ต้องให้สมาชิกแสดงตน การระบุตัวตนและการ
พิสูจน์ตัวตนของสมาชิก 
  2. ก าหนดให้มีการรายงานการท าธุรกรรมต่อสหกรณ์ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตามหลักเกณฑ์
ของกฎหมาย 
  3. ก าหนดผู้ที่อยู่ในข่ายต้องบริหารความเสี่ยง และก าหนดปัจจัยเสี่ยงส าคัญในการพิจารณาประเมินความเสี่ยง 
เพื่อให้ทราบว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นแหล่งฟอกเงินหรือสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมากน้อยเพียงใด    
  4. การตรวจสอบรายชื่อบุคคลที่ถูกก าหนด (Sanction Lists) 
  5. มีการก าหนดมาตรการ การแสดงตนของสมาชิกท่ีสอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อบังคับของทางการ  
 9. ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง 
  การก ากับดูแลองค์กรที่ดี ครอบคลุมการมีโครงสร้างพื้นฐานของแนวทางก ากับ แนวทางการปฏิบัติ และการ
แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง สหกรณ์ต้องสร้างความเชื่อม่ันให้กับสมาชิก และผู้มีส่วนได้เสีย
ในการใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การบริหารสหกรณ์อันเป็นผลมาจากประสบการณ์หรือความคาดหวังในสหกรณ์ 
  ปัจจัยเสี่ยง 
  1. การด าเนินงานไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์ 
  2. การให้บริการกับสมาชิกในด้านต่างๆ สมาชิกไม่พึงพอใจ 
  3. สถานะความเข้มแข็งทางด้านการเงินของสหกรณ์  
  4. การได้รับข่าวสารเชิงลบของกระบวนการสหกรณ์ ที่ไม่มีมูลความจริง ของสมาชิกหรือบุคคลภายนอก 
  5. ไม่ได้ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและไม่มีการทบทวนอย่างต่อเนื่อง 
  6. ข้อมูลสมาชิกถูกใช้ผิดวัตถุประสงค์ที่ได้รับการยินยอม  
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  กิจกรรมควบคุม ( 3ข้อ) 
  1. ผู้ปฏิบัติหรือฝ่ายจัดการต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
  2. บุคลากรทุกระดับมีความมุ่งมั่น ปณิธาน ที่จะพัฒนาจริยธรรมจรรยาบรรณ ตามภาระงานของตนให้ดีขึ้น 
  3. การด าเนินงานจะต้องมีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ 
  4. มีการตั้งคณะท างาน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562   
  5. มีการรายงานการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลให้คณะกรรมการทราบ 
 
 
 





แผนการลงทุนประจ าปี 2566 
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 นโยบายและแผนการลงทุนประจ าปี 2566  
 นโยบายการลงทุนของสหกรณ์ คือ การบริหารเงินของสหกรณ์โดยมุ่งเน้นให้ความส าคัญในเรื่องความปลอดภัย
ของเงินต้น กับ ผลตอบแทนจากการลงทุน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ภายใต้ขอบเขตกรอบของพระราชบัญญัติของ
สหกรณ์ กฎกระทรวง ประกาศ คพช. และข้อบังคับของสหกรณ์ โดยก าหนดนโยบายและแผนการลงทุน  
การลงทุนของ สอ.ตร. พิจารณาลงทุนตามกฎหมายสหกรณ์ ได้แก่  
 1. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 62 ก าหนดให้เงินของสหกรณ์นั้น
สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ดันต่อไปนี้  
  (1) ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
  (2) ฝากในธนาคารหรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินของสหกรณ์ 
  (3) ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
  (4) ซื้อหุ้นของธนาคารที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์ 
  (5) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
  (6) ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันท าให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของ
สหกรณ์โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ 
  (7) ฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติก าหนด  
 2. ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อก าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนของ
สหกรณ์ พ.ศ.2563 
 ข้อ 3 เงินของสหกรณ์อาจฝากหรือลงทุน ดังต่อไปนี้  
  (1) บัตรเงินฝากท่ีธนาคารเป็นผู้ออก 
  (2) ตั๋วแลกเงินที่ ธนาคารเป็นผู้ รับรอง สลักหลังหรือรับอาวัล หรือตั๋ วสัญญาใช้ เงินที่ ธนาคาร  
เป็นผู้สลักหลังหรืออาวัล โดยไม่มีข้อจ ากัดความรับผิด 
  (3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใช่รัฐวสาหกิจเป็นผู้ออก 
  (4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่งสถาบันคุ้มครอง
เงินฝากประกันช าระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย 
  (5) ตราสารแสดงสิทธิ ในหนี้ที่ นิติบุคคลเฉพาะกิจ เป็นผู้ออกภายใต้ โครงการแปลงสินทรัพย์  
เป็นหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตตามพระราชก าหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์  
พ.ศ.2540 และตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัด
อันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
  (6) หุ้นกู้ที่มีหลักประกัน หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A- ขึ้นไป 
จากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ 
  (7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและอยู่ในการ
ก ากับดูแลของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
  (8) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ.2542  
 3. ข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด หมวด 4 การด าเนินงาน ข้อ 20. การฝากหรือ
การลงทุนของสหกรณ์ 

เงินของสหกรณ์นั้น สหกรณ์อาจฝากหรือลงทุนได้ตามที่ก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์  
และภายใต้กฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ โดยค านึงถึงความมั่นคงและประโยชน์สูงสุดที่สหกรณ์หรือสมาชิกจะได้รับ 

เพ่ือให้การบริหารเงินลงทุนเป็นไปอย่างต่อเนื่องตามนโยบายข้างต้น สอ.ตร. จึงก าหนดนโยบาย  
และแผนการลงทุนส าหรับปี 2566 ดังนี้ 
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  1. ก าหนดนโยบายและขอบเขตการลงทุนของ สอ.ตร. ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542  
และแก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติเรื่อง ข้อก าหนดการฝากหรือ
ลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ.2563 
  2. ก าหนดสัดส่วนของการลงทุนแต่ละประเภท สอ.ตร บริหารการจัดการด้วยความระมัดระวังให้เป็นไป
ตามความเหมาะสม เพ่ือสอดคล้องกับทุนด าเนินงานและความเสี่ยง โดยปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมตาม
ภาวะเศรษฐกิจและภาวะการลงทุนในขณะนั้นๆ  
 
  ก าหนดนโยบายและขอบเขตการลงทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภท วงเงิน 
1.พันธบัตรรัฐบาล/พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย/พันธบัตร
รัฐวิสาหกิจ (ตาม พรบ.สหกรณ์ มาตรา 62 (3) 

ไม่เกินร้อยละ 10 ของสินทรัพย์ 

2.ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ไม่ด้อยสิทธิหรือมีหลักประกันและได้รับ
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ A- ถึง AAA (ประกาศ คพช.
พ.ศ.2563 ข้อ3 (6) 

ไม่เกินร้อยละ 40 ของสินทรัพย์ 

3.เงินฝากธนาคารพาณิชย์ (ตาม พรบ.สหกรณ์ มาตรา 62 (2) ไม่เกินร้อยละ 10 ของสินทรัพย์ 
4.เงินฝากสหกรณ์อ่ืน (ตาม พรบ.สหกรณ์ มาตรา 62 (1) ไม่เกินร้อยละ 20 ของสินทรัพย์ 
5.หุ้นสามัญ (หุ้นชุมนุม) (ตาม พรบ.สหกรณ์ มาตรา 62 (1) ไม่เกินร้อยละ 20 ของสินทรัพย์ 
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 รายละเอียดกรอบการลงทุน 

ประเภทท่ี 1 ตราสารหนี้ วงเงิน 
พันธบัตร 
1. พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล 

ไม่เกินร้อยละ 10 
ของสินทรัพย์ สอ.ตร. 

  

2. พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือตราสารการเงินที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศ
ไทย 
3. ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ 
         3.1 มีรัฐบาลค้ าประกัน 
         3.2 มีหลักทรัพย์อื่นค้ าประกัน(ไม่มีรัฐบาลค้ าประกัน) 
หุ้นกู้ที่ออกโดยบริษัทเอกชน   
หุ้นกู้ที่มีประกัน หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัทเอกชนทุกแห่งรวมรัฐวิสาหกิจที่ผ่านการแปร
รูปตาม พ.ร.บ. ทุนรัฐวิสาหกิจ ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ไม่ต่ ากว่าระดับ A- 

ไม่เกินร้อยละ 40 
ของสินทรัพย์ สอ.ตร. 

ประเภทท่ี 2   เงินฝากธนาคารพาณิชย์ วงเงิน 
น าฝากธนาคารพาณิชย์ (ออมทรัพย์ทุกประเภท และประจ าทุกประเภท)   
1) บมจ.ธนาคารกรุงเทพ     2) บมจ.ธนาคารกรุงไทย  3) บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ 
4) บมจ.ธนาคารกสิกรไทย   5) บมจ.ธนาคารธนชาต   6) บมจ.ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
7) บมจ.ธนาคารทหารไทย  8) บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย) 9) บมจ.ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) 
10) ธนาคารออมสิน         11) ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
12) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 13) ธนาคารยูโอบี 
14) ธนาคารอ่ืนๆที่คณะกรรมการมีมติให้ฝาก 

ไม่เกินร้อยละ 10 
ของสินทรัพย์ สอ.ตร. 

ประเภทท่ี 3 ตราสารทุน วงเงิน 
ซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ ไม่เกินร้อยละ 20 

ของสินทรัพย์ สอ.ตร. 
ประเภท 4. เงินฝากสหกรณ์อื่น วงเงิน 

1. น าฝากเงินกับสหกรณ์อ่ืน หรือ ชุมนุมสหกรณ์ ได้ทุกประเภท 
(ออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ ประจ า ฯลฯ) 

ไม่เกินร้อยละ 20 
ของสินทรัพย์ สอ.ตร. 

2. ตั๋วสัญญาใช้เงิน(P/N), ตั๋วแลกเงิน(B/E) 
          สามารถซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ได้ทุกประเภทกับสหกรณ์อ่ืน หรือ ชุมนุม
สหกรณ์ 

ประเภทท่ี 5  จ้างบริษัทหลักทรัพย์บริหารกองทุนส่วนบุคคล 
อ านาจอนุมัติ
ด าเนินการ 

กรอบเงื่อนไข 
     การจ้างบริษัทหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เพ่ือบริหารการลงทุน
ให้แก่สหกรณ์ รวมทั้งวงเงินในการลงทุน ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี ซื้อหรือลงทุน ในตราสารเงิน (เงินฝาก ตั๋วแลกเงิน) ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่ได้รับ
การจัดอันดับเครดิตตั้งแต่ A- ขึ้นไป และ ตราสารทุน( หุ้นรัฐวิสาหกิจ และหุ้นที่ได้รับความ
เห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ เช่น PTT PTTEP MCOT AOT EGATIF ตามที่สหกรณ์ได้
ก าหนดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลไว้ 

คณะกรรมการ
ด าเนินการ 

และตามสัญญาว่าจ้าง 
  






