
¡ÅØ‹ÁÇÔà¤ÃÒÐË�¡Í§·Ø¹¾Ñ²¹ÒÊË¡Ã³�



ค ำน ำ 
 

  การจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์เป็นเครื่องมือส าคัญอีกหนึ่งเครื่องมือที่น ามาใช้เพ่ือ
เป็นกรอบในการพิจารณาเงินกู้ให้แก่สหกรณ์น าเงินกู้ไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ ตาม
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ และครอบคลุมความเสี่ยงในการไม่สามารถช าระหนี้ในแต่ละปีงบประมาณนั้น ๆ ทุกกรณี
และน าไปสู่การเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
  การจัดท าคู่มือการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็น
แนวทางในการจัดเก็บข้อมูลจากรายงานงบการเงินต่าง ๆ ของสหกรณ์ และข้อมูลด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
สามารถน าข้อมูลที่จัดเก็บได้ป้อนลงระบบโปรแกรมการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ได้อย่างถูกต้อง 
แม่นย า และเพ่ือให้ผลการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ มีความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ สามารถน าผล
การจัดชั้นไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ 

  ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เล่มนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานในระบบจัดชั้น
ลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณแ์ละน าไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 

 

กลุ่มวิเคราะห์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
         พฤษภาคม 2560 

 
 

 

 

 



บทที่ 1 

บทน า 

1.1 การจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

  การจัดชั้นลูกหนี้ของกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญอีกเครื่องมือหนึ่งที่น ามา 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการพิจารณาเงินกู้ให้แก่สหกรณ์น าเงินกู้ไปใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการด าเนินธุรกิจ ตาม
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ รวมทั้งครอบคลุมความเสี่ยงของสหกรณ์ในการไม่สามารถช าระหนี้ในแต่ละปีงบประมาณ
นั้น ๆ ทุกกรณี  
 กองทุนพัฒนาสหกรณ์ได้ด าเนินการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 
เป็นต้นมา โดยได้ก าหนดชั้นลูกหนี้เป็น 6 ชั้น คือ ชั้นพิเศษ , ชั้น  1 , 2 , 3 , 4 และ 5 ซึ่งการก าหนดชั้น
ดังกล่าวได้พิจารณาวินัยทางการเงินเพียงด้านเดียว จึงไม่สามารถสะท้อนภาพฐานะลูกหนี้ได้อย่างแท้จริง 
 ในปี 2553 จึงได้น าข้อมูลของสหกรณ์ ประกอบด้วยข้อมูลที่ส าคัญ 3 ด้าน คือ ด้านการเงิน 
ด้านการควบคุมภายใน และประวัติการส่งช าระหนี้ มาพิจารณาการจัดชั้นลูกหนี้ด้วย ได้ก าหนดชั้นลูกหนี้เป็น 
4 ชั้น คือ ชั้น A , B , C และ D โดยจะด าเนินการจัดชั้นลูกหนี้เป็นประจ าทุกปีงบประมาณ แม้ว่าสหกรณ์นั้น ๆ 
จะเคยกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ไปแล้วก็ตาม โดยส านักงานสหกรณ์จังหวัดจะสรุปผลข้อมูลจากเอกสารทาง
การเงินต่าง ๆ ของสหกรณ์ตามแบบฟอร์มที่ส่วนกลางก าหนด (แบบ กพส.9) แล้วจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดให้ส่วนกลางตรวจสอบและประมวลผลเพ่ือประกาศชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ประจ าปี
งบประมาณ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ได้สนับสนุนการท างาน 
ให้มีประสิทธิภาพ และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ให้ทันต่อความต้องการของ
ผู้ใช้บริการจึงจัดท าระบบการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ส าเร็จรูป โดยให้เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคสามารถ
ป้อนข้อมูลผ่านระบบการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ที่ http://kpsfund.cpd.go.th แล้วจัดส่งเอกสาร
ประกอบที่เก่ียวข้องการจัดชั้นลูกหนี้ ฯ ของสหกรณ์ท้ังหมดให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ เพ่ือตรวจสอบและอนุมัติผล
การจัดชั้นลูกหนี้ ฯ และประกาศชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้สหกรณ์ถือใช้ในปีงบประมาณ นั้น ๆ  

1.2 ปัญหาและอุปสรรค 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เริ่มน าระบบการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ที่ได้รับการ
พัฒนาระบบใหม่มาใช้งาน โดยให้เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคป้อนข้อมูลผ่านระบบการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนา
สหกรณ์ที่ http://kpsfund.cpd.go.th เป็นครั้งแรก โดยก่อนจะป้อนข้อมูลเข้าระบบ เจ้าหน้าที่ของส านักงาน
สหกรณ์จังหวัดจะต้องตรวจสอบ และจัดเก็บข้อมูลตามแบบ กพส.9 ให้ถูกต้อง แล้วจึงรวบรวมเอกสาร  
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของสหกรณ์ส่งให้ส่วนกลางด าเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และท าการอนุมัติ
ผลการจัดชั้นลูกหนี้ ฯ ดังกล่าว ดังนั้น ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จ าเป็นต้องจัดท าอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
ซึ่งหากข้อมูลผิดพลาดจะส่งผลต่อการเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากสหกรณ์ 

จากผลการตรวจสอบข้อมูลในระบบ พบว่าการป้อนข้อมูลผ่านระบบยังไม่ถูกต้อง ดังนี้ 
1. การจัดเก็บข้อมูลในงบการเงินของสหกรณ์แต่ละส่วน ไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 

  2. การจัดส่งเอกสารให้ส่วนกลาง กับการป้อนข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ไม่สอดคล้องกัน 
  3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามข้ันตอนในส่วนของเมนูต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง 
  4. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติยังขาดการศึกษาการใช้งานของระบบให้ครบถ้วนทุกด้าน เช่น การ
เรียกดูรายงานผลการจัดชั้น ฯ ผ่านระบบ 
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  เพ่ือให้การจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์สามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ถูกต้อง แม่นย า และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงจ าเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานในระบบจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์เพ่ิมมากขึ้น 

1.3 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลจากรายงานงบการเงินต่าง ๆ และ
ข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และน าข้อมูลที่จัดเก็บได้ป้อนลงระบบโปรแกรมการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
ได้อย่างถูกต้อง แม่นย าและมีประสิทธิภาพ  
  2. เพ่ือให้ผลการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์มีความถูกต้อง แม่นย า และมีมาตรฐาน
เดียวกันทั่วประเทศ 

1.4 การน าผลการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ไปใช้ประโยชน์ 
ผู้ใช ้ ประโยชน์ 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 
ส่งเสริมสหกรณ ์

น าผลการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  ไปใช้ในการก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
กองทุนพัฒนาสหกรณ์  ของสหกรณ์ที่มีความประสงค์ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  
โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นลูกหนี้ การเรียกเก็บอัตรา ดอกเบี้ยเงินกู้  
และการก าหนดวงเงินกู้กองทนุพัฒนาสหกรณ์  ลงวันที่  9  ธันวาคม  พ.ศ. 2552 

สหกรณ ์
 

 2. สร้างแรงจูงใจในการช าระหนี้  เมื่อได้รับการจัดชั้นลูกหนี้แล้ว  สหกรณ์สามารถ
ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  และได้รับอัตราดอกเบี้ยตามชั้นลูกหนี้  ที่กองทุน
พัฒนาสหกรณ์ก าหนด  และจะได้ลดต้นทุนในการด าเนินงานในปีถัดไป หากสหกรณ์
บริหารจัดการ  และมีวินัยทางการเงินดี  จะได้รับการเลื่อนชั้นลูกหนี้ที่อยู่ในระดับดี  
และได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ ากว่าเดิม 
 3. ประโยชน์ในการตัดสินใจ  ถึงแม้ว่าสหกรณ์จะไม่ยื่นกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์แต่
สหกรณส์ามารถใช้ผลการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ วัดผลการบริหารจัดการ 
เทียบกับปีที่ผ่านมาได้ และน ามาเป็นตัวเปรียบเทียบในการเข้าถึงแหล่งทุนต่าง ๆ ได้  
รวมถึงการใช้ประโยชน์จากมาตรฐานทางการเงิน  เช่น  อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน  จะ
สะท้อนให้เห็นภาพการบริหารจัดการหนี้สิน  ควรลดความเสี่ยงที่จะเกิดจากการก่อ
หนี้  และหาแนวทางในการเพ่ิมทุนภายในของสหกรณ์  เช่น  การระดมหุ้นเพ่ิม เพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์เอง 
 4. ค่าอัตราส่วนที่ได้สามารถน าไปใช้ในการ  วางแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 5. สหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ  เพราะกรมตรวจบัญชี -
สหกรณ์ ได้น าระบบการควบคุมภายใน ตามแนวทาง COSO (The Committee  of 
Sponsoring Organization the Treadway Commission) มาใช้ในการประเมิน
คุณภาพการควบคุมภายในของแต่ละสหกรณ์ ซึ่งเป็นกลไกส าคัญที่ให้ความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลต่อผู้บริหารสหกรณ์ 
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1.5  ขั้นตอนการท างานของระบบ 
1.5.1  ส่วนกลาง ก าหนดเกณฑ์การจัดชั้นโดยพิจารณาจากข้อมูล 
1) มาตรฐานทางการเงิน 
2) การควบคุมภายในของสหกรณ์ 
3) วินัยทางการเงิน 
1.5.2  ส่วนกลาง ท าการก าหนดโครงการ  อัตราดอกเบี้ย 
1.5.3  ผู้ปฏิบัติการระดับจังหวัดบันทึกและแก้ไขข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ผ่านระบบ 
1.5.4  ผู้อนุมัติระดับจังหวัด ตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ผ่านระบบเมื่อเห็นว่าถูกต้องให้จัดส่งใน
ระบบ พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ส่วนกลางเพ่ือตรวจสอบ 
1.5.5  ส่วนกลาง ค านวณขนาด และแบ่งชั้นลูกหนี้สหกรณ์ 
1.5.6  ส่วนกลาง อนุมัติผลการจัดชั้นลูกหนี้และแจ้งให้จังหวัดทราบ 
1.5.7  ผู้ปฏิบัติการระดับจังหวัด ท าการบันทึกและแก้ไขค าขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกู้ 
1.5.8  ผู้อนุมัติระดับจังหวัด ท าการตรวจสอบ และส่งข้อมูลค าขออนุมัติเบิกจ่ายเงินกู้ให้ส่วนกลาง 
1.5.9  ส่วนกลาง ท าการอนุมัติเบิกจ่ายค าขอเงินกู้ 
1.5.10  จังหวัด ท าการบันทึกข้อมูลเลขท่ีสัญญา และข้อมูลการเบิกจ่าย 
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บทที่ 2 
การทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการจัดท าคู่มือการจัดชั้นลูกหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  ได้ใช้ความรู้ทางวิชาการหรือแนวคิด

ที่ใช้ในการด าเนินงาน ดังนี้ 
2.1 มาตรฐานทางการเงินของสหกรณ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการจัดชั้นดอกเบี้ยเงินกู้ด้านสถาบันเกษตรกร ของธนาคาร 
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
2.3 แนวคิดการจัดชั้นลูกหนี้ของส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 
2.4 แนวคิดท่ีใช้ในการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

2.1 มาตรฐานทางการเงินของสหกรณ์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
(ที่มา : ข้อมูลและอัตราส่วนส าคัญของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเฉลี่ย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, 2548) 

2.1.1  มาตรฐานการเงิน 
         มาตรฐานการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  หมายถึง  ตัวชี้วัดทางการเงินที่ก าหนด

ขึ้นเพ่ือใช้ส าหรับเทียบเคียง  ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ท าให้เกิดผลดีต่อการก ากับดูแลการเงินของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร  ดังนั้น ตัวชี้วัดการเงินนั้นต้องเที่ยงตรง  เพ่ือให้สามารถน าไปเทียบเคียงได้อย่างน่าเชื่อถือ  ซึ่งจะ
แสดงถึงประสิทธิภาพทางการบริหารการเงิน  ที่จะส่งผลให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารทางการเงิน
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้เป็นอย่างดีในอนาคต 

2.1.1.1 ประเภทของมาตรฐานการเงิน 
มาตรฐานการเงินในการเทียบเคียงเพ่ือการก ากับดูแล  และเฝ้าระวังทางการเงิน

ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 
1) มาตรฐานเชิงปริมาณ 

(1)  Peer Group : ข้อมูลและอัตราส่วนส าคัญของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
เฉลี่ย  ใช้เปรียบเทียบต าแหน่งหรือผลการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ภายใน ประเภท  ขนาด  
เวลา และสถานการณ์เดียวกัน 

(2)  Benchmark : อัตราส่วนมาตรฐานทางการเงินใช้เปรียบเทียบเพ่ือ
ปรับปรุงผลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ  และสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน 

2) มาตรฐานเชิงคุณภาพBest Practice :ข้อพึงปฏิบัติที่ดีในการจัดการธุรกิจ  
ใช้เป็นแนวทางให้ฝ่ายจัดการใช้ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1.1.2  การก าหนดมาตรฐานการเงิน 
มาตรฐานการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  ได้จ าแนกการวิเคราะห์ภายใต้

มาตรฐาน 3 รูปแบบ ได้แก่ 
1) มาตรฐานตามมุมมองทางการเงิน (Financial Standard)ได้น า 6 มิติ ของ 

CAMELS Analysis มาดัดแปลงและประยุกต์ใช้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรด้วยกัน คือ 
มิติที่ (1)  C-Capital Strength : ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง 

ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง  หรือความเข้มแข็งของเงินทุน  
วิเคราะห์ได้จากความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง เป็นความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้อง กับการจัดหา
เงินทุนในรูปของการก่อหนี้ผูกพัน  เงินทุนปริมาณเท่าใดถึงเพียงพอที่จะปกป้องเจ้าหนี้  และเงินทุนปริมาณ
เท่าใดที่จะท าให้เจ้าของพอใจกับผลตอบแทนที่ได้รับ  เงินทุนในที่นี้เน้นเงินทุนภายในเป็นหลัก  โดยเฉพาะใน
ส่วนทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  ควรมีลักษณะไม่สามารถถอนได้  และไม่ผูกพันที่จะจ่ายผลตอบแทน 
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มิติที่(2)  A-Asset Quality : คุณภาพของสินทรัพย์ 

คุณภาพของสินทรัพย์เป็นการวิเคราะห์ว่า  สินทรัพย์ที่กิจการมีอยู่ตามที่
ปรากฏในงบดุลได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพน้อยเพียงใด  สินทรัพย์ที่จะวัดประสิทธิภาพในที่นี้คือ  ลูกหนี้
สินค้าคงคลัง และสินทรัพย์รวม 

มิติที่ (3)  M-Management Ability : ขีดความสามารถในการบริหาร 
การบริหารจัดการเป็นปัจจัยส าคัญของกิจการ  ในการน าปัจจัยทางการ

เงินสร้างมูลค่าเพ่ิม  ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่กิจการประสบอยู่  ให้บรรลุซึ่ง
วัตถุประสงค์ของกิจการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

มิติที่ (4) : E-Earning Sufficiency : การท าก าไร 
การท าก าไรเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จในเชิงธุรกิจของกิจการ  ในปัจจุบัน

นักวิเคราะห์จ านวนมากให้ความสนใจกับอัตราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไร  ก่อนหักค่าใช้จ่ายด าเนินงาน  
ขณะเดียวกันอัตราก าไรสุทธิ  อัตราค่าใช้จ่าย  ก็เป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องวิเคราะห์  ทั้งนี้ เพ่ือวัดประสิทธิภาพในการ
ท าก าไร  และเพ่ือหาแนวโน้มของก าไรของกิจการ 

มิติที่ (5) : L-Liquidity : สภาพคล่อง 
สภาพคล่อง เป็นการพิจารณาความเพียงพอของเงินสด  หรือสินทรัพย์ที่

มีสภาพใกล้เคียงเงินสด  รวมถึงสินทรัพย์อ่ืนที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย  สภาพคล่องวัดได้จาก
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน  ซึ่งค านวณได้จากสัดส่วนระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียน 

มิติที่ (6) : Sensitivity : ผลกระทบของธุรกิจ 
ผลกระทบของธุรกิจหรือความอ่อนไหวของธุรกิจเป็นผลกระทบจาก

ปัจจัยแวดล้อมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  อันมีสาเหตุจากปัจจัยเสี่ยงที่มาจากภาครัฐ  หรือจาก
สถานการณ์ท่ัวไป ภัยธรรมชาติ ฯลฯ  ซึ่งปัจจัยเสี่ยงนี้สามารถสืบค้นจากแหล่งอ่ืนเพื่อใช้อ้างอิง 

2) มาตรฐานตามประเภท (Type Standard)ประเภทสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
ในประเทศไทย ได้ก าหนดประเภทสหกรณ์ไว้ 7 ประเภท คือ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม 
สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

3) มาตรฐานตามขนาด (Size Standard)ขนาดสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ได้
จัดแบ่งไว้ตามเกณฑ์การจัดขนาด 4 ขนาด คือ ขนาดใหญ่มาก ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 

2.1.2 ข้อมูลและอัตราส่วนส าคัญของสหกรณ์เฉลี่ย (Peer Group)คือ  ค่าเฉลี่ยของข้อมูลและ
อัตราส่วนของสหกรณ์ท่ีด าเนินงาน  และไม่มีส่วนขาดแห่งทุน (ทุนติดลบ)  ที่สามารถอธิบายให้เห็นถึงลักษณะ
ของข้อมูลและอัตราส่วนของสหกรณ์ ประเภท และขนาดนั้น ๆ  เพ่ือการอ้างอิงส าหรับเปรียบเทียบในด้านต่าง 
ๆ 

2.1.2.1  การประยุกต์ใช้ Peer Group ในการวิเคราะห์เทียบเคียง 
จุดประสงค์ของการน ามาตรฐานการเงินในส่วนของข้อมูลส าคัญ  และอัตราส่วน

ส าคัญของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (Peer Group) ใช้ในการวิเคราะห์กลุ่มเทียบเคียง (Peer Group 
Analysis) คือ การตีความหมายข้อมูลจากงบการเงิน เพ่ือให้มองเห็นภาพของฐานะการเงินและโครงสร้าง
การเงินว่ามีจุดอ่อนและจุดแข็งทางการเงินอย่างไร เพ่ือใช้เป็นแนวทางประกอบการตัดสินใจทางการเงิน และ
การบริหารงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

ระดับเทียบเคียง  ในการจัดระดับเทียบเคียงมาตรฐานทางการเงิน  เพ่ือวัด
ประสิทธิภาพการบริหารการเงินของสหกรณ์  มีเป้าหมายให้มาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ในการก ากับดูแล  และเฝ้า 
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ระวังทางการเงินของสหกรณ์  ซึ่งอัตราส่วนทางการเงินนี้อาจมีความหมายเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบ  โดย
ประยุกต์ใช้ในการเปรียบเทียบเคียง  3 ระดับ ดังนี้ 

1) ระดับสูงกว่ามาตรฐาน  (Above Standard Level) 
สหกรณ์ที่อยู่ในระดับสูงกว่ามาตรฐาน  ควรจะมีความเพียงพอของเงินทุนต่อ

ความเสี่ยง คุณภาพของสินทรัพย์ การบริหารจัดการ การท าก าไร และสภาพคล่อง  อยู่ในระดับสูงกว่าค่า
มาตรฐานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในขนาด และประเภทเดียวกัน 

2) ระดับมาตรฐาน  (Standard Level) 
สหกรณ์ท่ีอยู่ในระดับมาตรฐานที่เพียงพอ  ควรจะมีความเพียงพอของเงินทุนต่อ

ความเสี่ยง คุณภาพของสินทรัพย์ การบริหารจัดการ การท าก าไร และสภาพคล่อง  อยู่ ในระดับค่ามาตรฐาน
ของสหกรณ์ ในขนาด และประเภทเดียวกัน 

3) ระดับต่ ากว่ามาตรฐาน  (Below Standard Level) 
สหกรณ์ที่อยู่ในระดับต่ ากว่ามาตรฐาน  ควรจะมีความเพียงพอของเงินทุนต่อ

ความเสี่ยง คุณภาพของสินทรัพย์ การบริหารจัดการ การท าก าไร และสภาพคล่อง  อยู่ในระดับต่ ากว่าค่ า
มาตรฐานของสหกรณ์ ในขนาด และประเภทเดียวกัน 

2.1.2.2 ประโยชน์จากการวิเคราะห์กลุ่มเทียบเคียง ( Peer Group Analysis) 
การวิเคราะห์กลุ่มเทียบเคียงมีประโยชน์ต่อผู้ใช้แต่ละกลุ่มแตกต่างกันไปตาม

จุดมุ่งหมายในการใช้ผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 
1) คณะกรรมการด าเนินการ/ผู้บริหาร  วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการ

ด าเนินงานเพ่ือน ามาใช้ประกอบการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนา ปรับปรุง ควบคุมทางการเงินของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร 

2) เจ้าหนี้  วิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน  และความสามารถในการช าระหนี้  
เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาการให้สินเชื่อแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

3) สมาชิก  วิเคราะห์การด าเนินงานภายใต้การบริหารงานของคณะผู้บริหารเพ่ือ
การก ากับดูแลการบริหารงานสหกรณ์สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

4) ผู้สอบบัญชี  วิ เคราะห์รายการต่าง ๆ  ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง  เพ่ือให้
ข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตกับผู้บริหาร  ในการปรับปรุงการด าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  ให้มี
ประสิทธิภาพ 

5) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์  วิเคราะห์ทางการเงิน  เพ่ือวางแผนพัฒนาและ
ส่งเสริมสหกรณ์  ให้มีความมั่นคง เข้มแข็ง 

2.1.2.3 อัตราส่วนทางการเงิน วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน (CAMELS 
ANALYSIS RATIOS) ในมุมมองแต่ละมิติ 
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มิติที่ 1) ความพอเพียงของเงินทุนต่อความเสี่ยง (C : CapitalStrength) 
 
อัตราส่วนทางการเงิน สูตรการค านวณ 
อัตราหนี้สินต่อทุน หนี้สินทั้งสิ้น 

ทุนของสหกรณ ์
อัตราทุนส ารองต่อสินทรัพย์ (เท่า) ทุนส ารอง 

สินทรัพย์ทั้งสิ้น 
อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ์ (%) ทุนของสหกรณ์ปีปัจจุบัน – ทุนของสหกรณ์ปีก่อน X 100 

ทุนของสหกรณ์ปีก่อน 

อัตราการเติบโตของหนี้ (%) หนี้สินทั้งสิ้นปีปัจจุบัน – หนี้สินทั้งสิ้นปีก่อน X 100 
หนี้สินทั้งสิ้นปีก่อน 

อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (%) ก าไรสุทธิX 100 
ทุนของสหกรณ์เฉลี่ย 

 
มิติที่ 2) คุณภาพสินทรัพย์ (A : Asset Quality) 
 
อัตราส่วนทางการเงิน สูตรการค านวณ 
อัตราการค้างช าระ 
(ส าหรับภาคเกษตร) 

หนี้ที่ไม่สามารถช าระได้ตามก าหนด X 100 
หนี้ที่ถึงก าหนดช าระ 

อัตราหมุนของสินทรัพย์ (รอบ) ขาย/บริการ (รายได้ธุรกิจหลัก) 
สินทรัพย์ทั้งสิ้นถัวเฉลี่ย 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (%) ก าไรจากการด าเนินงาน X 100 
สินทรัพย์ถัวเฉลี่ย 

อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ (%) สินทรัพย์ทั้งสิ้นปีปัจจุบัน-สินทรัพย์ทั้งสิ้นปีก่อน X 100 
สินทรัพย์ทั้งสิ้นปีก่อน 

 
มิติที่ 3) การบริหารจัดการ (M : Management Ability) 
 
อัตราส่วนทางการเงิน สูตรการค านวณ 
อัตราการเติบโตของธุรกิจ (%) 
ธุรกิจสหกรณ์:ยอดเพ่ิมระหว่างปีแต่ละธุรกิจ
(รับฝากเงิน สินเชื่อ จัดหา รวบรวม บริการ
อ่ืน ๆ) 

มูลค่าธุรกิจรวมปีปัจจุบัน-มูลค่าธุรกิจรวมปีก่อน X 100 
มูลค่าธุรกิจรวมปีก่อน 

แนวโน้มปีหน้า 
(สมาชิก ทุน ธุรกิจ ก าไร) 

เป็นการพยากรณ์หรือคาดการณ์จากข้อมูลในอดีต 
(ข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี มาท าการพยากรณ์) 
โดยใช้โปรแกรม SPSS  หรือโปรแกรมใน Excel 
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มิติที่ 4) การท าก าไร (E : Earning Sufficiency) 
 
อัตราส่วนทางการเงิน สูตรการค านวณ 
อัตราก าไรต่อสมาชิก (บาท) ก าไรสุทธิ 

จ านวนสมาชิก 
อัตราเงินออมต่อสมาชิก (บาท) 
(เงินออม=เงินฝากสิ้นปีของสมาชิก+เงินหุ้น
สมาชิก) 

เงินรับฝากสมาชิก + ทุนเรือนหุ้น 
จ านวนสมาชิก 

อัตราหนี้สินต่อสมาชิก (บาท) 
(หนี้สิ้นปีสมาชิกก่อนหักหนี้สงสัยจะสูญ = ลูกหนี้
เงินกู้+ลูกหนี้การค้า+ลูกหนี้บริการอ่ืน ๆ) 

ลูกหนี้เงินกู้+ลูกหนี้การค้า + ลูกหนี้ค่าบริการอื่น 
จ านวนสมาชิก 

อัตราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไร 
ก่อนหักค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (%) 

ค่าใช้จ่ายด าเนินงานx 100 
ก าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 

อัตราการเติบโตของทุนส ารอง (%) ทุนส ารองปีปัจจุบัน – ทุนส ารองปีก่อน x 100 
ทุนส ารองปีก่อน 

อัตราการเติบโตของทุนสะสมอ่ืน (%) ทุนสะสมอ่ืนปีปัจจุบัน – ทุนสะสมอ่ืนปีก่อน X 100 
ทุนสะสมอ่ืนปีก่อน 

อัตราการเติบโตของก าไร (%) ก าไรสุทธิปีปัจจุบัน – ก าไรสุทธิปีก่อน x 100 
ก าไรสุทธิปีก่อน 

อัตราก าไรสุทธิ (%) ก าไรสุทธิ X 100 
ขาย/บริการ (รายได้ธุรกิจหลัก) 

 

มิติที่ 5) สภาพคล่อง (L : Liquidity) 

อัตราส่วนทางการเงิน สูตรการค านวณ 
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) สินทรัพย์หมุนเวียน 

หนี้สินหมุนเวียน 
อัตราหมุนของสินค้า (ครั้ง) 
(เฉพาะธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย) 

ต้นทุนสินค้าขาย 
สินค้าคงเหลือถัวเฉลี่ย 

อายุเฉลี่ยสินค้า (วัน) 365 วัน 
อัตราหมุนของสินค้า 

อัตราลูกหนี้ระยะสั้นที่ช าระได้ตามก าหนด (%) ลูกหนี้ระยะสั้นที่ช าระได้ตามก าหนด X 100 
ลูกหนี้เงินกู้ระยะสั้นที่ถึงก าหนดช าระ 

 
หมายเหตุ * การแปรผลมาตรฐานทางการเงิน 
  - ทุนหมุนเวียนใช้วัดความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้นเมื่อถึงก าหนดโดยเทียบ 
สัดส่วนระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนกับหนี้สินหมุนเวียนซึ่งจะท าให้ทราบว่าสหกรณ์มีสินทรัพย์ที่สามารถ 
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เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในระยะเวลาอันสั้นเป็นกี่เท่าของหนี้สินที่ต้องช าระคืนในช่วงเวลา 1 ปี กรณีอัตราส่วนทุน
หมุนเวียนมีผลลัพธ์สูงแสดงว่าสหกรณ์มีความสามารถในการช าระหนี้ระยะสั้นเมื่อถึงก าหนดสูงมีสภาพคล่อง
ทางการเงินดีหากมองในด้านเจ้าหนี้การมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนสูงยิ่งดี แต่หากมองในด้านสหกรณ์แล้วการมี
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนสูงอาจก่อให้เกิดปัญหาได้เนื่องจากสหกรณ์อาจมีสินทรัพย์หมุนเวียนมากเกินความ
จ าเป็นและไม่ได้ใช้สินทรัพย์นั้นให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
  - หนี้สิน : ทุน เป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดความสามารถในการก่อหนี้ของสหกรณ์ว่าควรก่อหนี้มาก
น้อยเพียงใดจึงจะเหมาะสมและไม่เสี่ยงต่อเจ้าหนี้ ในการที่จะได้รับช าระหนี้คืนจากสหกรณ์กรณีอัตราส่วน
หนี้สินทั้งสิ้นต่อทุนมีผลลัพธ์สูงแสดงว่าเจ้าหนี้ต้องรับภาระความเสี่ยงสูงในการไม่ได้รับช าระหนี้คืนแต่หาก
อัตราส่วนนี้มีผลลัพธ์ต่ าเกินไปก็ไม่เป็นผลดีนอกจากจะแสดงว่าเครดิตของสหกรณ์ไม่ดีแล้วยังอาจท าให้การ
ขยายตัวของสหกรณ์เป็นไปอย่างเชื่องช้าด้วยไม่มีการระดมทุนในรูปของการกู้ยืมจึงจะเหมาะสมและไม่เสี่ยงต่อ
เจ้าหนี้ในการที่จะได้รับช าระหนี้คืนจากสหกรณ์ 
  - การหมุนของสินทรัพย์ใช้วัดความสามารถในการใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ของสหกรณ์เพ่ือ
ก่อให้เกิดรายได้มากน้อยเพียงใดกรณีอัตราหมุนของสินทรัพย์มีผลลัพธ์สูงแสดงว่าสหกรณ์มีความสามารถ   ใน
การใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่เพ่ือก่อให้เกิดรายได้สูงแต่หากอัตราส่วนนี้มีผลลัพธ์ต่ าเกินไปอาจแสดงว่าสหกรณ์มี
สินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียนหรือสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้มากเกินไปหรืออาจมีเงินทุนที่ไม่ได้น าไปลงทุนให้
ได้รับผลตอบแทนตามสมควร 
  - การเติบโตของธุรกิจใช้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณธุรกิจว่ามีการเพ่ิมขึ้นหรือลดลง
อย่างไรโดยเปรียบเทียบปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ในปีปัจจุบันกับปีก่อนเพ่ือดูแนวโน้มหรือทิศทางในปีต่อไป 
กรณีอัตราการเติบโตของธุรกิจมีผลลัพธ์เพ่ิมขึ้นแสดงว่าสหกรณ์มีปริมาณธุรกิจเพ่ิมขึ้นจากปีก่อนซึ่งอาจสรุปได้
ว่าสหกรณ์สามารถอ านวยประโยชน์ให้แก่สมาชิกเพ่ิมขึ้นอย่างไรก็ตามสหกรณ์ควรพิจารณาเป็นรายธุรกิจว่า
ปริมาณธุรกิจใดที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลงอย่างไรเพ่ือให้สามารถวางแผนงานให้เกิดประโยชน์แก่สมาชิกและสร้าง
รายได้เพ่ิมข้ึน 
  - ก าไรสุทธิ แสดงถึงประสิทธิภาพในการด าเนินงานเพ่ือก่อให้เกิดผลก าไรกลับคืนมาในอัตรา
ร้อยละเท่าใดของรายได ้

2.1.3  การจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ 
การจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์  เป็นนโยบายหนึ่งของกรมตรวจบัญชี

สหกรณ์  เพื่อเสริมสร้างให้สหกรณ์มีการสอบทานระบบการควบคุมภายใน  ซึ่งเป็นกลไกส าคัญ ที่ให้ความมั่นใจ
อย่างสมเหตุสมผลต่อผู้บริหารสหกรณ์  ในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ  การจัดสรรทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สิน ช่วยให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ปฏิบัติตาม
กฎหมายข้อบังคับและระเบียบ  ตลอดจนช่วยปกป้องคุ้มครองเงินทุนของสมาชิก ผู้ถือหุ้น 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้น าระบบการควบคุมภายในตามแนวทางของ COSO (The 
Committee of Sponsoring Organization the Treadway Commission) มาใช้ในการประเมินคุณภาพ
การควบคุมภายในของสหกรณ์ โดยน าเกณฑ์การพิจารณาจากข้อมูล 4 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1  การประเมินสภาพแวดล้อมควบคุม  โดยท าการประมวลสหกรณ์ในด้านความ
ซื่อสัตย์และจริยธรรม  คณะกรรมการด าเนินการ  ฝ่ายจัดการ  ผู้ตรวจสอบกิจการ/ผู้ตรวจสอบภายใน  
นโยบายและการวางแผน  โครงสร้างสหกรณ์  การบริหารทรัพยากรบุคคล  สภาพเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อม
ทั่วไป 
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ส่วนที่ 2  การประเมินความเสี่ยงและกิจกรรมควบคุม ประกอบด้วย ด้านการเงินการบัญชี  

ธุรกิจสินเชื่อ  ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย  ธุรกิจรวบรวมผลิตผล  ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร  
ธุรกิจรับฝากเงิน  เงินลงทุนในหลักทรัพย์  ที่ดินอาคารและอุปกรณ์  เจ้าหนี้เงินกู้  สมาชิกและทุนเรือนหุ้น 

ส่วนที่ 3 การประเมินระบบข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้   
ข้อมูลข่าวสารระบบสารสนเทศ และการป้องกันดูแลเก็บรักษาระบบสารสนเทศ 

ส่วนที่  4 การประเมินระบบติดตามและประเมินผล โดยพิจารณาในด้านต่าง ๆ 
ประกอบด้วย การจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการ การบันทึกรายงานการประชุม การเปรียบ - เทียบ 
ผลงานกับแผนงาน การน าข้อสังเกตและข้อบกพร่องมาพิจารณาด าเนินการ เป็นต้น 

การค านวณคะแนนการประเมินพิจารณาได้จาก  ผลรวมคะแนนที่ได้รับ  หารด้วยผลรวม
ฐานคะแนนสหกรณ์ที่ผ่านการประเมินว่าอยู่ในระดับชั้นคุณภาพการควบคุมภายในชั้นใด  เทียบได้จากคะแนน
ประเมินที่ได้รับ  ดังนี้ 

คะแนนประเมิน ชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน 
มากกว่า  0.95  คะแนน ระดับ  ดีมาก 
ช่วง  0.80 – 0.95  คะแนน ระดับ  ดี 
ในช่วง  0.60 – 0.80  คะแนน ระดับ  พอใช้ 
ในช่วง  0.45 – 0.60  คะแนน ระดับ  ควรปรับปรุง 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ  0.45  คะแนน ระดับ  ต้องแก้ไข 

 
ทั้งนี้  ผู้สอบบัญชีสหกรณ์จะท าการประเมินผลตามแบบการจัดชั้นคุณภาพการควบคุม

ภายในของสหกรณ์ ประกอบด้วย สหกรณ์ภาคเกษตร (การเกษตร ประมง นิคม)  และนอกภาคการเกษตร 
(ร้านค้า บริการ ออมทรัพย์ เครดิตยูเนี่ยน)  ซึ่งเป็นกลไกส าคัญที่ให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้บริหาร
สหกรณ์  โดยได้ใช้หลักเกณฑ์ในการจัดชั้นคุณภาพของแต่ละสหกรณ์  แยกเป็น 5 ระดับคะแนน (ตั้งแต่ 0 ถึง 
100  คะแนน)  ซึ่งคะแนนดังกล่าวได้จากการค านวณหาคะแนนของตัวชี้วัดทั้ง 5 องค์ประกอบรวมกัน จัดเป็น
ระดับชั้นคุณภาพได้แก่  ดีมาก  ดี  พอใช้  ควรปรับปรุง  และต้องแก้ไข 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดชั้นดอกเบี้ยเงินกู้ด้านสถาบันเกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ท่ีมา : คู่มือการปฏิบัติงานสินเชื่อด้านสถาบันเกษตรกร, 2554) 

ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  ก าหนดโครงสร้างและการจัดชั้นดอกเบี้ยเงินกู้ของ
สหกรณ์การเกษตร  โดยใช้หลัก Account Based เรียกดอกเบี้ยเงินกู้ตามรายสัญญาหรือตามวัตถุประสงค์ 
กรณีสหกรณ์ผู้กู้มีหลายสัญญา (วัตถุประสงค์) แต่ละสัญญาดอกเบี้ยอาจแตกต่างกัน 

การก าหนดอัตราดอกเบี้ยมี 9 ระดับ  แต่ละระดับต่างกัน 25 สตางค์  โดยธนาคารเรียกดอกเบี้ย
ในอัตรา MLR + ค่าปจัจัยความเสี่ยง (Risk Premium)  ตั้งแต่ 0.00 – 2.00  ส าหรับปัจจัยความเสี่ยงในการ
พิจารณาจัดชั้นดอกเบี้ยเงินกู้  มี 4 หมวด  คือ  หมวดสถานภาพทางการเงิน 40 คะแนน  หมวดประวัติการ
ช าระหนี้ 20 คะแนน  หมวดหลักประกันเงินกู้ 20 คะแนน  และหมวดระยะเวลาการกู้ 20 คะแนน  ซึ่งแต่ละ
วัตถุประสงค์การกู้จะใช้ปัจจัยย่อยของแต่ละหมวดแตกต่างกัน  จากนั้น น าคะแนนรวมประเมินปัจจัยความ
เสี่ยงมาก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้   
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ตารางที่ 2.1 โครงสร้างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์การเกษตร: ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(ที่มา : ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2554) 
เงินกู้ของสหกรณ์ทุกวัตถุประสงค์การกู้ (ยกเว้นกรณีกู้เงินระยะยาว)  ต้องประเมินปัจจัยความเสี่ยง

พร้อมกันทุกสหกรณ์  ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อก าหนดดอกเบี้ยใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมของปี
ถัดไป 

ในกรณีสหกรณ์ที่กู้ครั้งแรกและมีผลการด าเนินงานไม่ครบ 2 ปีบัญชี  ไม่ต้องประเมินปัจจัยความ
เสี่ยง  และให้คิดดอกเบี้ยเงินกู้ในระดับ 7  ร้อยละ 6.25 ต่อปี  (MLR +1.50)  แต่ส าหรับสหกรณ์ที่กู้ครั้งแรก
แต่มีผลการด าเนินงานครบ 2 ปีบัญชี  ให้ประเมินปัจจัยความเสี่ยง และน าประวัติการช าระหนี้สถาบันการเงิน
อ่ืนมาประเมิน  ทั้งนี้ การประเมินต้องจัดท าด้วยระบบ Manual 

2.3 แนวคิดการจัดชั้นลูกหนี้ของส านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) 
        (ที่มา : รายงานฉบับสมบูรณ์  โครงการการจัดชั้นลูกหนี้ การก าหนดอัตราดอกเบี้ยและการเพ่ิม
ประสิทธิภาพ การใช้เงินทุนพัฒนาสหกรณ์, 2556) 

ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (2556) โดยส านักบริหารกองทุน ได้มีการ จัดชั้นลูกหนี้
ของส านักบริหารกองทุน ได้แก่ เกษตรกรที่เป็นลูกหนี้เงินกู้ ลูกหนี้ค่าเช่าที่ดิน และลูกหนี้ค่าเช่าซื้อที่ดิน ซึ่งผล
การด าเนินงานที่ผ่านมา ส านักบริหารกองทุนมีการจัดชั้นลูกหนี้เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

2.3.1 ลูกหนี้ชั้นดี คือ ลูกหนี้ที่ช าระหนี้ครบถ้วนตามสัญญาไม่มีหนี้ค้างช าระโดยในการจัดท าแผน
จัดเก็บรายได้เงินกองทุนประจ าปีงบประมาณ ลูกหนี้ประเภทดังกล่าวจัดเป็นกลุ่มลูกหนี้ครบก าหนดช าระคือ
ลูกหนี้ที่มีเป้าจัดเก็บเพียงส่วนเดียว เฉพาะหนี้ที่ครบช าระในปีตามสัญญาเท่านั้น 

2.3.2  ลูกหนี้ชั้นปานกลาง  คือ  ลูกหนี้ที่ช าระหนี้ไม่ครบถ้วนตามสัญญามีหนี้ค้างช าระ  แต่
สัญญายังไม่สิ้นสุด  โดยในการจัดท าแผนจัดเก็บรายได้เงินกองทุนประจ าปีงบประมาณ  ลูกหนี้ประเภทดังกล่าว
จัดเป็นกลุ่มลูกหนี้ค้างและครบก าหนดช าระ  คือลูกหนี้ที่มีเป้าจัดเก็บ 2 ส่วน คือ ส่วนหนี้ที่ครบช าระในปีตาม
สัญญา  กับส่วนที่เป็นหนี้ค้างช าระจากปีที่ผ่านมาตามสัญญา 

2.3.3 ลูกหนี้ชั้นที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ คือ ลูกหนี้ที่ช าระหนี้ไม่ครบถ้วนตามสัญญามีหนี้ค้างช าระ 
และสัญญาสิ้นสุดแล้ว โดยในการจัดท าแผนจัดเก็บรายได้เงินกองทุนประจ าปีงบประมาณ ลูกหนี้ประเภท 

 

ระดับชั้น
ดอกเบี้ย 

คะแนนที่ได้จากการประเมิน โครงสร้างอัตรา
ดอกเบี้ย 

อัตราดอกเบี้ย 
(ร้อยละต่อปี) 

ระดับ 1 > 80 MLR + 0 4.75 
ระดับ 2 > 77 - 80 MLR + 0.25 5.00 
ระดับ 3 > 74 – 77 MLR + 0.50 5.25 
ระดับ 4 > 71 – 74 MLR + 0.75 5.50 
ระดับ 5 > 68 – 71 MLR + 1.00 5.75 
ระดับ 6 > 65 – 68 MLR + 1.25 6.00 
ระดับ 7 > 62 – 65 MLR + 1.50 6.25 
ระดับ 8 ตั้งแต่ 60 – 62 MLR + 1.75 6.50 
ระดับ 9 < 60 

หรือมีปัญหาการด าเนินงาน 
MLR + 2.00 6.75 



13 

 

 

ดังกล่าว จัดเป็นกลุ่มลูกหนี้ค้างช าระ คือลูกหนี้ที่มีเป้าจัดเก็บเพียงส่วนเดียว เป็นส่วนหนี้ที่ค้างช าระทั้งหมดตาม
สัญญาที่สิ้นสุดแล้ว 

2.4 แนวคิดการจัดชั้นกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
        (ที่มา : ผลงานวิชาการ ศึกษาแนวทางการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์, 2549) 

กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ได้มีการจัดชั้นลูกหนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 เป็นต้นมา ก าหนดอัตราดอกเบี้ย
ตามชั้นลูกหนี้ 6 ชั้น  คือ ชั้นพิเศษ , ชั้น 1 , 2 , 3 , 4 และ 5  เพ่ือให้สหกรณ์ที่ประสงค์จะขอกู้เงินกองทุน
พัฒนาสหกรณ์  ต้องได้รับการจัดชั้นลูกหนี้ตามแบบรายงานการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ใน
ปีงบประมาณนั้น ๆ ก่อนยื่นค าขอกู้  ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์จะด าเนินการจัดชั้นลูกหนี้ ณ วันที่ 1 ตุลาคมของ
ทุกปี  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาค าขอกู้เงินของสหกรณ์   การจัดชั้นดังกล่าว พิจารณาวินัยทาง
การเงินของสหกรณ์เพียงด้านเดียว  ไม่สะท้อนภาพการเป็นลูกหนี้อย่างแท้จริง  ในปี พ.ศ. 2552 จึงได้มีการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดชั้นลูกหนี้  4 ชั้น  คือ ชั้น A , B , C และ D  โดยพิจารณาจากมาตรฐานทางการเงิน
ของสหกรณ์  การจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์  และวินัยทางการเงินของสหกรณ์  เพ่ือให้
ครอบคลุมความเสี่ยงในการไม่สามารถวิเคราะห์เงินกู้ของสหกรณ์ผู้กู้  โดยอาศัยอ านาจตามความในข้อ 8 (7) 
และข้อ 17 (1) แห่งระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าด้วยการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ. 
2552  ประกาศคณะกรรมการบริหาร กพส. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นลูกหนี้  การเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้  และการก าหนดวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  และมติคณะกรรมการบริหาร กพส. ครั้งที่ 2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2553 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2552 

2.4.1 ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
ระเบียบกรมส่งเสริมสหกรณ์  ว่าด้วยการบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) พ.ศ.2557 

ข้อ 8 ให้คณะกรรมการบริหาร กพส. มีอ านาจหน้าที่ 
  (7) ออกระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ และก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือให้มีการปฏิบัติตาม 

ระเบียบนี้ และเพ่ือประโยชน์ในการบริหาร กพส. 
ข้อ 17 การก าหนดอัตราดอกเบี้ย และค่าปรับเงินกู้ยืม 

(1) ให้คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1 ถึงร้อยละ 10 ต่อปี ตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการบริหาร กพส. ก าหนด 

2.4.2 ประกาศคณะกรรมการบริหาร กพส. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นลูกหนี้  การเรียกเก็บอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้  และการก าหนดวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  ก าหนดเกณฑ์การจัดชั้นลูกหนี้กองทุน
พัฒนาสหกรณ์  มีองค์ประกอบในการพิจารณา 3 หมวด คือ 

1) มาตรฐานทางการเงินของสหกรณ์ 
2) การจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ 
3) วินัยทางการเงินของสหกรณ์ 

 
 



บทที่ 3 

การด าเนินการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

คู่มือการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การด าเนินการจัดชั้นลูกหนี้
กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เป็นมาตรฐานเดียวกัน  สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายด้านการลดความเสี่ยงของ
กองทุนพัฒนาสหกรณ์  เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจขั้นตอนยิ่งขึ้น และเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดงานและ
เอกสารอ้างอิง รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้เม่ือมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน ลดความ
เสี่ยงในการจัดเก็บข้อมูลประกอบการจัดชั้นลูกหนี้ กพส. ผิดพลาดส่งผลต่อการเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
จากสหกรณ์   

3.1  หลักเกณฑ์การจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
3.1.1 องค์ประกอบในการพิจารณาจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  ประกอบด้วย            

3 หมวดๆ ละ 10คะแนน (รวม 30 คะแนน) 
หมวดที่ 1 มาตรฐานทางการเงิน (10 คะแนน) โดยประยุกต์ใช้ CAMEL Analysis  

น าอัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ 5 รายการ ประกอบด้วย (1)C:Cappital Strength ความเพียงพอของ
เงินทุนต่อความเสี่ยง(2) A:Asset Quality คุณภาพของสินทรัพย์ (3) M:Management Ability 
ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ (4) E:Earning Sufficiency การท าก าไรของสหกรณ์ และ  
(5) L:Liquidityสภาพคล่องทางการเงิน มาวิเคราะห์ แล้วเทียบเคียงกับ ข้อมูล “อัตราส่วนทางการเงินเฉลี่ย” 
(Peer Group) ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดไว้ในแต่ละปี โดยข้อมูลจะจ าแนก ประเภทสหกรณ์ และขนาด
ของสหกรณ์แล้วเทียบเป็นค่าคะแนน (ภาคผนวก ก) ตามตารางดังนี้ 

 
อัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์ อัตราส่วนทางการเงินเฉลี่ย (Peer Group) 
   สูงกว่า     เท่ากับ   ต่ ากว่า 

     อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 1  คะแนน 1.5   คะแนน 2  คะแนน 
   อัตราหมุนของสินทรัพย์ 2  คะแนน 1.5   คะแนน 1  คะแนน 
   อัตราการเติบโตของธุรกิจ 2  คะแนน 1.5   คะแนน 1  คะแนน 
   อัตราก าไรสุทธิ 2  คะแนน 1.5   คะแนน 1  คะแนน 
   อัตราส่วนทุนหมุนเวียน 2  คะแนน 1.5   คะแนน 1  คะแนน 

หมวดที่ 2 การจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน (10 คะแนน) ตามแบบ RQ2 ของกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ ส าหรับปีทางบัญชีล่าสุด ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการเงิน ปีเดียวกัน กับที่จัดชั้นลูกหนี้กองทุน
พัฒนาสหกรณ ์

ชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์                          ค่าคะแนน 
ระดับ “ดีมาก”                         10 
ระดับ “ดี”                           8 
ระดับ “พอใช้”                           6 
ระดับ “ควรปรับปรุง/ต้องแก้ไข/ไม่ได้รับการจัดชั้น”                                    5 
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หมวดที่ 3 วินัยทางการเงิน (10 คะแนน)วิเคราะห์จากประวัติการช าระหนี้เงินกู้ 

กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ที่ครบก าหนดช าระ 2 สัญญาล่าสุด 
 

ผลการช าระหนี้ กพส.ของสหกรณ์                ค่าคะแนน 
ช าระได้ตามสัญญา ทั้ง 2 ครั้ง               10 
ช าระได้ตามสัญญา 1 ครั้ง                 8 
ยังไม่มีหนี้ถึงก าหนดช าระ / ลูกค้าใหม่                 6 
ผิดนัดช าระ / ค้างช าระ                 5 

 
ตารางที่ 1  แสดงค่าคะแนนวินัยทางการเงิน   
               (จากประวัติการช าระหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 2 สัญญาล่าสุดที่ถึงก าหนดช าระ)  

 
กรณี จ านวนสัญญา ล าดับสัญญา การช าระหนี้ คะแนน 

1 2 สัญญาล่าสุด (ท่ีถึงก าหนด
ช าระ) 

สัญญาล่าสุด ช าระได้ตามก าหนด 10 
สัญญาก่อนหน้า ช าระได้ตามก าหนด  

2 2 สัญญาล่าสุด (ท่ีถึงก าหนด
ช าระ) 

สัญญาล่าสุด ช าระได้ตามก าหนด 8 
สัญญาก่อนหน้า ผิดนัดช าระ  

3 2 สัญญาล่าสุด (ท่ีถึงก าหนด
ช าระ) 

สัญญาล่าสุด ผิดนัดช าระ 5 
สัญญาก่อนหน้า ช าระได้ตามก าหนด/ผิดนัดช าระ  

4 เคยกู้เพียง 2 สัญญา สัญญาล่าสุด ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 8 
สัญญาก่อนหน้า ช าระได้ตามก าหนด  

5 เคยกู้เพียง 1 สัญญา ช าระได้ตามก าหนด 8 
6 เคยกู้เพียง 1 สัญญา ยังไม่ถึงก าหนดช าระ 6 
7 เคยกู้เพียง 1 สัญญา ผิดนัดช าระ 5 
8 ไม่เคยกู้ กพส.  6 

 

การก าหนดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จากค่าคะแนนของสหกรณ์ ทั้ง 3 หมวด คือ 
มาตรฐานทางการเงิน การจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน  และวินัยทางการเงิน  น ามารวมเพ่ือก าหนดเป็น
ชั้นลูกหนี้ กพส. ตามตาราง คือ  

ลูกหนี้ กพส. ชั้น                  คะแนนรวม คิดเป็นร้อยละ (%) 
        A                       ตัง้แต่    27.00  ขึ้นไป     90  ขึ้นไป 
        B                       ระหว่าง  22.50 - 26.99     75.00 – 89.99  
        C                       ระหว่าง  18.00 - 22.49     60.00 – 74.99  
        D                       ต่ ากว่า    18.00     ต่ ากว่า 60  
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ภาพที่ 2 การก าหนดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

 
 

3.2  ขั้นตอนการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
1) ก่อนสิ้นปีงบประมาณทุก ๆ ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์ รวบรวมรายชื่อสหกรณ์ท่ีเคยกู้เงินจาก 

กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลการจัดชั้นลูกหนี้ฯ ในปีงบประมาณต่อไป 
2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งรายชื่อสหกรณ์ (ข้อ 1) ตามฐานข้อมูลให้จังหวัดแจ้งสหกรณ์ หรือ 

รายงานข้อมูลการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ออนไลน์ ที่ http://kpsfund.cpd.go.th รวมทั้งสหกรณ์
อ่ืนๆ ในจังหวัดที่มีความประสงค์จะจัดชั้นลูกหนี้ฯ ในปีงบประมาณต่อไป เพ่ือให้จัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง คือ 
เอกสารปีบัญชีล่าสุดให้จังหวัดด าเนินการเก็บข้อมูลประกอบขอรับการจัดชั้นลูกหนี้ฯ (แบบ กพส.9) 

3) เจ้าหน้าที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัดตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูล ก่อนเข้าไป 
ท าการบันทึกข้อมูลในระบบการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ออนไลน์ ที่ http://kpsfund.cpd.go.th 
แล้วจัดส่งเอกสารประกอบการจัดชั้นลูกหนี้ฯ ของสหกรณ์ท้ังหมดให้กรมส่งเสริมสหกรณ์   

4) กรมส่งเสริมสหกรณ์ จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลประกอบการจัดชั้นลูกหนี้ฯ ผ่าน 
ระบบการจัดชั้นฯ ออนไลน์ ที่เจ้าหน้าที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัด (ข้อ 3) ได้บันทึกไว้ในระบบการจัดชั้นฯ เช่น 
ประวัติการกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ในรอบ 2 ครั้งที่ผ่านมา, ผลการประเมินระดับชั้นคุณภาพควบคุมภายใน
ของสหกรณ์ (RQ2) ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์, รายงานผลการตรวจสอบบัญชี 2 ปีบัญชีล่าสุด ที่สหกรณ์
ขอรับการจัดชั้นลูกหนี้ฯตรวจสอบวินัยทางการเงินของสหกรณ์ 

5) กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดท าหนังสือผลการจัดชั้นลูกหนี้ฯ แจ้งจังหวัดโดยให้เรียกดูพร้อม 
สั่งพิมพ์จากระบบการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ http://kpsfund.cpd.go.th เมนูรายงาน เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เฉพาะปีงบประมาณนั้น ๆ  

6) จังหวัดแจ้งผลการจัดชั้นลูกหนี้ฯ ให้สหกรณ์ทราบ หากสหกรณ์ตรวจสอบผลการจัดชั้น 
ลูกหนี้ฯ แล้วพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง และประสงค์จะคัดค้าน (อุทธรณ์) ภายใน 30 วัน หรือขอให้ท าการ
ตรวจสอบอีกครั้ง ให้ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยผลการจัดชั้น  ฯ ให้ถือใช้ตามที่กองทุนพัฒนา
สหกรณ์ประกาศไปจนครบ 1 ปีงบประมาณ 

3.3 วิธีการการเก็บข้อมูลประกอบการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ตามแบบ (กพส.9) 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ก าหนดแบบฟอร์ม (กพส.9) เพ่ือใช้กรอกข้อมูลที่ส าคัญ จ าเป็น และ

ครบถ้วนทุกหมวดส าหรับการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ และเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัทุกสหกรณ์  (ภาคผนวก ข) 

 
 

http://kpsfund.cpd.go.th/
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วิธีการเก็บข้อมูลของสหกรณ์จากเอกสาร  เพื่อน าไปกรอกตามแบบข้อมูลประกอบการจัดชั้นลูกหนี้

กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (แบบ กพส.9) เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน ก่อนน าไปบันทึกผ่านระบบ  
http://kpsfund.cpd.go.th ให้จัดท า ดังนี้ 

3.3.1  เอกสารที่ใช้ประกอบการเก็บข้อมูล 
 3.3.1.1  เอกสารหลัก 

    1) รายงานผลการตรวจสอบบัญชี และงบการเงิน ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์      
ปีบัญชีล่าสุด 

    2) รายงานผลการประเมินจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน (RQ2) ของกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ ปีบัญชีล่าสุด  

    3) รายงานผลการตรวจสอบบัญชี และงบการเงิน ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์     
ปีบัญชีก่อนหน้า 

3.3.1.2 เอกสารรอง (ใช้ในกรณี ไม่ปรากฏข้อมูลจากเอกสารหลัก) 
  1) รายงานประจ าปีของสหกรณ์ ปีบัญชีล่าสุด 

    2) รายงานประจ าปีของสหกรณ์ ปีบัญชีก่อนหน้า 

3.4 การรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (แบบ กพส.9 ) โดยจัดเก็บข้อมูล
จากเอกสารหลัก แล้วกรอกข้อมูลตามแบบ กพส.9 ตามล าดับ ดังนี้ 

 

 รายการ ข้อมูลจากเอกสาร ระบุรายละเอียด 
1 ชื่อสหกรณ์ - รายงานผลการตรวจสอบบัญชีปี

ล่าสุด  หรือ 
- ใบส าคัญรับจดทะเบียนของ
สหกรณ์ 

ชื่อเต็มของสหกรณ์ (ภาพท่ี 3 (1)) 

2 ปัจจุบันมีสมาชิก - รายงานผลการตรวจสอบบัญชีปี
ล่าสุด 

จ านวนคน (ภาพท่ี 3 (2)) 

3 ประวัติการกู้เงินกองทุนพัฒนา
สหกรณ์ 

- เอกสารการกู้เงินของสหกรณ์ 
หรือ 
- ทะเบียนเจ้าหนี้และการช าระ
หนี้ของสหกรณ์ 

- สัญญาล่าสุด 2 สัญญา ที่ช าระเสร็จสิ้น
แล้ว หรือถึงก าหนดช าระ และ 
- สัญญาที่ยังไม่ถึงก าหนดช าระ  
ทุกสัญญา (หากมี) 
รายละเอียด ประกอบด้วย 
1.เลขที่สัญญา (ตามล าดับ) 
2.จ านวนต้นเงินกู้ 
3.สัญญาลงวันที่ 
4.ครบก าหนดช าระวันที่   
หากช าระเป็นรายงวด ให้ระบุ
รายละเอียดวันที่ และจ านวนเงิน   
ของแต่ละงวด 
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รายการ ข้อมูลจากเอกสาร ระบุรายละเอียด 
4 การจัดชั้นคุณภาพการควบคุม

ภายใน  
เอกสาร : ส านักงานตรวจบัญชี
สหกรณ์ 
- แบบ RQ2 ปีบัญชีล่าสุด 
- รายงานผลการตรวจสอบบัญชี 
หัวข้อ ผลการประเมินคุณภาพ
สหกรณ์ 

ระดับตามแบบ RQ2 หรือ 
รายงานผลการตรวจสอบ คือ 
ดีมาก หรือ ระดับดี หรือ 
ระดับพอใช้ หรือควรปรับปรุง/ต้อง
แก้ไข/ไม่ได้รับการจัดชั้น 
*หากข้อมูลฯ ทั้งสองระบุไม่ตรงกัน ให้ใช้
ข้อมูลตามแบบ RQ2 

5 ข้อมูลทางบัญชี เอกสาร : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
- รายงานผลการตรวจสอบบัญชี 
และงบการเงินปีก่อนหน้า  
- รายงานผลการตรวจสอบบัญชี 
และงบการเงินปีล่าสุด  

ข้อมูลต้องไม่เป็นข้อมูลเดิมหรือ ซ้ ากับที่
เคยใช้ประกอบจัดชั้นลูกหนี้ กพส. แล้ว         
เช่น หากต้องการจัดชั้นลูกหนี้ปีบัญชี 
60 : ปีบัญชีล่าสุด คือ ช่วงปีบัญชี ม.ค.
59 – ธ.ค. 59 หรือช่วงปีบัญชี ม.ค. 58 – 
ธ.ค. 58 

5.1 สินทรัพย์หมุนเวียน งบแสดงฐานะการเงิน หรืองบดุล
ปีล่าสุด 

หมวดสินทรัพย์ 
รายการ รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 
(ภาพท่ี 6(5.1)) 

5.2 หนี้สินหมุนเวียน งบแสดงฐานะการเงิน หรือ 
งบดุลปีล่าสุด 

หมวดหนี้สินและทุน 
รายการ รวมหนี้สินหมุนเวียน (ภาพท่ี 
6(5.2)) 

5.3 หนี้สินทั้งสิ้น งบแสดงฐานะการเงิน หรือ 
งบดุลปีล่าสุด 

หมวดหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 
รายการ รวมหนี้สิน (ภาพท่ี 6(5.3)) 

5.4 ทุนของสหกรณ์ งบแสดงฐานะการเงิน หรือ   งบ
ดุลปีล่าสุด 

หมวดหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 
รายการ รวมทุนของสหกรณ์ (ภาพท่ี 
6(5.4)) 

5.5 ขาย/บริการ งบก าไรขาดทุนปีล่าสุด รายการ ขาย/บริการ (ภาพที่ 7(5.5)) 
หากไม่ปรากฏรายการขาย/บริการ 
ให้รวมข้อมูลจากรายการรายได้ : 
  1. ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 
  2. ขายสินค้า 
  3.ขายผลผลิต 
  4.รายได้ค่าบริการ (ที่เป็นธุรกิจหลัก)
(ภาพท่ี 8 (5.5)) 

5.6 สินทรัพย์ทั้งสิ้น  ต้นปี  *งบแสดงฐานะการเงิน หรืองบ
ดุล ปีก่อน* 

หมวดสินทรัพย์ 
รายการ รวมสินทรัพย์ (ภาพที่ 6(5.6)) 

5.7 สินทรัพย์ทั้งสิ้นปลายปี งบแสดงฐานะการเงิน หรืองบดุล หมวดสินทรัพย์ 
รายการ รวมสินทรัพย์ (ภาพที่ 6 (5.7)) 

รายการ ข้อมูลจากเอกสาร ระบุรายละเอียด 
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5.8 ก าไร (ขาดทุน) สุทธิประจ าปี งบก าไรขาดทุน รายการ ก าไรสุทธิ / ขาดทุนสุทธิแล้วแต่
กรณี (ภาพที่ 7 (5.8))หรือ ก าไรสุทธิ / 
ขาดทุนสุทธิ แล้วแต่กรณี 

5.9 มูลค่าการด าเนินธุรกิจของ
สหกรณ์ 
การจัดเก็บข้อมูล (1)-(7) 
  ปีปัจจุบัน ใช้ข้อมูลปีบัญชี
ล่าสุด 
  ปีก่อน ใช้ข้อมูลปีบัญชีก่อนหน้า 
วิธีการจัดเก็บข้อมูลด าเนินการ
เช่นเดียวกัน 

เอกสาร : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
- รายงานผลการตรวจสอบบัญชี 
และงบการเงินปีบัญชี  
 

 

 (1) รับฝากเงินจากสมาชิก
ระหว่างปี 

 ด้านความสามารถในการบริหารจัดการ :
ธุรกิจรับฝากเงิน ในรายงานจะมีข้อความ 
ในระหว่างปีสหกรณ์รับฝากเงินจาก
สมาชิกและบุคคลภายในเป็นจ านวน
เท่าไร ให้ระบุตามจ านวนนั้น (ภาพท่ี 9) 

 (2) จ่ายเงินกู้ระหว่างปี             
(ธุรกิจสินเชื่อ) 

 ด้านความสามารถในการบริหารจัดการ :
ธุรกิจสินเชื่อ  ในรายงาน  จะมีข้อความ 
ในระหว่างปีสหกรณ์จ่ายเงินให้กู้ยืมแก่
สมาชิกเป็นจ านวนเท่าไร ให้ระบุตาม
จ านวนนั้น (ภาพที่ 10) 

 (3) ขายสินค้าระหว่างปี 
(ธุรกิจจัดหา) 

รายละเอียดประกอบงบการเงิน 
เฉพาะธุรกิจจัดหาสินค้ามา
จ าหน่าย 

รายการ ขายสินค้าทั้งสิ้น (ภาพที่ 11) 

 (4) ขายผลผลิตระหว่างปี   
(ธุรกิจรวบรวม) 

รายละเอียดประกอบงบการเงิน 
เฉพาะธุรกิจรวบรวมผลผลิต 

รายการ รวมขาย....(ภาพท่ี 12) 
 

 (5) ขายผลิตผลระหว่างปี 
(ธุรกิจแปรรูป) 
 
(6) รายได้จากธุรกิจให้บริการ 
และส่งเสริมการเกษตร 

รายละเอียดประกอบงบการเงิน 
เฉพาะธุรกิจแปรรูปผลผลิต 
 
รายละเอียดประกอบงบการเงิน 
เฉพาะธุรกิจให้บริการและ
ส่งเสริมการเกษตร 

รายการ รวม.... 
(ภาพท่ี 13) 
 
รายการ รวมรายได้ค่าบริการ 
(ภาพท่ี 14)  
 

 (7) ธุรกิจอ่ืน (ระบุ) (ถ้ามี) รายละเอียดประกอบงบการเงิน 
(ถ้ามี) 

รายการ รวมขาย....(ภาพท่ี 15) 
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3.5  รอบการพิจารณาจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ประจ าปี 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ ก าหนดจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ เป็นประจ าทุกปี  ปีละ

หนึ่งครั้ง ทุกวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี  และน าผลการจัดชั้นดังกล่าวไปใช้ในการก าหนดอัตราดอกเบี้ยและ
วงเงินให้กู้ยืมตามความสามารถในการก่อหนี้ของสหกรณ์ในปีงบประมาณนั้นๆ 

ตัวอย่างแสดงการเก็บข้อมูลจากงบการเงินรายการต่าง ๆ เพื่อกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม กพส.9 
 
ภาพที่ 3  แสดงข้อมูล  ชื่อสหกรณ์  และจ านวนสมาชิกปัจจุบัน 
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ภาพที่ 4  แสดงข้อมูล  ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน (แบบ RQ2) 

 
 
ภาพที่ 5  แสดงข้อมูล  ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน (รายงานผลการตรวจสอบบัญชี) 

 
หมายเหตุ * ภาพที่ 5 ใช้ในกรณีที่ สหกรณ์ยังไม่ได้รบัรายงาน RQ2 จากส านักงานตรวจบัญชสีหกรณ์ 

 
 

ภาพที่ 6  แสดงข้อมูล  งบแสดงฐานะการเงิน 
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ภาพที่ 7  แสดงข้อมูล  งบก าไรขาดทุน  (รายได้ที่เป็นธุรกิจหลัก  และก าไรสุทธิ) 
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24 

 

ภาพที่ 8  แสดงข้อมูล  งบก าไรขาดทุน(ขาย/บริการ  และก าไรสุทธิ) 

 
หมายเหตุ * ภาพที่ 7 และภาพที่ 8 หมายเลข 5.5 แสดงถึง กรณีงบก าไรขาดทุนของ 

แต่ละสหกรณ์อาจมีความแตกต่างกัน ให้เก็บข้อมูลตามตามภาพแล้วแต่กรณ ี
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ภาพที่ 9  แสดงข้อมูล  รับฝากเงินจากสมาชิก 

 
 
ภาพที่ 10  แสดงข้อมูล  จ่ายเงินกู้ระหว่างปี 

 

หมายเหตุ * ในกรณีที่รายงานงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีไม่ได้เปรียบเทียบในปีก่อนไว้ ให้ดูในรายงานผู้สอบบัญชี
ของปีก่อน 

 

 

 

 

 

 

5.9 (1) ปีก่อน 

5.9 (2) ปีก่อน 
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ภาพที่ 11  แสดงข้อมูล  ขายสินค้าระหว่างปี(ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย) 
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ภาพที่ 12 แสดงข้อมูล  ขายผลิตผลระหว่างปี(ธุรกิจรวบรวมผลผลิต) 
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ภาพที่ 13 แสดงข้อมูล  ขายผลิตผลแปรรูประหว่างปี(ธุรกิจแปรรูปผลิตผล ฯ) 
 

 
 
ภาพที่ 14 แสดงข้อมูล  รายได้จากธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร 
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ภาพที่ 15  แสดงข้อมูล  รายได้จากธุรกิจอ่ืน (ระบุ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายได้ปี
ปัจจุบัน 

รายได้ปีก่อน 
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ภาพที่ 16 ตัวอย่างการกรอกข้อมูลประกอบการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์(แบบฟอร์ม กพส.9) 
 

 
 

หน้า 1 
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หน้า 2 

ร้านกาแฟ 618,500.95 569,093.59 

485,121,316.03 451,975,701.55 
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หน้า 3 
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3.6  การใช้งาน “ระบบการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์” 

เมื่อจัดเก็บข้อมูลของสหกรณ์ตามแบบ กพส.9 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้เข้าใช้งานระบบการจัดชั้น
ลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  

กรมส่งเสริมสหกรณ์  ได้จัดท า “ระบบการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์”  เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการวางแผนจัดการทรัพยากร  วิเคราะห์  และบริหารจัดการกองทุนพัฒนาสหกรณ์  โดยเข้าสู่
ระบบผ่านทางเว็บไซต์  http://kpsfund.cpd.go.thซึ่งผู้ใช้งานต้องมีรหัสผ่านเพ่ือเข้าสู่ระบบ   

3.6.1ผู้ใช้งาน  
3.6.1.1  ระบบการจัดชั้นลูกหนี้ กพส. ระดับจังหวัดแบ่งผู้ใช้งาน ดังนี้ 

1) ผู้ปฏิบัติการ 
(1) สร้างและแก้ไข ค าขอจัดชั้นลูกหนี้ กพส. 
(2) ส่งค าขอให้ ผู้อนุมัติระดับจังหวัด 

2) ผู้อนุมัติระดับจังหวัด 
(1) ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและท าการส่งข้อมูลเข้า ส่วนกลาง เพ่ือ

ท าการอนุมัติ 
3.6.1.2  ระบบการอนุมัติเบิกจ่าย ส่วนกลางแบ่งผู้ใช้งาน ดังนี้ 

1) ผู้ปฏิบัติการ 
(1) สร้างและแก้ไข ค าขอเบิกจ่าย 
(2) ส่งค าขอเบิกจ่ายให้ ผู้อนุมัติระดับจังหวัด 
(3) บันทึกเลขที่สัญญาและวันที่ผูกพันสัญญา 

2) ผู้อนุมัติระดับจังหวัด 
(1) ตรวจสอบและท าการส่ง ส่วนกลาง เพื่อท าการอนุมัติ 

3.6.1.3 ค าขอใช้งาน 
1) ผู้ปฏิบัติการ 

(1) สร้างค าขอใช้งาน 
(2) ส่งค าขอใช้งาน ให้ผู้อนุมัติระดับจังหวัด 

2) ผู้อนุมัติระดับจังหวัด 
(1) ตรวจสอบและท าการส่ง ส่วนกลาง เพื่อท าการอนุมัติ 

3.6.2เมนูการใช้งาน 
3.6.1.1 Home 
3.6.1.2 ระบบการจัดชั้นลูกหนี้ กพส. 
3.6.1.3 ข้อมูลค าขออนุมัติเบิกจ่าย 
3.6.1.4 รายงาน 
3.6.1.5 ลงทะเบียนขอใช้งาน 
 
ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดท าคู่มือการใช้งานระบบฯ ให้ผู้ใช้งานสามารถศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติมในหน้าเว็บเพจ 
 

 
 

http://kpsfund.cpd.go.th/
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3.6.3 การเข้าใช้งานระบบ(ส านักงานสหกรณ์จังหวัด) 
 เมื่อด าเนินการเก็บข้อมูลจากงบการเงินในส่วนต่าง ๆ ครบทุกด้านแล้ว ต้องน าข้อมูลมาป้อน

ลงในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
 

ภาพที่ 17 ตัวอย่างการเข้าใช้งานระบบ 

 
 
ภาพที่ 18 เข้าไปสร้างข้อมูลการจัดชั้นลูกหนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

ป้อนรหัสผู้ใช้งาน
และรหัสผ่าน 

ระบบการจัดชั้น
ลูกหนี้ กพส. 

สร้างข้อมูลการจดั
ช้ันสหกรณ ์
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ภาพที่ 19 

 

 
 
 

ภาพที่ 20 กรอกข้อมูลจาก แบบฟอร์ม กพส.9 ลงในระบบ 
 

 
 
 
 
 

เริ่มบันทึกข้อมลู
การจัดช้ัน (กพส.9) 

น าข้อมูลจากแบบฟอรม์ 
กพส.9   มากรอกในแต่
ช่องของแต่ละหัวข้อ 
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ภาพที่ 21 กรอกข้อมูลจาก แบบฟอร์ม กพส.9 ลงในระบบ (ต่อ)  
 

 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 22การกรอกข้อมูลประวัติการกู้เงิน กพส. (เฉพาะ เงินที่กู้จาก กพส.) 
 
 

 
 
 
 
 

 

น าข้อมูลจากแบบฟอรม์ 
กพส.9   มากรอกในแต่ช่อง
ของแต่ละหัวข้อ 

 

คลิกส่งข้อมลูเพื่อตรวจสอบ  
(ส าหรับตรวจสอบระดับ
จังหวัด) 

คลิกบันทึกข้อมูล แล้วไปคลิกส่ง
ข้อมูลเพื่อตรวจสอบต่อไป 

มูลค่าการด าเนิน
ธุรกิจของ
สหกรณ ์

ประวัติการกู้
เงินกองทุนพัฒนา

สหกรณ ์

กรอกข้อมูล
เรียบร้อยแล้วคลกิ

บันทึก 

คลิกส่งข้อมลูเพื่อ
ตรวจสอบ 
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ภาพที ่23 หน้าจอของผู้อนุมัติ (ระดับจังหวัด) 

 

 
 
 
ภาพที ่24 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (ผู้ตรวจสอบของจังหวัด) 
 

 
 
 
 
 
 

คลิกเพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วนของ
ข้อมูลของสหกรณ ์

ผู้ตรวจสอบของ
จังหวัดเข้ามา

ตรวจสอบข้อมลู 

ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วน ของข้อมูล 
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ตรวจสอบข้อมูล ถูกต้อง
ครบถ้วน คลิกส่งข้อมูล

ให้ส่วนกลางเพื่อ
ด าเนินการต่อไป 

หากพบข้อผิดพลาด 
คลิกปุ่มส่งกลับแก้ไข 
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3.6.4การแก้ไขข้อมูลในระบบ 
 ผู้อ านาจตรวจสอบข้อมูล แล้วพบว่ามีข้อมูลผิดพลาด ต้องส่งกลับให้เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติด าเนินการการ
แก้ไข สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลในระบบดังภาพ 
 
ภาพที่ 25การแก้ไขข้อมูลหากตรวจสอบพบข้อผิดพลาด 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมนูสร้างข้อมูลจดัชั้น
ลูกหนี้สหกรณ ์

คลิกปุ่มแกไ้ข 

เลือกสหกรณ์ที่
ต้องการแก้ไขข้อมูล 
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ภาพที่ 26 การแก้ไขข้อมูล  
 

 

 
 
dกเ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แก้ไขข้อมูลในส่วนที่
ต้องการแก้ไขให้ถูกต้อง 

คลิกบันทึก คลิกส่งข้อมูล
เพ่ือตรวจสอบ 
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3.6.5 การเข้าใช้งานระบบส าหรับส่วนกลาง 

  เมื่อส านักงานสหกรณ์จังหวัด /ส านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พ้ืนที่ 1 , 2 คีย์
ข้อมูลเข้าระบบ และคลิกส่งข้อมูลเข้าส่วนกลาง เจ้าหน้าที่ส่วนกลาง มีหน้าที่เข้ามาตรวจสอบข้อมูลในระบบ
และจากเอกสารที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัดส่งมา ถ้าเอกสาร และข้อมูลในระบบ ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกัน  
เจ้าหน้าที่จะด าเนินการอนุมัติผลการจัดชั้นของสหกรณ์นั้น และแจ้งผลให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัด แจ้งให้
สหกรณ์ทราบ และถือใช้ผลการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ส าหรับการใช้กู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ใน
ปีงบประมาณนั้น ๆ ต่อไป 

ภาพที่ 27 ส่วนกลางตรวจสอบข้อมูล 
 

 
 
ภาพที่ 28 หน้าต่างการท างานบนระบบของส่วนกลาง 
 

 
 
 

ป้อนรหัสผู้ใช้ 
และรหัสผ่าน 
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ภาพที่ 29 การตรวจสอบข้อมูล และอนุมัติผลเบื้องต้น 
 

 
 
ภาพที่ 30 ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
 

 
 
 

 
 

1. เลือกเมนู รออนุมัต ิ

2.  เลือกหัวข้อ ข้อมูลสหกรณ ์

เลือกสหกรณ์ที่
จะอนุมัต ิ

ตรวจสอบข้อมลู
ทางบัญชี 

ตรวจสอบการ
ควบคุมภายใน 

(RQ2) 



43 

 

 
 

ภาพที่ 31 ตรวจสอบประวัติการกู้เงิน กพส. 
 

 
 

ภาพที่ 32 ผลการจัดชั้น และอนุมัติผลเบื้องต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประวัติการกู้
เงิน กพส. 

ให้คะแนน  

ข้อมูลครบถ้วน
ให้ กดบันทึก 

ผลการ
ค านวณ 

คลิกอนุมัตผิล
เบื้องต้น 
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ภาพที่ 33 ผู้มีอ านาจอนุมัติผลการจัดชั้น 
 

 
 

ภาพที ่34 ตรวจสอบข้อมูลก่อนการอนุมัติ 
 

 
 
 
 
 

1. เลือกเมนู รออนุมัต ิ

2.  เลือกหัวข้อ อนุมัติผลจดัชั้น 

เลือกสหกรณ ์
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ภาพที่ 35 
 

 
 
 

ภาพที่ 36 อนุมัติผลการจัดชั้น 
 

 
 
 

ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลในด้านต่าง ๆ 

ข้อมูลถูกต้อง คลิก
บันทึก และอนุมัตผิล 
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3.6.4 การน าผลการจัดชั้นลกูหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ไปใช้ 
    3.6.4.1 การเข้าไปดูรายงานผลการจัดชั้นฯ เพ่ือน าผลการจัดชั้นฯ ไปใช้ประกอบการ  

วิเคราะห์ค าขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

ภาพที่ 37 เมนูรายงานผลการจัดชั้นฯ  
 

 
 

ภาพที่ 38 เมนูการใช้รายงาน 
 

 
 

เมนูรายงาน 

รายงานผลการ
จัดชั้น ฯ 

รายงานผล
การจัดช้ัน 
ฯ 

เมนูรายงาน
ต่าง ๆ 
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ภาพที่ 39 รายงานผลการจัดชั้นลูกหนี้ฯ 
 

 
 
ภาพที่ 40 
 

 
 
 
 
 

รายงานผล
การจัดช้ัน

ลูกหนี ้

เลือกสหกรณ์
ที่ต้องการ 

คลิกปุ่ม 
ค้นหา 
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ภาพที่ 41 รูปแบบรายงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 42 รูปแบบรายงานแบบ PDF 
              รายงานผลการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
 

สามารถเลือกรูปแบบรายงาน 
โดยการสรา้ง แบบ PDF , 

Excel หรือ Word ได ้
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   ภาพที่ 43 รายงานผลการวิเคราะห์วงเงินกู้ตามการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนฯ  
 

 
 
ภาพที่ 44 การดาวโหลดแบบฟอร์ม (กพส.9) (ภาคผนวก ช) 
 

ช้ันลูกหนี้
สหกรณ ์

ขนาด
สหกรณ ์

วงเงินกู้ยืมฯ 

ช้ัน
ลูกหนี้กพส. 
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นอกจากข้อมูลต่าง ๆ ในรายงานงบการเงินที่น ามาใช้เป็นข้อมูลในการประมวลผลเป็นชัน้ 
ลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์แล้ว ยังมีข้อมูลอ่ืน ๆ ที่น ามาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาก าหนดอัตรา
ดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากสหกรณ์ผู้กู้ ประกอบด้วย ขนาดสหกรณ์ และวัตถุประสงค์ท่ีขอกู้เงิน พร้อมทั้งการ
ก าหนดวงเงินให้กู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
4.3การจัดขนาดของสหกรณ์ผู้กู้ 

ใช้เกณฑ์การจัดขนาดของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยน าองค์ประกอบ 3 รายการมา
วิเคราะห์โดยให้น้ าหนักไม่เท่ากัน ประกอบด้วย จ านวนสมาชิก (น้ าหนัก 3 คะแนน) ทุนด าเนินงาน (น้ าหนัก 4 
คะแนน) และรายได้ธุรกิจหลัก (น้ าหนัก 5 คะแนน) ซึ่งให้คะแนนตามช่วงข้อมูลแต่ละรายการ (ตามตาราง) น า
ผลรวมคะแนนที่ได้จาก 3 รายการ มาพิจารณาขนาดของสหกรณ์ ดังนี้ 

คะแนนรวม 1.00 – 3.75 คะแนน จัดเป็นสหกรณ์  ขนาดเล็ก 
คะแนนรวม 3.76 – 6.50 คะแนน จัดเป็นสหกรณ์  ขนาดกลาง 
คะแนนรวม 6.51 – 9.25 คะแนน จัดเป็นสหกรณ์  ขนาดใหญ่ 
คะแนนรวม 9.26 – 12.00 คะแนน จัดเป็นสหกรณ์  ขนาดใหญ่มาก 
 

ตารางที่ 2 การจัดขนาดของสหกรณ์ ตามเกณฑ์ปรับปรุงใหม่ (ปี 2556) ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
 

สมาชิก  + 
(น้ าหนัก 3) 

ทุนด าเนินงาน  + 
(น้ าหนัก 4) 

รายได้ธุรกิจหลัก  + 
(น้ าหนัก 4) 

 ขนาด 
สหกรณ์

เมนูรายงาน 

แบบฟอร์ม 

แบบฟอร์ม 
กพส. 9 
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(คน) คะแนน (บาท) คะแนน (บาท) คะแนน = 
1-12 0.25 1-1,100  0.33 1-300 0.42  เล็ก 

1.00- 
3.75 

13-22 0.50 >1,100-4,800 0.67 >300-1,300 0.83  
23-39 0.75 >4,800-20,500 1.00 >1,300-6,400 1.25  
40-69 1.00 >20,500-87,800 1.33 >6,400-60,000 1.67  กลาง 

3.76- 
6.50 

70-123 1.25 >87,800-375,000 1.67 >60,000-140,000 2.08  
124-165 1.50 >375,000-776,000 2.00 >140,000-

303,000 
2.50  

166-293 1.75 >776,000-
3,320,000 

2.33 >303,000-
1,415,000 

2.92  ใหญ ่
6.51- 
9.25 294-520 2.00 >3,320,000-

14,000,000 
2.67 >1,415,000-

6,600,000 
3.33  

521-923 2.25 >14,000,000-
60,700,000 

3.00 >6,600,000-
30,800,000 

3.75  

924-
1,639 

2.50 >60,700,000-
259,500,000 

3.33 >30,800,000-
144,000,000 

4.17  ใหญ่มาก 
9.26-
12.00 1,640-

2,912 
2.75 >259,500,000-

1,110,000,000 
3.67 >144,000,000-

672,000,000 
4.58  

>2,912 3.00 >1,110,000,000 4.00 >672,000,000 5.00  
 
 
 
หมายเหต ุ สมาชิก  หมายถึง  จ านวนสมาชิก 
 ทุนด าเนินงาน  หมายถึง  เงินทุนที่ใช้ในการด าเนินงานของสหกรณ์  ประกอบด้วย  หนี้สินและ
ทุนของสหกรณ์ 
 รายได้ธุรกิจ  หมายถึง  รายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยรับธุรกิจสินเชื่อ ยอดขายจากธุรกิจจัดหาสินค้า
มาจ าหน่าย ยอดขายจากธุรกิจรวบรวมผลผลิต/แปรรูป และยอดรายได้จากธุรกิจให้บริการ 

4.4  การก าหนดวงเงินให้กู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
พิจารณาจากองค์ประกอบ 2 ด้าน คือ ชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ (10 คะแนน) 

และขนาดของสหกรณ์ผู้กู้ (10 คะแนน) รวม 20 คะแนน คะแนนที่ได้คิดเป็นสัดส่วนของคะแนนเต็ม 
(บัญญัติไตรยางค์) ซึ่งให้วงเงินกู้ขั้นสูงสุด 12 เท่าของทุนของสหกรณ์เอง 

 
ชั้นลูกหนี้ กพส.  ขนาดสหกรณ์ คะแนน

รวม 
วงเงินให้กู้ข้ันสูงสุด 

(จ านวนเท่าของทุนของสหกรณ์) (ชั้น) (คะแนน)  (ขนาด) (คะแนน) 
A 10  ใหญ่มาก 10   
B 9 + ใหญ ่ 9 =........... (คะแนนรวม X 12)  => ........... 
C 8  กลาง 8             20 
D 7  เล็ก 7   
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4.5  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
กองทุนพัฒนาสหกรณ์พิจารณาก าหนดอัตราดอกเบี้ยแตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ในการ 

กู้เงิน  ผลการจัดชั้นลูกหนี้  และขนาดของสหกรณ์ผู้กู้   
โดยก าหนดให้วัตถุประสงค์เพ่ือการจัดหาสินค้ามาจ าหน่าย,การรวบรวมผลิตผลและการ

ลงทุนในทรัพย์สินอัตราดอกเบี้ยต่ ากว่าวัตถุประสงค์เพ่ีอเป็นทุนให้สมาชิกกู้ยืม เว้นแต่กรณีการขอกู้เงินตาม
โครงการพิเศษซึ่งอัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร กพส. 
 
ตารางที่ 3 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

 

ชั้นลูกหนี้ 

ขนาดเล็ก/กลาง ขนาดใหญ่/ใหญ่มาก 
วัตถุประสงค์ที่ขอกู้ วัตถุประสงค์ที่ขอกู้ 

ให้กู้ 
จัดหา/รวบรวม ฯ 
ลงทุนทรัพย์สิน 

ให้กู้ 
จัดหา/รวบรวม ฯ 
ลงทุนทรัพย์สิน 

A 3.0 1.5 4.0 2.5 
B 3.5 2.0 4.5 3.0 
C 4.0 2.5 5.0 3.5 
D 4.5 3.0 5.5 4.0 

 
 



บทที่ 4 

สรุปผล 
 

 เพ่ือให้การบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การจัดชั้นลูกหนี้  การเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  และการก าหนดวงเงินกู้กองทุนพัฒนา
สหกรณ์  ตามประกาศคณะกรรมการบริการ กพส. เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2552สหกรณ์ที่มีความประสงค์จะ
ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ต้องได้รับการจัดชั้นลูกหนี้ประจ าปีก่อนการพิจารณาให้สหกรณ์กู้เงิน ซึ่งกรม
ส่งเสริมสหกรณ์จะด าเนินการจัดชั้นลูกหนี้ให้สหกรณ์ท่ีมีความประสงค์ขอรับการจัดชั้นในทุกปีปีละ 1 ครั้ง  คือ
ทุกวันที่1 ตุ ลาคม ของทุกปี  และแจ้ งผลการจัดชั้ นลู กหนี้ กองทุน พัฒนาสหกรณ์  ทางเว็บ ไซต์
http://kpsfund.cpd.go.th ให้จังหวัดน าผลการจัดชั้นลูกหนี้ดังกล่าว ไปใช้ในการก าหนดอัตราดอกเบี้ย และ
วงเงินกู้ยืมตามความสามารถในการก่อหนี้ของสหกรณ์ 
4.1 ประโยชน์ของคู่มือการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและทุกหน่วยงานมีความเข้าใจสามารถเก็บ
ข้อมูลได้ถูกต้อง ป้อนข้อมูลต่าง ๆ เข้าสู่ระบบโปรแกรมการจัดชั้นลูกหนี้ กพส. ได้ถูกต้อง แม่นย า และสามารถ
น าผลการจัดชั้น ฯ ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4.2  การน าผลการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ไปใช้ประโยชน์ 

การจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ มีประโยชน์ต่อผู้ใช้ ดังนี้  
4.2.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมสหกรณ์ 

น าผลการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ไปใช้ในการก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กองทุน
พัฒนาสหกรณ์  ของสหกรณ์ที่มีความประสงค์ขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์  โดยปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การจัดชั้นลูกหนี้  การเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  และการก าหนดวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์  
ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2552รวมทั้งใช้ในการแนะน าส่งเสริมสหกรณ์เช่น ในรายงานผลการวิเคราะห์วงเงินกู้ตาม
การจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ในหมวด ทุนของสหกรณ์ และความสามารถในการก่อหนี้ของสหกรณ์
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์สามารถวิเคราะห์ แนะน า ในด้านการเพ่ิมทุนของสหกรณ์ และวิเคราะห์
ความสามารถในการก่อหนี้ของสหกรณ์ ว่าสหกรณ์สามารถกู้ยืมเงินจากแหล่งต่าง ๆ ได้จ านวนเท่าใด สหกรณ์
จึงจะมีความสามารถในการช าระหนี้คืนเจ้าหนี้  

4.2.2 สหกรณ์ผู้รับบริการจัดชั้นลุกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
1)  ใช้เป็นข้อมูลประเมินผลการด าเนินงานคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ รวมถึง 

ใช้เป็นเครื่องมือประเมินประสิทธิภาพในการด าเนินงาน 
2)  ใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการด าเนินงาน  การจัดชั้นลูกหนี้สร้างแรงจูงใจ 

ในการช าระหนี้  หากสหกรณ์บริหารจัดการและมีวินัยทางการเงินดี  จะได้รับการเลื่อนชั้นลูกหนี้ที่อยู่ในระดับ
ดี  และได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่ ากว่าเดิม  สหกรณ์สามารถใช้ผลการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
วัดผลการบริหารจัดการเทียบกับปีที่ผ่านมาได้  และวางแผนพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
เพ่ือลดความเสี่ยงที่จะเกิดจากการก่อหนี้  และหาแนวทางในการเพ่ิมทุนภายในของสหกรณ์  เช่น  การระดม
หุ้นเพ่ิม  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์เอง  ขณะเดียวกันสหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในที่มี  
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ประสิทธิภาพ  เพราะกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้น าระบบการควบคุมภายในตามแนวทาง COSO (The 
Committee of Sponsoring Organization the Treadway Commission)  มาใช้ในการประเมินคุณภาพ
การควบคุมภายในของแต่ละสหกรณ์  ซึ่งเป็นกลไกส าคัญที่ให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลต่อผู้บริหาร
สหกรณ ์

การพิจารณาค าขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประกอบด้วย ชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนา
สหกรณข์องสหกรณ์ท่ีมีความประสงค์ขอกู้ วัตถุประสงค์การกู้เงิน และขนาดสหกรณ์ เพ่ือน าไปสู่การเรียกเก็บ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้จากสหกรณ์ และยังพิจารณาวงเงินกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ของสหกรณ์  
เพ่ือพิจารณาความสามารถในการก่อหนี้ของสหกรณ์ประกอบด้วย 
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CAMEL Analysis 
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แบบฟอร์ม กพส.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ข้อมูลประกอบการจัดชั้นลูกหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 
                    ตามประกาศคณะกรรมการบริหาร กพส. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นลูกหนี้ การเรียกเก็บ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้และการก าหนดวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2552 

  

  

1.  ชื่อสหกรณ์.......................................................... ......จ ากัด  จังหวัด................................ 
 
2.  ปัจจุบันมีสมาชิก จ านวน....................คน 
 
3.  ประวัติการกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ในรอบ 3 ครั้งที่ผ่านมา ขอให้กรอกข้อมูลเฉพาะสหกรณ์ที่มี
ประวัติการกู้เงิน ดังนี้ 
 สหกรณ์ที่กู้เงินทั้งระยะสั้นและระยะยาว ที่มีการช าระหนี้ตามก าหนดสัญญาหรือผิดนัดช าระหนี้
ขอให้กรอกข้อมูลรายละเอียดวันที่ครบก าหนดช าระ วันที่ช าระ จ านวนเงินที่ช าระแสดงเป็นรายงวดด้วย (กรณีเงินกู้
ระยะยาว) รวมถึงสหกรณ์ท่ีกู้ใหม่ทีย่ังไม่ถึงก าหนดช าระด้วย 
 

สัญญา
ที ่

จ านวนเงินกู้ วัตถุประสงค์ 
สัญญาเงินกู้ การช าระเงินกู้ 

คงเหลือ ลงวันที่ ครบก าหนด
ช าระ 

วันที่ช าระ จ านวน 

1        
2        
3        
4        
5        

 
4. ผลการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของสหกรณ์ (RQ2) ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดท าไว้ 
    (ต้องเป็นปีเดียวกับรายงานผู้สอบบัญชี หรือรายงานกิจการประจ าปีที่สหกรณ์จัดส่งเพ่ือขอรับการจัดชั้นลูกหนี้    
      กองทุนพัฒนาสหกรณ์)   

 ผลการประเมินระดับชั้นคุณภาพควบคุมภายใน (RQ2)....................... ปีบัญชี............................ 
 
 

 
 

/5. ข้อมูลทางบัญชี... 
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5.  ข้อมูลทางบัญชีของสหกรณ์  ประจ าปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่........................................ 
(รวบรวมจากงบการเงินและรายงานการสอบบัญชี/รายงานกิจการประจ าปี ปีล่าสุด เช่น 30 กันยายน 2558,   
31 ธันวาคม 2558, 31 มีนาคม 2559, 30 มิถุนายน 2559 เป็นต้น) 

 5.1  สินทรัพย์หมุนเวียน   ............................................ บาท 
 5.2  หนี้สินหมุนเวียน    ............................................ บาท 
 5.3  หนี้สินทั้งสิ้น    ............................................ บาท 
 5.4  ทุนของสหกรณ์    ............................................ บาท 
 5.5  ขาย/บริการ(จากงบก าไร/ขาดทุน) ............................................ บาท 
 5.6  สินทรัพย์ทั้งสิ้นต้นปี (ปีที่ผ่านมา)  ............................................ บาท 
 5.7  สินทรัพย์ทั้งสิ้นปลายปี (ปีที่รายงาน) ............................................ บาท 
 5.8  ก าไร (ขาดทุน) สุทธิประจ าปี  ............................................ บาท 

 5.9  มูลค่าการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ ปีปัจจุบัน ปีก่อน 
  (1) รับฝากเงินจากสมาชิกระหว่างปี  …….......………  ……......……… 
  (2)จ่ายเงินกู้ระหว่างปี (ธุรกิจสินเชื่อ)  ……….......……  ………......…… 
  (3)  ขายสินค้าระหว่างปี (ธุรกิจจัดหา) ……......………   ……......……… 
  (4)ขายผลิตผลระหว่างปี (ธุรกิจรวบรวม) ………......……  ……......……… 
  (5)  ขายผลิตผลระหว่างปี (ธุรกิจแปรรูป)  .....................  ..................... 
  (6)รายได้จากธุรกิจให้บริการและส่งเสริม   
การเกษตร      .………….....…     ……......……… 
 (7)  ธุรกิจอ่ืน(ระบุ)....................................  .....................  ..................... 
       .....................  ..................... 
        .....................  ..................... 

   รวม  - 
ค าแนะน า 
 1.  รายการที่ 5.1 ,5.2, 5.3 , 5.4 , 5.7  ให้เก็บข้อมูลจากงบการเงินปีปัจจุบัน  และ 5.6ให้เก็บ
ข้อมูล 
จากงบการเงินปีก่อน   
 2.  รายการที่ 5.5 และ 5.8ให้เก็บข้อมูลจากงบก าไรขาดทุนปีปัจจุบัน 
 3.  รายการที่ 5.4 และ 5.8 หากมียอดติดลบให้กรอกข้อมูลด้วย   
               4.  รายการที่ 5.9 (1) และ(2)ให้เก็บข้อมูลความเคลื่อนไหวของการรับฝากเงิน/จ่ายเงินกู้ระหว่างปี 
ของสหกรณ์จากรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี ที่แนบกับงบการเงินของสหกรณ์   
 5.  รายการที่ 5.9 (3) , (4) , (5) ให้เก็บข้อมูล รายไดห้ลักรวมทั้งสิ้น ที่บันทึกในรายละเอียดก าไร 
(ขาดทุน) เฉพาะธุรกิจนั้น ๆไม่รวมถึงรายได้เฉพาะธุรกิจ 
 6.  รายการที่ 5.9 (6) , (7) ให้เก็บข้อมูล รายได้หลัก ที่บันทึกในรายละเอียดก าไร (ขาดทุน) 
เฉพาะธุรกิจให้บริการและส่งเสริมสหกรณ์การเกษตร หรือธุรกิจอ่ืน ๆ ของสหกรณ์เท่านั้น ไม่รวมถึงรายได้เฉพาะ
ธุรกิจหรือรายได้จากรายละเอียดรายได้อ่ืน ๆ   

/6. ข้อมูลดังกล่าว... 
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6.  ข้อมูลดังกล่าวมีผลต่อการจัดชั้นลูกหนี้ของสหกรณ์ ดังนั้น ขอให้เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์จัดเก็บข้อมูล  และ
ให้เจ้าหน้าที่ของส านักงานสหกรณ์จังหวัด เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องของข้อมูล ทั้งนี้ ให้แนบ
รายงาน          ผลการตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน หรือรายงานกิจการประจ าปี2 ปีบัญชีล่าสุดและ
หลักฐานการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในปีเดียวกัน (ล่าสุด) ส่งให้กรมฯ
ใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบด้วย 

 

         ลงชื่อ....................................ผู้เก็บข้อมูล(สหกรณ์) 
                                                            (......................................) 
     ต าแหน่ง............................... 
 
                  ลงชื่อ....................................ผู้ตรวจสอบและรับรองข้อมูล 
(สหกรณ์) 
      (..................................) 
         ต าแหน่ง  ………………………. 
 
 
ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและความครบถ้วนของเอกสารแล้ว 
 
ลงชื่อ......................................ผูต้รวจสอบและรับรองข้อมูล(จังหวัด) 
                                                             (...................................) 
        ต าแหน่ง............................... 

 

หมายเหตุ  ต้องลงลายมือชื่อครบทั้งหมดตามแบบท่ีก าหนด 

 
 

 
 
 
 
 

กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์  กลุ่มวเิคราะห์กองทุนพัฒนาสหกรณ์ โทร. 813  
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