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ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จํากัด
ว่ าด้ วยการลงทุนของสหกรณ์ พ.ศ. 2559
*********
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการพัฒ นาการ
สหกรณ์แห่งชาติ เรื่ อง ข้ อกําหนดการฝากหรื อทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558
อาศัย อํ า นาจตามความในข้ อ บังคับ ของสหกรณ์ ข้ อ 16 ข้ อ 71(2) และ (8) ข้ อ 99(10) โดยมติ ที่ ป ระชุม
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 45 ในการประชุมครัง้ ที่ 16 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 จึงกําหนดระเบียบสหกรณ์ออม
ทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด ว่าด้ วยการลงทุนของสหกรณ์ พ.ศ. 2559 ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ 1. ระเบียบนีเ้ รี ยกว่า “ระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จํากัด
ว่าด้ วยการลงทุนของสหกรณ์ พ.ศ. 2559”
ข้ อ 2. ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ วนั ที่ 13 มกราคม 2559 เป็ นต้ นไป
ข้ อ 3. ให้ ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร จํากัด ว่าด้ วยการ
ลงทุนของสหกรณ์ พ.ศ. 2552 ซึง่ กําหนดใช้ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2552 และบรรดาระเบียบ ประกาศ คําสัง่ มติหรื อวิธี
ปฏิบตั อิ ื่นใดซึง่ ขัดหรื อแย้ งกับระเบียบนี ้ ให้ ใช้ ระเบียบนี ้แทน
ข้ อ 4. ในระเบียบนี ้
“สหกรณ์” หมายความว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด
้ ้น ซึ่งประกอบ
“ธนาคาร” หมายความว่า ธนาคารพาณิ ชย์ และธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตังขึ
กิจการภายในราชอาณาจักร
“ตราสารแสดงสิท ธิ ในหนี ”้ หมายความว่า พัน ธบัตร ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญ ญาใช้ เงิน หุ้น กู้ หุ้น กู้ที่ มี
่น ๆ ที่มีลกั ษณะอย่างเดียวกัน
หลักประกัน หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ รวมทังตราสารอื
้
“หลักทรัพย์” หมายความว่า ตัว๋ เงินคลัง พันธบัตร ตัว๋ เงิน หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุนอันได้ แก่ตราสารหรื อ
หลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของกองทุนรวม ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นกู้ และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหน่วยลงทุน
“หุ้นกู้” หมายความว่า ตราสารในหนี ้ ไม่ว่าจะเรี ยกชื่อใดที่แบ่งเป็ นหน่วย แต่ละหน่วยมีมลู ค่าเท่ากัน
และกําหนดประโยชน์ตอบแทนไว้ เป็ นการล่วงหน้ าในอัตราเท่ากันทุกหน่วย โดยบริษัทออกให้ แก่ผ้ ใู ห้ ก้ ยู ืมเงินหรื อผู้ซื ้อ
เพื่อแสดงสิทธิที่จะได้ รับเงินหรื อผลประโยชน์อื่นของผู้ถือตราสารดังกล่าวแต่ไม่รวมถึงตัว๋ เงิน
“บริ ษัท” หมายความว่า บริษัทที่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คล
ข้ อ 5. เงินของสหกรณ์ที่สหกรณ์จะนําไปฝากหรื อลงทุนได้ ดังนี ้
1) ฝากในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อื่น
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2) ฝากในธนาคาร หรื อฝากในสถาบันการเงินที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
สหกรณ์
3) ซื ้อหลักทรัพย์ของรัฐบาล หรื อรัฐวิสาหกิจ
4) ซื ้อหุ้นกู้ของธนาคารที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
5) ซื ้อหุ้นกู้ของชุมนุมสหกรณ์หรื อสหกรณ์อื่น
6) ซื ้อหุ้นกู้ของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําให้ เกิดความสะดวกหรื อส่งเสริมความเจริ ญแต่กิจการ
ของสหกรณ์ โดยได้ รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
7) ฝากหรื อลงทุนอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกําหนด ได้ แก่
(1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเป็ นผู้ออก
(2) ตัว๋ แลกเงินที่ธนาคารเป็ นผู้รับรอง สลักหลังหรื อรับอาวัล หรื อตัว๋ สัญญาใช้ เงินที่ธนาคาร
เป็ นผู้สลักหลังหรื อรับอาวัล โดยไม่มีข้อจํากัดความรับผิด
(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี ้ที่ธนาคารซึง่ มิใช่รัฐวิสาหกิจเป็ นผู้ออก
(4) บัตรเงินฝาก หรื อใบรับเงินฝากที่ออกโดยบริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์ ซึ่ง
สถาบันคุ้มครองเงินฝากประกันการชําระคืนต้ นเงินและดอกเบี ้ย
(5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี ้นิติบคุ คลเฉพาะกิจเป็ นผู้ออกภายใต้ โครงการแปลงสินทรัพย์เป็ น
หลักทรัพย์ ที่ได้ รับอนุญาตตามพระราชกําหนดนิติบคุ คลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์ พ.ศ. 2540
และตราสารแสดงสิทธิ ในหนีน้ นั ้ ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตังแต่
้ ระดับ A- ขึ ้นไป จากบริ ษัทจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือที่ได้ รับความเห็นจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(6) หุ้นกู้ที่หลักประกัน หรื อหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตังแต่
้ ระดับ
A- ขึ ้นไป จากบริ ษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้ รับความเห็นจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
(7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตังโดยความเห็
้
นชอบของคณะรัฐมนตรี และ
อยูใ่ นการกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(8) กองทุน ส่วนบุคคล (Private Fund) โดยการลงทุน ต้ องเป็ นไปตามเงื่อนไขต่าง ๆ ตาม
ระเบียบนี ้
ข้ อ 6. การนําเงินไปฝากหรื อลงทุนในหลักทรัพย์ ตามข้ อ 5. 7)(7) และ 5. 7)(8) รวมกันต้ องไม่เกินทุนสํารอง
ของสหกรณ์และต้ องผ่านการอนุมตั จิ ากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะดําเนินการได้
ข้ อ 7. การนําเงินไปฝากหรื อลงทุนในหลักทรัพย์ ตามข้ อ 5 รวมกันต้ องไม่เกินทุนเรื อนหุ้น
ข้ อ 8. การลงทุนของสหกรณ์ตามระเบียบนี ้ สหกรณ์จํากัดการลงทุนแห่งละไม่เกิน 200 ล้ านบาท
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ข้ อ 9. ให้ คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ์ หรื อคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์
มอบหมายเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ ฝากหรื อลงทุน

ประกาศ ณ วันที่ 13 มกราคม 2559

(นายชัยวัฒน์ ปกป้อง)
ประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด

เสนอ

ประธานกรรมการ ผ่าน ฝ่ ายจัดการ
เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

นวรัตน์/พิมพ์ : จอย/ตรวจ

