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วิธีการใช้ไฟล์ข้อมูลและตัวอย่างการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
 

1. ไฟล์ข้อมูลประกอบด้วย 5 sheet ด้วยกัน ดังนี้ 
  1) sheet “ต้นทาง”  2) sheet “ปลายทาง”  3) sheet “ข้อมูลการเงิน”  
 
2. วิธีการดึงข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
  2.1 เลือก sheet “ต้นทาง” ------- เลือกจังหวัด/พื้นท่ีของท่าน เช่น เชียงใหม่ 
  2.2 เลือก sheet “ปลายทาง” ------- เลือกจังหวัด/พื้นท่ีของท่าน เช่น เชียงใหม่ 
       * ต้องเลือกท้ัง 2 sheet เพ่ือตรวจสอบว่าข้อมูลที่เรากรอกถูกต้องหรือไม่และตรงกับที่จังหวัดอ่ืน
รายงานถึงสหกรณ์ในจังหวัดท่านหรือไม่ 
  2.3 ตามข้อ 1) และข้อ 2) ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของสหกรณ์ในจังหวัด/พื้นที่ ทุกสหกรณ์  
ทุกธุรกรรม หากข้อมูลไม่ถูกต้องให้แจ้งมาที่ cpd_finance@cpd.go.th เพ่ือปรับแก้ข้อมูล เช่น หากท่านเป็นเจ้าหน้าที่
จังหวัดเชียงใหม่ และเลือกใน sheet ต้นทางพบว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มีการท าธุรกรรมกับ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยคลองจั่น สสพ. 2  ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูดอยสะเก็ด ซึ่งเป็นสหกรณ์ใน
พ้ืนที่ รวมทั้งให้ประสานไปยัง สสพ. 2 เพ่ือให้ตรวจสอบข้อมูลสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น เพ่ือปรับข้อมูลให้ตรงกัน พร้อม
ทั้งรายงานให้กรมทราบทางอีเมล์เพ่ือปรับฐานข้อมูล และกรมจะส่งข้อมูลย้อนกลับหากได้มีการแจ้งปรับฐานข้อมูล ในกรณีที่
ไม่มีการแก้ไขรายการให้รายงานกรมว่า “ข้อมูลถูกต้อง” โดยให้ยึดข้อมูลใช้งบทดลองเดือนธันวาคม 2560 เป็นหลัก 
       *การปรับแก้ข้อมูลให้ปรับในกรณีที่ข้อมูลจังหวัดต้นทางผิดพลาด โดยให้ส่งข้อมูลแก้ไขตามแบบที่
ก าหนดในไฟล์ TRNSC_EDIT_(ชื่อจังหวัด) โดยให้ตรวจสอบรวบรวมการแก้ไขข้อมูลและส่งมาในคราวเดียว 
  2.4 sheet “ต้นทาง” และ sheet “ปลายทาง” ให้เลือกสหกรณ์ที่ต้องการหาข้อมูล เช่น สหกรณ์เครดิต      
ยูเนี่ยนครูดอยสะเก็ด น าเงินไปฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ก็ต้องตรวจสอบข้อมูลทั้ง 2 สหกรณ์ รวมทั้งให้ประสาน   
ไปยัง สสพ. 2 เพ่ือตรวจสอบข้อมูลสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น เพ่ือปรับข้อมูลให้ตรงกัน พร้อมทั้งรายงานให้กรมทราบทาง
อีเมล์เพื่อปรับฐานข้อมูล และกรมจะส่งข้อมูลย้อนกลับหากได้มีการแจ้งปรับฐานข้อมูล 
  2.5 ใน sheet “ข้อมูลการเงิน” ให้ท่านเลือก Drop Down List ในแถว “ชื่อสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร”        
แล้วค้นหาสหกรณ์ที่ต้องการหาข้อมูล เช่น สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูดอยสะเก็ด ให้พิมพ์แค่ “ดอยสะเก็ด” แล้วเลือกสหกรณ์ 
ที่ต้องการ แล้วเลือก “ตกลง” (จะแสดงข้อมูลทางการเงิน 3 ปีย้อนหลังของสหกรณ์) 
  2.6 จังหวัด/พ้ืนที่ ควรมีการอัพเดทฐานข้อมูลการกู้เงินและฝากเงินระหว่างกันของสหกรณ์อย่างสม่ าเสมอ 
เพ่ือเป็นข้อมูลในการส่งเสริมและก ากับดูแลสหกรณ์ในความรับผิดชอบของพ้ืนที่/จังหวัด หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้น ก็จะท าให้
สามารถแก้ไขได้ทันเวลา และหากผู้บริหารต้องการข้อมูลการกู้เงินและฝากเงินระหว่างกันของสหกรณ์ในจังหวัด/พ้ืนที่      
ของท่าน สามารถมีข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้บริหารได้ 
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3. วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 
  - สามารถวิเคราะห์ได้หลายมุมมอง  
  - ยกตัวอย่าง จ.เชียงใหม่ 
   1) ดูธุรกรรมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูดอยสะเก็ด ทุกธุรกรรม  

 
   2) เมื่อดูทุกธุรกรรมแล้ว ให้เจาะเข้าไปในรายธุรกรรม โดยเริ่มจากธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงที่สุดก่อน  
ตารางด้านบนจะเห็นว่า สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูดอยสะเก็ด มีการท าธุรกรรมกับ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น สสพ.2     
ซึ่งมีมูลค่าสูงที่สุดก่อน 
   3) ดู sheet “ข้อมูลการเงิน” ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอยสะเก็ด และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  
คลองจั่น เปรียบเทียบกับยอดธุรกรรมเบื้องต้นว่ามีความเสี่ยงหรือไม่ ก่อนให้จังหวัดคู่ธุรกรรมวิเคราะห์ฐานะการเงินของ 
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ดังนี้ 
       3.1) ดูข้อมูลการเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอยสะเก็ด (3 ปี) 
    - ธุรกรรม(รับฝาก+กู้ยืมเงิน)กับคลองจั่นต่อสินทรัพย์ดอยสะเก็ด (ไม่ควรมีสัดส่วนที่สูง) 
    - ธุรกรรม(รับฝาก+กู้ยืมเงิน)กับคลองจั่นต่อหนี้สินดอยสะเก็ด (ไม่ควรมีสัดส่วนที่สูง) 
    - ธุรกรรม(น าเงินไปฝาก+ให้กู้ยืมเงิน)คลองจั่นต่อสินทรัพย์ดอยสะเก็ด (ไม่ควรมีสัดส่วนสูง) 
    - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (ไม่ควรมีสัดส่วนที่สูง) 
    - ขาดทุนติดต่อกันหรือไม่ (ไม่ควรขาดทุนติดต่อกัน) 
    - ทุนส ารองมีแนวโน้มลดลงหรือไม่ (ไม่ควรมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง) 
    - ทุนเรือนหุ้นลดลงอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ 
    - รายได้มีแนวโน้มลดลงหรือไม่ (ไม่ควรมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง) 
    - ค่าใช้จ่ายมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนหรือไม่ (ไม่ควรมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง) 
    - สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ (ไม่ควรมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน) 
    - ทางใช้ไปของเงิน ใช้ไปกับการลงทุนมากกว่าลูกหนี้เงินกู้หรือไม่  
    - หนี้สิน – เงินกู้ยืม = เงินรับฝาก ดังนั้น เงินรับฝากควรมากกว่าเงินกู้ยืม  
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       3.2) ดูข้อมูลการเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น (3 ปี) 
    - ธุรกรรม(รับฝาก+กู้ยืมเงิน)กับคลองจั่นต่อสินทรัพย์คลองจั่น (ไม่ควรมีสัดส่วนที่สูง) 
    - ธุรกรรม(รับฝาก+กู้ยืมเงิน)กับคลองจั่นต่อหนี้สินคลองจั่น (ไม่ควรมีสัดส่วนที่สูง) 
    - ธุรกรรม(น าเงินไปฝาก+ให้กู้ยืมเงิน)คลองจั่นต่อสินทรัพย์คลองจั่น (ไม่ควรมีสัดส่วนสูง) 
    - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (ไม่ควรมีสัดส่วนที่สูง) 
    - ขาดทุนติดต่อกันหรือไม่ (ไม่ควรขาดทุนติดต่อกัน) 
    - ทุนส ารองมีแนวโน้มลดลงหรือไม่ (ไม่ควรมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง) 
    - ทุนเรือนหุ้นลดลงอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ 
    - รายได้มีแนวโน้มลดลงหรือไม่ (ไม่ควรมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง) 
    - ค่าใช้จ่ายมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนหรือไม่ (ไม่ควรมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง) 
    - ทางใช้ไปของเงิน ใช้ไปกับการลงทุนมากกว่าลูกหนี้เงินกู้หรือไม่  
    - หนี้สิน – เงินกู้ยืม = เงินรับฝาก ดังนั้น เงินรับฝากควรมากกว่าเงินกู้ยืม  
   4) เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ทั้ง 2 แห่ง ในเบื้องตามข้อ 3) แล้วเห็นว่าสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนครูดอบสะเก็ดมีความเสี่ยงให้ประสานไปยัง สสพ. 2 เพ่ือตรวจสอบรายการธุรกรรมดังกล่าว ว่าตรงกันหรือไม่ 
พร้อมให้ สสพ. 2 วิเคราะห์ฐานะการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ดังนี้ 
    - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ก่อหนี้สูงเกินตัวหรือไม่ 
    - แหล่งที่มาของเงิน มาจากแหล่งใดบ้าง เช่น เงินรับฝากสมาชิก 20 % เงินรับฝากสหกรณ์
อ่ืน 50% เงินกู้ยืมภายนอก 30% ทุนของสหกรณ์ 10% จากกรณีนี้จะเห็นว่าเป็นทุนภายนอกสูงถึง 80% ของทุนด าเนินงาน 
ทั้งหมด ซึ่งทุนภายนอกมีโอกาสที่เงินดังกล่าวจะไหลออกมากกว่าทุนภายใน โดยเฉพาะภายใต้ภาวะวิกฤติ  
     กรณีแหล่งที่มาของเงินมากกว่า 50 % มาจากทุนภายนอก ให้ดูว่าแหล่งที่มาของทุน
กระจุกตัวอยู่ในเจ้าหนี้เพียงไม่กี่รายหรือไม่ หรือมีเจ้าหนี้รายใดรายหนึ่งที่มียอดหนี้สูงมาก หากเงินดังกล่าวไหลออก สหกรณ์
จะมีความเสี่ยงไม่สามารถชะระคืนได้ 
    - ทางใช้ไปของเงิน เช่น เงินกู้ยืมสมาชิก 10% เงินกู้ยืมสหกรณ์อ่ืน 50% เงินลงทุน 35% 
ที่ดินอาคาร 5% ให้ตั้งข้อสังเกตว่า หากสหกรณ์นั้นใช้ไปกับสมาชิก(ปล่อยกู้สมาชิก) ต่ ากว่า 50% ให้ตั้งข้อสังเกตุว่าอาจจะมี
ความเสี่ยงว่าเงินที่ใช้ไปอาจจะไม่ได้รับช าระคืน  
    กรณีข้างต้น ดูว่าเงินกู้ยืมสหกรณ์อ่ืนกระจุกตัวอยู่ในลูกหนี้เพียงไม่กี่รายหรือไม่ หรือมี
ลูกหนี้รายใดรายหนึ่งที่มียอดหนี้สูงมาก หากเกิดหนี้สูญ จะกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์หรือไม่ เงินลงทุนก็
เช่นเดียวกัน แต่ทั้งนี้เงินลงทุนมีทั้งตราสารหนี้ และตราสารทุน หลักทรัพย์มีทั้งรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ เอกชน ดูว่ากระจุกตัวอยู่
กลุ่มไหนเกินไปหรือไม่ ทั้งนี้ ราคาตราสารจะผกผันกับอัตราดอกเบี้ย เช่น หากอัตราผลตอบแทน(ดอกเบี้ย) เพ่ิมข้ึน 1% จะท า
ให้ราคาตราสารนั้นลดลง ?? ทั้งนี้หากเป็นตราสารระยะยาวย่อมมีความเสี่ยงที่จะขาดทุนทางราคา เพราะไม่สามารถบอกได้ว่า
สามารถถือได้ครบก าหนดหรือไม ่
    - กระแสเงินสดจากการด าเนินงานติดลบติดต่อกันเกิน 2 ปี หรือไม่ 
    - ขาดทุนหรือไม ่
    - มีข่าวในทางลบหรือไม่ เช่น การทุจริตของกรรมการ เป็นต้น 
    - ฯ ล ฯ    
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4. ตัวอย่าง กรณี สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูดอยสะเก็ดน าเงินไปฝากที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 176 ล้านบาท 
   4.1) ดูธุรกรรมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูดอยสะเก็ด ทุกธุรกรรมแล้ว  

 
 
   4.2) เห็นว่าน าเงินไปฝากกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ซึ่งเป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงที่สุดเมื่อ
มองจากธุรกรรม ซึ่งสูงถึง 176 ล้านบาท 
   4.3) ดูข้อมูลทางการเงินในเบื้องต้น ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอยสะเก็ด และสหกรณ์เครดิต       
ยูเนี่ยนคลองจั่น 
      ข้อมูลทางการเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดอยสะเก็ด 
    - ธุรกรรมน าเงินไปฝากกับคลองจั่นต่อสินทรัพย์ดอยสะเก็ด สูงถึง 57% แสดงให้เห็นว่า
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูดอยสะเก็ดเอาเงินของสหกรณ์มากกว่าครึ่งที่มีไปไว้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นเพียงแห่งเดียว  
มีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับช าระเงินคืนและอาจส่งผลต่อการด าเนินงานในอนาคตหากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นไม่สามารถ
คืนเงินฝากได้ (เพ่ิมเติม ท าไมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูดอยสะเก็ดน าเงินไปฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นสูงขนาดนี้       
มีความผิดปกติ ???) และควรมีการตรวจสอบผลการประชุมคณะกรรมการ หรือมติการประชุมใหญ่ หรือใครเป็นผู้อนุมัติการ
น าเงินไปฝากเป็นต้น 
    - อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 4.38 เท่า ซึ่งสูงเกินไป สะท้อนให้เห็นว่าสหกรณ์เครดิต    
ยูเนี่ยนครูดอยสะเก็ดด าเนินธุรกิจโดยพ่ึงพาหนี้สินมากกว่าพ่ึงพาทุนของสหกรณ์เองและยังมีช่องว่างดังกล่าวสูงมาก และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูดอยสะเก็ดทั้งท่ีมีหนี้สูง ก็ยังน าเงินไปฝากสหกรณ์อ่ืนอีก (เฝ้าระวัง) 
    - ขาดทุนติดต่อกันเกิน 3 ปี ส่งผลให้ทุนส ารองลดลง มีความเสี่ยงต่อเจ้าหนี้ของสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนครูดอยสะเก็ด ที่ไม่สามารถหากระแสเงินสดมาช าระหนี้เจ้าหนี้ได้ รวมถึงสมาชิกท่ีฝากเงินกับสหกรณ์ (เฝ้าระวัง) 
    - ทุนลดลงจากการขาดทุนสะสม 
    - รายได้มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ ปี 2557 – 2559 เท่ากับ 
103%  183%  157% ตามล าดับ จะเห็นว่าค่าใช้จ่ายต่อรายได้ของปี 2558 กระโดดขึ้นมาที่ 183% จากปีก่อนหน้า เพราะ
อะไร ซึ่งเป็นสัญญาณเตือนถึงความเสี่ยงทางการเงินที่ชัดเจน (ผู้วิเคราะห์ต้องหาค าตอบ เช่น รายงานประจ าปี งบการเงิน 
รายงานการประชุม เป็นต้น) เพ่ือหาที่มาถึงความเสี่ยงในเรื่องค่าใช้จ่ายดังกล่าว (ตั้งข้อสังเกตค่าใช้จ่ายที่สูงมาจากอะไร) 
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    - ทางใช้ไปของเงิน พบว่าใช้ไปกับการลงทุนมากกว่าลูกหนี้เงินกู้มากกว่าหลายเท่าตัว (ใช่
บทบาทของสหกรณ์หรือไม่ หากสหกรณ์ดังกล่าวเป็นสหกรณ์ที่อยู่ในรูปแบบสหกรณ์การเงิน ลงทุนสูงกว่าลูกหนี้เงินกู้สูงถึง 
467 เท่า (สหกรณ์ท าอะไร ??)  
** กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์ยิ่งไม่ควรเกิดขึ้นในลักษณะนี้ เนื่องจากการด าเนินธุรกิจมีข้อจ ากัดมากกว่าสหกรณ์ประเภทอ่ืน 
    - เงินกู้ยืมกับเงินรับฝากของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูดอยสะเก็ด มีมูลค่าใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ 
ต้องดูว่า เงินรับฝากส่วนใหญ่เป็นเงินรับฝากสมาชิกหรือไม่ ถ้าไม่ใช่อาจจะมีความเสี่ยงอย่างไร เพราะหนี้ส่วนใหญ่มาจาก
ภายนอก 
    ข้อมูลทางการเงินสหกรณ์เครดิตคลองจั่น 
    - ให้วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ในลักษณะเดียวกับสหกรณ์
เครดิตยูเนี่ยนครูดอยสะเก็ด ปัจจุบันสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ทุนของสหกรณ์ติดลบสูงถึง 13,000 ล้านบาท  
    สรุปสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูดอยสะเก็ดน าเงินไปฝาก 
    - มีความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับช าระเงินดังกล่าวคืนทั้งจ านวนในอนาคต ให้สหกรณ์ท าแผน
ในเรื่องดังกล่าว ในการทยอยเอาเงินดังกล่าวออกมา หากไม่สามารถถอนออกมาได้จะกระทบต่อสภาพคล่องของสหกรณ์
หรือไม่ สหกรณ์มีแผนรองรับหรือไม่อย่างไร  
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