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บทที่ 1
บทนา
การจัดทาคาแนะนาเรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ สืบเนื่องมาจากมติที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 เห็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการกากับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เ ครดิ ตยู เนี่ ย น โดยการพัฒ นาเกณฑ์ก ารกากั บสหกรณ์ ออมทรั พย์แ ละสหกรณ์เ ครดิ ตยูเ นี่ ย น
ให้ครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านเครดิต และความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศทางการเงิ นของสหกรณ์ออมทรัพย์ และพัฒนาบุ คลากรของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้สามารถแนะนากากับสหกรณ์ออมทรัพย์ภายใต้เกณฑ์การกากับใหม่ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์
ได้ พั ฒ นาบุ ค ลากร โดยการคั ด เลื อ กนั ก วิ ช าการสหกรณ์ เ ข้ า รั บ การอบรมหลั ก สู ต ร “นั ก การเงิ น ”
ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการได้มีความรู้
ด้านการเงิน การบัญชี การบริหารความเสี่ยง และสามารถนาความรู้ไปใช้ในการแนะนาส่งเสริม กากับดูแล
สหกรณ์ออมทรัพย์ให้ดาเนินธุรกิจให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุด ดังนั้น กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า
โดยกลุ่ ม พั ฒ นาสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ จึ ง ได้ จั ด ท าค าแนะน าการวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
เพื่อให้ข้าราชการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนักการเงิน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายได้นาแนวทางการวิเคราะห์และ
ติดตามฐานะการเงินไปปรับใช้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสานักงานสหกรณ์จังหวัด
สานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 และพื้นที่ 2
การวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ย งสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ใ นครั้ ง นี้ อาศั ย หลั ก การก ากั บ ดู แ ลสถาบั น การเงิ น
ตามเกณฑ์ Basel I ใช้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์ ทั้งนี้ การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามคาแนะน าอาจยั งไม่ครอบคลุ มรายละเอียดด้านกระบวนการ ขั้นตอน วิธีการหาข้อมูล หลั กฐาน และ
การตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อนามาใช้ประเมินความเสี่ยง ดังนั้น จึงจาเป็นจะต้องนาแนวทางการวิเคราะห์
ความเสี่ยงกิจการตามหลักสูตรนักการเงินมาใช้ประกอบการวิเคราะห์ร่วมกันด้วย
1. วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์
1.1) เพื่อวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
1.2) เพื่อระบุประเภทและระดับความเสี่ยงที่มีผลต่อการดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
1.3) เพื่อประเมินบทบาทของกรรมการดาเนินการสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ในการให้ความสาคัญของ
การประเมินความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงในสหกรณ์ออมทรัพย์
1.4) เพื่อวิเคราะห์ความเพียงพอของการบริห ารความเสี่ ยงหรือปัจจัยที่ส หกรณ์สามารถนามาลด
ความเสี่ยงได้
2. วิธีปฏิบตั ิด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยงในสหกรณ์ออมทรัพย์
นักวิชาการสหกรณ์ หรือเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายให้ ทาหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยง
ติดตามฐานะและผลการดาเนินงาน ทั้งนี้ให้คานึงถึงผลกระทบจากความเสี่ยงที่ได้จากงบการเงินของสหกรณ์
แบบรายงานข้อมูลทางการเงิน เพื่อติดตามคุณภาพสินทรัพย์และหนี้สินของสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ที่กาหนดให้
สหกรณ์จัดส่งเป็นประจาทุกเดือน รายงานผู้สอบบัญชี บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการ รูปแบบการ
บริหารและการปฏิบัติงาน แผนงาน งบประมาณ เป็นต้น
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3. นิยามศัพท์
ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์หรือปัจจัยที่ไม่มีความแน่นอน ซึ่งมีโอกาสจะเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อ
การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร
การตรวจสอบแบบ Offsite หมายถึง การวิเคราะห์ติดตามฐานะสหกรณ์โดยใช้ข้อมูลทางการเงินของ
สหกรณ์
การตรวจสอบแบบ Onsite หมายถึง การตรวจสอบที่สถานทาการของสหกรณ์ออมทรัพย์
หลั ก การบริ ห ารความเสี ย งแบบ COSO และ ERM หมายถึ ง การบริ ห ารความเสี่ ย งที่ บุ ค ลากร
ในสหกรณ์มีส่วนร่วมในการคิด วิเคราะห์ และคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งร่วมกันวางแนวทาง
จัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับเหมาะสมและยอมรับได้
การประเมินความเสี่ยงโดยมุ่งเน้นธุรกรรมสาคัญ (Significant Activities : SA) คือ การประเมิน
ความเสี่ ยงธุรกรรมที่มีนัยสาคัญของสหกรณ์ คือ เป็นธุรกรรมหลักของสหกรณ์ เช่น การให้ กู้ รับฝาก และ
การลงทุนในสินทรัพย์ หากมีการบริหารจัดการที่ไม่ดี แล้วจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายโดยรวมของ
สหกรณ์
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2) การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ (Comparative or cross sectional analysis) เป็นการ
วิเคราะห์ถึงอัตราส่วนของสหกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม ระหว่างปี 2537 - 2546 โดยเปรียบเทียบกับอัตราส่วน
มาตรฐานทางการเงินของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ถ้าได้ค่าเท่ากันหรือสูงกว่ามาตรฐานแสดงว่ากิจการนั้นสามารถ
ประสบความส าเร็ จในการดาเนินงานจะต้องหาจุดแข็ งหรือสาเหตุที่ดีดังกล่ าวเพื่อนาไปปรับปรุงให้ ดียิ่งขึ้น
แต่ถ้าตรงกันข้ามแสดงว่าประสบความล้มเหลวในการดาเนินงาน ซึ่งจะต้องหาจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องเพื่อนาไป
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป
อัตราส่วนทางการเงินแบ่งเป็น 4 ประเภท คือ
1) อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง (liquidity ratios)
2) อัตราส่วนวัดความสามารถในการก่อหนี้ (leverage ratios)
3) อัตราส่วนวัดความสามารถในการใช้สินทรัพย์ (activity ratios)
4) อัตราส่วนวัดความสามารถในการทากาไร (profitability ratios)
1. อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง (Liquidity ratios)
1.1 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน = สินทรัพย์หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน เป็นอัตราส่วนที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนและ
หนี้ สิ น หมุ น เวี ย นใช้ป ระโยชน์ ใ นการพิจ ารณาความสามารถของสหกรณ์ ใ นการช าระหนี้ ระยะสั้ น เมื่ อ หนี้
ถึงกาหนดชาระ
1.2 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick ratio or acid test ratio)
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว = สินทรัพย์หมุนเวียนเร็ว
หนี้สินหมุนเวียน
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเร็ว เป็นอัตราส่วนที่แสดงความสัมพันธ์ของสินทรัพย์หมุนเวียน
ที่เปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็วกับหนี้สินหมุนเวียน ใช้ประโยชน์ในการพิจารณา กรณีถ้าต้องเลิกสหกรณ์หรือหยุด
ดาเนิน งานจ าเป็ นต้องขายสิ น ทรั พย์เพื่อน าเงินมาช าระหนี้ระยะสั้นมีสินทรัพย์อะไรบ้างที่พร้อมจะเปลี่ ยน
เป็นเงินสดทันที
2. ความสามารถในการก่อหนี้ (Leverage ratio)
2.1 อัตราส่วนหนี้สินทั้งสิ้นต่อทุน (Debt to equity ratio)
อัตราส่วนหนี้สินทั้งสิ้นต่อทุน =

หนี้สินทั้งสิ้น
ทุนของสหกรณ์
อัตราส่วนหนี้สินทั้งสิ้นต่อทุน เป็นอัตราส่วนที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่าง หนี้สินทั้งสิ้นกับทุน
ของสหกรณ์กล่าวคือ หนี้สินทั้งสิ้นเป็นกี่เท่าของส่วนทุน ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความสามารถในการก่อหนี้โดยตรงว่า
สหกรณ์มีทุนของตนเองที่จะใช้ชาระหนี้แก่เจ้าหนี้ได้เพียงใดถ้าสหกรณ์มีหนี้สินมากกว่า ทุนความเสี่ยงตกอยู่กับ
เจ้าหนี้หากมีหนี้สินน้อยกว่าทุนแสดงว่าเจ้าหนี้มีเกราะคุ้มกันในการรับชาระหนี้
2.2 อัตราส่วนลูกหนี้ต่อส่วนของทุน (Net debtor loan to share capital and
reserve fund ratio)
อัตราส่วนลูกหนี้ต่อส่วนของทุน =
ลูกหนี้เงินให้กู้สุทธิ
ทุนเรือนหุ้น + ทุนสารอง
อัตราส่วนลูกหนี้ต่อส่วนของทุน เป็นอัตราส่วนที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างลูกหนี้และทุน
เรือนหุ้นและทุนสารอง ว่ามีเพียงพอสาหรับลูกหนี้มากน้อยเพียงใด
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3. ความสามารถในการใช้สินทรัพย์ (Activity ratio) อัตราร้อยละของรายได้ต่อสินทรัพย์ทั้งสิ้น
(total revenue to total assets ratio)
อัตราร้อยละของรายได้ต่อสินทรัพย์ทั้งสิ้น = รายได้ทั้งสิ้น × 100
สินทรัพย์ทั้งสิ้นถัวเฉลี่ย
อัตราร้อยละของรายได้ต่อสินทรัพย์ทั้งสิ้น เป็นอัตราส่วนที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
ธุรกิจกับขนาดของสินทรัพย์ว่าสามารถใช้เพื่อก่อให้เกิดรายได้ทั้งสิ้นมากน้อยหรือเต็มประสิทธิภาพหรือไม่
4. ความสามารถในการหากาไร (Profitability ratio)
4.1 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (return on total assets ratio)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ = กาไรจากการดาเนินงาน × 100
สินทรัพย์ทั้งสิ้นถัวเฉลี่ย
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ เป็นอัตราส่วนที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนที่ได้
จากการลงทุนกับสินทรัพย์ทั้งสิ้นถัวเฉลี่ยว่าได้ผลตอบแทนเพียงพอหรือไม่
2.3 การบริหารความเสี่ยง (จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ https//chiraporn.wordpress.com)
มาตรฐานงบการเงินสมัยใหม่ มีความแตกต่างจากเดิมค่อนข้างมาก ทาให้งบการเงินสมัยใหม่มีลักษณะ
เป็น Integrated Report ที่ต้องมีเนื้อหาสาระที่ครบถ้วนทั้งข้อมูลที่เป็นรายงานทางการเงิน และข้อมูลใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งเป็นการสร้างระบบการเปิดเผยข้อมูลในเอกสารชุดเดียวอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
ซึ่งการบูรณาการของรายงานทางการเงินและรายงานส่วนของข้อมูลที่ไม่ใช่การเงินนี้ ไม่ได้เป็นเพียงการตีพิมพ์
ข้อมูลไว้ในเอกสารชุดเดียวกัน หากแต่เป็นการสร้างระบบรายงานบูรณาการที่ต้องให้ข้อมูลทางการเงินและ
ข้อมูลที่ไม่ใช่การเงินที่ต้องมีความสอดคล้องกัน และอธิบายข้อมูลในลักษณะที่เสริมกันและกัน สามารถตอบ
ประเด็นเชิงพื้นฐานของรายงานในงบการเงินได้ชัดเจน
ประเด็นของความเสี่ยงที่ควรจะมีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างชัดเจน อย่างน้อย
ควรจะรวมถึง
1) การเปิดเผยให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับคุณภาพของสินทรัพย์
2) ให้คาอธิบายเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหารสภาพคล่องของกิจการและประเด็นความเสี่ยงที่กิจการให้
ความสาคัญและบรรจุไว้ในกลยุทธ์ประจาปี
3) การระบุอย่างชัดเจนเกี่ยวกับความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินทรัพย์ ประเภทของสินทรัพย์
ระยะเวลาครบกาหนดของสินทรัพย์ แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการดาเนินงาน คู่ค้าที่สาคัญ
ดังนั้น ภายในกิจการควรจะมีการมอบหมายความรับผิดชอบที่ชัดเจนว่า ใครบ้างที่ควรจะมีบทบาท
ในการเตรี ย มข้ อ มู ล ความเสี่ ย ง ส าหรั บ การเปิ ด เผยในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ผู้ ที่
อ่านงบการเงินจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับสถานะความเสี่ยงของกิจการอย่างเพียงพอและเป็นไปอย่างถูกต้อง
2.4 เกณฑ์การจัดเสถียรภาพทางการเงิน (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์, รายงานการจัดเสถียรภาพทางการเงินของ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปี 2559)
ขั้นตอนและวิธีการในการจัดเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ตัวแปรที่ใช้วัดมี ดังนี้
1. กลุ่มการเงิน (CAEL) (ให้น้าหนักร้อยละ 70) ใช้อัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร ที่บ่งบอกให้เห็นถึงความมีเสถียรภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยจัดแบ่งวิธีการจัดเสถียรภาพ
ดังนี้
1.1 ข้อมูลตาแหน่งในกลุ่มโดยการจัดอันดับ (Ranking Score)
- อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
- อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน
- อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์
- อัตราส่วนทุนหมุนเวียน
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1.2 ข้อมูลตาแหน่งเสถียรภาพจากการทาการเปรียบเทียบ (Benchmark Score)
- อัตราค่าใช้จ่ายดาเนินงานต่อกาไร (ก่อนหักค่าใช้จ่ายดาเนินงาน)
- อัตราส่วนทุนสารองต่อสินทรัพย์
- อัตราลูกหนี้ระยะสั้นที่ชาระหนี้ได้ตามกาหนด
2. กลุ่มการบริหาร (M) (ให้น้าหนักร้อยละ 30) โดยแบ่งค่าน้าหนัก ดังนี้
- เชิงปริมาณ ใช้ Size Score ให้ค่าน้าหนัก ร้อยละ 10
- เชิงคุณภาพ ใช้ Quality Control Score ให้ค่าน้าหนัก ร้อยละ 20
โดยมีวิธีการให้คะแนน จาแนกเป็น 4 วิธี ดังนี้
1. Ranking Score คือ คะแนนการจัดลาดับข้อมูลอัตราส่วนนั้นๆโดยเรียงลาดับจากน้อยไปมาก
แยกตามประเภทของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรแล้วแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 20 เปอร์เซ็นต์
ของข้อมูลทัง้ หมดแต่ละประเภทสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
2. Benchmark Score คือ คะแนนจากการจัดลาดับข้อมูลอัตราส่วนนั้นตามประเภทของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร ด้วยเกณฑ์ของการทา Benchmark
3. Size Score คือ คะแนนจากการจัดอันดับข้อมูลของขนาดของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มี 4 ขนาด
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใดจัดขนาดไม่ได้มีคะแนนเป็น 0
4. Quality Control Score คือ คะแนนจากการจัดอันดับข้อมูลชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มี 5 ชั้น
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บทที่ 3
แนวทางการวิเคราะห์ฐานะและการดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
การวิเคราะห์ และติดตามฐานะของสหกรณ์ ตลอดจนการวิเคราะห์ผ ลการดาเนินงานของสหกรณ์
เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานกากับดูแล ซึ่งสหกรณ์ควรได้รับการวิเคราะห์ประเมินผลจากองค์กรที่กากับดูแล
จึงได้กาหนดแนวทางทางการวิเคราะห์ฐานะและการดาเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์ไว้ ดังนี้
1. นั ก วิ ช าการสหกรณ์ หรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมาย ประเมิ น ฐานะการเงิ น สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
โดยวิ เ คราะห์ ง บการเงิ น โดยใช้ ง บการเงิ น ย้ อ นหลั ง 3 ปี บั ญ ชี ย้ อ นหลั ง หรื อ ใช้ ง บทดลองประจ าเดื อ น
เพื่อให้งบการเงินเล่าเรื่องสหกรณ์ และสรุปฐานะปัจจุบันของสหกรณ์นั้น ว่าเป็นอย่างไร โดยใช้ข้อมูลจาก
งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด
2. วิ เ คราะห์ ผ ลการด าเนิ น งานของสหกรณ์ โดยวิ เ คราะห์ ค วามสามารถในการด าเนิ น งาน และ
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
2.1 วิเคราะห์ความสามารถในการทากาไร โดยใช้อัตราส่วนทางการเงิน เช่น อัตรากาไรขั้นต้น
อัตรากาไรจากการดาเนินงาน อัตรากาไรสุทธิ อัตราผลตอบแทนของสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน อัตราดอกเบี้ยรับ อัตราดอกเบี้ยจ่าย และส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย
2.2 วิเคราะห์น โยบายการบริห ารเงินของสหกรณ์ โดยให้ ระบุได้ว่าสหกรณ์ใช้นโยบายการเงิน
แบบใด มีผลดี และผลเสียอย่างไร
1) นโยบายแบบสอดคล้อง (Moderate Financing Policy)
2) นโยบายแบบกล้าได้กล้าเสีย (Aggressive Financing Policy)
3) นโยบายแบบปลอดภัยไว้ก่อน (Conservative Financing Policy)
2.3 วิเคราะห์ความสามารถในการก่อหนี้ (D/E Ratio) รวมทั้งวงเงินกู้ยืมและค้าประกันของ
สหกรณ์
2.4 วิเคราะห์ความสามารถในการใช้สินทรัพย์ เช่น อัตราการหมุนของสินทรัพย์
2.5 วิเคราะห์ความคงอยู่ของกิจการ
3. ประเมินคุณภาพการบริหารทางการเงินของสหกรณ์ ให้ใช้การวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน ต้นทุน
ทางการเงิน โดยวิเคราะห์การบริหารเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งการจัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียนของสหกรณ์
4. วิเคราะห์ความเสี่ยงหลักของสหกรณ์ออมทรัพย์ คือ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยใช้แบบรายงานที่ 7
ฐานะสภาพคล่องสุทธิ และแบบรายงานที่ 8 การดารงสินทรัพย์สภาพคล่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิต
จากแบบรายงานทางการเงินในแบบที่ 1 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์ แบบรายงานที่ 2 ลูกหนี้เงินให้
กู้ยืม วิเคราะห์การกระจุกตัวของสินเชื่อ จากแบบรายงานที่ 3 ลูกหนี้เงินให้กู้ ยืมรายใหญ่ 50 รายแรก และ
วิเคราะห์การพึ่งพาเงินทุนจากแบบรายงานที่ 5 เจ้าหนี้เงินกู้รายใหญ่ 50 รายแรก และแบบรายงานที่ 6 ผู้ฝาก
เงินรายใหญ่ 50 รายแรก
5. วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ โดยใช้หลักการควบคุมภายในของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
และหลักการบริหารจัดการที่ดี
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บทที่ 4
กระบวนการตรวจสอบและวิเคราะห์ความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสถาบันการเงินของสมาชิกที่รวมตัวเพื่อช่วยเหลือกันทางด้านเศรษฐกิจ และ
สั ง คม โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การออมและช่ ว ยเหลื อ ให้ เ งิ น กู้ ด อกเบี้ ย ต่ าแก่ ส มาชิ ก ที่ เ ดื อ ดร้ อ น
ดังนั้น สหกรณ์จึ งควรมีการบริ หารจั ดการที่ดี และได้รับการส่งเสริมแนะนากากับที่ดี กรมส่งเสริมสหกรณ์
ในฐานะหน่วยงานกากับดูแลมีหน้าที่ดูแลให้สหกรณ์มีความมั่นคงทางการเงิน นาหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการ
บริหารจัดการสหกรณ์ ดังนั้น จึงจาเป็นต้องตรวจสอบวิเคราะห์ความเสี่ยงของสหกรณ์อยู่สม่าเสมอ เพื่อเป็น
การส่ ง สั ญ ญาณเตื อ นภั ย แก่ ส หกรณ์ ไ ด้ ทั น ท่ ว งที แนวทางการวิ เ คราะห์ ค วามเสี่ ยงสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 กระบวนตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์ ส่วนที่ 2 แนวคิดหลักในการวิเคราะห์
ความเสี่ยง
4.1 กระบวนการตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์
กระบวนการตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้
1. จัดทาแผนการติดตามตรวจสอบประจาปี
2. ประสานงานกับสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อแจ้งกาหนดการเข้าตรวจสอบ
3. ออกติดตามตรวจสอบ เข้าตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์ หลังจากวิเคราะห์ ข้อมูลทางการเงิน
โดยตรวจสอบแบบ Offsite ก่อนเข้าตรวจแบบ Onsite ซึ่งเป็นการตรวจสอบโดยรวบรวมเอกสาร หลักฐาน
สัมภาษณ์ สั งเกตการณ์เพื่อให้ ทราบฐานะและผลการดาเนินงานของสหกรณ์ โดยคานึงถึงผลกระทบของ
ความเสี่ยงที่สาคัญ และจัดระดับความเสี่ยงโดยรวมของสหกรณ์
4. สรุ ป ผลการตรวจสอบ เป็ น การสรุ ป ผลการตรวจสอบของผู้ ต รวจสอบที่ ชี้ ถึ ง ข้ อ สั ง เกตของ
ผู้ตรวจสอบ และรับฟังคาชี้แจงของสหกรณ์เพื่อนามาประกอบการจัดทารายงาน
5. จั ดทารายงานผลการตรวจสอบต่อสหกรณ์จังหวัด และศูนย์วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์
ทางการเงิน โดยให้สรุปผลการตรวจสอบและความเห็นของนักวิชาการที่ตรวจสอบ ตลอดจนประเด็นที่ต้องการ
ให้สหกรณ์ออมทรัพย์แก้ไข เพื่อแสดงผลการตรวจสอบและความเห็นของผู้ตรวจสอบเกี่ยวกับกับฐานะผลการ
ดาเนินงานที่คานึงถึงผลกระทบจากความเสี่ยงต่างๆ ไม่ใช่เพียงแต่ฐานะที่เกิดขึ้นแล้ว ณ วันตรวจสอบ ทั้งนี้
ผู้ตรวจสอบจาเป็นต้องแสดงเหตุผล และหลักฐาน หรือสิ่งบ่งชี้ที่จะสนับสนุนความเห็นในการประเมินดังกล่าว
ได้อย่างรัดกุมและเพียงพอ และต้องรับฟังคาชี้แจงของสหกรณ์ประกอบโดยรอบคอบด้วย
6. ควบคุมคุณภาพผลการตรวจสอบและแนะนาโดยติดตามผลการแก้ไขตามคาแนะนากับสหกรณ์
โดยนาผลการตรวจสอบ และคาแนะนาสหกรณ์เสนอต่อสหกรณ์จังหวัดเพื่อติดตามผลการดาเนินการลดความ
เสี่ยงของสหกรณ์ต่อไป
4.2 แนวคิดหลักในการวิเคราะห์ความเสี่ยง
การวิเคราะห์ความเสี่ยงต้องพิจารณาธุรกรรมทั้งในและนอกงบดุล โดยให้ความสาคัญกับธุรกรรมที่มี
ความเสี่ยงสูง โดยให้พิจารณาจากธุรกรรมที่มีนัยสาคัญ (Significant Active : SA ) หมายถึง ธุรกรรมที่สหกรณ์
มีการบริหารจัดการไม่ดีแล้วจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายโดยรวมของสหกรณ์ เช่น ธุรกิจการให้เงินกู้
การรับฝากเงิน การลงทุน เป็นต้น โดยใช้แนวคิดหลักในการประเมินความเสี่ยง ดังนี้
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การพิจารณาผลกระทบ
การพิจารณาปัจจัยที่มีผลกระทบให้ใช้แนวทางการตรวจสอบธุรกรรมสาคัญ (Significant Activities : SA)
คือ การประเมินความเสี่ยงธุรกรรมที่มีนัยสาคัญของสหกรณ์ คือเป็นธุรกรรมหลักของสหกรณ์ เช่น การให้กู้ รับ
ฝาก และลงทุนในสินทรัพย์ หากมีการบริหารจัดการที่ไม่ดีแล้วจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายโดยรวม
ของสหกรณ์ ซึ่งมีปัจจัยในการพิจารณาผลกระทบ ประกอบด้วย
1) ข้อมูลเชิงปริมาณ
- % ต่อสินทรัพย์รวม
- % ต่อรายได้รวม
- % ต่อทุนของสหกรณ์
2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ
- ผลกระทบต่อชื่อเสียง
- ความสาคัญเชิงกลยุทธ์
ตัวอย่างการพิจารณาธุรกรรมทีม่ ีนัยสาคัญ
มีธรุ กรรม

รายการ

มีนัย

1.การให้สินเชื่อ
1.1 สินเชื่อระหว่างสหกรณ์
1.2 สินเชื่อสมาชิก
1.2.1 พิเศษ
1.2.2 สามัญ
1.2.3 ฉุกเฉิน
1.2.4 เพือ่ ทีอ่ ยู่อาศัย
1.2.5 เช่าซื้อรถยนต์
1.2.6 เพือ่ แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
2. เงินลงทุน
2.1 สารหนี้
2.2 ตราสารทุน
2.3 สินค้าโภคภัณฑ์
2.4 ตราสารอนุพนั ธ์

1. เงินให้กยู้ ม
ื
1.1 สมาชิกสามัญ
● พิเศษ
● สามัญ
● ฉุกเฉิน
● เพือ่ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
● อืน่ ๆ
1.2 สหกรณ์อนื่

ไม่มีธรุ กรรม

ไม่มีนัย

P
P
P
P
P
P
O
P
P
P
O
O

ตัวอย่าง: การพิจารณา Significant Activity
ยอดคงเหลือ
สินทรัพย์เสีย่ งถ่วงนาหนัก
การทากาไร
(%) สินทรัพย์
(%) สินทรัพย์
(%) รายได้
จานวน
จานวน
จานวน
รวม
เสีย่ งถ่วงนาหนัก
รวม
88,071
66.08%
95,875
79.94% 1,600
80.73%
17,297
4,305
6,109
799

12.98%
3.23%
4.58%
0.60%

6,260
13,976

39,046

29.30%

75,639

5.22%
11.65%
1274

63.07%

326

64.28%

16.45%
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4.2.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่คู่สัญญาที่ มี
ภาระผูกพัน เช่น การให้กู้ยืม การนาเงินไปฝากสหกรณ์อื่น หรือการนาเงินไปลงทุนของสหกรณ์ไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาในการจ่ายชาระหนี้คืน หรือความเสี่ยงที่เกิดจากโอกาสที่สมาชิกอาจไม่สามารถชาระหนี้คืนได้
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะ และรายได้ของสหกรณ์ ความเสี่ยงด้านเครดิตเป็นความเสี่ยงที่มีความสาคัญมาก
เพราะเกี่ย วข้ องกับ เงิน ให้ สิ น เชื่อ ซึ่ งเป็ น ธุ รกรรมหลั กของสหกรณ์ ซึ่ง ความเสี่ ย งด้ านเครดิต ของสหกรณ์
มักเกิดจากปั จ จั ย ภายในสหกรณ์มากกว่าผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิ จภายนอก เช่น ประสบการณ์ของ
คณะกรรมการดาเนินการและฝ่ายจัดการ ระบบโปรแกรมบัญชีไม่มีคุณภาพพอจะรายงานข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
มาตรฐานการพิจารณาให้สินเชื่อ ใช้ดุลยพินิจของตนเองอนุมัติเงินกู้ การให้ เงินกู้เกินมูลค่าหลักประกัน แก่
สหกรณ์อื่น โดยไม่คานึงถึงวงจรธุรกิจของสหกรณ์ผู้กู้ ให้เงินกู้สมาชิกเกินความจาเป็นส่งเสริมให้ฟุ่มเฟือยขัดต่อ
หลั กสหกรณ์ ให้ เงิน กู้ กับ บุ ค คลใดบุ คคลหนึ่งที่ เกี่ย วข้องมีผ ลประโยชน์ต่อ สหกรณ์ ไม่ มีการสอบทานหนี้
ประจาปี การกาหนดงวดชาระหนี้ที่ยาวเกินความเป็นจริง

ข้อกาหนดให้ผู้ตรวจสอบพิจารณา ดังนี้
1) วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิต โดยใช้แบบรายงานเชิงคุณภาพตามแบบที่ 2 ลูกหนี้เงินให้
กู้ยืม และพิจารณา NPL ว่าหากตัดหนี้สูญจะกระทบต่อรายได้ของสหกรณ์มากเพียงใด และให้ประเมินความ
เพียงพอของเงินสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และการตัดหนี้สูญผ่านมติที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกหรือไม่
2) พิจารณาระเบียบว่าด้วยเงินกู้ของสหกรณ์ พิจารณาการอนุมัติเงินกู้ว่าคณะอนุกรรมการ
เงินกู้ใช้หลักเกณฑ์ใด หลักประกันคุ้มหนี้หรือไม่ เพดานการให้กู้แก่สมาชิกแต่ละรายไม่ควรเกิน
- 100% ของเงินทุนสหกรณ์ในกรณีที่สหกรณ์มีทรัพย์สินน้อยกว่า 10 ล้านบาท
- 50% ของเงินทุนสหกรณ์ที่มีสินทรัพย์ระหว่าง 10 – 30 ล้านบาท
- 25% ของเงินทุนสหกรณ์ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 30 ล้านบาท
- ไม่ควรเกิน 5% ทรัพย์สิน
และการให้สหกรณ์อื่นกู้และนาเงินไปฝากสหกรณ์อื่นที่เป็นลูกหนี้รายใหญ่ให้พิจารณาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
ของสหกรณ์นั้น ๆ ด้วย
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3) ให้วิเคราะห์หลักประกันว่าคุ้มหนี้หรือไม่ หากไม่คุ้มหนี้ให้แจ้งชื่อบริษัทผู้ประเมินสินทรัพย์
ไว้ในรายงานผลการตรวจสอบ
4) การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการลงทุนของสหกรณ์ ให้พิจารณาว่าการลงทุนในหลักทรัพย์
เป็นไปตามกฎหมายหรื อไม่ และมีการลงทุนในหลักทรัพย์ใดที่กระจุกตัว โดยหาข้อมูลจากแบบรายงาน
เชิงคุณภาพแบบที่ 1 รายละเอียดเงินลงทุนในหลักทรัพย์
- การกระจุกตัวการลงทุนไม่ควรเกิน ร้อยละ 25 ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมด
- กรณีสหกรณ์ลงทุนในตราสารหนี้ที่มีปริมาณมากจนเป็นนัยสาคัญ (เกิน 25 % ของพอร์ต)
ให้คานวณหาค่า Effective Duration ของตราสารหนี้นั้นๆ

5) เขียนรายงานผลการตรวจและประเด็นน่าสนใจที่พบ เช่น กรรมการสามารถนาเงินไป
ซื้อหลักทรัพย์ได้วันละ 500 ล้านบาท โดยไม่ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ ประธานกรรมการ
สหกรณ์ น าเงิ น ไปฝากสหกรณ์ อื่ น ที่ มี ฐ านะทางการเงิ น ไม่ ดี พ อ มี ก ารปล่ อ ยเงิ น กู้ เ พิ่ ม ให้ ส มาชิ ก บางราย
โดยไม่เรียกหลักประกันเพิ่ม เป็นต้น
6) ติดตามการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่องให้เป็นไปตามที่สหกรณ์เสนอ เช่น สหกรณ์
มีวงเงินเบิกเกินบัญชี มีสินทรัพย์ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดภายใน 1 เดือน
หมายเหตุ การน าข้อมูลจากแบบรายงานทางการเงินมาใช้ ให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
โดยใช้งบทดลองประจาเดือนของสหกรณ์ตรวจสอบว่าข้อมูลที่สหกรณ์รายงานสอดคล้องกับงบทดลองหรือไม่
- แบบรายงานที่ 1 cost value ให้เทียบด้วยราคาทุนเพราะงบทดลองแสดงมูลค่าก่อนค่าเผื่อ
การปรับมูลค่าเงินลงทุน
- แบบรายงานที่ 2 รายงานลูกหนี้เงินให้กู้ยืม ยอดรวมลูกหนี้เงินให้กู้ควรใกล้เคียงกับยอดคงเหลือ
ลูกหนี้รวมในงบทดลอง
- แบบรายงานที่ 4 เงินกู้ยืม ยอดรวมเงินกู้ยืมทั้งสิ้นควรใกล้เคียงกับยอดคงเหลือเงินกู้ยืมในงบทดลอง
- แบบรายงานที่ 5 เจ้าหนี้เงินกู้ยืมรายใหญ่ ยอดรวมไม่ควรเกินยอดรวมเจ้าหนี้ในแบบรายงานที่ 4
- แบบรายงานที่ 7 ฐานะสภาพคล่องสุทธิให้นาแต่ละรายการ เช่น เงินสดเงินฝากธนาคารมาเทียบแล้ว
ควรใกล้เคียงกับยอดในงบทดลอง

-12-

4.2.2 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่สหกรณ์
ไม่สามารถชาระหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึงกาหนดได้ เนื่องจากไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้

หรื อไมสามารถจั ดหาเงินทุนไดเพียงพอ หรือ สามารถจัดหาเงินทุนไดแต่ด้ว ยต้นทุนที่สูงเกินกว่าระดับ
ที่ยอมรับไดจนส่งผลกระทบต่อรายได้ และทุนเรือนหุ้นบวกทุนของสหกรณ์ ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องมาจาก
ทั้งภายในและภายนอก เช่น การแข่งขัน ความผันผวนของตลาด วิกฤติของสถาบันการเงินอื่น สหกรณ์อื่น ส่วน
ปั จ จั ย ภายในมาจาก กลยุ ท ธ์แ ละนโยบายของสหกรณ์ การพึ่ งพิ ง แหล่ ง ทุ นที่ ผั น ผวน รายการนอกงบดุ ล
การกระจุกตัวของแหล่งทุน ดังนั้น ให้ผู้ตรวจสอบ
1) คานวณอัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง
2) วิเคราะห์สภาพคล่องสุทธิจากแบบรายงานเชิงคุณภาพแบบที่ 7
3) วิเคราะห์ความเพียงพอของสภาพคล่องจากแบบรายงานเชิงคุณภาพแบบที่ 8
4) วิเคราะห์การกระจุกตัวของการใช้แหล่งทุนจากงบการเงิน และแบบรายงานเชิงคุณภาพ
แบบที่ 4
5) เขี ย นรายงานตามข้ อ มู ล ที่ วิ เ คราะห์ ไ ด้ และให้ ร ายงานประเด็ น ที่ น่ า สนใจที่ พ บและ
อาจก่อปัญหาต่อสภาพคล่องของสหกรณ์ได้ เช่น สหกรณ์มีเงินกู้ระยะสั้นอายุ 1 ปี นามาปล่อยกู้ระยะยาว
ให้สหกรณ์อื่นด้วยปริมาณที่มากและในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันเป็นช่วงดอกเบี้ยขาขึ้น หรือสหกรณ์มีสินทรัพย์
สภาพคล่องน้อยกว่าหนี้ที่ครบกาหนดชาระภายใน 1 ปี เป็นต้น
4.2.3 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ความเสี่ยงด้านปฏิบั ติการ (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอัน
เนื่ อ งมาจากความไม่ เ พี ย งพอหรื อ ความบกพร่ อ งของกระบวนการควบคุ ม ภายในของสหกรณ์ (Internal
control ) บุคลากรของสหกรณ์ และระบบงานของสหกรณ์ (People and system) นอกจากนี้ยังอาจเกิดจาก
เหตุการณ์ ภ ายนอก (external) รวมถึงความเสี่ ย งด้านกฎหมาย แต่ไม่รวมความเสี่ ยงด้านกลยุทธ์และ
ความเสี่ยงด้านชื่อเสียง
ให้ผู้ตรวจสอบใช้หลักควบคุมภายในของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แล้วเขียนรายงานในประเด็น
ที่ตรวจพบ เช่น สหกรณ์มีระบบบัญชีที่ไม่สามารถรายงานทางการเงินได้ มีการเก็บเงินสด หรือ เอกสารการ
กู้เงินและหลักประกันไว้ในที่ที่ไม่ปลอดภัย พนักงานการเงินและบัญชีเป็นคนๆเดียวกัน หรือ ประเด็นการทุจริต
อื่นๆ เป็นต้น
4.2.4 การประเมินความมั่นคงทางการเงิน
จากการดาเนินงานตามแผนพัฒนาความเข้มแข็งสหกรณ์เพื่อพัฒนาและจัดระดับความเข้มแข็ง
ของสหกรณ์ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 -2560 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับผลการประเมินเสถียรภาพทาง
การเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยการคานวณช่วง CAEL Score โดยใช้อัตราส่วนทางการเงินมาจัดอันดับ
ความมั่นคงของสหกรณ์ โดยแบ่งเสถียรภาพทางการเงินกลุ่มการเงินเป็น 5 ระดับนั้น ให้ผู้ประเมินตรวจสอบ
สหกรณ์ออมทรัพย์ เป้าหมายว่ามีความมั่น คงระดับใด หากมีความมั่นคงต่ากว่ามาตรฐานให้ดูอัตราส่วนทาง
การเงินที่ได้รับคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ เช่น อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนต่า ให้ส่งเสริมแนะนาให้สหกรณ์เพิ่มทุน โดย
ระดมหุ้น หรือลดการก่อหนี้
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บทที่ 5
การเขียนรายงาน
ภายหลั งจากนั กวิชาการสหกรณ์หรือเจ้ าหน้าที่ส่ งเสริ มเข้าไปวิเคราะห์ ติดตามฐานะของสหกรณ์และ
วิเคราะห์ความเสี่ยงของสหกรณ์แล้ว ให้จัดทารายงานผลการตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งเนื้อหาของรายงาน
อาจจะประกอบด้วย
1) สรุปผลการตรวจสอบและความเห็นของผู้ตรวจสอบ ซึ่งแสดงความเห็นของผู้ตรวจสอบในการ
ประเมินฐานะและผลการดาเนินงานที่คานึงถึงผลกระทบจากความเสี่ยงต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่
เกี่ ย วข้ อ งในระดั บ สู ง ไดทราบในเวลาอั น รวดเร็ ว เป็ น การแสดงประเด็ น ส าคั ญ เกี่ ย วกั บ ฐานะและผลการ
ดาเนิ น งาน โดยค านึ ง ถึง ความเสี่ ย งที่เ กี่ย วข้อ ง และสิ่ ง ที่ต้ องการให้ ส หกรณ์ ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ข โดยรา ยงาน
ไม่ควรยาวเกิน 3 หน้ า ระบุ ป ระเด็น ส าคัญที่ต้อ งการให้ ส หกรณ์แก้ ไขโดยระบุความเสี่ ยง และผลกระทบ
ที่เกี่ยวข้องให้สหกรณ์ทราบ
2) การเขียนรายงานให้แสดงประเด็นที่เกี่ยวกับกฎหมาย หากพบการปฏิบัติใดของสหกรณ์ที่มิชอบ
หรือ เข้าข่ายไม่ช อบด้วยกฎหมายให้ระบุการปฏิบัติพร้อมประเด็นทางกฎหมาย เช่น การซื้อหุ้นสามัญ ของ
กิจการอื่นที่ไม่ส่ งเสริ มสนับสนุนสหกรณ์ ให้ระบุว่า สหกรณ์ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
มาตรา 62 (6) ซื้อหุ้นของสถาบั นที่ประกอบธุรกิจอันทาให้ เกิดความสะดวกหรือส่ งเสริมความเจริญแก่กิ จการ
สหกรณ์ โดยได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
3) แสดงผลการตรวจสอบความเสี่ ย งและความเห็ น ของผู้ ต รวจสอบเกี่ ย วกั บ ฐานะและผลการ
ดาเนิ น งานของสหกรณ์ พร้ อมแสดงหลั กฐานสิ่ งบ่งชี้ที่ส นับ สนุน เช่น สหกรณ์มีความเสี่ ยงด้านเครดิ ต
อย่างมีนัยสาคัญ คือ มีระดับ NPL ที่ตั้งสารองแล้วกระทบต่อรายได้และกาไรของสหกรณ์
4) น าผลการประเมิน ความมั่น คงของกรมตรวจบัญชี ส หกรณ์ มาเป็นแนวทางส่ งเสริมความมั่นคง
ของสหกรณ์อีกทางหนึ่ง โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า หัวข้อ CAEL
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(ภาคผนวก)
ตัวอย่างการตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์
1. จัดทาแผนการติดตามตรวจสอบประจาปี
การจัดทาแผนการตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์
2. ทาหนังสือแจ้งสหกรณ์ที่จะทาการตรวจสอบ โดยขอข้อมูลทุติยภูมิจากสหกรณ์ เช่น งบการเงิน
ย้อนหลัง 3 ปี, รายงานผู้สอบบัญชี, มติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการในการพิจารณาให้กู้แก่ลูกหนี้ราย
ใหญ่หรือมติฯ การนาเงินไปฝาก และลงทุนในสหกรณ์อื่น
3. ให้นักการเงินขอ username และ password จากส่วนกลางเพื่อดาวน์โหลดรายงานข้อมูลทาง
การเงินของสหกรณ์ในความรับผิดชอบ
4. วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินจากงบการเงินของสหกรณ์ โดยใช้รายงานกิจการสหกรณ์ 3 ปีย้อนหลัง
และวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบรายงานทางการเงินของสหกรณ์
5. ให้นักการเงินตรวจสอบผลการประเมินความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์ในความรับผิดชอบได้ที่
เว็บไซต์กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า หัวข้อ CAEL
6. เมื่อทาการตรวจสอบ และวิเคราะห์ความเสี่ยงพร้อมทั้งส่งเสริมความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์
แล้วให้รายงานตามแบบรายงาน ดังนี้
แบบรายงานแผน/ผลการประเมินความเสีย่ งของสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ ประจาปีงบประมาณ 2561
จัหวัด...........................................................................
แผน/ผลการดาเนินงาน/ความก้าวหน้าของงาน (รายเดือน)
ตัวชีว้ ัด/กิจกรรม/งาน
หน่วยนับ เป้าหมาย
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61 ยอดสะสม
สหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่
ได้รับการประเมินความเสีย่ ง

หมายเหตุ

แห่ง

แผน
ผล
รวม

เป้าหมายทีก่ าหนดตามตัวชีว้ ัดคือจังหวัดละ 2 แห่งตามโควต้าการอบรมนักการเงิน
ยกเว้น สสพ.1 จานวน 6 แห่ง สสพ. 2 จานวน 6 แห่ง จังหวัดนนทบุรีจานวน 4 แห่ง จังหวัดชลบุรีจานวน 4 แห่ง และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จานวน 4 แห่ง

แบบรายงานการส่งเสริมความมั่นคงในสหกรณ์ออมทรัพย์ตามเกณฑ์การประเมิน CAEL
จังหวัด...........................................
ผลการประเมินเสถียรภาพ อัตราส่วนทางการเงิน
การแก้ไขข้อบกพร่อง
ที่ ชื่อสหกรณ์ ทางการเงิน (CAEL)
การส่งเสริมความมั่นคงในสหกรณ์
ทีต่ ากว่
่ ามาตรฐาน
ดาเนินการแก้ไขแล้วเสร็จต้องติดตาม/
ไม่มีข้อบกพร่อง
ยังไม่ดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง
อยูระหว่างการดาเนินการแก้ไข
1 สอ. ก.ไก่
2
อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน
แนะนาให้สหกณณ์ลดวงเงินกูย้ ืมและ
ส่งเสริมให้สหกรณ์รับสมาชิกเพิม่
ค้าประกันให้ไม่เกินที่ นทส. เห็นชอบ
หุน้ และชาระหนี้ระยะสัน้
2 สอ.ข ไข่
4
-

ตัวอย่างการรายงานผลการส่งเสริมความมัน่ คงแก่สหกรณ์ออมทรัพย์
ชือ่ สหกรณ์ออมทรัพย์..................จากัด จังหวัด.........................
ผลการประเมินระดับกลุม่ การเงิน
ชันคุณภาพ
การแนะนาส่งเสริม
(CAEL Scoring)
ต่่ากว่ามาตรฐาน
ต้องปรับปรุง 1.แนะน่าให้สหกรณ์เพิม่ ทุนโดยการระดมหุน้
เมือ่ เข้าไปตรวจสอบทีส่ หกรณ์แล้วพบว่า มีความอ่อนไหวทางการเงินไม่สามารถ
2.ให้สหกรณ์ชะลอการจ่ายเงินกูแ้ ก่สมาชิก
รองรับผลกระทบได้เนื่องจากมีอตั ราส่วนหนี้สินต่อทุนสูงกว่าเกณฑ์ และเมือ่ ตรวจสอบ
เพือ่ ให้มสี ภาพคล่องเพิม่ ขึน้
ข้อมูลจากงบการเงิน และแบบรายงานเชิงคุณภาพแล้วพบว่าสหกรณ์มสี ภาพคล่อง
3.แนะน่าให้สหกรณ์ใช้วงเงิน OD หรือ P/N
ไม่เพียงพอต่อการช่าระหนี้ทคี่ รบก่าหนดในระยะสัน้ ประกอบกับแบบรายงานที่ 4
จากธนาคารอืน่
สหกรณ์มกี ารกระจุกตัวการใช้สินเชือ่ จากธนาคารกรุงไทย จึงมีหนี้ทตี่ อ้ งช่าระ
4. ให้สหกรณ์จัดท่าแผนการปรับตัวให้เข้า
อย่างเร่งด่วนจากการถูกปรับขึน้ อัตราดอกเบีย้
เกณฑ์วงเงินกูย้ ืมและค้่าประกัน

ผลการแก้ไขของสหกรณ์
1.สหกรณ์ระดมหุน้ ได้จ่านวน 100 ล้านบาท
2. สหกรณ์ชะลอการจ่านเงินกูก้ บั สมาชิกทีก่ วู้ นซ้่า
จ่านวน 50 ราย เป็นเงิน 50 ล้านบาท
3.สหกรณ์เปิดวงเงิน OD กับธนาคารออมสิน
และกูเ้ งิน ชสอ. ไปช่าระหนี้ ธ.กรุงไทย
4. สหกรณ์ส่งแผนการปรับตัวให้เป็นไปตามเกณฑ์
วงเงินกูย้ ืมและค้่าประกัน

หมายเหตุ
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ตัวอย่างที่ 1 สหกรณ์ออมทรัพย์ ABC จากัด
ตารางที่ 1 งบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด (ย้อนหลัง 3 ปี)
รายการ
เงิ นสดและเงิ นฝากธนาคาร
เงิ นให้กยู้ มื ระยะสั้น
เงิ นลงทุนระยะสั้น
เงิ นฝากสหกรณ์อื่นระยะสั้น
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงิ นให้กยู้ มื ระยะยาว
เงิ นลงทุนระยะยาว
เงิ นฝากสหกรณ์อื่นระยะยาว
รวมสิ นทรัพย์

2558

2559

2560

119,552,670.69

274,938,176.61

90,017,938.81

1,021,578,951.00

995,102,610.00

1,088,066,962.00

77,000,000.00

187,835,680.09

269,947,127.03

3,130,000,000.00

4,301,127,571.31

4,100,651,150.83

4,404,577,769.22

5,818,030,573.30

5,634,398,053.00

8,293,076,578.00

7,985,541,106.00

7,725,929,435.00

4,131,824,987.46

5,012,969,572.07

7,477,209,718.30

0.00

0.00

0.00

16,848,889,000.37

18,832,302,467.09

20,848,532,128.57

เงิ นรับฝากระยะสั้น
เงิ นเบิกเกินบัญชี ธนาคารและเงิ นกูย้ มื ระยะ
สั้น/ตัว๋ สัญญาใช้เงิ น

9,713,885,082.30

11,373,424,218.83

12,331,318,922.92

1,450,000,000.00

1,450,000,000.00

2,150,000,000.00

เงิ นกูย้ มื ระยะยาว ครบกาหนดชาระใน 1 ปี
รวมหนี้ สินหมุนเวียน
เงิ นกูย้ มื ระยะยาว/ตัว๋ สัญญาใช้เงิ นทีเ่ กิน 1 ปี
รวมหนีส้ ิ น
ทุนเรื อนหุ ้น
ทุนสารอง
รวมทุนของสหกรณ์

0.00

0.00

0.00

11,306,263,229.53

12,963,479,283.79

14,615,689,192.72

0.00

0.00

0.00

11,344,103,569.53

13,002,873,163.79

14,659,132,262.72

4,252,582,370.00

4,461,179,320.00

4,700,632,810.00

605,229,541.00

688,279,541.00

722,386,041.00

5,504,785,430.84

5,829,429,303.30

6,189,399,865.85

รวมรายได้ ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากเงินลงทุ น

902,780,979.38

953,244,007.22

1,017,557,560.10

รวมค่ าใช้ จ่ายดอกเบีย้ และเงินลงทุน
รวมหนีส้ งสั ยจะสู ญ
รวมรายได้ อื่น
รวมค่ าใช้ จ่ายในการดาเนินงาน
กาไรสุทธิ

359,472,413.54

404,322,533.10

448,494,023.93

0.00

0.00

502,292.60

430,741.14

245,419.93

317,223.61

40,415,986.80

39,430,295.64

42,365,350.85

503,323,320.18

509,736,568.41

527,015,408.93

กระแสเงินสดสุ ทธิจากการดาเนินงาน
กระแสเงิ นสดสุทธิจากการลงทุน
กระแสเงิ นสดสุทธิจากการจัดหาเงิ น
กระแสเงินสดสุ ทธิเพิม่ ขึน้ (ลดลง)
รวมทุนภายใน
รวมทุนภายนอก

847,473,526.68

844,507,307.15

679,248,647.01

(386,492,079.73)

(995,012,168.50)

(2,548,189,690.00)

1,157,497,868.33

1,477,017,938.58

1,483,544,384.71

1,618,479,315.28

1,326,513,077.23

(385,396,658.28)

15,218,670,513.14

17,202,853,522.13

18,520,718,788.77

1,450,000,000.00

1,450,000,000.00

2,150,000,000.00
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การวิเคราะห์ย่อส่วนตามแนวดิ่ง (Common - size Analysis) และการวิเคราะห์แนวโน้ม
(YOY Analysis)
ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ยอ่ ส่วนตามแนวดิ่ง (Common - size Analysis) และการวิเคราะห์แนวโน้ม (YOY Analysis)
หน่วย : บาท
COMMON SIZE

รายการ
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินฝากสหกรณ์อนื่ ระยะสั้น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
เงินให้กยู้ ืมระยะยาว
เงินลงทุนระยะยาว
เงินฝากสหกรณ์อนื่ ระยะยาว
รวมสินทรัพย์

2558

2559

YOY Analysis
2558 vs 2559

2560

0.71%
6.06%
0.46%
18.58%
26.14%
49.22%
24.52%
0.00%
100.00%

1.46%
5.28%
1.00%
22.84%
30.89%
42.40%
26.62%
0.00%
100.00%

เงินรับฝากระยะสั้น
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูย้ ืมระยะ
สั้น/ตัว๋ สัญญาใช้เงิน

57.65%

60.39%

59.15%

17.08%

8.42%

8.61%

7.70%

10.31%

0.00%

48.28%

เงินกูย้ ืมระยะยาว ครบกาหนดชาระใน 1 ปี

0.00%
67.10%
0.00%
67.33%
25.24%
3.59%
32.67%

0.00%
68.84%
0.00%
69.05%
23.69%
3.65%
30.95%

0.00% #DIV/0!
70.10% 14.66%
0.00% #DIV/0!
70.31% 14.62%
22.55%
4.91%
3.46% 13.72%
29.69%
5.90%

#DIV/0!
12.75%
#DIV/0!
29.22%
5.37%
4.96%
6.18%

รวมค่าใช้จา่ ยดอกเบีย้ และเงินลงทุน
รวมหนีส้ งสัยจะสูญ
รวมรายได้อนื่
รวมค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน
กาไรสุทธิ

100.00%
39.82%
0.00%
0.05%
4.48%
55.75%

100.00%
42.42%
0.00%
0.03%
4.14%
53.47%

100.00% 5.59%
44.08% 12.48%
0.05% #DIV/0!
0.03% (43.02%)
4.16% (2.44%)
51.79%
1.27%

6.75%
10.92%

รวมทุนภายใน
รวมทุนภายนอก

91.30%
8.70%

92.23%
7.77%

89.60%
10.40%

รวมหนี้สินหมุนเวียน
เงินกูย้ ืมระยะยาว/ตัว๋ สัญญาใช้เงินทีเ่ กิน 1 ปี
รวมหนีส้ นิ
ทุนเรือนหุน้
ทุนสารอง
รวมทุนของสหกรณ์
รวมรายได้ดอกเบีย้ และผลตอบแทนจากเงินลงทุน

0.43% 129.97%
5.22% (2.59%)
1.29% 143.94%
19.67% 37.42%
27.03% 32.09%
37.06% (3.71%)
35.86% 21.33%
0.00% #DIV/0!
100.00% 11.77%

2559 vs 2560

(67.26%)
9.34%
43.71%
(4.66%)
(3.16%)
(3.25%)
49.16%
#DIV/0!
10.71%

#DIV/0!

29.26%
7.44%
3.39%

13.04%

7.66%

0.00%

48.28%
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การวิเคราะห์แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
หน่วย : บาท

USES OF FUND
การลงทุนระยะสัน
้
- เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น
- เงินลงทุนระยะสั้น
- เงินฝากสหกรณ์อนื่
- สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ รวม
การลงทุนระยะยาว
- เงินให้กยู้ ืมระยะยาว
- เงินลงทุนระยะยาว
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ รวม

SOURCES OF FUND
14,615,689,192.72

5,634,398,053.00 เงินทุนระยะสัน
้
1,088,066,962.00
269,947,127.03
4,100,651,150.83
175,732,813.14

12,331,318,922.92

- เงินรับฝากระยะสั้น
- เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
และเงินกูย้ ืมระยะสั้น
- หนี้สินหมุนเวียนอืน่

2,150,000,000.00
134,370,269.80
6,232,842,935.85

15,214,134,075.57 เงินทุนระยะยาว

10,994,922.27

- เงินกูย้ ืมระยะยาว/ตัว๋ สัญญา
ใช้เงินทีเ่ กิน 1 ปี
- ทุนของสหกรณ์

รวม
20,848,532,128.57
เงินทุนระยะสั้น - การลงทุนระยะสั้น
เงินทุนระยะยาว - การลงทุนระยะยาว
เงินทุนระยะสั้น - (การลงทุนระยะสั้น +เงินให้กยู้ ืมระยะยาว)
เงินทุนระยะยาว - (การลงทุนระยะยาว - เงินให้กยู้ ืมระยะยาว)

8,981,291,139.72
(8,981,291,139.72)
1,255,361,704.72
(1,255,361,704.72)

บาท
บาท
บาท
บาท

เงินทุนระยะสัน้ - การลงทุนระยะสัน้
เงินทุนระยะยาว - การลงทุนระยะยาว
เงินทุนระยะสัน้ - (การลงทุนระยะสัน้ +เงินให้กยู้ ืมระยะยาว)
เงินทุนระยะยาว - (การลงทุนระยะยาว - เงินให้กยู้ ืมระยะยาว)

8,981,291,139.72
(8,981,291,139.72)
1,255,361,704.72
(1,255,361,704.72)

บาท
บาท
บาท
บาท

7,725,929,435.00
7,477,209,718.30

0.00
6,189,399,865.85
20,848,532,128.57

-6.02%

-6.02%

สหกรณ์ใ ช้เงิ น รั บ ฝากและกู้ยื มระยะสั้ นจ านวน 14,600 ล้ า นบาท นามาให้ ส มาชิก กู้ยืม ระยะสั้ น
เพีย ง 1,088 ล้ านบาทคิดเป็ น เพีย งร้ อยละ 7.44 ของเงินที่มาจากแหล่ งเงินระยะสั้ น และมีเงินที่มาจาก
แหล่งเงินกูร้ ะยะยาว จานวน 6,232 ล้านบาท นาไปให้สมาชิกกู้ระยะยาว 7,725 ล้านบาท ซึ่งเป็นการนาเงิน กู้
ระยะสั้นมาใช้กับธุรกิจระยะยาว เป็นการ mismatch ทางการเงิน ซึ่งโดยรวมแล้วสหกรณ์มีเงิน 20,848 ล้าน
บาท มีการทาธุรกิจกับสมาชิกเพียงร้อยละ 42.28 และนาเงินที่เหลือไปลงทุนระยะยาว จานวน 7,477 ล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 35.86 และนาไปฝากสหกรณ์อื่น จานวน 4,100 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.66 จึงเป็น
ข้อสั งเกตว่ า สหกรณ์มี ส ภาพคล่ องส่ ว นเกิ น แต่ยั ง มีก ารกู้ เงิ นระยะสั้ น 2,150 ล้ า นบาท เพื่อ นามาลงทุ น
หากสมาชิกไม่มีความต้องการกู้เงิน สหกรณ์ไม่ควรกู้เงินมาเพื่อลงทุน และนาไปฝากกับสหกรณ์อื่น

การวิเคราะห์งบการเงิน
1. การวิเคราะห์ย่อส่วนตามแนวดิ่ง (Common - size Analysis)
(ดูข้อมูลจากตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2 ประกอบ)
1.1) ด้ า นสิน ทรั พย์ ในปี 2558 - 2560 สะท้อนให้เห็ นถึงการเปลี่ ยนแปลงทางด้านสิ นทรั พย์
ของสหกรณ์ โดยโครงสร้างของสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในปี 2558 มีสัดส่วนโครงสร้าง
ประมาณ 26.14 และ 73.86% ปี 2559 ที่มีสัดส่วนโครงสร้า งประมาณ 30.89% และ 69.11% และปี 2560
มีสัดส่วนโครงสร้างประมาณ 27.03% และ 72.97% แสดงถึงสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีสัดส่วนที่พอเหมาะอยู่
ประมาณ 30% ต่อ 70% และสะท้อนถึงความเสี่ยงสภาพคล่องในระดับที่ดี ซึ่งสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนประมาณ
70% เงินให้กู้ยืมระยะยาวเกือบ 50% ซึ่งเป็นการทาธุรกิจกับสมาชิกตามหลักสหกรณ์ ส่วนที่เหลือนาไปลงทุน
ในหลักทรัพย์ระยะยาวประมาณ 25% – 35%
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1.2) ด้านโครงสร้างหนี้สินและทุนของสหกรณ์

ตารางที่ 4 ทุนภายในและทุนภายนอก ปีงบการเงนิ ปัจจุบัน
รายการ
2558
รวมทุนภายใน
15,218,670,513.14 91.30%
รวมทุนภายนอก
1,450,000,000.00 8.70%

2559
2560
17,202,853,522.13 92.23% 18,520,718,788.77
1,450,000,000.00 7.77% 2,150,000,000.00

89.60%
10.40%

ในภาพรวมสหกรณ์ ใ ช้ เ งิ น ทุ น ภายในร้ อ ยละ 90 พึ่ ง พาเงิ น ทุ น ภายนอกเพี ย งร้ อ ยละ 10
เมื่ อ พิ จ ารณาจากตารางที่ 2 พบว่าในปี 2558 - 2560 สัดส่วนหนี้สิน เท่ากับ 67.33% 69.05% 70.31%
ตามลาดับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินรับฝากระยะสั้นจากสมาชิกเกือบ 60 % มีเงินกู้ยืมระยะสั้นเพียงประมาณ 8% 10% และไม่มีเงินกู้ยืมระยะยาวเลย โดยสหกรณ์นาเงินรับฝากจากสมาชิกและเงินกู้ยืม ระยะสั้นไปปล่อยกู้และ
ลงทุนระยะยาว สาหรับสัดส่วนด้านทุนของสหกรณ์ เท่ากับ 32.67% 30.95% และ 29.69% มีการปรับลดลง
ตามลาดับ ซึ่งอาจมาจากการลาออกของสมาชิกแม้มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีนัยสาคัญ แต่ทุนของสหกรณ์มี
ความสาคัญต่อความมั่นคงและความสามารถในการทาธุรกิจ เช่น การกาหนดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน สหกรณ์
ควรส่งเสริมให้สมาชิกออมเงิน โดยเพิ่มหุ้นแม้การบริหารหุ้นจะไม่คล่องตัวเท่ากับการบริหารเงินรับฝาก
1.3) พิจารณาผลการดาเนินงานในงบกาไรขาดทุน ในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา พบว่า สหกรณ์สามารถ
ควบคุมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุนในระดับที่ดี กล่าวคื อ สัดส่วนดอกเบี้ยจ่ายและและค่าใช้จ่ายเงินลงทุน
เทียบกับรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนอยู่ระหว่าง 39.82 – 40.08% ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ต่าและถือ
ว่าสหกรณ์บริหารจัดการค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุนได้ดี สาหรับค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน พบว่าสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน เทียบกับรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนในปี 2556-2558 มีแนวโน้ม
ลดลง 4.48% 4.14% และ 4.16% ตามลาดับ สาหรับหนี้สงสัยจะสูญมีเพียงปี 2560 คือ 0.05% ซึ่งถือว่า
สหกรณ์มีการบริหารจัดการด้านสินเชื่อดีมาก
2. การวิเคราะห์แนวโน้ม (YOY Analysis)
(ดูข้อมูลจากตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2 ประกอบ)
2.1) ด้านสินทรัพย์ สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านสินทรัพย์ของสหกรณ์ โดยในปี 2559
สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 11.77% โดยเพิ่มขึ้นจากเงินลงทุนถึง 143% และเงินที่นามาลงทุนเป็นเงิน
รับฝากจากสมาชิก
2.2) ด้านหนี้สินและทุนของสหกรณ์ เมื่อพิจารณา ในปี 2560 หนี้สินของสหกรณ์เพิ่มขึ้น 29.22%
จากปีก่อนหน้า ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินรับฝากจากสมาชิกเกือบ 10,000 ล้านบาทและเงินเบิกเกิน
บัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น/ตั๋วสัญญาใช้เงิน ซึ่งเพิ่มขึ้น 48.28% จากปีก่อนหน้า หรือเพิ่มขึ้นประมาณ 700
ล้านบาท ในขณะที่ทุนของสหกรณ์เพิ่มขึ้น 6.18%
2.3) พิจารณาผลการดาเนินงานในงบกาไรขาดทุน รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ของสหกรณ์ ในปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.75% ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุนในปี 2560 เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
2.10% จากปีก่อนหน้า ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานในปี 2560 เพิ่มขึ้นในอัตราลดลง 10.92% จากปี
ก่อนหน้าทาให้สหกรณ์มีอัตราส่วนกาไรสุทธิในปี 2560 เพิ่มขึ้นเท่ากับ 3.39%
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3. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios Analysis)
3.1 ด้านความเพียงพอในการชาระหนี้
ตารางที่ 7 ความเพียงพอในการชาระหนี้
ความเพียงพอในการชาระหนี้
2558
2559
ความสามารถในการชาระดอกเบี้ย 1 (เท่า) (EBIT Base)
2.40
2.26
เงินสดสุทธิ จากกิจกรรมดาเนินงาน CFO (ล้านบาท)
847,473,526.68
844,507,307.15

2560
2.18
679,248,647.01

ความสามารถในการจ่ายชาระหนี้ของสหกรณ์อยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีค่ามากกว่า 1 เท่า โดยความสามารถ
ในการชาระดอกเบี้ยโดยใช้ EBIT Base ในปี 2558 - 2560 เท่ากับ 2.40 เท่า 2.26 เท่า และ 2.18 เท่า
ตามลาดับ เมื่อมองเงินสดสุทธิ จากกิจกรรมดาเนินงาน พบว่าในปี 2558 - 2560 มีแนวโน้มลดลง โดยเงินสด
สุทธิ จากกิจกรรมดาเนินงาน จาก 800 ล้านบาทลดลงเป็น 600 ล้านบาทซึ่งมีสามเหตุมาจากสหกรณ์มีรายได้
ค้างรับเพิ่มขึ้นแต่ปริมาณธุรกิจไม่ได้ลดลง
3.2 ด้านประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์/ความสามารถในการทากาไร
ตารางที่ 8 ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์/ความสามารถในการทากาไร
ประสิทธิภาพในการใช้สนิ ทรัพย์
2558
2559
2560
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า)
0.05
0.05
0.05
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA)
2.99%
2.71%
2.53%
อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE)
9.14%
8.74%
8.51%
3.2.1 ด้ านประสิทธิ ภาพในการใช้สินทรัพย์ของสหกรณ์ อยู่ในระดับไม่สู งมาก กล่าวคือ
ในปี 2558-2560 สหกรณ์มีอัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมอยู่ที่ 0.05 เท่า แสดงว่ามีสินทรัพย์ทั้งสิ้นที่ใช้ใน
การดาเนินงานมากเกินไป หรือมีการใช้สินทรัพย์ที่ไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น สหกรณ์ควรจะมีการบริหารจัดการ
การใช้สินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ หรืออาจต้องปรับปรุงรายการสินทรัพย์ที่ไม่จาเป็นออกไป หรือ
สินทรัพย์บางรายการมีมากเกินไป และอาจจะปรับปรุงรายการดังกล่าวให้ลดลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้
สินทรัพย์ของสหกรณ์
3.3 DuPont Framework
แม้สหกรณ์จะมีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ดี แต่อัตราการหมุนของสินทรัพย์ต่า แสดงว่าสหกรณ์
มีการบริหารสินทรัพย์ที่ไม่ค่อยดีนัก และเมื่อดูสินทรัพย์ต่อทุนพบว่าประมาณ 3.3 คือ การก่อหนี้ของสหกรณ์
ไม่ค่อยให้ผลประโยชน์มากนัก และพบว่าผลตอบแทนต่อสินทรัพย์และผลตอบแทนต่อทุนเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน คือ ลดลง และคาดว่าความสามารถในการทากาไรลดลงซึ่งมาจากรายได้ จากดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้
และผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งภาวะตลาดเงินยังไม่กระเตื้องมาก สหกรณ์ควรทาธุรกิจกับสมาชิกเพิ่มขึ้น
3.3.1 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ (ROA) ของสหกรณ์ อยู่ในระดับที่พอใช้ ซึ่งสินทรัพย์
ที่สหกรณ์ใช้ดาเนินงานให้ผลตอบแทน 2.71-2.99 % โดยสหกรณ์พึ่งทุนภายในเป็นหลัก
3.3.2 อัตราผลตอบแทนต่อทุน (ROE) ของสหกรณ์อยู่ระหว่าง 8.59 – 9.14% อยู่ในระดับ
พอใช้และรักษาระดับไว้ได้ดี
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3.4 ปริมาณสัดส่วนภาระหนี้
ตารางที่ 9 ปริมาณสัดส่วนภาระหนี้
ปริมาณสัดส่วนภาระหนี้
อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อส่วนของทุน(เท่า)
อัตราส่วนหนี้สนิ รวมต่อสินทรัพย์รวม

2558
2.06
67.33%

2559
2.23
69.05%

2560
2.37
70.31%

3.4.1 อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของทุน (D/E Ratio) ปี 2558 -2560 สหกรณ์มีอัตราส่วน
D/E Ratio เท่ากับ 2.06 เท่า 2.23 เท่า และ 2.37 เท่าตามลาดับ คือมีหนี้สินมากกว่าทุนเกิน 2 เท่า และ
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ เมื่อพิจาณาหนี้สินส่วนใหญ่ของสหกรณ์มาจากเงินรับฝาก
จากสมาชิก ซึ่งโดยพฤติกรรมสมาชิกไม่ค่อยถอนเงินฝากในปริมาณที่สูง จึงถือว่ามีความเสี่ยงไม่มาก
3.4.2 โครงสร้างทางการเงินส่วนที่เ ป็ น หนี้ สิ น เปรี ย บเที ย บกับสินทรัพย์รวม พบว่า สหกรณ์
มี อั ต ราส่ ว นหนี้ สิ น ต่ อ สิ น ทรั พ ย์ ร วม ในปี 2558 -2560 เท่ า กั บ 67.33 % 69.05 % และ 70.31%
ตามลาดับ มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น โดยหนี้สินส่วนใหญ่เป็นเงินรับฝากระยะสั้น เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม
ระยะสั้น/ตั๋วสัญญาใช้เงิน
3.5 สภาพคล่อง
ตารางที่ 10 สภาพคล่อง
สภาพคล่อง
อัตราส่วนเงิ นทุนหมุนเวียน
อัตราส่วนเงินให้สินเชือ่ ต่อเงินรับฝาก+ทุนเรือนหุ้น

2558
0.39
66.69%

2559
0.45
56.72%

2560
0.39
51.75%

3.5.1 อัต ราส่วนเงิน ทุนหมุนเวียน เมื่อพิจารณามูล ค่าสิ นทรัพย์ห มุนเวียนพบว่า สหกรณ์มี
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ในปี 2558 -2560 อยู่ในระดับ 0.39 เท่า ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ามาก
และมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่สูง สหกรณ์ควรเพิ่มลดการลงทุนระยะยาวลง
3.5.2 อัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝาก+ทุนเรือนหุ้น ปี 2560 สหกรณ์มีอัตราส่วนเงินให้
สินเชื่อต่อเงินรับฝาก+ทุนเรือนหุ้น เท่ากับ 51.75% จะเห็นได้ว่าสหกรณ์ทาธุรกิจกับสมาชิกเพียง 50 %
เงินของสหกรณ์ที่เหลือนาไปลงทุนในหลักทรัพย์ระยะยาวเป็นส่วนใหญ่

-21-

การประเมินความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์ (ด้านเครดิต)
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านเครดิตโดยใช้ข้อมูลจากแบบรายงานทางการเงินที่ 1,3,6
ISSU_NM
ISSU_TP_ID
ISSU_TP
ISSU_DT
DUE_DT
INT_RATE NBR_INT_PYMT
NXT_PYMT_DT
YLD
กระทรวงการคลัง 102010
รั ฐบาลไทย 07-03-2003 07-03-2018
3.88
2 07-03-2018
บริษัท การปิ โตรเลีย102020
มแห่
รั ฐวิงสประเทศไทย
าหกิจทีไ่ 14-12-2007
ม่ใช่จํสาถาบั
กัด นการเงิ
14-12-2017
น
5.87
2 14-12-2017
บริษัท การปิ โตรเลีย102020
มแห่
รั ฐวิงสประเทศไทย
าหกิจทีไ่ 29-11-2010
ม่ใช่จํสาถาบั
กัด นการเงิ
14-12-2017
น
5
2 15-05-2018
บริษัท การปิ โตรเลีย102020
มแห่
รั ฐวิงสประเทศไทย
าหกิจทีไ่ 27-01-2012
ม่ใช่จํสาถาบั
กัด นการเงิ
15-11-2018
น
4.4
2 15-02-2018
บริษัท เจริญโภคภัณ102080
ฑ์
ธุอ
ร กิ
าหาร
จทีไ่ จํ
ม่าใกั
ช่ด
ส09-05-2013
ถาบันการเงิน 09-05-2018
3.93
2 09-05-2018
หุนกู
้ ้ บริษัท ปูนซีเมนต์
102080
ธุรไกิ
ทย
จทีจํไ่ าม่กัใด
ช่ส01-04-2014
ถาบันการเงิน 01-04-2018
4
4 01-04-2018
บริษัท การบินไทย จํ102080
าธุกัรด
กิจทีไ่ ม่ใช่ส16-05-2013
ถาบันการเงิน 16-05-2018
4.18
2 16-11-2017
บริษัท ไออาร์พซ
ี ี จํา102080
กัธุดร กิจทีไ่ ม่ใช่ส24-08-2012
ถาบันการเงิน 24-08-2018
4.76
2 24-02-2018
กระทรวงการคลัง 102010
รั ฐบาลไทย 08-11-2002 08-11-2022
5.13
2 08-05-2018
การไฟฟ้ านครหลวง 102010
รั ฐบาลไทย 30-09-2010 30-09-2025
3.75
2 30-03-2018
ธนาคารเพือ
่ การเกษตรและสหกรณ์
102040
สถาบันการเงิน30-08-2013
เฉพาะกิจทีร่ ั บ30-08-2023
ฝากเงิน
4.49
2 28-02-2018
บริษัท การปิ โตรเลีย102020
มแห่
รั ฐวิงสประเทศไทย
าหกิจทีไ่ 21-05-2012
ม่ใช่จํสาถาบั
กัด นการเงิ
15-05-2019
น
5.1
2 15-05-2018
บริษัท การปิ โตรเลีย102020
มแห่
รั ฐวิงสประเทศไทย
าหกิจทีไ่ 21-05-2012
ม่ใช่จํสาถาบั
กัด นการเงิ
15-05-2019
น
5.1
2 15-05-2018
บริษัท การปิ โตรเลีย102020
มแห่
รั ฐวิงสประเทศไทย
าหกิจทีไ่ 31-07-2012
ม่ใช่จํสาถาบั
กัด นการเงิ
15-05-2019
น
5.1
2 15-05-2018
บริษัท การปิ โตรเลีย102020
มแห่
รั ฐวิงสประเทศไทย
าหกิจทีไ่ 27-11-2013
ม่ใช่จํสาถาบั
กัด นการเงิ
15-11-2020
น
4.75
2 15-05-2018
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรั
102060
ชุ
พมย์นุไม
ทยไอซี
สหกรณ์07-03-2016
ที
0
บ.สหประกันชีวต
ิ
102100
อืน
่ ๆ
30-09-2011
0
บริษัท การปิ โตรเลีย102020
มแห่
รั ฐวิงสประเทศไทย
าหกิจทีไ่ 27-11-2013
ม่ใช่จํสาถาบั
กัด นการเงิ
15-11-2020
น
4.75
2 15-05-2018
บริษัท การปิ โตรเลีย102020
มแห่
รั ฐวิงสประเทศไทย
าหกิจทีไ่ 15-12-2014
ม่ใช่จํสาถาบั
กัด นการเงิ
15-11-2021
น
4
2 15-05-2018
บริษัท การปิ โตรเลีย102020
มแห่
รั ฐวิงสประเทศไทย
าหกิจทีไ่ 15-12-2014
ม่ใช่จํสาถาบั
กัด นการเงิ
15-11-2021
น
4
2 15-05-2018
บริษัท การปิ โตรเลีย102020
มแห่
รั ฐวิงสประเทศไทย
าหกิจทีไ่ 15-12-2014
ม่ใช่จํสาถาบั
กัด นการเงิ
15-11-2021
น
4
2 15-05-2018
บริษัท เจริญโภคภัณ102080
ฑ์
ธุอ
ร กิ
าหาร
จทีไ่ จํ
ม่าใกั
ช่ด
ส03-08-2012
ถาบันการเงิน 03-08-2019
5
2 03-02-2018
บริษัท เจริญโภคภัณ102080
ฑ์
ธุอ
ร กิ
าหาร
จทีไ่ จํ
ม่าใกั
ช่ด
ส03-08-2012
ถาบันการเงิน 03-08-2022
5
2 03-02-2018
บริษัท เจริญโภคภัณ102080
ฑ์
ธุอ
ร กิ
าหาร
จทีไ่ จํ
ม่าใกั
ช่ด
ส02-08-2013
ถาบันการเงิน 02-08-2019
4.54
2 02-02-2018
บริษัท เจริญโภคภัณ102080
ฑ์
ธุอ
ร กิ
าหาร
จทีไ่ จํ
ม่าใกั
ช่ด
ส02-08-2013
ถาบันการเงิน 02-08-2021
4.9
2 02-02-2018
บริษัท เจริญโภคภัณ102080
ฑ์
ธุอ
ร กิ
าหาร
จทีไ่ จํ
ม่าใกั
ช่ด
ส13-05-2015
ถาบันการเงิน 13-05-2023
3.98
2 13-05-2018
บริษัท เจริญโภคภัณ102080
ฑ์
ธุอ
ร กิ
าหาร
จทีไ่ จํ
ม่าใกั
ช่ด
ส29-07-2015
ถาบันการเงิน 29-07-2025
4.28
2 29-01-2018
บริษัท เจริญโภคภัณ102080
ฑ์
ธุอ
ร กิ
าหาร
จทีไ่ จํ
ม่าใกั
ช่ด
ส29-07-2015
ถาบันการเงิน 29-07-2027
4.51
2 29-01-2018
หุนกู
้ ้ บริษัท ปูนซีเมนต์
102080
ธุรไกิ
ทย
จทีจํไ่ าม่กัใด
ช่ส12-10-2012
ถาบันการเงิน 12-10-2019
4.4
2 12-04-2018
หุนกู
้ ้ บริษัท ปูนซีเมนต์
102080
ธุรไกิ
ทย
จทีจํไ่ าม่กัใด
ช่ส01-04-2016
ถาบันการเงิน 01-04-2020
3
4 01-04-2018
หุนกู
้ ้ บริษัท ปูนซีเมนต์
102080
ธุรไกิ
ทย
จทีจํไ่ าม่กัใด
ช่ส01-04-2016
ถาบันการเงิน 01-04-2020
3
4 01-04-2018
หุนกู
้ ้ บริษัท ปูนซีเมนต์
102080
ธุรไกิ
ทย
จทีจํไ่ าม่กัใด
ช่ส01-11-2016
ถาบันการเงิน 01-11-2020
3
4 01-05-2018
หุนกู
้ ้ บริษัท ปูนซีเมนต์
102080
ธุรไกิ
ทย
จทีจํไ่ าม่กัใด
ช่ส01-11-2016
ถาบันการเงิน 01-11-2020
3
4 01-05-2018
หุนกู
้ ้ บริษัท ปูนซีเมนต์
102080
ธุรไกิ
ทย
จทีจํไ่ าม่กัใด
ช่ส03-04-2017
ถาบันการเงิน 01-04-2021
3.25
4 01-04-2017
หุนกู
้ ้ บริษัท ปูนซีเมนต์
102080
ธุรไกิ
ทย
จทีจํไ่ าม่กัใด
ช่ส03-04-2017
ถาบันการเงิน 01-04-2021
3.25
4 01-04-2018
หุนกู
้ ้ บริษัท ปูนซีเมนต์
102080
ธุรไกิ
ทย
จทีจํไ่ าม่กัใด
ช่ส02-10-2017
ถาบันการเงิน 01-10-2021
3.05
4 02-01-2018
บริษัท ปตท.เคมิคอล
102080
ธุจํรากิกัจดทีไ่ ม่ใช่ส19-06-2009
ถาบันการเงิน 19-06-2019
5.5
2 19-12-2017
บริษัท บ ้านปู จํากัด 102080
ธุร กิจทีไ่ ม่ใช่ส01-04-2011
ถาบันการเงิน 01-04-2021
4.3
2 01-04-2018
บริษัท บ ้านปู จํากัด 102080
ธุร กิจทีไ่ ม่ใช่ส24-05-2012
ถาบันการเงิน 24-05-2019
4.73
2 24-11-2017
บริษัท บ ้านปู จํากัด 102080
ธุร กิจทีไ่ ม่ใช่ส24-05-2012
ถาบันการเงิน 24-05-2022
4.94
2 24-05-2018
บริษัท บ ้านปู จํากัด 102080
ธุร กิจทีไ่ ม่ใช่ส10-07-2013
ถาบันการเงิน 10-07-2020
4.75
2 10-01-2018
บริษัท บ ้านปู จํากัด 102080
ธุร กิจทีไ่ ม่ใช่ส04-07-2014
ถาบันการเงิน 04-07-2020
4.36
2 04-01-2018
บริษัท บ ้านปู จํากัด 102080
ธุร กิจทีไ่ ม่ใช่ส04-07-2014
ถาบันการเงิน 04-07-2024
4.8
2 04-01-2018
บริษัท บ ้านปู จํากัด 102080
ธุร กิจทีไ่ ม่ใช่ส21-04-2017
ถาบันการเงิน 21-04-2027
4.17
2 20-04-2018
บริษัท การบินไทย จํ102080
าธุกัรด
กิจทีไ่ ม่ใช่ส13-05-2011
ถาบันการเงิน 13-05-2021
4.62
2 13-05-2018
บริษัท การบินไทย จํ102080
าธุกัรด
กิจทีไ่ ม่ใช่ส11-10-2012
ถาบันการเงิน 11-10-2019
4.7
2 11-04-2018
บริษัท การบินไทย จํ102080
าธุกัรด
กิจทีไ่ ม่ใช่ส11-10-2012
ถาบันการเงิน 11-10-2022
4.9
2 11-04-2018
บริษัท การบินไทย จํ102080
าธุกัรด
กิจทีไ่ ม่ใช่ส30-08-2013
ถาบันการเงิน 30-08-2020
4.88
2 28-02-2018
บริษัท การบินไทย จํ102080
าธุกัรด
กิจทีไ่ ม่ใช่ส30-08-2013
ถาบันการเงิน 30-08-2023
5.16
2 28-02-2018
บริษัท การบินไทย จํ102080
าธุกัรด
กิจทีไ่ ม่ใช่ส23-12-2016
ถาบันการเงิน 23-12-2028
4.66
2 23-12-2017
บริษัท การบินไทย จํ102080
าธุกัรด
กิจทีไ่ ม่ใช่ส23-06-2017
ถาบันการเงิน 23-06-2024
3.57
2 23-12-2017
บริษัท การบินไทย จํ102080
าธุกัรด
กิจทีไ่ ม่ใช่ส23-06-2017
ถาบันการเงิน 23-06-2027
4.04
2 23-12-2017
บริษัท การบินไทย จํ102080
าธุกัรด
กิจทีไ่ ม่ใช่ส23-06-2017
ถาบันการเงิน 23-06-2032
4.68
2 23-12-2017
บริษัท บางจากปิ โตเลี
102080
ธุ
ยรมกิจํ
จที
ากัไ่ ด
ม่ใช่ส30-04-2012
ถาบันการเงิน 30-04-2022
5.35
2 30-12-2017
บริษัท บางจากปิ โตเลี
102080
ธุ
ยรมกิจํ
จที
ากัไ่ ด
ม่ใช่ส11-04-2014
ถาบันการเงิน 11-04-2021
4.81
2 30-12-2017
บริษัท บางจากปิ โตเลี
102080
ธุ
ยรมกิจํ
จที
ากัไ่ ด
ม่ใช่ส11-04-2014
ถาบันการเงิน 11-04-2024
5.18
2 30-12-2017
บริษัท ไออาร์พซ
ี ี จํา102080
กัธุดร กิจทีไ่ ม่ใช่ส09-05-2014
ถาบันการเงิน 09-05-2019
4.5
2 09-05-2018
บริษัท ไออาร์พซ
ี ี จํา102080
กัธุดร กิจทีไ่ ม่ใช่ส09-05-2014
ถาบันการเงิน 09-05-2021
4.96
2 09-05-2018
บริษัท นํ้ าตาลมิตรผล
102080
ธุจํรากิกัจดทีไ่ ม่ใช่ส13-03-2013
ถาบันการเงิน 13-03-2023
4.6
2 13-03-2018
บริษัท นํ้ าตาลมิตรผล
102080
ธุจํรากิกัจดทีไ่ ม่ใช่ส26-09-2014
ถาบันการเงิน 26-09-2024
4.8
2 26-03-2018
บริษัท นํ้ าตาลมิตรผล
102080
ธุจํรากิกัจดทีไ่ ม่ใช่ส28-12-2016
ถาบันการเงิน 28-12-2028
4.4
2 28-12-2017
บริษัท ซีพอ
ี อลล์ จํากั
102080
ธุ
ดร กิจทีไ่ ม่ใช่ส31-10-2013
ถาบันการเงิน 31-10-2020
5.1
2 30-04-2018
บริษัท ซีพอ
ี อลล์ จํากั
102080
ธุ
ดร กิจทีไ่ ม่ใช่ส31-10-2013
ถาบันการเงิน 31-10-2023
5.35
2 30-04-2018
บริษัท ซีพอ
ี อลล์ จํากั
102080
ธุ
ดร กิจทีไ่ ม่ใช่ส22-08-2014
ถาบันการเงิน 22-08-2019
4.25
2 22-02-2018
บริษัท ซีพอ
ี อลล์ จํากั
102080
ธุ
ดร กิจทีไ่ ม่ใช่ส22-08-2014
ถาบันการเงิน 22-08-2021
4.75
2 22-02-2018
บริษัท ซีพอ
ี อลล์ จํากั
102080
ธุ
ดร กิจทีไ่ ม่ใช่ส22-08-2014
ถาบันการเงิน 22-08-2024
5.05
2 22-02-2018
บริษัท ซีพอ
ี อลล์ จํากั
102080
ธุ
ดร กิจทีไ่ ม่ใช่ส26-12-2014
ถาบันการเงิน 26-12-2026
4.8
2 26-12-2017
บริษัท ซีพอ
ี อลล์ จํากั
102080
ธุ
ดร กิจทีไ่ ม่ใช่ส30-06-2015
ถาบันการเงิน 30-06-2022
4.1
2 30-12-2017
บริษัท ซีพอ
ี อลล์ จํากั
102080
ธุ
ดร กิจทีไ่ ม่ใช่ส30-06-2015
ถาบันการเงิน 30-06-2025
4.45
2 30-12-2017
บริษัท ซีพอ
ี อลล์ จํากั
102080
ธุ
ดร กิจทีไ่ ม่ใช่ส26-08-2016
ถาบันการเงิน 26-08-2028
4
2 26-02-2018
บริษัท ซีพอ
ี อลล์ จํากั
102080
ธุ
ดร กิจทีไ่ ม่ใช่ส18-08-2017
ถาบันการเงิน 18-08-2027
3.96
2 18-02-2018
บริษัท ซีพอ
ี อลล์ จํากั
102080
ธุ
ดร กิจทีไ่ ม่ใช่ส15-11-2017
ถาบันการเงิน 15-11-2027
3.5
2 15-05-2018
บริษัท ไทยออยล์ จํ102080
ากั
ธุรดกิจทีไ่ ม่ใช่ส12-03-2014
ถาบันการเงิน 12-03-2021
4.61
2 12-03-2018
บริษัท ไทยออยล์ จํ102080
ากั
ธุรดกิจทีไ่ ม่ใช่ส12-03-2014
ถาบันการเงิน 12-03-2024
4.84
2 12-03-2018
บริษัท พีทท
ี ี โกลบอล
102080
ธุรเคมิ
กิจที
คไ่ อล
ม่ใช่
จํส
า08-08-2014
กัถาบั
ด นการเงิน 08-08-2021
4.5
2 08-02-2018
่ นการเงิ
บริษัท ไทคอน อินดั102080
สธุเทรี
ร กิจ
ยที
ลไ่ คอนเน็
ม่ใช่ส18-05-2016
ถาบั
คชัน
จํากัดน 18-05-2023
3.35
2 18-05-2018
บริษัท ศรีตรั งแอโกรอิ
102080
ธุนรดั
กิส
จที
ทรี
ไ่ ม่จํใาช่
กัส
ด18-05-2016
ถาบันการเงิน 18-05-2021
3.1
2 18-05-2018
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์
102080
ธุร กิจที
สไ่ จํม่าใกัช่ดส20-10-2016
ถาบันการเงิน 20-10-2031
4.39
2 20-04-2018
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์
102080
ธุร กิจที
สไ่ จํม่าใกัช่ดส04-05-2017
ถาบันการเงิน 04-05-2024
3.75
2 04-05-2018
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์
102080
ธุร กิจที
สไ่ จํม่าใกัช่ดส04-05-2017
ถาบันการเงิน 04-05-2027
4.11
2 04-05-2018
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์
102080
ธุร กิจที
สไ่ จํม่าใกัช่ดส04-05-2017
ถาบันการเงิน 04-05-2029
4.28
2 04-05-2018
บริษัท เบอลีย
่ ุคเกอร์102080
จํรากิ
ธุ
กัจ
ดทีไ่ ม่ใช่ส07-09-2016
ถาบันการเงิน 07-09-2026
3.8
2 07-03-2018
บริษัท เบอลีย
่ ุคเกอร์102080
จํรากิ
ธุ
กัจ
ดทีไ่ ม่ใช่ส08-12-2016
ถาบันการเงิน 08-12-2026
4.27
2 08-12-2017
บริษัท เบอลีย
่ ุคเกอร์102080
จํรากิ
ธุ
กัจ
ดทีไ่ ม่ใช่ส24-03-2017
ถาบันการเงิน 24-03-2027
4.4
2 24-03-2018
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้
102080
ธุร กิจที
า ไ่ จํม่าใกัช่ดส21-10-2016
ถาบันการเงิน 21-10-2027
3.95
2 21-04-2018
บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุ
102080
ธุร กิจทีงไ่ เทพ
ม่ใช่ส
จํ10-11-2016
ถาบั
ากัดนการเงิน 10-11-2026
3.87
2 10-05-2018
บริษัท ยูเนีย
่ นกรุ๊ป จํ102080
าธุ
กัรดกิจทีไ่ ม่ใช่ส19-01-2017
ถาบันการเงิน 18-01-2027
3.94
4 19-01-2018
บริษัท อมตะ บี. กริม102080
เพาเวอร์
ธุร กิจทีไ่ ม่ใช่ส21-04-2017
ถาบันการเงิน 21-04-2026
4.01
2 21-04-2018
บริษัท อมตะ บี. กริม102080
เพาเวอร์
ธุร กิจทีไ่ ม่ใช่ส21-04-2017
ถาบันการเงิน 21-04-2027
4.17
2 21-04-2018
บริษัท อมตะ บี. กริม102080
เพาเวอร์
ธุร กิจทีไ่ ม่ใช่ส21-04-2017
ถาบันการเงิน 21-04-2028
4.33
2 21-04-2018
บริษัท อมตะ บี. กริม102080
เพาเวอร์
ธุร กิจทีไ่ ม่ใช่ส21-04-2017
ถาบันการเงิน 21-04-2029
4.35
2 21-04-2018
บริษัท อมตะ บี. กริม102080
เพาเวอร์
ธุร กิจทีไ่ ม่ใช่ส21-04-2017
ถาบันการเงิน 21-04-2030
4.48
2 21-04-2018
บริษัท อมตะ บี. กริม102080
เพาเวอร์
ธุร กิจทีไ่ ม่ใช่ส21-04-2017
ถาบันการเงิน 21-04-2032
4.79
2 21-04-2018
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง
102080
ธุร กิจทีจํไ่ าม่
กัใดช่ส09-05-2017
ถาบันการเงิน 09-05-2024
3.65
2 09-05-2018
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง
102080
ธุร กิจทีจํไ่ าม่
กัใดช่ส09-05-2017
ถาบันการเงิน 09-05-2027
4.08
2 09-05-2018
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง
102080
ธุร กิจทีจํไ่ าม่
กัใดช่ส09-05-2017
ถาบันการเงิน 09-05-2029
4.26
2 09-05-2018
บริษัท ช.การช่าง จํา102080
กัธุดร กิจทีไ่ ม่ใช่ส26-05-2017
ถาบันการเงิน 26-05-2024
3.8
4 26-05-2018
บริษัท ช.การช่าง จํา102080
กัธุดร กิจทีไ่ ม่ใช่ส26-05-2017
ถาบันการเงิน 26-05-2027
4.19
4 26-05-2018
บริษัท ช.การช่าง จํา102080
กัธุดร กิจทีไ่ ม่ใช่ส26-05-2017
ถาบันการเงิน 26-05-2029
4.32
4 26-05-2018
บริษัท ช.การช่าง จํา102080
กัธุดร กิจทีไ่ ม่ใช่ส03-11-2017
ถาบันการเงิน 03-11-2025
3.34
4 03-02-2018
บริษัท เบทาโกร จํากั102080
ด
ธุร กิจทีไ่ ม่ใช่ส21-07-2017
ถาบันการเงิน 21-07-2024
3.37
2 21-01-2018
หุนกู
้ ้ บริษัท อมตะ จํ102080
าธุ
กัรดกิจทีไ่ ม่ใช่ส05-10-2017
ถาบันการเงิน 05-10-2024
3.04
2 05-04-2018
หุนกู
้ ้ด ้อยสิทธิ์ ธนาคารกรุ
102080
ธุร กิงจไทย
ทีไ่ ม่ใช่ส23-11-2017
ถาบันการเงิน 23-11-2027
3.4
2 05-05-2018
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรั
102060
ชุ
พมย์นุแมห่สหกรณ์01-09-2013
งประเทศไทย
1 01-06-2018
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PAR_VAL UNIT
FAIR_VAL COST_VAL
OBLG_YN
PPN_TM
FV-CV
%G/L
20,000
19,380,100 N
20/12/2017
(19,380,100)
-100%
50,000
50,000,000 N
20/12/2017
(50,000,000)
-100%
10,000
10,000,000 N
20/12/2017
(10,000,000)
-100%
30,000
30,000,000 N
20/12/2017
(30,000,000)
-100%
90,000
90,000,000 N
20/12/2017
(90,000,000)
-100%
20,000
20,000,000 N
20/12/2017
(20,000,000)
-100%
80,000
80,000,000 Y
20/12/2017
(80,000,000)
-100%
30,000
30,000,000 N
20/12/2017
(30,000,000)
-100%
100,000,000
109,045,758 N
20/12/2017
(109,045,758)
-100%
110,000
110,000,000 N
20/12/2017
(110,000,000)
-100%
40,000
40,000,000 N
20/12/2017
(40,000,000)
-100%
40,000
40,000,000 N
20/12/2017
(40,000,000)
-100%
91,600
91,600,000 N
20/12/2017
(91,600,000)
-100%
50,000
50,000,000 N
20/12/2017
(50,000,000)
-100%
50,000
50,000,000 N
20/12/2017
(50,000,000)
-100%
10
10,000 Y
20/12/2017
(10,000)
-100%
20,000
200,000 Y
20/12/2017
(200,000)
-100%
50,000
50,000,000 N
20/12/2017
(50,000,000)
-100%
40,000
40,000,000 N
20/12/2017
(40,000,000)
-100%
10,000
10,000,000 Y
20/12/2017
(10,000,000)
-100%
10,000
10,000,000 Y
20/12/2017
(10,000,000)
-100%
50,000
50,000,000 N
20/12/2017
(50,000,000)
-100%
140,000
140,000,000 N
20/12/2017
(140,000,000)
-100%
50,000
50,000,000 N
20/12/2017
(50,000,000)
-100%
65,000
65,000,000 N
20/12/2017
(65,000,000)
-100%
50,000
50,000,000 Y
20/12/2017
(50,000,000)
-100%
100,000
100,000,000 Y
20/12/2017
(100,000,000)
-100%
40,000
40,000,000 N
20/12/2017
(40,000,000)
-100%
15,000
15,000,000 N
20/12/2017
(15,000,000)
-100%
17,000
17,000,000 Y
20/12/2017
(17,000,000)
-100%
8,000
8,000,000 Y
20/12/2017
(8,000,000)
-100%
5,000
5,000,000 Y
20/12/2017
(5,000,000)
-100%
30,000
30,000,000 N
20/12/2017
(30,000,000)
-100%
5,000
5,000,000 Y
20/12/2017
(5,000,000)
-100%
40,000
40,000,000 Y
20/12/2017
(40,000,000)
-100%
55,000
55,000,000 Y
20/12/2017
(55,000,000)
-100%
100,000
100,000,000 N
20/12/2017
(100,000,000)
-100%
70,000
70,000,000 N
20/12/2017
(70,000,000)
-100%
15,000
15,000,000 N
20/12/2017
(15,000,000)
-100%
35,000
35,000,000 N
20/12/2017
(35,000,000)
-100%
200,000
200,000,000 Y
20/12/2017
(200,000,000)
-100%
40,000
40,000,000 Y
20/12/2017
(40,000,000)
-100%
90,000
90,000,000 Y
20/12/2017
(90,000,000)
-100%
200,000
200,000,000 N
20/12/2017
(200,000,000)
-100%
100,000
100,000,000 N
20/12/2017
(100,000,000)
-100%
30,000
30,000,000 N
20/12/2017
(30,000,000)
-100%
20,000
20,000,000 N
20/12/2017
(20,000,000)
-100%
100,000
100,000,000 Y
20/12/2017
(100,000,000)
-100%
50,000
50,000,000 N
20/12/2017
(50,000,000)
-100%
100,000
100,000,000 N
20/12/2017
(100,000,000)
-100%
80,000
80,000,000 N
20/12/2017
(80,000,000)
-100%
240,000
240,000,000 N
20/12/2017
(240,000,000)
-100%
200,000
200,000,000 N
20/12/2017
(200,000,000)
-100%
40,000
40,000,000 N
20/12/2017
(40,000,000)
-100%
50,000
50,000,000 Y
20/12/2017
(50,000,000)
-100%
45,000
45,000,000 Y
20/12/2017
(45,000,000)
-100%
70,000
70,000,000 N
20/12/2017
(70,000,000)
-100%
80,000
80,000,000 N
20/12/2017
(80,000,000)
-100%
40,000
40,000,000 N
20/12/2017
(40,000,000)
-100%
50,000
50,000,000 N
20/12/2017
(50,000,000)
-100%
50,000
50,000,000 Y
20/12/2017
(50,000,000)
-100%
100,000
100,000,000 N
20/12/2017
(100,000,000)
-100%
100,000
100,000,000 N
20/12/2017
(100,000,000)
-100%
100,000
100,000,000 N
20/12/2017
(100,000,000)
-100%
100,000
100,000,000 N
20/12/2017
(100,000,000)
-100%
50,000
50,000,000 N
20/12/2017
(50,000,000)
-100%
100,000
100,000,000 Y
20/12/2017
(100,000,000)
-100%
200,000
200,000,000 Y
20/12/2017
(200,000,000)
-100%
200,000
200,000,000 N
20/12/2017
(200,000,000)
-100%
100,000
100,000,000 N
20/12/2017
(100,000,000)
-100%
140,000
140,000,000 N
20/12/2017
(140,000,000)
-100%
100,000
100,000,000 Y
20/12/2017
(100,000,000)
-100%
30,000
30,000,000 N
20/12/2017
(30,000,000)
-100%
70,000
70,000,000 N
20/12/2017
(70,000,000)
-100%
80,000
80,000,000 Y
20/12/2017
(80,000,000)
-100%
50,000
50,000,000 Y
20/12/2017
(50,000,000)
-100%
50,000
50,000,000 Y
20/12/2017
(50,000,000)
-100%
240,000
240,000,000 Y
20/12/2017
(240,000,000)
-100%
55,000
55,000,000 Y
20/12/2017
(55,000,000)
-100%
40,000
40,000,000 Y
20/12/2017
(40,000,000)
-100%
120,000
120,000,000 Y
20/12/2017
(120,000,000)
-100%
80,000
80,000,000 Y
20/12/2017
(80,000,000)
-100%
100,000
100,000,000 Y
20/12/2017
(100,000,000)
-100%
50,000
50,000,000 Y
20/12/2017
(50,000,000)
-100%
60,000
60,000,000 Y
20/12/2017
(60,000,000)
-100%
180,000
180,000,000 Y
20/12/2017
(180,000,000)
-100%
30,000
30,000,000 Y
20/12/2017
(30,000,000)
-100%
100,000
100,000,000 Y
20/12/2017
(100,000,000)
-100%
40,000
40,000,000 Y
20/12/2017
(40,000,000)
-100%
40,000
40,000,000 Y
20/12/2017
(40,000,000)
-100%
50,000
50,000,000 Y
20/12/2017
(50,000,000)
-100%
40,000
40,000,000 Y
20/12/2017
(40,000,000)
-100%
20,000
20,000,000 Y
20/12/2017
(20,000,000)
-100%
40,000
40,000,000 Y
20/12/2017
(40,000,000)
-100%
90,000
90,000,000 Y
20/12/2017
(90,000,000)
-100%
150,000
150,000,000 Y
20/12/2017
(150,000,000)
-100%
200,000
200,000,000 Y
20/12/2017
(200,000,000)
-100%
115,000
115,000,000 Y
20/12/2017
(115,000,000)
-100%
95,000
95,000,000 Y
20/12/2017
(95,000,000)
-100%
165,000
165,000,000 Y
20/12/2017
(165,000,000)
-100%
60,000
60,000,000 Y
20/12/2017
(60,000,000)
-100%
75,000
75,000,000 Y
20/12/2017
(75,000,000)
-100%
100,000
100,000,000 Y
20/12/2017
(100,000,000)
-100%
420,000
210,000,000 Y
20/12/2017
(210,000,000)
-100%
7,810,235,858
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จากแบบรายงานที่ 1 สหกรณ์นาเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์ 7,810,235,858 บาท ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ไม่อยู่
ในความต้องการของตลาดถึง 7,312,600,000 บาท ซึ่งคิดเป็นร้ อยละ 93.63 เป็นหุ้นกู้ระยะสั้นที่ไม่อยู่ใน
ความต้องการของตลาด 310 ล้านบาท แม้จะใกล้ครบกาหนดแต่ก็เป็นสินทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของ
ตลาดหากเกิดปัญหาสภาพคล่ องสหกรณ์ก็ไม่ส ามารถนาไปเปลี่ ยนเป็นเงินสดได้ทันที สหกรณ์มีการลงทุน
ในพันธบัตรรัฐบาลเพียง 278,425,857 บาท เมื่อสหกรณ์มีปัญหาด้านสภาพคล่องจะมีพันธบัตรที่สามารถ
เปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันทีเพียง 278 ล้านบาท และเงินที่ลงทุนบางส่วนที่กู้ยืมมาลงทุนสหกรณ์
จากแบบรายงานที่ 2 แบบรายงานลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
Sum of TOT_AMT
่ แถว
ป้ายชือ
เงินให ้กู ้ทีไ่ ม่เคยปรับโครงสร ้างหนี/้ ปรับตารางการชําระหนี้
เงินให ้กู ้ส่วนทีผ
่ ู ้คํ้าประกันเข ้ามารับภาระการชําระหนีแ
้ ทนลูกหนี้
เงินให ้กู ้ส่วนทีม
่ ก
ี ารปรับโครงสร ้างหนี้ / ปรับตารางการชําระหนีใ้ หม่
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
ชุมนุมสหกรณ์อน
ื่
สหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์อน
ื่
เงินให ้กู ้สมาชิกทัง้ หมด
เงินให ้กู ้สหกรณ์ / ชุมนุมสหกรณ์
ยอดคงค ้างเงินให ้กู ้ยืม ทีย
่ ้ายไปรายงานในหัวข ้อลูกหนีอ
้ น
ื่
รวมลูกหนีเ้ งินให ้กู ้ยืม
ผลรวมทงหมด
ั้

่ คอล ัมน์
ป้ายชือ
30/09/2017

31/10/2017
8,792,554,010
8,758,651,118
10,250,421
10,929,600
40,887,555
38,754,844
8,843,691,986
8,808,335,562
502,293
17,687,383,972 17,617,173,417

จากแบบรายงานที่ 2 สหกรณ์มีลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพียง 502,293 บาท ซึ่งได้ตั้งสารองแล้ว
สรุปแล้วสหกรณ์มีความเสี่ยงด้านเครดิตน้อยมาก
(ในการจัดทาคาแนะนานี้กรมฯ ยัง ไม่ได้รับรายงานทางการเงินในแบบที่ 3 ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมรายใหญ่
50 รายแรก และแบบรายงานที่ 6 ผู้ฝากเงินรายใหญ่ 50 รายแรก หากมีข้อมูลให้นามาวิเคราะห์การกระจุกตัว
ของลูกหนี้และเจ้าหนี้ด้วย)
การประเมินความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์ (ด้านสภาพคล่อง)
แบบรายงานที่ 4 การพึ่งพาเงินทุนจากสถาบันการเงิน
Data
CRDR_TP
Sum of ST_LOAN_AMT
Sum of LT_LOAN_AMT
ธนาคารพาณิชย์
1,540,000,000
สถาบันเฉพาะกิจของรัฐ/สถาบันการเงินอืน
่
สหกรณ์ออมทรัพย์/ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
สหกรณ์ประเภทอืน
่ ๆ/ ชุมนุมสหกรณ์ประเภทอืน
่ ๆ
รัฐบาล
รัฐวิสาหกิจทีไ่ ม่ใชส่ ถาบันการเงิน
่
ธุรกิจทีไ่ ม่ใชสถาบันการเงิน
ภาคครัวเรือนและสถาบันไม่แสวงหากําไร
รวมเงินกู ้ยืมทัง้ สนิ้
1,540,000,000
-

จากแบบรายงานพบว่า สหกรณ์กู้ยืมเงินระยะสั้นจากธนาคารพาณิชย์ จานวน 1,540 ล้านบาท ซึ่งไม่
มากเมื่อเทียบกับทุนของสหกรณ์ แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันสหกรณ์มีสภาพคล่องส่วนเกินอยู่แล้ว จึงไม่ควรกู้ยืม
เงินจากธนาคารพาณิชย์มาลงทุนระยะยาวแม้ต้นทุนดอกเบี้ยจะต่า เพราะภาวะเศรษฐกิจ ปี 2561 เป็นภาวะ
อัตราดอกเบี้ยขาขึ้นของตลาดโลกจึงทาให้สหกรณ์มีต้นทุนดอกเบี้ยสูงโดยไม่จาเป็น
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แบบรายงานที่ 5 เจ้าหนี้รายใหญ่
สหกรณ์ออมทรั พย์กรมทางหลวง 30/09/2017
จํ10000000000000
ากัด103030
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย; บมจ.
สหกรณ์ออมทรั พย์กรมทางหลวง 30/09/2017
จํ20107536000102
ากัด103030
ธนาคารไทยพาณิชย์; บมจ.
สหกรณ์ออมทรั พย์กรมทางหลวง 30/09/2017
จํ30107536000374
ากัด103030
ธนาคารกรุงเทพ; บมจ.
สหกรณ์ออมทรั พย์กรมทางหลวง 30/09/2017
จํ40107536001079
ากัด103030
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา; บมจ.
สหกรณ์ออมทรั พย์กรมทางหลวง 31/10/2017
จํ10000000000000
ากัด103030
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย; บมจ.
สหกรณ์ออมทรั พย์กรมทางหลวง 31/10/2017
จํ20107536000102
ากัด103030
ธนาคารไทยพาณิชย์; บมจ.
สหกรณ์ออมทรั พย์กรมทางหลวง 31/10/2017
จํ30107536000374
ากัด103030
ธนาคารกรุงเทพ; บมจ.
สหกรณ์ออมทรั พย์กรมทางหลวง 31/10/2017
จํ40107536001079
ากัด103030
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา; บมจ.
สหกรณ์ออมทรั พย์กรมทางหลวง 30/11/2017
จํ10107536000374
ากัด103030
ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
สหกรณ์ออมทรั พย์กรมทางหลวง 30/11/2017
จํ20107536000102
ากัด103030
ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด
สหกรณ์ออมทรั พย์กรมทางหลวง 30/11/2017
จํ30107536001079
ากัด103030
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด
สหกรณ์ออมทรั พย์กรมทางหลวง 30/11/2017
จํ40000000000000
ากัด103060
ธนาคารซีไอเอ็มบี จํากัด

105140
เงินกู ้ยืมระยะสัน้ (อายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี )
105140
เงินกู ้ยืมระยะสัน้ (อายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี )
105140
เงินกู ้ยืมระยะสัน้ (อายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี )
105140
เงินกู ้ยืมระยะสัน้ (อายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี )
105140
เงินกู ้ยืมระยะสัน้ (อายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี )
105140
เงินกู ้ยืมระยะสัน้ (อายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี )
105140
เงินกู ้ยืมระยะสัน้ (อายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี )
105140
เงินกู ้ยืมระยะสัน้ (อายุสัญญาไม่เกิน 1 ปี )
105120
ตัว๋ สัญญาใช ้เงินระยะสัน้ (อายุตวั๋ ไม่เกิน 1 ปี )
105120
ตัว๋ สัญญาใช ้เงินระยะสัน้ (อายุตวั๋ ไม่เกิน 1 ปี )
105120
ตัว๋ สัญญาใช ้เงินระยะสัน้ (อายุตวั๋ ไม่เกิน 1 ปี )
105120
ตัว๋ สัญญาใช ้เงินระยะสัน้ (อายุตวั๋ ไม่เกิน 1 ปี )

022-06-2017
31/10/20172.5
011-09-2017
20/10/20172.4
001-09-2017
29/10/20172.55
021-09-2017
20/10/20172.55
030-10-2017
30/11/20172.5
011-10-2017
30/11/20172.4
030-10-2017
29/11/20172.55
020-10-2017
20/11/20172.55
0000000000000
29-11-2017
15-12-20172.55
0000000000000
30-11-2017
20-12-20172.4
0000000000000
20-11-2017
20-12-20172.55
0000000000000
30-11-2017
04-01-20182.5

50,000,000
370,000,000
810,000,000
300,000,000
50,000,000
380,000,000
810,000,000
300,000,000
810,000,000
580,000,000
300,000,000
50,000,000

1/11/2017
1/11/2017
1/11/2017
1/11/2017
1/12/2017
1/12/2017
1/12/2017
1/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
20/12/2017

4,810,000,000

จากแบบรายงานที่ 5 สหกรณ์พึ่งพาเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์เพียง 4,810 ล้านบาท ซึ่งมีภาระ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพียง 2.5 % (ปล่อยกู้อัตราดอกเบี้ย 6.5 %) และมีการกระจายตัวในการพึ่งพาเงินจาก
ธนาคารต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม สหกรณ์ จึงไม่มีความเสี่ย งด้านสภาพคล่องหากธนาคารใดธนาคารหนึ่งไม่
Rollover หนี้
แบบรายงานที่ 7 สภาพคล่องสุทธิ
31/01/2018

ณ วันที่
รายการ
1. เงินสด
2. เงินฝากธนาคาร
3. เงินฝากสหกรณ์อนื่ ๆ
4. เงินลงทุนในหลักทรัพย์
5. เงินให้กยู้ มื
6. ลูกหนี้อนื่
7. กระแสเงินสดรับทังสิน (รวม 1 ถึง 6)
8. เงินรับฝาก
9. เงินกูจ้ ากสหกรณ์อนื่
10. เงินกูจ้ ากชุมนุมสหกรณ์
11. เงินกูจ้ ากสถาบันการเงินอืน่ ๆ
12. หนี้สนิ อืน่
13 ทุนเรือนหุ้นจากสมาชิก

ทันที

วันที่ 2 -7

1,799,872.78
305,329,252.00
704,791.83
307,833,916.61
12,219,792,837.51
24,872,770.14
-

3,104,718.00
3,104,718.00
489,027.56
-

14. กระแสเงินสดจ่ายทังสิน (รวม 8 ถึง 13) 12,244,665,607.65
ฐานะสภาพคล่องสุทธิ (7 ลบ 14)
(11,936,831,691.04)
ฐานะสภาพคล่องสุทธิสะสม
(11,936,831,691.04)

489,027.56
2,615,690.44
(11,934,216,000.60)

2.51402469
2.50%

634.8758749
634.80%

8 วัน-1 เดือน
112,678,750.00
28,169,008.33
163,280,486.00
334,734.50
304,462,978.83
3,046,645.85
2,461,267,671.25
1,588,974.90
-

> 1-3 เดือน
724,357,500.00
166,271,350.00
276,658,370.00
1,167,287,220.00
2,826,020.38
50,102,739.73
-

ระยะเวลาทีจ่ ะครบกาหนด
> 3-6 เดือน
>6-12 เดือน
30,036,250.00
83,422,775.00
414,987,555.00
528,446,580.00
9,884,785.37
-

2,465,903,292.00
52,928,760.11
9,884,785.37
(2,161,440,313.17) 1,114,358,459.89
518,561,794.63
(14,095,656,313.77) (12,981,297,853.88) (12,462,736,059.25)

12.34691481

2205.393094

5346.060235

> 1 - 5 ปี

> 5 - 10 ปี

54,985,000.00
164,855,550.00
829,975,110.00
53,687,959.43
1,103,503,619.43
20,341,249.17
-

3,120,369,583.33
3,617,492,400.00 4,615,112,458.33
6,639,800,880.00 2,009,875,092.00
13,377,662,863.33 6,624,987,550.33
23,891,625.18
572,756.00
-

> 10 ปี

No Term

1,325,606,416.67
1,994,763,250.00
3,320,369,666.67
-

210,210,000.00
11,806,142.09
222,016,142.09
158,333,000.00
4,711,247,790.00

20,914,005.17 23,891,625.18
1,082,589,614.26 13,353,771,238.15 6,624,987,550.33 3,320,369,666.67
(11,380,146,444.99) 1,973,624,793.16 8,598,612,343.49 11,918,982,010.16

4,869,580,790.00
(4,647,564,647.91)
7,271,417,362.25

5276.385898

55993.10538

#DIV/0!

#DIV/0!

4.559245481

จากแบบรายงานที่ 7 พบว่ากระแสเงินสดรับต่อกระแสเงินสดจ่ายจะติดลบในช่วง 1 -12 เดือนแรกติดลบ
แต่รายการกระแสเงินสดจ่ายเป็นเงินรับฝากออมทรัพย์จากสมาชิกซึ่ง โดยพฤติกรรมแล้วสมาชิกไม่ค่อยถอนเงิน
จากสหกรณ์ มีเพียงเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินที่ครบกาหนดซึ่งสหกรณ์มีสภาพคล่องเพียงพอที่จะชาระหนี้
จึงไม่มีข้อกังวลกับความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
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แบบรายงานที่ 8 การดารงสินทรัพย์สภาพคล่อง
ณ วันที่

31/01/2018
ตัว๋ สัญญาใช้เงินที่
บัตรเงินฝากทีอ่ อกโดย
พันธบัตรรัฐบาล
ตัว๋ สัญญาใช้เงินทีอ่ อก
ออกโดยชุมนุม
ธนาคารซึง่ มี หลักทรัพย์ของรัฐบาลหรือของรัฐวิสาหกิจที่
โดยบริษทั เงินทุนหรือ
เงินฝากชุมนุมสหกรณ์หรือธนาคาร
สหกรณ์ซงึ่ มี
กระทรวงการคลังคาประกัน
ระยะเวลาการฝากเงิน
บริษทั เครดิตฟองซิ
รายการ
(2)
ระยะเวลาคงเหลือ
(4)
ไม่เกินหนึง่ ปี
เออร์ ซึง่ มีระยะเวลา
ก่อนวันถึงกาหนดใช้
คงเหลือก่อนวันถึง
เงินไม่เกินหนึง่ ปี
กาหนดใช้เงินไม่เกิน 1
เงินฝากธนาคาร
หลักทรัพย์ของ
ปี
เงินฝากชุมนุมสหกรณ์
หลักทรัพย์ของรัฐบาล
รัฐวิสาหกิจ
(2.1)
(4.1)
(2.2)
(4.2)
(1)
(3)
(5)
(7)
(6)
######## 3,600,000,000.00 88,928,131.31
เงินสด

วันที่
1

-

รวมสินทรัพย์สภาพ
ตัว๋ แลกเงินซึง่ ธนาคาร สินทรัพย์อนื่ ที่
คล่อง ณ สินวัน ทีไ่ ม่มี
รับรอง สลักหลัง หรือ รัฐมนตรีกาหนด
ภาระผูกพัน
รับอาวัล หรือตัว๋ สัญญา
ใช้เงินซึง่ ธนาคารสลัก
หลังหรือรับอาวัล

(8)

(9)

รวมเงินรับฝาก

รวมเงินกูย้ มื

เงินรับฝาก
(รายงานข้อมูล ณ เดือนก่อนหน้า)

สมาชิกสามัญ

สมาชิกสมทบ

สหกรณ์อนื่

ชุมนุมสหกรณ์

(10)

(11)

(12)

(13)

ยอดชาระเงินกูภ้ ายในระยะเวลา 1 ปี
(รายงานข้อมูล ณ เดือนก่อนหน้า)

สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์
(14)

อืน่ ๆ
(15)

(10) - (15)

สหกรณ์อนื่

ชุมนุมสหกรณ์

สถาบันการเงิน

อืน่ ๆ

(16)

(17)

(18)

(19)

(16) - (19)

-

-

(1) - (9)
3,690,017,938.81

7,646,257,324.58

4,812,872,919.71

500,000,000.00 3,050,000,000.00

-

-

16,009,130,244.29

1,740,000,000.00

1,740,000,000.00

-

-

3,690,017,938.81

7,646,230,729.50

4,812,871,397.71

500,000,000.00 3,050,000,000.00

-

-

16,009,102,127.21

1,740,000,000.00

1,740,000,000.00

2

######## 3,600,000,000.00 88,928,131.31

-

-

-

-

-

3

######## 3,600,000,000.00 84,736,828.37

-

-

-

-

-

3,686,817,849.09

7,646,187,895.58

4,812,869,855.71

500,000,000.00 3,050,000,000.00

-

-

16,009,057,751.29

1,740,000,000.00

1,740,000,000.00

4

######## 3,600,000,000.00 87,383,358.70

-

-

-

-

-

3,689,351,758.66

7,497,150,370.31

4,805,816,988.65

500,000,000.00 3,050,000,000.00

-

-

15,852,967,358.96

1,740,000,000.00

1,740,000,000.00

5

######## 3,600,000,000.00 99,628,993.90

-

-

-

-

-

3,701,068,904.04

7,497,096,080.07

4,805,815,969.65

500,000,000.00 3,050,000,000.00

-

-

15,852,912,049.72

1,740,000,000.00

1,740,000,000.00

6

######## 3,600,000,000.00 99,628,993.90

-

-

-

-

-

3,701,068,904.04

7,485,447,993.59

4,800,944,960.36

500,000,000.00 3,050,000,000.00

-

-

15,836,392,953.95

1,740,000,000.00

1,740,000,000.00

7

######## 3,600,000,000.00 99,628,993.90

-

-

-

-

-

3,701,064,004.04

7,484,371,384.31

4,801,649,656.36

500,000,000.00 3,050,000,000.00

-

-

15,836,021,040.67

1,740,000,000.00

1,740,000,000.00

8

######## 3,600,000,000.00 97,830,487.69

-

-

-

-

-

3,699,483,638.86

7,482,046,994.03

4,800,915,219.24

500,000,000.00 3,050,000,000.00

-

-

15,832,962,213.27

1,740,000,000.00

1,740,000,000.00

9

######## 3,600,000,000.00 95,753,638.44

-

-

-

-

-

3,697,531,396.61

7,482,029,726.99

4,800,913,707.24

500,000,000.00 3,050,000,000.00

-

-

15,832,943,434.23

1,740,000,000.00

1,740,000,000.00

10

######## 3,600,000,000.00 98,930,270.01

-

-

-

-

-

3,701,061,556.43

7,482,030,420.91

4,800,913,697.24

500,000,000.00 3,050,000,000.00

-

-

15,832,944,118.15

1,740,000,000.00

1,740,000,000.00

11

######## 3,600,000,000.00 94,718,849.51

-

-

-

-

-

3,696,640,596.01

7,482,020,055.58

4,800,913,687.24

500,000,000.00 3,050,000,000.00

-

-

15,832,933,742.82

1,740,000,000.00

1,740,000,000.00

12

######## 3,600,000,000.00 88,096,403.47

-

-

-

-

-

3,689,823,739.22

7,480,257,572.20

4,795,264,762.54

500,000,000.00 3,050,000,000.00

-

-

15,825,522,334.74

1,740,000,000.00

1,740,000,000.00

13

######## 3,600,000,000.00 88,096,403.47

-

-

-

-

-

3,689,823,739.22

7,477,585,602.16

4,795,270,613.54

500,000,000.00 3,050,000,000.00

-

-

15,822,856,215.70

1,740,000,000.00

1,740,000,000.00

14

######## 3,600,000,000.00 88,096,403.47

-

-

-

-

-

3,689,823,739.22

7,477,831,927.23

4,794,130,469.07

500,000,000.00 3,050,000,000.00

-

-

15,821,962,396.30

1,740,000,000.00

1,740,000,000.00

15

######## 3,600,000,000.00 104,709,836.89

-

-

-

-

-

3,706,585,757.91

7,482,494,165.37

4,796,677,997.23

500,000,000.00 3,050,000,000.00

-

-

15,829,172,162.60

1,740,000,000.00

1,740,000,000.00

16

######## 3,600,000,000.00 115,742,500.26

-

-

-

-

-

3,717,337,317.25

7,482,485,815.03

4,796,568,650.27

500,000,000.00 3,050,000,000.00

-

-

15,829,054,465.30

1,740,000,000.00

1,740,000,000.00

17

######## 3,580,000,000.00 138,031,262.20

-

-

-

-

-

3,720,114,199.18

7,482,434,767.03

4,796,594,917.53

500,000,000.00 3,050,000,000.00

-

-

15,829,029,684.56

1,740,000,000.00

1,740,000,000.00

18

######## 3,580,000,000.00 139,589,097.23

-

-

-

-

-

3,721,308,126.56

7,479,446,807.03

4,797,242,272.53

500,000,000.00 3,050,000,000.00

-

-

15,826,689,079.56

1,740,000,000.00

1,740,000,000.00

19

######## 3,580,000,000.00 144,476,508.30

-

-

-

-

-

3,726,484,512.79

7,479,914,329.81

4,797,284,462.53

500,000,000.00 3,050,000,000.00

-

-

15,827,198,792.34

1,740,000,000.00

1,740,000,000.00

20

######## 3,580,000,000.00 144,476,508.30

-

-

-

-

-

3,726,483,512.79

7,478,594,261.38

4,783,097,988.73

500,000,000.00 3,050,000,000.00

-

-

15,811,692,250.11

1,740,000,000.00

1,740,000,000.00

21

######## 3,580,000,000.00 144,476,508.30

-

-

-

-

-

3,726,483,512.79

7,478,888,029.12

4,788,221,994.70

500,000,000.00 3,050,000,000.00

-

-

15,817,110,023.82

1,740,000,000.00

1,740,000,000.00

22

######## 3,580,000,000.00 132,171,853.49

-

-

-

-

-

3,714,320,280.83

7,478,945,724.55

4,790,496,645.56

500,000,000.00 3,050,000,000.00

-

-

15,819,442,370.11

1,740,000,000.00

1,740,000,000.00

23

######## 3,580,000,000.00 133,178,069.07

-

-

-

-

-

3,715,083,386.55

7,478,921,633.14

4,790,493,326.56

500,000,000.00 3,050,000,000.00

-

-

15,819,414,959.70

1,740,000,000.00

1,740,000,000.00

24

######## 3,580,000,000.00 147,426,143.47

-

-

-

-

-

3,729,447,266.70

7,478,916,614.14

4,790,488,284.71

500,000,000.00 3,050,000,000.00

-

-

15,819,404,898.85

1,740,000,000.00

1,740,000,000.00

25

######## 3,580,000,000.00 152,264,195.47

-

-

-

-

-

3,734,346,502.43

7,498,567,439.67

4,766,822,704.36

500,000,000.00 3,050,000,000.00

-

-

15,815,390,144.03

1,740,000,000.00

1,740,000,000.00

26

######## 3,580,000,000.00 152,205,424.40

-

-

-

-

-

3,733,378,612.44

7,494,509,731.48

4,765,905,643.36

500,000,000.00 3,050,000,000.00

-

-

15,810,415,374.84

1,740,000,000.00

1,740,000,000.00

27

######## 3,580,000,000.00 152,205,424.40

-

-

-

-

-

3,733,377,612.44

7,497,493,847.46

4,767,085,564.36

500,000,000.00 3,050,000,000.00

-

-

15,814,579,411.82

1,740,000,000.00

1,740,000,000.00

28

######## 3,580,000,000.00 152,205,424.40

-

-

-

-

-

3,733,377,612.44

7,503,409,128.04

4,770,970,903.99

500,000,000.00 3,050,000,000.00

-

-

15,824,380,032.03

1,740,000,000.00

1,740,000,000.00

29

######## 3,580,000,000.00 188,972,138.52

-

-

-

-

-

3,771,553,364.66

7,512,714,808.46

4,783,464,943.99

500,000,000.00 3,600,000,000.00

-

-

16,396,179,752.45

2,150,000,000.00

2,150,000,000.00

30

######## 3,580,000,000.00 170,549,254.14

-

-

-

-

-

3,752,672,053.60

7,512,704,815.99

4,783,464,124.99

500,000,000.00 3,600,000,000.00

-

-

16,396,168,940.98

2,150,000,000.00

2,150,000,000.00

31

######## 3,580,000,000.00 305,329,252.00

-

-

-

-

-

3,887,129,124.78

7,534,457,308.87

4,796,861,172.40

500,000,000.00 3,600,000,000.00

-

-

16,431,318,481.27

2,150,000,000.00

ค่าเฉลีย่ ทังเดือน

######## 3,590,322,580.65 126,399,848.01

-

-

-

-

-

3,718,486,401.91

7,503,917,525.92

4,793,642,112.97

500,000,000.00 3,103,225,806.45

-

-

15,900,785,445.35

-

-

-

สัดส่วนเงินสดและเงินฝากธนาคาร

23.39%

อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง

23.39%

-

-

1,779,677,419.35

จากแบบรายงานพบว่า สหกรณ์ดารงสินทรัพย์สภาพคล่องร้อยละ 23.39 ของเงินรับฝากนับว่าสหกรณ์
มีสภาพคล่องเพียงพอ (เป็นการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องนี้ดารงตามกฎกระทรวง ปี 2550)
การวิเคราะห์ความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์ด้านปฏิบัติการ
ผลการเข้าตรวจการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ การบริหารจัดการ การจัดองค์กร
และการควบคุมภายในของสหกรณ์ออมทรัพย์
1. ด้านการจัดองค์กร สหกรณ์มีการวางโครงสร้างขององค์กรสอดคล้องกับการดาเนินงาน มีการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน สหกรณ์มีทางเดินของงานชัดเจน มีการมอบหมายงานเป็น
ลายลักษณ์อักษร มีระบบการรายงานตามสายการบังคับบัญชา
2. ด้านการบริหารจัดการ
2.1 สหกรณ์ มี ห ลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาเงิ น กู้ ต ามระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการให้ เ งิ น กู้ แ ก่ ส มาชิ ก
มีคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ มีบริษัทพิจารณาหลักประกันที่มาตรฐาน กลต. รับรอง
2.2 การฝากและลงทุนของสหกรณ์มีคณะอนุกรรมการที่มีความรู้ด้านการเงิน การลงทุน และ
การนาเงินไปฝากสหกรณ์อื่นมีมติเห็นชอบจากคณะกรรมการทุกครั้ง
3. ด้านการควบคุมภายในผู้ วิเคราะห์ ส ามารถใช้แนวทางการประเมินการควบคุมภายในของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ หรือ แนวทางการประเมินของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

2,150,000,000.00
-

1,779,677,419.35

ตัวอย่างการรายงานผลการส่งเสริมความมั่นคงแก่สหกรณ์ออมทรัพย์
ชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์..................จากัด จังหวัด.........................
การแนะนาส่งเสริม

ผลการแก้ไขของสหกรณ์

1.แนะนาให้สหกรณ์เพิ่มทุนโดยการระดมหุ้น
2.ให้สหกรณ์ชะลอการจ่ายเงินกูแ้ ก่สมาชิก
เพื่อให้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้น
3.แนะนาให้สหกรณ์ใช้วงเงิน OD หรือ P/N
จากธนาคารอื่น
4. ให้สหกรณ์จัดทาแผนการปรับตัวให้เข้า
เกณฑ์วงเงินกู้ยืมและค้าประกัน

1.สหกรณ์ระดมหุ้นได้จานวน 100 ล้านบาท
2. สหกรณ์ชะลอการจ่านเงินกู้กับสมาชิกที่กู้วน
ซ้า
จานวน 50 ราย เป็นเงิน 50 ล้านบาท
3.สหกรณ์เปิดวงเงิน OD กับธนาคารออมสิน
และกู้เงิน ชสอ. ไปชาระหนี้ ธ.กรุงไทย
4. สหกรณ์ส่งแผนการปรับตัวให้เป็นไปตามเกณฑ์
วงเงินกู้ยืมและค้าประกัน

หมายเหตุ

-25-

ผลการประเมินระดับกลุ่มการเงิน
ชั้นคุณภาพ
(CAEL Scoring)
ต่ากว่ามาตรฐาน
ต้องปรับปรุง
เมื่อเข้าไปตรวจสอบที่สหกรณ์แล้วพบว่า มีความอ่อนไหวทางการเงินไม่
สามารถรองรับผลกระทบได้เนื่องจากมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสูงกว่าเกณฑ์
และเมื่อตรวจสอบข้อมูลจากงบการเงิน และแบบรายงานเชิงคุณภาพแล้ว
พบว่าสหกรณ์มีสภาพคล่องไม่เพียงกอจะชาระหนี้ที่ครบกาหนดในระยะสั้น
ประกอบกับแบบรายงานที่ 4 สหกรณ์มีการกระจุกตัวการใช้สิ นเชื่อจาก
ธนาคารกรุงไทย จึงมีหนี้ที่ต้องชาระอย่างเร่งด่วนจากการถูกปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ย

แบบรายงานแผน/ผลการประเมินความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่ ประจาปีงบประมาณ 2561
จังหวัด...........................................................................

ตัวชี้วัด/กิจกรรม/งาน

หมายเหตุ

หน่วยนับ เป้าหมาย

แห่ง

ยอดสะสม

แผน
ผล
รวม

เป้าหมายที่กาหนดตามตัวชี้วัดคือจังหวัดละ 2 แห่งตามโควต้าการอบรมนักการเงิน
ยกเว้น สสพ.1 จานวน 6 แห่ง สสพ. 2 จานวน 6 แห่ง จังหวัดนนทบุรีจานวน 4 แห่ง จังหวัดชลบุรีจานวน 4 แห่ง และจังหวัด
สุราษฎร์ธานี จานวน 4 แห่ง
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สหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่
ได้รับการประเมินความเสี่ยง

แผน/ผลการดาเนินงาน/ความก้าวหน้าของงาน (รายเดือน)
ไตรมาสที่ 3
ไตรมาสที่ 4
เม.ย.-61 พ.ค.-61 มิ.ย.-61 ก.ค.-61 ส.ค.-61 ก.ย.-61

แบบรายงานการส่งเสริมความมั่นคงในสหกรณ์ออมทรัพย์ตามเกณฑ์การประเมิน CAEL
จังหวัด...........................................

ที่

ชื่อ
สหกรณ์

ผลการประเมิน
เสถียรภาพ อัตราส่วนทางการเงิน
ทางการเงิน
ที่ต่ากว่ามาตรฐาน
(CAEL)
2

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน

2 สอ.ข ไข่

4

-

ไม่มีข้อบกพร่อง

ดาเนินการแก้ไขแล้วเสร็จต้องติดตาม/
อยูร่ ะหว่างการดาเนินการแก้ไข
แนะนาให้สหกณณ์ลดวงเงินกู้ยืมและ
ค้าประกันให้ไม่เกินที่ นทส. เห็นชอบ

ยังไม่ดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่อง

การส่งเสริมความ
มั่นคงในสหกรณ์
ส่งเสริมให้สหกรณ์รับ
สมาชิกเพิ่ม
หุ้น และชาระหนี้
ระยะสั้น
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1 สอ. ก.ไก่

การแก้ไขข้อบกพร่อง
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