การบริ หารความเสี่ ยงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่มาก
กรณี ศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์หน่ วยงานราชการและสถาบันการศึกษา 1
ธนวรรณ เงินวิวฒั น์ 2
จากสภาพเศรษฐกิจของไทยนับจากปลายปี 2549 – 2550 มีแนวโน้มถดถอยเรื่ อยมาจนถึง
ณ ปั จจุบนั ส่ งผลกระทบต่อสภาวะโดยรวมของประเทศ ความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจโลก ไม่ว่าจะเป็ น
ด้าน ราคานํ้ามันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง-ประเทศ จะเห็น
ได้ว่าการใช้จ่ายต่อครัวเรื อนมีแนวโน้มปรับลดลงไม่ว่าจะพิจารณาจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิ ตที่ลดลง
จํานวนการออมที่นอ้ ยลง และการเพิ่มขึ้นของหนี้ สิน จากเหตุดงั กล่าวข้างต้น อาจกล่าวได้ว่าผลกระทบ
ทางด้านเศรษฐกิจมีผลโดยตรงต่อการบริ โภค การเก็บออม ความสามารถในการชําระหนี้ ของประชาชน
รวมทั้งลูกจ้างภาคเอกชน ข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ ซึ่ งบุคคลกลุ่มนี้ ส่วนหนึ่ งมีภาระผูกพันโดยตรงกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์เพราะบุคคลกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็ นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีภาระต่อสหกรณ์ฯ เมื่อมี
ผลกระทบทางด้านการเงิน ย่อมหลีกหนี ไม่พน้ ที่จะมีผลกระทบต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ท้ งั ทางตรงและ
ทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็ นความสามารถในการใช้หนี้ การออม การเพิ่มทุน ที่มีแนวโน้มลดลง ภาระหนี้ สิน
เพิ่มขึ้น ความเสี่ ยงของสหกรณ์ หนี้คา้ งชําระเพิ่มขึ้น สิ นทรัพย์หมุนเวียน เงินปั นผล เงินเฉลี่ยคืนที่ลดลงด้วย
สภาพที่สหกรณ์ตอ้ งเผชิญในปั จจุบนั ดังนั้น สหกรณ์จะต้องหาทางออกเพื่อให้คงสถานะให้เป็ นสถาบันที่พ่ งึ
ทางเศรษฐกิจของสมาชิก (พรเทพ ไวทยาวิโรจน์, 2550)
เมื่ อพิจารณาธุ รกิ จที่ทาํ รายได้ให้กบั สหกรณ์ออมทรั พย์มีเพียงธุ รกิ จการให้บริ การเงิ นกู้
เท่านั้น ที่สหกรณ์ได้รับผลตอบแทน แต่การกําหนดอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์เป็ นไปโดยไม่มีการควบคุม
แตกต่างจากธนาคารพาณิ ชย์ที่มีกระทรวงการคลังและธนาคารแห่ งประเทศไทยที่คอยควบคุมอัตราดอกเบี้ย
และยังวางมาตรการเกี่ยวกับการป้ องกันความเสี่ ยงอันอาจจะเกิดขึ้นกับธนาคารพาณิ ชย์ ทําให้การกําหนด
อัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์แตกต่างจากการกําหนดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิ ชย์ เพราะการกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยของสหกรณ์เป็ นการกําหนดโดยคณะกรรมการที่วิเคราะห์จากสภาวการณ์ทางการเงินภายในของ
สหกรณ์และผลตอบแทนที่สหกรณ์ ได้รับเป็ นหลัก ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์จึง
เป็ นไปอย่างล่าช้าไม่ทนั ต่อเหตุการณ์ เป็ นความเสี่ ยงด้านหนึ่ งที่สหกรณ์ประสบอยู่และจําเป็ นจะต้องหา
ทางแก้ไขปั ญหานี้ และไม่เพียงแต่ปัญหาด้านอัตราดอกเบี้ยเท่านั้นที่สหกรณ์ออมทรัพย์ประสบอยู่ เพราะ
ทุกๆ สิ้ นปี ทางบัญชีสหกรณ์ยงั มีรายจ่ายอีกเป็ นจํานวนมากจากการจ่ายเงินปันผลตามหุน้
1

การศึกษานี้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี การศึกษา
2554
2
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ซึ่ งถ้าสหกรณ์มีทุนเรื อนหุ ้นเป็ นจํานวนมากก็จะทําให้มีรายจ่ายเป็ นจํานวนมากเช่นกัน หากสหกรณ์นาํ เงิน
ส่ วนเกินหรื อสภาพคล่องที่มีอยู่ไปลงทุนในระยะยาวเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มากกว่าการลงทุนระยะสั้นก็
อาจทํา ให้ ข าดเงิ น ที่ จ ะใช้จ่ า ยเพื่ อ การปั น ผลคื น ให้ กับ สมาชิ ก ได้ ทํา ให้ ก ารลงทุ น ของสหกรณ์ ไ ม่ ไ ด้
ผลตอบแทนเท่าที่ควรเพราะการลงทุนของสหกรณ์มีขอ้ จํากัดในเรื่ องของระยะเวลาในการนําเงินไปลงทุน
ด้วย มีสหกรณ์ขนาดใหญ่หลายแห่ งที่จาํ เป็ นจะต้องกูเ้ งินเพื่อมาจ่ายเงินปันผลให้กบั สมาชิก ทั้ง ๆ ที่มีเงินฝาก
อยูเ่ ป็ นจํานวนมาก แต่เงินเหล่านั้นถูกจํากัดด้วยเงื่อนไขของเวลาทําให้ไม่สามารถถอนเงินเหล่านั้นมาใช้ใน
การจ่ายเงินปันผลให้กบั สมาชิกได้
การศึกษาเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิ นของสหกรณ์ ออมทรั พย์ขนาดใหญ่มาก
กรณี ศึก ษาสหกรณ์อ อมทรัพ ย์ห น่ ว ยงานราชการและสถาบัน การศึก ษา มี วตั ถุประสงค์การศึ กษาเพื่อ
วิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ ยงทางการเงิน และแนวนโยบายการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงินของสหกรณ์
ออมทรัพย์ขนาดใหญ่มากในหน่ วยงานราชการและสถาบันการศึกษา โดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจาก
การศึกษาครั้งนี้ คือ สหกรณ์สามารถนําข้อมูลสถานการณ์ความเสี่ ยงทางการเงิ นของสหกรณ์ ออมทรัพย์
ขนาดใหญ่มาก มาวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่อาจเกิดขึ้นเพื่อใช้เป็ นแนวทางการวิเคราะห์ความเสี่ ยงทางการเงิน
ของสหกรณ์ ออมทรั พย์อื่นๆ และสามารถนําผลการศึ กษาไปเป็ นแนวทางในการบริ หารจัดการและวาง
แนวนโยบายในด้านการเงิน การลงทุน การระดมเงินทุน โครงสร้างการบริ หารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและลดความเสี่ ยงทางการเงินที่จะเกิดขึ้นกับกิจการสหกรณ์ได้
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็ นข้อมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์ผจู ้ ดั การและรองผูจ้ ดั การ
สหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่มากในหน่ วยงานราชการและสถาบันการศึกษา จํานวน 5 คน ประกอบด้วย
สหกรณ์ออมทรัพย์หน่ วยงานราชการ 2 คน และสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันการศึกษา 3 คน เพื่อรวบรวม
ความคิดเห็ นเกี่ ยวกับแนวทางการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิ นของสหกรณ์ ออมทรั พย์ขนาดใหญ่มาก
(รวบรวมข้อมูลในปี 2553) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ในรอบปี บัญชี 2548 ถึงรอบปี บัญชี 2551
โดยทําการรวบรวมข้อมูลจากรายงานทางการเงิ นของสหกรณ์ ออมทรั พย์ขนาดใหญ่มาก ในหน่ วยงาน
ราชการ และสถาบันการศึ กษา จัดทําโดยส่ วนวิจยั และพัฒนาสารสนเทศทางการเงิ น สํานักเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่ อสาร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยเครื่ องมือทางบัญชี ประกอบด้วย อัตราส่ วน
ทางการเงินที่จะวิเคราะห์สถานการณ์ความเสี่ ยงทางการเงินทั้ง 5 ด้าน ของสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่มาก
มีข้ นั ตอนการวิเคราะห์ ดังนี้
ขั้นที่ 1 วิเคราะห์ สถานการณ์ ความเสี่ ยงทางการเงิน
1. ความเสี่ ยงด้ านสิ นเชื่ อ โดยอัตราส่ วนที่ ใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อนั้น
ประกอบด้วย อัตราส่ วนทางการเงิน 3 อัตราส่ วน ดังนี้
1.1 อัตราส่ วนทุนสํารองต่อเงินให้สินเชื่อรวม
ทุนสํารอง
อัตราส่ วนทุนสํารองต่อ
=
เงินให้สินเชื่อ
เงินให้สินเชื่อ

1.2 อัตราการขยายตัวของเงินให้สินเชื่อ
เงินให้สินเชื่อปี นี้ - เงินให้สินเชื่อปี ก่อน
อัตราการขยายตัวของ
=
เงินให้สินเชื่อ
เงินให้สินเชื่อปี ก่อน
1.3 อัตราส่ วนการขยายตัวของค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
อัตราการขยายตัวของ ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญปี นี้ - ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญปี ก่อน
=
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
เงินให้สินเชื่อปี ก่อน
2. ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ อง โดยอัตราส่ วนที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ ยงด้านสภาพ
คล่องนั้นประกอบด้วย
2.1 อัตราส่ วนหนี้สินหมุนเวียนต่อสิ นทรัพย์หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
อัตราส่ วนหนี้ สินหมุนเวียน
=
ต่อสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์หมุนเวียน
2.2 อัตราส่ วนเงินให้สินเชื่อสุ ทธิต่อสิ นทรัพย์รวม
อัตราส่ วนเงินให้สินเชื่อสุ ทธิ เงินให้สินเชื่อสุ ทธิ
=
ต่อสิ นทรัพย์รวม
สิ นทรัพย์รวม
2.3 อัตราส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ต่อสิ นทรัพย์รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ต่อ
=
สิ นทรัพย์รวม
สิ นทรัพย์รวม
2.4 อัตราส่ วนเงินรับฝากต่อสิ นทรัพย์รวม
อัตราส่ วนเงินรับฝาก
อัตราส่ วนเงินรับฝาก
=
ต่อสิ นทรัพย์รวม
สิ นทรัพย์รวม
3. ความเสี่ ยงด้ านอัตราดอกเบีย้ โดยอัตราส่ วนที่ใช้ในการวิเคราะห์ความเสี่ ยงด้านอัตรา
ดอกเบี้ยนั้นประกอบด้วย
3.1 อัตราส่ วนดอกเบี้ยเงินรับฝากต่อสิ นทรัพย์รวม
ดอกเบี้ยรับ
อัตราส่ วนดอกเบี้ยเงินรับฝากต่อ
=
สิ นทรัพย์รวม
สิ นทรัพย์รวม
3.2 อัตราส่ วนดอกเบี้ยจ่ายเงินกูต้ ่อสิ นทรัพย์รวม
ดอกเบี้ยจ่าย
อัตราส่ วนดอกเบี้ยจ่ายเงินกูต้ ่อ
=
สิ นทรัพย์รวม
สิ นทรัพย์รวม
3.3 ส่ วนต่างระหว่างดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย
ส่ วนต่างระหว่างดอกเบี้ยรับและดอกเบี้ยจ่าย = ดอกเบี้ยรับ - ดอกเบี้ยจ่าย
3.4 อัตราส่ วนเงินให้สินเชื่อสุ ทธิต่อสิ นทรัพย์รวม

เงินให้สินเชื่อสุ ทธิ
อัตราส่ วนเงินให้สินเชื่อสุ ทธิต่อ
=
สิ นทรัพย์รวม
สิ นทรัพย์รวม
3.5 อัตราส่ วนเงินปั นผลต่อสิ นทรัพย์รวม
เงินปันผล
อัตราส่ วนเงินปันผลต่อ
=
สิ นทรัพย์รวม
สิ นทรัพย์รวม
4. ความเสี่ ยงด้ านเงินทุนระยะยาว โดยอัตราส่ วนที่ใช้ในการวัดความเสี่ ยงด้านเงิ นทุน
ระยะยาวนั้น ประกอบด้วย
4.1 อัตราส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ต่อสิ นทรัพย์รวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ต่อ
=
สิ นทรัพย์รวม
สิ นทรัพย์รวม
4.2 อัตราส่ วนเงินปั นผลต่อกําไรสุ ทธิ
เงินปั นผล
อัตราส่ วนเงินปั นผลต่อ
=
กําไรสุ ทธิ
กําไรสุ ทธิ
4.3 อัตราการขยายตัวของทุนเรื อนหุน้
อัตราการขยายตัวของ ทุนเรื อนหุน้ ปี นี้ - ทุนเรื อนหุน้ ปี ก่อน
=
ทุนเรื อนหุน้
ทุนเรื อนหุน้ ปี ก่อน
5. ความเสี่ ยงด้ านปฏิบัติการ โดยอัตราส่ วนที่ใช้ในการวัดความเสี่ ยงด้านเงินทุนระยะยาว
นั้น ประกอบด้วย
5.1 อัตราส่ วนสิ นทรัพย์รวมต่อจํานวนพนักงาน
อัตราส่ วนสิ นทรัพย์รวมต่อ สิ นทรัพย์รวม
=
จํานวนพนักงาน
จํานวนพนักงาน
5.2 อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายของพนักงานต่อจํานวนพนักงาน
อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายของพนักงานต่อ ค่าใช้จ่ายของพนักงาน
=
จํานวนของพนักงาน
จํานวนพนักงาน
ขั้นที่ 2 ศึกษานโยบายการบริหารความเสี่ ยงทางการเงิน
ศึกษานโยบายการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน จากการสัมภาษณ์ผจู ้ ดั การหรื อรองผูจ้ ดั การ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่มากในหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาที่มีทุนดําเนิ นการสู งสุ ด 5
อันดับ คือ

สหกรณ์ ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัย
1. สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จํากัด
2. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิ ดล จํากัด
3. สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํากัด
สหกรณ์ ออมทรัพย์ หน่ วยงานราชการ
4. สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จํากัด
5. สหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษา จํากัด
เพื่อทราบถึงแนวนโยบายของสหกรณ์ออมทรัพย์ในการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิน หาก
สหกรณ์ประสบกับปั ญหาหรื อหากเกิ ดความเสี่ ยงด้านต่าง ๆ ขึ้นกับสหกรณ์จะมีแนวทางแก้ไขปั ญหากับ
ความเสี่ ยงทั้ง 5 ด้าน คือ ความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อ ด้านสภาพคล่อง ด้านอัตราดอกเบี้ย ด้านเงินทุนระยะยาว
และความเสี่ ยงด้านปฏิบตั ิการได้อย่างไร
ผลการศึกษาเรื่ องการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่มาก
กรณี ศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยงานข้าราชการและสถาบันการศึกษา สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ตอนที่ 1 ฐานะทางการเงินและผลดําเนินงานของสหกรณ์ ออมทรัพย์ ขนาดใหญ่ มาก ในปี 2548-2551
ฐานะทางการเงิน
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ข นาดใหญ่ ม าก ทั้ง 32 แห่ ง มี สิ น ทรั พ ย์โ ดยเฉลี่ ย ทั้ง สิ้ น จํา นวน
182,855.98 ล้านบาท ซึ่ งทางได้มาของสิ นทรัพย์มาจากส่ วนของทุนของสหกรณ์ ร้อยละ 54.34 และมาจาก
หนี้ สินร้อยละ 45.66 ในส่ วนของทุนของสหกรณ์ เป็ นทุนเรื อนหุ ้น ร้อยละ 45.29 ซึ่ งทุนเรื อนหุ ้นถือเป็ น
แหล่งเงินทุนระยะยาวของสหกรณ์จึงทําให้การบริ หารจัดการทําได้โดยง่าย เนื่ องจากสหกรณ์สามารถนํา
เงินทุนดังกล่าวไปลงทุนเพื่อก่อให้เกิดรายได้กลับคืนสู่สหกรณ์ได้ในระยะยาวเพราะทุนเรื อนหุน้ ของสมาชิก
จะถอนได้ต่อเมื่อลาออกจากการเป็ นสมาชิ กหรื อพ้นสภาพการเป็ นสมาชิ กเท่านั้น จากการศึกษายังพบว่า
สหกรณ์ออมทรัพย์มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของทุนเรื อนหุ ้นทุกปี จึงไม่ตอ้ งอาศัยแหล่งเงินทุนจากภายนอก
มากนัก นอกจากทุนเรื อนหุ น้ แล้วสหกรณ์ยงั มีแหล่งเงินทุนภายในอีกด้านหนึ่ งคือเงินรับฝากจากสมาชิก ซึ่ ง
มีอยู่ถึงร้อยละ 88.38 ของหนี้ สินทั้งหมดของสหกรณ์ ซึ่ งสหกรณ์สามารถควบคุมได้จากการกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินรับฝาก
หากพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการนําสิ นทรัพย์ของสหกรณ์ที่มีอยูไ่ ปใช้มีวตั ถุประสงค์
3 ข้อ ที่สาํ คัญคือ เพื่อรักษาสภาพคล่อง เพื่อการดําเนิ นธุ รกิจ และเพื่อการลงทุน โดยในภาพรวมแล้วพบว่า
สหกรณ์ ใช้สินทรัพย์ที่มีอยู่ของสหกรณ์ ไปเพื่อการดําเนิ นธุ รกิ จเป็ นหลัก โดยธุ รกิ จหลักของสหกรณ์ คือ
ธุ รกิจสิ นเชื่ อ ซึ่ งในการศึกษาพบว่า อัตราการเติบโตของธุรกิจสิ นเชื่อที่เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง สหกรณ์จึง
จําเป็ นต้องแก้ไขปั ญหาในด้านนี้ โดยเริ่ มที่จะมีการนําสิ นทรัพย์ไปใช้เพื่อการลงทุนมากขึ้น ตามกฎหมาย
สหกรณ์ ปี 2542 สหกรณ์ไม่สามารถนําเงินทุนไปลงทุนภายนอกได้ทาํ ให้สหกรณ์มีสภาพคล่องทางการเงิน
สูงขึ้น

โดยสรุ ปแล้ว สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์มี สิ น ทรั พ ย์โ ดยเฉลี่ ย ทั้ง สิ้ น 182,855.98 ล้า นบาท
สิ นทรัพย์ของสหกรณ์เกิดจากทุนของสหกรณ์เอง โดยสหกรณ์มีทุนเฉลี่ยร้อยละ 54.34 เป็ นหนี้ สินที่สหกรณ์
ก่อขึ้นโดยเฉลี่ย ร้อยละ 45.66 สิ นทรัพย์ของสหกรณ์ครึ่ งหนึ่ งมาจากทุน สะท้อนให้เห็นถึงความมัน่ คงของ
สหกรณ์ เพราะสิ นทรั พย์ที่เกิ ดขึ้นเกิ ดจากแหล่ งเงิ นทุ นภายในของสหกรณ์ สิ นทรั พ ย์เกื อบทั้งหมดของ
สหกรณ์ถูกใช้เพื่อให้เกิดรายได้ คือการให้สินเชื่อและเป็ นการให้สินเชื่อแก่สมาชิกสหกรณ์ถึงร้อยละ 78.98
แสดงให้เ ห็ นว่าว่าสิ น ทรั พย์ที่มีอยู่ของสหกรณ์ ใ ช้ไปเพื่ อก่ อ ให้เกิ ด รายได้แ ละเป็ นการใช้สิน ทรั พ ย์ที่มี
คุณภาพทําให้สหกรณ์มีฐานะทางการเงินที่มีความมัน่ คงมีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกปี
ผลการดําเนินงานของสหกรณ์
จากการศึกษาพบว่า สหกรณ์ออมทรัพย์มีกาํ ไรเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่ องจากสหกรณ์มีรายได้สูง
กว่าค่าใช้จ่ายมาก เป็ นผลมาจากการดําเนิ นธุ รกิจของสหกรณ์ที่มีรายได้หลักมาจากธุ รกิจสิ นเชื่ อ มีรายจ่าย
จากดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากและค่าใช้จ่ายในการจัดการ สหกรณ์ยงั มีตน้ ทุนเงินทุนที่สาํ คัญอีกอย่างหนึ่ งที่
สหกรณ์ตอ้ งคํานึงถึงในการบริ หารจัดการเงินทุนอย่างมีประสิ ทธิภาพ คือ การจ่ายเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืน
ให้กบั สมาชิกโดยคํานวณจากกําไรสุ ทธิ ต่อทุนเรื อนหุ น้ ที่สมาชิกถืออยู่ เมื่อเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั น
ผลเป็ นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากแล้วถือว่าอยู่ในอัตราที่สูงมากเฉลี่ยร้อยละ 6.62 ถึงแม้ผลการดําเนิ นงานของ
สหกรณ์ที่มีกาํ ไรเพิ่มขึ้นมา ซึ่งปัจจัยแห่งความสําเร็ จ 2 ประการ ประกอบด้วย
1. รายได้ ข องสหกรณ์ สหกรณ์ มีรายได้จากการดําเนิ น ธุ รกิ จสิ นเชื่ อเป็ นหลัก จากการ
ดําเนิ นธุ รกิจสิ นเชื่อ และจากการฝากเงินกับธนาคารพาณิ ชย์ต่าง ๆ ตามลําดับ จากการศึกษาพบว่า ดอกเบี้ย
รั บ จากเงิ น ให้กู้ข องสหกรณ์ มี อ ัต ราการเปลี่ ย นแปลงอยู่ต ลอดระยะเวลา 4 ปี (ปี 2548 – 2551) มี ก าร
เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น พิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยรับซึ่งถือเป็ นรายได้หลักของสหกรณ์
2. ค่ าใช้ จ่ายของสหกรณ์ ค่าใช้จ่ายส่ วนใหญ่ของสหกรณ์เป็ นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับดอกเบี้ยจ่าย
และค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน จากการศึกษาพบว่า แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของ
สหกรณ์ในระยะ 4 ปี ที่ผา่ นมา (ปี 2548 – 2551) มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นสู งทําให้สหกรณ์มีภาระจากดอกเบี้ยเงิน
รับฝากที่เพิ่มขึ้น หรื อมีตน้ ทุนเงินรับฝากเพิ่มขึ้น
เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง รายได้แ ละค่ า ใช้จ่ า ยของสหกรณ์ แ ล้ว พบว่ า สหกรณ์ ต ้อ งเผชิ ญ กับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงจากการแข่งขันของธุรกิจสิ นเชื่อ และธุรกิจเงินฝากกับภายนอก พิจารณาได้จาก
รายได้ดอกเบี้ยรับที่เป็ นรายได้หลักของสหกรณ์จากธุรกิจสิ นเชื่อที่มีการเคลื่อนไหวผันผวน แม้สหกรณ์ยงั มี
รายได้อื่น ๆ ซึ่งมีอตั ราเพิ่มขึ้นทุกปี แต่รายได้อื่น ๆ มีอตั ราร้อยละที่ไม่มีนยั สําคัญต่อรายได้รวมของสหกรณ์
คือ ร้อยละ 0.210 เพิ่มขึ้นเป็ นร้ อยละ 0.235 สถานการณ์ ทางด้านต้นทุนเงินทุน และรายได้ของสหกรณ์มี
ความเสี่ ยงที่จะต้องมีกลยุทธ์ในการบริ หารจัดการสิ นทรัพย์ของสหกรณ์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ และวิเคราะห์
ถึงความเสี่ ยงทางการเงินที่สหกรณ์ตอ้ งเผชิญอยูอ่ ย่างถูกทิศทาง และสอดคล้องกับตลาดทุน และตลาดเงินทั้ง
ระบบ

ตอนที่ 2 ความเสี่ ยงทางการเงินของสหกรณ์
จากการศึกษาฐานะทางการเงินและผลการดําเนิ นงานของสหกรณ์ในช่วงปี 2548 – 2551 พบ
การเปลี่ยนแปลงทางการเงินในด้าน ต่าง ๆ ทั้งในด้านการให้สินเชื่อ ด้านอัตราดอกเบี้ย ด้านสภาพคล่อง ด้าน
เงินทุนระยะยาว และด้านปฏิบตั ิการ โดยสรุ ปแล้วพบว่า สหกรณ์ออมทรัพย์มีความเสี่ ยงทางการเงิน ดังนี้
ความเสี่ ยงด้ านสิ นเชื่อ
สหกรณ์มีความเสี่ ยงทางด้านสิ นเชื่อที่เกิดจากแนวโน้มการชะลอตัวของอัตราการให้สินเชื่อ
และมีอตั ราการขยายตัวของสิ นเชื่อที่ไม่คงที่ อันเป็ นการดําเนินนโยบายในธุรกิจสิ นเชื่อ ตามสถานการณ์การ
ชําระหนี้ที่ถึงกําหนดของสมาชิก ในปี 2549-2550 สหกรณ์มีอตั ราการขยายตัวของค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสู ญต่อ
เงินให้สินเชื่อไม่สูงมาก แสดงถึงการด้านชําระหนี้ที่เพิ่มขึ้น ส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพของการเรี ยกเก็บหนี้ ของ
สหกรณ์ สหกรณ์ จึงลดความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อโดยการชะลอการขยายสิ นเชื่ อ และเร่ งรั ดติ ดตามหนี้ คา้ ง
สําหรับอัตราส่ วนทุนสํารองต่อเงินให้สินเชื่อในอัตราที่ต่าํ เป็ นความเสี่ ยงสําคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ทาํ ให้สหกรณ์
มีทุนสํารองเพื่อชดเชยต่อการขาดทุนหรื อวิกฤติการเงินไม่มากพอ อาจส่ งผลกระทบหากเกิดปั ญหาเงินทุน
ภายใน ดังนั้น การขยายวงเงินกูใ้ ห้กบั สมาชิก ขยายระยะเวลาการส่ งเงินชําระหนี้ ปรับเปลี่ยนรู ปแบบการให้
สิ นเชื่อจากเงินกูส้ ามัญ เพิ่มเป็ นเงินกูส้ ามัญเพื่อการต่าง ๆ เช่น เงินกูส้ ามัญเพื่อการศึกษา หรื อเพิ่มเงินกูพ้ ิเศษ
ที่เป็ นโครงการเพื่อให้สมาชิ กที่มีขีดความสามารถในการชําระหนี้ มากสามารถกูเ้ งินเพิ่มได้ โดยที่สหกรณ์
สามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยสําหรับเงินกูเ้ พื่อการต่าง ๆ ให้แก่สมาชิก ทําให้อตั ราดอกเบี้ยของสหกรณ์ต่าํ
กว่าธนาคารพาณิ ชย์ จะทําให้สหกรณ์สามารถดึงลูกหนี้ จากธุ รกิจสิ นเชื่อกลับมาได้ อาจเป็ นกลยุทธ์เพื่อลด
ความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่อที่สหกรณ์ออมทรัพย์นาํ มาใช้ได้ ซึ่ งในการให้สินเชื่อแก่สมาชิกสหกรณ์จาํ เป็ นต้องมี
การควบคุม และระมัดระวังในการให้เงินกู้ รวมทั้งการเพิ่มทุนสํารองของสหกรณ์ให้มากขึ้น ซึ่ งก็จะกระทบ
กับการจ่ายเงินปั นผลและเงินเฉลี่ยคืนให้กบั สมาชิก เนื่ องจากการเพิ่มทุนสํารองได้จากการจัดสรรจากกําไร
สุ ทธิของสหกรณ์ในแต่ละปี ซึ่งในส่ วนนี้สหกรณ์ตอ้ งทําความเข้าใจกับสมาชิกเป็ นอย่างมาก
ความเสี่ ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
ในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้มีก ารเปรี ย บเที ย บอัต ราดอกเบี้ ย ของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์แ ละอัต รา
ดอกเบี้ยของธนาคารพาณิ ชย์ท้ งั ดอกเบี้ยเงินรับฝากและดอกเบี้ยเงินกูเ้ พื่อให้เห็นถึงส่ วนต่างระหว่างอัตรา
ดอกเบี้ ย รั บ และดอกเบี้ ย จ่ า ยของสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์กับ ธนาคารพาณิ ช ย์ ซึ่ ง ดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น
เหมือนกัน ความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์มีสูง และสู งกว่าธนาคารพาณิ ชย์มาก เนื่ องจากสหกรณ์
เป็ นผูต้ ามโดยการปรับอัตราดอกเบี้ยตามตลาดเงิน และยังพยายามรักษาลูกเค้าเก่า เพิ่มลูกค้าใหม่ โดยการ
กําหนดอัตราดอกเบี้ ยจ่ายสู งกว่าธนาคารพาณิ ชย์ และดอกเบี้ ยรั บไว้ต่ าํ กว่าธนาคารพาณิ ชย์ ทั้งนี้ เหตุผล
สําคัญประการหนึ่ง คือ หลักการและอุดมการณ์สหกรณ์ที่ดาํ เนินธุรกิจโดยไม่มุ่งหวังกําไร และเพื่อช่วยเหลือ
สมาชิกในด้านเศรษฐกิจ จึงทําให้สหกรณ์มีความเสี่ ยงทางด้านอัตราดอกเบี้ยสูงมาก
นอกจากการศึ ก ษาอัต ราดอกเบี้ ย เงิ น รั บ ฝากและเงิ น ให้กู้แ ล้ว ยัง ได้ศึ ก ษาแนวโน้ม การ
เปลี่ยนแปลงอัตราเงินปั นผลของสหกรณ์ดว้ ย เพราะหากจะเปรี ยบเทียบอัตราเงินปั นผลของสหกรณ์ที่จ่าย
คืนให้กบั สมาชิกตามมูลค่าหุ น้ เทียบได้กบั อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ทั้งนี้การออมของสมาชิกอาจออมในรู ปเงิน

ฝาก หรื อเพิ่มหุ ้น สมาชิกจะคํานึงถึงผลตอบแทนจากการออมทั้ง 2 รู ปแบดังกล่าว ซึ่งจากการศึกษาพบว่ามี
การเปลี่ยนแปลงอัตราการปั นผลไม่มากเพราะสหกรณ์มีการปั นผลในอัตราที่สูง เมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ย
จ่าย และอัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิ ชย์ ทําให้สหกรณ์มีทุนเรื อนหุ ้นเพิ่มขึ้นทุกปี และภาระการจ่ายเงิน
คืนให้กบั สมาชิก
สหกรณ์ นํ า เงิ น ทุ น จากแหล่ ง เงิ น ทุ น ภายในดั ง กล่ า วไปลงทุ น ในด้ า นสิ นเชื่ อ เป็ น
ส่ วนใหญ่ ทําให้มีรายได้จากธุ รกิ จ สิ นเชื่ อเป็ นหลัก ทําให้รายได้ของสหกรณ์ เกิ ดจากการกําหนดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยโดยปรับเพิ่ม – ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ก็จะกระทบ
กับรายได้ของสหกรณ์ นอกจากนี้ ยงั มีดอกเบี้ยเงินรับฝากที่เป็ นรายจ่ายของสหกรณ์ที่จะกระทบกับกระแส
เงินฝากของสหกรณ์แล้วยังกระทบกับรายจ่ายที่จะเพิ่มขึ้น – ลดลง ตามอัตราดอกเบี้ยที่สหกรณ์ปรับตาม
ตลาดเงิน ดังนั้น การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทนั ต่ออัตราดอกเบี้ย การ
เพิ่มการปล่อยกูใ้ ห้มีหลากหลายเป็ นการเพิ่มทางเลือกในการกูเ้ งินให้กบั สมาชิกตามความจําเป็ นและสามารถ
กําหนดอัตราดอกเบี้ยได้แตกต่างกัน ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกรู ้ถึงความแตกต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยของ
สหกรณ์กบั ธนาคารพาณิ ชย์ สร้างแรงจูงใจให้สมาชิกมาใช้บริ การกับสหกรณ์ก่อนธนาคารพาณิ ชย์
ความเสี่ ยงด้ านสภาพคล่ อง
จากการศึกษาพบว่า ขณะนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่มากมีสินทรัพย์สภาพคล่องเพียงพอ
ต่อการชําระหนี้ ไม่ประสบกับปั ญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน เนื่ องจากสหกรณ์ออมทรัพย์สามารถ
ระดมเงินทุนจากสมาชิ กในรู ปแบบของทุนเรื อนหุ ้นและเงินรับฝากได้มากพอสําหรับการก่อหนี้ ภายนอก
สหกรณ์ก็มีเพียงเล็กน้อย จึงไม่ประสบปั ญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน แต่เนื่ องจากการระดมเงินทุน
ของสหกรณ์เกิดจากทุนเรื อนหุ น้ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี จึงทําให้สหกรณ์มีเงินทุนเพิ่มขึ้นทุกปี แต่สาํ หรับ
เงิ นทุนที่มาจากเงิ นรั บฝากที่สหกรณ์ นาํ ไปลงทุนในธุ รกิ จสิ นเชื่ อสู งถึงร้อยละ 81.13 ของสิ นทรัพย์ อาจ
ประสบปั ญหาการขาดสภาพคล่องได้ หากมีการถอนเงินจํานวนมาก สหกรณ์จึงควรศึกษาถึงพฤติกรรมการ
ฝาก และการถอนเงิ น เพื่อดํารงสิ น ทรั พ ย์สภาพคล่ องให้เพีย งพอกับการถอนเงิ นฝากของสมาชิ ก หาก
สหกรณ์สามารถบริ หารจัดการการเงินได้อย่างเหมาะสม สหกรณ์จาํ เป็ นต้องคํานึ งถึงต้นทุนของเงินทุนที่
สหกรณ์ระดมมาทั้งในรู ปของทุนเรื อนหุ น้ และเงินรับฝากด้วย
ความเสี่ ยงด้ านเงินทุนระยะยาว
จากการศึกษาพบว่า สหกรณ์ออมทรัพย์ไม่มีความเสี่ ยงด้านเงินทุนระยะยาว เนื่องจากเงินทุน
ระยะยาวของสหกรณ์มีอตั ราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ อง หากมองในแง่ของความเพียงพอของเงินทุนของสหกรณ์
ออมทรัพย์จะไม่ประสบปั ญหาความไม่เพียงพอของเงินทุนเพราะสหกรณ์สามารถหักเงินทุนเรื อนหุ ้นจาก
สมาชิ กได้ทุกเดือน นอกจากเงินทุนระยะยาวของสหกรณ์ในรู ปของทุนเรื อนหุ ้นแล้ว สหกรณ์ยงั สามารถ
ระดมเงิ นทุนจากเงิ นรั บฝากได้อีก สหกรณ์ สามารถกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงิ นรั บฝากได้เองโดยไม่มีการ
ควบคุมจากธนาคารแห่ งชาติเหมือนกับธนาคาร จึงทําให้เกิดความคล่องตัวในการบริ หารจัดการ แต่ไม่สา

มารกําหนดระยะเวลาการฝากเงินของสมาชิกได้ อย่างไรก็ตามสหกรณ์จึงไม่มีความเสี่ ยงในด้านเงินทุนระยะ
ยาว
ความเสี่ ยงด้ านปฏิบตั ิการ
สหกรณ์มีอตั ราส่ วนสิ นทรัพย์รวมต่อจํานวนพนักงานที่สูงมาก โดยเฉลี่ย 223.27ล้านบาทต่อ
คน ถื อ เป็ นความเสี่ ย งทางด้า นการปฏิ บ ัติ ง าน และอัต ราส่ ว นค่ า ใช้จ่ า ยต่ อ จํา นวนพนัก งาน สหกรณ์ มี
อัตราส่ วนค่าใช้จ่ายต่อจํานวนพนักงาน 4.15 ล้านบาทต่อคน เป็ นค่าใช้จ่ายต่อคนที่สูง ความเสี่ ยงด้านการ
ปฏิบตั ิงานนี้ สหกรณ์จึงควรมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และมีระบบการตรวจสอบกิจการ ผูต้ รวจสอบที่มี
ประสบการณ์ที่สามารถให้คาํ แนะนํา และมีการตรวจสอบที่รวดเร็ วมีประสิ ทธิ ภาพ การสร้างวินัยในการ
รักษาระเบียบ ข้อบังคับ ทั้งกับสมาชิ ก คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ให้ถือปฏิบตั ิควบคู่ไปกับการแต่งตั้ง
ผูต้ รวจสอบกิ จการ ผูต้ รวจสอบบัญชี เพื่อให้สหกรณ์ สามารถลดความเสี่ ยงด้านนี้ ได้ หากสหกรณ์ มี
โครงสร้างการปฏิบตั ิงานซึ่งเป็ นการทํางานที่เป็ นระบบ ในปั จจุบนั สหกรณ์ยงั นําระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้
มีการควบคุมจากผูด้ ูแลระบบ นอกจากนี้สหกรณ์ยงั ต้องมีการควบคุมภายในที่ดี การบริ หารงานที่เป็ นระบบ
มีทางเดินของงานและเอกสาร มีระเบียบข้อบังคับที่ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
ตอนที่ 3 แนวนโยบายการบริหารความเสี่ ยงทางการเงินของสหกรณ์ ออมทรัพย์
ความเสี่ ยงด้ านสิ นเชื่อ
1. สหกรณ์ ออมทรั พย์ควรมี การกําหนดอัตราดอกเบี้ ยเงิ นกู้ที่เหมาะสม ที่ ตอ้ งคํานึ งถึ ง
แนวโน้มของสภาวการณ์ ของธนาคารพาณิ ชย์ทวั่ ไปด้วย เพราะอัตราดอกเบี้ ยเป็ นตัวแปรสําคัญในการ
เปลี่ยนแปลงธุ รกิ จสิ นเชื่ อของสหกรณ์ ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยเงินกูท้ ี่สหกรณ์กาํ หนดอาจจะตํ่ากว่าธนาคาร
พาณิ ชย์แต่ไม่จาํ เป็ นต้องตํ่ากว่ามาก
2. การควบคุมการจ่ายสิ นเชื่อแก่ลูกหนี้ เงินกูท้ ี่มีการจัดชั้นตามความสามารถในการจ่ายหนี้
ที่ถึงกําหนด และกําหนดอัตราดอกเบี้ยตามการจัดชั้นเพื่อสร้างวิจยั ทางการเงินที่ดีแก่สมาชิก มีกฎเกณฑ์ที่
แน่นอนสําหรับการกูเ้ งินของสมาชิก เอกสารในการขอกู้ การตรวจสอบเอกสาร ระเบียบข้อบังคับของการกู้
เงินที่คณะกรรมการต้องถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
3. มีมาตรการในการแก้ไขปั ญหาลูกหนี้ ที่มีปัญหาในการชําระหนี้ การติดตามทวงหนี้ ที่มี
ประสิ ทธิภาพจะทําให้สหกรณ์ออมทรัพย์ลดความเสี่ ยงในเรื่ องของหนี้สูญ ซึ่งสหกรณ์ควรมีมาตรการในการ
แก้ไขปั ญหาการชําระหนี้ที่ไม่ตรงตามเวลาที่กาํ หนดถึงแม้สหกรณ์จะสามารถหักเงินได้รายเดือนจากสมาชิก
ได้
แนวทางการจัดการสภาพคล่อง
1. ด้า นสภาพคล่ อ งส่ ว นเกิ น สหกรณ์ จ าํ เป็ นต้อ งคํานึ ง ถึ ง ความเหมาะสมในการดํา รง
สิ นทรัพย์สภาพคล่องที่เหมาะสม เพราะหากสหกรณ์มีสภาพคล่องที่สูงย่อมมีผลกระทบต่อการสร้างรายได้
หรื อผลตอบแทนของเงินทุนที่ส่งผลต่อการทํากําไรในสิ นทรัพย์รวมของสหกรณ์

2. การลงทุนภายนอก เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ สหกรณ์ควรกําหนดขอบเขตการ
ลงทุนและระยะเวลาในการลงทุน เพราะหากสหกรณ์ลงทุนในพันธบัตรหรื อตราสารหนี้ เป็ นจํานวนมากใน
ระยะยาวอาจทําให้สภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ลดลง
3. ด้านการขาดสภาพคล่อง ควรมีการขยายเงินฝากซึ่ งเป็ นแหล่งเงินทุนภายในที่สามารถ
ควบคุมได้เป็ นอันดับแรก นอกจากนี้ ยงั มีความร่ วมมือจากสหกรณ์อื่น ๆ ที่มีสภาพคล่องส่ วนเกินในการ
แก้ไขปั ญหาการขาดสภาพคล่อง
4. การเก็บรวบรวมข้อมูลสถิติการร่ วมทําธุ รกิจของสมาชิกที่ฝาก และถอน รวมถึงข้อมูล
การจ่ายสิ นเชื่อเพื่อเป็ นประโยชน์ในการวิเคราะห์การเงินที่ช่วยให้สหกรณ์สามารถวิเคราะห์วฏั จักรรวมถึง
ระบบการบริ หารจัดการ การกูเ้ งินหรื อถอนเงินในช่วงระยะเวลาใดมากน้อยเพียงใด ทําให้สหกรณ์สามารถรู ้
ได้วา่ ช่วงเวลาใดจะต้องรักษาสภาพคล่องเท่าใด
ความเสี่ ยงด้ านอัตราดอกเบีย้
1. การกําหนดอัตราดอกเบี้ ยของสหกรณ์ ควรกําหนดจากพื้นฐานของต้นทุ นเป็ นหลัก
สําคัญ รวมทั้งกําหนดจากการจัดชั้นลูกหนี้เพื่อสร้างแรงจูงใจในการชําระหนี้ และสร้างวินยั ทางการเงิน
2. การกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูข้ องสหกรณ์ไม่ควรกําหนดให้สูงกว่าอัตราดอกเบี้ย MLR
ของธนาคารพาณิ ชย์ การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์จาํ เป็ นต้องคํานึงถึงสภาวการณ์ในท้องตลาด
ทัว่ ไปด้วย
3. การเปลี่ ยนแปลงอัตราดอกเบี้ ยเงิ นให้กู้และเงิ นรั บฝาก สหกรณ์ จาํ เป็ นต้องคํานึ งถึ ง
สภาพคล่องที่สหกรณ์มีอยู่ การเปลี่ยนแปลงอาจทําให้ขาดสภาพคล่องหรื อมีสภาพคล่องส่ วนเกินมาก และ
ควรคํานึงถึงการจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้กบั สมาชิกด้วยเพราะอัตราดอกเบี้ยที่สหกรณ์ได้รับจากดอกเบี้ยเงินให้กทู้ ี่
แท้จริ งจะต้องหักการจ่ายเงินเฉลี่ยคืนด้วย
ความเสี่ ยงด้ านเงินทุนระยะยาว
1. มีการวางแนวนโยบายการระดมเงิ นทุนภายในจากทุนเรื อนหุ ้น โดยการเพิ่มหุ ้นของ
สมาชิกเก่า และการรับสมาชิกใหม่เพื่อให้การขยายตัวของเงินทุนระยะยาว ให้สอดคล้องกับการขยายตัวของ
สิ นเชื่อ
2. การวางแผนระดมเงินฝากที่สหกรณ์มีภาระในการจ่ายคืนเมื่อเกิดการถอนเงินฝาก ควรมี
การนําผลิตภัณฑ์เงินฝากที่มีระยะเวลานาน เช่น เงินฝากเกษียณอายุ เป็ นต้น เพื่อให้สหกรณ์สามารถนําเงิน
ฝากมาบริ หารจัดการได้ง่ายขึ้น และมีตน้ ทุนที่ต่าํ กว่าการกูย้ มื ภายนอก และตํ่ากว่าทุนเรื อนหุน้
3. การเพิ่มทุ น สํารองของสหกรณ์ ตอ้ งอาศัยความเข้าใจและการประชาสัมพันธ์ที่ดีใ ห้
สมาชิ กเกิดความเข้าใจต่อกิ จการสหกรณ์ที่ตอ้ งมีทุนสํารับที่เพียงพอต่อการขยายธุ รกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ธุรกิจสิ นเชื่อที่ตอ้ งแข่งขันกับสถาบันการเงินภายนอกที่มีทุนขนาดใหญ่ มีตน้ ทุนเงินทุนที่ต่าํ กว่าสหกรณ์
ความเสี่ ยงด้ านปฏิบัติการ
1. สหกรณ์มีการควบคุมภายใน การบริ หารงานเป็ นระบบ การกําหนดสายงาน ทางเดิ น
ของเอกสารที่เป็ นระบบ การแบ่งแยกระดับของพนักงานเพื่อให้มีการควบคุมกันระดับผูจ้ ดั การ รองผูจ้ ดั การ

หัวหน้าฝ่ าย หัวหน้างาน เพื่อควบคุมการปฏิบตั ิงานของพนักงานเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตามสายงาน ระเบียบ
ข้อบังคับที่สหกรณ์กาํ หนดขึ้นให้สมาชิ กและเจ้าหน้าที่ถือปฏิบตั ิงานให้เป็ นไปตามระเบียบข้อบังคับของ
สหกรณ์ เป็ นการควบคุมความเสี่ ยงทางด้านการปฏิบตั ิการได้ส่วนหนึ่ง
2. การตรวจสอบกิ จการจากผูต้ รวจสอบกิ จการ การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี ทําให้ลด
ข้อผิดพลาดอันอาจจะเกิดขึ้นกับกิจการสหกรณ์ และหากมีการตรวจสอบภายในด้วยก็จะเป็ นการดีกบั กิจการ
สหกรณ์เป็ นอย่างมาก
3. การเปลี่ ย นแปลงโครงสร้ า งการบริ ห ารงาน หรื อ การโยกย้า ยตํา แหน่ ง หน้า ที่ ก าร
ปฏิบตั ิงานก็จะทําให้ลดความเสี่ ยงด้านนี้ได้
4. การสร้ า งความผูก พัน กับ หน่ ว ยงาน สวัส ดิ ก ารที่ มี ใ ห้ กับ พนัก งานเพี ย งพอหรื อ ไม่
นอกจากสวัสดิการที่ให้กบั สมาชิกในด้านต่าง ๆ แล้ว เจ้าหน้าที่สหกรณ์กค็ วรมีสวัสดิการเหมือน กัน
5. การนําระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการปฏิบตั ิงานเป็ นการควบคุมการความเสี่ ยงด้าน
ปฏิบตั ิการได้ส่วนหนึ่ง เพราะอย่างน้อยต้องมีผคู ้ วบคุมระบบ ต้องมีการกําหนดรหัสสําหรับผูป้ ฏิบตั ิงาน
จากผลการศึกษา มีข้อเสนอแนะเพื่อเป็ นแนวทางในการบริ หารและวางนโยบายของ
สหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีประสิ ทธิภาพ ดังนี้
1. นอกจากการบริ หารความเสี่ ยงด้านสิ นเชื่ อและอัตราดอกเบี้ยแล้ว การบริ หารงานของ
สหกรณ์ควรมีการเปลี่ยนแปลง คือ เป็ นสหกรณ์เชิงรุ กมากขึ้นควรนําเทคโนโลยีที่ทนั สมัยเช่น INTERNET
มาใช้กบั งานสหกรณ์เพิ่มมากขึ้น ควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารของสหกรณ์กบั สมาชิกเพิ่มมากขึ้น มีการ
รวมกลุ่มสมาชิกเพื่อให้ได้พบปะสังสรรค์กนั ระหว่างสมาชิก ให้สมาชิกมีส่วนร่ วมกับสหกรณ์มากขึ้นเพื่อให้
สมาชิกรับรู ้ถึงความเป็ นเจ้าของสหกรณ์ร่วมกัน
2. การขยายตัว ของทุ น เรื อนหุ ้น ของสหกรณ์ มี อย่า งต่ อ เนื่ อง ดังนั้น การกํา หนดอัต รา
ผลตอบแทนจากทุนเรื อนหุ ้น คือ เงินปั นผล สามารถสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกเพิ่มหุ ้น ดังนั้น สหกรณ์ควร
กําหนดอัตราเงินปั นผลให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของสหกรณ์
3. สหกรณ์ ค วรมี ก ารบริ ห ารงานสหกรณ์ แ บบมุ่ ง ผลสัม ฤทธิ์ โดยใช้เ ครื่ อ งมื อ SWOT
เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนและจุดแข็งของสหกรณ์ จะทําให้ช่วยให้การบริ หารงานสหกรณ์บรรลุเป้ าหมาย และ
มีประสิ ทธิภาพยิง่ ขึ้น
4. ในด้านการบริ หารความเสี่ ยงทางการเงิ นของสหกรณ์ สหกรณ์ควรเข้าใจโครงสร้ าง
เงิ น ทุ น ของสหกรณ์ และจะต้อ งติ ด ตามสถานการณ์ ท างการเงิ น ทั้ง ภายในและภายนอกประเทศภาวะ
เศรษฐกิ จ แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย สถานการณ์ทางการเมือง นโยบายของทางการที่อาจส่ งผลกระทบต่อ
สหกรณ์
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