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 หมายถึง เหตุการณ์ใดๆ ที่อาจจะเกิดขึน้และมีผลกระทบต่อการ
ด าเนินงานตามแผน  โครงการของสหกรณ์  ซึ่งอาจส่งผลให้เกิด
ความเสียหาย หรือส่งผลให้ไม่บรรลุเป้าหมายของสหกรณ์ เช่น 
การเปล่ียนแปลงอัตราดอกเบีย้  เปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียน  
ภยัธรรมชาต ิการทุจริต ความเสียหายของระบบส่ือสาร เป็นต้น. 



 หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการท าให้โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ความเส่ียง
ลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งการจัดการความเส่ียงมีหลายวธีิ ได้แก่ 
◦ 1. การยอมรับความเสี่ยง สหกรณ์จะยอมรับความเสี่ยงเมื่อเห็นว่าไม่คุ้มค่าที่
จะควบคุม หรือป้องกันความเสี่ยง 

◦ 2. การลดความเสี่ยงหรือควบคุมความเสี่ยง เป็นการปรับกระบวนการท างาน
หรือวางรูปแบบการท างานใหม่ เพื่อลดโอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือ
ลดผลกระทบของความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

◦ 3. การกระจายความเสี่ยง หรือการโอนความเสี่ยง คือการกระจายหรือถ่าย
โอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น 

◦ 4. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เป็นการจดัการกับความเส่ียงที่จะส่งผลกระทบสูง 
หากเกดิขึน้จะเกดิความเสียหายมาก. 



 1. จัดประชุมร่วมกัน ก าหนดหรือทบทวนวัตถุประสงค์/ตัวชีว้ัด กระบวนการ
ท างาน หรือก าหนดเกณฑ์ในการประเมนิความเสี่ยงของสหกรณ์  

 2. ประเมนิความเส่ียง และออกแบบระบบการจดัการความเสี่ยงหรือการควบคุม 
โดยพิจารณาว่ามีเหตุการณ์ใดที่อาจเกิดขึน้และเป็นอุปสรรค หรือเป็นความ
เสี่ยง 

 3. จดัเรียงล าดับสถานะความเสี่ยงตามล าดับความเสี่ยง และใส่ในแผนภูมิความ
เสี่ยงให้เหน็ภาพรวม เพื่อจดัล าดบัการจดัการความเสี่ยง 

 4. ออกแบบระบบการจัดการ หรือการควบคุมความเสี่ยงให้เหมาะกับเวลาและ
ทรัพยากรที่มี 

 5. ติดตาม ตรวจสอบระบบจัดการความเสี่ ยง หรือการควบคุมว่ายังมี
ประสทิธิภาพ. 



การจัดการความเส่ียงแต่ละด้าน 



การจัดการความเส่ียงแต่ละด้าน 



การจัดการความเส่ียงแต่ละด้าน 



การจัดการความเส่ียงแต่ละด้าน 



หมายถึง ความเส่ียงที่ เกิดจากการที่สหกรณ์ก าหนดแผนกลยุทธ์ 
แผนด าเนินงาน และการน าไปปฏิบัตไิม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก อันส่งผลกระทบต่อรายได้ 
ทุน การด าเนินงาน หรือการด ารงอยู่ของสหกรณ์ 
◦ ที่มาของความเส่ียงด้านกลยุทธ์ คือ ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก. 

 

SWOT 



◦ มีโครงสร้างที่ชัดเจน  
◦ มีการตรวจสอบกจิการที่เป็นอสิระ 
◦ มีกระบวนการวางแผนกลยุทธ์ 
◦ มีตัวชีว้ัดเพื่อใช้ในการเปรียบเทยีบแผนกับผล 
◦ มีผู้รับผิดชอบเฉพาะ และก ากับดูแลความเส่ียง 
◦ มีการจัดการความเส่ียงของกระบวนการพจิารณาผลิตภณัฑ์ใหม่ 
◦ มีการก าหนดความเส่ียงที่ยอมรับได้ 
◦ มีการเตรียมการสร้างผู้บริหารทดแทนเพื่อความต่อเน่ือง 
◦  มีความยืดหยุ่น และสามารถปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่ 
เปล่ียนแปลงได้ 

◦  สามมารถก าหนดทศิทางการด าเนินงาน และสะท้อนวิสัยทศัน์หรือเป้าหมาย
ขององค์กร โดยทั่วไปจะมีระยะเวลา 3 – 5 ปี. 
 

 

 



 
 

หมายถงึ ความเส่ียงในปัจจุบัน หรือในภายหน้าที่มีต่อรายได้และส่วนทุนของ
สหกรณ์ อันเกดิจากการที่ ผู้กู้ผิดนัดช าระหนีต้ามเงื่อนไข และ/หรือข้อตกลงใน
สัญญา ความเส่ียงสนิเช่ือคงอยู่ในทุกกจิกรรม ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือการ
ให้เงนิกู้ยืมที่คาดหวังการได้รับเงนิกู้ยืม หรือเงนิลงทุนกลับคืน. 



◦ มีการก าหนดกลยุทธ์ความเส่ียงด้านสนิเช่ือ และนโยบายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการจัดการ 
◦ มีการก ากับดูแล และการจัดองค์กรรองรับการด าเนินการ 
◦ มีกระบวนการที่สนับสนุนการจัดการ 
◦ มีเคร่ืองมือ หรือระบบที่ช่วยในการแยกแยะและจัดการความเส่ียง. 

 



 
 หมายถงึ ความเส่ียงในปัจจุบันหรือในอนาคตที่สหกรณ์อาจไม่สามารถจัดหา 
เงินสด เพ่ือช าระภาระผูกพันเม่ือถึงก าหนด และรวมไปถึงเพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของสินทรัพย์ (สินเชื่อ) ตามการด าเนินกจิกรรมปกต ิ
 การจัดการสภาพคล่องมี 2 มุมมองดว้ยกัน คือ  
 1. การจัดหาและระดมเงินเพิ่มจากสมาชิก และบุคคลหรือสถาบัน
ภายนอก  
 2. ความสอดคล้องของการจัดโครงสร้างการครบก าหนดของหนีส้ิน
และสินทรัพย์ในงบดุล. 



◦ มีนโยบายแผนงานด้านการบริหารสภาพคล่อง 
◦ มีแผนระดมเงนิประจ าปีพร้อมขัน้ตอนตดิตาม ประเมนิ ทบทวน 
◦ มีการก าหนดเกณฑ์ในการรักษาสภาพคล่อง 
◦ มีการวเิคราะห์สภาพคล่องในสถานการณ์ที่แตกต่าง 
◦ มีการศึกษาพฤตกิรรมการฝาก/ถอน/และการช าระหนีข้องสมาชกิ 
◦ มีแผนจัดหาสภาพคล่องส าหรับกรณีฉุกเฉิน 
◦ มีระบบรายงานด้านสภาพคล่องตามคาบเวลา. 

 



 หมายถึง ความเส่ียงในปัจจุบันหรือในอนาคตที่การเปล่ียนแปลงของ
ปัจจัยตลาด เช่น อัตราดอกเบีย้ ราคาตลาดของหลักทรัพย์ เป็นต้น อาจ
ส่งผลให้ผลตอบแทนหรือดอกเบีย้รับสุทธิจากสินทรัพย์  และหนีส้ิน
ทางการเงินในงบดุลของสหกรณ์ลดลง หรืออาจท าให้ตัวสินทรัพย์เองใน
งบดุลมีมูลค่าลดลง จนส่งผลกระทบต่อรายได้สุทธิหรือมูลค่าส่วนทุนของ
สหกรณ์. 



◦ มีการก าหนดเป้าหมายด้านผลตอบแทน และจัดท าเป็นแผน
ประจ าปี และมีขัน้ตอนการดูแลให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
◦ มีการก าหนดเงนิกองทุน และเกณฑ์การส ารองเพื่อรองรับผล
ขาดทุนจากการลงทุน 
◦ มีคณะกรรมการท าหน้าที่เฉพาะด้านผลตอบแทน 
◦ ก าหนดบทบาทผู้ตรวจสอบกจิการ หรือผู้ตรวจสอบภายใน 
◦ มีการก าหนดกลยุทธ์ และระดับความเส่ียงที่ยอมรับได้. 

 



◦ มีการก าหนดอ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ การตัดสนิใจ ระเบียบ 
ขัน้ตอนการปฏบิัตด้ิานการลงทุนของฝ่ายจัดการ 
◦ มีการตดิตามและประเมนิผลระดับความเส่ียงตามคาบเวลา 
◦ มีการก าหนดนโยบาย มีการประเมนิ และรับรู้ก าไรขาดทุนจากการ
ประเมนิมูลค่าปัจจุบัน 
◦ มีการวเิคราะห์ผลกระทบความเส่ียงด้านผลตอบแทนจากการลงทุน.  



 
◦ มีการวเิคราะห์ผลกระทบความเส่ียงด้านผลตอบแทนจากการ
เปล่ียนแปลงอัตราดอกเบีย้ 
◦ มีการจัดท ารายงานเกี่ยวกับความเส่ียงด้านผลตอบแทนจากอัตรา
ดอกเบีย้ตามคาบเวลา. 
 
 



 หมายถึง ความเส่ียงที่จะเกิดความเสียหายอันเน่ืองมาจากการขาดการ
ก ากับดูแลกิจการที่ดี หรือขาดธรรมาภิบาลในสหกรณ์ และการขาดการ
ควบคุมที่ดี โดยอาจเก่ียวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน 
ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอก และส่งผลกระทบต่อรายได้หรือความ
อยู่รอดของสหกรณ์. 



◦ มีระบบตรวจสอบภายนอกและภายใน เพื่อตรวจสอบการ
ด าเนินงาน และท าหน้าที่รายงานความเส่ียง 
◦ มีระบบช่วยในการระบุ ประเมนิ และตดิตามความเส่ียง 
◦ มีการรายงานความเส่ียง มีการควบคุมและลดความเส่ียง 
◦ มีข้อมูลดัชนีความเส่ียง และเหตุการณ์ความเสียหายเพ่ือช่วยในการ
ระบุความเส่ียงเบือ้งต้น 
◦ มีการจัดท าแผนส ารองระบบงาน และระบบส ารองข้อมูล 
◦ มีการจัดท าแผนฟ้ืนฟูการด าเนินงาน กรณีระบบงานขัดข้อง และมี
แผนรองรับการด าเนินธุรกจิต่อเน่ือง. 
 
 



 หมายถึง ความเส่ียงปัจจุบันหรือในภายหน้าที่ มีต่อรายได้ และส่วนทุนของ
สหกรณ์ที่ เกิดจากการไม่ปฏิบัติตาม สัญญา เ น่ืองมาจากการด้อย
ความสามารถในการช าระหนีข้องผู้กู้ และผู้ค า้ประกัน  การลงทุนที่สหกรณ์
ถืออยู่ทัง้หมด  ซึ่งส่วนนีถ้ือเป็นความเส่ียงด้านเครดิต นอกจากนี ้ความเส่ียง
ด้านลงทุนยังรวมถงึความเส่ียงด้านตลาดที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงในปัจจัย
ตลาด ได้แก่ราคา หรืออัตราดอกเบีย้ของการลงทุนที่ท าให้เกิดการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ ขณะเดียวกัน ความเส่ียงอื่นๆ เช่นความเส่ียงด้านปฏิบัติการที่
เกดิจากการผิดพลาดในการส่งมอบและช าระราคาถือเป็นส่วนหน่ึงของความ
เสี่ยงด้านลงทุนด้วย. 



◦ มีการก าหนดวัตถุประสงค์ และนโยบายการลงทุน 
◦ มีการมอบอ านาจอนุมัตใิห้แก่ฝ่ายจัดการ 
◦ มีการจัดท ารายงานการลงทุนตามคาบเวลา 
◦ มีแนวทางและคู่มือบริหารความเส่ียง 
◦ มีระบบการสอบทานอ านาจอนุมัติ 
◦ มีการตีราคาทรัพย์สิน โดยใช้ราคาจาก 2 แหล่ง ราคาตลาด และราคา
ประเมนิของทางราชการ 
◦ มีผู้รับผิดชอบหลักท าหน้าที่ในการลงทุน บริหาร และควบคุมความเส่ียง 
   ที่มีความรู้และประสบการณ์ 

 
 



 หมายถึง ความเส่ียงอันเกิดจากการที่สหกรณ์ไม่รายงานการท าธุรกรรม
และข้อเท็จจริงเก่ียวกับการท าธุรกรรมตามข้อก าหนดตามความใน
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 รวมถึง
หน้าที่และการปฏิบัติของบุคลากรของสหกรณ์ไม่เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดี ต่อผู้ท าธุรกรรม ท าให้เกิด
ปัญหาเร่ืองความน่าเชื่อถือ และช่ือเสียงของสหกรณ์. 



 มีการก าหนดเพื่อการจัดการ 
 มีการจัดท าโครงสร้างสหกรณ์ จัดท าคู่มือ แนวทาง ระเบียบ ขัน้ตอนปฏบิัต ิ 
 มีการพฒันากระบวนการส่ือสาร การอบรม  และระบบเทคโนโยลีสารสนเทศ 
 มีระบบการควบคุมและตดิตามการปฏบิัตงิาน  
 มีระบบการตรวจสอบภายใน. 



 หมายถึง ความเส่ียงด้านช่ือเสียงที่อาจเสียหายจากการเปิดเผยข้อมูลเชิง
ลบเก่ียวกับการด าเนินธุรกิจ  การปฏิบัติ หรือฐานะทางการเงินของ
สหกรณ์ การเปิดเผยเชิงลบเหล่านี ้ไม่ว่าจะจริงหรือไม่ อาจท าลายความ
เช่ือม่ันที่มีต่อสหกรณ์. 



 มีการก ากับดแูลองค์กรที่ด ีครอบคลุมการมีโครงสร้างพืน้ฐาน
ของแนวทางก ากับ การมีแนวทางปฏิบัต ิและการแบ่งแยกหน้าที่
ความรับผิดชอบในการจัดการความเส่ียง 
 

 มีกระบวนการจัดการความเส่ียงด้านชื่อเสียงที่มีประสิทธิผล 
 

 มีแนวทางและกระบวนการเพื่อการจัดการเหตุการณ์ที่เก่ียวกับ
ช่ือเสียง. 
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