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คํ าคํ านํ านํ า

ในการบริหารธุรกิจทุกวันนี้       ยอมมคีวามจํ าเปนที่จะเนนความเขมแข็งในการดํ าเนินงาน
อีกทัง้ตองแสดงออกถึงความมั่นคงอันยั่งยืนยาวนาน  แตการจะเปนเชนวานั้นได ในสถานธุรกิจนั้นจะตองมี
หนวยวดัทีเ่ปนแนวทางในการบริหารงานและการจัดการ   กรมตรวจบัญชีสหกรณหนวยงานหนึ่งในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีบทบาทภารกิจสํ าคัญในการกํ ากับดูแล และเสริมสรางความเขมแข็งทางการ
เงินใหกับสหกรณและกลุมเกษตรกร  ไดมีการทบทวนตัววัดผลการดํ าเนินงานไมวาจะเปนวิธีการของ
CAMELS และ PEARLS  เพือ่เปนทางเลือกในการใชเปนเครื่องมือทางการเงิน  สุดทายไดตระหนักวาวิธีการ
ของ CAMELS ใหความเขาใจและเหมาะสมกับสหกรณ  อีกทั้งเปนตัววัดที่แพรหลายมายาวนาน  เพราะมี
ความอิสระคลองตัวในการใชสูตรทางการเงินมาปรับใชไดอยางหลากหลาย ในขณะเดียวกันก็ครอบคลุมมุม
มองทัง้ในแงการบริหารการเงิน และการบริหารงานแบบเบ็ดเสร็จ  ซ่ึงถือไดวาเปนระยะเริ่มตนของการวาง
รากฐานการพัฒนาเครื่องมือทางการเงิน  สูการสรางระบบสัญญาณเตือนภัยลวงหนา (Early Warning System)   
และเปนเครื่องมือการจัดอันดับเครดิต  (Credit Rating)  ใหกบัสหกรณและกลุมเกษตรกรในอนาคต  ใน
โอกาสนีข้อขอบคุณที่ปรึกษาดานนวัตกรรมทางการเงินของกรมตรวจบัญชีสหกรณ  นายกอบชัย  ฉิมกุล และ 
นายวรเทพ  ไวทยาวิโรจน   ที่ไดกรุณาใหคํ าปรึกษา  แนะนํ า  ใหขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ เพื่อสรางกรอบ
แนวคดิการในการจัดทํ าคูมือการประยุกตใช CAMELS Analysis  วเิคราะหภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของ 
สหกรณและกลุมเกษตรกรในมุมมอง 6 มิติ  ใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น

กรมตรวจบัญชีสหกรณ  หวงัเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมนี้จะเปนประโยชนตอผูบริหารสหกรณ 
และบคุคลทั่วไป ตลอดจนผูที่เกี่ยวของในขบวนการสหกรณ
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ขขอองงสสหหกกรรณณแแลละะกกลุลุมมเเกกษษตตรรกกรร

กรมตรวจบัญชีสหกรณไดมีการเตรียมพรอมรับกับกระแสความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใน
ทุกสถานการณ  จงึไดมกีารพัฒนาปรับเปลี่ยนระบบการตรวจบัญชีสหกรณเพื่ออนาคตขึ้น  โดยการนํ าขอมูล
ทางการเงินที่ผานการตรวจสอบบัญชีประจํ าปแลว กรมตรวจบัญชีสหกรณโดยผูสอบบัญชีจะทํ าการวิเคราะห
ขอมูลดวย  CAMELS  ANALYSIS  เพือ่เปนระบบเตือนภัยใหกับสหกรณ

สหกรณเปนองคการธุรกิจรูปแบบหนึ่ง ซ่ึงการบริหารและการดํ าเนินงานก็เหมือนธุรกิจอื่นๆ
ทั่วไป   จะเหน็ไดวาในปจจุบันสหกรณตองแขงขันกับธุรกิจอื่น ๆ  มากมาย  สหกรณจึงตองมีการเปลี่ยนแปลง
ตัวเองเพื่อความอยูรอด และความเจริญกาวหนาสืบไป  ปจจุบันสหกรณในประเทศไทยมีจ ํานวน  7,364  
สหกรณ และ กลุมเกษตรกรอกีจ ํานวน  7,390   กลุม   ทีอ่ยูในระบบเศรษฐกจิของประเทศ  ซ่ึงกรมตรวจบัญชีส
หกรณไดตระหนกัถึงความสํ าคัญดังกลาวจึงไดทํ าการศึกษา คนควา  เพือ่พัฒนานวัตกรรมทางการเงินสํ าหรับ
ประเมินสถานะทางการเงินเพือ่การเฝาระวังทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร

การสรางระบบเตือนภัยลวงหนา (Warning System)  เพือ่การสงสัญญาณเตือนภัยทางการเงิน
ใหกับสหกรณและกลุมเกษตรกร จึงเปนสิ่งสํ าคัญและจํ าเปนตอการดํ าเนินธุรกิจของสหกรณภายใตสภาวะ
การแขงขันกับธุรกิจทั่วไปในปจจุบัน  ชวยใหการตัดสินใจในการกํ าหนดนโยบายและการวางแผนงานทุก
ระดับเปนไปในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม  ซ่ึงจะชวยใหการปฏิบตัิงานตาง ๆ สํ าเร็จลุลวงตามเปาหมายมีการ
พฒันาการดํ าเนินงานใหมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น    และสามารถสะทอนภาพการดํ าเนินธุรกิจ
รวมกันของภาคประชาชนที่สามารถขยายผลนํ าไปสูแนวทางการพัฒนาของธุรกิจขนาดใหญ  อันจะเปน
ประโยชนและสงผลดีตอสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตตอไป อีกทั้งยังสงผลตอคุณภาพ
ชีวติที่ดีของประชาชนดวย

CAMELS Analysis เปนเครื่องมือทางการเงินทีก่รมตรวจบัญชีสหกรณนํ ามาประยุกตใช เพื่อ
สรางมาตรฐานในการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกรอยางเปนระบบและ
เปนมาตรฐานเดียวกัน โดยการวเิคราะหในมุมมอง 6 มิติ   

อยางไรก็ตามการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกรโดย 
Camels Analysis ใหเกดิประโยชนในเชิงบริหารจัดการ  ผูสอบบัญชีควรตองนํ าโครงสรางธุรกิจของสหกรณ
มารวมวเิคราะหดวยเพื่อสะทอนถึงผลการบริหารจัดการของสหกรณในรอบปที่ผานมาไดอยางชัดเจนยิ่งขึ้น
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วัตถุประสงค
การประยุกตใช  Camel  Analysis วเิคราะหภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณและกลุม

เกษตรกร มีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อช้ีสถานการณความเสี่ยงที่สํ าคัญและจํ าเปนตองเตือนภัยทางการเงินใหแกสหกรณ

และกลุมเกษตรกรภายในเวลาที่เหมาะสม
2. เพือ่สงสญัญาณเตือนภัยใหผูบริหารสหกรณไดทราบภาวะเศรษฐกิจของสหกรณเพื่อให

สามารถวางแผนงานรับสถานการณไดทันเวลา รวมถึงนํ าไปใชประโยชนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
บริหารงานของสหกรณ

3. เสนอผลการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจ พรอมใหขอเสนอแนะเพื่อการเฝาระวังทางการเงิน
ของสหกรณ เพือ่ลดความเสี่ยงและปองกันมิใหเกิดผลเสียหาย

4. เพือ่สรางตัวช้ีวัดที่เปนมาตรฐานอยางเปนรูปธรรมสํ าหรับสหกรณและกลุมเกษตรกร

สํ าหรับคูมือการประยุกตใช CAMELS ANALYSIS ในการวเิคราะหภาวะเศรษฐกิจทางการ
เงนิของสหกรณและกลุมเกษตรกร เลมนี้จะประกอบดวย  2  สวน  คือ

1. โครงสรางธุรกิจของสหกรณ  ประกอบดวย
1.1 ธุรกิจการรับฝากเงิน (Deposit  Operation)
1.2 ธุรกิจการใหเงินกูยืม (สินเชื่อ) (Credit  Operation)
1.3 ธุรกิจการจัดหาสินคามาจํ าหนาย หรือ ธุรกิจการซื้อ (Sale of Agricultural Product 

Operation)
1.4 ธุรกิจการรวบรวมผลิตผล  หรือ ธุรกิจการขาย (Marketing  Operation)
1.5 ธุรกิจการใหบริการและสงเสริม (Agricultural Promotion & Service Operation)

2. วเิคราะหภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณโดย CAMELS  ANALYSIS  6 มิติ  คือ
2.1 มิติ 1  C – Capital  strength  : ความเพียงพอของเงินทุนตอความเสี่ยง
2.2 มิติ 2  A – Asset quality  : คณุภาพของสินทรัพย
2.3 มิติ 3  M – Management capability  : ขดีความสามารถในการบริหาร
2.4 มิติ 4  E – Earning sufficiency  : การทํ ากํ าไร
2.5 มิติ 5  L – Liquidity adequacy : สภาพคลอง
2.6 มิติ 6  S – Sensitivity : ผลกระทบตอธุรกิจ
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โครงสรางธุรกิจของสหกรณ

สหกรณในประเทศไทย แบงออกเปน 6 ประเภท  ไดแก สหกรณการเกษตร  สหกรณนิคม  
สหกรณประมง  ซ่ึงสหกรณทั้ง  3  ประเภทนี้  จัดอยูในสหกรณที่ทํ าธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตร สวน สหกรณอีก  
3  ประเภท  คอื สหกรณรานคา สหกรณบริการ และสหกรณออมทรัพยจัดอยูในสหกรณที่ทํ าธุรกิจไมเกี่ยวกับ
การเกษตร  สหกรณทั้ง 6 ประเภทอาจทํ าธุรกิจที่เหมือนกันหรือตางกันก็ไดขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของส
หกรณแตละประเภท  ธุรกิจของสหกรณที่สํ าคัญพอสรุปไดดังนี้

1.  การรับฝากเงินจากสมาชิก
2.  การใหเงินกูแกสมาชิก
3.  การจัดหาสินคามาจํ าหนาย
4.  การรวบรวมผลิตผล
5.  การใหบริการและสงเสริม

สหกรณภาคการเกษตร
การด ําเนนิธุรกิจของสหกรณภาคการเกษตร (เกษตร ประมง นิคม) เปนแบบอเนกประสงค   

ซ่ึงตางกับการดํ าเนินธุรกิจของกิจการอื่นที่อาจจะดํ าเนินธุรกิจเพียงดานใดดานหนึ่งเทานั้น สามารถจํ าแนก
ธุรกิจที่สํ าคัญของสหกรณภาคการเกษตรได ดังนี้
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ตารางที่ 1    ธุรกจิของสหกรณภาคการเกษตร  (เกษตร ประมง นิคม) จํ าแนกตามประเภทสหกรณ

        เกษตร                                                   ประมง                                              นิคม

การรับฝากเงิน                                    การรับฝากเงิน                               การรับฝากเงิน
        ออมทรัพย                                       ออมทรัพย                                     ออมทรัพย
        ประจํ า                                            ประจํ า                                           ประจํ า

การใหเงินกูแกสมาชิก                      การใหเงินกูแกสมาชิก                      การใหเงินกูแกสมาชิก
      เงนิกูระยะสั้น                                  เงนิกูระยะสั้น                                  เงนิกูระยะสั้น
      เงนิกูระยะปานกลาง                        เงนิกูระยะปานกลาง                       เงนิกูระยะปานกลาง
      เงนิกูระยะยาว                                                                                              เงนิกูระยะยาว

การจัดหาสินคามาจํ าหนาย                  การจัดหาสินคามาจํ าหนาย            การจัดหาสินคามาจํ าหนาย
      หรือธุรกิจการซื้อ                                     หรือธุรกิจการซื้อ                                หรือธุรกิจการซื้อ

การรวบรวมผลิตผล                             การรวบรวมผลิตผล                      การรวบรวมผลิตผล
     หรือธุรกิจการขาย                                    หรือธุรกิจการขาย                              หรือธุรกิจการขาย
      รวบรวมเพื่อขาย
      รวบรวมเพื่อแปรรูป

การใหบริการและสงเสริม                   การใหบริการและสงเสริม             การใหบริการและสงเสริม
      การสงเสริมเผยแพรความรูการเกษตร
      การวางแผนการเพาะปลูก

4



สหกรณนอกภาคการเกษตร
การด ําเนินธุรกิจของสหกรณนอกภาคการเกษตร (รานคา บริการ ออมทรัพย) เปนไปตาม

วตัถุประสงคของสหกรณแตละประเภทที่กํ าหนดไวในขอบังคับ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้

ตารางที่ 2   ธุรกจิของสหกรณนอกภาคการเกษตร (รานคา บริการ ออมทรัพย) จํ าแนกตามประเภทสหกรณ

    สหกรณรานคา                                  สหกรณบริการ                               สหกรณออมทรัพย

การรับฝากเงิน                              การรับฝากเงิน                              การรับฝากเงิน
     ออมทรัพย                                    ออมทรัพย                                  ออมทรัพย
     ประจํ า                                         ประจํ า                                        ประจํ า

การใหเงินกูแกสมาชิก                  การใหเงินกูแกสมาชิก                การใหเงินกูแกสมาชิก
     เงนิกูระยะสั้น                              เงนิกูระยะสั้น                             เงนิกูฉุกเฉิน
     เงนิกูระยะปานกลาง                    เงนิกูระยะปานกลาง                   เงินกูสามัญ
                                                                                                                      เงินกูพิเศษ

การจัดหาสินคามาจํ าหนาย            การจัดหาสินคามาจํ าหนาย
      หรือธุรกิจการซื้อ                               หรือธุรกิจการซื้อ
                                                           การจัดบริการแกสมาชิก

สํ าหรับแนวทางการดํ าเนินธุรกิจของสหกรณ กอนที่เราจะพิจารณาถึงแนวทางการดํ าเนิน
ธุรกิจสหกรณจํ าเปนที่เราจะตองทํ าความเขาใจกับสหกรณซ่ึงกอรางเปนองคกรทางธุรกิจกอน กลาวคือ 
สหกรณนั้นประกอบดวยสมาชิกซึ่งเปนเกษตรกรประสงคจะดํ าเนินธุรกิจรวมกัน ผูซ้ือหุนของสหกรณก็คือ 
ลูกคาหลักของสหกรณที่จะเปนผูรวมคากับสหกรณ กํ าไรที่ไดจากการดํ าเนินงาน จะแบงปนสูสมาชิกผูรวมคา
กบัสหกรณตามสวนธุรกิจ ในกรณีที่ไมมีกํ าไรก็เหมือนสมาชิกรวมกันแบงรับภาระตนทุนดํ าเนินงานกันไป ที่
สํ าคัญคือความเปนนิติบุคคลของสหกรณทํ าใหสหกรณสามารถดํ าเนินธุรกิจประเภทหางหุนสวนจํ ากัด หรือ
บริษัทจํ ากดั  แนวการดํ าเนินงานของสหกรณที่สํ าคัญ  2 ประการ  คือ  การมุงหวังกํ าไรเพียงพอใหองคกร
ดํ าเนินงานไปได  แตปนสวนกํ าไรคืนใหผูมีอุปการะคุณ  สวนผูถือหุนซึ่งมักจะเปนคนเดียวกันกับ                  
ผูอุปการะคณุจะไดผลตอบแทนในรูปเงินปนผลในระดับที่ไมมาก คนสวนใหญที่เขาเปนสมาชิกจึงหวังจะได
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ประโยชนจากกการใชบริการธุรกิจของสหกรณ ดวยลักษณะเดนเชนนี้จึงทํ าใหเจาของสหกรณ หรือผูถือหุน 
ผูกํ ากับดูแลกิจการ และผูใชบริการเปนคนคนเดียวกัน ซ่ึงตางจากธุรกิจทั่วไป ซ่ึงผูลงทุนในกิจการหวังผล
ก ําไร แตอาจจะไมใชกลุมคนผูใชบริการของกิจการนั้นก็ได การกํ ากับดูแลอาจมอบหมายใหคณะบุคคลอื่นดู
แล  การวัดผลสํ าเร็จ คือ ผลกํ าไรสูงสุด ตรงขามกับสหกรณซ่ึงทั้งเจาของ ผูกํ ากับดูแลกิจการ และผูใชบริการ
เปนกลุมคนเดียวกัน ผลสํ าเร็จของ สหกรณ คือความเปนนํ้ าหนึ่งใจเดียวกันของสมาชิก สมาชิกไดบริโภคสิน
คา ขายสินคาในราคายุติธรรมเปนบรรทัดฐานใหธุรกิจอื่น ๆ อางอิงได หรืออาจวัดผลสํ าเร็จไดวาสมาชิกมาก
ขึน้ ปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น มีเงินปนผลบาง มีผลกํ าไรปนสวนธุรกิจบาง

จากหลักการของสหกรณดังที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปเปรียบเทียบขอแตกตางกับธุรกิจ
ทัว่ไปไดดังตารางที่ 3

 ตารางที่ 3   เปรยีบเทียบระหวางสหกรณและบริษัท หรือหางหุนสวนจํ ากัด

             สหกรณ                                                                    บริษัทหรือหางหุนสวนจํ ากัด

1.  รูปแบบการดํ าเนินการเปนไปโดยมีวัตถุประสงค           1. รูปแบบการดํ าเนินการเปนไปไดโดยมีวัตถุ
     เพือ่ชวยเหลือสมาชิกโดยเขารวมกันแกไขปญหา               ประสงคเพื่อแสวงหากํ าไรสูงสุด
     ตาง ๆ ที่มิไดมีวัตถุประสงคในการแสวงหากํ าไร
2.  มุงระดมคนมากกวาระดมทุน                                         2. มุงระดมทุนใหมากที่สุด
3.  ราคาหุนคงที  ก ําหนดราคาตํ่ า และมีจํ านวน                   3. ราคาหุนเปลี่ยนแปลงตามฐานะกิจการ และ
     ไมจํ ากัด                                                                              มจี ํานวนหุนจํ ากัด
4.  สมาชิกมีสิทธิออกเสียงไดคนละหนึ่งเสียง และ             4. ออกเสียงไดตามจํ านวนหุนที่ถือมอบหมาย
    ไมสามารถออกเสียงแทนกันได                                          ใหออกเสียงแทนกันได
5.  กํ าไรจัดสรรตามป ริมาณธุรกรรมที่ซ้ือขายกับ                5. ก ําไรจัดสรรตามจํ านวนหุนที่ถือ
     สหกรณ

          ที่มา  : กติพิงษ อุรพิพํฒนพงศ,มาตรการทางกฎหมายและภาษีเพื่อสงเสริมธุรกิจองคกรชุมชน
         วารสารการเงินการธนาคาร
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ธุรกิจสหกรณ  (Cooperative Business)   แตละธุรกิจมีดังนี้
 ธุรกิจรับเงินฝาก   (Deposit Operation)

เพือ่สงเสรมิใหสมาชกิรูจกัการออมทรพัย โดยสหกรณจะรบัฝากเงนิจากสมาชกิ 2 ประเภท คอื
    1  การฝากออมทรัพย หรือ ออมทรัพยพิเศษ
    2  การฝากประจํ า

 โดยสหกรณจะจายดอกเบี้ยเงินฝากใหสมาชิกในอัตราที่เปนธรรม  ปกติอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากของสหกรณจะสูงกวาอัตราดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารพาณิชย

ธุรกิจการใหเงินกูแกสมาชิก (Credit Operation)
โดยมกีารแนะนํ าและมีการควบคุมการใชเงินกู   ซ่ึงจะมีการสอบสวนแผนงานเพาะปลูกของ

สมาชิก และการใชเงินกูตามแผนงาน  สหกรณจายเงินกูใหสมาชิก 3 ประเภท  คือ
     1. เงินกูระยะสั้น    เปนเงนิกูเพื่อเปนคาดํ าเนินงานในการเกษตรสํ าหรับฤดูกาลผลิตหนึ่ง ๆ 

เชน  คาปุย  คาจางแรงงาน  คายาปองกันและปราบศัตรูพืช และคาบริการอื่นๆ  เงินกูระยะสั้นนี้กํ าหนดให
เกษตรกรผูกูชํ าระคืนภายในเวลาไมเกิน 12 เดือน ยกเวนในกรณีพิเศษสามารถชํ าระคืน ไมเกิน 18  เดือน

   สํ าหรับสหกรณออมทรัพย และสหกรณเครดิตยูเนี่ยน จะใชคํ าวา เงนิกูฉุกเฉิน  เปนเงินกู
เพือ่ใชจายในเหตอัุนจํ าเปนเรงดวน วงเงินกูจะกํ าหนดไวคอนขางตํ่ า ระยะเวลาชํ าระหนี้จะสั้น ปกติไมเกิน 2 
เดอืน เวนแตสหกรณบางแหงที่มีฐานะการเงินดี  หรือมเีหตุผลพิเศษ ก็อาจกํ าหนดวงเงินกูสูงขึ้น และอาจ
ก ําหนดระยะเวลาชํ าระหนี้เพิ่มขึ้นเกินกวา 2 เดือนก็ได

2. เงนิกูระยะปานกลาง     เปนเงินกูเพื่อการลงทุนในสินทรัพยเกษตร    ซ่ึงโดยปกติใช
ประโยชน ไดเกนิกวาฤดูกาลผลิตหนึ่งๆ และสามารถชํ าระคืนไดภายในระยะเวลาไมนานนัก เชน การปรับ
ปรุงที่ดินทํ าการเกษตร ซ้ือเครื่องจักรกลทางการเกษตรและอุปกรณการเกษตร  เงินกูประเภทนี้กํ าหนดให
เกษตรกรช ําระคนืภายในเวลา  3  ป  เวนแตกรณีพิเศษอาจจะผอนผันชํ าระคืนภายใน 5 ป   นับจากวันเบิกรับ
สินเชื่อ

     สํ าหรับสหกรณออมทรัพย และสหกรณเครดิตยูเนี่ยน จะใชคํ าวา  เงินกูสามัญ เปนเงินกู
เพื่อใชจายในสิ่งที่จํ าเปน หรือมีประโยชนแกการครองชีพ โดยทั่วไปจะกํ าหนดวงเงินกูไวสูงขึ้นตามฐานะ
ของสหกรณและความตองการของสมาชิก ระยะเวลาในการชํ าระหนี้ปกติกํ าหนดไวไมเกิน 6 ป (72 งวด)
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3. เงนิกูระยะยาว   เปนสนิเชื่อการเกษตรเพื่อใหเกษตรกรนํ าไปลงทุน  สํ าหรับปรับปรุง
ทรัพยากรทางการเกษตร  หรือลงทุนทางการเกษตรที่ตองใชเวลานานจึงจะใหผลคุมกับการลงทุน  เชน การ
วางรปูแบบการประกอบการเกษตรขึ้นใหม การซื้อ การสราง หรือปรับปรุงสินทรัพยประจํ า  และการซื้อที่ดิน 
เงนิกูประเภทนี้กํ าหนดชํ าระคืนมากกวา 5 ปขึ้นไป

    สํ าหรับสหกรณออมทรัพย และสหกรณเครดิตยูเนี่ยน   จะใชคํ าวา  เงนิกูพิเศษ  เปนเงินกู
เพือ่สรางฐานะหลักฐานที่มั่นคงแกสมาชิก เชน เพื่อซ้ือที่ดิน บานพรอมที่ดิน ซ้ือยานพาหนะ หรือเพื่อลงทุน
ประกอบอาชพี เงนิกูประเภทนี้ปกติจะกํ าหนดวงเงินคอนขางสูง ระยะเวลาชํ าระหนี้ไมเกิน 15 ป เงินกูประเภท
นีจ้ะตองใชหลักทรัพย(โฉนดที่ดิน) เปนหลักประกัน

ธุรกิจการจัดหาสินคามาจํ าหนายหรือธุรกิจการซื้อ  (Sale of Agricultural Product
Operation)

สหกรณทํ าหนาที่จัดหาเครื่องใชในการเพาะปลูก   เชน   รถเครื่องยนตสูบนํ า  รถไถ  ปุย
และยาฆาแมลง  เปนตน  กับสิ่งของที่จํ าเปนสํ าหรับครอบครัวของสมาชิก  เชน  ขาวสาร  นํ้ าปลา  นํ้ าตาล  
เปนตน  มาขายแกสมาชิกตอไปนี้

    1. การจัดหา สหกรณจะมาขายเฉพาะสิ่งของตามใบสั่งรวมกันของสมาชิกเทานั้น
   2. การขาย ปกตสิหกรณจะขายดวยเงินสด ซ่ึงเปนวิธีที่สหกรณไมเสี่ยงตอความเสียหาย และ

สมาชกิจะซื้อไดดวยราคาถูกกวาการซื้อดวยเงินเชื่อ

ธุรกิจ การรวบรวมผลิตผลหรือธุรกิจการขาย  (Marketing  Operation)
สหกรณจะแสวงหาตลาด และพยายามขายผลิตผลการเกษตรของสมาชิกใหไดราคาที่เปน

ธรรม  ทัง้นี ้  สหกรณจะไดดํ าเนินการใหสอดคลองกันไปทั้งในการวางแผน การเพาะปลูก และการขาย  
สํ าหรับการขายนั้นสหกรณจะดํ าเนินงานตั้งแตการรวบรวม  การเก็บรักษา  การคัดคุณภาพ  การแปรรูป  และ
การตลาด

กรมตรวจบัญชีสหกรณ   มกีารเตรียมแผนรองรับยุทธศาสตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ
โดยการปรับโครงสรางภาคเกษตรรายสินคาเกษตรเศรษฐกิจผานระบบสหกรณทั่วประเทศ รองรับ Roadmap
การพัฒนาสินคาเกษตรเศรษฐกิจ 16 กลุม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปาหมายดานการเกษตร ในการ
ปรับโครงสรางภาคเกษตรเพื่อมูลคาผลผลิตการเกษตรและรายไดเกษตรกร  สินคาหลักทางการเกษตร 16 กลุม
แบงออกเปน  3  ประเภทกลุม  ดังนี้
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  กลุมสินคาเกษตรสรางรายไดจากการสงออก  มีสินคาหลัก 9  กลุมเปาหมาย
(กุง ,ไก , อาหารทะเลกระปองและแปรรูป , ผัก/ผลไมกระปองและแปรรูป , ผลิตภัณฑขาว/ ขาว
สาลีและอาหารแปรรูปอื่น , ไขมนัและนํ้ ามันพืชและสัตว/เนื้อสัตวและของปรุงแตงที่ทํ าจากเนื้อ
สัตว  , ขาว , ยางพารา , ผักรวม)

  กลุมสินคาเกษตรที่มีโอกาส   มีสินคาหลัก 4 กลุมเปาหมาย
(กลุมพนักงานทดแทน (ปาลมนํ้ ามัน  ออย  มันสํ าปะหลัง) , ไมยางพารา (เฟอรนิเจอร) , สินคา
เกษตรอินทรีย , โคเนื้อ)

  กลุมสินคาเกษตรที่ตองปรับโครงสรางการผลิต   มีสินคาหลัก  3  กลุมเปาหมาย
(กลุมผลไม(ลํ าไย ทุเรียน ล้ินจี่ เงาะ มังคุค)  , หอมแดง กระเทียม หอมหัวใหญ  กาแฟ  , ถ่ัว
เหลือง ขาวโพด)

       สํ าหรับแผนการปรับโครงสรางภาคเกษตรรายสินคาเกษตรเศรษฐกิจผานระบบสหกรณไทยของ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ ภายใตองคประกอบ  3 สวน  คือ 1) พันธกิจธุรกิจภาคประชาชน  2) 16 สินคาหลัก
ผานระบบสหกรณ  และ 3) การวิจัยและพัฒนาระบบงาน จะเปนสวนสํ าคัญตอการสงเสริมสนับสนุน และ
กระตุนนโยบายการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันไดของรัฐบาล กับ Rodamap การพัฒนาสิน
คาเศรษฐกิจ 16 กลุม เปาหมาย ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหเกิดขึ้นเปนรูปธรรมที่ชัดเจน รวมถึงเปน
พลังขบัเคลื่อนภาวะเศรษฐกิจของประเทศอีกดวย

ธุรกิจการใหบริการและการสงเสริม  (Agricultural Promotion & Service Operation)
ในการสงเสริมการเกษตรเปนหนาที่อันสํ าคัญของ สหกรณการเกษตร  โดยสหกรณจะติดตั้ง

เครื่องสูบนํ้ า   ตลอดจนจดัระบบการสงนํ้ า และการระบายนํ้ าเพื่อใหการใชนํ้ าเกิดประโยชนแกการเพาะปลูก
ของสมาชิกอยางทั่วถึง ซ่ึงสหกรณจะเรียกเก็บเงินคาบริการจากสมาชิกตามสมควรเพื่อทดแทนเงินที่สหกรณ
ไดลงทุนไป การสงเสริมการเกษตรของสหกรณการเกษตรมีดังนี้
              1. การสงเสริมเผยแพรความรูการเกษตร
             2. การวางแผนการเพาะปลูก
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CAMELS  ANALYSIS  :  6  DIMENSIONS
CAMELS  ไดรับการออกแบบใหเปนเครื่องมือวัดประสิทธิภาพการดํ าเนินงาน และตอมาได

พฒันาเปนเครื่องมือทางการเงินเพื่อสรางสัญญาณเตือนภัยลวงหนา (Early Warning System) อักษรแตละตัว
ของคํ า CAMELS  จะท ําหนาที่เฝาดูแตละเรื่องแตกตางกัน แตทุกตัวมีความสัมพันธกัน และมีความสํ าคัญ
อยางยิ่งตอการดํ าเนินงานของสหกรณและกลุมเกษตรกร  องคประกอบที่สํ าคัญในมุมมอง 6 มิติ ของ 
CAMELS    มดีังนี้

มิติท่ี 1 : C  -  Capital  strength : ความเพียงพอของเงินทุนตอความเสี่ยง
ความเพยีงพอของเงนิทนุตอความเสีย่ง หรือ ความเขมแขง็ของเงนิทนุ เปนการวเิคราะหความ

เพยีงพอของเงนิทนุตอความเสีย่ง ซ่ึงเปนการวเิคราะหแหลงเงนิทนุทีส่ามารถรองรบั หรือปองกนัผลกระทบจาก
ความเสีย่งทางดานธรุกจิ และการเงนิทีเ่กดิขึน้กบัสหกรณ  เงนิทนุด ําเนนิงานของสหกรณ ประกอบดวย ทุนเรือน
หุน ทุนสํ ารอง ทุนสะสมตามระเบียบขอบังคับ กํ าไรสทุธ ิและการจดัหาเงนิทนุในรปูของการกอหนีผู้กพนั

ความเพียงพอและความเขมแข็งของเงินทุน    เนนแหลงเงินทุนภายในสหกรณเปนหลัก   
การมีทุนของสหกรณเพียงพอกับความเสี่ยงตางๆ และทนุของสหกรณควรมีลักษณะที่ไมสามารถถอนไดและ
ไมผูกพันที่จายผลตอบแทน  หากเงนิทนุภายนอก(เงินกูยืม)มากกวาทุนของสหกรณ แสดงวาทุนของสหกรณ
ไมเพียงพอและมีภาระผูกพันทางการเงิน ผูบริหารสหกรณตองเพิ่มความระมัดระวังในการใชทุนเพื่อสรางราย
ไดรองรับ

ความเสี่ยงของเงินทุน      การกอหนี้ในอัตราที่ไมสามารถชํ าระหนี้ไดดวยทุนของสหกรณมี
ความเสี่ยง จากสดัสวนหนี้สินทั้งสิ้นตอทุนของสหกรณ  ถาผลหนี้นอยกวาทุนของสหกรณ  ยอมสามารถรอง
รับหนี้ไดดวยตัวเอง และสรางความมั่นใจใหกับเจาหนี้  หากผลหนี้มากกวาทุนของสหกรณมีความเสี่ยง ตอง
ระดมทุน และบริหารสินทรัพยเพื่อสรางรายไดรองรับความเสี่ยง

การใหผลตอบแทน  ผลตอบแทนมากหรือนอย วดัจากอัตรากํ าไรตอสวนของทุนสหกรณ
หากมีอัตราสูงแสดงวาทุนไปสรางรายไดดี หรือลงทุนในสินทรัพยคุณภาพดีเพื่อสรางรายได

มิติท่ี 2 : A – Asset quality  : คณุภาพของสินทรัพย
คุณภาพของสินทรัพยเปนการวิเคราะหวาสินทรัพยที่ลงทุนไดกอใหเกิดรายไดแกสหกรณ

อยางไร และไดถูกใชไปอยางมีประสิทธิภาพหรือไม สินทรัพยที่จะวัดประสิทธิภาพ เชน ลูกหนี้  สินคาคงคลัง 
และสินทรัพยรวม
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การลงทุนในสินทรัพย    เสี่ยง หรือไมกอใหเกิดรายได  หรือ จมอยูในสินทรัพยที่เกินความ
ตองการ เชน สินคา เงินฝากธนาคาร อาจสงถึงสภาพคลองทางการเงินของสหกรณ  คณุภาพสินทรัพย มุงเนน
ไปทีสิ่นทรัพยที่ไมกอใหเกิดรายได   ความเพียงพอของสํ ารองตอการดอยคุณภาพของสินทรัพยเพื่อปองกันผล
กระทบตอฐานะการเงินของสหกรณ  เชนกรณขีองการมีหนี้ที่คางชํ าระและสินเชื่อไมกอใหเกิดรายได (NPL)   
มีการสํ ารองหนี้หรือไม สูงเกินไปหรือตํ่ าเกินไป

สินทรัพยนํ าไปสรางรายไดและการใหผลตอบแทน  คณุภาพสินทรัพยที่ดีสามารถแปลงเปน
รายได  สินทรพัยหมนุกีร่อบ  ใหผลตอบแทนเทาไร   วัดจากอัตรากํ าไร หรือรายไดตอสินทรัพย  หากอัตราสูง  
แสดงวา คุณภาพสินทรัพยดีมีรายไดเขามา  หากอัตราตํ่ าแสดงวาสินทรัพยดอยคุณภาพไมกอใหเกิดรายได  
สหกรณตองบริหารสินทรัพยดังกลาวใหเกิดประสิทธิภาพมีสภาพคลอง

มิติที่ 3 : M – Management capability  : ขดีความสามารถในการบริหาร
ขีดความสามารถในการบริหารงานเปนการวเิคราะหถึงความสามารถของฝายบริหารในการ

วางกลยุทธ  และจัดโครงสรางองคกรในการนํ าพาองคกรใหบรรลุวัตถุประสงคของกิจการอยางมีประสิทธิ
ภาพและประสิทธิผล  ทามกลางสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมที่กิจการเผชิญอยู

การบริหารจัดการและโครงสรางธุรกิจ    ทุกธุรกิจตองมคีวามสมดุลกัน ประเภทสหกรณกับ
โครงสรางธุรกิจมีความเหมาะสมและสอดคลองกันตาม พ.ร.บ. สหกรณ เชน สหกรณประเภทการเกษตร เนน
ไปที่ธุรกิจซื้อกับธุรกิจขาย  ทัง้นีก้ารด ําเนินธุรกิจของสหกรณตองเปนไปตามวัตถุประสงคที่กํ าหนดไว

ขดีความสามารถบริหารงานและการควบคุมภายใน    พจิารณาการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ
ขอบังคับ  และมีระบบการควบคุมภายในที่ดี   ซ่ึงมีผลตอสภาพคลอง และการทํ ากํ าไรของสหกรณ บทบาท
การบรหิารในอนาคตตอภาวะแขงขันเพื่อการวางแผนในอนาคต

มิติท่ี 4 : E – Earning sufficiency  : การทํ ากํ าไร
การทํ ากํ าไรเปนการวิเคราะหถึงความสามารถในการแขงขันของสหกรณในธุรกิจที่สหกรณ 

ด ําเนนิอยู ซ่ึงจะประกอบไปดวยการรกัษาอตัราคาใชจายด ําเนนิงานตอกํ าไรกอนหักคาใชจายดํ าเนินงานใหตํ่ า
และ เพิม่อตัรากํ าไรขั้นตนในแตละธุรกิจใหมากที่สุด รวมทั้งวิเคราะหถึงคุณภาพและแนวโนมของกํ าไรใน
อนาคตของสหกรณ
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ความสัมพันธระหวางรายไดกับคาใชจาย   กํ าไร  และคุณภาพของกํ าไร ขึน้อยูกับการบริหาร
ควบคุมรายจายอยางมีประสิทธิภาพ  เปรียบเทียบรายได กับคาใชจายที่ละรายการวามีกํ าไรขั้นตนหรือไม  
หากบริหารคาใชจายดีมีประสิทธิภาพ ก ําไรสูง ตรงขามบริหารคาใชจายไมดีไมเหมาะสมกับรายได  กํ าไรตํ่ า
รวมถงึอตัราคาใชจายดํ าเนินงานตอกํ าไรกอนหักคาใชจายดํ าเนินงานใหอยูในอัตราที่ต่ํ า

วนิัยทางการเงินมีผลตอรายได   ระบบสหกรณมิไดมุงเนนกํ าไรเปนหลัก   หากแตมุงเนน
สมาชิกเปนหลัก   ซ่ึงมีฐานะเปนทั้ง ผูใหและผูรับบริการ  ก ําไรจึงขึ้นอยูกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี   การมีวินัย
ทางการเงินหรือการจัดการทางการเงินที่ดีของสมาชิก หากสมาชิกมีอัตราหนี้สินมากกวาเงินออม กํ าลังความ
สามารถชํ าระหนี้ของสมาชิกลดลง  สงผลตอรายไดและฐานะการเงิน ของสหกรณ

มิติท่ี 5 : L – Liquidity  : สภาพคลอง
สภาพคลองหรอืความเพียงพอตอความตองการใชเงิน   เปนการพิจารณาความเพียงพอของ

เงินสด หรือสินทรัพยที่มีสภาพใกลเคียง   เงนิสด รวมถึงสินทรัพยอ่ืนที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดงาย 
สภาพคลองวัดไดจากอัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน ซ่ึงคํ านวณไดจากสัดสวนระหวางสินทรัพยหมุนเวียนกับ
หนี้สินหมุนเวียน หากสหกรณมีความเสี่ยงของเงินทุน สหกรณจํ าเปนตองรักษาสภาพคลองใหสูงเพียงพอ  
เพือ่หลีกเลี่ยงปญหาการขาดสภาพคลองทางการเงิน

ความเพียงพอของสินทรัพยในการแปลงสภาพเปนเงินสด  ความเพียงพอของสภาพคลองตอ
ความตองการใชเงิน พจิารณาสนิทรพัยหมุนเวียนตอหนี้สินหมุนเวียนหากสินทรัพยหมุนเวียนมากกวา  ถือวา
มีสภาพคลองดี  หรือมีความเพียงพอตอความตองการใชเงิน  อยางไรก็ตามตองพิจารณาตัวสินทรัพยหมุนเวียน
ทีส่ามารถแปลงเปนเงินสดไดเร็วดวย

ความสมดุลระหวางสินทรัพยสภาพคลองกับภาระผูกพันทางการเงิน   เปรียบเทียบความ
สมดุลระหวางสินทรัพยสภาพคลองกับภาระผูกพันทางการเงิน  มีสินทรัพยสภาพคลองดํ ารงไวเพียงพอตอ
ภาระผูกพันทางการเงิน หรือสหกรณมีแหลงที่มาของกระแสเงินสดเพียงพอกับภาระผูกพันทางการเงินที่จะถึง
ก ําหนดหรือไม สาเหตหุลักของการขาดสภาพคลองนั้นมาจากการบริหารสินทรัพยและหนี้สินไมดีพอ รวมถึง
ปญหาจากผลการดํ าเนินงาน เชน มภีาระหนี้สินระยะสั้นมาก การถอนเงินฝากมากกวาปกติ  การนํ าเงินกูยืม
ระยะสั้น ไปใหกูระยะยาว เปนตน ดรูอบของการเปลี่ยนเปนเงินสด หรือกระแสเงินสดเขามาเพียงพอหรือไม
เชน  อัตราลูกหนีเ้งนิกูระยะสั้นที่ชํ าระหนี้ไดตามกํ าหนดตอหนี้ถึงกํ าหนดชํ าระและอายุเฉลี่ยของสินคา
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มิติท่ี 6 : S - Sensitivity : ผลกระทบตอธุรกิจ
ผลกระทบที่มีตอธุรกิจ หรือความออนไหวของธุรกิจ  คือ ปจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบในแงลบ

ตอธุรกิจ
ปจจัยเสี่ยง    พจิารณาปจจัยแวดลอมสหกรณ   สาเหตุการเกิดปจจัยเสี่ยง อาจมาจากภาครัฐ

หรือจากสถานการณทั่วไป ภาวะวิกฤต  ภยัธรรมชาติ  ที่สงผลกระทบตอธุรกิจ  อันประกอบดวย ภาวะคูแขง
ทางธรุกจิ  นโยบายการเงินของรัฐ  อัตราดอกเบี้ย  นโยบายชวยเหลอืของภาครฐั  ระเบยีบ  ขอบังคบั พระราช
บัญญติัทีเ่กีย่วของ  สภาพตลาด  เทคโนโลย ีและวทิยาการใหม   หากสหกรณไมสามารถวางแผนกลยุทธใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ยอมสงผลกระทบตอธุรกิจของสหกรณ

ผลกระทบตอธุรกิจ     ผลกระทบจากปจจัยเสี่ยงซึ่งประกอบไปดวยการลดลงของรายได
การลดลงตนทุน

สรุป
กรมตรวจบัญชีสหกรณไดกํ าหนดใหผูสอบบัญชีสหกรณและกลุมเกษตรกร วิเคราะหภาวะ

เศรษฐกจิทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกรทั้งระดับจุลภาคและระดับมหภาคในมุมมอง 6 มิติ โดย
การประยุกตใช  CAMELS ANALYSIS ทั้งนี้ เพือ่สรางมาตรฐานในการวิเคราะหและการนํ าเสนอผลการ
วเิคราะหตอฝายบรหิารของสหกรณและกลุมเกษตรกรเพื่อการเฝาระวังทางการเงินเปนรายสถาบัน นอกจากนี ้
กรมตรวจบญัชี สหกรณยงัไดรายงานผลการวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจทางการเงินพรอมทั้งสงสัญญาณเตือนภัย
เพือ่การเฝาระวังทางการเงินในระดับจังหวัด  ระดับภาค  และ ระดับประเทศ
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C
A
E
L

M S

Capital

Asset

Sensitivity

Liquidity

Management

Earning

CAMELS

 ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร

การเงิน การบริหาร ความเสี่ยง

จัดกลุมใหม

ปจจุบัน อนาคต
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ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร

ปจจุบัน

อนาคต

การเงิน
Capital
Asset
Earning
Liquidity

องคประกอบหลัก

๏ C  ความเพยีงพอของ
        เงนิทุนตอความเสี่ยง

๏ A คณุภาพของสินทรัพย

๏ E  การทํ ากํ าไร

๏ L สภาพคลอง

แหลงท่ีมา
* ภายใน (ทุนสหกรณ เงินฝาก)
* ภายนอก (หนีส้ิน)

แหลงใชไป/การ
ลงทุน
* ลูกหนี้
* เงินฝาก
* ท่ีดิน/อาคาร/
อุปกรณ
* อื่น ๆ

* การบริหารรายได/คาใช
จาย
   - รายได
   - คาใชจาย
   - กํ าไร
* ความสามารถในการทํ า
กํ าไร
* อัตราเฉลี่ยตอสมาชิก

สินทรัพยหมุนเวียน
* เงนิสด  เงินฝาก
* ลูกหนี้ระยะสั้น
* เงินลงทุนระยะสั้น
* สนิคา
หนี้สินหมุนเวียน
* เงินกูระยะสั้น
* เจาหนี้การคา
* เงินรับฝาก
อัตราเฉลี่ยของสินคา

การบริหาร

Management

๏ M  ขีดความสามารถ
         ในการบริหาร

หลกั CAMELS

โครงสรางธุรกิจ
* จ ํานวนสหาชิก
* จ ํานวนพนักงานบัญชี
* ขนาดสหกรณ
* ธรุกิจสหกรณ
บทบาทการบริหาร/การควบ
คุมภายใน
* การปฎิบัติตามกฎ  ระเบียบ
   ขอบังคับ
* การแบงสวนงานและหนาท่ี
   ความรับผิดชอบ
* ความตรวจสอบกิจการ
* การทํ าแผนแบะงบประมาณ
* การรายงาน/ตดิตาม
ประเมินผล

ความเสี่ยง

Sensitivity

๏ S ผลกระทบของธุรกิจ
* อัตราดอกเบี้ย
* ราคาสินคา/ราคาหุน
* นโยบายรัฐ
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ตัวแบบตัวแบบ ( (Model)Model)
ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกรภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกร

ในมุมมองในมุมมอง 6  6 มิติมิติ  (Camels Analysis)(Camels Analysis)
และคํ าอธิบายแบบแตละมิติและคํ าอธิบายแบบแตละมิติ

16



 1        1       เงินทุนดํ าเนินงานเงินทุนดํ าเนินงาน

……...บาท/ลานบาท

2          2          แหลงเงินทุนแหลงเงินทุน

* ภายในสหกรณ        .…บาท/ลานบาท   …..%
    - เงินรับฝากสมาชิก.…บาท/ลานบาท   …..%
    - ทุนของสหกรณ    ….บาท/ลานบาท   …..%
    - อื่นๆ                     .….บาท/ลานบาท   …..%
* ภายนอกสหกรณ     ….บาท/ลานบาท   …..%
    - เงินกูยืม/เครดิตการคา .…บาท/ลานบาท .....%
    - เงินรับฝากสหกรณและอื่นๆ  ...บาท/
                                                        ลานบาท....%
  ทุนสํ ารองตอสินทรัพยทั้งสิ้น        …..  เทา

3      3      สัดสวนหนี้สินทั้งสิ้นตอทุนสัดสวนหนี้สินทั้งสิ้นตอทุน
…………........เทาเทา        

* หนี้สินทั้งสิ้น     …….บาท/ลานบาท
* ทุนของสหกรณ   ..….บาท/ลานบาท 

การเติบโตทุนของสหกรณ    …..%
การเติบโตของหนี้สิน   …..% 

มิติที่ 1  ความเพียงพอของเงินทุนตอความเสี่ยง

ผลตอบแทนตอสวนของทุน
               …...…%
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       เงินทุนดํ าเนินงาน                     หมายถึง   หนีส้นิและทุนของสหกรณในงบดุล

       ผลตอบแทนตอสวนของทุน     หมายถึง   รอยละของผลตอบแทนจากเงินลงทุน  โดยใชกํ าไรสุทธิ

                                                                         เทียบกบัทุนของสหกรณถัวเฉล่ีย (ทุนของสหกรณปปจจุบัน +

                                                                                    ปกอนแลวหาร 2)

        แหลงเงินทุน                            หมายถึง    แหลงที่มาของเงินทุนดํ าเนินงาน ดูจากงบดุล แบงเปน

                                                            ทุนภายในสหกรณ (เงินรับฝากสมาชิก และทุนของสหกรณฯลฯ)

                                                                     และทนุภายนอกสหกรณ (เงนิกูยืม  เงินรับฝากจากสหกรณ

                                                                     และอ่ืนๆ

        ทุนส ํารองตอสินทรัพย          หมายถึง    สดัสวนของทุนสํ ารองเทียบกับสินทรัพยรวมท้ังสิ้น ดูจากงบดุล

        สดัสวนหนี้สินทั้งสิ้นตอทุน   หมายถึง   การเทยีบสดัสวนระหวางหนี้สินทั้งสิ้นกับทุนของสหกรณ

                                                           ดูจากงบดุล

        การเติบโตทุนของสหกรณ/หนี้สิน   หมายถึง   อตัราการเพิ่ม/ลดทนุของสหกรณและหนี้สิน  เทียบ

                                                                                 ปปจจุบัน กับ ปกอน

1

2

3

คํ าอธิบายแบบ
มิติที่ 1 ความเพียงพอของเงินทุนตอความเสี่ยง
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4    4    สินทรัพยสินทรัพย

………บาท/.ลานบาท

5       5       การลงทุนในสินทรัพยการลงทุนในสินทรัพย

เงินฝากธนาคาร/สหกรณ…..บาท/ลานบาท …..% 
ลูกหนี้                           …..บาท/ลานบาท  …..%
ที่ดิน/อาคาร/อปุกรณ    .….บาท/ลานบาท  …..%
หลักทรัพย/ตราสาร       ….บาท/ลานบาท  …..%
อื่น ๆ …………..           .…บาท/ลานบาท  …..%

NPL /หนี้ชํ าระไมไดตามกํ าหนด ...บาท/ลานบาท 
หรืออตัราการคางชํ าระหนี้                     .…..%

        6    6    อัตราหมุนของสินทรัพยอัตราหมุนของสินทรัพย
                                        ……....รอบรอบ

ขาย/บริการ ....  บาท/ลานบาท

การเติบโตของสินทรัพย …..%

มิติที่ 2  คุณภาพของสินทรัพย

ผลตอบแทนตอสินทรัพย
              ....…%
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                   สนิทรพัย                           หมายถึง   สนิทรพัยท้ังสิ้น ประกอบดวย สนิทรพัยหมุนเวียน+

                                                                              สนิทรพัยถาวร+สนิทรพัยอื่น ดูจากงบดุล

                   ผลตอบแทนตอสินทรัพย   หมายถึง  รอยละของผลตอบแทนจากการลงทุน โดยกํ าไรจากการ

                                                                              ด ําเนนิงานเทียบกับสินทรัพยท้ังสิ้นถัวเฉล่ีย

                                                                             (สนิทรัพยปปจจุบัน+ปกอนแลวหาร2)

                  การลงทนุในสินทรัพย        หมายถึง   การลงทุนในสินทรัพยตาง ๆ  ดูจากงบดุล

                   อตัราการคางชํ าระหนี้       หมายถึง   รอยละของหนี้คางชํ าระ โดยหนี้ท่ีชํ าระไมไดตามกํ าหนด

                                                                              เทียบกับหนี้ท่ีถึงกํ าหนดชํ าระ

                  อตัราหมุนของสินทรัพย    หมายถึง   รอบของการใชสินทรัพย  โดยยอดขาย/บรกิาร เทียบกับ

                                                                              สนิทรพัยท้ังสิ้นถัวเฉล่ียสินทรัพยปปจจุบัน+ปกอนแลวหาร2)

                                                  หรือ ใชยอดรายไดท้ังสิ้นเทียบกรณี สหกรณออมทรัพย

                   การเติบโตของสินทรัพย   หมายถึง    อตัราการเพิ่ม/ลดของสินทรัพยท้ังสิ้น   เทียบปปจจุบัน

                                                                              กบัปกอน

4

5

6

คํ าอธิบายแบบ
มิติที่ 2 คุณภาพของสินทรัพย
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   7       7    โครงสรางธุรกิจโครงสรางธุรกิจ      
- จ ํานวนสมาชิก ….คน
- ขนาดสหกรณ …..
-  ธรุกจิสหกรณ
    * รับฝากเงิน .... บาท/ลานบาท ..%
    * ใหกูเงิน      …บาท/ลานบาท…%
    * จัดหาสินคา…บาท/ลานบาท…%
    * รวบรวมผลิตผล..บาท/ลานบาท..%
    * ใหบริการ     ....บาท/ลานบาท...%
มลูคาธุรกิจรวม ....ลานบาท/ป  100 %
                         .... ลานบาท/เดือน
การเติบโตของธุรกิจ     ……  %

    8         8     การบริหารงานและการบริหารงานและ
                        การควบคุมภายในการควบคุมภายใน

-  การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ  ม/ีไมมี
-  จัดหาผูปฎบิัติงานที่มีความรูความ
    สามารถเหมาะสมกับงาน               มี  /ไมมี
- การแบงสวนงานและการกํ าหนด
   หนาท่ีความรับผิดชอบ                    มี  /ไมมี
- การจ ท ําบัญชี และเอกสารหลักฐาน ม ี /ไมมี
- การตรวจสอบกิจการ                       มี  /ไมมี
- การทํ าแผนและงบประมาณ             มี  /ไมมี
- การติดตามประเมินผล     มี  /ไมมี
- ชัน้คณุภาพการควบคุมภายใน  ระดับ    ......
   *จัดทํ างบการเงินได/ไมได                     .....
   *จัดจาง/ไมจัดจางเจาหนาท่ีบัญชี          .....

การบริหารจัดการการบริหารจัดการ

ขีดความสามารถ/
สมรรถนะของคณะ

กรรมการ
และฝายจัดการ

9   9   แนวโนมปหนาแนวโนมปหนา
    - สมาชิก            …%
    - ทุน                  …%
    - ธรุกิจ              …%
    - กํ าไร               ....%

มิติที่ 3  ขีดความสามารถในการบริหาร
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       โครงสรางธุรกิจ         ประกอบดวย  จ ํานวนสมาชิก  ขนาดของสหกรณ  และธรุกิจสหกรณ
       ขนาดสหกรณ           หมายถึง   เกณฑขนาดสหกรณท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณไดจัดทํ าไวแลว
       ธรุกจิสหกรณ            หมายถึง   ปริมาณธุรกิจ(มลูคาธุรกิจ)และรอยละของธุรกิจสหกรณคือ
                                                          ยอดเพิ่มระหวางปแตละธุรกิจ  (รับฝากเงิน  ใหเงินกูยืม
                                                                   จัดหาสินคามาจํ าหนาย  รวบรวมผลิตผล  ใหบริการ)

      การเติบโตของธุรกิจ  หมายถึง   อตัราการเพิ่ม/ลดปริมาณธุรกิจรวม  เทียบปปจจุบัน กับ ปกอน
      การบริหารงานและ    หมายถึง   การปฏิบัติตามขอ กม. ระเบียบ และขอบังคับของสหกรณ  รวมถึง
      การควบคุมภายใน                      ระดบัชัน้คณุภาพการควบคุมภายในของสหกรณ ดูไดจากการจัดชั้น
                                                         คุณภาพสหกรณ
      แนวโนมปหนา          หมายถึง   การคาดการณ /การพยากรณหรือการประมาณการณในอนาคต
                                                         ดวยการคํ านวณขอมูลอดีตจากโปรแกรม  Excel  หรือ SPSS

7

8

9

คํ าอธิบายแบบ
มิติที่ 3 ขีดความสามารถในการบริหาร
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ความสามารถในความสามารถใน
การทํ ากํ าไรการทํ ากํ าไร

 11      11     กํ าไรกํ าไร((ขาดทุนขาดทุน))..........บาทบาท//ลานบาทลานบาท

รายได                          …บาท/ลานบาท 100 %
  รายไดธุรกิจ               ....บาท/ลานบาท ....%
  รายไดเฉพาะธุรกิจ     ...บาท/ลานบาท ....%
  รายไดอ่ืน                    ...บาท/ลานบาท ....%
คาใชจาย                      ....บาท/ลานบาท  ....%
  ตนทุนธุรกิจ               ....บาท/ลานบาท …%
  คาใชจายเฉพาะธุรกิจ ....บาท/ลานบาท...%
  คาใชจายดํ าเนินงาน   …บาท/ลานบาท…%

อตัราคาใชจายดํ าเนินงานตอกํ าไร
กอนหักคาใชจายดํ าเนินงาน               .... %

10      อตัรากํ าไรสุทธิ 
                  ....%    

12      12      อตัราเฉลี่ยตอสมาชิกอตัราเฉลี่ยตอสมาชิก

กํ าไรตอสมาชิก           …..บาท/คน
เงินออมตอสมาชิก       ….บาท/คน
หนี้สินตอสมาชิก         ….บาท/คน

การเติบโตของกํ าไร/ขาดทุน …..%
การเติบโตของทุนสํ ารอง      …..%
การเติบโตของทุนสะสมอื่น  ….. %

มิติที่ 4  การทํ ากํ าไร
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          อตัรากํ าไรสุทธิ          หมายถึง   รอยละของการทํ ากํ าไร  โดยใชกํ าไรสุทธิ เทียบกับ ยอดขาย/บริการดูจาก

                                                             งบกํ าไรขาดทุน หรอืเทียบกบัรายไดท้ังสิ้นกรณีสหกรณออมทรัพย

11     กํ าไร (ขาดทุน)            หมายถึง   ก ําไรสุทธิ หรือ ขาดทุนสุทธิ ของสหกรณในรอบปปจจุบัน

                  รายได                หมายถึง   รายไดรวมทุกรายการในงบกํ าไรขาดทุน
                  คาใชจาย            หมายถึง   คาใชจายรวมทุกรายการในงบกํ าไรขาดทุน
      อัตราคาใชจายดํ าเนินงานตอ   หมายถึง  รอยละของคาใชจายดํ าเนินงานเทียบกับกํ าไรกอนหักคาใชจาย
      กํ าไรกอนหักคาใชจายดํ าเนินงาน
12   อตัราเฉลี่ยตอสมาชิก        หมายถึง   คาเฉลี่ยโดยรวมตอคน
                 ก ําไรตอสมาชิก       หมายถึง   คาเฉลี่ยกํ าไรตอคน  คํ านวณจากกํ าไรสุทธิหารดวยจํ านวนสมาชิก
                 เงินออมตอสมาชิก  หมายถึง   คาเฉลี่ยเงินออมตอคน  คํ านวณจากเงินหุนรวมกับเงินฝากของสมาชิก
                                                                 หารดวย จ ํานวนสมาชิก
                 หนีส้นิตอสมาชิก    หมายถึง  คาเฉลี่ยหนี้ตอคน  คํ านวณจากลูกหนี้เงินกูยืมของสมาชิก รวมกับ
                                                                ลกูหนี้การคาของสมาชิก และลูกหนี้อื่นๆของสมาชิก หารดวย
                                                                จ ํานวนสมาชิก
         การเติบโต/กํ าไร             หมายถึง   อตัราการเพิ่ม/ลดทุนของกํ าไร/ทุนสํ ารอง/ทุนสะสมอื่นเทียบปปจจุบัน
                         /ทุนสํ ารอง                      กบัปกอน
                        /ทุนสะสมอื่น

10

คํ าอธิบายแบบ
มิติที่ 4 การทํ ากํ าไร
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13    13    สภาพคลองสภาพคลอง
                ทางการเงินทางการเงิน

 อัตราสวนทุนหมุนเวียน
             ……..เทา

14    14    รอยละของสินทรัพยหมุนเวียนรอยละของสินทรัพยหมุนเวียน
 เงินสด                                   …..%
 เงินฝากธนาคาร/สหกรณ       …..%
 ลกูหนีร้ะยะสั้น                      …..%
 หลกัทรัพย/ตราสาร/หุน        ......%
 สนิคา                                   ......%
 สนิทรพัยหมุนเวียนอื่นๆ     ......%

อตัราลกูหนีเ้งินกูระยะสั้นที่ชํ าระหนี้ได
ตามกํ าหนดตอหนี้ถึงกํ าหนดชํ าระ
                        ......%

15   15   รอยละของหนี้สินรอยละของหนี้สิน
หมุนเวียนหมุนเวียน

- เจาหนี้เงินกูระยะสั้น    ...%
- เจาหนี้การคา                ...%
- เงินรับฝาก                   …% 
- เงินคางจายและอื่นๆ     ...%

16   16   ระยะเวลาระยะเวลา  

 อายเุฉลี่ยของสินคา ...วัน

มิติที่ 5  สภาพคลอง
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คํ าอธิบายแบบ
มิติที่ 5 สภาพคลอง

        อัตราสวนทนุหมุนเวียน                        หมายถึง      อัตราสวนวัดสภาพคลองทางการเงินโดยสินทรัพย
                                                                                            หมุนเวียนเทียบกับหนี้สินหมุนเวียนดูจากงบดุล

        รอยละของสินทรัพยหมุนเวียน             หมายถึง      รอยละของรายการสินทรัพยหมุนเวียนตางๆเทียบกับ
                                                                                            สินทรัพยหมุนเวียนทั้งสิน ดูจากงบดุล

        อัตราลูกหนี้เงินกูระยะสั้นที่ชํ าระหนี้     หมายถึง       รอยละของลูกหนี้เงินกูระยะสั้นที่ชํ าระไดตามกํ าหนด
                                                                                              เทียบกันหนี้ถึงกํ าหนดทชํ าระไดตามกํ าหนดตอหนี้ถึง
                                                                                             กํ าหนดชํ าระ
        รอยละของหนี้สินหมุนเวียน                  หมายถึง       รอยละของรายการหนี้สินหมุนเวียนตางๆเทียบกับหนี้
                                                                                              สินหมุนเววียนรวมทั้งสิน ดูจากงบดุล

         ระยะเวลา                                              หมายถึง        การคํ านวณอายุเฉลี่ยของสินคาที่จํ าหนายออกได

13

14

15

16
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17   17   ความเสี่ยงความเสี่ยง

ผลกระทบของธุรกิจ

มิติที่ 6  ผลกระทบของธุรกิจ

            ปจจัยเสี่ยง
• ภาวะคูแขงทางธุรกิจ
• อตัราดอกเบี้ย
• นโยบายการเงินของรัฐ
• นโยบายชวยเหลือของภาครัฐ
• ระเบียบ ขอบังคับ พรบ. ที่เกี่ยวของ
• สภาพตลาด/เทคโนโลยี/วิทยาการใหม ๆ
• ภัยธรรมชาติ
        ฯลฯ
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คํ าอธิบายแบบ
มิติที่ 6 ผลกระทบของธุรกิจ

            ความเสี่ยง/ผลกระทบของธุรกิจ หมายถึง สภาพแวดลอมตางๆ มีผลกระทบตอ
            ธุรกิจ เชน ภาวะคูแขงทางธุรกิจ นโยบายการเงินของรัฐ อัตราดอกเบี้ย นโยบายชวย
            เหลือของภาครัฐ ระเบียบ ขอบังคับ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวของ สภาพตลาด เทคโนโลยี
            และวิทยาการใหม ภัยธรรมชาติ ฯลฯ ยอมสงผลกระทบตอสหกรณ หากสหกรณไม
            สามารถวางแผนกลยุทธใหตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

17
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ภาคผนวกภาคผนวก
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อัตราสวนทางการเงินวิเคราะหภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน
 (CAMELS  ANALYSIS  RATIOS)

ในมุมมองแตละมิติ อัตราสวนทางการเงิน สูตรการคํ านวณ

อัตราหนี้สินตอทุน (เทา)                  หนี้สินทั้งสิ้น
ทุนของสหกรณ

มิติ 1 อัตราทุนสํ ารองตอสินทรัพย (เทา)     ทุนสํ ารอง
ความเพียงพอของ สินทรัพยทั้งสิ้น
เงินทุนตอความเสี่ยง

(C : Capital strength) อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ (%)  ทุนของสหกรณปปจจุบัน-ทุนของสหกรณปกอน X100

ทุนของสหกรณปกอน

อัตราการเติบโตของหนี้ (%)             หนี้สินทั้งสิ้นปปจจุบัน-หนี้สินทั้งสิ้นปกอน X 100
หนี้สินทั้งสิ้นปกอน

อัตราผลตอบแทนตอสวนของทุน (%) กํ าไรสุทธิ X 100
 ทุนของสหกรณถัวเฉล่ีย     

อัตราการคางชํ าระ (%)                  หนี้ที่ไมสามารถชํ าระไดตามกํ าหนด  X 100
 (สํ าหรับภาคการเกษตร) หนี้ที่ถึงกํ าหนดชํ าระ

มิติ 2 อัตราหมุนของสินทรัพย (รอบ)          ขาย/บริการ(รายไดธุรกิจหลัก)
คุณภาพสินทรัพย สินทรัพยทั้งสิ้นถัวเฉล่ีย
 (A : Asset quality)

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (%)    กํ าไรจากการดํ าเนินงาน X 100
สินทรัพยถัวเฉล่ีย

อัตราการเติบโตของสินทรัพย (%)      สินทรัพยท้ังสิ้นปปจจุบัน-สินทรัพยท้ังสิ้นปกอน X100
สินทรัพยทั้งสิ้นปกอน
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ในมุมมองแตละมิติ อัตราสวนทางการเงิน สูตรการคํ านวณ

 อัตราการเติบโตของธุรกิจ (%)           มูลคาธุรกิจรวมปปจจุบัน-มูลคาธุรกิจรวมปกอน X100
มิติ 3 ธุรกิจสหกรณ:ยอดเพิ่มระหวางปแตละธุรกิจ           มูลคาธุรกิจรวมปกอน

การบริหารจัดการ (รับฝากเงิน ใหเงินกู จัดหาสินคา รวบรวม ใหบริการอื่น)

(M:Management Ability) แนวโนมปหนา (สมาชิก  ทุน  ธุรกิจ  กํ าไร) เปนการพยากรณหรือการคาดการณจากขอมูลอดีต

(ขอมูลยอนหลังอยางนอย 5 ปมาทํ าการพยากรณ)

โดยใชโปรแกรมSPSS หรือโปรแกรมใน Excel 

อัตรากํ าไรตอสมาชิก (บาท)                กํ าไรสุทธิ
จํ านวนสมาชิก

อัตราเงินออมตอสมาชิก (บาท)            เงินรับฝากสมาชิก+ทุนเรือนหุน
  (เงินออม = เงินฝากสิ้นปของสมาชิก + เงินหุนสมาชิก) จํ านวนสมาชิก

อัตราหนี้สินตอสมาชิก (บาท)              ลูกหนี้เงินกู+ลูกหนี้การคา+ลูกหนี้คาบริการอ่ืน
(หนี้สิ้นปสมาชิกกอนหักหนี้สงสัยจะสูญ=ลูกหนี้เงินกู+ลูกหนี้การค จํ านวนสมาชิก
                                              + ลูกหนี้บริการอื่นๆ)

มิติ 4        อัตราคาใชจายดํ าเนินงานตอกํ าไรกอนหัก   คาใชจายดํ าเนินงาน X 100
การทํ ากํ าไร  คาใชจายดํ าเนินงาน (%)  กํ าไรกอนหักคาใชจายดํ าเนินงาน

(E : Earning Sufficiency)

อัตราการเติบโตของทุนสํ ารอง (%) ทุนสํ ารองปปจจุบัน - ทุนสํ ารองปกอน X 100
ทุนสํ ารองปกอน

อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น (%) ทุนสะสมอื่นปปจจุบัน - ทุนสะสมอื่นปกอน X 100
ทุนสะสมอื่นปกอน

อัตราการเติบโตของกํ าไร (%) กํ าไรสุทธิปปจจุบัน - กํ าไรสุทธิปกอน X 100
กํ าไรสุทธิปกอน

อัตรากํ าไรสุทธิ (%)                          กํ าไรสุทธิ  X 100
ขาย/บริการ (รายไดธุรกิจหลัก)
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ในมุมมองแตละมิติ อัตราสวนทางการเงิน สูตรการคํ านวณ

อัตราสวนทุนหมุนเวียน (เทา) สินทรัพยหมุนเวียน

หนี้สินหมุนเวียน

มิติ 5 อัตราหมุนของสินคา (ครั้ง) ตนทุนสินคาขาย

สภาพคลอง           (เฉพาะธุรกิจจัดหาสินคามาจํ าหนาย) สินคาคงเหลือถัวเฉล่ีย
(L : Liquidity)

อายุเฉล่ียสินคา (วัน) 365 วัน
อัตราหมุนของสินคา

อัตราลูกหนี้ระยะสั้นที่ชํ าระไดตามกํ าหนด (%)  ลูกหนี้ระยะสั้นที่ชํ าระไดตามกํ าหนด X 100
ลูกหนี้เงินกูระยะสั้นที่ถึงกํ าหนดชํ าระ
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รายละเอียดในสาระสํ าคัญของภาวะเศรษฐกิจทางการเงินสหกรณและกลุมเกษตรกรในมุมมอง  6  มิติ (CAMELS ANALYSIS)

เนื้อหารายงาน วัตถุประสงคของการวิเคราะห หมวดที่วัด ตัววัด ขอคิดเห็น
 1. การบริหารการเงิน (Financial Management)
      เงินทุนดํ าเนินงาน (Capital Strength)  ความเสี่ยงของเงินทุน  การเปรียบเทียบ  แหลงทุนภายใน
            เกราะปองกันการลงทุน  การเติบโต  แหลงทุนภายนอก

 การใหผลตอบแทน  ประสิทธิภาพ  สัดสวนหนี้สินตอทุน
 สัดสวนทุนสํ ารองตอสินทรัพย
 การเติบโตทุนของสหกรณ
 การเติบโตของหนี้
 อัตราผลตอบแทนตอสวนของทุน

      คุณภาพสินทรัพย (Asset quality)  การลงทุนในสินทรัพย  การเปรียบเทียบ  เงินฝาก
 สินทรัพยนํ าไปสรางรายได  การเติบโต  ลูกหนี้
 การใหผลตอบแทน  ประสิทธิภาพ  ที่ดิน/อาคาร/อุปกรณ

 หลักทรัพย/ตราสาร
 อื่นๆ ……………………………….
 NPL /อัตราการคางชํ าระ
 อัตราหมุนของสินทรัพย
 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
 การเติบโตของสินทรัพย
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เนื้อหารายงาน วัตถุประสงคของการวิเคราะห หมวดที่วัด ตัววัด ขอคิดเห็น
       การทํ ากํ าไร  สวนเหลื่อมระหวางรายไดและคาใชจาย  การเปรียบเทียบ    กํ าไร
          (Earning Sufficiency)  การบริหารคาใชจายดํ าเนินงาน  การเติบโต    ขาดทุน

 การใหผลตอบแทน  ประสิทธิภาพ    รายไดธุรกิจหลัก
 คุณภาพของการจัดสรรกํ าไร    รายไดเฉพาะธุรกิจ

   รายไดอื่น
   ตนทุนธุรกิจ
   คาใชจายเฉพาะธุรกิจ
   คาใชจายดํ าเนินงาน
   กํ าไรตอสมาชิก
   เงินออมตอสมาชิก
   หนี้สินตอสมาชิก
   คาใชจายดํ าเนินงานตอกํ าไร
       กอนหักคาใชจายดํ าเนินงาน
   การเติบโตของ
       - กํ าไร
       - ทุนสํ ารอง
       - ทุนสะสม
   อัตรากํ าไรสุทธิ
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เนื้อหารายงาน วัตถุประสงคของการวิเคราะห หมวดที่วัด ตัววัด ขอคิดเห็น
       สภาพคลอง (Liquidity)  ความเพียงพอของสินทรัพยในการแปลง  การเปรียบเทียบ   เงินสด

      สภาพเปนเงินสด  ประสิทธิภาพ   เงินฝาก
 หลักทรัพยสภาพคลอง   หลักทรัพย/ตราสาร/หุน

  ลูกหนี้ระยะสั้น
  สินคา
  เงินกูระยะสั้น
  เจาหนี้การคา
  เงินรับฝาก
  อายุเฉลี่ยของสินคา
  อายุเฉลี่ยของลูกหนี้การคา
  ลูกหนี้เงินกูระยะสั้นที่ชํ าระหนี้ได
      ตามกํ าหนด
  อัตราสวนทุนหมุนเวียน
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เนื้อหารายงาน วัตถุประสงคของการวิเคราะห หมวดที่วัด ตัววัด ขอคิดเห็น
 2. การบริหารจัดการ (Management ability)

  ขีดความสามารถ/สมรรถนะของ  การเปรียบเทียบกับ โครงสรางธุรกิจ
      คณะกรรมการและฝายจัดการ      ขอพึงปฏิบัติที่ดี    จํ านวนสมาชิก

 การเติบโตของธุรกิจ    จํ านวนพนักงาน
 การพัฒนาองคกร    ขนาดสหกรณ

   รับฝากเงิน
   ใหเงินกู
   จัดหาสินคา
   รวบรวมผลิตผล
   ใหบริการอื่น
   การเติบโตของธุรกิจ
การบริหารงานและการควบคุมภายใน
   การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
       และขอบังคับ
   จัดหาผูปฏิบัติงานที่มีความรู
       ความสามารถเหมาะสมกับงาน
   การแบงสวนงานและกํ าหนด
       หนาที่ความรับผิดชอบ
   การบัญชี และเอกสารหลักฐาน
   การตรวจสอบกิจการ
   การทํ าแผนและงบประมาณ
   การติดตามและประเมินผล
   ชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน 36
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แนวโนมปหนา
   สมาชิก
   ทุน
   ธุรกิจ
   กํ าไร

 3. ผลกระทบของธุรกิจ (Sensitivity)
 ผลกระทบของธุรกิจ  ปจจัยของความเสี่ยง Financial Risk ความเสี่ยงอันเกิดจาก

     (เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง) ที่เกิดขึ้น ความเสียหายทางดานการเงิน
     ตอปจจัยตาง ๆ ของความเสี่ยง    อัตราดอกเบี้ย

   ทุน
   ตนทุน
Management Risk ความเสี่ยงอันเกิดจาก
การจัดการหรือการบริหารงาน
   องคกร
   อัตรากํ าลัง
   การแขงขันระหวางสหกรณ
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Legal&Regulation Risk ความเสี่ยง
อันเกิดจากกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ 
กติกาหรือหลักเกณฑตาง ๆ
   กฎ ระเบียบ ขอบังคับ
   พ.ร.บ.
   กฎหมายอื่น ๆ
Strategic Risk ความเสี่ยงอันเกิดจาก
แผนกลยุทธหรือยุทธศาสตรการทํ างาน
   นโยบายยกหนี้เกษตรกร
   นโยบายกองทุนหมูบาน
   OTOP
   นโยบายลดอัตรากํ าลังขาราชการ
Business Risk ความเสี่ยงอันเกิดจาก
การทํ าธุรกิจ
   ตลาด
   ราคา
   รสนิยม/คานิยม
   เทคโนโลยี/วิทยาการใหม
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