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คำนำ 

 
 การบริหารความเสี่ยงนั้น มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันและควบคุมความ
เสี่ยงในด้านต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ที่ ไม่แน่นอน ซึ่ งมีผลกระทบต่อความสำเร็จของ          
ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) โดยรวม  ซึ่งการบริหารความเสี่ยงที่ดีต้องให้
บุคลากรใน ช.ส.ค. ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ตรวจสอบ 
ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับ ช.ส.ค. อยู่เสมอ อีกทั้งร่วมกันวางแผนป้องกันและ
ควบคุมให้เหมาะสมกับการดำเนินงาน เพ่ือลดปัญหาและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจสร้างความเสียหาย
ให้กับ ช.ส.ค. ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 คู่มือการบริหารความเสี่ยงฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยอ้างอิงระบบการบริหารความเสี่ยงตามแนวปฏิบัติ
มาตรฐานสากล  COSO-ERM  (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 
Commission - Enterprise Risk Management) มีเจตนาและวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเครื่องมือในการ
สื่อสารและสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรแก่ผู้บริหารและบุคลากร ช.ส.ค. 
รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานการลดความเสี่ยงเพ่ือนำไปสู่การบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงชุมนุมสหกรณ์ เครดิตยู เนี่ ยนแห่งประเทศไทย จำกัด          
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงของ ช.ส.ค.     
ให้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ต่อไป คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงใคร่ขอขอบคุณหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ได้ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนข้อมูลต่างๆ เพ่ือการจัดทำคู่มือฉบับนี้เป็น
อย่างสูง มา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 
 
             คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 
  ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด  
      26 พฤศจิกายน 2564 
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ส่วนที่ 1 
แนวคิดการบริหารความเสี่ยงของ ช.ส.ค. 

 
1.1 บทนำ 

 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) ให้ความสำคัญกับการบริหารงานของ 
ช.ส.ค. โดยดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ที่จัดทำขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการนำนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติ ซึ่งการ
บริหารความเสี่ยงที่ดีต้องให้บุคลากร ช.ส.ค. ซึ่งหมายถึง คณะกรรมการดำเนินการ และฝ่ายจัดการทุกคน ที่
มีหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้มีส่วนร่วม และต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจนทำให้ได้รับความ
เสียหาย อีกทั้งการดำเนินงานจะต้องเผชิญกับสภาวะความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่ง
ก่อให้เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง และโอกาส (Risk and Opportunities) ต่อ ช.ส.ค. โดยความเสี่ยงจะส่งผล
กระทบในเชิงลบ ในขณะที่โอกาสจะเป็นตัวสร้างมูลค่าต่อ ช.ส.ค. ดังนั้นการบริหารความเสี่ยงจึงเป็น
เครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยป้องกัน รักษา และส่งเสริมให้     ช.ส.ค. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และการ
บริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบสำคัญของการกำกับดูแลในการบริหารงานที่ดี โดยมุ่งเน้นให้ทุก
กระบวนการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ และเพ่ิมมูลค่าให้แก่       
ช.ส.ค. ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  
 ช.ส.ค. จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารความเสี่ยง โดยมีการกำหนดกรอบนโยบาย แนวทาง
ปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุม 6 ด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านสินเชื่อ (Credit Risk)  ด้านกาลงทุน 
(Investment Risk) ด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk) และด้านปฏิบัติการ(Operation Risk) ด้านกลยุทธ์ 
(Strategic Risk) ด้านตลาด (Market Risk) เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
 ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งที่บุคลากร ช.ส.ค. ต้องให้ความสำคัญและถือปฏิบัติตาม
แนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือการบริหารความเสี่ ยง เพ่ือทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ในทุกระดับและทุกภาคส่วนของ ช.ส.ค.  และเพ่ือสอดคล้องกับคุณธรรม 5 ประการอัน
ประกอบด้วย ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นใจกัน ความไว้วางใจกัน ให้คงอยู่คู่กับ 
ช.ส.ค. อย่างยั่งยืนสืบไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของคู่มือการบริหารความเสี่ยง 
 1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสร้าง องค์ความรู้ด้านบริหารความเสี่ยง และปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรม
องค์กร แก่บุคลากร ช.ส.ค. 
 2. เพ่ือให้บุคลากร ช.ส.ค. เข้าใจหลักการ แนวคิด วิธีการ และกระบวนการบริหารความเสี่ยง  
 3. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานรับทราบขั้นตอน กระบวนการ และสามารถวางแผนบริหารความเสี่ยงของ
องค์กร และของแต่ละส่วนงาน  
 4. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ความสัมพันธ์ ตลอดจนเชื่อมโยงการ
บริหารความเสี่ยงกับกลยุทธ์ของ ช.ส.ค.  
 5. เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการกำหนดแนวทางบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สำหรับทุก
ส่วนงานของ ช.ส.ค.  
 6. เพ่ือให้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบ  
และมีความต่อเนื่อง  
  
1.3 คำนิยามและคำจำกัดความของการบริหารความเสี่ยง 
 เพ่ือให้การใช้คำที่เกี่ยวกับความเสี่ยงเป็นที่เข้าใจในแนวทางเดียวกัน และใช้ร่วมกันทั้ง ช.ส.ค. จึง
กำหนดคำนิยามเกี่ยวกับความเสี่ยงไว้ ดังนี้ : 
 1. ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญ
เปล่าหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ซึ่ง
อาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรือทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายขององค์กร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน การเงิน และการบริหาร 
 2. ปัจจัยเสี่ยง (Risk Factor) หมายถึง ต้นเหตุหรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยงที่จะทำให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยต้องระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดที่ไหน เมื่อใด และเกิดขึ้นได้อย่างไร 
และทำไม ทั้งนี้สาเหตุของความเสี่ยงที่ระบุควรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เพื่อจะได้วิเคราะห์และกำหนดมาตรการ
ลดความเสี่ยงในภายหลังได้อย่างถูกต้อง ปัจจัยเสี่ยงพิจารณาได้จาก 
  2.1 ปัจจัยภายนอก เช่น เศรษฐกิจ สังคม การเมือง กฎหมาย ฯลฯ 
  2.2 ปัจจัยภายใน เช่น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสบการณ์ของบุคลากร และ
ระบบงาน ฯลฯ 
  3.  การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หมายถึง กระบวนการดำเนินงานทีเ่ป็นระบบและ
ต่อเนื่องเพ่ือช่วยให้ลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย ให้ระดับของความเสียหายและขนาด
ของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้
อย่างมีระบบ โดยคำนึงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์เป็นสำคัญ 
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 4.  การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง กระบวนการที่ใช้ในการวิเคราะห์และ
จัดลำดับความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งการกำหนดระดับความเสี่ยงจะพิจารณาจาก
ผลกระทบ (Impact) และโอกาสที่จะเกิด (Likelihood) 
 5.  ความเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Tolerance) หมายถึง ระดับความ
เบี่ยงเบนจากเกณฑ์หรือประเภทของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งค่าความเบี่ยงเบนจะเป็นช่วงที่ยอมให้ผลการ 
ดำเนินงานเบี่ยงเบนหรือคลาดเคลื่อนไปจากเป้าหมายที่กำหนดโดยจะต้องมีความสัมพันธ์กับระดับความ
เสี่ยงที่ยอมรับได้ 
 6.  ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) หมายถึง ประเภทและเกณฑ์ของความเสี่ยงหรือความ
ไม่แน่นอนโดยรวมที่ยอมรับได้ โดยยังคงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งความเสี่ยงที่ยอมรับได้นั้น จะต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของปัจจัยเสี่ยงแต่ละตัว 
 7.  แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) หมายถึง ภาพ/แผนผังที่แสดงถึงความเสี่ยง โดย Risk Map 
จะต้องสามารถแสดงถึงหรือวิเคราะห์ถึงผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงที่มีความสัมพันธ์กันทั้งในเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน 
 8.  เจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) หมายถึง ฝ่าย ส่วนงาน บุคคล หรือ กลุ่มบุคคล ที่มีความ
รับผิดชอบโดยตรงต่อการบริหารความเสี่ยงโดยเจ้าของความเสี่ยงจะระบุปัจจัยเสี่ยงและจัดทำแผนจัดการ
ความเสี่ยงซึ่งอาจต้องประสานกับฝ่าย ส่วนงาน บุคคล ที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยงนั้นๆเพ่ือลด หรือควบคุม
ความเสี่ยง 
 
1.4 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง   
 เป็นการรวบรวมข้อมูล และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐานของ 
COSO กระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการจัดทำรายงานด้านการบริหารความเสี่ยง ซึ่งแบ่งออกเป็น 
2 ส่วน คือรายงานแผนบริหารความเสี่ยง และรายงานผลประเมินระบบการควบคุมภายใน ซึ่งจะทำให้ผู้ที่
ศึกษารายละเอียดในคู่มือบริหารความเสี่ยงฉบับนี้  เข้าใจถึงระบบการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่การสร้าง
พ้ืนฐานองค์ความรู้ด้านการบริหารความเสี่ยง จนกระทั่งสามารถจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยงได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน 
 การบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO  
 ประวัติความเป็นมาของ COSO  
 ที่มาของ COSO เริ่มจากเหตุการณ์วิกฤตทางการเมืองและเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา  ปี      
1970 – 1977 สหรัฐอเมริกาได้ประกาศ กฎหมายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความไม่สุจริตในการให้สินบน
ชาวต่างชาติ (the 1977 Foreign Corrupt Practices Act-FCPA) ซึ่งมีการกำหนดเรื่องการควบคุมภายใน 
ซึ่งเปน็สาระสำคัญในประกาศดังกล่าว  
 ปี 1985 (ตุลาคม) จัดตั้งองค์กรอิสระ คือ คณะกรรมการเพื่อรายงานการทุจริตแห่งชาติ (National 
Commission on Fraudulent Financial reporting) หรือ (Treadway Commission)  
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 ปี 1987 คณะกรรมการเพ่ือการรายงานการทุจริตแห่งชาติได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการ
วิ ช า ชี พ อิ ส ร ะ อ่ื น ๆ  จั ด ตั้ ง  The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway 
Commission (COSO)  
 ปี  1992 COSO เผยแพร่แนวคิดการควบคุมภายใน  COSO Internal Control-integrated 
Framework กำหนดความหมายและกรอบโครงสร้างการควบคุมภายใน  
 ปี 2004 COSO ได้พัฒนาแนวทางการบริหารความเสี่ยง ที่มีมาตรฐานสากลมากขึ้นเพ่ือให้องค์กร
สามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติด้านการบริหารความเสี่ยง  
 ปี 2013 COSO เริ่มประกาศให้ทราบถึงการปรับปรุง COSO 1992 ตั้งแต่ปลายปี 2010 และ
ประกาศอย่างเป็นทางการในปี 2013 และจะใช้ Version ใหม่เป็นหลักตั้งแต ่14 ธันวาคม 2014 
 ปี  2017 การบริหารความเสี่ ยงด้วย  COSO-ERM 2017  หลั งจากที่  COSO ได้ ออก ERM 
conceptual framework ในปี 2004 เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยง และองค์กรทั่วโลก
ต่างๆ ได้ถือใช้มาอย่างยาวนานกว่า 10 ปี แต่เนื่องจากบริบทองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้
ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนเพ่ิมขึ้น ทั้งที่เป็นสาเหตุให้เกิดความเสี่ยงและโอกาส จึงเป็นความท้าทายของ
ฝ่ายบริหารที่ต้องสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่องค์กรให้มากที่สุดภายใต้ความไม่แน่นอน เป็นความยากลำบากที่
ผู้บริหารต้องตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ให้เกิดความสมดุลระหว่างการสร้างการเติบโต ผลตอบแทน และระดับ
ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ทรัพยากรการบริหารที่มีจำกัด จากเหตุผลดังกล่าว COSO ร่วมกับหลายส่วน
งานที่เกี่ยวข้องที่ดูแลกำกับงานบริหารความเสี่ยง ควบคุมภายใน และมาตรฐานการจัดการที่เป็นธรรมา    
ภิบาล จึงได้ร่วมกันทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ขึ้นมาใหม่ในปี 2017 ซึ่งมีสาระสำคัญ
หลายประการที่จะทำให้การทำ ERM มีส่วนช่วยและสนับสนุนในการจัดการยุทธ์ศาสตร์ และการดำเนินงาน 
โดยมีการพยามอธิบายเพ่ือให้เกิดความชัดเจนว่าการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร มีส่วนช่วยการจัดการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้องค์กรได้อย่างไร ภายใต้สถานการณ์ของความไม่แน่นอนที่เพ่ิมขึ้น เน้นการฉกฉวยโอกาส
เพ่ือสร้างมูลค่า โดยมีการอธิบายบริบทของการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรให้ชัดเจนขึ้น 
 

CODO-ERM 2017 
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องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง ERM (Enterprise Risk Management) 

 
  องค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยง ERM (Enterprise Risk Management) ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 8 ประการ ซึ่งครอบคลุมแนวทางการกำหนดนโยบายการบริหารงาน การดำเนินงาน และการ
บริหารความเสี่ยง ดังนี้  
 1. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร (Internal Environment) สภาพแวดล้อมขององค์กรเป็น
องค์ประกอบที่สำคัญในการกำหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงและเป็นพื้นฐานสำคัญในการกำหนดทิศทาง
ของกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประกอบด้วยปัจจัยหลายประการ เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบาย
ของผู้บริหาร แนวทางปฏิบัติงานของบุคลากร กระบวนการทำงาน ระบบสารสนเทศ เป็นต้น 
 2. การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) องค์กรต้องพิจารณากำหนดวัตถุประสงค์ใน
การบริหารความเสี่ยง ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ เพ่ือ
วางเป้าหมายในการบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม  
 3. การระบุความเสี่ยง หรือ การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification) คือปัจจัยในการระบุ
สถานการณ์ ซึ่งองค์กรไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งจะเกิดขึ้นหรือไม่ หรือมีผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร ประกอบด้วย ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและการ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  
 4. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) คือ การประเมินโอกาสและผลกระทบของ  
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ ขณะที่การเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจส่งผลกระทบในระดับ
ต่ำ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจมีผลกระทบในระดับสูงต่อวัตถุประสงค์  การประเมินความเสี่ยง
ประกอบด้วย 2 มิติ ดังนี้  
 โอกาสที่อาจเกิดข้ึน (Likelihood) เหตุการณ์มีโอกาสเกิดข้ึนมากน้อยเพียงใด 
 ผลกระทบ (Impact) หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นองค์กรจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด  
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 5. การตอบสนองความเสี่ยง ( Risk Response ) เป็นการดำเนินการ หลังจากที่สามารถระบุ
ความเสี่ยงและประเมินระดับของความเสี่ยงแล้ว โดยจะต้องนำความเสี่ยงไปดำเนินการเพ่ือลดโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยงและลดระดับความรุนแรงของผลกระทบให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ด้วยวิธีจัดการ 
ความเสี่ยงที่เหมาะสมที่สุด (ยอมรับ แบ่ง ลด หรือหลีกเลี่ยง) และคุ้มค่ากับการลงทุน 
 6. กิจกรรมควบคุม (Control Activities) การกำหนดกิจกรรมและการปฏิบัติต่างๆเพ่ือช่วยลด
หรือควบคุมความเสี่ยง เพ่ือสร้างความม่ันใจว่าจะสามารถจัดการกับความเสี่ยงนั้นได้อย่างถูกต้อง และทำให้
การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายขององค์กร ป้องกันและลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
องค์กรยอมรับ กิจกรรมควบคุมมี 2 องค์ประกอบคือ นโยบายและวิธีปฏิบัติ 
 7. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) องค์กรจะต้องมีระบบ
สารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้องสมบูรณ์ เพราะเป็นพ้ืนฐาน สำคัญที่จะนำไป
พิจารณาดำเนินการบริหารความเสี่ยงต่อไป 
 8. การติดตามประเมินผล (Monitoring) องค์กรจะต้องมีการติดตามผลทั้งระหว่างปฏิบัติงาน 
และติดตามผลเป็นรายครั้ง เพ่ือให้ทราบถึงผลการดำเนินงานว่าเหมาะสมและสามารถจัดการความเสี่ยงได้
อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ 

1.5 ประเภทของความเสี่ยงของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด 
 ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบต่อการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ ช.ส.ค. นั้น ได้จำแนกเป็น 6 ด้านดังนี้  
  
 ด้านที่ 1 ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Risk : C) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากลูกหนี้ที่เป็น
สมาชิก หรือ สหกรณ์อ่ืนหรือคู่สัญญาของ ช.ส.ค. ไม่ปฏิบัติตามสัญญาทำให้ ช.ส.ค. ไม่ได้รับชำระหนี้ตาม
จำนวนและช่วงเวลาที่กำหนด ก่อให้เกิดหนี้ค้างชำระ หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้สูญ รวมทั้งส่งผล
กระทบต่อกระแสเงินสด รายได้ และเงินกองทุนของ ช.ส.ค.  
 ด้านที่ 2 ความเสี่ยงด้านการลงทุน (Investment Risk : I)  หมายถึง  การที่อัตราผลตอบแทนที่
ผู้ลงทนุได้รับจริงคลาดเคลื่อนหรือแตกต่างไปจากอัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนคาดหวังว่าจะได้รับ         
 ด้านที่ 3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk : L) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ 
ช.ส.ค. ไม่สามารถชำระหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงิน
สดได้ หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนสูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ 
ซ่ึงอาจส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ ช.ส.ค. 
 ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิด
ความเสียหายอันเนื่องมาจากการขาดการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กร และการขาด
การควบคุมที่ดี โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอก 
และส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ ช.ส.ค. 
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ด้านที่ 5 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S)  หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการ

กำหนดนโยบายแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงาน และการนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัย
ภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุน หรือการดำรงอยู่ของ ช.ส.ค. 
 ด้านที่  6 ความเสี่ยงด้านตลาด  (Market Risk : M)  หมายถึง ความเสี่ยงที่ เกิดจากการ
เคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย ราคาตราสารและอัตราผลตอบแทนในตลาดเงินและตลาดทุน ที่มีผลกระทบ
ในทางลบต่อรายได้และเงินกองทุนของ ช.ส.ค. 
  
 
1.6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการบริหารความเสี่ยง 
 เมื่อมีการดำเนินงานตามแนวทางของการบริหารความเสี่ยงแล้ว ประโยชน์ที่ ช.ส.ค. คาดหวังว่าจะ
ได้รับจากการบริหารความเสี่ยง มีดังนี้ : 
 1. ช่วยให้การดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยการบริหารความเสี่ยงช่วยให้การ
กำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ต่างๆ มีความสมบูรณ์และมีความเป็นไปได้มากขึ้น และสอดคล้องกับระดับ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 
 2.  ส่งเสริมให้บุคลากร ช.ส.ค. ทุกคน มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการ
บริหารความเสี่ยง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความระมัดระวังในการทำงานและลดโอกาสของการล้มเหลวหรือ
โอกาสที่จะทำให้เกิดการสูญเสียจากการดำเนินงาน 
 3. สร้างฐานข้อมูลที่มีประโยชน์ต่อการบริหารงาน  การปฏิบัติงาน โดยใช้ข้อมูลหรือสารสนเทศที่
ได้รับจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับการตัดสินใจด้านต่างๆซึ่งจะส่งผลให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามวัตถปุระสงคท์ี่กำหนด 
 4. ส่งเสริมให้เกิดการเตรียมความพร้อมและแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและส่งผล
กระทบต่อผลการดำเนินงาน 
 5. ช่วยให้การจัดสรรและการจัดลำดับความสำคัญของทรัพยากรเป็นไปอย่างเหมาะสมและ มี
ประสิทธิภาพ 
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ส่วนที่ 2 
แนวทางการบริหารความเสี่ยง 

2.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง  

  ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.)  ตระหนักถึงความสำคัญในการ
เตรียมการหรือป้องกันต่อความเสี่ยง ที่ทำให้งานไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ
การดำเนินงาน ช.ส.ค. จึงมุ่งมั่นดำเนินการบริหารความเสี่ยงโดยจะครอบคลุมความเสี่ยงในแต่ละด้าน และ
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ และข้อกำหนดกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ข้อบังคับ ระเบียบ 
ข้อกำหนด ประกาศของ ช.ส.ค. และให้บุคลากร ช.ส.ค. ซึ่งหมายถึงคณะกรรมการดำเนินการ และฝ่าย
จัดการทุกคน ต้องมีส่วนร่วมในการบริหารความเสี่ยงอันจะก่อให้เกิดการกำกับดูแลที่ดี การที่  ช.ส.ค. จะ
ดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลที่ดี   ให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน  จำเป็นต้องสร้างกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบของความเสี่ยง  ซึ่งจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหาร
ความเสี่ยงตามท่ีกำหนดไว้ นโยบายบริหารความเสี่ยง ช.ส.ค. ดังนี ้  
  1. มีการกำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เป็นตามมาตรฐานของหน่วยงานที่กำกับ
ดูแลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน และส่งเสริมให้บุคลากรของ ช.ส.ค. ได้รับรู้และป้องกันความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นทั้งหมด โดยกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนสำคัญ ของการจัดการทำแผนกลยุทธ์ แผนงาน
งบประมาณประจำปี และการตัดสินใจในการบริหารงานต่างๆ   
  2. ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร  โดยตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานตามหลักธรรมาภิบาล ที่นำไปสู่การสร้างสรรค์ เพ่ีมคุณค่าให้แก่ ช.ส.ค. 
  3. บุคลากร ช.ส.ค. ต้องตระหนักและมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในการระบุความเสี่ยง การ
ประเมินความเสี่ยง การกำหนดกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
  4.มีการประเมิน รายงาน ติดตาม กำกับดูแล และทบทวนความเพียงพอของนโยบาย
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตาม
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปและมีการทบทวนและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ และมีการนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพ่ือการจัดการที่ด ี
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2.2 โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะอนกุรรมการ 
บริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการดำเนินการ 

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง 

คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
กิจการ 

ฝ่าย สำนัก สาขา/สถาบัน
ฯ 

ทีป่รึกษา 
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2.3  หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง 
จากโครงสร้างการบริหารความเสี่ยง กำหนดบทบาทและหน้าที่ของแต่ละส่วนงานไว้ ดังนี้ 

โครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ 
คณะกรรมการดำเนินการ  กำหนดนโยบายและเห็นชอบแผนการบริหารความเสี ่ย ง  รวมทั ้ง

ติดตามดูแล ให้มีการปฏิบัติตามแผนการบริหารความเสี่ยง  
คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

      คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการ
ดำเนินการตัง้แต่ 3 คน ขึ้นไป มีบาทบาทหน้าที่ดังนี้ 
      1. ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงเพื่อเสนอ
ต่อคณะกรรมการดำเนินการพิจารณา โดยครอบคลุมถึง ความเสี่ยงประเภท
ต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ การลงทุน สภาพคล่อง ปฏิบัติการและด้าน
อ่ืนๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์เสนอคณะกรรมการดำเนินการ 
      2. มีอำนาจตัดสินใจในการดำเนินการใด ๆ ที่เก่ียวข้อง ภายใต้ขอบเขต
ความรับผิดชอบที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด 
      3. ประเมิน ติดตาม กำกับดูแล และทบทวนความเพียงพอของนโยบาย
เกี่ยวกบัการบริหาความเสี่ยงเพ่ือให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
      4. รายงานแผนดำเนินงานที่ควรปรับปรุงแก้ไข ตลอดจนปัจจัยและ
ปัญหาที่มีนัยสำคัญให้แก่คณะกรรมการดำเนินการ เพ่ือให้สอดคล้องกับการ
ดำเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินกิจการบริหารความเสี่ยง 
      5. กำกับดูแลเรื่องธรรมาภิบาลเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง 
      6. รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการดำเนินการและที่ประชุม
ใหญ่ทราบโดยแสดงรายละเอียดในรายงานประจำปี 
      7. ปฏบิัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการดำเนินการมอบหมาย    

คณะทำงานบริหารความ
เสี่ยง 

      คณะทำงานบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ ระดับ
บริหาร มีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 
    1.จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยง      
    2.ให้ความรู้แก่ส่วนงานต่างๆ เพื่อให้มีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์
การวิเคราะห์ประเมิน และบริหารจัดการความเสี่ยง 
      3.ประสานงานเพื่อให้มีการวิเคราะห์ประเมิน และจัดการความ
เสี่ยงตามแนวทางที่กำหนด  
      4.ประสานงานให้คำแนะนำ และช่วยเหลือส่วนงานต่างๆ ใน
การวิเคราะห์ประเมิน และบริหารความเสี่ ยง 
      5. ดำเนินการประเมินความเสี่ยงในแต่ละด้าน 
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โครงสร้าง บทบาทและหน้าที่ 
      6 . จัดทำแผนบริห ารความ เสี ่ย ง เสนอต่อคณ ะ อนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงพิจารณา       
      7. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยงของส่วนงานต่างๆ และแจ้ง
เตือน ให้ส ่วน งาน เจ้าของความ เสี ่ย ง ได้ม ีก ารบริห ารจัดการ  และ
ทบทวนการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง 
      8.เสนอรายงานการบริห ารความ เสี ่ย งต่อคณ ะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง  
      9.จ ัด ว า ง ร ะ บ บ แ บ บ บ ูร ณ า ก า ร แ ล ะ เ ชื ่อ ม โ ย ง ก ับ ร ะ บ บ
สารสนเทศ 
     10. ปฏิบัติการอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินการ
และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ฝ่าย,สำนัก,สาขา และ
สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน  

     1. วิเคราะห์ และประเมินความเสี ่ยงของแต่ละส่วนงาน และ
รายงานความเสี่ยงให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ  
     2. รายงานความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ 
     3. รายงานผลการบริหารความเสี่ยง  
     4. ดำเนินการจัดการความเสี่ยงตามแนวทางที่กำหนด  
     5. ดำเนินการตามระบบควบคุมภายในเพ่ือป้องกันความเสี่ยง  

ผู้ตรวจสอบกิจการ       คณะผู้ตรวจสอบกิจการของ ช.ส.ค. มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการ
ติดตามการบ ริห ารความ เสี่ ย งอย่ าง เป็ น อิสระตลอดจนสื่ อสารกับ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือให้เข้าใจความเสี่ยงที่สำคัญและ
เชื่อมโยงกับการควบคุมภายใน 

ที่ปรกึษา       มีหน้าที่ให้คำปรึกษาในด้านต่างๆ ของการบริหารความเสี่ยง และอ่ืนๆ 
ตามท่ีกฎกระทรวง หรือระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำหนด 
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ส่วนที่ 3 
กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Process) 
 ช.ส.ค. กำหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยงไว้ 5 ขั้นตอน ซึ่งครอบคลุมแนวทางการกำหนด
นโยบายการบริหารงาน การดำเนินงาน และการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

 

 
 

ขัน้ตอนที่ 1 การกำหนดวัตถุประสงค์ (Objective Setting) 
 การกำหนดวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบขอบเขตการดำเนินงานในแต่ละระดับและสามารถวิเคราะห์
ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ครบถ้วน การกำหนดวัตถุประสงค์ของ ช.ส.ค. ควรมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงที่ ช.ส.ค.ยอมรับได ้สำหรับในระดับฝ่ายหรือระดับแผนก การกำหนดวัตถุประสงค์
จะต้องสอดคล้องหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกับวัตถุประสงค์ของ ช.ส.ค. เพ่ือให้วัตถุประสงค์ในภาพรวม
บรรลุเป้าหมาย ซึ่งจะทำให้การบริหารงานและการดำเนินงานสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ โดยการกำหนด
วัตถุประสงค์จะคำนึงถึงหลัก SMART ซึ่งยอ่มาจาก 
 • Specific : มีกำหนดเป้าหมายชัดเจน 
 • Measurable : วัดผลหรือประเมินผลได ้
 • Achievable  : ปฏิบัติให้บรรลุผลได ้
 • Reasonable  : มีความสอดคล้องและสมเหตุสมผลกับวัตถุประสงค์และเปา้หมาย 
 • Time constrained  : มีกรอบระยะเวลาทีแ่น่นอน 
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ขั้นตอนที่ 2 การระบุความเสี่ยง หรือ การบ่งชี้เหตุการณ์ (Event Identification)  
 ขั้นตอนการวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยงเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก เป็นการทำความเข้าใจกับสาเหตุ
ของการเกิดความเสี่ยง ระบุถึงเหตุการณ์หรือกิจกรรมของกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจเกิดความผิดพลาด
ความเสียหายและการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด วิธีการระบุความเสี่ยงวิธีหนึ่ง คือ การประชุมร่วมกัน
ของส่วนงานต่าง ๆ ใน ช.ส.ค. เพ่ือทำการระบุปัจจัยเสี่ยงร่วมกัน หรืออาจส่งรายละเอียดของขอบเขตงาน
บริหารความเสี่ยงให้แต่ละส่วนงานได้ทราบ ประกอบด้วยแบบการประเมินการจัดการความเสี่ยง มา
วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงร่วมกัน ตัวอย่างปัจจัยเสี่ยงของความเสี่ยงแต่ละด้านมีดังนี้  

  1. ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Risk : C) 
  ปัจจัยเสี่ยง  ได้แก่ 
  1.1 ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและ ช.ส.ค.อ่ืนไม่ละเอียดรอบคอบชัดเจน และ 
       หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนดไว้ 
  1.2 ขาดข้อมูลที่เพียงพอในการบริหารลูกหนี้และติดตามหนี้ 
  1.3 สหกรณ์ผู้กู้ไม่มีความสามารถในการชำระหนี้ 

 2. ความเสี่ยงด้านการลงทุน (Investment Risk : I) 
  ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ 
  2.1 การตัดสินใจนำเงินไปฝากหรือลงทุนโดยให้ความสำคัญ เรื่องผลตอบแทนมากกว่าการ 
   พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบถึงความสามารถในการส่งคืนเงินตามกำหนด 
  2.2 ขาดฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพครบถ้วน ทันเวลา และนำมาใช้ในการบริหารเงินลงทุน 
 
 3. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk  : L) 
  ปัจจัยเสี่ยง  ได้แก่ 
  3.1 ไม่มีการจัดทำประมาณการเงินสด ติดตามประเมินและทบทวนสถานะการเงินและ 
       สภาพคล่องของ ช.ส.ค.อย่างใกล้ชิดเป็นประจำสม่ำเสมอ 
  3.2 ประมาณการเงินสดผิดพลาดคลาดเคลื่อนมาก 
  3.3 แผนการจัดหาทุนและแผนการใช้ทุนไม่สัมพันธ์กับสภาพคล่องของ ช.ส.ค. 
  3.4 ไม่มีแผนจัดการสภาพคล่องในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
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 4. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk : O) 
  ปัจจัยเสี่ยง  ได้แก่ 
  4.1 การจัดโครงสร้างองค์กร อำนาจ หน้าที่และคู่มือหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่มีความ 
       ชัดเจน 
  4.2 ไม่มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
  4.3 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานข้อมูลไม่สามารถใช้งานได้อย่างเป็นปัจจุบัน 
 
 5. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  (Strategic Risk  : S)  
  ปัจจัยเสี่ยง  ได้แก่ 
  5.1 ไม่มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ หรือไม่มีการนำแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติ 
  5.2 การจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปีไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 
  5.3 ไม่มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
  5.4 ไม่มีการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดรอบคอบ 
       ก่อนดำเนินการ 
  5.5 ไม่มีแผนพัฒนากรรมการให้มคีวามรู้ที่เพียงพอต่อการบริหารงานกิจการ 
  5.6 ไม่แผนการสร้างเจ้าหน้าที่ระดับบริหารและพัฒนาเจ้าหน้าที่ระดับบริหารให้มีความรู้ที่ 
      เพียงพอ 
 
 6. ความเสี่ยงด้านตลาด  (Market Risk : M) 
  ปัจจัยเสี่ยง  ได้แก่ 
  6.1 การกำหนดเป้าหมายเงินปันผลที่ไม่สอดคล้องกับตลาดเงิน 
  6.2 การไม่ติดตามสถานะต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของ ช.ส.ค.อย่าง 
       ใกล้ชิดสม่ำเสมอ 
  6.3 การปรับเปลี่ยนนโยบายหรือแผนการลงทุน ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย 
       ทั้งเงินกู้ เงินฝาก และผลตอบแทนการลงทุนในตลาด 
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ขั้นตอนที่  3 การประเมนิความเสี่ยง (Risk Assessment) คือ การประเมินโอกาสและผลกระทบของ  
เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นต่อวัตถุประสงค์ ขณะที่การเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งอาจส่งผลกระทบในระดับ
ต่ำ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจมีผลกระทบในระดับสูงต่อวัตถุประสงค์ การประเมินความเสี่ยง
ประกอบด้วย 2 มิติ ดังนี้  
 มิติที่ 1 โอกาสที่อาจเกิดข้ึน (Likelihood) เหตุการณ์มีโอกาสเกิดข้ึนมากน้อยเพียงใด  
 มิติที่ 2 ผลกระทบ (Impact) หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้นองค์กรจะได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใด 
          การประเมินความเสี่ยงสามารถทำได้ทั้งการประเมินเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยพิจารณาทั้ง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากภายนอกและภายในองค์กร นอกจากนี้ การประเมินความเสี่ยงควรดำเนินการทั้ง
ก่อนจัดการความเสี่ยง (In-herent Risk) และหลังจากที่มีการจัดการความเสี่ยงแล้ว (Residual Risk) 
ปัจจัยที่ควรใช้ในการพิจารณาการจัดการความเสี่ยง เช่น 
          • การปฏิบัติงานของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ 
          • กระบวนการปฏิบัติงาน 
          • กิจกรรมการควบคุมภายใน 
          • โครงสร้างองค์กร 
          • กระบวนการรายงาน/วิธีการติดต่อสื่อสาร 
          • ทัศนคติและแนวทางของผู้บริหารเกี่ยวกับความเสี่ยง 
          • พฤติกรรมขององค์กรที่คาดว่าจะมีและทีม่ีอยู่ในปัจจุบัน 
          • การวัดผลการปฏิบัติงานและการติดตามผล 
          • สัญญาและพันธมิตรในปัจจุบัน 
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การประเมินความเสี่ยงประกอบด้วย 5 ขั้นตอน 
1. การกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน 
เป็นการกำหนดเกณฑ์ที่ จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงได้แก่ระดับโอกาสที่จะเกิ ดความเสี่ยง 

(Likelihood) ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะต้องกำหนดเกณฑ์ของส่วนงานเป็นเกณฑ์ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
5 ระดับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสภาพแวดล้อมในส่วนงานและดุลยพินิจการตัดสินใจของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและฝ่ายบริหาร  

 
ตัวอย่าง ตารางการกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน ของ ระดับโอกาส และระดับ

ผลกระทบ 
การจัดระดับโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood)  

ระดับ โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ความถี่โดยเฉลี่ย 
5  สูงมาก VH 1 เดือนต่อครัง้ หรือมากกว่า 
4 สูง H มากกว่า 1-6 เดือนต่อครั้ง แต่ไม่เกิน 5 ครั้งต่อปี 
3 ปานกลาง M 1 ปีต่อครั้ง 
2 ต่ำ L 2-4 ปีต่อครั้ง 
1 ต่ำมาก VL 5 ปีต่อครั้ง 

 
การจัดระดับผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้ 
 1.จัดระดับผลกระทบของความเสี่ยงทางการเงิน 

ระดับ ผลกระทบ เทียบกับกำไรสุทธิ 
5 สงูมาก VH มากกว่า 50% ของกำไร 
4 สูง H มากกว่า 30% ของกำไร 
3 ปานกลาง M มากกว่า 10% ของกำไร 
2 ต่ำ L มากกว่า 1.0% ของกำไร 
1 ต่ำมาก VL มากกว่า 0.1% ของกำไร  
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2. การจัดระดับผลกระทบทางด้านชื่อเสียง 

ระดับ ผลกระทบ 
ขอบเขตของการรับรู้ 

 ช.ส.ค.
เครดิต 

สมาชิก  
ช.ส.ค. 

ผู้สมัครใช้
บริการ 

วงการ  
ช.ส.ค. 

มวลชน 

5 สูงมาก VH ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
4 สูง H ✓ ✓ ✓ ✓  
3 ปานกลาง M ✓ ✓ ✓   
2 ต่ำ L ✓ ✓    
1 ต่ำมาก VL ✓     

 
2. การจัดระดับความเสี่ยง (Risk Level) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จากการ ประเมิน

โอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง กำหนดเกณฑ์ไว้ 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ และต่ำ
มาก ดังตารางแสดงระดบัความเสี่ยงต่อไปนี้ 

ผลกระทบ        

สูงมาก 5 M M H VH VH  

สูง 4 L M H VH VH 
 

ปานกลาง 3 L L M H H 
 

ต่ำ 2 VL VL L M M 
 

ต่ำมาก 1 VL VL VL L L 
 

   1 2 3 4 5  
   ต่ำมาก ต่ำ ปาน

กลาง 
สูง สูงมาก โอกาสเกิด 

  ความหมายระดับความเสี่ยง 
  VH (Very High) : ระดับความเสี่ยงสูงมาก 
  H (High) : ระดับความเสี่ยงสูง 
  M (Medium) : ระดับความเสี่ยงปานกลาง 
  L (Low) : ระดับความเสี่ยงต่ำ 
  VL (Very Low) : ระดับความเสี่ยงต่ำมาก 
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 3. การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงแต่ละ
ปัจจัยที่ระบุไว้ มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ และประเมินระดับ
ความรุนแรงหรือมูลค่าความ เสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพ่ือให้เห็นถึงระดับของเสี่ยงที่แตกต่างกัน 
ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถวางแผนและจัดสรร
ทรัพยากรได้อย่างถูกต้อง ภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยเกณฑ์มาตรฐานที่
กำหนดไว้ข้างต้น  

ตัวอย่าง  เมื่อประเมนิความเสี่ยง ได้ค่าระดับ 
    - โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง เท่ากับ 5 
    - ผลกระทบ เท่ากับ 4  
     ระดับความเสี่ยง เท่ากับ VH หมายถึง ความเสี่ยงสูงมาก 
 

ผลกระทบ        

สูงมาก 5 M M H VH VH 
 

สูง 4 
L 

M H VH 
VH  

ปานกลาง 3 L L M H H 
 

ต่ำ 2 VL VL L M M 
 

ต่ำมาก 1 VL VL VL L L 
 

   1 2 3 4 5  
   ต่ำมาก ต่ำ ปาน

กลาง 
สูง สูงมาก โอกาสเกิด 

 
  
 4. การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส / ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และ
ความรุนแรงของ ผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์
ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงว่าก่อให้เกิดความเสี่ยงในระดับใด ตาม
ตารางระดับความ เสี่ยง ซ่ึงจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน  
 

ระดับความเสี่ยง
เท่ากับ VH หมายถึง 
“ความเสี่ยงสูงมาก” 

 
 

สูงมาก 
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 5. การจัดลำดับความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำมาจัดลำดับความรุนแรงของความ
เสี่ยง เพ่ือ พิจารณากำหนดกิจกรรมการควบคุมในแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดย
พิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบ
ของความเสี่ยง ที่ประเมินได้ตามตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยง ซึ่งจัดเรียงตามลำดับจากระดับสูงมาก สูง 
ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก และเลือกความเสี่ยงที่มีระดับสูงมาก และหรือสูง มาจัดทำแผนการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงก่อน ดังตัวอย่างตามข้อ 3 ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับ VH ความเสี่ยงสูงมาก ช.ส.ค. ต้อง
ดำเนินการวางแผนบริหารความเสี่ยงในด้านนั้น โดยทันที 
 
ขัน้ตอนที่ 4 การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment)  

คือ การบริหารความเสี่ยงควรเริ่มต้นจากการที่ผู้บริหารตลอดจนบุคลากรใน ช.ส.ค. ได้ทำความ
เข้าใจให้ตรงกันต่อคำนิยามของความเสี่ยง เพ่ือให้ทุกคนสามารถบ่งชี้ความเสี่ยง และโอกาสได้ในทิศทาง
เดียวกันในการดำเนินงานผู้บริหารมักประสบกับเหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอนตลอดเวลาเหตุการณ์เหล่านั้น 
อาจมีผลในเชิงลบหรือเชิงบวกต่อการบริหารงานของ      ช.ส.ค. โดยผลในเชิงลบนั้นถือว่าเป็นความเสี่ยง 
ส่วนผลในเชิงบวกช่วยสร้างโอกาสให้กับ ช.ส.ค.  ตามผลประเมินความเสี่ยง ซึ่งพิจารณาจากความน่าจะเกิด
และผลกระทบ โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) 
และความคุ้มค่าในการที่จะบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่ (Residual Risk) นั้น วิธีการตอบสนองความเสี่ยงที่
ใช้สรุปได ้ดังนี้ 
  กลยุทธ์การจัดการหรือการตอบสนองความเสี่ยง (Risk Response Strategies) 
การยอมรับความเสี่ยง(Risk Acceptance) เป็นการยอมรับความเสี่ยงที่ เกิดขึ้นเนื่องจากไม่คุ้มค่าในการ
จัดการควบคุมหรือป้องกันความเสี่ยง 
 การลดความเสี่ยง (Risk Reduction) หรือการความคุมความเสี่ยง(Risk Reduction)เป็นการ
ปรับปรุงระบบการทำงานหรือการออกแบบวิธีการทำงานใหม่เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือลดผลกระทบให้
อยู่ในระดับที่องคก์รยอมรับได้ 
 การกระจายความเสี่ยง(Risk Sharing) หรือการโอนความเสี่ยง(Risk Transfer) เป็นการกระจาย
หรือถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อ่ืนช่วยแบ่งความรับผิดชอบไป 
 การยกเลิก (Risk Termination) หรือการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance) เป็นการจัดการ
ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมากและหน่วยงานไม่อาจยอมรับได้จึงต้องตัดสินใจยกเลิกโครงการ / กิจกรรมนั้น 
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กลยุทธ์การจัดการหรือการตอบสนองความเสี่ยง 
 

สูง ลด ยกเลิก 

ต่ำ ยอมรับ กระจาย 

 

ต่ำ สูง 

  
 
การบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ ต้องกำหนดบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงในแต่ละ
เรื่องที่ได้รับการบ่งชี้ บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยงในแต่ละเรื่อง ควรมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 (1) สามารถทบทวนประสิทธิภาพของแนวปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
 (2) สามารถควบคุมและจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
 (3) สามารถประเมินความเสี่ยงที่เหลืออยู่หลังจากได้มีการจัดการในปัจจุบันแล้ว 
 (4) สามารถกำหนดเวลาที่แน่นอนในแต่ละข้ันตอนการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 
 ดังนั้น ช.ส.ค.จึงกำหนดการจัดการความเสี่ยงทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 

  
1. การจัดการความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 

 ความเสี่ยงด้านสินเชื่อ (Credit Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากลูกหนี้ที่เป็นสมาชิก หรือ
สหกรณ์อ่ืนหรือคู่สัญญาของ ช.ส.ค. ไม่ปฏิบัติตามสัญญาทำให้  ช.ส.ค. ไม่ได้รับชำระหนี้ตามจำนวนและ
ช่วงเวลาที่กำหนด ก่อให้เกิดหนี้ค้างชำระ หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือหนี้สูญ รวมทั้งส่งผลกระทบต่อ
กระแสเงินสด รายได้ และเงนิกองทุนของ ช.ส.ค.  
 แหล่งที่มาความเสี่ยงด้านสินเชื่อ ภายใต้นโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต  
ช.ส.ค. ได้สร้างวัฒนธรรมทางด้านเครดิต เริ่มจากการจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของผู้กู้หรือ
คู่สัญญา หรือผู้ออกตราสารหนี้ โดยใช้แบบวิเคราะห์ความเสี่ยงที่พัฒนาขึ้นตามความเหมาะสมของประเภท
คู่สัญญา และมอบหมายให้แผนกสินเชื่อวิเคราะห์ ซึ่งเป็นผู้ประเมินความเสี่ยงด้วยแบบวิเคราะห์ดังกล่าว 

ผลกระทบ 

โอกาสเกิด 
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ทั้งนี้ คณะกรรมการที่มีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความ
เสี่ยงด้านเครดิตของผู้กู้หรือคู่สัญญา วงเงินสินเชื่อหรือลงทุนที่เหมาะสม และเงื่อนไขต่าง ๆ ในการให้
สินเชื่อหรือก่อภาระผูกพัน รวมทั้งควบคุมสถานะความเสี่ยงทั้งในระดับภาพรวม ด้วยการกระจายความ
เสี่ยงทางด้านสินเชื่อไปยังแต่ละส่วนธุรกิจและสมาชิก ช.ส.ค. อย่างเหมาะสม ภายใต้ระดับเพดานความเสี่ยง
ที่กำหนดไว้ ตลอดจนติดตามดูแลคุณภาพสินเชื่อให้มีการจัดการอย่างเหมาะสม ดำเนินการด้วยความ
ระมดัระวัง รอบคอบ เน้นการพิจารณาศักยภาพของสมาชิกและความสามารถในการชำระหนี้คืนเป็นปัจจัย
สำคัญ   

ปัจจัยความเสี่ยงด้านสินเชื่อที่สำคัญ มีดังนี้ 
 (1) ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ ช.ส.ค. มีวัตถุประสงค์ในการกระจายสินเชื่อให้แก่
สมาชิก อย่างเหมาะสม เน้นในกลุ่มสมาชิกที่มีศักยภาพดี และควบคุมไม่ให้เกิดการกระจุกตัวในสมาชิกราย
ใดรายหนึ่งมากจนเกินไป มีการบริหารความเสี่ยง Portfolio ของสินเชื่อโดยรวม มีการติดตามวิเคราะห์และ
รายงานผลต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ 
 (2) ความเสี่ยงจากหลักประกัน สำหรับการให้สินเชื่อที่มีหลักประกัน ช.ส.ค. กำหนดให้มีการ
วิเคราะห์และจัดระดับคุณภาพของหลักประกันแต่ละประเภท โดยพิจารณาถึงสภาพคล่องและความเสี่ยง
ของหลักประกันนั้น และนำผลการวิเคราะห์ดังกล่าวไปใช้เป็นปัจจัยหนึ่งในการจัดระดับความเสี่ยงของ
สินเชื่อ ทั้งนี้ หลักประกันดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์จะมีการประเมินมูลค่าโดย
การประเมินราคาหรือตีราคาหลักประกัน ที่ดินประเมินโดยทางราชการ และอสังหาริมทรัพย์ประเมินโดย
บริษัทเอกชนตามรายชื่อที่ ช.ส.ค. กำหนดไว้ โดยประเภทของหลักประกันที่สำคัญของ ช.ส.ค. ได้แก่ เงิน
ฝากและตั๋วสัญญาใช้เงิน หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด หลักทรัพย์นอกตลาด อสังหาริมทรัพย์เพ่ือ
การพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย เป็นต้น ทั้งนี้ ช.ส.ค. กำหนดแนวทาง มาตรฐานและ
ความถี่ในการประเมินราคาและตีราคาหลักประกันแต่ละประเภท รวมทั้งกำหนดให้มีการจัดทำรายงานการ
ประเมินราคาและตีราคาที่มีข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ชัดเจนและเพียงพอต่อการตัดสินใจกำหนดราคา ใน
กรณีที่มีข้อบ่งชี้ว่ามูลค่าของหลักประกันนั้นลดลง หรือมีการเสื่อมราคาตามอายุการใช้งาน จะต้องมีการ
พิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกันโดยเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
 (3) ความเสี่ยงจากทรัพย์สินรอการขาย กรณีท่ีสมาชิกมีความประสงค์นำที่ดินหรือหลักประกันแทน
การชำระหนี้ หาก ช.ส.ค. ไม่นำเปลี่ยนเป็นเงินสดโดยเร็ว จะทำให้เกิดการด้อยค่าของทรัพย์รอการขาย และ
ส่งผลต่อสภาพคล่อง 
 การจัดการความเสี่ยงด้านสินเชื่อ 

1. มีการกำหนดระเบียบของคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการให้เงินกู้แก่ สหกรณ์สมาชิกและ
ผู้สมัครใช้บริการ และถือใช้อย่างเคร่งครัด 

2. มีฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง ครบถว้น ทันเวลา และนำมาใช้ในการบริหารลูกหนี้ 
 3. มีการให้เงินกู้อยู่บนฐานของความสามารถในการชาระหนี้ โดยพิจารณาจากรายได้ และสภาพ
คล่อง รวมถึงเงินทนุ 
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 4. มีระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ของสมาชิก เป็นไปตามคาแนะนำของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ทั้ง
เงินกู้ปกติ และเงินกู้โครงการพิเศษ 
 5. มีจำนวน สหกรณ์สมาชิกที่ปรับโครงสร้างหนี้ในรอบปีบัญชีปัจจุบันลดลงเมื่อเทียบกับรอบปี
บัญชีที่ผ่านมา (จำนวนสมาชิกที่ปรับโครงสร้างหนี้ ได้แก่ สหกรณส์มาชิกท่ีกู้ต่อเนื่องติดต่อกัน 5 ป)ี 
 6. มีกลไกในการประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดหักเงินให้กับ ช.ส.ค.ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 7. มีการบริหารลูกหนี้ กับลูกหนี้ที่จัดชั้นต่ำกว่าคุณภาพ ลูกหนี้ระหว่างดาเนินคดี ลูกหนี้ตามคำ
พิพากษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 2. การจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุน (Investment Risk : I) 
 ความเสี่ยงด้านการลงทุน (Investment Risk : I)  หมายถึง  การที่อัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุน
ได้รับจริงคลาดเคลื่อนหรือแตกต่างไปจากอัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนคาดหวังว่าจะได้รับ 
 ปัจจัยความเสี่ยงด้านการลงทุน  สามารถจำแนกได้ ประเภทหลัก คือ 

1. การตัดสินใจนำเงินไปฝากหรือลงทุนโดยให้ความสำคัญเรื่องผลการตอบแทนมากว่าการ
พิจารณาอยา่งละเอียดรอบคอบถึงความสามารถในการส่งคืนตามกำหนด 

2. ขาดฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพครบถ้วน ทันเวลา และนำมาใช้ในการบริหารเงินลงทุน 
การจัดการความเสี่ยงด้านการลงทุน 
1. มีการกำหนดนโยบายกำหนดสัดส่วนการจัดสัดส่วนการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยง 
2. มีการกำหนดนโยบายหรือแผนการลงทุนโดยพิจารณาถึงอันดับความน่าเชื่อถือ  

อัตราผลตอบแทนและอายุตราสารของหลักทรัพย์ต่างๆ 
3. มีการนำเงินไปฝากและ/หรือลงทุนได้คำนึงถึงความม่ันคง และความสามารถในการชำระคืนของ

องค์กรนั้น 

4. มีการรายงานผล วิเคราะห์และปรับปรุงแผนการลงทุน 
5. ออกแบบจัดทำระบบเก็บฐานข้อมูลด้านต่างๆ ของผู้ออกหุ้นรายแห่ง เพ่ือใช้สำหรับ 

การตัดสินใจจะลงทุนครั้งต่อไป 
6. สรุปผลหรือรวบรวมข้อมูลความเคลื่อนไหว จากประมาณการของนักวิเคราะห์จากบริษัท 

หลักทรัพย์รายงานต่อผู้บริหาร ทุกไตรมาส 
 
 

 
 

 



คู่มือการบริหารความเสี่ยง                        หน้า 23 
 

 3. การจัดการความเสี่ยงดา้นสภาพคล่อง 
 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง (Liquidity Risk : L) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ ช.ส.ค. ไม่
สามารถชำระหนี้สินและภาระผูกพันเมื่อถึงกำหนด เนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ 
หรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอ หรือหาเงินทุนได้แต่ด้วยต้นทุนสูงเกินกว่าระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ ช.ส.ค. 
 ปัจจัยความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง สามารถจำแนกได้ ประเภทหลัก คือ 
 (1) ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก ได้แก่ การเสนอโปรโมชั่นทางการตลาดที่จูงใจกว่าของสถาบัน
การเงินอ่ืน สถานการณ์ในประเทศ เช่นเมื่อเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายด้านการเมือง สมาชิกอาจมีความ
ต้องการที่จะเก็บเงินไว้กับตัวเอง ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการลดความน่าเชื่อถือของขบวนการ ช.ส.ค. ซึ่งอาจ
ส่งผลทำให้สถาบันการเงินอ่ืนอาจปรับเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมหรือเรียกเงินกู้ยืมก่อนกำหนด อาจทำให้ 
ช.ส.ค.ที่กู้เงินจากสถาบันการเงินอ่ืนมีกระแสเงินสดไม่เพียงพอที่จะชำระหนี้  ความตื่นตัวของสมาชิกเมื่อ
ได้รับข่าวสารจากภายนอก อาจมีการถอนเงินฝากจำนวนมากโดยไม่ได้แจ้งก่อนล่วงหน้า รวมทั้งการ
เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ของภาครัฐที่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องของ ช.ส.ค. 
 (2) ปัจจัยความเสี่ยงภายใน ได้แก่ แผนกลยุทธ์และนโยบายในการจัดหาเงินเข้า ช.ส.ค. ข้อบังคับ 
ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ของ ช.ส.ค.ที่กำหนด อาจไม่มีความยืดหยุ่นหรือไม่สามารถปรับแก้ไขให้ทันกับ
สภาวการณ์นั้นๆ  ช.ส.ค.ไม่มีการกำหนดกรอบของแหล่งที่มาและแหล่งที่ใช้ไปของเงินทุนอย่างชัดเจนและ
เหมาะสม อาจทำให้  ช.ส.ค.ไม่สามารถวางแผนด้านสภาพคล่องที่ดี ได้  คุณภาพของลูกหนี้ที่ ไม่มี
ความสามารถในการชำระหนี้ อาจส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดเข้าของ ช.ส.ค. รวมทั้งบุคลากรขาดความรู้
ความสามารถในการบริหารเงิน 
 การจัดความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง 
 1. มีการจัดทำประมาณการเงินสดรับจ่าย (Cash Flow Projection) รายปี ราย เดือน รายสัปดาห์ 
รายวัน ให้คณะกรรมการดำเนินการ หรือคณะกรรมการอำนวยการแล้วแต่กรณีได้ทราบ 
 2. มีแผนระดมเงินฝาก และ/หรือค่าหุ้นทีส่อดคล้องกับแผนการฝากและ/หรือ การลงทุนประจำป ี
 3. มีการจัดสรรเงินกู้ให้ได้ตามแผนการให้เงินกู ้เป็นรายเดือน 
 4. มีการศึกษา วิเคราะห์ และประมวลผลข้อมูลเงินฝาก/ทุนเรือนหุ้นแยกตามขนาดของเงินฝาก/
ทุนเรือนหุ้น (จำนวนเงินฝาก/ตั๋วสัญญาใช้เงิน /ทุนเรือนหุ้น และจำนวนเงิน) และพฤติกรรมการฝาก/ถอน
เงนิฝาก/ตั๋วสัญญาใช้เงิน และการถือหุ้น/การถอนหุ้นคืน และนำไปใช้ในการบริหารจัดการสภาพคล่อง 

5. มีแผนในการจัดการสภาพคล่องในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือวิกฤต  เช่น จัดทำรายการและ
จัดลำดับหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนเป็นเงินสดโดยจัดเรียงตามความคล่องตัว และเพ่ือองค์กรได้รับผลประโยชน์
สูงสุด มีแหล่งเงินที่สามารถกู้ยืมได้อย่างเร่งด่วน มีกลยุทธ์ในการชะลอการถอนเงินฝาก การถอนตั๋วสัญญา
ใช้เงิน 
 6. มีแผนในการจัดหาสภาพคล่องเพ่ือจ่ายเงินปันผลให้ได้ทันที เมื่อที่ประชุมใหญ่ได้อนุมัติในการ
จัดสรรกาไรสุทธิประจำปี 
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 4. การจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
 ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ (Operational Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายอัน
เนื่องมาจากการขาดการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือขาดธรรมาภิบาลในองค์กร และการขาดการควบคุมที่ดี
โดยอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานภายใน คน ระบบงาน หรือเหตุการณ์ภายนอก และส่งผล
กระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของ ช.ส.ค. 
 ปัจจัยความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ สามารถจำแนกออกได้ดังนี้ 
 (1) ความเสี่ยงจากการทุจริต ทั้งความเสี่ยงจากการทุจริตจากภายใน เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ทุจริตของบุคคลภายในองค์กร เพ่ือให้ผลประโยชนที่เกิดขึ้นจากการทุจริตดังกล่าวตกแก่พวกพ้องของตนเอง 
และความเสี่ยงจากการทุจริตจากภายนอก เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการทุจริตของบุคคลภายนอกองค์กร 
แต่ก่อให้เกิดความเสียหายโดยตรงต่อ ช.ส.ค. 
 (2) ความเสี่ยงด้านบุคลากร เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจ้างงานที่ไม่เหมาะสม การ
จ่ายค่าตอบแทน หรือการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจก่อให้เกิดการฟ้องร้องการลาออก 
การหยุดงานประท้วง หรือการทำงานอย่างเฉื่อยชาล่าช้าได้ และการสรรหาบุคลากร ซึ่งอาจมีความรู้ 
ความสามารถ หรือมีคุณสมบัติไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังรวมถึงความปลอดภัยในสถานที่ 
ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเนื่องจากการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและการ
ควบคุมสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มากเพียงพอ จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่ อัน
เนื่องมาจากโรคภัย หรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานได้ 
 (3) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของทรัพย์สิน  เป็นความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ทรัพย์สินของ ช.ส.ค. อันเนื่องมาจากอุบัติภัยต่างๆ เช่น อุบัติเหตุ อัคคีภัย ภัยธรรมชาติ การทำลาย
ทรัพย์สิน การจลาจล การก่อความไม่สงบทางการเมือง การก่อวินาศภัย เป็นต้น 
 (4) ความเสี่ยงจากการขัดข้อง และหยุดชะงักของระบบงาน และระบบคอมพิวเตอร์เป็นความเสี่ยง
ที่เกิดขึ้นจากระบบงานที่ผิดปกติ หรือการหยุดทำงานของระบบงานด้านต่างๆ เช่น ความไม่สอดคล้องกัน 
หรือความแตกต่างของระบบงานที่เกิดจากการควบรวมกิจการ ความบกพร่องของระบบงานคอมพิวเตอร์
และระบบเครือข่าย รวมถึงการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี ที่ไม่เหมาะสมล้าสมัย และไม่มีประสิทธิภาพ 
เป็นต้น 
 (5) ความเสี่ยงจากความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศ เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากข้อมูลสำคัญ
สญูหาย ถูกขโมย หรือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่มีอำนาจ (hacker) ลักลอบเข้าสู่ระบบข้อมูลคอมพิวเตอร์ อัน
อาจทำให้ข้อมูลชั้นความลับหรือข้อมูลทางธุรกิจของ ช.ส.ค. เสียหายได ้
 (6) ความเสี่ยงจากกระบวนการทำงานเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในวิธีปฏิบัติงาน  
ความผิดพลาดของระบบการปฏิบัติงาน หรือความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และจากการ
จ้างงานภายนอก เช่น การนำเข้าข้อมูลผิดพลาด การประเมินมูลค่าหลักประกันไม่ถูกต้องการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ อาจมีการให้เงินกู้แก่สมาชิกท่ีไม่เป็นตามข้อบังคับและระเบียบของ ช.ส.ค. 
การไม่ปฏิบัติตามสัญญาการจ้างงานตามสัญญาจ้างงานจากภายนอก การขาดความรู้  ความเข้าใจ ในการ
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ปฏิบัติงาน และการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ของเจ้าหน้าที่ การปรับปรุงกระบวนการทำงานที่ไม่เหมาะสม 
รวมถึงการจัดทำนิติกรรมสัญญาและเอกสารทางกฎหมายที่ไม่สมบูรณ์  ทำให้ไม่สามารถใช้บังคับได้ตาม
กฎหมาย เป็นต้น 
 (7) ความเสี่ยงจากลูกค้า ผลิตภัณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก
วิธีปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ กระบวนการออกผลิตภัณฑ์ และการเข้าถึงข้อมูลลูกค้าที่ไมเหมาะสมไม่เป็นไป
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่ทางการกำหนด เช่น การทำธุรกรรมที่ละเมิดกฎหมาย การดำเนิน
ธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน และการที่ ช.ส.ค. นำข้อมูลความลับ
ของลูกค้าไปหาผลประโยชน์ เป็นตน 
 การจัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ 
 1. มีการจัดทำโครงสร้างองค์กรของฝ่ายจัดการ พร้อมระบุคุณลักษณะตำแหน่งงานและงานที่
มอบหมายอย่างครบถ้วน 
 2. มีการจัดทาข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 3. มีการจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แผน
บริหารความเสี่ยง และปลูกฝังจิตสานึกทุกฝ่ายจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรในการบริหารความเสี่ยง 
 4. มีการจัดทำข้อมูลความเสียหาย (Incidents report) ที่รวบรวมขึ้นจากที่เกิดขึ้นจริง และ
รายงานให้คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาทุกเดือน 
 5. มีการนำกิจกรรมควบคุมภายในมาปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือผังกระบวนการทำงาน  
รวมทั้งคู่มือการปฏิบัติงานอยู่เสมอๆ 
 6. ผลการประเมินคุณภาพการควบคุมภายใน โดยกรมตรวจบัญชี ช.ส.ค. ให้นำมารายงานต่อ
คณะกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. ได้พิจารณาอย่างจริงจัง 
 7. มีการจัดทำแผนสำรองระบบข้อมูล และระบบงานข้อมูลสำรอง เพ่ือความปลอดภัย รองรับกรณี
ระบบงานขัดข้อง และแผนรองรับการดำเนินงานธุรกิจต่อเนื่อง 

5. การจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  
 ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) หมายถึง  ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดนโยบายแผน
กลยุทธ์ แผนดำเนินงาน และการนำไปปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและ
สภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อรายได้และเงินกองทุน หรือการดำรงอยู่ของ ช.ส.ค. 
 ดังนั้น คณะกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. ต้องวางแผนกลยุทธ์และแผนดำเนินงานอย่างรอบคอบ 
ส่งเสริมการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งจัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานภายในที่เหมาะสมสำหรับการ
นำไปปฏิบัติ เช่น การจัดการองค์การ บุคลากร งบประมาณ ระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบการติดตาม  
และควบคุมการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและจัดการกับปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 



คู่มือการบริหารความเสี่ยง                        หน้า 26 
 

ปัจจัยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ สามารถจำแนกได้ 2  ประเภทหลัก คือ 
(1) ปัจจัยความเสี่ยงภายนอก หมายถึง ปัจจัยภายนอกที่ ช.ส.ค. ควบคุมได้ยาก หรือไม่สามารถ

ควบคุมได้ อันสงผลกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  ได้แก่ 
ภาวการณ์แข่งขัน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ ปัจจัยทางการเมือง และข้อกำหนดของทางการ 

(2) ปัจจัยความเสี่ยงภายใน หมายถึง ปัจจัยภายในที่ ช.ส.ค. สามารถควบคุมได้ แต่สามารถส่งผล
กระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์เพ่ือให้บรรลุเป้หมายได้แก่ โครงสร้างองค์กร 
กระบวนการและวิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอและคุณภาพของบุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล และ
เทคโนโลยีสำหรับการให้บริการ เป็นต้น 
 การจัดการความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ดังนี้ 
 1. มีกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์อย่างชัดเจน และถูกนำไปใช้ 
 2. มีการติดตามประเมิน ประเมินผลงาน และทบทวนแผนงานรายปีอย่างเป็นระบบ 
 3. ก่อนออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินหรือสวัสดิการ ได้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และมีการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงิน ต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงินของ 
ช.ส.ค.สมาชิก ฯลฯ เป็นต้น 
 4. มีการเตรียมสร้างกรรมการทดแทนเพ่ือความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ 
 5. มีการเตรียมสร้างเจ้าหน้าที่ระดับบริหาร หรือหัวหน้าฝ่ายทดแทนเพ่ือความต่อเนื่องในการ
ดำเนินธุรกิจ 

 6. การจัดการความเสี่ยงด้านตลาด 
 ความเสี่ยงด้านตลาด (Market Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตรา
ดอกเบี้ย ราคาตราสารและอัตราผลตอบแทนในตลาดเงินและตลาดทุน ที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้
และเงินกองทุนของ ช.ส.ค. 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Risk) เป็นความเสี่ยงที่รายได้รับผลกระทบในทาง
ลบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของรายการสินทรัพย์ หนี้สิน และรายการนอกงบแสดงฐานะการเงิน 
ทั้งหมดที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอรายได้ดอกเบี้ย มูลค่าตลาดของรายการ
เพ่ือค้า นอกจากนี้ แล้วยังรวมถึงความเสี่ยงจากการลงทุนและการเสียโอกาสในการลงทุนเพ่ือให้ได้รับ
ผลตอบแทนที่ดีกว่า 

ปัจจัยความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ได้แก่ ความเคลื่อนไหวของอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตามราคา
น้ำมัน การดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ตลอดจนการแข่งขันเพ่ือช่วงชิงส่วนแบ่ง
การตลาดโดยเฉพาะด้านเงินฝากซึ่งเป็นแหล่งเงินทุนที่สำคัญของ ช.ส.ค. ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้
ดอกเบี้ยสุทธิโดยรวม 
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ความเสี่ยงจากราคา (Price Risk) เป็นความเสี่ยงที่รายได้รับผลกระทบในทางลบเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาตราสารหนี้และตราสารทุน ทำให้มูลค่าของพอร์ตเงินลงทุนเพ่ือค้าและเผื่อขาย ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพ่ือการทำกำไรของ ช.ส.ค. ลดลง 

ปัจจัยความเสี่ยงด้านราคา ได้แก่ การปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนโยบายก็จะส่งผลต่อราคาของ
ตราสารในตลาด อาจทำให้มูลค่าของตราสารที่ ช.ส.ค.ถือครองอยู่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง การเปลี่ยนแปลงระดับ
ความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารเพิ่มข้ึนหรือลดลง 

การจัดการความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยและราคา 
1. มีการกำหนดเป้าหมายเงินปันผลในระดับท่ีสอดคล้องกับตลาดการเงิน 
2. มีการรายงานต้นทุนและผลตอบแทนทางการเงนิเป็นประจำทุกเดือน 
3. มีการฝากและลงทุนโดยเปรียบเทียบอันดับความน่าเชื่อถือ อัตราผลตอบแทนและอายุของตรา

สารของหลักทรัพย์ต่างๆ 
4. มีการกำหนดระเบียบขั้นตอนในการอนุมัติการฝากหรือการลงทุนที่ชัดเจนไม่ขัดต่อกฎหมาย 

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  (Foreign Exchange Rate Risk)
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบต่อ 
รายได้ของ ช.ส.ค. 
 ปัจจัยความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เป็น กรณีที่ ช.ส.ค. ได้กู้ยืมเงินมาเป็น
เงินสกุลต่างประเทศ และเมื่อจะชำระคืนหนี้เงินกู้ อัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลนั้น มีค่าเพ่ิมขึ้นกว่าตอนที่
ได้รับเงินกู้จนทำให้เกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศ ต้องหลีกเลี่ยงวิธีการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศ หากมีความจำเป็นจะต้องกู้ยืม ก็จะต้อง
ทำสัญญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้าในอัตราที่รองรับความเสี่ยงได้ 
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ขั้นตอนที่ 5 การติดตามประเมินผลและการรายงาน (Monitoring Evaluating and Reporting)  
 เพ่ือให้เป็นระบบบริหารความเสี่ยงที่สมบูรณ์ ช.ส.ค. จะต้องมีการติดตามผลหลังได้มีการดำเนินการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยงที่ได้วางไว้ เพ่ือสอบทานดูว่าแผนบริหารความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพดีสามารถ
ลดความเสี่ยงลงได้ให้คงดำเนินการต่อไป หรือแผนบริหารความเสี่ยงใดควรปรับเปลี่ยน โดยกำหนดความถี่
ในการติดตามผลทุก 6 เดือน โดยรูปแบบ หรือแบบฟอร์มการรายงานผล  
 การติดตามประเมินผลและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงมีขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการ
ดังนี้ 
 (1) ประสานงานติดตามผล โดยมีการติดตามผลทุก 6 เดือน ครั้ง ดังนี้ 
 เดอืนตุลาคม ติดตามผลการดำเนินงานช่วง เมษายน – กันยายน 
 เดือนเมษายน ติดตามผลการดำเนินงานช่วง ตุลาคม – มีนาคม 
 (2) คณะทำงานบริหารความเสี่ยง สรุปและทบทวนปัจจัยความเสี่ยง และจัดทำร่างรายงานการ
จัดการความเสี่ยงเสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 (3) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเสนอร่างรายงานการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ
ดำเนินการของ ช.ส.ค. เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
 (4) แจ้งส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือทำแผนรองรับความเสี่ยง  
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แผนบริหารความเสียง 

ประจำปี 2564 
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แผนบริหารความเสี่ยงชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 – 1. ด้านสินเชื่อ 

ข้อ วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง 
ประเมินความเสี่ยง 

แนวทางจัดการความ
เสี่ยง ผู้รับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความสี่ยง 

1.1 เพื่ อ ใ ห้ ผู้ บ ริ ห า รมี ข้ อ มู ล ที่
เพียงพอต่อการบริหารสินเชื่อ 

 
 
 

1.1.1. ขาดการจัดการระบบ 
ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ
ถูกต้องครบถ้วน ทัน เวลา 
และนำมาใช้ในการบริหาร
สินเชื่อ 

 
 
 
 

   1. จั ด ท ำ ร ะ บ บ เ ก็ บ
ฐานข้อมูลสมาชิกรายแห่ง 
เพื่อใช้สำหรับการอำนวย
สินเชื่อ 
2. จัดทำระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
สำหรับ เครื่องมื อ ในการ
จัดเก็บข้อมูลลูกหนี้ เพื่อให้
สามารถนำข้อมูลนั้นมาใช้
ในการบริหารสินเชื่อ 
3 .  มี ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สถานภาพลูกหนี้ที่ผิดนัด
ชำระหนี้ตั้งแต่ 2 เดือนขึ้น
ไป และมีการวิ เคราะห์
สถานภาพลูกหนี้ปกติทุก 
1 ปี เพ่ือให้ฐานข้อมูลเป็น
ปัจจุบัน 
4. การรักษาลูกหนี้และ
สร้างแรงจูงใจในการชำระ
หนี้สำหรับลูกหนี้ที่ดี 

หลัก  
ฝ่ ายจัดการธนกิ จ
และสวัสดิการ 
สนับสนุน  
ช.ส.ค. สาขา 
ฝ่ าย เทคโน โลยี
สารสนเทศ 

 

1.รายงานการวิเคราะห์เงินกู้ 
2.ฐานข้อมูลของสหกรณ์สมาชิก 
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ข้อ วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง 
ประเมินความเสี่ยง 

แนวทางจัดการความ
เสี่ยง ผู้รับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความสี่ยง 

1.2 เพื่อให้ลูกหนี้เงินกู้ชำระหนี้ได้
ตามสัญญาและลดอัตราหนี้คั่ง
ค้าง จากอัตราร้อยละ 10 ให้
เหลืออัตราร้อยละ 5 
      

1.2.2. การพิจารณาให้เงินกู้
และการปรับโครงสร้างหนี้
ไม่ ได้ ใ ห้ ค ว าม ส ำคั ญ กั บ
ความสามารถในการชำระหนี้ 
 
 
1.2.3 การกำกับติดตามหนี้
ขาดประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   1. การวิเคราะห์สินเชื่อให้
คำนึงถึงกระแสเงินสดและ
ความสามารถในการชำระ
หนี้ของสหกรณ์สมาชิกผู้ขอ
กู้เป็นอันดับแรก 
 
1. ติดตามการชำระหนี้ของ
ลูกหนี้ ให้ เป็นไปตามงวด
ชำระที่กำหนดไว้ 
2 . ติ ด ต ามสถานการณ์
ด ำ เ นิ น ง า น แ ล ะ ใ ห้
ข้อแนะนำหรือร่วมทำแผน
ฟื้นฟู ของลูกหนี้ 
3. กำหนดอัตราหนี้คั่งค้าง
ให้ลดลง หรือไม่เกินอัตรา
ร้อยละ 5 
 4. ติดตามการชำระหนี้ของ
ลูกหนี้จัดชั้นต่ำกว่าคุณภาพ 
ลูกหนี้ ระหว่างดำเนินคดี
และลูกหนี้ตามคำพิพากษา
อย่างต่อเนื่อง 

หลัก  
ฝ่ ายจัดการธนกิ จ
และสวัสดิการ 
สนับสนุน  
ช.ส.ค. สาขา 
 
หลัก  
ฝ่ ายจัดการธนกิ จ
และสวัสดิการ 
สนับสนุน  
ช.ส.ค. สาขา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. รายงานการวิเคราะห์เงินกู ้
2 . ฐ าน ข้ อมู ล ขอ งสห กรณ์
สมาชิก 
 
 
 
1.รายงานการติดตามแผนฟื้นฟู
ของลูกหนี้ 
2.รายงานอัตราหนี้คั่งค้างของ
ลูกหนี้ 
3.รายงานการติดตามการชำระ
หนี้ทุก 1 เดือน 
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ข้อ วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง 
ประเมินความเสี่ยง 

แนวทางจัดการความ
เสี่ยง ผู้รับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 

โอกาส ผลกระทบ ระดับ 
ความสี่ยง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2.4 ความไม่ เพี ยงพอต่อ
การประมาณการสำรองค่า
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 
 

5. ลูกหนี้ตามคำพิพากษา
ไม่ชำระหนี้ ให้ดำเนินการ
บังคับคดี 
6. รายงานความคืบหน้าใน
การติดตามลูกหนี้จัดชั้นต่ำ
กว่าคุณภาพ ลูกหนี้ระหว่าง
ดำเนินคดี และลูกหนี้ตาม
คำพิพากษา ทุก 3 เดือน 
 
1. รายงานความคืบหน้าใน
การติดตามลูกหนี้จัดชั้นต่ำ
กว่าคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หลัก  
ฝ่ ายจัดการธนกิ จ
และสวัสดิการ 
สนับสนุน  
ช.ส.ค. สาขา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.รายงานอัตราหนี้คั่งค้างของ
ลกูหนี้ 
3.รายงานการติดตามการชำระ
หนี้ทุก 1 เดือน 
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 แผนบริหารความเสี่ยงชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564  – 2. ด้านการลงทุน 

ข้อ วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง 
ประเมินความเสี่ยง 

แนวทางจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดช
อบ การติดตามประเมินผล 

โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 

ความสี่ยง 

2.1 เพื่อให้ ช.ส.ค. ได้รับการชำระ
คืนจากเงินนที่นำไปลงทุนอย่าง
ครบถ้วน 

2.1.1 การตัดสินใจนำเงิน
ไปฝากหรือลงทุนโดยให้
ค ว า ม ส ำ คั ญ เ รื่ อ ง
ผลตอบแทนมากกว่าการ
พิ จารณ าอย่ างละ เอียด
รอบคอบถึงความสามารถ
ใน ก า ร ส่ ง คื น เงิ น ต า ม
กำหนด 

   1.มีการกำหนดนโยบายกำหนด
สัดส่วนการจัดสัดส่วนการลงทุน
เพื่อกระจ่ายความเสี่ยง 
2.มีการกำหนดนโยบายหรือ
แผนการลงทุนโดยพิจารณาถึง
อันดับความน่าเชื่อถือ อัตรา
ผลตอบแทนและอายุของตรา
สารของหลักทรัพย์ต่างๆ 
3.มีการรายงานผล วิเคราะห์
และปรับปรุงแผนการลงทุน 

ฝ่ายบริหาร
เงิน 

1.ประกาศนโบบายสัดส่วนการลงทุน 
2 .ร า ย ง า น ท า ง ก า ร เ งิ น ล ง ทุ น 
เปรียบเทียบตามประกาศนโบบาย
สัดส่วน การลงทุน 
3.แผนการฝากและการลงทุน 
4.รายงานการเงินการลงทุน 
5.รายงานผลวิเคราะห์และปรับปรุง
แผนการลงทุน 

2.2 เพื่อให้ ช.ส.ค. มีฐานข้อมูลที่มี
ป ระสิทธิภาพและสามารถ
นำมาตัดสินใจ ในการนำเงินไป
ลงทุน 

2.2.2 ขาดการจัดการระบบ 
ที่มีประสิทธิภาพครบถ้วน 
ทันเวลา และนำมาใช้ ใน
การบริหารเงินลงทุน 

   1.ออกแบบจัดทำระบบเก็บ
ฐานข้อมูลด้านต่างๆ ของผู้ออก
หุ้นรายแห่ง เพื่อใช้สำหรับการ
ตัดสินใจจะลงทุนคร้ังต่อไป 
2.สรุปผลหรือรวบรวมข้อมูล
ความเคลื่อนไหว จากประมาณ
การของนักวิเคราะห์จากบริษัท
หลักทรัพย์ รายงานต่อผู้บริหาร 
ทุกไตรมาส 

ฝ่ายบริหาร
เงิน 

1.ระบบฐานข้อมูล ที่มีประสิทธิภาพ
สำหรับเป็น เครื่องมือในการจัดเก็บ
ข้อมูล ผู้ออกหุ้นกู้ เพื่อให้สามารถนำ
ข้ อ มู ล นั้ น ม า ใ ช้ ใน ก า ร ติ ด ต า ม 
ตรวจสอบหรือจะนำเงินไปลงทุนครั้ง
ต่อไป 
2.รายงานการสรุปผลหรือข้อมูลความ
เคลื่อนไหว จากการประมาณการของ
นักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ 
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แผนบริหารความเสี่ยงชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 – 3. ด้านสภาพคล่อง  

ข้อ วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง 
ประเมินความเสี่ยง 

แนวทางจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ความสี่ยง 
3.1 เพื่อให้ ช.ส.ค. สามารถชำระหนี้

และภาระผูกพันเมือถึงกำหนด 
3.1.1 ไ ม่ มี ก า ร จั ด ท ำ
ประมาณการเงินสด ติดตาม
ประเมินและทบทวนสถานะ
การเงินและสภาพคล่องของ 
ช .ส .ค . อย่ า ง ใกล้ ชิ ด เป็ น
ประจำสม่ำเสมอ 
 

   1.จัดทำประมาณการกระแส
เ งิ น ส ด  ( Cash Flow 
Projection) รายปี รายเดือน 
รายสัปดาห์  รายวัน  เสนอ
ผู้จัดการใหญ่ 
2. การนำข้อมูลจริงทุกสิ้ น
เดือนมา พิจารณาปรับปรุง
ประมาณการเงินสด 
3. รายงานกระแสเงินสดต่อ
ผู้จัดการใหญ่ 

ห ลั ก  ฝ่ า ย
บริหารเงิน 
สนับสนุน  
- ฝ่ ายจัดการธน
กิจและสวัสดิการ 

-ช.ส.ค. สาขา 

 

1. ประมาณการเงินสดรับจ่าย
ลว่งหน้า ช.ส.ค. 
2. ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการอำนวยการหรือ
คณ ะกรรมการดำเนินการ
แล้วแต่กรณี 

 

3.1.2. แผนการจัดหาทุนและ
แผนการใช้ทุนไม่สัมพันธ์กับ
สภาพคล่องของ ช.ส.ค. 
 
 
 
 
 
 
 

   1 . จัดทำแผนการให้สินเชื่อ
กั บ ส ห ก ร ณ์ ส ม า ชิ ก แ ล ะ
สหกรณ์อื่นเป็นรายเดือน 
2. ติดตามแผนการให้สินเชื่อ
กั บ ส ห ก ร ณ์ ส ม า ชิ ก แ ล ะ
สหกรณ์อื่นเป็นรายเดือน 
3.การกำหนดกรอบนโยบาย
การบ ริห ารสิ นท รัพ ย์ และ
หนี้สินกระจายแบบไม่กระจุก
ตัว 

ห ลั ก  ฝ่ า ย
บริหารเงิน 
สนับสนุน  
- ฝ่ายจัดการธน
กิจและสวัสดิการ 

-ช.ส.ค. สาขา 
 
 
 
 

1 .แผน การระดม เงิน ฝ าก 
แผนการลงทุน และ แผนการ
ให้สินเชื่อประจำปี 
2.รายงานการติดตามและ
ประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนการระดมเงินฝาก 
แผนการลงทุน และแผนการ
ให้สินเชื่อ 
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ข้อ วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง 
ประเมินความเสี่ยง 

แนวทางจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ความสี่ยง 
3.1.3 ไม่ มี แผนในการจัด
สภาพคล่องในสถานการณ์
ฉุกเฉิน 

1. จัดทำเงิน เบิก เกินบัญชี
สถาบันการเงินอ่ืน 
2. ใ ห้ จั ด ท ำ ท ะ เ บี ย น
หลักทรัพย์เรียงลำดับความสา
มาถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เร็ว
แล ะล ำดั บ ความ เสี ย ห าย 
(เรียงลำดับจากเสียประโยชน์
น้อยที่สุด) 
3.ทบทวนเป็นประจำทุกเดือน
และรายงานให้ผู้บริหารทราบ 
 
 

ฝา่ยบริหารเงิน 
 

1.รายงานการดำรงอัตราส่วน
ความเพียงพอของแหล่งเงิน
กับการใช้เงิน ในระยะ 1 ปี 
ข้างหน้า 
2.รายงานอัตราส่วนการดำรง
สิ น ท รั พ ย์ เ พื่ อ ร อ ง รั บ
สถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่
มีความรุนแรง 
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แผนบริหารความเสี่ยงชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 – 4. ด้านปฏิบัติการ 

ข้อ วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง 
ประเมินความเสี่ยง 

แนวทางจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 
โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

4.1 เพื่ อ ให้  ช .ส .ค . ไม่ เกิ ด
ค ว า ม เ สี ย ห า ย อั น
เนื่องมาจากการขาดการ
กำกับดู แลกิจการที่ ดี  
หรือขาดธรรมาภิบาล 

4.1.1. ไม่มีการปรับปรุงหรือ
ท บ ท ว น โ ค ร ง ส ร้ า ง ใ ห้
สอดคล้ อ งกั บภ ารกิ จของ
องค์กรในปัจจุบัน 
 
 

   1. ตั้ งคณะทำงานปรับปรุง
หรือทบทวนโครงสร้างเพื่อให้
สอดคล้ อ งกั บภ ารกิ จของ
องค์กร 
2. ประเมินวัดประสิทธิภาพ 
แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ใน ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น จ า ก  Job 
description 
3. ท บ ท วน แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
คู่ มื อ ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ใ ห้
ครอบคลุมในทุกด้าน 

- ฝ่ายบริหารงาน

บุคคล 
1. รายงานผลการทบทวนโครงสร้าง 
2. รายงานผลการประเมินอย่างน้อย
ปีละ 1 คร้ัง 
3. คู่มือการปฏิบัติงานมีการปรับปรุง
ทุกป ี
 

4.1.2. ไม่มีการนำกิจกรรม
ควบคุมภายในมาปรับปรุง
ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือผัง
กระบวนการทำงาน ตามคู่มือ
การปฏิบัติงานที่มีการทบทวน
และปรับปรุงใหม่   

   1. มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
กระบวนการควบคุมภายใน
ข อ งอ งค์ ก ร  (จั ด ท ำ ก า ร
ควบคุมภายในองค์กรทำการ
ประเมินคุณภาพการควบคุม
ภายใน    ช.ส.ค. เพื่อกำกับ
ควบคุมการบริหาร ช.ส.ค.) 

- ฝ่ายบัญชีและ
งบประมาณ 

1. รายงานการควบคุมภายในของ     
ช.ส.ค.  
2. รายงานการตรวจการประเมิน
ควบคุมภายใน 
3.รายงานผลการติดตามประเมินผล
อย่างน้อยปีละคร้ัง 
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ข้อ วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง 
ประเมินความเสี่ยง 

แนวทางจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 
โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

2. ผลการประเมินการควบคุม
ภายในมาปรับปรุงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานหรือผังกระบวนการ
ทำงาน เพื่อปรับปรุงคู่มือการ
ปฏิบัติงานของแต่ละส่วนงาน 
3. มีการติดตามประเมินผล 
และปรับปรุงแผนการควบคุม
ภายใน 

  

4.2 เพื่ อให้การดำเนินงาน
เป็นไปตามมาตรฐาน 

4.2 .3 . ขาดการนำผลการ
ประเมินคุณภาพการควบคุม
ภายในโดยกรมตรวจบัญชี
ส ห ก ร ณ์  เ ส น อ ต่ อ
คณะกรรมการดำเนินการได้
พิจารณาเชิงวิเคราะห์  

   1. นำผลการประเมินคุณภาพ
การควบคุมภายในของ กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์มาทบทวน
ปรบัปรุงเป็นประจำทุกปี 

- ฝ่ายบญัชีและ
งบประมาณ 

1. ผลการประเมินคุณภาพการ
ควบคุมภายในโดยตรวจบัญชี
สหกรณ์ 
2 .ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ข อ ง
คณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 

4.3 เพื่อให้ ช.ส.ค.สามารถ
ให้บ ริการแก่ สหกรณ์
สมาชิกได้อย่างต่อเนื่อง 

4.3.4. ไม่ มี การจัดทำแผน
สำรองข้อมูลระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบงาน
ข้ อ มู ล ส ำ รอ ง  เพื่ อ ค ว า ม
ป ล อ ด ภั ย ร อ ง รั บ ก ร ณี

   1.สำรองขอมูลแบบ Real time 
ด้วยระบบ mirror Site หรือ 
Disaster Recovery Site 
สามารถกู้คืนข้อมูลเมื่อเกิดภัย
พิบัต ิ

- ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.รายงานการติดตั้งและใช้งาน
ระบบ Mirror Site 
2.แผนสำรองฉุกเฉินและรายงาน
การทดสอบเสมือนจริง 
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ข้อ วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง 
ประเมินความเสี่ยง 

แนวทางจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 
โอกาส ผลกระทบ 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

ระบบงานขัดข้องและแผน
รองรับการดำเนินงานธุรกิจ
ต่อเนื่อง 

2.จัด ให้มีแผนสำรองกรณี
ฉุกเฉิน (Contingency Plan) 
และทดสอบเสมือนจริงปีละ
คร้ัง 

- ฝ่าย
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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 แผนบริหารความเสี่ยงชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 – 5. ด้านกลยุทธ ์

ข้อ วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง 

ประเมินความเสี่ยง 

แนวทางจัดการความเสี่ยง 
ผู้รับผิดชอ

บ 
การติดตามประเมินผล 

โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

5.1 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป
ตามแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้อง
กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป 

5.1.1 การจัดทำแผนงานและ
งบประมาณประจำปี (แผนปฏิบัติ
การ) ไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 

   1. นำผลการประเมินแผนงานและ
งบประมาณประจำปี มาทวบทวน
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์  
 
 

- ฝ่ า ย
บ ริ ห า ร
ทั่วไป 

1. แผนกลยุทธ ์
2.แผนงานและงบประมาณ
ประจำป ี

5.1.2. ข า ด ก า ร ป ร ะ เ มิ น
ความสำเร็จและความก้าวหน้า
ของแผลกลยุทธ์ 

   1. ประเมินความสำเร็จของแผน
กลยุทธ์ทุก  1 ปี 

- ฝ่ า ย
บ ริ ห า ร
ทั่วไป 

1. รายงานการติดตาม
ประเมินผลทุกปี และทุกรอบ
ของแผนกลยุทธ ์

5.1.3. ก่ อ น อ อ ก ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ทางการเงิน หรือสวัสดิการ ไม่มี
การศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการให้   ละเอียดรอบคอบ 
(Project feasibility  study) 

   1. วิเคราะห์องค์ประกอบสำคัญ 
คือ วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
รูปแบบการดำเนินงาน แผนการ
ตลาดและประชาสัมพันธ์ 
 

หลัก 
ฝ่ายจัดการ
ธนกิจและ
สวัสดิการ 
สนับสนุน 
ฝ่ายบริหาร
เงนิ 
-ช.ส.ค.
สาขา 

1.รายงานโครงสร้างทางการเงนิ 
ต้นทุนและผลตอบแทนทางการ
เงินและงบประมาณของ ช.ส.ค. 
2.รายงานโครงสร้างอายุของ
สมาชิกอัตราการเสียชีวิตในแต่
ละปี  
3.รายงานการศึกษาความ
เป็นไปได้ของโครงการที่มี
องค์ประกอบครบถ้วน 
 
4. รายงานการจัดเก็บข้อมูล
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ข้อ วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง 

ประเมินความเสี่ยง 

แนวทางจัดการความเสี่ยง 
ผู้รับผิดชอ

บ 
การติดตามประเมินผล 

โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

เข้าถึง และการใช้บริการใน
ผลิตภัณฑ์จากผู้ใช้บริการ 
5.ร าย งาน การศึ กษ าค วาม
เป็นไปได้ก่อนออกผลิตภัณฑ์
ร่วมกับฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
6.รายงานการประชาสัมพันธ์ 
การเจาะตลาด ร่วมกับฝ่ าย
วิ ช า ก า ร  ฝ่ า ย เท ค โน โล ยี
สารสนเทศ 

5.1.4. ไม่มีการเตรียมการสร้าง
กรรมการท ดแทน เพื่ อความ
ต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ 

   1 . จั ด ท ำ ห ลั ก สู ต ร ส ำ ห รั บ
กรรมการ ช.ส.ค. (บทบาทหน้าที่
คณะกรรมการและการบริหารด้าน
การจัดการองค์กร 
ตามที่กฎกระทรวงกำหนด) 
2.จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้
กับคณะกรรมการ และผ่านการ
อบรมทั้ง 15 คน 
3.จัดทำทะเบียนประวัติเกี่ยวกับ
การศึกษา คุณวุฒิ ประสบการณ์ 
และการผ่านการอบรม 

ฝ่าย
บริหารงาน
บุคคล 
 
สำนัก
ผู้บริหาร 
 
สถาบัน
พัฒนา
เครดติยู
เนี่ยน 

1.ประเมินความรู้จาก
แบบทดสอบก่อนและหลังการ
ฝึกอบรม 
2.ทะเบียนประวัติการอบรม
ของกรรมการ 
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ข้อ วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง 

ประเมินความเสี่ยง 

แนวทางจัดการความเสี่ยง 
ผู้รับผิดชอ

บ 
การติดตามประเมินผล 

โอกาส ผลกระทบ 
ระดับ 
ความ
เสี่ยง 

5.1.5. ข าด ก ารว า งแ ผ น ก า ร
เตรียมสร้ า ง เจ้ าหน้ าที่ ระดั บ
บริหารทดแทนเพื่อความต่อเนื่อง
ในการดำเนินงาน 

   1. มีแผนงานเตรียมสร้าง ผู้จัดการ
ใหญ่ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้จัดการ  
ทดแทน เพื่อความต่อเนื่องในการ
ดำเนินงาน 
2. จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้
กับบุคลากรแต่ละตำแหน่งให้มี
ความชัดเจนและเชี่ยวชาญในงาน 
3. มีบุคลากรที่ผ่านการพัฒนาเพื่อ
เตรียมสร้างบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่ง
ตามแผน 
4.การติดตามผลความก้าวหน้าแต่
ละตำแหน่ง 

ฝ่ า ย
บริหารงาน
บุคคล 
 
สถาบนั
พัฒนา
เครดิตยู
เนี่ยน 
 

1 . แ ผ น พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร
รายบุคคล (มีการจัดอบรมให้
ภายในองค์กรและมีการส่งไป
อบรมกับหน่วยงานภายนอก) 
2. แผนพัฒนาความก้าวหน้า
ของบุคลากร ช.ส.ค. 
3.รายงานการประเมินผลการ
พัฒนาบุคลากรรายบุคคลตาม
แผนพัฒนาบุคลากรของ ช.ส.ค. 
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 แผนบริหารความเสี่ยงชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564  – 6. ด้านตลาด 

ข้อ วัตถุประสงค ์ ปัจจัยเสี่ยง 
ประเมินความเสี่ยง 

แนวทางจัดการความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ การติดตามประเมินผล 
โอกาส ผลกระทบ ระดับ 

ความสี่ยง 
6.1 เพื่ อ ให้ ผลตอบแทน 

ต้นทุนและรายได้ของ   
ช .ส .ค . ไ ม่ เกิ ด ผ ล
กระทบในทางลบจาก
การเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยและราคาตรา
สารในตลาดเงินและ
ตลาดทุน 

6.1.1. ไม่มีการบริหารต้นทุน
และผลตอบแทนที่เหมาะสม 
 

   1. เป รี ย บ เที ย บ ผ ล ก า ร
ดำเนินงานตามเป้าหมายและ
นำไปใช้ในการบริหารงาน 
2. มีการรายงานต้นทุนและ
ผลตอบแทนทางการเงินเป็น
ประจำทุกเดือน 
3. มีการเปรียบเทียบระหว่าง
ต้นทุนกับผลตอบแทน และ
ส่ ว น เห ลื่ อ ม  พ ร้ อ ม กั บ
วิ เค ร า ะ ห์ แ น ว โน้ ม อั ต ร า
ผลตอบแทนในตลาดเงินและ
ตลาดทุน 

ห ลั ก  ฝ่ า ย
บริหารเงิน 
สนับสนุน  
- ฝ่ายบัญชีและ
งบประมาณ 

1. แ ผ น งา น งบ ป ร ะ ม า ณ
ประจำปี 
2.ผลการดำเนินประจำเดือน 
3 . ร า ย ง า น ต้ น ทุ น แ ล ะ
ผลตอบแทนทางการเงินเฉลี่ย
ถ่วงน้ำหนักประจำเดือน 
4. รายงานวิเคราะห์แนวโน้ม
เศรษฐกิจและทิศทางดอกเบี้ย
จากสถาบันการเงินต่างๆ 

  
 

 
 

 
 


