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บทวเิคราะห์งบการเงนิ 
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยาซากแิละในเครือ  จํากดั 

ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2560 
                      
 

โดย ดร.ธนาดล รักษาพล* 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  8910  

 
ทางสาํนกังานเห็นว่าการวิเคราะห์งบการเงินมีความสาํคญัต่อสหกรณ์ฯ ท่ีจะประเมินการบริหารงาน

ของฝ่ายบริหาร พยากรณ์ฐานะการเงินในอนาคตและผลท่ีจะเกิดข้ึน รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือกลัน่กรองประกอบ         
การออมเบ้ืองตน้ เพื่อเลือกลงทุนซ้ือหุ้นเพิ่มหรือวิเคราะห์ความเส่ียง จึงไดจ้ดัทาํบทวิเคราะห์งบการเงิน ณ วนัท่ี   
31 ตุลาคม 2560 ท่ีมีการเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีสาํคญัของสหกรณ์ฯ กบัขอ้มูลและอตัราส่วนถวัเฉล่ียของสหกรณ์
ออมทรัพยอ่ื์น ทั้งระบบทัว่ประเทศท่ีมีขนาดเดียวกนั ณ ปี 2559 (PEER GROUP 2016) ท่ีนาํขอ้มูลพื้นฐานมาจาก
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ตามรายละเอียดผลการวิเคราะห์ท่ีไดเ้ป็นดงัน้ี  
 
(1)  หลกัเกณฑ์ทีใ่ช้ในการจัดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยาซากแิละในเครือ จํากดั 

                  สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยาซากแิละในเครือ  จํากดั  ได้รับการจัดให้เป็นสหกรณ์ขนาด  “ใหญ่มาก” 
 
  *  ใหญ่มาก หมายถึง คะแนนรวมระหว่าง   9.26 – 12.00 
               ใหญ่ หมายถึง คะแนนรวมระหว่าง   6.51 –  9.25 
                กลาง หมายถึง คะแนนรวมระหว่าง   3.76  – 6.50 
 

 

* อดีตผู้ตรวจสอบบัญชีอาวุโส บริษทั สํานักงาน เอนิส์ท แอนด์ ยงั จาํกดั ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที ่8910 บช.ด. (จุฬาฯ ) บช.ม (จุฬาฯ) บช.บ (จุฬาฯ 
เกยีรตินิยมอนัดับ 1) ประกาศนียบัตรผู้เช่ียวชาญด้านการรายงานทางการเงิน (Dip TFR) ผู้บรรยายพเิศษ มหาวทิยาลยัฯ  นักวชิาการคณะกรรมการกาํหนดมาตรฐานการบัญชี 

สภาวชิาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์และวทิยากรพเิศษชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย และ กรมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์ 
บริษัท สํานักงานสามสิบส่ี

ออดติ จํากดั 
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รายการ 
คะแนน ของ
แต่ละ หัวข้อ  

สหกรณ์ออมทรัพย์         
ไทยยาซากแิละในเครือ 

จํากดั 
ใหญ่มาก 
9.26-12 

ใหญ่ 
6.51-9.25 

กลาง 
3.76-6.50 

จํานวน คะแนนทีไ่ด้ 

1.  จํานวนสมาชิก (หน่วย:คน)       

     มากกว่า 924 – 1,639 2.50      

     มากกว่า 1,640 – 2,912 2.75      

     มากกว่า 2,912 3.00 6,826 3    

2.  ทุนดําเนินงาน (หน่วย:ล้านบาท)       

     มากกว่า 60.70 – 259.50 3.33      

     มากกว่า 259.50 – 1,110.00 3.67      

     มากกว่า 1,110.00 4.00 2,706.73 4    

3.  รายได้ธุรกจิหลกั  (หน่วย:ล้านบาท)       

      มากกว่า 30.80 – 144.00  4.17      

      มากกว่า 144.00 – 672.00 4.58 146.77 4.58    

      มากกว่า 672.00 5.00      

รวมคะแนนทีไ่ด้   11.58    

 

(2)  อตัราส่วนทีสํ่าคญัของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลีย่โดยรวมเปรียบเทยีบกบั 

        สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยาซากแิละในเครือ จํากดั          

ผลการดําเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมอยู่ในระดับ   “*ดี”  

ดีมาก   หมายถึง  ดีกวา่ค่าเฉล่ียของสหกรณ์อ่ืนในระดบัเดียวกนั 
*ดี        หมายถึง  มีค่าเท่ากบัหรือใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียของสหกรณ์อ่ืนในระดบัเดียวกนั 
พอใช้   หมายถึง  นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียของสหกรณ์อ่ืนในระดบัเดียวกนั 
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รายการ หน่วย 

อตัราส่วน ของ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 

ไทยยาซากแิละในเครือ จํากดั 

อตัราส่วน
สหกรณ์ออม
ทรัพย์เฉลีย่ 

ขนาดใหญ่มาก 

(Peer  Group) 

ดมีาก ด ี
พอใช้

หรือต้อง
ปรับปรุง 

  ปี 2560 ปี 2559 ปี 2559    

1. ด้านความเพยีงพอของเงนิทุนต่อความเส่ียง        

1.1 อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน เท่า 0.12 0.12 1.17    

1.2 อตัราส่วนทุนสาํรองต่อสินทรัพย ์ เท่า 0.05 0.05 0.04    

1.3 อตัราการเติบโตของทุนสหกรณ์ ร้อยละ 11.31 11.62 8.71    

1.4 อตัราการเติบโตของหน้ี ร้อยละ 6.93 (8.21) 8.82    

1.5 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน ร้อยละ 5.70 5.84 7.19    

2. ด้านคุณภาพของสินทรัพย์        

2.1 อตัราหมุนของสินทรัพย ์ รอบ 0.06 0.06 0.05    

2.2 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ ร้อยละ 5.09 5.15 3.31    

2.3 อตัราการเติบโตของสินทรัพย ์ ร้อยละ 10.84 9.05 8.77    

3. ด้านการทาํกาํไร        

3.1  กาํไรต่อสมาชิก บาท/คน 19,190.49 17,491.40 23,809.07    

3.2  เงินออมต่อสมาชิก บาท/คน 355,109.05 314,733.40 523,860.57    

3.3  หน้ีสินต่อสมาชิก บาท/คน 341,599.56 325,857.69 570,177.49    

3.4  อตัราการเติบโตของทุนสาํรอง ร้อยละ 10.69 10.21 10.03    

3.5  อตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิ ร้อยละ 8.74 12.09 9.14    

3.6  อตัรากาํไรสุทธิ ร้อยละ 89.27 88.60 54.84    

4. ด้านสภาพคล่อง        

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน เท่า 1.44 1.41 0.38    
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1.  ความเพยีงพอของเงนิลงทุนต่อความเส่ียง 

 1.1 อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุน 

 สหกรณ์ฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนปีปัจจุบนั เท่ากบั 0.12 เท่า ปีก่อน 0.12 เท่า ซ่ึงเท่ากบัปีก่อน 
และเม่ือเทียบกบัอตัราส่วนเฉล่ียโดยรวมปี 59 (Peer Group) เท่ากบั 1.17 แสดงให้เห็นว่า “สหกรณ์ฯ บริหารงาน
ด้านเงินรับฝากและการชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อยู่ในระดับที่ดี เม่ือเทียบกับปีก่อนและค่าเฉลี่ย โดยรวมสหกรณ์ฯ     
มีสัดส่วนการกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินลงทุนภายนอกเพียงเล็กน้อย เม่ือเทียบกับสัดส่วนการรับฝากเงินและการ   
ออมเงินผ่านการถือหุ้นของสหกรณ์ ย่อมแสดงให้เห็นว่าเจ้าของทุน คือ สมาชิกยังคงได้รับความคุ้มครองจํานวน
เงินทีนํ่ามาฝากและลงทุนถือหุ้นอยู่กบัสหกรณ์ฯ ในระดับทีย่งัมีความม่ันคงอยู่” 

  1.2 อตัราส่วนทุนสํารองต่อสินทรัพย์    

   สหกรณ์ฯ มีอตัราส่วนทุนสํารองต่อสินทรัพยปี์ปัจจุบนั เท่ากบั 0.05 เท่า ปีก่อน 0.05 เท่า          
ซ่ึงเท่ากบัปีก่อนและเม่ือเทียบกบัอตัราส่วนเฉล่ียโดยรวมปี 59 (Peer Group) เท่ากบั 0.04 เท่า แสดงให้เห็นว่า 
“สหกรณ์ฯ มีความสามารถในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี ซ่ึงส่งผลต่อการจัดสรรทุนสํารองใน
ระดับทีเ่หมาะสมและช่วยเสริมสร้างให้สหกรณ์ฯ มีความม่ันคงยิง่ๆ ขึน้ไป” 

 1.3 อตัราการเติบโตของทุนสหกรณ์ 

 สหกรณ์ฯ มีอตัราการเติบโตของทุนสหกรณ์ ปีปัจจุบนั ร้อยละ 11.31 ปีก่อนร้อยละ 11.62 ซ่ึง
ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 0.31 และเม่ือเทียบกบัอตัราส่วนเฉล่ียโดยรวมปี 59 (Peer Group) เท่ากบัร้อยละ 8.71     
แสดงให้เห็นว่า “สหกรณ์ฯ มีอัตราการเติบโตของทุนสหกรณ์ฯ ลดลงจากปีก่อนเล็กน้อยแต่ยังคงสูงกว่าอัตรา 
ส่วนเฉลี่ย ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า สหกรณ์ฯ มีความสามารถในการบริหารงานที่ดีมากและยังสามารถสร้างความ
เช่ือม่ันให้กับสมาชิกได้อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้สมาชิกไว้วางใจในสหกรณ์ฯ และนําเงินมาลงทุนกับสหกรณ์ฯ    
เพิม่สูงขึน้อย่างต่อเน่ือง”  

   1.4  อตัราการเติบโตของหนี ้

 สหกรณ์ฯ มีอตัราการเติบโตของหน้ี ปีปัจจุบนั ร้อยละ 6.93 ปีก่อนร้อยละ (8.21) ซ่ึงเพิ่มข้ึนจาก 
ปีก่อนมากถึงร้อยละ 15.14 และเม่ือเทียบกบัอตัราส่วนเฉล่ียโดยรวมปี 59 (Peer Group) เท่ากบัร้อยละ 8.82   
แสดงใหเ้ห็นวา่ “อตัราการเติบโตของหนีสู้งกว่าปีก่อนมากแต่ตํ่ากว่าอตัราส่วนเฉลีย่โดยรวม ซ่ึงถือเป็นเร่ืองดีมาก 
ทั้งนี้เน่ืองจากในปีนี้ มีการจ่ายคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงินทั้งจํานวน อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ฯ ควรมีการวางแผน
และกําหนดนโยบายการบริหารงาน โดยมุ่งเน้นทั้งการรับฝากเงินจากสมาชิกควบคู่ไปกับส่วนของทุน เพื่อนํามา
เป็นทุนหมุนเวียนในการบริหารและดําเนินงานของสหกรณ์ฯ โดยต้องคํานึงถึงปัจจัยด้านต้นทุนทางการเงิน           
เป็นสําคญั” 
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 1.5 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน 

                สหกรณ์ฯ มีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนปีปัจจุบนัร้อยละ 5.70 ปีก่อนร้อยละ 5.84 ซ่ึงลดลง
จากปีก่อนเลก็นอ้ย แต่เม่ือเทียบกบัอตัราส่วนเฉล่ียโดยรวมปี 59 (Peer Group) เท่ากบัร้อยละ 7.19 แสดงใหเ้ห็นว่า  
“สหกรณ์ฯ ยงัคงมีความสามารถในการบริหารงานในการสร้างผลตอบแทนให้กบัเจ้าของทุนได้ใกล้เคียงกบัปีก่อน
แต่ตํ่ากว่าสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งอื่นที่มีขนาดเดียวกัน ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ยังคงต้องวางแผนเพื่อให้มีผลตอบแทน  
ต่อส่วนของทุนเพิม่ขึน้ต่อไป โดยต้องอยู่บนพืน้ฐานทีว่่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของสหกรณ์ฯ คอื มอบความเป็นอยู่ที่ดี
และความพงึพอใจแก่มวลสมาชิก มิใช่มุ่งแต่หารายได้และผลตอบแทนจากสมาชิกเพยีงอย่างเดียว” 

2.  คุณภาพของสินทรัพย์ (Assets Quality) 

          2.1 อตัราการหมุนของสินทรัพย์ 

    สหกรณ์ฯ มีอตัราหมุนของสินทรัพยปี์ปัจจุบนั 0.06 รอบ ปีก่อน 0.06 รอบ ซ่ึงเท่ากับปีก่อน   
และเม่ือเทียบกบัอตัราส่วนเฉล่ียโดยรวมปี 59 (Peer Group) เท่ากบั 0.05 รอบ แสดงใหเ้ห็นว่า “สหกรณ์ฯ มีรอบ
การใช้สินทรัพย์เพือ่ก่อให้เกดิรายได้และผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์ดี เม่ือเทยีบกบัปีก่อนและอตัราส่วนเฉลีย่โดยรวม 
อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ฯ ควรเพิ่มกลยุทธ์ในการสร้างรายได้และผลตอบแทนจากการหมุนเวียนสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้มี
ประสิทธิภาพและให้มีความรวดเร็วยิง่ขึน้ต่อไป” 

 2.2 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 

   สหกรณ์ฯ มีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ปีปัจจุบนั ร้อยละ 5.09 ปีก่อนร้อยละ 5.15 ซ่ึงลดลง
จากปีก่อนเลก็นอ้ย และเม่ือเทียบกบัอตัราส่วนเฉล่ียโดยรวมปี 59 (Peer Group) เท่ากบัร้อยละ 3.31 แสดงใหเ้ห็นว่า 
“สหกรณ์ฯ มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ในระดับที่ใกล้เคียงกับปีก่อน และยังคงสูงกว่าอัตราส่วนเฉลี่ย
โดยรวม ย่อมแสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการดําเนินการมีการบริหารงานอยู่ในระดับที่ดีมาก โดยมีการนําสินทรัพย์ 
มาใช้ประโยชน์และสร้างผลตอบแทนอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรกต็าม คณะกรรมการดําเนินการยังคงต้องเพิ่ม
กลยุทธ์ในการบริหารงานและจัดให้มีการใช้สินทรัพย์อย่างคุ้มค่าในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ต้องตั้งอยู่บนพืน้ฐานความ
พงึพอใจสูงสุดของสมาชิกเป็นสําคญั” 

            2.3 อตัราการเติบโตของสินทรัพย์ 

   สหกรณ์ฯ มีอตัราการเติบโตของสินทรัพย ์ปีปัจจุบนัร้อยละ 10.84 ปีก่อนร้อยละ 9.05 ซ่ึงเพิ่มข้ึน
จากปีก่อนถึงร้อยละ 1.79 และเม่ือเทียบกบัอตัราส่วนเฉล่ียโดยรวมปี 59 (Peer Group) เท่ากบัร้อยละ 8.77 แสดงให้
เห็นวา่ “สหกรณ์ฯ มีอตัราการเติบโตของสินทรัพย์ปีปัจจุบันสูงกว่าปีก่อนและยงัคงสูงกว่าอตัราส่วนเฉลีย่โดยรวม 
ซ่ึงถือว่าอัตราการเติบโตของสินทรัพย์อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก ทั้งนี้สหกรณ์ฯ ยังคงต้องทําให้มีอัตราการเติบโตของ
สินทรัพย์ให้เพิม่ขึน้อย่างยัง่ยนืและเหมาะสม เพือ่นํามาซ่ึงผลการดําเนินงานและความม่ันคงต่อสหกรณ์ฯ ในอนาคต” 
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3.  การทาํกาํไร (Earnings Sufficiency)         

      3.1 กาํไรต่อสมาชิก 

          สหกรณ์ฯ มีกาํไรต่อสมาชิกปีปัจจุบนั จาํนวน 19,190.49 บาทต่อคน ปีก่อนมีกาํไรจาํนวน 
17,491.40 บาทต่อคน ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปีก่อนจาํนวน 1,699.09 บาทต่อคน และเม่ือเทียบกบัอตัราส่วนเฉล่ียโดยรวม   
ปี 59 (Peer Group) เท่ากบัจาํนวน 23,809.07 บาท แสดงใหเ้ห็นว่า “คณะกรรมการดําเนินงานและฝ่ายบริหารของ
สหกรณ์ฯ มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ จนส่งผลให้กําไรต่อสมาชิกอยู่ในระดับที่ดีเม่ือเปรียบเทียบกับ    
ปีก่อน แต่เม่ือเปรียบเทียบกับอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวม พบว่า ยังอยู่ในเกณฑ์พอใช้ เน่ืองจากคณะกรรมการ
ดําเนินการเน้นการบริหารงานภายใต้วัตถุประสงค์ของระบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสําคัญ คือการบรรเทาความ
เดือดร้อนให้แก่สมาชิกเป็นสําคัญ จึงไม่ได้หวังผลกําไรจากการให้สินเช่ือแก่สมาชิก ทําให้อัตราดอกเบีย้จากการ
ปล่อยสินเช่ือไม่สูงมากนักเม่ือเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินอื่น ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงการบริหารงานอย่างมี
จริยธรรมของคณะกรรมการดําเนินงานที่ดีอีกด้วย ทั้งนี้ต้องอยู่บนพืน้ฐานที่ว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของสหกรณ์ฯ 
คือ มอบความเป็นอยู่ที่ดีและความพึงพอใจแก่มวลสมาชิก มิใช่มุ่งแต่หารายได้และผลตอบแทนจากสมาชิก    
เพยีงอย่างเดียว”   

      3.2 เงินออมต่อสมาชิก 

     สหกรณ์ฯ มีเงินออมต่อสมาชิก ปีปัจจุบนั มีจาํนวน 355,109.05 บาทต่อคน ปีก่อนมีจาํนวน 
314,733.40 บาทต่อคน ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปีก่อน จาํนวน 40,375.65 บาทต่อคน และเม่ือเทียบกบัอตัราส่วนเฉล่ีย
โดยรวมปี 59 (Peer Group) เท่ากบัจาํนวน 523,860.57 บาทต่อคน แสดงใหเ้ห็นว่า “สมาชิกของสหกรณ์ฯ มีการ
ออมเพิ่มขึน้จากปีก่อน หากแต่ยังคงตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมอย่างมาก ดังน้ัน สหกรณ์ฯ ยังคงต้องจัดหากิจกรรม
ต่างๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริมการออม การปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก รวมถึงคณะกรรมการดําเนินการ
ควรสร้างความเช่ือม่ันของสหกรณ์ฯ ให้กับสมาชิกควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมการออมต่างๆ เช่น การสร้าง
ผลตอบแทนต่อสมาชิกที่ดี เป็นต้น นอกจากนี้สหกรณ์ฯ ต้องมีการศึกษาอัตราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย และภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศด้วย เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับเปลี่ยนเพื่อวางแผนและ
กระตุ้นให้สมาชิกรักในการออมยิ่งๆ ขึ้นไป ซ่ึงจะทําให้สมาชิกมีความเป็นอยู่และมีความม่ันคงต่อชีวิตที่ยั่งยืน    
ในอนาคต ”        
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 3.3 หนีสิ้นต่อสมาชิก 

             สหกรณ์ฯ มีหน้ีสินต่อสมาชิก ปีปัจจุบนัมีจาํนวน 341,599.56 บาทต่อคน ปีก่อนมีจาํนวน 
325,857.69 บาทต่อคน เพิ่มข้ึนจากปีก่อน จาํนวน 15,741.87 บาทต่อคน และเม่ือเทียบกบัอตัราส่วนเฉล่ียโดยรวม        
 ปี 59  (Peer Group) เท่ากบัจาํนวน 570,177.49 บาทต่อคน แสดงใหเ้ห็นว่า “หนี้สินต่อสมาชิกปีปัจจุบัน สูงกว่า     
ปีก่อน แต่ยังคงตํ่ากว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมค่อนข้างมาก ซ่ึงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก เน่ืองจากสหกรณ์ฯ มิได้มุ่งหวัง
ให้สมาชิกก่อหนี้สินมากจนเกินตัว อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ฯ จะต้องรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกส่วนใหญ่      
โดยพิจารณาการให้สินเช่ือแก่สมาชิกอย่างเหมาะสม รอบคอบ และเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ฯ ทั้งนี้เพื่อ
ป้องกนัความเสียหายทีอ่าจเกดิจากลูกหนีท้ีด้่อยคุณภาพและไม่สามารถเรียกให้ชําระหนีไ้ด้ครบถ้วน (NPL)” 

 3.4 อตัราการเติบโตของทุนสํารอง 

  สหกรณ์ฯ มีอัตราการเติบโตของทุนสํารองปีปัจจุบนัร้อยละ 10.69 ปีก่อนร้อยละ 10.21 ซ่ึง
เพิ่มข้ึนจากปีก่อนเล็กนอ้ย และเม่ือเทียบกบัอตัราส่วนเฉล่ียโดยรวมปี 59 (Peer Group) เท่ากบัร้อยละ 10.03  
แสดงให้เห็นว่า “สหกรณ์ฯ มีความสามารถในการเพิ่มทุนสํารองอยู่ในระดับดี เม่ือเทียบกับปีก่อนและอัตราส่วน
เฉลี่ยโดยรวม อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ฯ ควรจะต้องมีการวางแผน และหรือกําหนดกลยุทธ์เพิ่มขึน้ เพื่อที่จะทําให้
ส่วนของทุนสํารองเพิ่มสูงขึน้ต่อไป อาทิเช่น การจัดสรรทุนสํารองมากกว่าอัตราที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้เพื่อให้
ทุนสํารองมีความม่ันคงยิง่ขึน้ 

 3.5 อตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิ                    

  สหกรณ์ฯ มีอตัราการเติบโตของกาํไรสุทธิ ปีปัจจุบนัร้อยละ 8.74 ปีก่อนร้อยละ 12.09 ซ่ึงมีการ
เติบโตของกาํไรสุทธิลดลงจากปีก่อนถึงร้อยละ 3.35 ซ่ึงเม่ือเทียบกบัอตัราส่วนเฉล่ียโดยรวมปี 59 (Peer Group) 
เท่ากบัร้อยละ 9.14 แสดงใหเ้ห็นว่า “สหกรณ์ฯ บริหารงานอยู่ในระดับที่ดีเม่ือเทียบกับค่าเฉลี่ยโดยรวม เน่ืองจาก 
สหกรณ์ฯ มีการวางแผนและบริหารงานเพือ่สร้างรายได้และผลตอบแทนท่ีดี รวมถึงมีการวางแผนและควบคุมการ
ใช้จ่ายให้อยู่ในกรอบของงบประมาณที่กําหนดไว้ล่วงหน้า จึงส่งผลให้สหกรณ์ฯ มีอัตราการเติบโตของกําไรสุทธิ   
ที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการควรมีการวิเคราะห์ความเส่ียงควบคู่ไปกับการบริหารงาน เพื่อให้สามารถ
ปรับเปลีย่นกลยุทธ์ในการดําเนินงานได้อย่างทนัท่วงท”ี 
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 3.6 อตัรากาํไรสุทธิ                    

   สหกรณ์ฯ มีอตัรากาํไรสุทธิปีปัจจุบนัร้อยละ 89.27 ปีก่อนร้อยละ 88.60 ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปีก่อน     
ร้อยละ 0.67 และเม่ือเทียบกบัอตัราส่วนเฉล่ียโดยรวมปี 59 (Peer Group) เท่ากบัร้อยละ 54.84 แสดงให้เห็นว่า 
“สหกรณ์ฯ มีอตัรากาํไรสุทธิสูงกว่าปีก่อนเลก็น้อย และยังคงสูงกว่าอตัราส่วนเฉลีย่โดยรวมอย่างมาก ซ่ึงแสดงให้
เห็นว่า คณะกรรมการดําเนินการมีความสามารถในการบริหารงานที่ดีเยี่ยม อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ฯ ยังจะต้องมี
การวางแผน และ/หรือ กําหนดกลยุทธ์เพื่อที่จะทําให้อัตรากําไรสุทธิเพิ่มสูงขึน้ต่อไป ทั้งนี้ต้องตั้งอยู่บนพืน้ฐาน
ที่ว่าเป้าหมายสูงสุดของสหกรณ์ฯ มิใช่มุ่งหาผลกาํไรที่สูงสุดเพยีงอย่างเดียว แต่จะทําอย่างไรเพือ่ที่จะสร้างความ
เป็นอยู่ทีด่ีและความพงึพอใจสูงสุดของมวลสมาชิก” 

4. สภาพคล่อง (Liquidity) 

อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน                   

สหกรณ์ฯ มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนปีปัจจุบนั 1.44 เท่า ปีก่อน 1.41 เท่า ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปีก่อน
เลก็นอ้ยและเม่ือเทียบกบัอตัราส่วนเฉล่ียโดยรวมปี 59 (Peer Group) เท่ากบั 0.38 เท่า แสดงใหเ้ห็นว่า “สหกรณ์ฯ 
มีการรักษาสภาพคล่องไว้ได้ในระดับที่ดีมากและเหมาะสมกบัความจําเป็นในการใช้เงิน แต่อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ฯ 
ควรมีการกาํหนดกลยุทธ์ และ/หรือ วางแผนเพือ่รักษาระดับปริมาณทุนหมุนเวียนและสภาพคล่องอย่างเหมาะสม               
ทั้งนี ้เพือ่ให้เกดิผลตอบแทนสูงสุด และเพื่อป้องกันความเส่ียงที่ทางสหกรณ์ฯ จะต้องรับภาระต้นทุนทางการเงิน     
ทีสู่งขึน้อกีด้วย” 

(3)  ด้านความเส่ียงและผลกระทบภายนอกต่อการดําเนินงานของสหกรณ์ฯ (Risk and Sensitivity)  

เศรษฐกิจโลก ยงัอยู่ในภาวะน่าเป็นห่วงและโดยรวมยงัอยู่ในภาวะซบเซา โดยเฉพาะการคา้ขาย
ระหว่างประเทศ นอกจากน้ีความไม่แน่นอนของนโยบายทางเศรษฐกิจสหรัฐส่งผลต่อการคา้ระหว่างประเทศ    
ทัว่โลกอย่างมาก นอกจากน้ีปัญหาการเมืองในเอเชียตะวนัตกท่ียงัไม่คล่ีคลาย รวมถึงความผนัผวนในค่าเงิน
เหรียญสหรัฐต่อเงินบาทยงัคงอยูใ่นระดบัสูง ทาํใหเ้ศรษฐกิจโลกยงัคงน่าเป็นห่วง 

เศรษฐกิจไทย ในช่วงปี 2560 มีแนวโน้มขยายตวัชดัเจนมากข้ึน โดยการใชจ่้ายเงินของภาครัฐ    
มีมากข้ึนตามลาํดับ ภาคการส่งออกเร่ิมฟ้ืนตวัดีข้ึนเร่ือยๆ ในขณะท่ีภาคการท่องเท่ียวยงัคงขยายตวัได้อย่าง
ต่อเน่ือง อย่างไรก็ดี การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนยงัไม่ดีเท่าท่ีคาดหวงั โดยเฉพาะภาคอสังหาริมทรัพย ์ 
ซ่ึงความเช่ือมัน่ต่อเศรษฐกิจมีความสาํคญัอยา่งมากต่อการฟ้ืนตวัของเศรษฐกิจในประเทศ 
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กล่าวโดยสรุปเศรษฐกิจไทยมีแนวโนม้ขยายตวัชดัเจนข้ึน แมว้า่ยงัตอ้งเผชิญความไม่แน่นอนจาก
ปัจจยัดา้นต่างประเทศทาํให้คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติคงอัตราดอกเบีย้นโยบายดังกล่าวคงที ่  
มาตลอดทีร้่อยละ 1.5 ตั้งแต่กลางปี 2558 จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 เพื่อกระตุน้เศรษฐกิจโดยเฉพาะดา้นการ
ใชจ่้ายและการลงทุนภาคเอกชนใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม และคาดการณ์ไดว้า่จะไม่เปล่ียนแปลงไปอีกระยะหน่ึง 
ดงันั้นจึงตอ้งติดตามสถานการณ์และสภาวะดอกเบ้ียท่ีมีแนวโน้มผนัผวนในกระบวนการสหกรณ์อย่างใกลชิ้ด  
เพื่อนําผลไปพิจารณาปรับเปล่ียนนโยบายการบริหารงานอย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ท่ีผนัแปร              
ไปอยา่งรวดเร็ว 

(4)  สรุปในภาพรวม 

ในระหว่างปี 2560 สหกรณ์ฯ มีผลการดาํเนินงานอยูใ่นระดบั “ดี” เพราะสหกรณ์ฯ ไดรั้บความ
ไวว้างใจจากสมาชิกเพิ่มสูงข้ึน ซ่ึงส่งผลใหอ้ตัราส่วนการออมในรูปของเงินรับฝากต่อสมาชิกเพิ่มสูงข้ึนและส่งผล
ใหส่้วนของทุนเรือนหุน้สูงข้ึนตามลาํดบั อีกทั้งยงัไดรั้บผลตอบแทนต่อสินทรัพยแ์ละอตัรากาํไรในการดาํเนินงาน
อยู่ในอตัราท่ีดีมาก อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ฯ ควรมีการบริหารความเส่ียงและควบคุมการกูเ้งินของสมาชิกไม่ให ้      
สูงกว่าระดบัท่ีเป็นอยู ่เน่ืองจากสหกรณ์ฯ ไม่มีนโยบายสนบัสนุนให้สมาชิกก่อหน้ีจนเกินความสามารถในการจ่าย
ชําระหน้ีได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีคณะกรรมการได้ยึดถือเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน             
อย่างเคร่งครัดและเสมอมาจนส่งผลดี ในรูปของการคืนประโยชน์ให้แก่สมาชิกในรูปของการกู้ยืมท่ีมีอตัรา
ดอกเบ้ียตํ่า การฝากเงินท่ีไดรั้บดอกเบ้ียสูง การออกเงินซ้ือหุ้นและไดรั้บเงินปันผลในอตัราท่ีสูงอย่างเหมาะสม  
จนไดช่ื้อวา่นาํพาความสุขมาสู่สมาชิกอยา่งมัน่คงและแทจ้ริงต่อไป 
 

 
 

 
 
 

     บริษทั สํานักงานสามสิบส่ี ออดติ จํากดั 


