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บทวเิคราะห์งบการเงิน 
สหกรณ์เคหสถานราชนาว ี จ ากดั 

ณ วนัที่  30 กนัยายน 2558 

                      
 โดยนายศิลป์ชัย รักษาพล* 
 ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2954    

 
ทางส านกังานเห็นวา่การวิเคราะห์งบการเงินมีความส าคญัต่อสหกรณ์ฯ ท่ีจะประเมินการบริหารงาน

ของฝ่ายบริหาร พยากรณ์ฐานะการเงินในอนาคตและผลท่ีจะเกิดข้ึน รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือกลัน่กรองประกอบการ
ออมเบ้ืองต้นเพื่อเลือกลงทุนซ้ือหุ้นเพิ่มหรือวิเคราะห์ความเส่ียง จึงได้จดัท าบทวิเคราะห์งบการเงิน ณ วนัท่ี          
30 กนัยายน 2558 ท่ีมีการเปรียบเทียบขอ้มูลท่ีส าคญัของสหกรณ์ฯ กบัขอ้มูลและอตัราส่วนถวัเฉล่ียของสหกรณ์
บริการอ่ืนทั้งระบบทัว่ประเทศท่ีมีขนาดเดียวกนั ณ ปี 2557 (PEER GROUP 2014) ท่ีน าขอ้มูลพื้นฐานมาจากกรม
ตรวจบญัชีสหกรณ์ตามรายละเอียดผลการวเิคราะห์ท่ีไดเ้ป็นดงัน้ี  
 
(1)  หลกัเกณฑ์ทีใ่ช้ในการจัดขนาดของสหกรณ์เคหสถานราชนาว ี จ ากดั 

                    สหกรณ์เคหสถานราชนาว ี จ ากดั   ได้รับการจัดเป็นสหกรณ์ขนาด  “ ใหญ่มาก ” 
 

* ใหญ่มาก หมายถึง คะแนนรวมระหว่าง  9.26 – 12.00 

    ใหญ่ หมายถึง คะแนนรวมระหว่าง  6.51 – 9.25 
    กลาง หมายถึง คะแนนรวมระหว่าง  3.76 – 6.50 

 

 

* อดตีผู้ตรวจการธนาคารพาณิชย์ ฝ่ายก ากับและตรวจสอบธนาคารพาณิชย์  ธนาคารแห่งประเทศไทย  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2954   
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ผู้บรรยายพเิศษคณะบัญช ีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ฯลฯ   ผู้บรรยายพเิศษ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จ ากัด   

กรรมการ ผู้จดัการ บริษัท ส านักงานสามสิบส่ีออดติ  จ ากัด 

 

บริษัท ส านักงานสามสิบส่ี
ออดติ จ ากัด 
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รายการ 
คะแนน

เต็ม 8 ของ
ทุกๆหัวข้อ  

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
เคหสถานราชนาว ีจ ากดั 

  จ านวน คะแนนทีไ่ด้ 

1.  มีสมาชิก  (หน่วย:คน)    

      มากกว่า 924.00 – 1,639.00  2.50   

      มากกว่า 1,640.00 – 2,912.00 2.75   

      มากกว่า 2,913.00 3.00 12,073 3.00 

2.  ทุนด าเนินงานต่อสหกรณ์  (หน่วย:ล้านบาท)    

     มากกว่า 60.70 – 259.50 3.33   

     มากกว่า 259.50 – 1,110.00 3.67   

     มากกว่า 1,110.00 4.00 4,585.73 4.00 

3.  รายได้ธุรกจิหลกั  (หน่วย:ล้านบาท)    

      มากกว่า 30.80 – 144.00 4.17   

      มากกว่า 144.00 – 672.00 4.58 383.11 4.58 

      มากกว่า 672.00 5.00   

รวมคะแนนทีไ่ด้ 12.00  11.58 

 

(2)  อตัราส่วนที่ส าคัญของสหกรณ์บริการเฉลีย่โดยรวมเปรียบเทียบกบั สหกรณ์เคหสถานราชนาว ีจ ากดั          

ผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิโดยรวมอยู่ในระดบั   “ ด ี”  

   ดมีาก   หมายถึง     ดีกวา่ค่าเฉล่ียของสหกรณ์อ่ืนในระดบัเดียวกนั 
* ด ี         หมายถึง     มีค่าเท่ากบัหรือใกลเ้คียงกบัค่าเฉล่ียของสหกรณ์อ่ืนในระดบัเดียวกนั 
   พอใช้    หมายถึง    นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียของสหกรณ์อ่ืนในระดบัเดียวกนั 
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รายการ หน่วย 
อตัราส่วน ของ 

สหกรณ์เคหสถานราชนาว ี 
จ ากดั 

อตัราส่วน
สหกรณ์บริการ 
ขนาดใหญ่มาก 
(Peer  Group) 

สูงกว่า

ค่าเฉลีย่

โดยรวม 

ใกล้เคยีง

ค่าเฉลีย่

โดยรวม 

น้อยกว่า

ค่าเฉลีย่

โดยรวม 

  ปี 2558 ปี 2557 ปี 2557    

1.ด้านความเพยีงพอของเงนิทุนต่อความ
เส่ียง 

       

1.1 อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน เท่า 2.05 2.27 2.64    

1.2 อตัราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย ์ เท่า 0.02 0.02 0.03    

1.3 อตัราการเติบโตของทุนสหกรณ์ ร้อยละ 13.06 14.14 19.31    

1.4 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน ร้อยละ 11.94 11.63 8.60    

2. ด้านคุณภาพของสินทรัพย์        

2.1 อตัราหมุนของสินทรัพย ์ รอบ 0.09 0.11 0.39    

2.2 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ ร้อยละ 3.79 3.30 2.31    

2.3 อตัราการเติบโตของสินทรัพย ์ ร้อยละ 5.34 (2.10) 13.53    

3. ด้านการท าก าไร        

3.1  ก าไรต่อสมาชิก บาท/คน 14,028.26 12,275.87 1,266.78    

3.2  เงินออมตอ่สมาชิก บาท/คน 321,752.83 279,704.52 26,260.41    

3.3  หน้ีสินต่อสมาชิก บาท/คน 344,551.06 334,411.57 31,698.40    

3.4  อตัราการเติบโตของทุนส ารอง ร้อยละ 18.86 22.27 21.96    

3.5  อตัราการเติบโตของก าไรสุทธิ ร้อยละ 16.60 3.56 (12.05)    

3.6  อตัราก าไรสุทธิ ร้อยละ 44.21 31.28 5.94    

4. ด้านสภาพคล่อง        

    อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน เท่า 0.21 0.22 0.86    
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1.  ความเพยีงพอของเงินลงทุนต่อความเส่ียง 

 1.1 อตัราส่วนหนี้สินต่อทุน 
 สหกรณ์ฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนปีปัจจุบนั เท่ากับ 2.05 เท่า ปีก่อน 2.27 เท่า ซ่ึงลดลงจาก       

ปี ก่อน 0.22 เท่ า และเม่ือเทียบกับอัตราส่วนเฉล่ียโดยรวมปี  57 (Peer Group) เท่ ากับ 2.64 แสดงให้ เห็นว่า                   
“สหกรณ์ฯ บริหารงานด้านเงินรับฝากและการช าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้อยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพดี เม่ือเทียบกับ
อัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมปี ซ่ึงส่งผลดีต่อสมาชิก ท าให้เช่ือได้ว่าเจ้าของทุน คือ สมาชิกยังคงได้รับความคุ้มครอง
ส าหรับจ านวนเงินทีน่ ามาฝากและลงทุนถือหุ้นอยู่กบัสหกรณ์ฯ ในระดับทีม่ีความมั่นคงอยู่ ” 

 

 1.2 อตัราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์    
 สหกรณ์ฯ มีอัตราส่วนทุนส ารองต่อสินทรัพย์ปีปัจจุบัน เท่ากับ 0.02 เท่า ปีก่อน 0.02 เท่า          

ซ่ึงเท่ากบัปีก่อน และเม่ือเทียบกบัอตัราส่วนเฉล่ียโดยรวมปี 57 (Peer Group) เท่ากบั 0.03 เท่า แสดงให้เห็นว่า       
“ สหกรณ์ฯ มีความสามารถในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี ซ่ึงส่งผลต่อการจัดสรรทุนส ารองใน
ระดับทีเ่หมาะสมและช่วยเสริมสร้างให้สหกรณ์ฯ มีความมั่นคงอย่างยัง่ยืนให้กบัสหกรณ์ฯ  ในระยะยาว” 
 

 1.3 อตัราการเติบโตของทุนสหกรณ์ 
   สหกรณ์ฯ มีอัตราการเติบโตของทุนสหกรณ์ปีปัจจุบัน ร้อยละ 13.06 ปีก่อน ร้อยละ 14.14         
ซ่ึงลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1.08 และเม่ือเทียบกบัอตัราส่วนเฉล่ียโดยรวมปี 57 (Peer Group) เท่ากบัร้อยละ 19.31 
แสดงใหเ้ห็นวา่ “สหกรณ์ฯ มีความสามารถในการเพิม่ทุนต ่ากว่าปีก่อน และยงัคงน้อยกว่าอตัราส่วนเฉลีย่โดยรวม 
ดังน้ัน  สหกรณ์ฯ ควรมีการวางแผนและ/หรือก าหนดกลยุทธ์ที่จะท าอย่างไรให้ส่วนของทุนเพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน  
ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงแก่สมาชิกในระยะยาว และเพ่ือให้การเจริญเติบโตอยู่ในระดับที่เหมาะสม
ตรงกบัเจตนารมณ์ของการจัดตั้งสหกรณ์ฯ” 
 

 1.4 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน 
                สหกรณ์ฯ มีอตัราผลตอบแทนต่อส่วนของทุนปีปัจจุบัน ร้อยละ 11.94 ปีก่อน ร้อยละ 11.63          
ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 0.31 และเม่ือเทียบกบัอตัราส่วนเฉล่ียโดยรวมปี 57 (Peer Group) เท่ากบัร้อยละ 8.60 
แสดงให้เห็นว่า  “สหกรณ์ฯ มีประสิทธิภาพในการพัฒนากลยุทธ์และวางแผนการด าเนินงานสูงกว่าปีก่อน         
และยังคงสูงกว่าอัตราเฉลี่ยโดยรวมซ่ึงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก อย่างไรก็ตามคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
จะต้องหาทางเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานเพ่ือสร้างรายได้และผลตอบแทนต่อส่วนของทุนให้สูงและ
มั่นคงกว่าที่เป็นอยู่ โดยต้องอยู่บนพืน้ฐานที่ว่าจุดมุ่งหมายสูงสุดของสหกรณ์ฯ คือ มอบความเป็นอยู่ที่ดีและความ
พงึพอใจแก่มวลสมาชิก มิใช่มุ่งแต่หารายได้และผลตอบแทนจากสมาชิกเพยีงอย่างเดียว” 
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2.  คุณภาพของสินทรัพย์ (Assets Quality) 

          2.1 อตัราการหมุนของสินทรัพย์ 
    สหกรณ์ฯ มีอตัราหมุนของสินทรัพยปี์ปัจจุบนั 0.09 รอบ ปีก่อน 0.11 รอบ ซ่ึงลดลงจากปีก่อน 0.02 
รอบและ เม่ื อ เที ยบกับอัตราส่ วน เฉ ล่ียโดยรวมปี  57 (Peer Group) เท่ ากับ  0.39 รอบ  แสดงให้ เห็น ว่า                         
“สหกรณ์ฯ มีการหมุนเวียนของสินทรัพย์เพ่ือก่อให้เกิดรายได้และผลตอบแทนอยู่ในเกณฑ์พอใช้ เม่ือเทียบกับ
อัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวม ดังน้ัน สหกรณ์ฯ ควรเพิ่มกลยุทธ์ในการสร้างรายได้และผลตอบแทนจากการหมุนเวียน
สินทรัพย์ทีม่ีอยู่ให้มีความรวดเร็วยิง่ขึน้ต่อไป” 
 

 2.2 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ 
   สหกรณ์ฯ มีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์ปีปัจจุบนั ร้อยละ 3.79 ปีก่อนร้อยละ 3.30 ซ่ึงเพิ่มข้ึน
จากปีก่อนร้อยละ 0.49 และเม่ือเทียบกบัอตัราส่วนเฉล่ียโดยรวมปี 57 (Peer Group) เท่ากบัร้อยละ 2.31 แสดงให้
เห็นวา่ “สหกรณ์ฯ มีอตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์มากกว่าปีก่อน และยงัคงสูงกว่าอตัราส่วนเฉลีย่โดยรวม ซ่ึงถือ
ว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการมีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม 
คณะกรรมการยังคงต้องมีวางแผนและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงต้องพยากรณ์สถานการณ์ที่คาดว่า
จะเกิดในอนาคต เพ่ือน ามาปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการบริหารงานให้ทันต่อเหตุการณ์ทีอ่าจจะเปลี่ยนแปลงได้อย่าง
รวดเร็ว”  
 

            2.3 อตัราการเติบโตของสินทรัพย์ 
   สหกรณ์ฯ มีอตัราการเติบโตของสินทรัพย ์ปีปัจจุบนั ร้อยละ 5.34 ปีก่อน ร้อยละ (2.10) ซ่ึงเพิ่มข้ึน
จากปีก่อนร้อยละ 7.44 และเม่ือเทียบกบัอตัราส่วนเฉล่ียโดยรวมปี 57 (Peer Group) เท่ากบัร้อยละ 13.53 แสดงให้
เห็นว่า “สหกรณ์ฯ มีอัตราการเติบโตของสินทรัพย์ปีปัจจุบันสูงกว่าปีก่อน แต่ยังคงน้อยกว่าอัตราส่วนเฉลี่ย
โดยรวมค่อนข้างมาก ซ่ึงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ พอใช้  ดังน้ัน สหกรณ์ฯ จึงควรมุ่งเน้นที่จะให้มีอัตราการเติบโตของ
สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนและเหมาะสม  ทั้งนี้ เพ่ือจะน ามาซ่ึงความมั่นคงต่อสหกรณ์ฯ และเพ่ือน ามาใช้ใน
การด าเนินงานของสหกรณ์ฯ ในอนาคต” 
 
3.  การท าก าไร (Earnings Sufficiency)         

      3.1 ก าไรต่อสมาชิก 
          สหกรณ์ฯ มีก าไรต่อสมาชิกปีปัจจุบัน จ านวน 14,028.26 บาทต่อคน ปีก่อนมีก าไรจ านวน 

12,275.87 บาทต่อคน เพิ่มข้ึนจากปีก่อนจ านวน 1,752.39 บาทต่อคน และเม่ือเทียบกบัอตัราส่วนเฉล่ียโดยรวม     
ปี 57 (Peer Group) เท่ากบัจ านวน 1,266.78 บาท  แสดงให้เห็นว่า “สหกรณ์ฯ มีประสิทธิภาพในการท าก าไรต่อ
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สมาชิกมากกว่าปีก่อน และยงัคงสูงกว่าอตัราส่วนเฉลีย่โดยรวม ซ่ึงถือว่าอยู่ในเกณฑ์ทีด่ีมาก และเป็นไปตามขนาด
ของสหกรณ์ฯ อย่างไรกต็าม สหกรณ์ฯ ควรมีการวางกลยุทธ์เพ่ือเพิม่ก าไรต่อสมาชิก ทั้งนี้ ต้องอยู่บนพืน้ฐานทีว่่า
จุดมุ่งหมายสูงสุดของสหกรณ์ฯ คือ มอบความเป็นอยู่ที่ดีและความพึงพอใจแก่มวลสมาชิก มิใช่มุ่งแต่หารายได้
และผลตอบแทนจากสมาชิกเพยีงอย่างเดียว”  
 

      3.2 เงินออมต่อสมาชิก 
     สหกรณ์ฯ มีเงินออมต่อสมาชิก ปีปัจจุบัน มีจ านวน 321,752.83 บาทต่อคน ปีก่อนมีจ านวน 
279,704.52 บาทต่อคน เพิ่มข้ึนจากปีก่อน จ านวน 42,048.31 บาทต่อคน และเม่ือเทียบกบัอตัราส่วนเฉล่ียโดยรวม
ปี 57 (Peer Group) เท่ากบัจ านวน 26,260.41 บาทต่อคน แสดงให้เห็นวา่ “สมาชิกของสหกรณ์ฯ มีการออมเพิม่ขึน้
จากปีก่อนอยู่มาก และยังมากกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมซ่ึงถือดีมาก อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ฯ ยังคงต้องจัดหากิจกรรม
ต่างๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริมการออม การปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก มาให้แก่มวลสมาชิก รวมถึง 
สหกรณ์ฯ ต้องมีการศึกษาอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจทั้งในและ
ต่างประเทศด้วย  เพ่ือที่จะใช้ในการวางแผนและกระตุ้นให้สมาชิกรักในการออมยิ่งๆขึ้นไป ซ่ึงจะท าให้สมาชิกมี
ความเป็นอยู่และมีความมั่นคงต่อชีวติทีย่ัง่ยืนในอนาคต”        
 

 3.3 หนีสิ้นต่อสมาชิก 
             สหกรณ์ฯ มีหน้ีสินต่อสมาชิก ปีปัจจุบันมีจ านวน 344,551.06 บาทต่อคน ปีก่อนมีจ านวน 
334,411.57 บาทต่อคน เพิ่มข้ึนจากปีก่อน จ านวน 10,139.49 บาทต่อคน และเม่ือเทียบกบัอตัราส่วนเฉล่ียโดยรวม        
ปี 57 (Peer Group) เท่ากบัจ านวน 31,698.40 บาทต่อคน แสดงให้เห็นวา่ “หนี้สินต่อสมาชิกปีปัจจุบันสูงกว่าปีก่อน
และยงัสูงกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมค่อนข้างมาก ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากยอดสินเช่ือคงเหลือ ณ วนัส้ินรอบบัญชีของสมาชิก
มีจ านวนที่สูง ดังน้ันสหกรณ์ฯ ควรมีการปรับนโยบายการรับช าระหนี้จากสมาชิก อาทิเช่น การปรับลดจ านวน
ระยะเวลาการรับช าระหนีใ้ห้ส้ันลง เพ่ือให้สมาชิกช าระเงินในจ านวนทีเ่พิ่มมากขึน้ นอกจากนี้ควรพจิารณาอนุมัติให้
สินเช่ือแก่สมาชิกอย่างรอบคอบ และเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนีเ้พ่ือป้องกนัความเสียหาย
ทีอ่าจเกดิจากลูกหนีด้้อยคุณภาพ (NPL) และไม่สามารถเรียกให้ช าระหนีไ้ด้ครบถ้วน รวมถึงสหกรณ์ฯ ควรมีการเฝ้า
ติดตามความสามารถในการช าระหนีข้องลูกหนีแ้ต่ละรายอย่างต่อเน่ืองอกีด้วย” 
   
 3.4 อตัราการเติบโตของทุนส ารอง 
  สหกรณ์ฯ มีอตัราการเติบโตของทุนส ารองปีปัจจุบนัร้อยละ 18.86 ปีก่อน ร้อยละ 22.27 ซ่ึงลดลง
จากปีก่อนร้อยละ 3.41 และเม่ือเทียบกบัอตัราส่วนเฉล่ียโดยรวมปี 57 (Peer Group) เท่ากบัร้อยละ 21.96 แสดงให้
เห็นวา่ “สหกรณ์ฯ มีความสามารถในการเพิ่มทุนส ารองอยู่ในระดับทีด่ี เม่ือเทียบกบัอตัราค่าเฉลี่ยโดยรวม อย่างไร
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ก็ตาม สหกรณ์ฯ ยังคงต้องมีการวางแผน และ/หรือ ก าหนดกลยุทธ์ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานให้
สูงขึน้เร่ือยๆ ซ่ึงจะส่งผลให้ส่วนของทุนส ารองเพิม่ขึน้และน ามาซ่ึงความมั่นคง อย่างยัง่ยืนของสหกรณ์ฯ ต่อไป” 
 

 3.5 อตัราการเติบโตของก าไรสุทธิ                    
  สหกรณ์ฯ มีอัตราการเติบโตของก าไรสุทธิ ปีปัจจุบันร้อยละ 16.60 ปีก่อน ร้อยละ 3.56 ซ่ึง
เพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 13.04 และเม่ือเทียบกบัอตัราส่วนเฉล่ียโดยรวมปี 57 (Peer Group) เท่ากบัร้อยละ (12.05) 
แสดงให้เห็นว่า “สหกรณ์ฯ บริหารงานอยู่ในระดับที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าปีก่อนค่อนข้างมากและยังคงสูงกว่า
อัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวม ทั้งนี้เป็นผลมาจากสหกรณ์ฯ มีการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการ
ด าเนินงานสหกรณ์ฯ โดยการรักษาอัตราค่าใช้จ่ายด าเนินงานต่อก าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายด าเนินงานให้ต ่า และมีการ
บริหารงานควบคุมรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ  อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ฯ ยังต้องมีการวางแผนและปรับกลยุทธ์
อย่างสม ่าเสมอเพ่ือน ามาซ่ึงผลการด าเนินงานทีท่ ามาหาได้และกลบัคืนสู่มวลสมาชิก”  
 

 3.6 อตัราก าไรสุทธิ                    
   สหกรณ์ฯ มีอตัราก าไรสุทธิปีปัจจุบนัร้อยละ 44.21 ปีก่อนร้อยละ 31.28 ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากปีก่อน         
ร้อยละ 12.93 และเม่ือเทียบกบัอตัราส่วนเฉล่ียโดยรวมปี 57 (Peer Group) เท่ากบัร้อยละ 5.94 แสดงให้เห็นว่า       
“สหกรณ์ฯ มีอัตราก าไรสุทธิสูงกว่าปีก่อนและอัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมค่อนข้างมาก ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า 
คณะกรรมการด าเนินงานมีความสามารถในการบริหารงานอยู่ในระดับที่ดีมากและมีประสิทธิภาพสูง  อย่างไรก็ตาม 
สหกรณ์ฯ จะต้องมีการวางแผนและ/หรือก าหนดกลยุทธ์เพ่ือที่จะท าให้อัตราก าไรสุทธิเพิ่มสูงขึน้ต่อไป ทั้งนี้ต้อง
อยู่บนพื้นฐานที่ว่าเป้าหมายสูงสุดของสหกรณ์ฯ มิใช่มุ่งหาผลก าไรสูงสุดเพียงอย่างเดียว  หากแต่จะท าอย่างไร
เพ่ือทีจ่ะสร้างความเป็นอยู่ทีด่ีและความพงึพอใจสูงสุดของสมาชิกต่างหาก” 
 

4. สภาพคล่อง (Liquidity) 

              อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน                   
                    สหกรณ์ฯ มีอตัราส่วนทุนหมุนเวียนปีปัจจุบนั 0.21 เท่า ปีก่อน 0.22 เท่า ซ่ึงลดลงจากปีก่อนเล็กนอ้ย            
และเม่ือเทียบกบัอตัราส่วนเฉล่ียโดยรวมปี 57 (Peer Group) เท่ากบั 0.86 เท่า แสดงให้เห็นว่า “สหกรณ์ฯมีการ
รักษาสภาพคล่องไว้ได้น้อยกว่าค่าเฉลี่ยโดยรวม ทั้ งนี้มีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินรับฝากออมทรัพย์จาก
สมาชิก ดังน้ันสหกรณ์ฯควรมีการก าหนดกลยุทธ์ และ/หรือ วางแผนเพ่ือรักษาระดับปริมาณต้นทุนหมุนเวยีนและ
สภาพคล่องอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดและเพ่ือป้องกันความเส่ียงที่ทางสหกรณ์ฯ จะต้อง
รับภาระต้นทุนทางการเงินทีสู่งขึน้อกีด้วย” 
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5. เร่ืองความเส่ียงและผลกระทบภายนอกต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ (Risk and Sensitivity)   

 เศรษฐกิจโลกยังอยู่ในภาวะน่าเป็นห่วง และโดยรวมยงัอยู่ในภาวะซบเซา โดยในกลุ่มยูโรและ
ญ่ีปุ่นยงัไม่มีแนวโนม้ของการฟ้ืนตวัอยา่งชดัเจน ดา้นเศรษฐกิจจีนและประเทศอ่ืนในเอเชียยงัอยูใ่นภาวะชะลอตวั
ถึงหดตวัเป็นอย่างมาก ทั้งน้ีความตอ้งการน าเข้าของแต่ละประเทศลดลงอย่างต่อเน่ือง จึงส่งผลต่อการคา้ขาย
ระหวา่งประเทศ และการส่งออกของไทยอยา่งมาก โดยมีแนวโนม้ท่ีการส่งออกในปีน้ีจะเติบโตติดลบ นอกจากน้ี 
ยงัตอ้งจบัตาดูการปรับอตัราดอกเบ้ียของธนาคารกลางสหรัฐอย่างต่อเน่ืองเน่ืองจากจะส่งผลต่อการไหลเขา้หรือ
ออกของเงินในประเทศไทยค่อนขา้งมา 

 เศรษฐกิจไทยยงัไม่สามารถเติบโตไดต้ามเป้าหมายเน่ืองจากปัญหาหลกัคือการบริโภคและการ
ลงทุนภาคเอกชนยงัอยู่ในระดับต ่า การใช้จ่ายภาคอสังหาริมทรัพยเ์ร่ิมชะลอตวั นโยบายการคลงัด้านการใช้
จ่ายเงินของภาครัฐท าไดแ้ต่ยงัไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และท่ีส าคญัท่ีสุดคือภาคการส่งออกสินคา้ (คิดเป็น GDP 
กว่า 75% ของประเทศ) มีแนวโน้มติดลบในปีปัจจุบนัค่อนขา้งแน่ตามภาวะเศรษฐกิจโลก นอกจากน้ียงัประสบ
ปัญหาต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นปัญหาภยัแลง้ ปัญหาดา้นมาตรฐานการบินท่ีไม่ไดม้าตรฐาน มาตรฐานดา้นการประมง
ขาดคุณภาพ และปัญหาการคา้มนุษยท่ี์ถูกจบัตาจากต่างชาติ ในขณะท่ีภาคการท่องเท่ียวท่ีเป็นตวัช่วยเศรษฐกิจไทย
มาตลอดในปีน้ีกลบัประสบปัญหาดา้นโรคติดต่อ และปัญหาความไม่สงบท่ีแยกราชประสงค ์ท าใหไ้ม่สามารถฉุด
เศรษฐกิจไดต้ามท่ีคาดไว ้ดงันั้นมีโอกาสท่ีเศรษฐกิจในปีน้ีจะเติบโตติดลบ 

 กล่าวโดยสรุป เศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจในประเทศมีแนวโน้มในทางชะลอตวัอย่างต่อเน่ือง    
ท าให้คณะกรรมการ นโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเม่ือวนัท่ี  11 มีนาคม 2558 และวนัท่ี  29 เมษายน 2558             
ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายคร้ังละร้อยละ 0.25 จากร้อยละ 2.00 ต่อปี เหลือร้อยละ 1.50 ต่อปี  และมีมติคงอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายดังกล่าวในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 วันที่ 5 สิงหาคม 2558 และล่าสุดเม่ือวันที่ 16 กันยายน 2558           
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านการใช้จ่ายและการลงทุนภาคเอกชน ให้อยู่ในระดับท่ีเหมาะสมต่อไป        
และคาดวา่อตัราดอกเบ้ียจะทรงตวัไประยะหน่ึง ทั้งน้ีโอกาสท่ีจะปรับลดอตัราดอกเบ้ียยงัคงมีอยู ่หากการกระตุน้
เศรษฐกิจด้วยนโยบายการคลงั(เช่น การใช้จ่ายภาครัฐ และการลดอตัราภาษีในด้านต่างๆ) ไม่มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ ดงันั้น จึงตอ้งติดตามสถานการณ์และสภาวะดอกเบ้ียท่ีมีแนวโนม้ผนัผวนในกระบวนการสหกรณ์อย่าง
ใกลชิ้ด เพื่อน าผลไปพิจารณาปรับเปล่ียนนโยบายการบริหารเงินอยา่งเหมาะสมและทนัต่อเหตุการณ์ท่ีผนัแปรไป
อยา่งรวดเร็ว 

 

 สรุปในภาพรวม  ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ อยู่ในระดบั “ ดี ” เม่ือเปรียบเทียบกบัอตัราส่วน
เฉล่ียโดยรวมของสหกรณ์ท่ีมีขนาดใหญ่มาก 2557 (Peer Group 2014) ท่ีน ามาวิเคราะห์ โดยสหกรณ์ฯ มีการให้
กูย้มื การรับฝาก การบริการสมาชิก และการลงทุนอยา่งเหมาะสม มีการควบคุมการปล่อยสินเช่ือแก่สมาชิก โดยดู
จากความสามารถในการช าระหน้ีคืนของสมาชิกเป็นหลัก ท าให้มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน                
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อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพย ์อตัราการเติบโตของก าไรสุทธิ และอตัราก าไรสุทธิอยูใ่นระดบัท่ีดี อยา่งไรก็ตาม
สหกรณ์ฯ ตอ้งมุ่งเนน้การเพิ่มขนาดของสินทรัพยแ์ละทุนของสหกรณ์ฯ ทั้งน้ีเพื่อเพิ่มความมัน่คงในระยะยาวของ
สหกรณ์ฯ และน ามาเพื่อใช้ในการด าเนินงานของสหกรณ์ฯในอนาคต ประกอบกับ สหกรณ์ฯควรมีการปรับ
นโยบายการรับช าระหน้ีจากสมาชิก และควรพิจารณาอนุมติัให้สินเช่ือแก่สมาชิกอยา่งรอบคอบ เพื่อป้องกนัความ
เสียหายท่ีอาจเกิดจากลูกหน้ีดอ้ยคุณภาพ และไม่สามารถเรียกให้ช าระหน้ีไดค้รบถว้น อีกทั้ง สหกรณ์ฯควรมีการ
ก าหนดกลยุทธ์ และ/หรือ วางแผนเพื่อรักษาระดบัปริมาณตน้ทุนหมุนเวียนและสภาพคล่องอยา่งเหมาะสม เพื่อให้
เกิดผลตอบแทนสูงสุดและเพื่อป้องกนัความเส่ียงท่ีสหกรณ์ฯจะตอ้งรับภาระตน้ทุนทางการเงินท่ีสูง นอกจากน้ี 
สหกรณ์ฯ ควรจดัให้มีการวิเคราะห์ความเส่ียงโดยคณะกรรมการอย่างสม ่าเสมอเพื่อให้สามารถปรับตวัตาม
สภาวการณ์ภายนอกไดอ้ยา่งทนัท่วงที อีกทั้งควรจะตอ้งเฝ้าติดตามสถานการณ์ของเศรษฐกิจการเงินโลก รวมถึง
เศรษฐกิจในประเทศไทยโดยเฉพาะอตัราดอกเบ้ียท่ีทรงตวัอยู่ในขณะน้ีพร้อมท่ีจะเปล่ียนแปลงไปไดต้ลอดเวลา 
ทั้ งน้ี เพื่อจะได้น าไปพิจารณาปรับเปล่ียนนโยบายการบริหารงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีจะมีการ
เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยตอ้งเฝ้าระวงัและป้องกนัความเส่ียงและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน และรักษาผล
ก าไรจากการด าเนินงานใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม อนัจะน าไปสู่ความผาสุกของมวลสมาชิกอยา่งย ัง่ยนืสืบต่อไป 
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