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บทวิเคราะห์งบการเงิน 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครนูนทบุร ี จ ากัด 

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558 

                      
                    โดยนายศิลปช์ัย รักษาพล* 
                 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2954 

 
ทางส านักงานเห็นว่าการวิเคราะห์งบการเงินมีความส าคัญต่อสหกรณ์ฯ ที่จะประเมินการบริหารงาน

ของฝ่ายบริหารพยากรณ์ฐานะการเงินในอนาคตและผลที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งเป็นเครื่องมือกลั่นกรองประกอบการ
ออมเบื้องต้น เพ่ือเลือกลงทุนซื้อหุ้นเพ่ิมหรือวิเคราะห์ความเสี่ยง จึงได้จัดท าบทวิเคราะห์งบการเงิน ณ วันที่ 31 
ตุลาคม 2558 ที่มีการเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญของสหกรณ์ฯ กับข้อมูลและอัตราส่วนถัวเฉลี่ยของสหกรณ์
ออมทรัพย์อ่ืนทั้งระบบทั่วประเทศที่มีขนาดเดียวกัน ณ ปี 2557 (PEER GROUP 2014) ที่น าข้อมูลพ้ืนฐานมาจาก
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ตามรายละเอียดผลการวิเคราะห์ที่ได้เป็นดังนี้  

(1)  หลกัเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุร ีจ ากัด 

                    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี  จ ากัด   ได้รับการจัดเป็นสหกรณ์ขนาด  “ใหญ่มาก” 
 
   *ใหญ่มาก  หมายถึง  คะแนนรวมระหว่าง  9.26 – 12.00 
    ใหญ่  หมายถึง  คะแนนรวมระหว่าง  6.51 – 9.25 
                                กลาง  หมายถึง  คะแนนรวมระหว่าง  3.76 – 6.50 
 

 

 

 

 

*อดีตผูต้รวจสอบบญัชีอาวโุส บริษทัส านกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จ  ากดั ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 8910 บช.ด. (จุฬาฯ ก าลงัศึกษา) 
บช.ม. (จุฬาฯ) บช.บ. (จุฬาฯ เกียรตินิยมอนัดบั 1) Diploma in Thai Financial Reporting – Dip TFR ผูบ้รรยายพิเศษ นกัวิชาการคณะกรรมการ 
ก าหนดมาตรฐานการบญัชี สภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ ์และวิทยากรพิเศษชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

บริษัท ส ำนักงำนสำมสิบส่ี
ออดติ จ ำกดั 
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รายการ คะแนน 

สหกรณ์ออมทรัพย์          
ครูนนทบุรี จ ากัด ใหญ่มาก 

9.26 - 12.00 
ใหญ ่

6.51 - 9.25 
กลาง 

3.76 - 6.50 

จ านวน 
คะแนนที่

ได ้

1.  มีสมาชิก  (หน่วย:คน)       

     มากกว่า 924 – 1,639 2.50      

     มากกว่า 1,639 – 2,912 2.75      

     มากกว่า 2,912 3.00 13,001 3    

2.  สินทรัพย์ต่อสหกรณ์  (หน่วย:ล้านบาท)       

     มากกว่า 60.70 – 259.50 3.33      
     มากกว่า 259.50 – 1,110.00 3.67      
     มากกว่า 1,110.00 4.00 8,021.27 4    

3.  รายได้ธุรกิจหลัก  (หน่วย:ล้านบาท)       
     มากกว่า 30.80 – 144.00 4.17      
     มากกว่า 144.00 – 672.00 4.58 387.02 4.58    
     มากกว่า 672.00 5.00      

รวมคะแนนที่ได้   11.58    
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(2)  อัตราส่วนที่ส าคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ยโดยรวมเปรียบเทียบกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรี จ ากัด          

 ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมอยู่ในระดับ   “เหมาะสม” 

 

รายการ หน่วย 
อัตราส่วน ของ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
ครูนนทบุรี จ ากัด 

อัตราส่วนสหกรณ์    
ออมทรัพย์เฉลี่ย 
ขนาดใหญ่มาก 
(Peer  Group) 

  ปี 2558 ปี 2557 ปี 2557 

1. ด้านความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง     

1.1 อัตราส่วนหนีส้ินต่อทนุ เท่า 1.64 1.65 1.19 
1.2 อัตราส่วนทนุส ารองต่อสินทรัพย์ เท่า 0.03 0.01 0.04 
1.3 อัตราการเติบโตของทุนสหกรณ์ ร้อยละ (1.86) (1.05) 9.52 
1.4 อัตราการเติบโตของหนี ้ ร้อยละ (2.47) 5.03 13.69 
1.5 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน ร้อยละ 2.45 3.62 7.28 

2. ด้านคุณภาพของสินทรัพย์     

2.1 อัตราหมุนของสินทรัพย ์ รอบ 0.05 0.05 0.05 
2.2 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ร้อยละ 0.92 1.39 3.35 
2.3 อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ร้อยละ (2.24) 2.65 11.75 

3. ด้านการท าก าไร     
3.1  ก าไรต่อสมาชิก บาท/คน 5,768.93 8,539.56 21,676.75 
3.2  เงินออมต่อสมาชิก บาท/คน 473,695.06 488,971.42 454,749.45 
3.3  หนี้สินต่อสมาชิก บาท/คน 460,756.30 286,281.33 530,748.12 
3.4  อัตราการเติบโตของทุนส ารอง ร้อยละ 5.68 6.17 9.97 
3.5  อัตราการเติบโตของก าไร ร้อยละ (33.25) 3.72 11.89 
3.6  อัตราก าไรสุทธ ิ ร้อยละ 19.38 28.47 54.94 

4. ด้านสภาพคล่อง     
อัตราส่วนทนุหมุนเวียน เท่า 0.63 0.67 0.35 

 

  

 

 

 

 



 
 

 หน้า 4 
 

 

 

      เรื่องความเสี่ยงและผลกระทบภายนอกต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ (Risk and Sensitivity)   

 เศรษฐกิจโลกยังอยู่ในภาวะน่าเป็นห่วง และโดยรวมยังอยู่ในภาวะซบเซา โดยในกลุ่มยูโรและญี่ปุ่น
ยังไม่มีแนวโน้มของการฟื้นตัวอย่างชัดเจน ด้านเศรษฐกิจจีนและประเทศอ่ืนในเอเชียยังอยู่ในภาวะชะลอตัวถึงหดตัว
เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ความต้องการน าเข้าของแต่ละประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลต่อการค้าขายระหว่าง
ประเทศ และการส่งออกอย่างมาก โดยมีแนวโน้มที่การส่งออกในปีนี้จะเติบโตติดลบ นอกจากนี้ ยังต้องจับตาดู
การปรับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอย่างต่อเนื่อง 

 เศรษฐกิจไทยยังไม่สามารถเติบโตได้ตามเป้าหมายเนื่องจากปัญหาต่าง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาภัยแล้ง 
ปัญหาด้านมาตรฐานการบินที่ไม่ได้มาตรฐาน มาตรฐานด้านการประมงขาดคุณภาพ และปัญหาการค้ามนุษย์ที่ถูก
จับตาจากต่างชาติ เหล่านี้ท าให้เศรษฐกิจของประเทศไทยไม่สามารถเติบโตเต็มที่ ในขณะที่การบริโภคและการลงทุน
ภาคเอกชนยังอยู่ในระดับต่ า และนโยบายการคลังด้านการใช้จ่ายเงินของภาครัฐยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และ
ที่ส าคัญ ภาคการส่งออกสินค้าเริ่มมีปัญหามากขึ้นและมีแนวโน้มติดลบในปีปัจจุบันค่อนข้างแน่ตามภาวะเศรษฐกิจ
โลกที่ชะลอตัว ถึงแม้ภาคการท่องเที่ยวจะมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆ แต่ก็ประสบปัญหาด้านโรคติดต่อ และ
ปัญหาความไม่สงบที่แยกราชประสงค์ ท าให้ไม่สามารถฉุดเศรษฐกิจได้ตามที่คาดไว้ ดังนั้นมีโอกาสที่เศรษฐกิจในปีนี้
จะเติบโตติดลบ 

กล่าวโดยสรุปเศรษฐกิจโลก และในประเทศมีแนวโน้มในทางชะลอตั วอย่างต่อเนื่อง ท าให้
คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 และวันที่ 29 เมษายน 2558 ให้ลดอัตรา
ดอกเบี้ยนโยบายครั้งละร้อยละ 0.25 จากร้อยละ 2.00 ต่อปี เหลือร้อยละ 1.50 ต่อปี  และมีมติคงอัตราดอกเบี้ย
นโยบายดังกล่าวในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 วันที่ 5 สิงหาคม 2558 และวันที่ 16 กันยายน 2558 เพ่ือกระตุ้น
เศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านการใช้จ่ายและการลงทุนภาคเอกชน ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมต่อไป และคาดว่าอัตรา
ดอกเบี้ยจะทรงตัวไประยะหนึ่ง ทั้งนี้โอกาสที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยยังคงมีอยู่ หากการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย
นโยบายการคลังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ดังนั้น จึงต้องติดตามสถานการณ์และสภาวะดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มผันผวน
ในกระบวนการสหกรณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อน าผลไปพิจารณาปรับเปลี่ยนนโยบายการบริหารเงินอย่างเหมาะสม
และทันต่อเหตุการณ์ที่ผันแปรไปอย่างรวดเร็ว 

 สรุปในภาพรวม  ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ อยู่ในระดับ “เหมาะสม” เมื่อเปรียบเทียบกับ
อัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมของสหกรณ์ที่มีขนาดใหญ่มาก 2557 (Peer Group 2014) ที่น ามาวิเคราะห์ โดยคณะกรรมการ
มีการบริหารงานสหกรณ์ฯ อย่างระมัดระวังและมุ่งติดตามเงินที่น าไปฝากไว้กับสหกรณ์ต่างๆ กลับมาให้ได้โดยเร็ว 
มีการรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกเป็นหลัก ได้พยายามรักษาอัตราก าไรต่อสมาชิก  อัตราการเติบโตของก าไรสุทธิ 
และอัตราการออมเงินของสมาชิกอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากสหกรณ์ฯ ได้รับ
ความไว้วางใจจากสมาชิก ท าให้มีเงินรับฝากจากสมาชิกอย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ฯ ไม่ควรละเลย
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การดูแลปริมาณเงินทุนและกระแสเงินสดที่มีอยู่ในมือของสหกรณ์ฯ ให้อยู่ในจ านวนที่เพียงพอต่อการด าเนินงาน
ไปได้อย่างราบรื่น สหกรณ์ฯ ต้องไม่ไห้สมาชิกก่อหนี้สินมากไปกว่าระดับที่เป็นอยู่ และควรมีการควบคุมการปล่อย
สินเชื่อโดยดูความสามารถในการช าระคืนของสมาชิกเป็นหลัก รวมถึงควรเพ่ิมความระมัดระวังในการบริหารงาน
สินเชื่ออย่างสม่ าเสมอ ทั้งนี้เพื่อมิให้มีหนี้เสียและเพื่อให้สหกรณ์ฯ สามารถด าเนินงานต่อไปได้อย่างมั่นคงและ
เพ่ือประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิก รวมทั้งสหกรณ์ฯ จะต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ของเศรษฐกิจการเงินโลก รวมถึง
เศรษฐกิจในประเทศโดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพ่ือจะได้น าไปพิจารณา
ปรับเปลี่ยนนโยบายในการบริหารงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  
โดยจะต้องป้องกันความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในเรื่องต้นทุนทางการเงิน ปัญหาสภาพคล่อง และการรักษา
ผลก าไรจากการด าเนินงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมอันจะน าไปสู่ความผาสุกแก่มวลสมาชิกอย่างยั่งยืนสืบไป   
 
 
 
 

 
                                                            

         


