
  การบริหารการเงิน

  สหกรณออมทรัพย

โดย

ผูชวยศาสตราจารยสุชิน ปลีหะจินดา

ภาควิชาสหกรณ  คณะเศรษฐศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร



วัตถุประสงคของการบริหารการเงิน

สมาชิก

 - มีคุณภาพชีวิตที่ดี

- มีวินัยทางการเงิน

สหกรณ

 - สภาพคลอง

- กําไร

- ความมั่นคง/ความเสี่ยง



โครงสรางทางการเงิน

หนี้สิน + ทุน(สวนของเจาของ)  = ทุนดําเนินงาน



หนี้สิน

• เงินรับฝากจากสมาชิก

• เงินกูยืม

• หนี้สินอื่น



หนี้สิน

• การเจริญเติบโตของธุรกิจ

• ภาระการชําระหนี้ 

• เงื่อนไข

• ตนทุน



ทุน (สวนของเจาของ)

• ทุนเรือนหุน

• ทุนสํารอง

• ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ

• กําไรสุทธิ



ทุน (สวนของเจาของ)

• กฎหมาย

• มาตรฐาน

• ความเหมาะสม



การหารายไดของสหกรณ

การบริหารสินทรัพย

สภาพคลอง  รายได  ความเสี่ยง



งบแสดงฐานะการเงนิ

แสดงฐานะการเงนิของสหกรณ 
(ณ วันใดวันหนึ่ง)

                สินทรัพย  =   หนี้สิน + ทุน

                           ทุนดําเนินงาน



การบริหารการเงิน

• แหลงที่มาของเงินทุน    หนี้สิน + ทุน      

(การจัดหาเงินทุนเพื่อใชดําเนินงาน)                      (สวนของเจาของ)

• แหลงใชไปของเงินทุน         สินทรัพย 

(การจัดสรรเงินเงินทุนเพื่อสรางรายได) 



ตนทุนรวม

ตนทุนเงินทุน  +  ตนทุนบริหาร



งบกําไรขาดทุน    

แสดงผลการดําเนินงานของสหกรณในรอบปบญัชี

       รายได - คาใชจาย  =  กําไร(ขาดทุน)

   คาใชจาย   - ตนทุนเงินทุน

                   - คาใชจายดําเนินงาน



การวิเคราะหงบการเงิน

1. การวิเคราะห
- แนวตั้ง

- แนวนอน

- อัตราสวน

2. การแปลความหมาย
- เปรียบเทียบกับขอมูลงวดกอน

- เปรียบเทียบกับขอมูลของกิจการคูแขง

- เปรียบเทียบกับขอมูลอุตสาหกรรม/กลุมเทียบเคียง

             (คาเฉลี่ย) – Peer Group



เทคนิค/เครื่องมือที่ใชวิเคราะหงบการเงนิ

1. การวิเคราะหตามแนวตั้ง

- การยอสวนตามแนวตั้ง

- การวิเคราะหงบขนาดรวม (Common Size 

Analysis)

2. การวิเคราะหตามแนวนอน

- การยอสวนตามแนวนอน

- การวิเคราะหแนวโนม (Trend Analysis)

3. การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน



การวิเคราะหตามแนวตั้ง/แนวดิ่ง



ตัวอยางงบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ...............จํากัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

สินทรัพย         บาท       รอยละ

สินทรัพยหมุนเวยีน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร  xxx xx

เงินฝากสหกรณอื่น  xxx xx

---------------------  xxx xx

รวมสินทรัพยหมนุเวยีน xxx xx

เงินลงทุนระยะยาว xxx xx

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ xxx xx

สินทรัพยอื่น xxx xx

รวมสินทรัพย xxx       100



ตัวอยางงบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ...............จํากัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หนี้สินและทุนของสหกรณ         บาท      รอยละ

หนี้สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร xxx xx

เงินรับฝาก xxx xx

------------------------------

รวมหนี้สินหมุนเวยีน xxx xx

หนี้สินอื่น xxx xx

รวมหนี้สิน xxx xx

ทุนของสหกรณ xxx xx

---------------------------------  xxx xx

รวมทุนของสหกรณ  xxx xx

รวมหนี้สินและทนุของสหกรณ  xxx       100



ตัวอยางงบกําไรขาดทุนของสหกรณ...............จํากัด

สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558

รายได            บาท     รอยละ

------------------------------ xxx  xx  

---------------  xxx xx 
รวมรายได xxx        100

คาใชจาย

------------------------------  xxx xx 
------------------------------ xxx  xx 

 รวมคาใชจาย  xxx xx 
กําไรสุทธิประจาํป xxx  xx



การวิเคราะหตามแนวนอน



ตัวอยางงบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ...............จํากัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556-58

         2556   2557   2558

สินทรัพย

สินทรัพยหมุนเวยีน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 100 xxx xxx

เงินฝากสหกรณ 100 xxx xxx

----------------------  100 xxx xxx

รวมสินทรัพยหมนุเวยีน 100 xxx xxx

เงินลงทุนระยะยาว 100 xxx xxx

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธิ 100 xxx xxx

สินทรัพยอื่น 100 xxx xxx

รวมสินทรัพย 100 xxx xxx



ตัวอยางงบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ...............จํากัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556- 2558

          2556   2557  2558

หนี้สินและทุนของสหกรณ

หนี้สินหมุนเวยีน

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 100 xxx xxx

เงินรับฝาก 100 xxx xxx

-----------------------  100 xxx xxx

รวมหนี้สินหมุนเวยีน 100 xxx xxx

หนี้สินอื่น 100 xxx xxx

รวมหนี้สิน  100 xxx xxx

ทุนของสหกรณ 100 xxx xxx

---------------------------------  100 xxx xxx

รวมทุนของสหกรณ  100 xxx xxx

รวมหนี้สินและทนุของสหกรณ 100 xxx xxx



ตัวอยางงบกําไรขาดทุนของสหกรณ...............จํากัด

สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556-58

           2556   2557 2558

รายได

------------------------------  100 xxx xxx  

-----------------  100 xxx xxx 
รวมรายได 100 xxx xxx

คาใชจาย

------------------------------  100 xxx xxx 
------------------------------  100 xxx xxx 

 รวมคาใชจาย  100 xxx xxx 
กําไรสุทธิประจาํป  100 xxx xxx 



การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงนิ



อัตราสวนทางการเงิน

1. อัตราสวนแสดงสภาพคลอง(Liquidity Ratios)

2. อัตราสวนแสดงความสามารถในการกอหนี้ 

(Leverage Ratios)

3.อัตราสวนแสดงความสามารถในการใชสินทรัพย

(Activity Ratios)

4. อัตราสวนแสดงความสามารถในการทาํกําไร 

(Profitability Ratios)



อัตราสวนแสดงสภาพคลอง

* อัตราสวนทุนหมุนเวียน  =  สินทรัพยหมุนเวียน

               หนี้สินหมุนเวียน

* อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว  =  สินทรัพยหมุนเวียนเร็ว

            หนี้สินหมุนเวียน
(สินทรัพยหมุนเวียนเร็ว ประกอบดวย เงินสดและเงินฝากธนาคาร+เงินฝากสหกรณอื่น+

เงินสงชําระหนี้ระหวางทาง+เงินลงทุนระยะสั้น+ลูกหนี้ระยะสั้นสุทธิ+ดอกเบี้ยเงินใหกู

คางรับสุทธิ)



อัตราสวนแสดงความสามารถในการกอหนี้

* อัตราสวนหนี้สินตอทุน  =  หนี้สินรวม

              ทุนของสหกรณ

* อัตราสวนลูกหนี้ตอสวนของทุน  =     ลูกหนี้สุทธิ

           ทุนเรือนหุน+ทุนสํารอง

* อัตราสวนหนี้สิน     =      หนี้สินรวม

        สินทรัพยรวม



อัตราสวนแสดงความสามารถในการใชสินทรัพย

* อัตรารอยละของรายได    =            รายไดรวม

  ตอสินทรัพยทั้งสิ้น(%) สินทรัพยรวม(ถัวเฉลี่ย)



อัตราสวนแสดงความสามารถในการทํากําไร

* อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพย(%)  =  กําไรจากการดําเนินงาน

     สินทรัพยรวม(ถัวเฉลี่ย)

* อัคราสวนผลตอบแทนตอทุน (%)  =              กําไรสุทธิ

ทุนของสหกรณ(ถัวเฉลี่ย)

* อัตรากําไรสุทธิ (%)  =                             กําไรสุทธิ

รายไดรวม

* อัตราคาใชจาย (%)  =    คาใชจายรวม

รายไดรวม



      

การเปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงินของสหกรณ กับ

คาเฉลี่ย (Peer Group)
            สหกรณ    Peer Group

อัตราสวนทุนหมุนเวยีน     xx xxx

อัตราสวนทุนหมุนเวยีนเร็ว xx xxx

อัตราสวนหนี้สินตอทุน xx xxx

อัตราสวนหนี้สิน xx xxx

อัตรารอยละของรายไดตอสินทรัพย (%) xx xxx

อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย (%) xx xxx

อัตราผลตอบแทนตอทุน (%) xx xxx

อัตราผลตอบแทนตอรายได (%) xx xxx

อัตราคาใชจาย (%) xx xxx



การวิเคราะหทางการเงนิโดยใช 

CAMELS

C (Capital Strength) - ความเพียงพอของเงินทุน

A (Asset Quality) - คุณภาพของสินทรัพย

M (Management Ability) - ขีดความสามารถในการบริหาร

E (Earning Sufficiency) - การทํากําไร

L (Liquidity) - สภาพคลอง

S (Sensitivity) - ผลกระทบตอธุรกิจ



สวัสดี


