
 
 

  
         พ้ืนท่ีสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 2  ประกอบดวยจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ฉะเชิงเทรา 
สระแกว ปราจีนบุรี นครนายก และสมุทรปราการ  มีสหกรณและกลุมเกษตรกร  จํานวนท้ังสิ้น  1,๑0๑  แหง  
เพ่ิมข้ึนจากปกอน รอยละ ๐.๑๘  ประกอบดวย  สหกรณภาคการเกษตร  2๗๘  สหกรณ   นอกภาคการเกษตร  
4๘๑  สหกรณ  และกลุมเกษตรกร  3๔๒  กลุมเกษตรกร  มีสมาชิก  จํานวน  6๖๙,๗๐๑  คน  ทุนดําเนินงานท้ังสิ้น  
๙๐,๕๙๑.๙๓  ลานบาท  ทุนดําเนินงานของสหกรณและกลุมเกษตรกร  เพ่ิมข้ึนจากปกอน  รอยละ  1๙.4๗  
ประกอบดวย  แหลงเงินทุนภายใน  จํานวน  ๗๑,๐๒๒.๙๙  ลานบาท  และแหลงเงินทุนภายนอก  จํานวน   
1๙,๕๖๘.๙๔  ลานบาท  สรุปภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณและกลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ีสํานักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณท่ี 2  ในป 255๕  ดังนี้  
 

มิติท่ี 1  ความเพียงพอของเงินทุนตอความเสี่ยง (Capital Strength) 

ทุนดําเนินงานของสหกรณและกลุมเกษตรกร จํานวน  ๙๐,๕๙๑.๙๓  ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน  
จํานวน  1๔,๗๖๕.๙๗  ลานบาท  หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 1๙.4๗  โดยเงินทุนดังกลาว  ประกอบดวยทุนของ
สหกรณและกลุมเกษตรกร จํานวน 4๘,๔๐๑.๑๘  ลานบาท  หรือรอยละ 5๓.๔3  ของทุนดําเนินงานท้ังสิ้น  
ซ่ึงสามารถรองรับหนี้สินท้ังสิ้น  ๔2,1๙๐.๗๕  ลานบาท  หรือรอยละ  4๖.๕๗  แสดงถึงความเพียงพอตอ 
การดําเนินงานและไมเสี่ยงตอการลงทุน  อยางไรก็ตาม  รอยละ  2๕.๐๘  ของทุนดําเนินงานเปนเงินรับฝาก
จากสมาชิกและสหกรณอ่ืนท่ีตองระมัดระวังหากมีการถอนคืนเงินดังกลาวในจํานวนมากอาจสงผลตอการ
บริหารงานของสหกรณได 
            สหกรณและกลุมเกษตรกรมีสัดสวนหนี้สินท้ังสิ้นตอทุนเปน  0.๘7  เทา จากอัตราสวนดังกลาว
แสดงวาทุนของสหกรณและกลุมเกษตรกรสามารถคุมครองหนี้สินไดท้ังจํานวน     

มิติท่ี 2  คุณภาพของสินทรัพย (Asset Quality) 

           สหกรณและกลุมเกษตรกรมีสินทรัพยท้ังสิ้น  จํานวน  ๙๐,๕๙๑.๙๓  ลานบาท  มีการเติบโตของ
สินทรัพย  รอยละ  1๙.4๗  ปกอน  รอยละ  1๘.๒๔  คาเฉลี่ย 3 ป  รอยละ  1๖.๒๓  ซ่ึงเห็นไดวาอัตรา 
การเติบโตของสินทรัพยสูงกวาปกอนและคาเฉลี่ย  เงินทุนสวนใหญนําไปลงทุนใน ธุรกิจสินเชื่อ เงินสด/      
เงินฝากธนาคาร/เงินฝากสหกรณอ่ืน  โดยมีลูกหนี้  จํานวน  ๗๑,๓๖๐.๓๓  ลานบาท  หรือรอยละ  78.77    
เงินสด/เงินฝากธนาคาร/เงินฝากสหกรณอ่ืน  ๙,๔๗๔.๕๓  ลานบาท  หรือรอยละ  10.46  จะเห็นไดวา
สหกรณและกลุมเกษตรกรนําสินทรัพยไปลงทุนในลูกหนี้มากท่ีสุด  ลูกหนี้สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด         
เปนรอยละ  ๘๘.๒๘  ของหนี้ท่ีถึงกําหนดชําระ อัตราการชําระหนี้ตามกําหนดของลูกหนี้เพ่ิมข้ึนจากปกอน  
รอยละ 1๕.๐๗ แสดงถึงความสามารถในการบริหารสินทรัพยดานลูกหนี้เพ่ิมข้ึนจากปกอน  อยางไรก็ตาม
สหกรณและกลุมเกษตรกรควรพิจารณาบริหารจัดการดานลูกหนี้เพ่ือลดอัตราการคางชําระ 

 

ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจสหกรณและกลุมเกษตรกร ประจําป 2555    

  ในพ้ืนท่ีสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 2 



มิติท่ี 3  ความสามารถในการบริหารจัดการ (Management Ability) 
           สหกรณและกลุมเกษตรกร  ดําเนินธุรกิจ  5  ดาน  มีมูลคาธุรกิจรวม  1๐๓,๙๕4.๓7  ลานบาท
การเติบโตของธุรกิจ  รอยละ  ๑๓.๓๖  ปกอน  รอยละ  ๒๕.๐๑  คาเฉลี่ย 3 ป  รอยละ  13.๙๖  ซ่ึงมีอัตรา
การเติบโตของธุรกิจต่ํากวาปกอนและคาเฉลี่ย  ระหวางปรับฝากเงิน จํานวน 1๔,๘๕๑.๒๙  ลานบาท  ใหเงินกู 
จํานวน  ๖๕,๗๕๑.๑๘  ลานบาท  จัดหาสินคามาจําหนาย จํานวน ๘,๒0๗.๒๒ ลานบาท  รวบรวมผลิตผล
และแปรรูป จํานวน 1๕,๐๖๓.8๒  ลานบาท  และใหบริการ จํานวน  ๘๐.๘๘  ลานบาท  การดําเนินธุรกิจ
ขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปกอนทุกดาน  โดยมีสัดสวนของการดําเนินธุรกิจสินเชื่อมากท่ีสุด  ถึงรอยละ  63.2๕  
ของมูลคาธุรกิจรวม  อัตราการเติบโตของธุรกิจใหบริการ  รอยละ 7๘.๐3  ซ่ึงมากท่ีสุด 

การบริหารธุรกิจแตละดาน  สรุปไดดังนี้ 

 การรับฝากเงิน  ระหวางปสหกรณและกลุมเกษตรกรรับฝากเงินจากสมาชิก  บุคคลอ่ืนและจาก
สหกรณอ่ืน  จํานวน  1๔,๘๕๑.๒๙  ลานบาท  ปกอน  จํานวน  1๓,๒๙๒.๗๗  ลานบาท  ณ วันสิ้นป  มีเงินรับฝาก
คงเหลือ  จํานวน  2๒,๗๒๐.๙๑  ลานบาท  โดยเงินรับฝากดังกลาวเปนเงินออมของสมาชิก  จํานวน          
๒1,๔๘๘.๙๕  ลานบาท  และจากบุคคลและสหกรณอ่ืน  จํานวน  1,๒3๑.๙๖  ลานบาท  จะเห็นไดวาธุรกิจนี้
มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปกอนถึงรอยละ  11.72 

 ธุรกิจสินเช่ือ  ระหวางปสหกรณและกลุมเกษตรกรจายเงินกูใหแกสมาชิกและสหกรณอ่ืน  จํานวน  
๖๕,๗๕๑.๑๘  บาท  ปกอน  จํานวน  58,040.76  ลานบาท  ลูกหนี้สวนใหญสามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด  
คิดเปนรอยละ ๘๘.2๘  ณ วันสิ้นปมีลูกหนี้เงินใหกูคงเหลือ จํานวน  ๗1,317.93  ลานบาท  ในจํานวนนี้เปน
ลูกหนี้เงินใหกูผิดสัญญาชําระหนี้  จํานวน  ๑,๔๗๔.๙๘  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  ๑๑.7๒ ของหนี้ถึงกําหนด
ชําระ  จะเห็นไดวาธุรกิจนี้มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปกอนถึงรอยละ 13.28  

 ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย  ระหวางปสหกรณและกลุมเกษตรกรจัดหาสินคามาจําหนาย  จํานวน  
๘,๒๐๗.๒๒  ลานบาท  ปกอน  จํานวน  7,045.38  ลานบาท  โดยจําหนายใหสมาชิกและบุคคลภายนอก  
จะเห็นไดวาธุรกิจนี้มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปกอนถึงรอยละ 16.49  สินคาท่ีสหกรณและกลุมเกษตรกร
นํามาจําหนาย  ไดแก  น้ํามันเชื้อเพลิง  ปุย  เคมีเกษตร  วัสดุทางการเกษตร  และสินคาอุปโภคบริโภค  เปนตน   

 ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผล  ระหวางปสหกรณและกลุมเกษตรกรรวบรวมและแปรรูปผลิตผล  
จํานวน  ๑๕,๐๖๓.๘๒  ลานบาท  ปกอน  จํานวน  13,279.84  ลานบาท  จะเห็นไดวาธุรกิจนี้มีการขยายตัว
เพ่ิมข้ึนจากปกอนถึงรอยละ  13.43  ซ่ึงผลิตผลท่ีรวบรวมและแปรรูป  ไดแก  น้ํานมดิบ  ผลไม  และยางพารา  เปนตน 

 ธุรกิจใหบริการและสงเสริมการเกษตร  ระหวางปสหกรณและกลุมเกษตรใหบริการและสงเสริม  
จํานวน  ๘๐.๘๘  ลานบาท  ปกอน  จํานวน  45.43  ลานบาท  จะเห็นไดวาธุรกิจนี้มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน
จากปกอนถึงรอยละ  78.03   
   
 
 
 
 

 



มิติท่ี 4  ความสามารถในการทํากําไร (Earning Sufficiency) 
           สหกรณและกลุมเกษตรกรมีรายไดท้ังสิ้น จํานวน 29,526.89 ลานบาท และคาใชจายท้ังสิ้น  
จํานวน 26,343.05 ลานบาท  สงผลใหมีกําไรสุทธิ จํานวน  3,183.85  ลานบาท  คิดเปนรอยละ  10.78  
ของรายไดรวมท้ังสิ้น  หรือรอยละ  11.03  ของยอดขาย/บริการ  เพ่ิมข้ึนจากปกอนรอยละ  13.22  โดยมี
กําไรตอสมาชิก จํานวน 4,754.13 บาท และเงินออมตอสมาชิก จํานวน 91,519.60 บาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก 
ปกอน รอยละ 10.29  ในขณะเดียวกันอัตราหนี้สินตอสมาชิกสูงกวาปกอนและคาเฉลี่ย กลาวคือ มีหนี้สินตอ
สมาชิก จํานวน 106,492.20 บาท/คน ปกอน จํานวน 89,876.12  บาท/คน  คาเฉลี่ย 3 ป จํานวน 
91,647.51 บาท/คน  ซ่ึงสูงกวาปกอน  รอยละ 18.49  จากอัตราสวนดังกลาวแจะเห็นไดวาอัตราหนี้สิน
ตอสมาชิก  มีอัตราการเติบโตท่ีสูงกวาอัตราการออมของสมาชิก  ซ่ึงอาจสงผลถึงการจัดการทางการเงินของ
สมาชิกท่ีอาจสงผลถึงความสามารถในการชําระหนี้คืนตอสหกรณและกลุมเกษตรกรลดลง 

มิติท่ี 5  สภาพคลองทางการเงิน (Liquidity) 
           ในภาพรวมของสหกรณและกลุมเกษตรกร  พบวามีสัดสวนของสินทรัพยหมุนเวียนตอหนี้สิน
หมุนเวียน 0.69  เทา  ปกอน  0.80  เทา  คาเฉลี่ย 3 ป  0.81  เทา  ซ่ึงต่ํากวาปกอนและคาเฉลี่ย     
แสดงใหเห็นวาสหกรณและกลุมเกษตรกรมีสินทรัพยหมุนเวียนเพียง 0.69  บาท  แตมีหนี้สินหมุนเวียนอยู   
1 บาทอาจมีผลตอการขาดสภาพคลองทางการเงินได  โดยสินทรัพยหมุนเวียน ประกอบดวย ลูกหนี้ระยะสั้น 
รอยละ 53.26  เงินสดและเงินฝาก รอยละ 35.54  และอ่ืน ๆ รอยละ 11.20 หากพิจารณาจากสวนประกอบ
ของสินทรัพยหมุนเวียนแลว  พบวาสวนใหญเปนลูกหนี้  ซ่ึงลูกหนี้สามารถชําระหนี้ไดตามกําหนด รอยละ 88.28  
ดังนั้น  สภาพคลองของสถาบันเกษตรกรจึงข้ึนอยูกับ การบริหารลูกหนี้เปนสําคัญ  สําหรับหนี้สินหมุนเวียน 
ประกอบดวย เงินรับฝาก รอยละ 58.53  เงินกูยืม รอยละ 39.31 และอ่ืน ๆ  รอยละ 2.16  จะเห็นไดวา
หนี้สินหมุนเวียนสวนใหญเปนเงินรับฝากและเงินกูยืม  ซ่ึงสหกรณตองรับภาระในการชําระคืนรวมถึงภาระ
ดอกเบี้ยจาย  จึงควรบริหารดานเงินรับฝากใหทันตอสถานการณและระมัดระวังเงินไหลออกจากสถาบัน      
ซ่ึงหากมีการถอนเงินในคราวเดียวกันเปนจํานวนมากอาจสงผลกระทบตอสภาพคลองได 

    

 มิติท่ี 6  ผลกระทบของธุรกิจ (Sensitivity) 
           ในภาพรวมของสหกรณและกลุมเกษตรกร  จากสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและการแขงขันจาก
สถาบันการเงินอ่ืน  ผูประกอบการรายอ่ืน ๆ  อาจสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจของสหกรณและกลุม
เกษตรกร  กลาวคือ  การดําเนินธุรกิจการใหเงินกูแกสมาชิกผลกระทบอาจเกิดจากนโยบายของรัฐบาลและ
ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม  เชน  การใหเงินกูของสถาบันการเงิน  เงินกูกองทุนหมูบาน  รวมท้ังการใหกูใน
รูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีมีการใหสินเชื่อสวนบุคคลของสถาบันอ่ืน ๆ  สําหรับธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนายผลกระทบ
จากการแขงขันทางการคาจากผูคารายใหญท่ีมีสินคาหลากหลายและราคาต่ํากวา อาจสงผลกระทบใหการ
จําหนายสินคาของสหกรณและกลุมเกษตรกรลดลง  สําหรับการรวบรวมผลิตผลและแปรรูป ผลกระทบเกิด
จากการท่ีมีผูรับซ้ือผลิตผลของสมาชิกในราคาท่ีสูงกวาสหกรณและกลุมเกษตรกร  สงผลใหสมาชิกนําผลิตผล
ไปขายใหกับบุคคลภายนอก  ดังนั้น  สหกรณและกลุมเกษตรกรควรเตรียมการรองรับผลกระทบท้ังในดาน
ธุรกิจสินเชื่อ  ธุรกิจจัดหาสินคามาจําหนาย  และธุรกิจรวบรวม  พรอมท้ังหาแนวทางในการบริหารจัดการ
ธุรกิจใหดําเนินตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตสภาพแวดลอมดังกลาว          



สําหรับการเตือนภัยเพ่ือเฝาระวังทางการเงินท่ีสําคัญในภาพรวมของสหกรณและกลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ี
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี  2  ในสวนของคาใชจายดําเนินงานตอกําไรอยูในเกณฑดี  ลูกหนี้ระยะสั้นท่ี
ชําระไดตามกําหนดอยูในเกณฑพอใช  และทุนสํารองตอสินทรัพยอยูในเกณฑตองปรับปรุง  ระดับเฝาระวัง
มากข้ึน   

            บทสรุป  จากการวิเคราะหภาพรวมภาวะเศรษฐกิจและสถานการณทางการเงินของสหกรณและ

กลุมเกษตรกร ป 2555  โดยรวมถือวาการดําเนินงานอยูในเกณฑดีมีกําไร  ลูกหนี้เงินใหกูสามารถชําระหนี้ได
ตามกําหนด  แตอัตราทุนสํารองตอสินทรัพยมีอัตราท่ีต่ํา  สหกรณและกลุมเกษตรกรควรมีการจัดสรรกําไรสุทธิ
เปนทุนสํารองเพ่ิมข้ึน  เพ่ือรองรับผลการดําเนินงานในอนาคตหากประสบภาวการณขาดทุน  อีกท้ัง  ควรกําหนด
นโยบายและกลยุทธการลงทุนใหเหมาะสมกับปจจัยแวดลอมและภาวะเศรษฐกิจ เพ่ือใหสหกรณและกลุมเกษตรกร
เดินหนาตอไป อยางเขมแข็งและยั่งยืน 
 
 

  ******************************* 
 
 

กลุมกํากับมาตรฐานการบัญชี 
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท่ี 2 

กุมภาพันธ  2556 


