ประธานพูดคุยกับสมาชิก ฉบับที 11 วันที 15 มกราคม 2562
"ผลประกอบการ 3 เดือนแรกปี บัญชี 2562 1Q62”

ั ชี 2562 ผ่านไปแล้ ว 14 วันครับ มาดูผลวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานในไตรมาสที 1
•ไตรมาสที 1 ของปี บญ
(ต.ค.-ธ.ค.) ของปี บญ
ั ชี 2561 และ 2562

•เริ มที "งบดุล" ครับ งบนี ,จะบอกว่าเรามี "สถานะการเงิน" เป็ นอย่างไร รวยหรื อจน มีทรัพย์สน
ิ เงินทองเท่าไรอะไรบ้ าง มีใคร

,
เป็ นลูกหนี , มีหนี ,สินอยูท่ ีไหนเท่าไร และมี “ส่วนของเจ้ าของ” จริ งๆทีหักหนี ,ออกแล้ วเป็ นจํานวนเท่าไร เป็ นยอดสะสมตังแต่
วันแรกจนถึง ณ เวลาใดเวลาหนึงน่ะครับ

•"งบดุล" คืออะไรลองดูตวั อย่างนี ,ครับ 'สมพร' ประกอบธุรกิจรี สอร์ ตทีเริ มต้ นด้ วยการสร้ างรี สอร์ ตจํานวน 3 หลังๆละ
100,000 บาท รวมเป็ นเงิน 300,000 บาท ก็แปลว่าเราจะเริ มต้ นด้ วยทุนจํานวน 300,000 บาทน่ะครับ 'สมพร' มีเงินเก็บ

ออมจํานวนหนึงเพียงพอสําหรับลงทุน จึงนําเงินจํานวนดังกล่าวมาลงทุนครับ
ส่วนของเจ้ าของหรื อทุนเท่ากับ 300,000 บาท ซึงก็คือสินทรัพย์ทงหมดของกิ
ั,
จการทีมีเท่ากับ 300,000 บาท ดังนัน,
ทุน = สินทรัพย์
ทําธุรกิจไปสักระยะหนึงเห็นแนวโน้ มทีดีมีโอกาสก้ าวหน้ า จึงไปกู้เงินจากสหกรณ์มาลงทุนสร้ างรี สอร์ ตเพิมอีก 2 หลัง ราคา
ก่อสร้ างต่อหลังยังคงเท่าเดิม สมมุติก้ ฉู กุ เฉินมา 200,000 บาท ก็จะได้ รีสอร์ ตเพิมมาอีก 2 หลัง แปลว่าเราได้ เงินสดเพิม
จากการก่อหนี ,จํานวน 200,000 บาท
ดังนัน, ส่วนของเจ้ าของหรื อทุนจึงเท่ากับสินทรัพย์หกั หนี ,ออก และจึงเป็ นทีมาของสมการทางบัญชี
ทุน = สินทรัพย์ - หนี ,
แต่เพือไม่ให้ มีเครื องหมายลบในสมการก็สลับข้ างเป็ น
“สินทรัพย์ = หนี ,สิน + ทุน” และนีก็คือ "งบดุล" หรื อ "งบแสดงฐานะทางการเงิน" ครับ

กรณีข้างต้ นจึงเป็ นสมการทางบัญชีดงั นี ,

500,000 = 200,000 + 300,000

•ในระหว่างปี “ทุน” จะ “เพิมขึ ,น” หรื อ “ลดลง” จาก “รายได้ และค่าใช้ จา่ ย” ทีเพิมขึ ,นหรื อลดลง

สามารถเขียนเป็ นสมการได้ ดงั นี ,
ทุน = รายได้ - ค่าใช้ จา่ ย
ดังนัน, จากสมการทางบัญชี
สินทรัพย์ = หนี ,สิน + ทุน จึงเท่ากับ
สินทรัพย์ = หนี ,สิน + ทุน +(รายได้ - ค่าใช้ จ่าย)
สินทรัพย์ = หนี ,สิน + ทุน + รายได้ - ค่าใช้ จ่าย
และเพือให้ เครื องหมายลบหายไปก็สลับข้ าง “ค่าใช้ จ่าย” จะได้ สมการใหม่ดงั นี ,
สินทรัพย์ + ค่าใช้ จา่ ย = หนี ,สิน + ทุน + รายได้
ด้ านซ้ ายของสมการแทนด้ วยเดบิต(สินทรัพย์ + ค่าใช้ จา่ ย)
ด้ านขวาของสมการแทนด้ วยเครดิต(หนี ,สิน + ทุน + รายได้ )

,
"งบดุล" ไตรมาสที 1 ของสหกรณ์ทงั , 2 ปี
•คงพอเข้ าใจบ้ างแล้ วน่ะครับว่า "งบดุล" คืออะไร มีทีมาทีไปอย่างไร งันเราไปดู
กันครับ

•สินทรัพย์รวม(Assets) QoQ 1Q61 สหกรณ์มีสน
ิ ทรัพย์รวม จํานวน 1,096,842,918.26 บาท ณ 1Q62 สหกรณ์มี

สินทรัพย์รวม จํานวน 1,198,606,627.52 บาท QoQ สหกรณ์มีสนิ ทรัพย์รวมเพิมขึ ,น จํานวน 101,763,709.26 บาท
คิดเป็ น 9.28% รายการทีเพิมจาก 1Q61 อย่างมีนยั สําคัญคือเงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก(ลูกหนี ,) จาก 1Q61 ทีมีเงินให้ ก้ แู ก่
สมาชิก 1,067,812,920.39 บาท 1Q62 มีเงินให้ ก้ แู ก่สมาชิกจํานวน 1,179,086,233.01 บาท QoQ มีเงินให้ ก้ แู ก่
สมาชิกเพิมขึ ,นจํานวน 111,273,312.62 บาท คิดเป็ น 10.42% นอกจากนันสหกรณ์
,
ยงั มีลกู หนี ,ตามคําพิพากษายกมา
จํานวน 2,564,691.24 บาท ยังไม่มีแนวโน้ มทีจะได้ รับชําระ

•มาดูหนี ,สิน(เจ้ าหนี ,) QoQ 1Q61 สหกรณ์มีหนี ,สินรวม 579,938,239.34 บาท 1Q62 มีหนี ,สินรวม 631,467,457.98

บาท สหกรณ์มีหนี ,สินเพิม 51.529.218.64 บาท คิดเป็ น 8.89%
หนี ,สินในส่วนทีเพิมขึ ,นจะเป็ นเงินรับฝากจากสมาชิก 1Q61 สหกรณ์มีเงินรับฝากจากสมาชิกทังออมทรั
,
พย์และออมทรัพย์
พิเศษ จํานวน 161,046,429.77 บาท แต่ 1Q62 สหกรณ์มีเงินฝากจากสมาชิกทุกประเภท จํานวน 210,504,266.71
บาท QoQ สหกรณ์มีเงินฝากทุกประเภทเพิมขึ ,นจํานวน 49,457,836.94 บาท คิดเป็ น 30.71%
ส่วนเงินกู้จากสถาบันอืน 1Q61 สหกรณ์มีเงินกู้จากสถาบันอืน จํานวน 417,337,000 บาท 1Q62 สหกรณ์มีเงินกู้จาก
สถาบันอืนจํานวน 170,150,000.00 บาท QoQ สหกรณ์มีเงินกู้จากสถาบันอืน "ลดลง" จํานวน 247,187,000 บาท คิด
เป็ น 59.23%

•ในส่วนของเจ้ าของหรื อทุน QoQ 1Q61 สหกรณ์มีทน
ุ จํานวน 516,904,678.87 บาท 1Q62 มีทนุ จํานวน
567,139,169.54 บาท QoQ สหกรณ์มีทน
ุ เพิมขึ ,นจํานวน 50,234,490.67 บาท คิดเป็ น 9.72%

โดยมีทนุ เรื อนหุ้น 1Q61 มีจํานวน 462,845,380.00 บาท

1Q62 มีทน
ุ เรื อนหุ้น จํานวน 507,321,960.00 บาท QoQ

สหกรณ์มีทนุ เรื อนหุ้นเพิมขึ ,น 44,476,580.00 บาท คิดเป็ น 9.61%
สําหรับทุนสํารอง 1Q61 สหกรณ์มีทนุ สํารอง 33,536,058.09 บาท 1Q62 มีทนุ สํารอง 38,623,264.72 บาท QoQ
สหกรณ์มีทนุ สํารองเพิมขึ ,น 5,087,206.63 บาท คิดเป็ น 15.17%
ส่วนทุนสะสมตามข้ อบังคับ 1Q61 มีจํานวน 7,570,033.72 บาท 1Q62 มีทนุ สะสมตามข้ อบังคับ จํานวน
8,498,775.73 บาท QoQ สหกรณ์มีทน
ุ สะสมตามข้ อบังคับเพิมขึ ,น จํานวน 928,742.01 บาท คิดเป็ น 12.27%

•โดยรวมไตรมาสที 1 QoQ ระหว่างปี บญ
ั ชี 2561 และ 2562 สหกรณ์มีสนิ ทรัพย์เพิมขึ ,น 9.28%

หนี ,สินเพิมขึ ,น 8.89% เฉพาะเงินรับฝากจากสมาชิกเพิมขึ ,น 30.71% หนี ,เงินกู้จากสถาบันอืนลดลง

59.23%

และมีทนุ เพิมขึ ,น 9.72% ทุนเรื อนหุ้นเพิมขึ ,น 9.61% ทุนสํารองเพิมขึ ,น 15.17% และทุนสะสมตามข้ อบังคับเพิมขึ ,น
12.27%

•คงพอจะมองเห็นภาพ "ฐานะของสหกรณ์" ของท่านน่ะครับว่าจาก 1Q61 เปลียนแปลงไปอย่างไรบ้ างเมือสิ ,น 2Q62

•สําหรับ "งบกําไรขาดทุน" ซึงเป็ นงบทีแสดงความสามารถในการบริ หารกิจการครับว่าในรอบระยะเวลาหนึงกิจการมีผล

กําไรหรื อขาดทุนเท่าใด งบนี ,จะไม่ใช่ยอดสะสมน่ะครับ จะเป็ นยอดในรอบระยะเวลาใดเวลาหนึงเท่านัน, มาดูกนั ว่า QoQ
ไตรมาส 1 ทัง, 2 ปี บญ
ั ชีของสหกรณ์จะมีผลประกอบการเป็ นอย่างไรบ้ าง

•1Q61 สหกรณ์มีรายได้ 19,397,599.91 บาท มีคา่ ใช้ จ่าย 6,444,392.85 บาท กําไรสุทธิ 12,953,207.06 บาท
1Q62 สหกรณ์มีรายได้ 19,803,202.01 บาท มีคา่ ใช้ จา่ ย 7,108,032.92 บาท กําไรสุทธิ 12,695,169.09 บาท

•จะเห็นว่า QoQ สหกรณ์มีรายได้ เพิมขึ ,น 405,602.10 บาท คิดเป็ น 2.09% รายการทีเพิมมากทีสุดและเป็ นรายได้ ทีมี

ั,
ง, 2 ไตรมาส คือดอกเบี ,ยรับจากเงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก 1Q61 มีจํานวน
สัดส่วนสูงไม่ตํากว่า 99% ของรายได้ ทงหมดทั
19,326,905.59 บาท 1Q62 มีจํานวน 19,724,217.50 บาท เพิมขึ ,นจํานวน 397,311.91 บาท คิดเป็ น 2.05% ถือว่า

เพิมไม่มากนักในขณะทีสหกรณ์มีสนิ ทรัพย์เพิมขึ ,น 9.28% หนี ,สินเพิมขึ ,น 8.89% และทุนเพิมขึ ,น 9.72% ทังนี
, ,อาจ
, 1 ธันวาคม 2561 นันเอง
เนืองมาจากสหกรณ์ประกาศลดดอกเบี ,ยเงินกู้ทกุ ประเภทลง 0.25% มีผลตังแต่

•มาดู "ค่าใช้ จา่ ย" กันว่าสหกรณ์มี "ประสิทธิภาพ" ในการควบคุมค่าใช้ จา่ ยมากน้ อยเพียงใด

, บญ
ั ชี 2561 และ 2562 สหกรณ์มีคา่ ใช้ จ่ายเพิมขึ ,น
•ถ้ าเปรี ยบเทียบไตรมาสต่อไตรมาสหรื อ QoQ ของไตรมาส 1 ทังปี
จํานวน 663,640.07 บาท คิดเป็ น 10.30%
มีรายการค่าใช้ จา่ ยทีเพิมขึ ,นอย่างมีนยั สําคัญได้ แก่รายการค่าใช้ จา่ ยทุนประกันชีวิตเพือสมาชิก(397,000) เพิมขึ ,น
56.47% ดอกเบี ,ยจ่ายเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(317,860.73) เพิมขึ ,น 18.77% ค่าใช้ จ่ายในการประชุมใหญ่(104,790)

เพิมขึ ,น 14.38% ดอกเบี ,ยจ่าย(ระยะปานกลาง)ชุมนุมสหกรณ์(79,495.89) เพิมขึ ,น 14.67% ค่าเบี ,ยประชุมประจําเดือน
(19,200) เพิมขึ ,น 57.14% และค่าพาหนะเดินทาง กก.เดินทางมาร่วมประชุม(9,328) เพิมขึ ,น 71.75%
จะเห็นว่าบางรายการจํานวนเงินเพิมมากแต่จํานวนร้ อยละน้ อย บางรายการจํานวนเงินเพิมไม่มากแต่จํานวนร้ อยละ
มากน่ะครับ ในทีนี ,ผมเรี ยงลําดับจากจํานวนเงินมากไปหาน้ อยน่ะครับ ในส่วนของค่าเบี ,ยประชุมและค่าพาหนะ กก.
เดินทาง แม้ จํานวนเงินเพิมจะไม่มาก แต่จํานวนร้ อยละก็เพิมมากขึ ,นพอสมควร ก็เนืองจากว่าในระหว่างเดือนพ.ย.-ธ.ค.61
ที กก.ชุดนี ,เริมเข้ ามาทํางาน ได้ มกี ารประชุม กก.ย่อยที กก.ดําเนินการแต่งตังขึ
, ,นมา 5 คณะด้ วยกัน แต่ละคณะก็ประชุมไป
2-3 ครัง, เพือซักซ้ อมแนวทางวิธีการทํางานร่วมกันเปรี ยบเสมือนกับการ "จัดทัพ" ก่อนออกรบทีผมเคยเขียนให้ ทราบไปบ้ าง

แล้ วก่อนหน้ านี , ซึงถือเป็ นความจําเป็ นอย่างยิงครับ และในไตรมาสต่อไปการประชุมทํานองนี ,คงลดลงตามลําดับ ซึงก็จะ
ทําให้ คา่ ใช้ จา่ ยเหล่านี ,ลดลงด้ วย แม้ จะไม่มากมายนักก็ตาม
สําหรับรายการค่าใช้ จ่ายทีลดลงอย่างมีนยั สําคัญ ได้ แก่ ดอกเบี ,ยจ่ายเงินกู้ สอ.อืน(ระยะยาว)(900,213.38) ลดลง
43.80% ดอกเบี ,ยจ่ายเงินกู้ยืม(ระยะสัน)
, ธกส.(102,294.57) ลดลง 63.33% ดอกเบี ,ยจ่ายเงินกู้ยมื (ระยะสัน)
, สอ.

พนักงานการบินไทย จก.(91,232.88) ลดลง 96%

•ดังนัน, ถ้ าเปรี ยบเทียบ QoQ แล้ วสหกรณ์มีกําไรลดลงจาก 1Q61 จํานวน 258,037.97 คิดเป็ น 1.99% ครับ

•พึงจะผ่านไปไตรมาสเดียวเองครับ ยังมองเห็นแนวโน้ มอะไรไม่ชดั นัก สิ ,นไตรมาส 2/2562คงจะพอเห็นหน้ าเห็นหลังแล้ ว

ว่าปี บญ
ั ชีนี , "ผลประกอบการ" ของสหกรณ์จะมีแนวโน้ มไปในทิศทางใด คณะกรรมการดําเนินการชุดนี , ได้ เอาใจใส่เฝ้าระวัง
และมีมาตรการประหยัดเพือให้ เกิด Efficiency โดยการกํากับ "แผนรายได้ และรายจ่าย" ตามทีประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี 2561 เมือ 8 พฤศจิกายน 2561 เห็นชอบไว้ อย่างเคร่งครัด ส่วนวิธีการเพิมรายได้ สหกรณ์ก็พยายามทีจะเพิม
ผลิตภัณฑ์ใหม่(New Products) ออกมาเรื อยๆตาม "ยุทธศาสตร์ สหกรณ์ 5 ปี "

•ส่วนจะเป็ นอย่างไรนัน, อย่ารอคอยแต่จงติดตามด้ วยความระทึกในดวงหทัยพลัน

ด้ วยจิตศรัทธาและเชือมัน

วิทยา ธารประเสริ ฐ
ประธานกรรมการ
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