ประธานพูดคุยกับสมาชิก ฉบับที่ 12 วันที่ 22 มกราคม 2562
"อัตราส!วนทางการเงิน"
•สวัสดีครับ “พี่-นองสมาชิก” ที่เคารพทุกทาน ฉบับที่แลวผมไดวิเคราะห$ผลการดําเนินงานของสหกรณ$ไตรมาสที่ 1 ป+บัญชี
2562 เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันในป+บัญชี 2561 QoQ ผลเป4นอยางไรนั้นคงทราบกันไปแลวนะครับ
ผมนําขอมูลจาก "งบการเงิน" ของสหกรณ$ในไตรมาสที่ 1 ของทั้ง 2 ป+บัญชีมาวิเคราะห$ครับ "งบการเงิน" ที่วาก็เอามาจาก 2
งบครับ คือ "งบดุล" และ "งบกําไรขาดทุน" งบการเงินจะมี 4 งบดวยกัน คือ งบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน และทั้ง 2 งบแรกคืออะไร มีวัตถุประสงค$เพื่ออะไรบางนั้น ผมสรุปสั้นๆให "พี่-นองสมาชิก" ได
เขาใจงายๆไปแลว สวนอีก 2 งบหลังมีโอกาสจะนํามาเลาสูฟ@งนะครับ
•การจะดูกิจการของสหกรณ$ได นอกจากทานจะอาน "งบการเงิน" เป4นแลว ก็มีความจําเป4นที่จะตองดูอัตราสวนทางการเงิน
(Ratios) ไดดวยครับ วันนี้ ผมจะมาพูดคุยกับสมาชิกเรื่อง “การวิเคราะห$สถานการณ$การเงินของสหกรณ$” อีกแบบหนึ่งจาก
"อัตราสวนทางการเงิน" ครับ
•กอนอื่นตองขอขอบคุณอาจารย$ภาวุธ พงษ$วิทยภานุ ผูเชี่ยวชาญดาน E-Commerce และ E-Marketing เจาของบทความ
"การวิเคราะห$อัตราสวนทางการเงิน" ที่เขียนใน Pawoot.com ผมเห็นวาอานแลวเขาใจงาย นาจะเหมาะสําหรับพวกเราทาน
ทั้งหลายครับ จึงนํามาใชอางอิงในการเขียนพูดคุยกับ"พี่-นองสมาชิก" ในวันนี้ โดยปรับปรุงขอความดังกลาวเล็กนอยเพื่อให
อานงายยิ่งขึ้นครับ
•การวิเคราะห$อัตราสวนทางการเงิน (Ratio Analysis) คืออะไรนั้นลองมาดูกันครับ
การวิเคราะห$อัตราสวนทางการเงิน เป4นการนํารายการตางๆ ใน "งบการเงิน" มาเทียบอัตราสวนเพื่อหาความสัมพันธ$วา มี
ความเหมาะสมเพียงใด การวิเคราะห$อัตราสวนทางการเงินจะแบงตามวัตถุประสงค$ในการใชงาน 4 ประเภทครับ
•การวิเคราะห$สภาพคลองทางการเงิน (Liquidity Ratio) •การวิเคราะห$ความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio) •
การวิเคราะห$ความสามารถ (ประสิทธิภาพ) ในการดําเนินงาน (Efficiency Ratio) •การวิเคราะห$โครงสรางของเงินทุนหรือ
ภาระหนี้สิน (Leverage Ratio or Financial Policy Ratio)
1.การวิเคราะห$สภาพคลองทางการเงิน (Liquidity Ratio) วันนี้จะพูดถึง 6 ตัวดวยกัน
•อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียนหรืออัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio) อัตราสวนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) =
สินทรัพย$หมุนเวียน (Current Asset:CA)/หนี้สินหมุนเวียน (Current Liability:CL)อัตราสวนนี้จะวัดความสามารถในการ
ชําระหนี้ระยะสั้น ถาคาที่คํานวณไดสูงเทาใด แสดงวา บริษัทหรือกิจการหรือสหกรณ$ มีสินทรัพย$หมุนเวียนที่ประกอบไปดวย
เงินสด ลูกหนี้ และสินคาคงเหลือ มากกวาหนี้ระยะสั้น ทําใหคลองตัวในการชําระหนี้ระยะสั้นมีคอนขางมาก โดยปกติ
อัตราสวน 2 : 1 ถือวาเหมาะสมแลว

•อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio or Acid Test Ratio) อัตราสวนทุนหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio) = (สินทรัพย$
หมุนเวียน – สินคาคงเหลือ) /หนีส้ ินหมุนเวียน หรือ( Quick Ratio = CA – Inventory )/CL เป4น การวัดสวนของสินทรัพย$ที่
ไดหักคาสินคาคงเหลือ ที่เป4นสินทรัพย$ระยะสั้นและมีความคลองตัวในการเปลีย่ นเป4นเงินสดไดต่ําสุด ออก เพื่อใหทราบถึง
สภาพคลองที่แทจริงของกิจการได โดยปกติอัตราสวน 1 : 1 ถือวาเหมาะสมแลว

•อัตราการหมุนเวียนของลูกหนี้ (Account Receivable Turnover) อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ (Account Receivable
Turnover) A/R Turnover = ขายเชื่อสุทธิ หรือใชยอดขายรวม (ครั้ง หรือ รอบ) /ลูกหนี้ถัว เฉลี่ย ลูกหนี้ถัว เฉลี่ย = (ลูกหนี้
ตนงวด + ลูกหนี้ปลายงวด )/ 2 หากคาที่คํานวณได มีคาสูง แสดงถึงความสามารถในการบริหารลูกหนี้ใหแปลงสภาพเป4นเงิน
สดไดเร็ว

•ระยะเวลาถัวเฉลี่ยในการเรียกเก็บหนี้ (Average Collection Period) ระยะเวลาถัวเฉลีย่ ในการเรียกเก็บหนี้ (Avg.
Collection Period) (วัน) = 365 วัน /อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ ยิง่ ต่ํายิ่งดีแสดงใหเห็นถึงระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้วาสั้น
หรือยาว เพื่อใหทราบถึงคุณภาพของลูกหนี้ ประสิทธิภาพในการเรียกเก็บหนี้ และนโยบายในการใหสินเชื่อทางธุรกิจ

•อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ (Inventory Turnover) อัตราการหมุนเวียนของสินคาคงเหลือ (Inventory
Turnover) = ตนทุนสินคาขาย (COGS) /สินคาคงเหลือเฉลี่ย (Avg. Inventory)
COGS = Cost of goods soldสินคาคงเหลือเฉลี่ย =( สินคาตนงวด + สินคาปลายงวด )/ 2 หากคาคํานวณไดสูง ยอมแสดง
ถึงความสามารถในการบริหารการขายสินคาไดเร็ว สหกรณ$ออมทรัพย$ไมไดทําธุรกิจซื้อมาขายไป สินคาคงเหลือในที่นี้ก็คงไมมี
ครับ

•ระยะเวลาในการจําหนาย (ขาย) สินคา ระยะเวลาในการจําหนาย (ขาย) สินคา(วัน) = 365 (วัน) /อัตราหมุนเวียนของสินคา
(Inventory Turnover) ยิ่งขายไดเร็ว (ระยะเวลาสั้น) ยิ่งดี สหกรณ$ออมทรัพย$ ไมใชธุรกิจซื้อมาขายไป แตเป4นธุรกิจใหบริการ
กูยืมเงิน และรับฝากเงิน ยอดขายของสหกรณ$ก็จะเป4นจํานวนเงินใหกูครับ

2.ความสามารถในการหากําไร (Profitability Ratio)
•อัตรากําไรขั้นตน (Gross Profit Margin)

อัตรากําไรขั้นตน (Gross Profit Margin)(%) = ขายสุทธิ – ตนทุนขาย หรือ SALES – COGS / ขายสุทธิ SALES = กําไร
ขั้นตน หรือ Gross Profit /ขายสุทธิ SALES ยิ่งสูงยิ่งดี
•อัตรากําไรจากการดําเนินงาน (Operating Profit Margin)
อัตรากําไรจากผลการดําเนินงาน(Operating Profit Margin)(%) = กําไรจากการดําเนินงาน(Operating Profit Margin) /
ขายสุทธิ (SALES)
ยิ่งสูงยิ่งดี
•อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin)
อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin)(%) = กําไรสุทธิ (Net Profit) /ขายสุทธิ (SALES) ยิ่งสูงยิ่งดี แสดงใหเห็นประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานของบริษัทหรือกิจการหรือสหกรณ$ในการทํากําไร หลังจากหักตนทุนคาใชจายรวมทัง้ ภาษีเงินไดหมดแลว
(สหกรณ$ไดรับยกเวน ไมตอจายภาษี)
•อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (Return On Equity or ROE)
ผลตอบแทนผูถือหุน (ROE %) = กําไรสุทธิ (Net Profit) /สวนของผูถือหุน (Equity) ยิ่ง สูงยิ่งดี แสดงใหเห็นวาเงินลงทุนใน
สวนของเจาของ จะไดรับผลตอบแทนกลับคืนมาจากการดําเนินการของกิจการนั้นในอัตราสวนเทาไร หากมีคาสูง แสดงถึง
ประสิทธิภาพในการหากําไรสูงดวย

Dupont Equation ROE (%) = NP (or EAT) = (EAT/SALES) (SALES/ASSETS) (ASSETS/EQUITY) /Equity หรือ ROE
(%) =รายไดจากการขาย สินทรัพย$ทั้งหมด= กําไรสุทธิ X รายไดจากการขาย X สินทรัพย$ทั้งหมด / สวนของผูถือหุน =
(ความสามารถในการหากําไร) (การใชเงินทุน) (ความสามารถในการหาทุน) หรือ สมการนีเ้ ทากับ ROE (%) = (Net Profit
Margin) (Total Asset Turnover) (Financial Leverage)

3. อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพในการทํางาน (Efficiency Ratio)
•อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย$รวม (ROA)(%) = กําไรสุทธิ (Net Profit) /สินทรัพย$รวม (Total Assets) ยิ่ง สูงยิ่งดี เป4นการ
วัดความสามารถในการทํากําไรของสินทรัพย$ทั้งหมดที่ธุรกิจหรือกิจการหรือสหกรณ$ใชในการดําเนินงาน วาใหผลตอบแทนจาก
การดําเนินงานไดมากนอยเพียงใด หากมีคาสูง แสดงถึงการใชสินทรัพย$อยางมีประสิทธิภาพ

•อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย$ถาวร (ROFA) = กําไรสุทธิ (Net Profit or NP) /รวมสินทรัพย$ถาวร (Fix Assets) อัตรา
หมุนเวียนของสินทรัพย$ถาวร (Fixed Asset Turnover) อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย$ถาวร (Fixed Asset Turnover)(ครั้ง) =
ขายสุทธิ (SALES) /สินทรัพย$ถาวร (Fixed Asset) ยิ่งสูงยิ่งดี

•อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย$รวม (Total Assets Turnover) อัตราสวนการหมุนเวียนของสินทรัพย$รวม (Total Assets
Turnover) (ครั้งหรือเทา) = ขายสุทธิ (SALES) /สินทรัพย$รวม (Total Assets) จํานวน ครั้งสูง ดี เป4นอัตราสวนที่แสดงถึง
ประสิทธิภาพในการใชสินทรัพย$ทงั้ หมด (TA) เมื่อเทียบกับยอดขาย (SALES) ถาอัตราสวนนี้ต่ํา แสดงวา บริษัทหรือกิจการ
หรือสหกรณ$มีสินทรัพย$มากเกินความตองการ

4. อัตราสวนวิเคราะห$นโยบายทางการเงิน (Leverage Ratio or Financial Ratio)
เพื่อใหทราบถึงแหลงที่มาของเงินทุนวามาจากหนี้สินหรือสวนของเจาของ วามีมากนอยเพียงใด อัตราสวนหนี้สินตอทุน
(Debt/Equity Ratio) (เทา) = หนี้สินรวม (Total Debt) /สวนของเจาของ (Equity) ยิ่งต่ํา ยิ่งดี แสดงใหเห็นถึงความเสี่ยงใน
ดานเจาหนี้และเจาของกิจการ ถาอัตราสวนสูง แสดงวา กิจการมีความเสีย่ งจากการกูยืมเงินมาใชในการดําเนินกิจการ
สามารถนําไปวัด “ความมั่นคง” ของสหกรณ$ไดดวย

•ความ สามารถในการจายดอกเบีย้ (Interest Coverage) (เทา) = {กําไรสุทธิ (NP) + ภาษีเงินได (Tax) – ดอกเบี้ยจาย
(Interest)} /ดอกเบี้ยจาย (Interest) เป4นการวัดความสามารถของธุรกิจในการจายดอกเบี้ยเงินกู ผลคํานวณออกมามีคาสูง
แสดงวาธุรกิจมีความสามารถในการจายดอกเบี้ยสูง

•อัตราการจายเงินป@นผล (Dividend Payout) = เงินป@นผลตอหุน (Dividend /share) /กําไรสุทธิตอหุน (EPS) แสดงถึง
นโยบายการจายเงินป@นผลของธุรกิจ อัตราสวนที่กลาวมาเป4นเครื่องมือในการวิเคราะห$หลักทรัพย$ดวยป@จจัยพื้นฐาน เพื่อทาน
จะไดพิจารณางบการเงินไดในระดับหนึ่ง

•ตองขออภัยที่ตองมีภาษาฝรั่งบาง เพราะตําราเราอางอิงจากตางประเทศครับ ตัวยอบางตัวก็ใหคําเต็มบางตัวก็ไมใหคงพอเดา
ได แตสวนใหญใหไวแลวนะครับ สวนอานแลวถาอยากทราบวา Ratios ของสหกรณ$ของเราแตละตัวเป4นอยางไรบาง เขาไป
อานอีกครั้งในบทวิเคราะห$ผลการดําเนินงานของสหกรณ$ 2 ป+เปรียบเทียบ ระหวางป+บญ
ั ชี 2560 และป+บัญชี 2561 ที่ผมเขียน
ไวคอนขางละเอียด ในรูปแบบของ CAMELS Model ที่ website ของสหกรณ$ www.mukcoop.com นะครับ

•ในบทความของ อ.ภาวุธ นอกจากจะไดอธิบาย Ratios ตางๆแลว ยังไดแจง "สัญญาณเตือนภัย" จากการวิเคราะห$งบการเงิน
ไวดวยนะครับ เหลานี้คือสัญญาณเตือนภัยครับขาดทุนมากๆ และติดตอกันหลายป+ ระยะเวลาการเก็บหนี้นานขึ้น อัตราหนีส้ ิน
ตอสวนของเจาของสูงขึ้นเร็วมาก สินคาคงคลังสูงมากผิดปกติ ตนทุนการผลิตสูงขึ้น ยอดขายสูงขึ้น แตกําไรลดลง หนี้สญ
ู
เพิ่มขึ้น รายงานผูสอบบัญชีผิดปกติ เปลี่ยนผูสอบบัญชีใหม และขายสินทรัพย$ของบริษัท/กิจการเพื่อสรางกําไรใหเขาเป•าใน
ระยะสั้น

•”พี่-นองสมาชิก” ทานใดที่มีเวลาไดอาน "ประธานพูดคุยกับสมาชิก" บางแลวกรุ "สะทอนกลับ" มาบางนะครับ จะเป4น
พระคุณอยางยิ่ง
ขณะนี้สหกรณ$กําลังให "ทีมงาน" พัฒนาแบบสํารวจความพึงพอใจของสมาชิกตอการบริหารงานสหกรณ$ของคณะกรรมการ
ดําเนินการชุดนี้ เจาหนาทีส่ หกรณ$ อาจรวมทั้งบทความ "ประธานพูดคุยกับสมาชิก" ดวยครับ

•โปรดอยารอคอยแตจงติดตามดวยความระทึกในดวงหทัยพลัน

ดวยจิตศรัทธาและเชื่อมั่น
วิทยา ธารประเสริฐ
ประธานกรรมการ
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