ประธานพูดคุยกับสมาชิก ฉบับที 15 วันที 12 กุมภาพันธ์ 2562

"งบกระแสเงินสด”

•สวัสดีครับ "พี-น้ องสมาชิก" สหกรณ์ทีเคารพทุกท่าน พบกันอีกเช่นเคยทุกเช้ าวันอังคารครับ

เราพูดคุยกันมาเป็ นฉบับที 15 แล้ วน่ะครับ อยากฟั งความเห็นท่านผู้อา่ นบ้ างน่ะครับว่า ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรบ้ าง ได้
อ่านกันบ้ างไหม เขียนเยอะไป เขียนน้ อยไป เนื +อหาน่าสนใจ ไม่นา่ สนใจ หรื ออยากให้ เขียนอยากอ่านประเด็นไหนบ้ าง
อย่างไร บอกไปได้ นะ่ ครับ ทางไลน์กลุม่ สหกรณ์ก็ได้ ครับ ยินดีรับฟังทังติ
+ และชมครับ ขอบคุณล่วงหน้ าไว้ ณ ตรงนี +ครับ

•ผมค้ างเรื อง "งบกระแสเงินสดและหมายเหตุประกอบงบการเงิน" ไว้ ไม่อยากเป็ นหนี +นาน กลัวเสียดอกเบี +ยเยอะ 555

นานมากๆอาจเสียค่าปรับด้ วยน่ะสิ! วันนี +ได้ โอกาสมาคุยเรื องนี +ครับ

•”พี-น้ องสมาชิก" หลายท่านคงเคยอ่านเคยวิเคราะห์ "งบกระแสเงินสด" ของสหกรณ์ทา่ นเองในรายงานกิจการประจําปี ไป

บ้ างแล้ วน่ะครับ และเชือว่าอีกหลายท่านก็คงไม่เคยอ่านไม่เคยวิเคราะห์เลย อาจจะด้ วยเหตุผลหลายประการ ลองมาดูกนั
ครับว่าหลังจากพูดคุยกันแล้ ว งบนี +จะน่าสนใจขึ +นบ้ างไหม

•พวกเราคงพอทราบบ้ างแล้ วว่า งบการเงิน เป็ นรายงานทางบัญชีทีแสดงฐานะการเงิน ผลการดําเนินงานของกิจการ

การเปลียนแปลงของเงินสดและส่วนของผู้ถือหุ้น ในรอบบัญชีทีผ่านมา อาจเป็ นเดือน ไตรมาส หรื อรอบปี เพือใช้ ในการ
ตัดสินใจทางด้ านการเงิน

•โดยทัวไปงบการเงินจะประกอบด้ วย งบแสดงฐานะทางการเงินหรื องบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และหมาย

เหตุประกอบงบการเงิน

•ฉบับที 11 ผมได้ พด
ู คุยเรื องงบแสดงฐานะทางการเงินหรื องบดุล และงบกําไรขาดทุน พร้ อมกับวิเคราะห์ผลประกอบการ

ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จํากัด ไตรมาสที 1 ปี บญ
ั ชี 2562 เปรี ยบเทียบกับไตรมาสที 1 ปี บญ
ั ชี
2561 ไปแล้ ว คงพอจํากันได้

•วันนี +เราจะมาพูดคุยเรื อง "งบกระแสเงินสด" หรื อ Statement of Cash Flow กัน ในรายงานกิจการประจําปี 2561

ของสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จํากัด ก็จะอยูใ่ นหน้ า 47-48 น่ะครับ ถ้ ายังพอหาเจอลองหยิบขึ +นมา
ดูประกอบไปพร้ อมๆกันก็ได้ เลยครับ

•งบกระแสเงินสด เป็ น "งบการเงิน" ทีแสดงการเปลียนแปลง "เงินสด" ของกิจการว่ามีการได้ มาและใช้ ไปในแต่ละงวดหรื อ

ในช่วงเวลาใดเวลาหนึง เช่น รอบไตรมาส รอบปี บญ
ั ชี มากน้ อยเพียงใด ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เช่น เงินฝากธนาคาร หรื อเงินลงทุนระยะสันที
+ มีสภาพคล่องสูงเท่าเงินสด งบนี +จะเป็ นแหล่งข้ อมูลทีแสดงให้ เห็นถึงนโยบาย
เกียวกับการบริ หารจัดการเงินสดของกิจการหรื อสหกรณ์ ตลอดจนการวางแผนการตัดสินใจทางด้ านการเงินในอนาคต
ของ 3 กิจกรรมหลักคือ กิจกรรมดําเนินงาน กิจกรรมลงทุน และ กิจกรรมจัดหาเงิน จะช่วยให้ ผ้ บู ริหาร หรื อผู้ประกอบการ
หรื อนักลงทุน หรื อผู้ถือหุ้น ได้ ทราบข้ อมูลทีแท้ จริงของธุรกิจเกียวกับ "เงินสด" ว่ามีการใช้ จ่ายอย่างไร สามารถประเมิน
สภาพคล่องของกิจการ โดยเฉพาะความสามารถในการชําระหนี + หรื ออาจกล่าวได้ วา่ "งบกระแสเงินสด" เป็ นงบทีแสดงถึง
การเปลียนแปลง "กระแสเงินสด" ทีได้ รับว่า มาจากแหล่งใด และแสดงเกียวกับเงินสดทีต้ องจ่ายออกไปเนืองจากสาเหตุใด

+ อยู่ 3 กิจกรรมด้ วยกัน คือ
•"งบกระแสเงินสด" ทีแสดงการเปลียนแปลงการได้ มาและการใช้ ไปของ "เงินสด" นันจะมี
กิจกรรมดําเนินงาน(Operating Activities) กิจกรรมลงทุน(Investing Activities) และกิจกรรมจัดหาเงิน(Financing
Activities)

•ในแต่ละกิจกรรมทังรายการรั
+
บเงิน(Cash Inflow)

และรายการจ่ายเงิน(Cash Outflow) มีอะไรบ้ าง มาดูกนั ครับ

•กิจกรรมดําเนินงาน(Operating Activities) กิจกรรมนี +เป็ น "กิจกรรมหลัก" ของกิจการหรื อของสหกรณ์ทีทําให้ เกิด

รายได้ และค่าใช้ จา่ ย มักจะเกิดจากการเปลียนแปลงของสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี +สินหมุนเวียน
•ตัวอย่างรายการรับเงิน เช่น เงินสดจากการรับชําระหนี +จากลูกหนี +
•ตัวอย่างรายการจ่ายเงิน เช่น เงินสดทีต้ องจ่ายเพือซื +อสินค้ า เงินสดจ่ายเพือชําระหนี +ให้ เจ้ าหนี + เงินสดจ่ายเพือค่าใช้ จา่ ย

ในการดําเนินงานต่างๆ เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น

•กิจกรรมลงทุน(Investing Operating) เป็ นกิจกรรมทีทําให้ เกิดการเปลียนแปลงของเงินสดทีได้ รับหรื อต้ องจ่ายไป

เกียวกับ สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เงินลงทุนอืนๆ เงินลงทุนระยะสัน+ เงินลงทุนระยะยาว นอกจากนี +ยังอาจจะรวมถึงดอกเบี +ย
ี รับจากการลงทุนในหลักทรัพย์ลงทุนต่างๆด้ วย
ซึงหมายถึงดอกเบี +ยรับ และเงินปันผลท่ได้
•ตัวอย่างรายการรับเงิน เช่น เงินสดรับจากการขายทีดิน อาคาร และอุปกรณ์

ี ◌ูนอกเหนือจากกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว หรื อสินทรัพย์อืนๆ ท่อย่
•ตัวอย่างรายการจ่ายเงิน เช่น เงินสดจ่ายเพือซื +อทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ เงินสดจ่ายเพือซื +อเงินลงทุนระยะยาว เงินสด

ี ◌ูนอกเหนือจากกิจกรรมดําเนินงาน เงินลงทุนในหุ้นชุมนุมสหกรณ์
จ่ายเพือซื +อสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน หรื อสินทรัพย์อืนๆ ท่อย่
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด ในปี 2560 สหกรณ์เรามีห้ นุ จํานวน 6,476,000 บาท ปี 2561 มีห้ นุ จํานวน
8,476,000 บาท(จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในรายงานกิจการประจําปี 2561 หน้ า49 -โอกาสต่อไปเราค่อยมา

พูดคุยเรื อง "หมายเหตุประกอบงบการเงิน" กันครับ) เป็ นต้ น
ี าให้ เกิดการเปลีนนแปลงของเงินสดท่ได้
ี รับหรื อต้ องจ่ายไปใน
•กิจกรรมจัดหาเงิน(Financing Activities) เป็ นกิจกรรมท่ทํ
ี ียวกับการกู้ยืม หรื อส่วนของเจ้ าของ•ตัวอย่างรายการรับเงิน เช่น เงินสดรับจากการออกจําหน่ายหุ้น หรื อออกตัว?
ส่วนท่เก่
สัญญาใช้ เงิน หรื อตราสารการเงินอย่างอืน เงินสดรับจากการกู้ยมื เงินระยะยาวจากสถาบันการเงิน
•ตัวอย่างรายการจ่ายเงิน เช่น เงินสดจ่ายเพือการชําระหนี +เงินกู้ระยะยาว เงินสดจ่ายเพือเงินปั นผล

•โดยสรุ ปประโยชน์ของงบกระแสเงินสด มีดงั นี +ครับ

ู ริ หาร คณะกรรมการดําเนินการ สมาชิกผู้เป็ นเจ้ าของสหกรณ์ ประเมินสภาพคล่องของกิจการ หรื อสหกรณ์ได้
•ช่วยให้ ผ้ บ
แสดงให้ เห็นถึงความสามารถในการจ่ายเงิน ไม่วา่ จะจ่ายเงินกู้ ชําระหนี +เงินกู้ จ่ายค่าใช้ จ่ายในการดําเนินการต่างๆ
ตลอดจนจ่ายเงินเดือนเจ้ าหน้ าที เป็ นต้ น
•ใช้ ตรวจสอบความสามารถการทํากําไร และกระแสเงินสดสุทธิ
•ใช้ ประเมินความสามารถของกิจการในการก่อให้ เกิดกระแสเงินสดในอนาคต ทําให้ สามารถบริ หารเงินสดในงวดถัดไปได้

อย่างระมัดระวัง ป้องกันปั ญหาเงินสดขาดมือ
•ช่วยประเมินความสามารถของกิจการหรื อสหกรณ์ในการชําระหนี + การจ่ายเงินปั นผล การจ่ายเงินเฉลึยคืน ตลอดจน

ความจําเป็ นในการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอืน
•ข้ อมูลจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน จะทําให้ ทราบว่ากิจการหรื อสหกรณ์นําเงินไปลงทุนทีไหน เท่าไร

•ข้ อมูลจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน จะทําให้ ทราบว่ากิจการหรื อสหกรณ์มีการกู้ยืมเงิน ชําระหนี + อย่างไรบ้ าง
•ทําให้ ทราบการเปลียนแปลงโครงสร้ างทางการเงินของกิจการหรื อสหกรณ์ ว่าเป็ นส่วนของหนี +สิน หรื อส่วนของเจ้ าของ

เท่าไร สามารถนําไปประเมินความเสียงของกิจการหรื อสหกรณ์ในอนาคตได้

ั+
เงินสดมากเสมอไปน่ะครับ
•อย่าลืมน่ะครับว่ากิจการหรื อสหกรณ์ทีมีกําไรมากๆ ไม่ได้ แปลว่ากิจการหรื อสหกรณ์นนๆจะมี
สมาชิกควรจะดู "งบกระแสเงินสด" ประกอบด้ วยก็จะทําให้ ทราบแหล่งทีมาและเหตุผลของการใช้ ไปของ "เงินสด" ด้ วย
บางกิจการอาจมีเงินสดและกําไรทีไม่ได้ มาจากกิจกรรมดําเนินงานอันเป็ นกิจกรรมหลักของกิจการก็ได้ แต่อาจเป็ นกําไร
จากกิจกรรมลงทุน เช่น ขายทีดิน อาคาร อุปกรณ์ตา่ งๆของกิจการ เป็ นต้ น

•เป็ นอย่างไรบ้ างครับ สําหรับท่านทีไม่เคยอ่าน "งบกระแสเงินสด" มาก่อนเลย คงจะพอเห็นภาพว่า "งบกระแสเงินสด" คือ

อะไร มีประโยชน์อะไรบ้ าง พอจะทําให้ ทา่ นมีความสนใจอยากอ่านงบ "กระแสเงินสด" ทีฝ่ ายจัดการทําขึ +นเพือให้ สมาชิก
เจ้ าของสหกรณ์ได้ พิจารณาประกอบกับรายงานกิจการประจําปี ทกุ ปี ขึ +นมาบ้ างไหมครับ

•อยากให้ การบริ หารสหกรณ์มค
ี ณ
ุ ภาพเกิด "ความมันคง บริ หารโปร่งใส สมาชิกประทับใจ"

บุคลากรทุกฝ่ ายทุกระดับของสหกรณ์ ไม่วา่ คณะกรรมการดําเนินการ เจ้ าหน้ าทีสหกรณ์ และสมาชิกสหกรณ์ทกุ คน
คงต้ องช่วยกันพัฒนาศักยภาพของตนเองให้ มีความรู้อยูเ่ สมอ ให้ เป็ นไปตามหลักการสหกรณ์ หลักการที 5 ทีว่าด้ วยเรื อง
"การศึกษา ฝึ กอบรม และสารสนเทศ"(Education Training and Information)

•พบกันใหม่ฉบับหน้ าครับ

ด้ วยจิตศรัทธาและเชือมัน

วิทยา ธารประเสริฐ
ประธานกรรมการ
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