ประธานพูดคุยกับสมาชิก ฉบับที่ 16 วันที่ 19 กุมภาพันธ 2562
"หมายเหตุประกอบงบการเงิน"
•สวัสดีครับ "พี่-นองสมาชิก" สหกรณที่เคารพทุกทาน วันนี้ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ําเดือน 3 หรือวันเพ็ญเดือน 3 หรือ
"วันมาฆะบูชา" ที่มีชื่อเต็มๆวา "มาฆปูรณมีบูชา" ซึ่งหมายถึงการบูชาในกลางเดือน 3 ถือวาเป4นวันที่มีความสําคัญ
ในพระพุทธศาสนา เป4นวันที่เกิดเหตุการณสําคัญเมื่อ 2,500 กวาป:กอน ที่พระพุทธเจาทรงแสดง "โอวาทปาติโมกข"
ทามกลางที่ประชุม "มหาสังฆสันนิบาต" ครั้งใหญในพระพุทธศาสนา เพราะมีเหตุการณเกิดขึ้นพรอมกัน 4 ประการ
คือหนึ่งพระภิกษุ 1,250 รูป ไดมาประชุมพรอมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิไดนัดหมาย

หนึ่งพระภิกษุทั้งหมดนั้น

เป4นผูไดรับการอุปสมบทจากพระพุทธเจาโดยตรง ที่เรียกกันวา "เอหิภิกขุดุปสัมปทา" หนึ่งพระภิกษุทั้งหมดนั้น
ลวนเป4น "พระอรหันต"

และหนึ่ง วันดังกลาวตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 ดังนั้น จึงเรียกวันนี้อีกอยางหนึ่งวา

"วันจาตุรงคสันนิบาต" หรือ วันที่มีการประชุมพรอมดวยองค 4 ครับ หลังจากเขาวัดทําบุญใสบาตรแลว
มาคุย

กันตอนะครับ

•วันนี้ถึงคิวการพูดคุยเกี่ยวกับ "หมายเหตุประกอบงบการเงิน" หรือ Footnotes of Financial Statement ซึ่งคือ
สวนหนึ่ง

ของ "งบการเงิน" ที่มีความสําคัญไมดอยไปกวางบอื่นๆครับ

•หมายเหตุประกอบงบการเงิน คือ รายการที่แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมจาก "งบการเงิน" เชน นโยบายการทําบัญชี
และเกณฑ

การจัดทํางบการเงิน ขอมูลเพิ่มเติมที่ไมไดแสดงอยูในงบการเงิน นโยบายการทําบัญชี เป4นสิ่งที่ทําให

งบการเงินของแตละกิจการมีความแตกตางกัน ดังนั้นผูใชงานงบการเงินจะตองอานกอนวากิจการนั้น ใชเกณฑการ
จัดทํางบการเงินแบบใด
•ตัวอยางรายการที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
•การรับรูรายได
•เจาหนี้การเคา

•ลูกหนี้การคา
•การตีมูลคาสินคาคงเหลือ
•การคํานวณคาเสื่อมราคา

•ไปดูของจริงในหมายเหตุประกอบงบการเงินของ "สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร จํากัด" ในรายงาน
กิจการประจําป: 2561 หนา 49-53 กันเลยดีกวาครับ

•ขอ 1 บอกสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญวา สหกรณบันทึกบัญชีอยางไร ซึ่งสหกรณเราบันทึกบัญชีโดยใชเกณฑคงคาง หรือ

พึงรับพึงจาย หรือ Accrual Basis ครับมีการรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑสัดสวนของเวลา

จํานวนรายไดจะเทากับอัตราดอกเบี้ยคูณดวยจํานวนเงินตนที่คางชําระตามระยะเวลาที่กูยืม
สงสัยจะสูญตามเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบ

สหกรณตั้งคาเผื่อหนี้

นายทะเบียนสหกรณ วาดวยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู และ

การเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ.2544 มีการตีราคาวัสดุคงเหลือ

และของใชสิ้นเปลืองตามราคาทุน คํานวณคาเสื่อม

ราคาและอุปกรณโดยวิธีเสนตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด เป4นตน

•ขอ 2 เงินสดและเงินฝากธนาคาร ในแตละป:มีจํานวนเทาใด เป4นขอมูลในวันสิ้นป:บัญชีของแตละป:ครับ

•ขอ 3 บอกรายละเอียดของเงินลงทุนวาสหกรณ ไดนําไปลงทุนอะไรบาง สหกรณเราก็มีการนําเงินไปลงทุนในหุน
ของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด สวนเป4นจํานวนเทาไร ในฉบับที่แลวผมไดแจงให "พี่-นอง
สมาชิก" ทราบไปแลวนะครับ
•ขอ 4 เงินใหกูยืมสุทธิ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว
ในป: 2560 สหกรณมีเงินใหกูยืมสุทธิ ระยะสั้น 54,829,936.12 บาท ระยะยาว 998,530,522.88 บาท
ในป: 2561 สหกรณมีเงินใหกูยืมสุทธิ ระยะสั้น 60,080,726.33 บาท ระยะยาว 1,083,117,597.86 บาท

•ขอ 5 ลูกหนี้สุทธิ ทั้งระยะสั้น และระยะยาว
ในป: 2560 สหกรณมีลูกหนี้สุทธิ ระยะสั้น 217,689.48 บาท ระยะยาว 3,193,377.63 บาท
ในป: 2561 สหกรณมีลูกหนี้สุทธิ ระยะสั้น 224,650.17 บาท ระยะยาว 2,977,964.30 บาท
•ขอ 6 ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับสุทธิ
ในป: 2560 สหกรณมีดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับสุทธิ 233,257.81 บาท
ในป: 2561 สหกรณมีดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับสุทธิ 304,558.20 บาท
•ขอ 7 สินทรัพยหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย เครื่องเขียนแบบพิมพ และดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารคางรับ
ในป: 2560 สหกรณมีสินทรัพยหมุนเวียนอื่น รวมทั้ง 2 รายการ 17,834.44 บาท(ในงบแยกรายการ)
ในป: 2561 สหกรณมีสินทรัพยหมุนเวียนอื่น รวมทั้ง 2 รายการ 47,168.39 บาท(ในงบแยกรายการ)
•ขอ 8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณสุทธิ บอกราคาตามบัญชี
ป: 2560 สหกรณมียานพาหนะและเครื่องใชสํานักงานสุทธิ 61,835.78 บาท(ในงบแยกรายการ)
ป: 2561 สหกรณมียานพาหนะและเครื่องใชสํานักงานสุทธิ 181,795.74 บาท(ในงบแยกรายการ)
•ขอ 9 สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย เงินประกันการใชไฟฟ`า และเงินประกันถังน้ําดื่ม ทั้งป: 2560 และป:
2561 มีจํานวนเทากันป:ละ 6,660.00 บาท
•ขอ 10 เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น รายการนี้ก็จะบอกวาสหกรณมี
วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด จํานวน 10 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.12 ตอป: และสหกรณไมไดใช
วงเงินนี้ในการดําเนินการ
สัญญากูเงินเครดิตเงินสดธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขามุกดาหาร จํานวน 2 สัญญา อัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 5.00 ตอป: สัญญาที่ 1 วงเงินกู 100 ลานบาท หนี้ยกมาตนป: 37,907,524.60 บาท กูเพิ่มระหวางป:
39,700,000.00 บาท ชําระหนี้ 56,707,524.60 บาท มีหนี้คงเหลือ ณ 30 กันยายน 2561 จํานวน 20,900,000.00
บาท สัญญาที่ 2 วงเงินกู 30 ลานบาท ณ 30 กันยายน 2561 ไมมียอดคางชําระ

•ขอ 11 เงินรับฝาก หมายเหตุประกอบงบการเงิน ในรายงานกิจการ 2561 หนา 52 ก็จะแสดงเงินรับฝากออมทรัพย
และเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ ทั้ง 2 ป:บัญชี
ป: 2560 สหกรณมีเงินรับฝากรวมทั้ง 2 ประเภท 157,607,675.41 บาท
ป: 2561 สหกรณมีเงินรับฝากรวมทั้ง 2 ประเภท 189,989,035.82 บาท
•ขอ 12 หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย คาสอบบัญชีคางจาย คาผูตรวจสอบกิจการคางจาย ดอกเบี้ยเงินกูคางจาย
และดอกเบี้ยเงินรับฝากคางจายครับ
ป: 2560 สหกรณมีหนี้สินหมุนเวียนอื่นรวม 183,663.90 บาท
ป: 2561 สหกรณมีหนี้สินหมุนเวียนอื่นรวม 227,119.75 บาท
•ขอ 13 เงินกูยืมระยะยาว ประกอบดวยเงินกูยืมระยะยาวจากสหกรณอื่นๆ รวมทั้งยืมจากชุมนุมสหกรณฯ จําแนก
เป4น ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป: และถึงกําหนดชําระเกิน 1 ป:
ป: 2560 สหกรณมีเงินกูยืมระยะยาว ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป: จํานวนรวม 58,176,000.00 บาท ถึงกําหนดชําระ
เกิน 1 ป: จํานวน 289,857,000.00 บาท
ป: 2561 สหกรณมีเงินกูยืมระยะยาว ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป: จํานวนรวม 54,776,000.00 บาท ถึงกําหนดชําระ
เกิน 1 ป: จํานวน 306,581,000.00 บาท
ในแตละสหกรณที่สหกรณเราไปกูยืมมาก็จะจําแนกรายละเอียดวามีกี่สัญญา แตละสัญญามีอัตราดอกเบี้ยเทาไร ชําระ
คืนกี่งวด ชําระคืนไปแลวกี่บาท มีหนี้คงเหลือเทาไร มีรายละเอียดชัดเจนนะครับ ทานลองไปเปbดอานดูอีกครั้งใน
รายงานกิจการป: 2561 หนา 52-53 ครับ
•ขอ 14 หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย สํารองบําเหน็จเจาหนาที่ และทุนชวยเหลือผูค้ําประกัน
ป: 2560 สหกรณมีหนี้สินไมหมุนเวียนรวม 3,650,478.85 บาท
ป: 2561 สหกรณมีหนี้สินไมหมุนเวียนรวม 4,249,353.70 บาท
•ขอ 15 ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่นๆ ประกอบดวย ทุนสะสมเพื่อจัดตั้งสํานักงาน ทุนรักษาระดับอัตรา
เงินปcนผล ทุนประกันชีวิตสมาชิก ทุนศึกษาอบรม ทุนสาธารณประโยชน และทุนสวัสดิการสําหรับสมาชิก
ป: 2560 สหกรณมีทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่นๆรวม 4,021,760.71 บาท

ป: 2561 สหกรณมีทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่นๆรวม 4,570,662.59 บาท
•ตัวเลขสวนใหญผมเคยนําไปวิเคราะหใหอานในรูปแบบของ CAMELS Model อยางละเอียดแลวนะครับ วันนี้
ทานยังเขาไปหาอานไดในเวปไซต www.mukcoop.com ของสหกรณครับ

•โดยสรุป "หมายเหตุประกอบงบการเงิน" ก็จะมีประโยชนดังนี้ครับ
•ใชดูจํานวนลูกหนี้การคาหรือลูกหนี้เงินกู หลายคนคงมีคําถามวาทําไมตองดูเพราะวาการมีลูกหนี้การคาหรือลูกหนี้
เงินกูมาก ก็แสดงวากิจการขายสินคาและบริการไดดี หรือมีสภาพคลองดีจนสามารถปลอยเงินกูไดเป4นจํานวนมาก
แตก็ไมเสมอไปลูกหนี้การคา หรือลูกหนี้เงินกู หากมีมากจนผิดสังเกตอาจะเกิดจากกิจการมีลูกหนี้การคาที่ขาดสภาพ
คลองทําใหไมมีความสามารถในการชําระหนี้

ทําใหเกิดผลเสียตอกิจการหรือสหกรณได

ดังนั้นผูใชงบการเงิน

ควรสังเกตตรงจุดนี้ใหดีวา ลูกหนี้การคาหรือลูกหนี้เงินกูเป4นอยางไร มีความสามารถในการจายหนี้หรือไม
•ใชดูการคํานวณและตัดคาเสื่อมราคา เพราะบางทีอาจมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการตัดคาเสื่อมราคาทําใหกิจการ
มีกําไรโตขึ้นมากในรอบบัญชีนั้น ทําใหผูอานงบเขาใจผิดวากําไรที่ไดนั้นมาจากการดําเนินงาน
•เมื่อผูใชงบการเงินเปรียบเทียบอัตราการทํากําไรกับกิจการคูแขงแลวพบวา กิจการสามารถทําอัตรากําไรไดมากวา
หรือแตกตางมากๆ อาจจะมีผลมาจากทั้งสองกิจการมีนโยบายการทําบัญชีที่แตกตางกันก็เป4นได
•เมื่อพบวากิจการมีรายไดโตขึ้นมากๆ ผูใชงบการเงินตองตรวจดูวา กิจการมีนโยบายการรับรูรายไดอยางไร
•สามารถดูรายการอื่นๆ ที่ไมไดแสดงในงบการเงิน

•หวังใจวา “พี่-นองสมาชิก” ที่ติดตามอาน “ประธานพูดคุยกับสมาชิก” โดยเฉพาะการพูดคุยเกี่ยวกับ “งบการเงิน”
ไมวาจะเป4นงบแสดงฐานะทางการเงินหรืองบดุล งบกําไรขาดทุน งบกระแสเงินสด รวมทั้งหมายเหตุประกอบงบ
การเงินในฉบับนี้แลว
“เจาของ” มากขึ้นนะครับ

จะทําใหทานมีความมั่นใจในการและวิเคราะหงบการเงินของสหกรณ

ในฐานะที่เราเป4น

•อยาลืมนะครับวา สหกรณเป4นของ “สมาชิก” บริหารโดย “สมาชิก” และเพื่อ “สมาชิก” ดังนั้นทานจึงตองชวยกัน
ติดตามกํากับการบริหารสหกรณของทานอยางใกลชิด อยางนอยที่สุดถาทานสามารถ "อานและวิเคราะหงบการเงิน"
ไดอยางเขาใจ ทานก็จะเป4นกําลังสําคัญหนึ่งที่จะชวยใหสหกรณเจริญเติบโตและกาวหนาอยางมั่นคง

•พบกันใหมฉบับหนาครับ
ด8วยจิตศรัทธาและเชื่อมั่น

วิทยา ธารประเสริฐ
ประธานกรรมการ
19-02-62

