
 

 

ก

การวิเคราะหประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลยัเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 
 
 
 
 

อาทิตย  ศรีมงคลพิทักษ 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคนิพนธนี้เปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา 
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย 
พ.ศ.2550 

 

DPU



 

 

ข

The Analysis of Operation Efficiency of Savings Cooperatives 
 in Selected Private Universities in Bangkok 

 
 
 
 
 
 
 

 
A-Thid Srimongkolpitak 

 
 
 
 
 

 
 
 

A Term Paper Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements  
for the Degree of Master of Economics 

Department of Economics 
Graduate School, Dhurakij Pundit University 

2007 

DPU



 

 

ค

หัวขอภาคนิพนธ  การวิเคราะหประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย 
   มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
ช่ือผูเขียน  อาทิตย  ศรีมงคลพิทักษ 
อาจารยที่ปรึกษา  อาจารย ดร.ชัยวัฒน คนจริง 
สาขาวิชา  เศรษฐศาสตร (เศรษฐศาสตรการเงินการคลัง) 
ปการศึกษา  2549 

 
บทคัดยอ 

 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะโครงสรางธุรกิจ ผลการดําเนินงาน 
และวัดประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่ดําเนินงานในปจจุบัน โดยใชวิธีวิเคราะหทางการเงิน 2 สวนคือ 1. การวิเคราะห
ความเจริญเติบโต 2. การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน โดยการเก็บรวบรวมขอมูลแบบทุติยภูมิ
ระหวางป 2544-2547 
 
 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อ
สงเสริมการออมทรัพยโดยการรับฝากเงินและใหผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยอัตราเดียวกับ
ธนาคารพาณิชย และโดยการถือหุนหัก ณ ที่จายเปนรายเดือน แตไมเกิน 1 ใน 5 ของหุนทั้งหมด 
เมื่อส้ินปทางบัญชีตองจายเงินปนผลตอหุนใหแกสมาชิกในอัตราที่กฎหมายกําหนด รวมทั้งเปน
แหลงเงินฝากและเงินกูของสมาชิก ทําใหสมาชิกรูจักเก็บออมเงินและไมตองไปกูเงินนอกระบบ ทํา
ใหสถาบันครอบครัวมีความมั่งคงขึ้นโดยสหกรณอยูบนพื้นฐานแหงคุณคาของการชวยตนเอง 
 

 ผลจากการวิเคราะหความเจรญิเติบโตของรายไดรวมและกําไรสุทธิพบวาสหกรณออม
ทรัพยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จํากัด มกีารขยายตัวรอยละ 19.03 และ 25.12 ตามลําดับ ซ่ึงมีความ
เจริญเติบโตมากที่สุด เนื่องจากมีปริมาณทุนจดทะเบียนและเงนิลงทุนเพิ่มสูงขึ้น และสหกรณออม
ทรัพยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จํากัด มีความเจริญเติบโตนอยที่สุด  สวนการวิเคราะหความสามารถใน
การทํากําไรพบวาสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย จํากดั มีความสามารถในการทํา
กําไรสูงสุดพิจารณาจากอัตรากําไรสุทธิโดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 90.14 ซ่ึงสูงกวาคาเฉลี่ยของ 
สหกรณที่มีคาเทากับรอยละ 80  และสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกริก จํากดั มีอัตรากําไรสุทธิ
นอยที่สุด   สวนการวิเคราะหสภาพคลอง  พบวาสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จํากัด  มี 
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สภาพคลองสูงสุดดังจะเห็นไดจากอัตราสวนทุนหมุนเวยีนมีคาเทากับ 1,262.45 เทา ซ่ึงสูงกวา
คาเฉลี่ยของสหกรณซ่ึงมีคาเทากับ 10 เทา และสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑิตย จํากดั 
มีอัตราสวนทุนหมุนเวยีนนอยที่สุด  สวนการวเิคราะหความเสี่ยงดานการเงินพบวาสหกรณออม
ทรัพยมหาวิทยาลัยธุรกิจบณัฑิตย จํากดั มีความเสี่ยงสูงสุดดังจะเห็นไดจากอัตราสวนหนี้สินตอ
สวนของผูถือหุนคิดเปนรอยละ 76.80 และสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จํากัด มีความ
เสี่ยงนอยที่สุดคิดเปนรอยละ 0.23  สวนการวิเคราะหความเสี่ยงดานธุรกิจพบวาคาเฉลี่ยสัมประสิทธิ์
ความแปรผันรายไดรวมคิดเปนรอยละ 11.63 ซ่ึงสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จํากัด มี
ความผันผวนมากที่สุดคิดเปนรอยละ 21.12  และสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
จํากัด มีความผันผวนนอยทีสุ่ดคิดเปนรอยละ 6.98 สวนการวิเคราะหคาเฉลี่ยสัมประสิทธิ์กําไรสุทธิ
คิดเปนรอยละ 15.92 พบวาสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จํากัด มีความผันผวนมาก
ที่สุดคิดเปนรอยละ 25.72 และสหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยหอการคาไทย จํากัด มีความผันผวน
นอยที่สุดคิดเปนรอยละ 7.09  
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ABSTRACT 

 
 The main objective of this research is to analyze the objectives, business structure,  

and the operational  efficiency of Savings Cooperatives in Selected Private Universities in 
Bangkok.   The methodology being employed covers the financial analysis of 6 Savings 
Cooperatives, using the 2001-2004 financial data of the cooperatives. 

 
 The basic function of the Savings Cooperatives is to provide saving, share holding, 

and loan services to the members of the cooperatives with a view to encourage savings and 
providing sources of loans for the cooperatives’ members to improve their living condition and 
welfare. 

 
 The findings of the analysis of the cooperatives’ performance based on their basic 

function mentioned above are summarized as follows: An analysis of the growth rate of total 
incomes and net profits shows that the Savings Cooperatives of Assumption University performs 
the highest growth in both income and profit earned, e.g. 19.03 and 25.12 percent respectively.  
This is due to a more rapid increase in shared capital investment funds of the cooperatives.   The 
Savings Cooperatives of Bangkok University, on the other hand, performs the lowest growth 
rates.  Regarding the profitability ratio, the Savings Cooperatives of Thai Chamber of Commerce 
University the highest achievement.  The ratio is relatively higher than the average of all savings 
cooperatives under the study.  The Savings Cooperatives of Krirk University, in the opposite, 
earns the lowest profitability ratio.  
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  The current ratio analysis shows that the Savings Cooperatives of Assumption 
University has highest current ratio of 1,262.45 indicating that the cooperatives has the ability to 
pay debts as high as 1,262 times, being well above the ratio of overall saving cooperatives in 
Thailand.  The Savings Cooperatives of Dhurakijpundit University, on the other hand, has the 
lowest current ratio as the cooperative has operated in a shorter period of time than other 
cooperatives.   

 The risk assessment analysis indicates that the Savings Cooperatives of 
Dhurakijpundit University faces the highest risk, e.g. being 76.80 percent compared with the 
lowest risk ratio of 0.23 percent of Savings Cooperatives of Assumption University.  In regard to 
the business risk, it is showed that the Savings Cooperatives of Assumption University exhibits 
the highest business risk while the Savings Cooperatives of Thai Chamber of Commerce has the 
lowest risk attributed by the highest net profit ratio. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 ในการศึกษาภาคนิพนธฉบับนี้ สําเร็จลงไดดวยความอนุเคราะหเปนอยางยิ่งจากอาจารย
ดร.ชัยวัฒน  คนจริง  ทานเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ    ที่ไดกรุณาสละเวลาอันมีคาในการให
คําแนะนํา และตรวจแกไขขอบกพรองตางๆ ของภาคนิพนธฉบับนี้  และขอกราบขอบพระคุณ       
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรรมนูญ พงษศรีกูร ประธานกรรมการสอบภาคนิพนธ   และรอง
ศาสตราจารย ดร.บรรเทิง  มาแสง กรรมการที่กรุณาใหคําแนะนําเพื่อความสมบูรณยิ่งขึ้นของภาค
นิพนธฉบับนี้ 
 ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยเชียง เภาชิต ที่ไดใหความชวยเหลือดานสถิติ และ
ดานการคนควางานวิชาการตาง ๆ และขอขอบพระคุณเจาหนาที่ของกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณที่
ใหคําแนะนําและใหความชวยเหลือในดานขอมูล 
 นอกจากนี้ผูวิจัยไดรับการสนับสนุนกําลังใจจากบิดา นายสมชัย ศรีมงคลพิทักษ และ
มารดา นางลัดดา ศรีมงคลพิทักษ ตลอดจนบุคคลในครอบครัวอยางดีผูซ่ึงขาพเจาถือวามีคาเปน
อยางยิ่ง 
 คุณคาและประโยชนที่จะไดรับจากภาคนิพนธฉบับนี้ ขาพเจาขอมอบแดบุพการีและผูมี
สวนชวยเหลือทุกทานดวยความเคารพอยางยิ่ง สําหรับสิ่งที่ผิดพลาดและขอบกพรองประการใดจาก
ภาคนิพนธฉบับนี้ ขาพเจาขอนอมรับไวแตเพียงผูเดียว 
 
 

        อาทิตย  ศรีมงคลพิทักษ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความสําคญัของปญหา 
  การดําเนินธุรกิจของสหกรณออมทรัพยในอดีตที่ผานมามุงเนนไปทีก่ารสงเสริมการ
ออมของสมาชิกและจดัสรรเงินทุนที่ไดจากการระดมเงนิออมของสมาชิกจัดสรรใหแกสมาชิกที่มี
ปญหาเดือดรอนและความจําเปนในการดํารงชีพ โดยภารกิจที่สําคัญของสหกรณออมทรัพยในการ
บริหารการเงนิจึงอยูทีก่ารจดัสรรเงินทุนไปใหแกผูกูโดยยึดมัน่ใหอยูในพื้นฐานของความยุติธรรม
และเสมอภาค แตในการบรหิารการเงินของผูบริหารสหกรณออมทรพัยในปจจุบนัอาจกลาวไดวามี
การพัฒนาไปในแนวทางของการบริหารในเชิงรุกมากขึน้ กลาวคือมุงเนนใหการบริการดานการให
สินเชื่อแกสมาชิกตามความตองการของสมาชิกเปนจํานวนมาก ๆ และหากสหกรณมีเงนิทุน
ดําเนินงานที่ไมเพียงพอ ผูบริหารสหกรณจะพยายามหาหนทางเพิ่มทุนดวยวธีิการดําเนินงานใน
หลายรูปแบบ เชน การระดมหุน เงนิฝาก จําหนายตั๋วสัญญาใชเงนิ การกูเงินจากแหลงเงนิทนุ
ภายนอกหรือกูยืมจากสหกรณดวยกนัเอง เปนตน ในสภาวะที่อัตราดอกเบี้ยมแีนวโนมที่สูงขึ้น 
สหกรณออมทรัพยควรจะตองใหความสนใจกับสภาพคลองของสหกรณเปนกรณีพิเศษ 

 
 กรมตรวจบัญชีสหกรณไดมกีารประเมินสถานการณความเสี่ยงทางการเงินของสหกรณ

ออมทรัพยในรอบป 2548 พบวาสหกรณออมทรัพยระดมทุนโดยการออกตั๋วสัญญาใชเงินใหกับ
ธนาคารเพื่อเปนหลักประกันในการกูยืมเงนิระยะสั้น เพื่อนํามาใชหมุนเวยีนในการดําเนนิธุรกิจ      
นั้นมีจํานวนสหกรณทั้งส้ิน 114 แหง  คิดเปนมูลคาที่ออกตั๋วกวา 23,600 ลานบาทตอป หรือ 1,966 
ลานบาทตอเดอืน  หรือคิดเปนรอยละ 11.16 ของทุนดําเนินงานทั้งส้ิน เพิ่มสูงขึ้นจากปกอนถึง 1.05 
เทา (ตารางที่ 1.1) 
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ตารางที่ 1.1  มูลคาของตั๋วเงินจายท่ีสหกรณออมทรัพยออกเทียบกับทุนดําเนินงานป 2548  
 

มูลคาของตั๋วเงินจาย 

ประเภทสหกรณ จํานวน 
(แหง) 

ป 2548 
(ลานบาท) 

ป 2547 
(ลานบาท) 

อัตราเพิ่มขึ้น 
/ (ลดลง) 

ทุนดําเนินงาน 
ป 2548  

(ลานบาท) 

ต๋ัวเงินจาย 
คิดเปนรอยละ 

ของทุนดําเนินงาน 
สอ.ครู 57 19,806.06 9,722.75 1.04 เทา 158,466.06 12.50 
สอ.ตํารวจ 15 511.02 175.22 1.92 เทา 6,359.21 8.04 
สอ.ทหาร 2 56.36 0 100 576.08 9.78 
สอ.โรงพยาบาล 2 28.55 70.31 (59.39) 327.21 8.73 
สอ.ราชการอื่น ๆ 22 1,257.61 765.9 64.20 14,142.87 13.45 
สอ.รัฐวิสาหกิจ 8 1,958.85 763.88 1.56 เทา 29,685.86 4.43 
สอ.เอกชน 8 80.14 64.88 23.52 2,741.25 2.92 
รวมทั้งสิ้น 114 23,698.59 11,562.94 1.05 เทา 212,298.54 11.16 
 
หมายเหตุ:  สอ. คือ สหกรณออมทรัพย 
ท่ีมา:  สวนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
          กรมตรวจบัญชีสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

 จากตารางที่ 1.1 สหกรณประเภทออมทรัพยที่ออกตั๋วสัญญาใชเงินมากที่สุด  คือ 
สหกรณออมทรัพยครูทั้งนี้เนื่องจากมีธุรกรรมทางการเงินมากกวาสหกรณออมทรัพยประเภทอื่นไม
วาจะเปนดานสมาชิก ปริมาณธุรกิจตลอดจนหนี้สิน ซ่ึงในรอบป 2548 มีสหกรณออมทรัพยครู
จํานวน 57 แหง ออกตั๋วเปนมูลคาทั้งสิ้น 19,806 ลานบาทตอป หรือ 1,650 ลานบาทตอเดือน หรือ
คิดเปนรอยละ 83.57 ของตั๋วสัญญาใชเงินทั้งสิ้น สวนใหญค้ําประกันใหกับธนาคารกรุงไทย จํากัด 
ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด และธนาคารกรุงเทพ จํากัด เปนตั๋วระยะสั้นไมเกิน 1 ป อายุของตั๋ว
เฉล่ีย 1 - 3 เดือนขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยอยูระหวางรอยละ 3.25 - 4.00 ตอป โดยเงินกูระยะสั้นจากการ
ออกตั๋วทั้งสิ้นดังกลาวไดนําไปลงทุนอยูในลูกหนี้เงินใหสมาชิกกูซ่ึงสวนใหญเปนหนี้ระยะยาวอายุ
หนี้เฉล่ีย 3 - 6 ป หรือ 100 งวดขึ้นไป จากขอมูลจํานวน 114 สหกรณที่ออกตั๋วสัญญาใชเงินมีลูกหนี้
เงินใหสมาชิกกูคงเหลือเปนหนี้ระยะสั้น 29,427 ลานบาท และหนี้คงเหลือระยะยาว 165,678 ลาน
บาท และพบวามีหนี้ที่ไมกอใหเกิดรายได (NPL) ถึง 703 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.36 ของลูกหนี้
เงินใหสมาชิกกูทั้งส้ิน 
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 หากพิจารณาการบริหารเงินของสหกรณออมทรัพยที่ออกต๋ัวสัญญาใชเงิน เพื่อระดม
เงินทุนพบวาสหกรณนําไปปลอยใหสมาชิกกูตอ ซ่ึงเปนการสรางมูลหนี้เพิ่มใหกับสมาชิกและสวน
ใหญเปนหนี้เพื่ออุปโภคบริโภคมากกวาหนี้เพื่อเพิ่มทรัพยสินหรือการสรางรายได ซ่ึงสะสมจน
กลายเปนหนี้สินเรื้อรังตอเนื่อง  โดยเฉพาะสหกรณออมทรัพยครูมีการขยายวงเงินกูใหกับสมาชิก
ในวงเงินที่สูงมาก รวมถึงการขยายระยะเวลาสงคืนออกไปใหกับสมาชิก เชน กูฉุกเฉินในวงเงินสูง
ถึง 100,000 บาท แตการชําระคืนใชเวลาถึง 12 เดือน ขณะเดียวกันวงเงินกูสามัญกูไดสูงถึง 
1,000,000 - 1,500,000 บาท และขยายระยะเวลาชําระคืนใหยาวออกไปถึง 100 – 120 เดือน เปนตน 
หากเปรียบเทียบสัดสวนของหนี้สินกับการถือหุนของสหกรณออมทรัพยครู จํานวน 57 แหงทีร่ะดม
ทุนดวยตั๋วสัญญาใชเงิน พบวาโดยเฉลี่ยสมาชิกมีหนี้สินตอคน ๆ ละ 387,173 บาท แตมีเงินคาหุนที่
ชําระแลวเพียงคนละ 170,750 บาท (ภาพที่ 1) ซ่ึงเปนการสะทอนถึงกําลังความสามารถชําระหนี้      
และคุณภาพชีวิตของสมาชิกในอนาคตที่อาจสงผลกระทบตอความมั่นคงของสหกรณ 
 

ภาพที่ 1.1  การเปรียบเทียบหนี้สินการถือหุนของสมาชิกสหกรณออมทรัพยป 2548 
 
ท่ีมา:  สวนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
          กรมตรวจบัญชีสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
 
 
 
 

หนวย : บาท 

คน 
         ครู                 ราชการอื่น ๆ         รัฐวิสาหกิจ             เอกชน 

เงินคาหุน 
หนี้สิน 
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 จากขอมูลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยในการระดมทุนโดยการออกตั๋วสัญญา
ใชเงินเปนจํานวนมาก กรมตรวจบัญชีสหกรณเห็นวาอยูในภาวะความเสี่ยงที่ผูบริหารสหกรณควร
ระมัดระวัง ดังนี้ 

1. ความเสี่ยงดานสภาพคลอง (Liquidity Risk) เปนความเสี่ยงที่เกี่ยวกับวิธีการจัดหา
เงินมาใชในการดําเนินงานเพื่อรองรับกับเงินกูจํานวนมาก ยิ่งมีการกูยืมจากเจาหนี้
มากเทาใดภาระผูกพันในการชําระทั้งเงินตนและดอกเบี้ยก็ยิ่งสูงเทานั้น โดยเฉพาะ
การออกตั๋วสัญญาใชเงินระยะสั้น 1-3 เดือน     ทั้งนี้ผลจากการจายเงินกูออกไปจาก 
สหกรณสูสมาชิกเปนเงินกอนใหญในระยะเวลายาวกวา 100 เดือน รอบการจายเงิน
ออกไปจากสหกรณจึงไมสามารถรองรับกับกระแสหมุนเวียนกลับของเงินที่ปลอย
กูกับสมาชิก ทําใหสหกรณตองแสวงหาแหลงเงินทุนจากที่อ่ืนมากขึ้น และหาก
สมาชิกที่มีมูลหนี้สูงไมมีความสามารถในการชําระหนี้ สหกรณจะเกิดปญหาการ
ขาดสภาพคลองทางการเงินหรือขาดเงินทุนหมุนเวียนอยางแนนอน 

2. ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) แหลงเงินภายนอกที่สหกรณระดมทุนจาก
การออกตั๋วสัญญาใชเงินสวนใหญ ลวนเปนเงินกูระยะสั้นที่มีกําหนด 1-3 เดือน 
หรือทําสัญญากันปตอป ขณะเดียวกันสหกรณกลับนําเงินกูระยะสั้นเหลานี้ไป
ลงทุนในระยะยาวคือใหสมาชิกกูประมาณ 100 งวด ไมกอใหเกิดการ Matching 
Fund ที่ดีอันจะกอใหเกิดความเสี่ยงที่เกิดจากสหกรณไมอาจชําระหนี้เงินกูไดตาม
กําหนดเงื่อนไขสัญญาเปนผลใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงนาเชื่อถือและ
ช่ือเสียงของสหกรณ 

3. ความเสี่ยงอันเกิดจากอัตราดอกเบี้ยผันผวน (Interest Rate Risk) เปนความเสี่ยงที่
เกิดจากการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอัตราดอกเบี้ย  ทําใหมูลคาของตราสาร
เปลี่ยนแปลงไปจะเปนผลใหเกิดการขาดสภาพคลองของสหกรณได    ถาสมาชิก
ถอนเงินฝากของสหกรณไปฝากสถาบันการเงินอ่ืน หรือมีภาระดอกเบี้ยจายสูงกวา
รายได  

 
 จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาสหกรณออมทรัพยพึงจะตองระมัดระวังในการบริหาร 

จัดการทางการเงินใหดี เนื่องจากเมื่อใกลจะถึงเทศกาลประชุมใหญของสหกรณออมทรัพยมีความ
จําเปนตองใชเงินสดมากกวาปกติเพื่อจายเปนเงินปนผลเฉลี่ยคืนใหกับสมาชิกสหกรณ อาจจะตอง
กูยืมเงินเพิ่มเติมเพื่อนําเงินมาใชจาย  รวมทั้งจะตองเสนอแผนการดําเนินงานตอที่ประชุมใหญของ 

DPU
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สหกรณ หากสหกรณมีความระมัดระวังรอบคอบและวางแผนการใชเงินใหดี สภาพคลองของ 
สหกรณและความสามารถในการใหบริการแกสมาชิกจะมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 ในชวง 10 ปที่ผานมานั้น หากจะวิเคราะหสภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ 
ออมทรัพยจํานวน 514 สหกรณ ที่นโยบายกรมตรวจบัญชีสหกรณไดกระจายงานตรวจสอบบัญชี 
สหกรณออมทรัพย กลุมดังกลาวใหผูสอบบัญชีภาคเอกชนชวยตรวจสอบบัญชีโดยอยูภายใตการ
กํากับดูแลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ บางทานอาจไมทราบวาสหกรณออมทรัพยกลุมนี้ มีการ
ดําเนินธุรกิจใหเงินกูกับสมาชิกสูงถึง 441,440 ลานบาท ของทุนดําเนินงาน 544,479 ลานบาท (ภาพ
ที่ 1.2)  และมีจํานวนสมาชิก 1.9 ลานคน (ภาพที่ 1.3) 
 

ภาพที่ 1.2  การเปรียบเทียบทุนดําเนินงานกับเงินใหกู 
 
ท่ีมา:  สวนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
          กรมตรวจบัญชีสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนวย : ลานบาท 

ป 

เงินใหกู 

ทุนดําเนินงาน 
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ภาพที่ 1.3  จํานวนสมาชิกของสหกรณออมทรัพยตั้งแตปพ.ศ. 2544-2547 
 
ท่ีมา:  สวนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
           กรมตรวจบัญชีสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

 จะเห็นไดวาสหกรณออมทรัพยกลุมนี้มีศักยภาพเขมแข็งไมตางไปจากสถาบันการเงิน
ช้ันนําของประเทศ เนื่องจากสหกรณดําเนินงานตามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2540 ที่วา “ในการสรางตัวสรางฐานะนั้น จะตองถือ
หลักคอยเปนคอยไป ดวยความรอบคอบระมัดระวัง และความพอเหมาะพอดี ไมทําเกินฐานะและ
กําลัง หรือทําดวยความเรงรีบ เมื่อมีพื้นฐานแนนหนารองรับแลว จึงคอยสรางคอยเสริม ความ
เจริญกาวหนาในระดับที่สูงขึ้นไปตามลําดับ ผลที่เกิดขึ้นจึงจะแนนอน” 

 
 ปจจุบันสหกรณออมทรัพยจํานวน 514 แหงดังกลาว  มีพื้นฐานแนนหนามีฐานะการเงิน

เขมแข็ง เผยใหเห็นถึงพัฒนาการที่เจริญเติบโตเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง  เพื่อมุงประสงคจะวิเคราะห
ใหเห็นถึงพัฒนาการที่เขมแข็งของสหกรณออมทรัพย 514 แหง โดยนําระบบ CAMELS มา
วิเคราะหเพื่อช้ีใหเห็น 6 มุมมอง1 ดังนี้  

 
 1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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 มุมมองที่ 1 Capital Strength เปนการวิเคราะหใหเห็นถึงความเพียงพอของเงินทุนใน
การบริหาร โดยในป 2547 สหกรณมีทุนดําเนินงาน 544,479 ลานบาท ซ่ึงสวนใหญมีแหลงเงินทุน
มาจากภายในของสหกรณ คือเงินรับฝากสมาชิก 178,566 ลานบาท คิดเปนรอยละ 34.37 และทุน
ของสหกรณ 267,226 ลานบาท คิดเปนรอยละ 51.43 ของทุนดําเนินงาน ทั้งนี้ทุนเรือนหุนซึ่งเปน
รายการสําคัญในสวนทุนของสหกรณมีอัตรารอยละ 13.03 และมีอัตราผลตอบแทนตอสวนของทุน
รอยละ 7.89  
 มุมมองที่ 2 Asset Quality เปนการพิจารณาถึงคุณภาพของสินทรัพย ซ่ึงสินทรัพย  
สวนใหญอยูในรูปลูกหนี้เงินกู จํานวน 443,264 ลานบาท หรือรอยละ 81.41 ของสินทรัพยทั้งส้ิน 
ในจํานวนนี้เปนลูกหนี้ NPL เพียง 1.17 ลานบาท หรือรอยละ 0.0003 ของลูกหนี้เงินกู สวนอัตรา
ผลตอบแทนตอสินทรัพย คิดเปนรอยละ 4.09  

 มุมมองที่ 3 Management Ability ความสามารถของคณะกรรมการและฝายจัดการ ใน
การบริหารธุรกิจของสหกรณออมทรัพย 514 แหง ซ่ึงสวนใหญเปนสหกรณออมทรัพยที่มีขนาด
ใหญ มีปริมาณธุรกิจสูงถึง 600,626 ลานบาท พบวาในป 2547 สามารถบริหารสหกรณใหเกิดความ
เติบโตของธุรกิจ รอยละ 16.02 (ภาพที่ 1.4) 

 
ภาพที่ 1.4   การเปรียบเทียบอัตราการเจริญเติบโต 
 
ท่ีมา:  สวนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
           กรมตรวจบัญชีสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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หนวย : บาท 
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ภาพที่ 1.5  การเปรียบเทียบอัตรารายไดตอคาใชจาย 
 
ท่ีมา:  สวนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
           กรมตรวจบัญชีสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

 มุมมองที่ 4 Earning Sufficiency ความสามารถในการบริหารงานเพื่อใหเกิดกําไรของ 
สหกรณมีแนวโนมสูงขึ้น อันเนื่องมาจากทุนดําเนินงานสวนใหญเปนทุนภายในของสหกรณ 
ความสามารถในการทํากําไรสวนใหญมาจากรายไดหลัก คือ ดอกเบี้ยรับเงินใหกู รอยละ 88.47 
คาใชจายรอยละ 35.04 อัตรากําไรสุทธิ รอยละ 64.98 (ภาพที่ 1.5) และเมื่อนํากําไรมาเฉลี่ยตอ
สมาชิก พบวามีกําไร 10,810 บาทตอคน 

 มุมมองที่ 5 Liquidity จะเห็นวาสภาพคลองของสหกรณ เมื่อนําสินทรัพยหมุนเวียนมา 
เปรียบเทียบกับหนี้สินหมุนเวียนเปน 0.61 เทา แตอยางไรก็ตามสินทรัพยหมุนเวียนสวนใหญเปน
ลูกหนี้เงินใหกู ที่จะสามารถเปลี่ยนเปนเงินสดไดเร็วเพียงใดขึ้นอยูกับการใหสินเชื่อและการบริหาร
ลูกหนี้ของสหกรณเปนสําคัญ 

 มุมมองที่ 6 Sensitivity พิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภายนอกที่
กระทบตอสหกรณ 

- ดานการเงิน จะเห็นวาทุนสวนใหญเปนทุนภายในของสหกรณเอง ดังนั้นผลกระทบ  
ดานการเงินจึงมีนอย เนื่องจากสหกรณจํานวนไมมากที่จําเปนตองกูเงินจากสถาบัน
การเงิน เพื่อใชในการบริหารงาน 
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- ดานเศรษฐกิจ เนื่องจากเปนสหกรณที่มีการหักเงิน ณ ที่จาย ดังนั้นความผันผวน
ของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศไมกอใหเกิดผลกระทบมากนัก และสหกรณ
มิไดอยูในระบบที่ตองแขงขัน เพื่อใหเกิดกําไรสูงสุดดังเชนระบบธุรกิจโดยทั่วไป  

- ดานสังคม สหกรณสวนใหญจะมียุทธศาสตรเชิงรุกในการสงเสริมการออมแกมวล
สมาชิกและอํานวยประโยชนแกสมาชิกในดานสวัสดิการตาง ๆ ใหสมาชิกคงความ
ศรัทธาและภักดีตอสหกรณ 

- ดานเทคโนโลย ี สหกรณออมทรัพยสวนใหญใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ  
บริหารงาน    จึงทําใหมีเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินชวยในการบริหารจัดการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามในการบริหารงานของสหกรณออมทรัพย
ยังคงมีความเสี่ยงเหมือนเชนการดําเนินธุรกิจทั่วไป โดยความเสี่ยงจากการให
สินเชื่อเปนความเสี่ยงพื้นฐานของสหกรณออมทรัพย เนื่องจากสหกรณบริหารทุน
โดยนําไปใหสมาชิกกูยืม ซ่ึงความเสี่ยงในการใหสินเชื่ออาจอยูในรูป (ก) ความ
เส่ียงจากหลักประกัน (Collateral Risk)     เกิดจากการที่สหกรณตองรับภาระผล
ขาดทุนอันเนื่องมาจากสหกรณมีการควบคุมหลักประกันที่ไมมีประสิทธิภาพ เชน 
หลักประกันมีมูลคานอยกวามูลหนี้  (ข) ความเสี่ยงจากการดําเนินงาน (Operation 
Risk) เกิดจากการเบิกจายเงินกู โดยมีการอนุมัติที่ไมเหมาะสม เชน เอกสารเกี่ยวกับ
การทํานิติกรรมสัญญาและเอกสารหลักฐานการจายเงินกูขาดความสมบูรณ ซ่ึงอาจ
ทําให สหกรณไดรับผลเสียหาย (ค) ความเสี่ยงจากการบริหาร (Management Risk) 
ความสามารถ ความซื่อสัตยสุจริตและดุลพินิจของผูบริหาร ในการบริหารสินเชื่อ
กลาวคือ การอนุมัติสินเชื่อที่เกิดจากการไมสุจริตของผูบริหารไมเปนไปโดยอิสระ 
การรับหลักประกันที่ไมคุมหนี้หรือมีความเสี่ยงสูงที่มูลคาของหลักประกันอาจ
ลดลง และการอนุมัติสินเชื่อโดยไมคํานึงถึงความสามารถในการชําระหนี้ของ
สมาชิก เปนตน 
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 ในการดําเนินธุรกิจ ไมวาสหกรณจะมีวัตถุประสงคหลักเชนใดก็จําเปนตองมีธุรกรรม
ทั้งดานรับและดานจายควบคูกันไป โดยสวนตางของดานรับและดานจาย หากรับมากกวาจายก็จะ 
กลายเปนกําไร แตหากจายมากกวาก็จะกลายเปนผลขาดทุน ทั้งนี้คาใชจายที่เกิดขึ้นนั้นจะมีจํานวน
มากนอยเพียงใดก็ขึ้นอยูกับประเภทธุรกิจที่สหกรณดําเนินงาน คาใชจายในการดําเนินงานเปน
องคประกอบหนึ่งในการดําเนินธุรกิจของสหกรณ  ซ่ึงอาจแยกเปนหมวดตาง ๆ เพื่องายตอการ
ควบคุมและจัดการ โดยทั่วไปแลวคาใชจายในสวนนี้ควรดูแลไวไมใหสูงเกินกวารอยละ 20 ของ
รายไดที่เขามา ซ่ึงเมื่อพิจารณาผลการประกอบการของสหกรณที่ดําเนินธุรกิจตอเนื่องจนถึงปจจุบัน
พบวา คาใชจายดําเนินงานที่เกิดขึ้นยังคงสูงกวาเกณฑที่ควรเปน (ภาพที่ 1.6) 

ภาพที่ 1.6  คาใชจายดําเนินงานของสหกรณในรอบ 5 ป (2543-2547) 
 
ท่ีมา:  สวนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
           กรมตรวจบัญชีสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
 ทั้งนี้สหกรณที่มีขนาดเล็ก คือ สหกรณขนาดเล็ก และเล็กมาก รวมทั้งกลุมเกษตรกร 
มีปญหาการควบคุมคาใชจายมากกวาสหกรณที่มีขนาดใหญกวา อันเนื่องมาจากการวางแผนงาน 
ที่ไมเหมาะสมขาดการควบคุมภายในที่ดี ขาดการติดตามประเมินผลและแกไขปญหา ทําให 
ผลตอบแทนที่ควรจะตกอยูกับสหกรณ และสมาชิกสูญเสียไปกับภาระคาใชจายสวนนี้ ดังนั้น 
สหกรณควรเรงรัดใหมีการควบคุมและแกไขเพื่อลดคาใชจายในการดําเนินงานใหเหลือนอยลงที่สุด 
(ภาพที่ 1.7) 
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ภาพที่ 1.7  คาใชจายดําเนินงานของสหกรณขนาดตาง ๆ ป 2547 
 
ท่ีมา:  สวนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
           กรมตรวจบัญชีสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 

 ดอกเบี้ยจายเปนคาใชจายดําเนินงานที่มีความสําคัญ เพราะเปนสัดสวนสูงสุดใน
โครงสรางคาใชจายในการดําเนินงาน โดยจะมีจํานวนมากหรือนอยก็ขึ้นอยูกับนโยบายในการ
จัดการเงินทุนของสหกรณ อยางไรก็ตามหากเปนการจัดหาเงินกูยืมจากแหลงภายนอกผลประโยชน
ก็ไมไดตกอยูกับสมาชิก ซ่ึงแตกตางจากการจัดหาเงินทุนจากเงินรับฝากซึ่งเปนประโยชนของ
สมาชิกโดยตรง นอกจากดอกเบี้ยจายแลวคาใชจายในหมวดเงินเดือนและคาตอบแทน สํารอง
บําเหน็จเจาหนาที่ คาใชสอยและคาวัสดุสํานักงาน เปนคาใชจายหลักของสหกรณทุกประเภท 
สหกรณ สวนใหญมักใชประมาณการรายจายเปนตัวควบคุมคาใชจายในสวนนี้ 
 
 สภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบัน ทําใหธุรกิจสหกรณจําเปนตองเผชิญความ
ยากลําบากหลายดาน   ไมวาจะเปนการแขงขันที่สหกรณตองเจอกับกิจการในรูปแบบเดียวกับ
สหกรณ ที่มีขนาดใหญและทุนสูง ภาระตนทุนที่เพิ่มขึ้นทําใหสหกรณตองพยายามรักษาตนทุนของ
ตนเอง ใหนอยที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงผลประกอบการที่ต่ํากวามาตรฐาน หนทางหนึ่งที่ทําไดก็คือการ
ควบคุม คาใชจายในการดําเนินงานอยางเหมาะสม โดยจะเอื้อประโยชนกลับคืนสูสหกรณใหมาก
ที่สุด ทั้งนี้ สหกรณอาจใชวิธีการรูปแบบอื่น เชน การควบสหกรณ การจัดจางผูชํานาญการ
โดยเฉพาะทาง การปรับเปลี่ยนระบบบริหารงาน หรือขยายการประกอบธุรกิจมารวมดวยก็ได  
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 เปนที่ทราบกันอยูแลววาระบบเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบัน มีความสลับซับซอน
และแขงขันกันอยางรุนแรงมากขึ้น ซ่ึงสงผลกระทบตอขบวนการดําเนินงานของสหกรณและ
ลักษณะของสหกรณออมทรัพย ซ่ึงสหกรณออมทรัพยเปนสถาบันการเงินแบบหนึ่งที่มีสมาชิกเปน
บุคคล ซ่ึงมีอาชีพอยางเดียวกันหรือที่อาศัยอยูในชุมชนเดียวกัน เพื่อสงเสริมใหสมาชิกรูจักออม
ทรัพยและใหกูยืมเมื่อเกิดความจําเปนหรือเพื่อกอใหเกิดประโยชนงอกเงย และไดรับการจด
ทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ สามารถกูยืมเงินไดเมื่อเกิดความจําเปนตามหลักการชวย
ตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกันแกสมาชิก    โดยสหกรณออมทรัพยตั้งขึ้นทั่วไปในสถานที่
ราชการสําหรับขาราชการพลเรือน ตํารวจ ทหาร รัฐวิสาหกิจ โรงงาน บริษัทและสถานศึกษา 
นอกจากจะชวยใหพนักงานมีการออมทรัพยเพื่อตนเองแลวยังสามารถสรางความสัมพันธอันดีให
เกิดขึ้นระหวางพนักงานและเจาของกิจการทําใหขอขัดแยงตาง ๆ คล่ีคลายไปในทางที่ดีขึ้นจาก
สถานการณในปจจุบันที่มีการแขงขันอยางรุนแรงนี้มีการนํากลยุทธในการแขงขันหลายรูปแบบ 
และเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลามีสถานบันการเงินประเภทธนาคาร เชน ธนาคารพาณิชย ธนาคาร
ออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห รวมถึงสถาบันการเงินอื่นที่มิใชธนาคาร เชน บริษัทเงินทุน
หลักทรัพย บริษัทประกันชีวิต โรงรับจํานํา มีทั้งองคกรขนาดใหญที่มีทุนดําเนินงานมากจนถึง
องคกรขนาดยอยซ่ึงมีอยูทั่วไปกระจายไปตามสถานศึกษาและแหลงชุมชนตาง ๆ มีการโฆษณาเพื่อ
สงเสริมการบริการมีสวนลดสิทธิพิเศษและแถมของสมมนาคุณ รวมถึงความสะดวกรวดเร็วในการ
ใหการบริการตาง ๆ ทําใหผูบริโภคไดรับผลตอบแทนในทันที   แตในกรณีของสหกรณจะปนผล
กําไรเมื่อส้ินปบัญชีแกสมาชิก   ดังนั้นสหกรณออมทรัพยจึงตองประสบปญหาจากการแขงขันและ
อยูในฐานะที่คอนขางเสียเปรียบ  และผลของการแขงขันนี้ธุรกิจที่แข็งแกรงกวาเทานั้นจึงจะอยูรอด
สวนธุรกิจที่ออนแอกวาก็จะตองเลิกกิจการไปในที่สุด   ดวยเหตุนี้สําหรับสหกรณออมทรัพยใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ก็เปนสหกรณออมทรัพยประเภทหนึ่งที่ไดรับ
ผลกระทบจากการแขงขันอยางรุนแรงนี้  และบางสถานศึกษานอกจากจะมีสถาบันการเงินประเภท
ธนาคารอยูใกล ๆ แลวยังมีสาขายอยของธนาคารพาณิชยเขามาเปดกิจการ  แขงขันภายใน
สถานศึกษาก็มีหลายแหง   ส่ิงเหลานี้ก็ยิ่งสงผลกระทบตอกิจการของสหกรณออมทรัพยมากขึ้น 
 

 ดังนั้นสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครตาง ๆ ควรมีการ
เตรียมพรอมในการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจของตน ทั้งในสวนของการปรับปรุงแบบแผน
ในการดําเนินธุรกิจและการปรับโครงสรางภายในองคกรเพื่อใหมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานที่
ดี  ในการปรับโครงสรางการดําเนินงานดังกลาว หมายรวมถึง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
ดําเนินงาน การปรับโครงสรางภายในองคกร เชน การควบคุมคาใชจายในการดําเนินงาน ตลอดจน
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บุคลากรตาง ๆ รวมถึงเทคโนโลยีในการดําเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน   และ
อ่ืน ๆ ในการศึกษานี้ใหความสําคัญกับการศึกษารูปแบบการดําเนินงาน และโครงสรางของสหกรณ
ออมทรัพยเพื่อเปนแนวทางสําหรับสหกรณออมทรัพยในการปรับโครงสรางการดําเนินงาน  ทั้งนี้
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบการและเพื่อการพัฒนาสหกรณออมทรัพยในสถานศึกษา
เหลานี้ใหเจริญเติบโตกาวหนาเพื่อสงผลใหสมาชิกไดรับผลประโยชนจากการพัฒนามากขึ้นตอไป 

 
1.2  วัตถุประสงคของการศกึษา 

1.2.1  เพื่อศึกษาลักษณะโครงสรางธุรกิจและผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรพัย        
          มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 1.2.2  เพื่อศึกษาและวัดประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย 
   มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ดําเนินงานในปจจุบัน 

 
1.3  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 

1.3.1  ทําใหทราบถึงรูปแบบลักษณะโครงสรางธุรกิจและผลการดําเนินงานของ 
          สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครอยางชัดเจน 

 1.3.2  เพื่อนําผลการศึกษาไปปรับโครงสรางการดําเนินงานใหเปนไปอยางม ี
          ประสิทธิภาพ  เพื่อเพิม่ขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจและนําไปประยกุต 
          ใชเปนแนวทางในการพัฒนาสหกรณออมทรัพยตอไป 

 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

 ในการศึกษาจะใชผลประกอบการที่เกิดขึ้นแลวของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย     
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครเปนตัวศึกษา เพื่อใชอธิบายและเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงานที่เกิดขึ้นจริงในปจจุบัน  ตลอดจนลักษณะโครงสรางธุรกิจโดยใชขอมูลจากงบการเงิน 
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 6 สหกรณ 
ประกอบดวย สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จํากัด   

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกริก จํากัด    
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย จํากดั  
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย จํากดั  
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จํากัด   

  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย จํากัด  
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 การศึกษาขอมลูดังกลาวเปนการศึกษาขอมลูในลักษณะ  Time Series Data โดยพิจารณา
ขอมูลจากงบการเงินยอนหลังระยะเวลา 4 ป (2544-2547) 
 
1.5  วิธีการศึกษา 
        1.5.1  การเกบ็รวบรวมขอมูล 
                              ขอมูลที่ใชในการศึกษาเปนขอมูลทุติยภูม ิ(Secondary Data) ไดแก 
  1.5.1.1  งบดุลและงบกําไรขาดทุนของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน ใน 
                                           เขตกรุงเทพมหานคร โดยเก็บรวบรวมจากรายงานประจําปของสหกรณ 
                                           และจากกรมตรวจบัญชี สหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

1.5.1.2 ขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสหกรณออมทรพัยมหาวิทยาลยัเอกชน  ใน 
                                            เขตกรุงเทพมหานคร    รวบรวมจากขอมูลสถิติการเงินและขอมูลทาง 
                                            อินเตอรเน็ททีเ่ผยแพรโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ รวบรวมทั้ง   
                                            เอกสาร วารสารและหนังสือตางๆ จากหองสมุดของมหาวิทยาลัยตางๆ 
 1.5.2  การวิเคราะหขอมูลทําการวิเคราะห 2 สวนคือ 

           1.5.2.1  การวิเคราะหอัตราสวนการเจริญเติบโต (Growth Rate) 
 โดยใชขอมูลในงบการเงินของทั้ง 6 สหกรณ ที่รวบรวมไดมาวิเคราะห
ความเจริญเตบิโตอธิบายถึงแหลงที่มาและแหลงทีใ่ชไปของเงินทุน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของ
แหลงที่มาและใชไปของเงนิทุนในงบการเงิน 
 1.5.2.2  การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงนิ (Financial Ratio Analysis)  
                   โดยใชขอมูลในงบการเงินของทั้ง 6 สหกรณ ที่รวบรวมไดมาวิเคราะห
ความสามารถในการทํากําไร, วิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงาน, วิเคราะหสภาพคลอง และ
วิเคราะหความเสี่ยงทั้งทางดานการเงินและความเสี่ยงดานธุรกิจ 
 
1.6  นิยามศัพท 
 สวนหนึ่งของรายงานผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิ ประจําป 2547 ของสหกรณ
ออมทรัพยไดเกี่ยวของกับคํานิยาม ดังนี ้
 สหกรณ คือ องคการของบรรดาบุคคล ซ่ึงรวมกลุมกันโดยสมัครใจในการดําเนิน
วิสาหกจิที่พวกเขาเปนเจาของรวมกัน และควบคุมตามหลักประชาธิปไตยเพื่อสนองความตองการ 
(อันจําเปน) และความหวังรวมกันทางเศรษฐกิจ สังคม และ วัฒนธรรม 
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 สหกรณออมทรัพย  คือ สถาบันการเงินแบบหนึ่งที่มีสมาชิก เปนบุคคลซึ่งมีอาชีพอยาง
เดียวกัน หรืออาศัยอยูในชมุชนเดียวกนั มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหสมาชิกรูจกัการออมทรัพย 
และใหกูยืมเมือ่เกิดความจําเปน หรือเพือ่กอใหเกิดประโยชนงอกเงยโดยยึดมั่นอยูในพื้นฐานของ
ความยุติธรรมและเสมอภาค และไดรับการจดทะเบยีนเปนสหกรณตามพระราชบัญญัติสหกรณ 
พ.ศ.2542 ทั้งนี้ไดจดัแบงสหกรณออมทรพัยออกเปนรูปแบบยอย ๆ ตามลักษณะอาชีพของสมาชิก 
ดังนี ้
 ภาคราชการ 

• สหกรณออมทรัพยตํารวจ 
• สหกรณออมทรัพยทหาร 
• สหกรณออมทรัพยครู 
• สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย 
• สหกรณออมทรัพยโรงพยาบาล/สาธารณสุข 
• สหกรณออมทรัพยราชการอืน่ ๆ 

 ภาครัฐวิสาหกจิ 
  ภาคเอกชนและอื่น ๆ 

 
 สมาชิก หมายถึง สมาชิกของสหกรณทีไ่ดชําระคาหุนตามขอบังคับของสหกรณจาํกัด
แลว และหมายรวมถึง สมาชิกแรกตั้งสหกรณดวย 
 
 สมาชิกออก หมายถึง สมาชิกที่พน หรือขาดจากสมาชกิภาพดวยสาเหตุตาง ๆ ไดแก 
ตาย ลาออกจากสหกรณ ถูกใหออกจากสหกรณ หรือขาดคุณสมบัติตามขอบังคับของสหกรณ และ
โอนหุนซึ่งตนถืออยูในสหกรณไปหมดแลว 
 
 ปบัญชี หมายถึง ระยะเวลา 1 ป ที่สหกรณกําหนดขึ้นเพือ่ใชในการวัดผลการดําเนินงาน
แสดงฐานะการเงิน 

 
 ปจจุบัน  หมายถึง ปสถิติการเงินของสหกรณออมทรัพยที่ไดรับการตรวจสอบบัญชี 
ประจําป สําหรับปบัญชีส้ินสุดในชวงตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2546 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2547 
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 ปกอน  หมายถึง ปสถิติการเงินของสหกรณออมทรัพยที่ไดรับการตรวจสอบบัญชี   
ประจําป สําหรับปบัญชีส้ินสุดในชวงตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2545 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2546 

 
 ปริมาณธุรกิจของสหกรณ หมายถึง ในรอบปบัญชี สหกรณไดทําธุรกิจแตละดานตาม
วัตถุประสงคหลัก ไดแก ธุรกิจการรับฝากเงิน ธุรกิจการใหเงินกู เปนตน 

 
  ไมดําเนนิธุรกิจ หมายถึง สหกรณไมเริ่มดําเนินงานตามวัตถุประสงคหลักนับจากวัน  
จดทะเบยีน 

 
  ไมดําเนนิงาน  หมายถึง  เปนสหกรณทีไ่มดําเนนิธุรกิจและหยุดดําเนินธุรกิจมาตั้งแต 
จัดตั้งสหกรณ 

 
  หยุดดําเนนิงาน หมายถึง สหกรณไมดําเนนิงานตามวัตถุประสงคหลักเพิ่มเติมระหวางป 

 
 กําไรสุทธิ หมายถึง ยอดรวมของรายไดทั้งสิ้นมากกวายอดรวมของคาใชจายทั้งส้ิน 

 
 ขาดทุนสุทธิ หมายถึง ยอดรวมของรายไดทิ้งส้ินนอยกวายอดรวมของคาใชจายทั้งสิ้น 
 
 ยังไมครบรอบปบัญชี หมายถึง สหกรณที่เพิ่งจดทะเบียนใหม ดําเนนิงานยังไมถึงรอบป
ทางบัญชี 
 
 ทุนของสหกรณ หมายถึง ผลรวมของทุนเรือนหุน เงนิสํารอง ทุนสะสมตาง ๆ กําไร
สุทธิรอการจัดสรร และกําไร (ขาดทุน) ประจําป 
 
 ทุนดําเนนิงาน  หมายถึง เงนิหรือสินทรัพยอ่ืน ๆ ที่ตั้งไวสําหรับดําเนินกิจการเพื่อหา
ผลประโยชนเพียงเพื่อความอยูรอดของสหกรณเทานั้น โดยทุนดงักลาวเปนสวนของเงินทุนของ 
สหกรณเองและสวนที่ไดจากการกูยืม การสรางเครดิตทางการคา และหนี้สินที่สหกรณมภีาระ
ผูกพันตองชําระคืนในภายหนา 
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 การบริหารเงนิทุนหมนุเวยีน หมายถึง การกําหนดระดับเงนิทุนหมุนเวียนสุทธิให
เหมาะสมกับสหกรณ โดยจัดการเกีย่วกบัแหลงที่มาของเงินทุนและการใชไปของเงินทุนวาควรจะ
เปนอยางไร ระหวางสินทรพัยหมนุเวยีนและหนี้สินหมุนเวยีน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหสหกรณมี
เงินทุนหมนุเวยีนเพยีงพอที่ไมกระทบกับการดําเนินงานของสหกรณ 
 
 โครงสรางทางการเงิน หมายถึง องคประกอบของเงินทนุที่จะตองจดัหามาในรูปของ
หลักทรัพยทางการเงินประเภทตาง ๆ และใชในการดําเนนิงานใหไดผลตอบแทบกลับคืนมา 
 
 สินทรัพยหมนุเวยีน หมายถึง เงินสดและสินทรัพยที่อาจขายหรือแปลงสภาพเปนเงินได 
ในเวลาอันสั้นปกติ จะถือเกณฑภายใน 1 ป ไดแก เงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนระยะสัน้ 
ลูกหนี้ระยะส้ัน (หักสวนที่เปนหนี้เสยีแลว) เปนตน 
 
 หนี้สินหมนุเวยีน หมายถึง เปนภาระผูกพันอันเกดิจากรายการซึ่งอยูในวงจรการ
ดําเนินงาน เชน วัสดเุพื่อใชในการผลิต หรือการใหบริการเพื่อหารายได หรือเปนหนี้สินที่เกิดจาก
การดําเนินงานโดยตรง หรือการค้ําประกนัเงินกูยืมระยะสั้น โดยปกติจะภายใน 1 ป เชน เจาหนี้
การคา และตั๋วเงินจาย เงินมดัจําและเงินกูยืม เงินเบกิเกนิบัญชี คาใชจายคางจาย ฯลฯ 
 
 สภาพคลองทางการเงิน หมายถึง สภาพทีส่หกรณมีเงนิสดจําหนวนหนึ่ง ไดแก เงินสด 
เงินฝากธนาคาร  ลูกหนี้  เงินกูถึงกําหนดชําระหกั ณ ที่จาย   เมื่อรวมแลวเพียงพอที่จะชําระหนี้
เจาหนี้  เงินกูยืมภายนอก เจาหนี้เงนิรับฝากซึ่งเปนสมาชิกเมื่อทวงถาม ตลอดจนเจาหนี้อ่ืน ไดตาม
กําหนดเวลา 
 
 เงินลงทุนระยะสั้น หมายถึง หลักทรัพยทีส่หกรณถือไวโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดรับ
ประโยชนในรปูของรายไดหรือผลตอบแทนอื่น และเปนหลักทรัพยที่สหกรณตั้งใจถือไวช่ัวคราว 
โดยจะขายเมื่อมีความตองการเงินสด เชน ตั๋วสัญญาใชเงนิ พันธบัตร ฯลฯ 
 
 เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง หลักทรัพยทีส่หกรณถือไวโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดรับ
ประโยชนในรปูของผลตอบแทน และเปนหลักทรัพยที่สหกรณตั้งใจถือไวเปนระยะเวลานาน 
กําหนดอายุไถถอน 3-5 ปขึ้นไป หรือไมมีกําหนดอายกุารไถถอน เชน หุนกู หุนชมุชนสหกรณ หุน
บริษัทสหประกันชีวิต ฯลฯ 
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 เงินฝากสหกรณอ่ืน  หมายถึง  เงินฝากในชุมชนสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  
และสหกรณออมทรัพยอ่ืน  
 DPU



บทที่  2 
แนวคิด ทฤษฎีและผลงานการศึกษาที่เกี่ยวของ 

 
 การศึกษาในเรื่องประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยเปนการศึกษา
ทั้งทางดานประสิทธิภาพในการดําเนินงานและโครงสราง เพื่อศึกษาถึงปจจัยทางเศรษฐกิจที่มี
ผลกระทบตอการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร      
ทั้ง 6 แหง จะเปนแนวคิดทฤษฎีที่ใชประกอบการวิเคราะหรวมไปถึงงานวิจัยที่เกี่ยวของของวิธี
การศึกษาและผลที่ไดจากการศึกษา 
 
2.1  แนวคิดและทฤษฎี 
 การศึกษาการวิเคราะหงบการเงินสหกรณโดยการควบคุมทางการเงินถือวาเปนภารกิจที่
สําคัญของผูบริหารงานสหกรณ เครื่องมืออยางหนึ่งของการควบคุมทางการเงิน คือ การวิเคราะห
การเงินโดยการนําขอมูลทางการบัญชีมาวิเคราะหการดําเนินงานของสหกรณเพื่อใหเห็นถึงปญหา
ทางการเงินและปญหาอื่น ๆ ที่สหกรณกําลังเผชิญอยู 
 การวิเคราะหทางการเงินทีอ่าศัยเฉพาะงบการเงิน (Financial Statement) เปนหลักใน
การวิเคราะหนั้นเราเรียกวา “การวิเคราะหงบการเงิน” (Financial Statement Analysis) งบการเงนิ
เปนขอมูลทางบัญชีที่ใชกันมากที่สุดในการวิเคราะห โดยการวิเคราะหทางการเงินเปนการวิเคราะห
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานและลักษณะโครงสรางธุรกิจ ซ่ึงการใชอัตราสวนการวิเคราะหทาง
การเงินเปนวิธีที่นิยมและคอนขางเหมาะสมวิธีหนึ่ง โดยอาศัยขอมูลจากงบการเงินของกิจการนัน้ๆ 
เพื่อศึกษาลักษณะการดําเนนิงานและความสามารถในการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ งบการเงินที่
นํามาพิจารณาจะประกอบไปดวยงบการเงนิ 2 สวน สําคัญ คือ   งบดุลและงบกําไรขาดทุน    ที่ใช
ในการวิเคราะหโดยจะใชวิเคราะหทั้งดานรูปแบบการดําเนินธุรกิจ  การวิเคราะหความเจริญเติบโต 
ลักษณะโครงสรางขององคกร  ความเสี่ยง  และผลการดําเนินงาน โดยทําการศึกษาแบงเปน 2 สวน 
ดังนี ้
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 2.1.1  การวิเคราะหความเจริญเติบโต (Growth Rate) 
  การวิเคราะหความเจริญเติบโต    หรือการวิเคราะหอัตรารอยละของแนวโนม 
(Trend Percentage Analysis) ใชอธิบายถึงแนวโนมหรือรูปแบบในการขยายการดําเนินงานและการ
เจริญเติบโตของธุรกิจ โดยการคํานวณเปนอัตรารอยละของการเพิ่มหรือลดในรายการตาง ๆ ที่นํามา
พิจารณาในแตละชวงเวลา โดยมีสูตรการคาํนวณ ดังนี ้

 100
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1tt
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−
=

−

−  

 
gt

      คือ  อัตราการเพิ่มหรือลดของปที่พิจารณา 

Xt     คือ  ขอมูลตัวเลขของรายการที่ตองการศึกษารูปแบบการเจริญเติบโตในปที่พิจารณา 
X 1t−   คือ  ขอมูลตัวเลขของรายการที่ตองการศึกษารูปแบบการเจริญเติบโตในปที่ผานมา 
โดยที่ Xt ที่นํามาคํานวณเพื่อแสดงถึงการเจริญเติบโตของธุรกิจ คือ งบดุลและงบกําไรขาดทุน 
 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโต   ชวยอธิบายถึงแนวโนมการขยายตวัของสหกรณ
ออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครวาจะเปนไปในทิศทางใด และยังวเิคราะห
ถึงรูปแบบการขยายงานที่สงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  
 
 2.1.2  การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงนิ (Financial Ratio Analysis) 
 อัตราสวนทางการเงินเปนเครื่องมือที่สามารถนํามาใชวัดผลการดําเนินงานและ
แสดงถึงฐานะทางการเงินของสหกรณตอฝายจัดการ คณะกรรมการดําเนินการที่ประชุมใหญและ
สมาชิกของสหกรณ ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของกับสหกรณ  อัตราสวนทางการเงินเปนผลที่
ไดมาจากตัวเลขในงบกําไรขาดทุน งบดุล หรือวิเคราะหรวมกันจากงบทั้งสองก็ไดขึ้นอยูกับ
จุดมุงหมายในการวิเคราะห   โดยอัตราสวนทางการเงินซึ่งไดจากการคํานวณ    จะนํามาใช
ประโยชนและตีความไดรวมทั้งโดยการนํามาเปรียบเทียบกับคาเฉลี่ยอัตราสวนอุตสาหกรรม ซ่ึง
อัตราสวนทางการเงินสามารถจําแนกออกไดเปน 4 ประเภทใหญ ดังนี้ 
 
 2.1.2.1 การวิเคราะหความสามารถในการทํากําไร (Operating Profitability Ratio 
หรือ OPR) ความสามารถในการทํากําไร เปนผลสุทธิที่เกิดจากนโยบาย และการตัดสินใจของฝาย
บริหาร ซ่ึงอัตราสวนการวิเคราะหความสามารถในการทํากําไร แสดงถึงผลกระทบในสวนรวมจาก
การบริหารเงนิทุนและจากการดําเนินงานของกิจการ แสดงในรปูของอัตราผลกําไร หรืออัตรา
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ผลตอบแทนของธุรกิจภายหลังจากการดําเนินงาน อัตราสวนที่ใชในงานศึกษามดีังนี้ อัตราสวน
แสดงความสมัพันธระหวางกําไรสุทธิและยอดขายหรือรายไดรวม อัตราสวนนี้ใชในการประเมิน
ประสิทธิภาพในการบริหารงานของฝายบริหาร สะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการควบคุม
คาใชจาย การทํากําไรสุทธิจากยอดขายหรอืรายไดรวมเปนสําคัญมีอัตราสวนดังนี ้
 

   1)  อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin หรือ NPM) 
         อัตรากําไรสุทธิ  =  กําไรสุทธิ  x 100 

                                                                    ยอดขาย 
 โดยที่ยอดขาย คือ รายไดรวม 
                                คาเฉลี่ยของสหกรณ เทากับรอยละ 80  
 คาที่เหมาะสม ขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจและอุตสาหกรรม    
 อัตราสวนที่ต่ํา ถาอัตราสวนนี้ต่ํากวาคาทีเ่หมาะสม แสดงใหเห็นวาธุรกิจมี
ความสามารถในการสรางกาํไรสุทธิจากการดําเนินงานไดต่ํา ซ่ึงอาจเนือ่งมาจากการที่กิจการมีกําไร
ขั้นตนต่ํา หรือมีคาใชจายในการดําเนินงานสูง 
 อัตราสวนที่สูง ถาอัตราสวนนี้สูงกวาคาที่เหมาะสม แสดงใหเห็นวาธุรกิจมี
กําไรขั้นตนสงูหรือมีความสามารถในการควบคุมคาใชจายดําเนนิงานไดเหมาะสม 
 อัตราสวนนี้เปนการวดัผลตอบแทนโดยสรุปจากการประกอบธุรกิจ โดย
พิจารณาถึงผลจากตนทนุขายและคาใชจายในการดําเนนิงาน ซ่ึงจะแสดงความสมัพันธระหวาง
กําไรสุทธิและเงินลงทุน โดยอัตราสวนนี้ใชวดัความสามารถในการหากําไรเงนิลงทุนในรูปแบบ
ตาง ๆ เชน เงินลงทุนจากสนิทรัพยรวม เงินลงทุนจากสวนทุน ซ่ึงการแสดงถึงความมีประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานอัตราสวนนี้ 
 อัตราสวนนี้เปนการวดัผลตอบแทนโดยสรุปจากการประกอบธุรกิจวาไดมาก
นอยเพยีงใด เมื่อเทียบกับยอดขายหรือรายไดรวม กําไรสุทธิ และกําไรจากการดําเนนิงาน แตกตาง
กันในรายการดอกเบี้ยจาย และรายไดและคาใชจายพเิศษอื่นพรอมภาษี 
 
 2)  ผลตอบแทนตอสินทรัพย (Return on Asset หรือ ROA)   

ผลตอบแทนตอสินทรัพย   =   กําไรสุทธิ     x 100 
                                                                                  สินทรัพยรวม 
 อัตราสวนนี้ใชวัดประสิทธภิาพของการดาํเนินงาน หรืออัตราความสามารถ
ในการหากําไร ซ่ึงการแสดงถึงความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานอัตราสวนนี ้
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 คาเฉลี่ยของสหกรณ เทากับรอยละ 10 
 คาที่เหมาะสมขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจ โดยปกตคิวรสูงกวาตนทุนทาง
การเงินที่ธุรกจิจัดหามาเพื่อใชในการดําเนนิงานและการลงทุน เชน อัตราดอกเบี้ย เปนตน 
 อัตราสวนที่ต่ํา ถาอัตราสวนนี้ต่ํากวาคาที่เหมาะสม แสดงใหเห็นวาธุรกิจมี
ความสามารถในการสรางกําไรไดต่ํา  ซ่ึงอาจเนื่องมาจากการขายสินคาไดนอย  การซื้อสินคาที่มี  
ตนทุนสูงหรือการจายคาใชจายที่เกินความจําเปน รวมทั้งมีการบริหารสินทรัพยไมมีประสิทธิภาพ 
 อัตราสวนที่สูง ถาอัตราสวนนี้สูงกวาคาที่เหมาะสม แสดงใหเห็นวาธุรกิจมี
ความสามารถในการขายสินคา ซ้ือสินคาในราคาต่ําหรือสามารถควบคุมคาใชจายในการดําเนินงาน
ไดตามที่ตองการ รวมทั้งมีการบริหารสินทรัพยไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย  (Return on Asset หรือ ROA) เปนการวัด
ประสิทธิภาพในการบริหารงาน หรือวัดความสามารถในการหากําไร เปนการวัดผลการดําเนินงาน
วามีความสามารถในการหากําไรมากนอยเพียงใด และวัดการใชประโยชนจากสนิทรัพยที่มีอยูวา
ใชไดมากนอยเพียงใด ถาคาของ ROA  สูง แสดงวาการดาํเนินงานมีประสิทธิภาพด ี
 
 3)  ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนสามัญ  
           (Return on Common’s Equity หรือ ROE)   

ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนสามัญ =  กําไรสุทธิ    x 100 
                                                                                              สวนของผูถือหุนสามัญ 
 อัตราสวนนี้ใชวัดประสิทธิภาพของการดําเนินงาน เปนอัตราผลตอบแทนใน
สวนของผูถือหุนสามัญ ซ่ึงการแสดงถึงความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานอัตราสวนนี้ 
 คาเฉลี่ยอัตราสวนอุตสาหกรรม เทากับรอยละ 8 
 คาที่เหมาะสม โดยปกติควรสูงกวาผลตอบแทนที่ผูถือหุนควรจะไดรับเมื่อ
ไปลงทุนดานอื่น เชน อัตราดอกเบี้ยหุนกู เปนตน หรือข้ึนอยูกับสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น 
 อัตราสวนที่ต่ํา ถาอัตราสวนนี้ต่ํากวาคาที่เหมาะสม แสดงใหเห็นวาธุรกิจมี
ความสามารถในการสรางกําไรไดต่ํา หรือมีสวนของผูถือหุนสามัญมากเกินไป ซ่ึงอาจเปนเพราะ
ธุรกิจไมจัดหาเงินจากการกูยืม การกูยืมเงินถึงแมจะตองจายดอกเบี้ยแตดอกเบี้ยจายถือเปนคาใชจาย
ทําใหประหยัดภาษีและหากธุรกิจสามารถทํากําไรไดสูงกวาอัตราดอกเบี้ย สวนที่สูงกวาจะเปน
ผลประโยชนที่เพิ่มขึ้นสําหรับผูถือหุนสามัญ 
 อัตราสวนที่สูง ถาอัตราสวนนี้สูงกวาคาที่เหมาะสม แสดงใหเห็นวาธุรกิจมี
ความสามารถในการทํากําไรไดสูง หรือมีสวนของผูถือหุนสามัญนอย  
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 ผลตอบแทนตอสวนผูถือหุนสามัญ (Return on Common’s Equity หรือ  
ROE) เปนการวัดอัตราผลตอบแทนในสวนของผูถือหุน ถาคาของ ROE สูง แสดงวาการดําเนินงาน
มีประสิทธิภาพ 
 อัตราสวนการวิเคราะหความสามารถในการทํากําไรสุทธิดังกลาวขางตน 
เปนอัตราสวนที่จะใชวัดผลตอบแทนหรือผลกําไรจากการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยแสดงถึงความสามารถในการดําเนินงานของ 
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากนั้น อัตราสวนดังกลาวยัง
ถูกนํามาใชเปนตัวพิจารณาเปรียบเทียบความผันผวน หรือความเสี่ยงดานธุรกิจ (Business Risk)  
 
 2.1.2.2  การวิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงาน (Operating Efficiency Ratio) 
 อัตราสวนการวิเคราะหประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  เปนการพิจารณา
ถึงความสามารถในการจัดการ ที่จะใชสินทรัพยหรือเงินทุน ไปในทางที่กอใหเกิดผลตอบแทนได
มากนอยเพียงใด มีอัตราสวนดังนี้ 
 1)  อัตราการหมุนเวยีนของสนิทรัพยรวม (Total Asset Turnover)   

    อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม = รายไดจากการดําเนินงาน   
                                                                                                                  สินทรัพยรวมเฉลี่ย 
 คาเฉลี่ยของสหกรณ เทากับ 0.12 เทา 
 คาที่เหมาะสมขึ้นอยูกับประเภทของธุรกิจและประเภทของสินทรัพย 
ที่กิจการลงทุน 
 อัตราสวนที่ต่ํา ถาอัตราสวนนี้ต่ํากวาคาทีเ่หมาะสม แสดงใหเห็นวา
ธุรกิจมีการใชสินทรัพยไมเตม็ที่ หรือสรางรายไดรวมไดนอย 
 อัตราสวนที่สูง ถาอัตราสวนนี้สูงกวาคาที่เหมาะสม แสดงใหเห็นวา
ธุรกิจมีการใชสินทรัพย เพื่อสรางรายไดรวมไดเต็มที ่
 อัตราสวนนี้วัดอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม โดยใชกําไรจาก
การดําเนินงาน คือผลตอบแทนที่ไดนี้ยังมิไดแบงผลตอบแทนสวนของเจาหนี้(ดอกเบี้ย) สวนของ
รัฐบาล(ภาษี) และสวนของเจาของ(กําไรสวนของผูถือหุน) 
 คาอัตราการหมุนเวยีนของสนิทรัพยรวมควรอยูในระดับสูง โดยไม
ควรต่ํากวา 0.12 เทา แตถาสูงมากเกินไปแสดงใหเห็นถึงแนวโนมสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครมีการใชสินทรัพยไปสรางผลตอบแทนมาก จนอาจสงผลกระทบตอ
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การสรางผลตอบแทนในอนาคตได แตถามีคาต่ําเกินไปจะแสดงใหเห็นถึงการใชสินทรัพยที่มีอยู
อยางไมมีประสิทธิภาพ หรือการมีสินทรัพยมากเกินความตองการ 
 
 2)  อัตราการหมุนเวยีนของเงนิลงทุน (Investment  Turnover)   
                                        อัตราการหมุนเวยีนของเงินลงทุน = ผลตอบแทนจากการลงทุน x 100 
                                                                                                               เงินลงทุน 
 โดยที่ผลตอบแทนจากการลงทุนประกอบดวย  
                                  ดอกเบี้ยรับจากเงินใหสินเชือ่ + ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทนุในหลักทรัพย 
 
 3)  อัตราสวนรายไดรับตอคาใชจาย (Total Revenue /Total Cost)  
                                       อัตราสวนรายไดรับตอคาใชจาย = รายไดจากการดําเนินงาน  x100 
                                                                                                   คาใชจายดําเนินงาน 
 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร  มีการนํา
สินทรัพยไปสรางผลตอบแทนในรูปแบบที่ไมเหมือนกันสงผลใหผลการดําเนินงานที่แตกตางกัน 
ซ่ึงสามารถวัดใหเห็นความแตกตางดังกลาวไดอยางชัดเจน โดยการใชอัตราสวนดังกลาวขางตน ซ่ึง
การแสดงถึงความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน อัตราการหมุนเวียนของเงินทุนไมควรต่ํากวา
รอยละ 1 และอัตราสวนรายไดรับตอคาใชจายไมควรต่ํากวารอยละ 1 
 
 4)  อัตราสวนดอกเบี้ยรับตอดอกเบี้ยจาย (Interest Receive /Interest Expense)    
                                       อัตราสวนดอกเบี้ยรับตอดอกเบี้ยจาย  
                                       =   ดอกเบี้ยรับจากการดําเนินงาน  x 100 
                                            ดอกเบี้ยจายในการดําเนนิงาน 
 
 5)  อัตราสวนดอกเบี้ยจายตอสินทรัพยรวม (Interest Expense Rate) 
                                       อัตราสวนดอกเบี้ยจายตอสินทรพัยรวม  
            =   ดอกเบี้ยจายในการดําเนนิงาน   x 100 
                                                        สินทรัพยรวม 
 

2.1.2.3  การวิเคราะหสภาพคลอง (Internal Liquidity Ratio) เปนอัตราสวนที่แสดง
ถึงสภาพคลองในการดําเนินงานของกิจการ ประกอบดวยอัตราสวนตาง ๆ ดังนี้ 
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 อัตราสวนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) โดยที่  
                                         อัตราสวนทุนหมนุเวยีน  =   สินทรัพยหมนุเวียน 
                                                                                        หนี้สินหมุนเวยีน 
 คาเฉลี่ยของสหกรณ เทากับ 10 เทา      
 คาที่เหมาะสมนั้นจากประสบการณผูวิเคราะหไมควรใชตัวเลขนี้เพียง
อยางเดียวเปนเกณฑตัดสินแตจะตองพิจารณาขอมูลอ่ืนประกอบดวย เชน ประเภทของธุรกิจ 
สวนประกอบของรายการที่นํามาคํานวณอัตราสวน และอัตราสวนอุตสาหกรรม เปนตน     
   อัตราสวนที่ต่ํา ถาอัตราสวนนี้ต่ํากวาคาทีเ่หมาะสม แสดงใหเห็นวาธุรกิจ
ขาดสภาพคลอง มีเงินสดไมเพียงพอชําระหนี้สิน ซ่ึงอาจทําใหประสบภาวะขาดสภาพคลองทาง
การเงินและหรือภาวะลมละลายได 
 อัตราสวนที่สูง ถาอัตราสวนนี้สูงกวาคาที่เหมาะสม แสดงใหเห็นวาธุรกิจ
มีการลงทุนในสินทรัพยหมนุเวยีนมากเกนิไป ซ่ึงอาจมผีลเสีย คือ สินทรัพยหมุนเวยีนเปนสินทรัพย
ที่ใหผลตอบแทนต่ํา ธุรกิจอาจเสียโอกาสลงทุนในสินทรัพยที่ใหผลตอบแทนสูงกวา 
 อัตราสวนทุนหมุนเวียน เปนเครื่องชี้ฐานะทางการเงินระยะสั้นของธุรกิจ
นั้น ถาอัตราสวนนี้ 10 : 1 ถือวาเหมาะสมแลวและใชเปนมาตรฐานในการวัด 
 

2.1.2.4  การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Ratio Analysis)ในการวเิคราะหความเสี่ยง
นั้นสามารถแบงประเภทความเสี่ยงออกไดเปน 2 ประเภท คือความเสี่ยงดานการเงิน (Financial  
Risk) และความเสี่ยงดานธุรกิจ (Business  Risk) ซ่ึงมีรูปแบบในการวิเคราะหที่แตกตางกัน ดังนี ้
 1) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) วิเคราะหโดยการใช
อัตราสวนการวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Ratio) ซ่ึงแสดงถึงความเสี่ยงในการดําเนนิงานของกิจการ 
และลักษณะโครงสรางแหลงเงินทุน อัตราสวนที่ใช มีดังนี้ 
 (1)  อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Debt to Equity Ratio) 

  อัตราสวนหนีสิ้นตอสวนของผูถือหุน =      หนี้สิน        x 100 
                                                                                                                สวนของผูถือหุน 

  คาเฉลี่ยอัตราสวนอุตสาหกรรม เทากับรอยละ  95  
  คาที่เหมาะสมขึ้นอยูกับความสามารถในการทํากําไรของธุรกิจ 
โดยปกติควรมีหนี้สินทั้งส้ินประมาณรอยละ 70 -150 
   อัตราสวนที่ต่ํา ถาอัตราสวนนี้ต่ํากวาคาทีเ่หมาะสม แสดงให
เห็นวาธุรกิจมหีนี้สินนอยอาจเปนประโยชน คือ จะมคีวามเสี่ยงต่ําและมีภาระในการจายดอกเบี้ย
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นอย แตอาจเปนขอเสีย  คอื  กิจการไมไดรับความเชือ่ถือจากบุคคลภายนอก ทําใหไมสามารถซื้อ
สินคาเปนเงินเชื่อหรือกูยืมเงนิไดมาก 
  อัตราสวนที่สูง ถาอัตราสวนนี้สูงกวาคาที่เหมาะสม แสดงให
เห็นวาธุรกิจมหีนี้สินมากอาจเปนประโยชน คือ กิจการไดรับความเชือ่ถือจากบุคคลภายนอก ทําให
สามารถซื้อสินคาเปนเงินเชือ่หรือกูยืมเงนิไดมาก และในกรณีที่สามารถทํากําไรไดมากกวาอัตรา
ดอกเบี้ย ผูถือหุนจะไดรับประโยชนจากภาษี เพราะดอกเบี้ยเปนคาใชจายทําใหเสียภาษีนอยลง แต
อาจเปนขอเสีย คือ มีความเสี่ยงสูงและมีภาระในการจายดอกเบี้ย เพราะเมื่อถึงกําหนดชําระหากไม
สามารถจายชําระไดอาจถูกฟองลมละลายหรือคิดดอกเบีย้ในอัตราสูงขึน้ นอกจากนั้นการจะกูยืม
เงินเพิ่มกเ็ปนเรื่องยาก 
   โดยปกติของอตัราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนถาอัตราสวน
นี้ยิ่งสูงโอกาสที่กิจการจะไมสามารถจายดอกเบี้ยและเงินตนในอนาคตจะสูงตามไปดวย กิจการตอง
ตัดสินใจถึงจํานวนเงนิทุนทีก่ิจการควรกูยมื ซ่ึงหมายถึงความเสี่ยงที่เกีย่วของที่กจิการจะสามารถรับ
ได เงินทุนที่ไดมาจากการกูยืมหรือจากการออกจาํหนายหุนกูมกัจะมีตนทุนดอกเบี้ยที่ต่ําแตใน
ขณะเดียวกัน ก็จะตองจายเงนิเปนงวด ๆ ทีแ่นนอน ซ่ึงเพิม่ความเสี่ยงของการชําระหนี้ไมได  
 
 (2)  อัตราสวนเงินกูยืมตอทุนจดทะเบยีน  
                                                        (Borrowing /Capital Ratio) 

             อัตราสวนเงินกูยืมตอทุนจดทะเบียน  
            =  เงินกูยืมในการดําเนินงาน  x100 

        ทุนจดทะเบียน 
 อัตราสวนนี้ใชวิเคราะหความเสี่ยงของสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ในการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร  ดังนั้นในงานศึกษาอัตราสวนดังกลาวจะแสดงถึงลักษณะ
โครงสรางแหลงเงินทุนวามีแหลงเงินจากสวนทุนหรือจากหนี้สิน ในสัดสวนแตกตางกันอยางไร
โดยอัตราสวนทั้งสองนี้ ไมควรต่ํากวารอยละ 1 จึงจะแสดงความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
 
 2)  ความเสี่ยงดานธุรกิจ (Business Risk)  เปนคาสัมประสิทธิ์ความแปรผัน 
(Coefficient of Variation) ของผลตอบแทนในการดําเนนิงานใชรายไดรวมและกําไรสุทธิเปนตัววดั 
ซ่ึงสามารถคํานวณไดจากสตูร 
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  โดยที่ OEi คือ รายไดรวม หรือกําไรสุทธิ 
                                                      n    คือ จํานวนขอมูลทีน่ํามาคํานวณ 
   คานี้เปนการวัดคาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของรายไดรวมและ
กําไรสุทธิ โดยที่คาสัมประสิทธิ์ของความความแปรผันมีคามาก ซ่ึงหมายถึงวาสหกรณมีความเสี่ยง
มาก เนื่องจากความผันผวนของรายไดรวมและกําไรสุทธิมีมาก จึงทําใหธุรกิจมีความเสี่ยงมาก   ใน
สวนคาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของรายไดรวมและกําไรสุทธิ โดยที่คาสัมประสิทธิ์ของความ
แปรผันจะเขาใกลศูนย แสดงถึงสหกรณมีความเสี่ยงนอย ซ่ึงแสดงโดยความผันผวนของรายไดรวม
และกําไรสุทธิที่มีการกระจายไมมากนัก 
 
2.2  การศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 กิตติทัช  นนทดิษฐ (2543)  “การวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของ
ธนาคารกรุงไทย จํากดั (มหาชน) กับธนาคารพาณิชยเอกชน” 

 วัตถุประสงคของการวิจัยเพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) กับธนาคารพาณิชยเอกชนที่มีขนาดเดียวกัน โดยการเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน
ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) กับธนาคารพาณิชยเอกชนในครั้งนี้ใชการเปรียบเทียบ
อัตราสวนทางการเงิน โดยใชขอมูลจากงบการเงินของแตละธนาคารที่แสดงในรายงานประจาํปและ
เอกสารจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ซ่ึงธนาคารพาณิชยเอกชนที่นํามาพิจารณาเปรียบเทียบกับ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เปนธนาคารพาณิชยที่มีสินทรัพยรวมมากกวา 400,000 ลานบาท 
ประกอบดวย ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) โดยใชขอมูลตั้งแตปพ.ศ.2531-
2539 

 การศึกษาใชแนวคิดเกี่ยวกับการวิ เคราะห อัตราสวนของธนาคารพาณิชย เพื่อ
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) กับธนาคารพาณิชยเอกชน โดย
การวิเคราะหใชวิธีการเปรียบเทียบคาอัตราสวนระหวางธนาคารพาณิชยดวยกัน ซ่ึงจะทําใหทราบวา
ผลการดําเนินงานของธนาคารพาณิชยที่ศึกษามีจุดแข็งและจุดออนแตกตางจากธนาคารพาณิชยที่
นํามาเปรียบเทียบอยางไร โดยมีเครื่องชี้วัดผลการดําเนินงานที่ใชในการวิเคราะหครั้งนี้สามารถ
จําแนกไดเปน 7 ประเภทดังนี้ 
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1.    อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพการทํากาํไร 
2. อัตราสวนแสดงความเพยีงพอของเงินทุน 
3. อัตราสวนแสดงสภาพคลองทางการเงิน 
4. อัตราสวนแสดงคุณภาพสินทรัพย 
5. อัตราสวนแสดงประสิทธิภาพของพนักงาน 
6. อัตราการขยายตัว 
7. สวนแบงตลาด 

 ผลจากการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินพบวา     ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)      
มีประสิทธิภาพในการทํากําไรความเพียงพอของเงินทุนและคุณภาพของสินทรัพยต่ํากวาธนาคาร
พาณิชยอ่ืนที่มีขนาดเดียวกัน อีกทั้งมีประสิทธิภาพของพนักงานอยูในเกณฑต่ําในขณะที่สภาพ
คลองทางการเงินของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) อยูในระดับใกลเคียงกับคาเฉลี่ยของทุก
ธนาคาร เมื่อพิจารณาอัตราการขยายตัวและสวนแบงตลาดของเงินใหสินเชื่อของธนาคากรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) พบวาเงินใหสินเชื่อของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) มีปริมาณเพิ่มขึ้น แต
สิน เชื่ อที่ เพิ่ มขึ้นที่มีคุณภาพดอยกว าสิน เชื่ อของธนาคารอื่นที่มี ขนาดเดียวกัน  ดังนั้น
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จึงควรปรับปรุงการดําเนินงานดานคุณภาพของสินเชื่อ    ซ่ึงจะ
สงผลตอเนื่องถึงประสิทธิภาพในการทํากําไรของธนาคารดวย โดยใชนโยบายปลอยสินเชื่อและ
ติดตามการชําระหนี้ที่เขมงวดขึ้น นอกจากนี้ควรเพิ่มสัดสวนรายไดจากคาธรรมเนียมและการ
ปริวรรตเงินตราเพื่อลดการพึ่งพิงรายไดจากดอกเบี้ยและเงินปนผล เพื่อใหสามารถอยูรอดและ
แขงขันกับธนาคารพาณิชยอ่ืน ๆ ไดเนื่องจากในอนาคตธนาคารตาง ๆ จะแสวงหารายไดจาก
ดอกเบี้ยและเงินปนผลไดยากขึ้น 

 
 นาวินี สุวรรณพัฒนกุล (2542) “เศรษฐกิจฟองสบูกับผลการดําเนินงานของระบบ
ธนาคารพาณิชยไทย” 

 การศึกษามวีัตถุประสงคเพื่อศึกษาสาเหต ุ สถานการณของการเกิดเศรษฐกิจฟองสบูใน
ประเทศไทยกบัเพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของระบบธนาคารพาณิชยไทยใน 3 ชวงเวลา คือ 
ชวงกอนเกิดเศรษฐกิจฟองสบู  ชวงเกิดเศรษฐกิจฟองสบู  และชวงหลังเกิดเศรษฐกจิฟองสบู 

 วิธีการศึกษาโดยการเก็บขอมูลทุติยภูมิจากงบดุล งบกําไรขาดทุนของธนาคารพาณิชย
และขอมูลที่เกีย่วของจากเอกสาร วารสารตาง ๆ นํามาวิเคราะหแนวโนมเงินฝาก แนวโนมสินเชื่อ 
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อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม (ROA) อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (ROE) 
และอัตราสวนเงินสดตอเงินฝาก 

 ผลที่ไดจากการศึกษาพบวาชวงหลังเกิดเศรษฐกิจฟองสบูเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเกิด
เศรษฐกิจฟองสบูนั้น ธนาคารพาณิชยมีการขยายตัวทั้งทางดานเงินฝาก สินเชื่อ และกําไรในอัตราที่
ลดลงโดยเฉพาะเรื่องความสามารถในการทํากําไร ดังจะเห็นไดจากอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพย
รวมและอัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนนั้นมีสัดสวนที่ลดลง ธนาคารพาณิชยประสบ
กับภาวะขาดทุนมาก เนื่องจากเมื่อเศรษฐกิจตกต่ําทําใหลูกหนี้ไมสามารถชําระคืนเงินกูได และ
ทางการไดตั้งหลักเกณฑที่เขมงวดขึ้น นอกจากนี้อัตราสวนเงินสดตอเงินฝากนั่นต่ํามากแสดงวา
ธนาคารพาณิชยขาดสภาพคลองหรือมีเงินสดไมพรอมที่จะใหลูกคามาถอนเงินฝาก 

 
 มาริสา สีลาพัฒน (2538) “การวิเคราะหทางเศรษฐกิจและการเงนิของสหกรณออม
ทรัพยขาราชการกรมการปกครอง จํากัด” 
 วัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหฐานะทางการเงิน การระดมเงินออม และพฤติกรรมการ
ลงทุนของสหกรณขาราชการปกครอง จํากัดโดยการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงอัตราสวนทางการเงนิ
เทาที่เกี่ยวของกับธุรกิจของสหกรณออมทรัพย โดยวิธีเปรียบเทียบกบัอัตราสวนทางการเงินในอดีต
ของสหกรณออมทรัพยประกอบไปดวยอัตราสวน 4 กลุม ดังนี้  
 1.   อัตราสวนความคลองตัว  

2.  อัตราสวนหนีสิ้นตอสวนของทุน 
3.  อัตราสวนวัดประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรในการดาํเนินงาน 
4.  อัตราสวนวัดความสามารถในการทํากําไร 
รวมทั้งวิเคราะหถึงอัตราการเพิ่มของผลกําไรในแตละปของสหกรณออมทรัพย  

ขาราชการกรมการปกครองจํากัดระหวางป พ.ศ.2525-2536  และศกึษาถึงการระดมเงินออมของ
สหกรณ    ออมทรัพย ตลอดจนศึกษาถึงพฤติกรรมการลงทุนของสหกรณออมทรัพยเปรียบเทียบกบั
ทฤษฎีการลงทุนของ แฮรี่ มาคโควิทซ 

 ผลจากการศึกษาพบวาสหกรณแหงนี้มีฐานะทางการเงนิมั่นคง  ซ่ึงจะเหน็ไดจากการที่ 
สหกรณมีกําไรสุทธิ เมื่อเทียบกับรายไดเฉล่ีย รอยละ 89.87 และมีอัตราสวนสินทรัพยหมุนเวียนเมื่อ
เทียบกับหนี้สินหมุนเวยีน เฉลี่ยรอยละ 45.34 สหกรณมีการจัดหาเงนิทุนจากภายนอกเปนสัดสวนที่
สูงเปนเหตุใหตองเสียดอกเบี้ยจายเพิ่มขึ้น และในขณะเดียวกันก็มีคาใชจายในการดาํเนินการเพิ่มขึ้น
ทุกปเปนเหตุใหกําไรสุทธิลดลง  สวนการระดมเงินออมของสหกรณออมทรัพยฯ อยูในเกณฑที่ดี
ซ่ึงดูไดจากทนุเรือนหุน และเงนิรับฝากจากสมาชิกที่เพิ่มขึ้นทกุป สําหรบัการลงทุนในระบบ 
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สหกรณนัน้ไมเปนไปตามทฤษฎีของแฮรี่มารโควิทซ เนื่องจากสหกรณประกอบธุรกจิเพื่อ
ใหบริการ การชวยเหลือสมาชิกและการชวยเหลือตนเองไมใชการมุงหากําไร จากการลงทุนจะคืนสู
สมาชิก ดังนั้นจึงไมตองการความแปรปรวน การดําเนนิธุรกิจของสหกรณตองอยูภายใตขอบังคับ
และความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
 
 วณิชชา ภูภูริธรรม (2546) “การวิเคราะหงบการเงนิของบริษัท ช.การชาง จํากัด 
(มหาชน)” 
 วัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงสภาวะทั่วไปของบริษัท และศึกษางบการเงินของบริษัท โดย
ทําการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมและบริษัทรายใหญในหมวดอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีวิธี
การศึกษาคือใชขอมูลทุติยภูมิมาทําการวิเคราะหเชิงพรรณนาในดานสภาวะทั่วไปของบริษัท และ
ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยวิธีวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินในงบการเงินของบริษัท
ระหวาง พ.ศ.2540-2545 โดยผลการศึกษาพบวาจากผลแหงการผลักดันของภาครัฐบาลในโครงการ
กอสรางพื้นฐานเพื่อเปนเครื่องฟนฟูเศรษฐกิจไทย นับตั้งแตตนป พ.ศ.2544 นี้ทําใหการแขงขันของ
ระบบอุตสาหกรรมกอสรางรุนแรงมากขึ้นทั้งจากภายในประเทศและการเขามาของคูแขงขันราย
ใหมจากตางประเทศ ดังนั้นบริษัทรับเหมากอสรางรายใหญที่มีศักยภาพในการดําเนินงานจะเปน
บริษัทที่ไดเปรียบในการแขงขันมากกวาบริษัทอื่น โดยบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) เปนบริษัท
รับเหมากอสรางรายใหญของไทยที่กอตั้งมาเมื่อ 30 กวาปที่แลว จากการสะสมประสบการณและ
ช่ือเสียงอันยาวนานของบริษัท เปนสิ่งชี้ใหเห็นถึงการบริหารการจัดการที่ดีของบริษัทไดเปนอยางดี 
จนทําใหบริษัทเปนผูรับเหมากอสรางที่ศักยภาพในการดําเนินงานสูงและมีความไดเปรียบในการ
แขงขันสูงตลอดมาแมจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นแตบริษัทก็สามารถดําเนินงานอยูไดอยางมั่งคง
ตลอดมา 
 จากการวิเคราะหบริษัทพบวาขอดีและขอเสียในการดําเนินงานมีดังนี ้

1. บริษัทมีขนาดใหญ มีเงินทุนหมุนเวียนสูงและมีการจัดการดานการเงินที่ดี รวมทั้ง
การจัดองคกรที่ดี และมีผูบริหารมืออาชีพ 

2. บริษัทมีประสบการณอันยาวนานไดกอใหเกิดชื่อเสียงเปนที่กวางไกลแกผูวาจาง 
3. การเปนผูนําแหงเทคโนโลยกีารกอสรางที่ทันสมัย ประหยัดตนทุนการผลิต 
4. การสงมอบงานที่มีคุณภาพตรงตามเวลา ทําใหเกิดสัมพันธไมตรีอันดีตอผูวาจาง 

การเปนพันธมิตรทางธุรกิจกับผูจัดหาวัตถุดิบ 
5. การทําธุรกิจแบบเชื่อมโยงไปขางหลังโดยการเปนผูผลิตชิ้นสวนการกอสรางเอง

เปนการประหยัดตนทุนในการผลิตและมีประสิทธิภาพในการควบคุมการผลิตมาก
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ขึ้น รวมถึงการทําการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่องในดานเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
การผลิตทําใหบริษัทสามารถลดตนทุนการผลิตได และสามารถผลิตงานไดอยางมี
มาตรฐาน 

6. ปญหาดานการแขงขันที่รุนแรงในระบบสงผลเสียตอบริษัทในการเขารับงานจาก
ภาครัฐ 

 จากวัตถุประสงคเพื่อศึกษางบการเงินของบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) โดยใช
วิธีการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratios Analysis)  ปรากฏวาในชวงกอนเกิดวิกฤต
เศรษฐกิจและชวงปที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจ (พ.ศ.2540-2544) บริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) 
สามารถดําเนินงานตอไปไดโดยไมมีปญหาอันใดทั้งในดานสภาพคลอง การดําเนินงาน การชําระ
หนี้และการทํากําไรโดยรวมบริษัทมีการจัดการเรื่องตาง ๆ ไดดี    และเขมแข็งอยูในเกณฑที่ดีกวา      
อุตสาหกรรมเฉลี่ยเพราะกิจการมีการวิจัยและพัฒนาเตรียมความพรอมรองรับสถานการณตาง ๆ อยู
เสมอ แตอยางไรก็ตามในปลายป พ.ศ.2545 ปรากฏวากิจการประสบผลขาดทุน และโดยงานสวน
ใหญที่รับเปนงานจากภาครัฐ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจึงทําใหการเบิกจายงบประมาณ
เกิดความลาชาตามทําใหกิจการมีอัตราสวนทางการเงินในดานตาง ๆ คอนขางต่ํากวาอุตสาหกรรม
และบริษัทเปรียบเทียบ ซ่ึงตรงกันขามกับบริษัทเปรียบเทียบคือบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อป
เมนต (มหาชน) จํากัด   ที่แสดงอัตราสวนทางการเงินในป  พ.ศ.2540  ที่ต่ํากวาบริษัท ช.การชาง 
จํากัด (มหาชน) และต่ํากวาอุตสาหกรรม แตเมื่อกิจการสามารถจัดการหาทางแกไขปญหา เชน ทํา
แผนการฟนฟูหนี้ไดสําเร็จสงผลใหการดําเนินงานของบริษัทดีขึ้นและแสดงอัตราสวนที่ดีมากกวา
อุตสาหกรรม และบริษัท ช.การชาง จํากัด (มหาชน) ในที่สุด 

 
 วัลยภาทิพย ดวงหราย (2548) “การศึกษาปจจัยทางเศรษฐกิจที่กําหนดรายไดของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)” 
 วัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสําคัญตาง ๆ ที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงรายไดของธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) โดยการศึกษาจะแบง 2 สวนคือ  
 1.  การวิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนนิงานของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด  

(มหาชน) โดยใชอัตราสวนทางการเงิน 6 ประเภทดังนี ้
1.1 อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม 

                        1.2 อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน 
                        1.3 อัตราสวนดอกเบี้ยรับ 
                        1.4 อัตราดอกเบี้ยจาย 
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                        1.5 สวนตางของอัตราดอกเบี้ย  
                        1.6 อัตราสวนคาเผื่อหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญตอรายไดรวม 

2. การวิ เคราะห ถึงโครงสรางรายไดของธนาคาร  โดยทําตัวแปรตาง  ๆ  ที่มี
ความสัมพันธกับรายไดของธนาคาร ทั้งรายไดที่อยูในรูปของดอกเบี้ยและรายไดที่
มิใชดอกเบี้ยมาใสในแบบจําลองที่จะศึกษาซึ่งอางถึงทฤษฎีการถือครองสินทรัพย
เพื่อกอใหเกิดรายไดแกธนาคารมากที่สุด 
2.1  Profit Maximization Principle เปาหมายในการกําไรสูงสุดโดยจะกระจายการ  

ถือครองสินทรัพย ใหเกิดผลตอบแทนสูงสุดจากสินทรัพยเหลานัน้ภายใต
ขอจํากัดตาง ๆ 

2.2 Accommodation Principle กลาวถึงพฤติกรรมและหนาที่ของธนาคารสําหรับ
ความตองการในเงินกูของธนาคาร ซ่ึงจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมการถือครอง
สินทรัพยของธนาคาร 

 โดยการเก็บรวบรวมขอมูลแบบทุติยภูมิ ระหวางป 2527 ถึงป 2546 ผลการศึกษาพบวา 
อัตราสวนผลตอบแทนสินทรัพยและสวนตางอัตราดอกเบี้ย มคีวามสัมพันธในทิศทางเดยีวกับ
รายไดรวมของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) และมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความ
เชื่อมั่นรอยละ 95 และ 90 ตามลําดับ 

 ปจจัยที่มีผลกระทบตอรายไดดอกเบีย้จากการใหสินเชื่อและเงินฝาก ของธนาคารกรุง
ศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) มากที่สุดเรียงลําดับดังนี้ ปริมาณเงินฝากที่ธนาคารอื่น และปริมาณเงนิให
สินเชื่อของธนาคาร โดยที่ปริมาณเงนิใหสินเชื่อของธนาคารมีความสัมพันธในทศิทางเดียวกับ
รายไดดอกเบีย้จากการใหสินเชื่อและเงนิฝากของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) และมี
นัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชือ่มั่นรอยละ 95 สวนปริมาณเงินฝากของธนาคาร มี
ความสัมพันธในทิศทางตรงกันขาม และมนีัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 

 ปจจัยที่มีผลกระทบตอรายไดเงินปนผลของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) คือ 
ปริมาณเงินลงทุนในหลักทรัพยของธนาคาร โดยปริมาณเงินลงทุนในหลักทรัพย ของธนาคารมี
ความสัมพันธในทิศทางเดยีวกันกับรายไดเงินปนผลของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั (มหาชน) และ
มีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดบัความเชื่อมั่นรอยละ 99 

 ปจจัยที่มีผลกระทบตอรายไดคาธรรมเนียม และบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกัด 
(มหาชน) คือ จํานวนสาขา โดยจํานวนสาขามีความสัมพันธในทิศทางเดยีวกันกับรายได
คาธรรมเนียมและบริการของธนาคาร และมีนัยสําคัญทางสถิติ ณ ระดบัความเชื่อมั่นรอยละ 99 
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 ปจจัยที่มีผลกระทบตอรายไดจากการปรวิรรตของธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากดั(มหาชน) 
คือมูลคาการนําเขาสินคา โดยที่มูลคาการนําเขาสินคามีความสัมพันธในทิศทางเดยีวกันกับรายได
จากการปริวรรตของ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) และมีนยัสําคัญทางสถิติ ณ ระดับความ
เชื่อมั่นรอยละ 99 

 
 สุปรีญา สระบัว (2548) “การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรของความสามารถในการทํา

กําไรของธนาคารพาณิชย” 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหโครงสรางทางการเงิน และความสามารถใน

การทํากําไรของบมจ.ธนาคารกรุงไทยและบมจ.ธนาคารกรุงเทพ โดยเปนการวิเคราะหเชิงพรรณนา
จากขอมูลทุติยภูมิ โดยการศกึษา 2 ชวงเวลา คือ ชวงกอนวิกฤติเศรษฐกิจระหวางป พ.ศ.2530-2539 
และชวงหลังวกิฤตเศรษฐกจิระหวางป พ.ศ.2540-2545 โดยอาศัยขอมูลจากงบการเงนิของธนาคาร 

 การวิเคราะหขอมูลเปนการวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) แบงไดเปน 2 
สวนคือ สวนที่ 1 เปนการนําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหเชิงพรรณนา โดยใชขอมูลเชิงปริมาณ
ในงบการเงนิของทั้ง 2 ธนาคารที่รวบรวมไดมาอธิบายถึงแหลงที่มาและแหลงที่ใชไปของเงินทนุ
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของแหลงที่มาและใชไปของเงินทุน 

 สวนที่ 2 เปนการนําขอมูลในงบการเงนิของธนาคารทั้ง 2 แหง มาคํานวณโดยใช
แบบจําลองทางเศรษฐมิต ิ (Model)  เพื่อวิเคราะหความสามารถในการทํากําไรของบมจ.
ธนาคารกรุงไทย  กับ  บมจ. ธนาคารกรุงเทพในแตละชวงเวลา    แสดงได 2 รูปแบบคือ 1. ผลกําไร
รวม และ 2. กาํไรกอนหกัภาษี 

การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการทํากําไรของบมจ.ธนาคารกรุงไทย 
และบมจ.ธนาคารกรุงเทพ จะเห็นไดวาปจจัยที่ผลตอความสามารถในการทํากําไรรวมของบมจ.
ธนาคารกรุงไทย คือ สวนตางของอัตราดอกเบี้ย คาเผื่อหนี้สูญ และเงินสดสํารองตามกฎหมาย และ
ผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม สําหรับบมจ.ธนาคารกรุงเทพ ปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการ
ทํากําไรของธนาคาร คือ คาเผื่อหนี้สูญ ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ ซ่ึงมีศักยภาพทางธุรกิจ
ดีกวาบมจ.ธนาคารกรุงไทย รวมถึงจากผลการวิเคราะหชวงกอนและหลังภาวะทางเศรษฐกิจ ผลที่
ไดไมมีนัยสําคัญตอความสามารถในการทํากําไรของบมจ.ธนาคารกรุงไทย หรือบมจ.ธนาคาร
กรุงเทพ แตอยางใด 

 สําหรับปจจัยที่ผลตอความสามารถการทํากําไรกอนหักภาษีของบมจ.ธนาคารกรุงไทย 
คือ ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ คาเผื่อหนี้สูญ แตปจจัยทางดานสวนตางของอัตราดอกเบี้ยมี
ผลทําใหกําไรกอนหักภาษีลดลง สําหรับบมจ.ธนาคารกรุงเทพ ปจจัยที่มีผลตอความสามารถในการ
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ทํากําไรของธนาคาร คือ คาเผื่อหนี้สูญ ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ และจํานวนพนักงานตอ
จํานวนสาขาแตปจจัยทางดานเงินสดสํารองตามกฎหมายและผลตอบแทนจากสินทรัพยรวมมีผลทํา
ใหกําไรกอนหักภาษีลดลง แตก็ยังมีศักยภาพทางธุรกิจดีกวาของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย นอกจากนัน้
แลว ยังพบวาวิกฤตเศรษฐกิจที่ผานมาไมสงผลกระทบที่มีนัยสําคัญทางสถิติตอความสามารถในการ
ทํากําไรของบมจ.ธนาคารกรุงไทย และบมจ.ธนาคารกรุงเทพ แตอยางใด 
 
 
 
 DPU



บทที่ 3 
ความรูทั่วไปและประวตัิความเปนมาของสหกรณ 

 
3.1  ประเภทของสหกรณในประเทศไทย 
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงริเริ่มใหมีการสหกรณขึ้นเปนครั้งแรกใน
ประเทศไทย ปจจุบันประเทศไทยมีสหกรณอยู 6 ประเภท คือ 

3.1.1 สหกรณการเกษตร 
3.1.2 สหกรณนิคม 
3.1.3 สหกรณประมง 
3.1.4 สหกรณรานคา 
3.1.5 สหกรณออมทรัพย 
3.1.6 สหกรณบริการ 

 
 3.1.1  สหกรณการเกษตร เปนสหกรณสําหรับผูมีอาชีพเกษตรกรรม เชน ทํานา เล้ียง
สัตว ทําไร ทําสวน ฯลฯ สหกรณการเกษตรนี้ไดวิวัฒนาการมาจากสหกรณหาทุนเดิมรวมกับ 
สหกรณประเภทตาง ๆ ที่มีความเกี่ยวของกับการเกษตร ในทองถ่ินเดียวกันหรือใกลเคียงกัน เชน 
สหกรณขายขาว สหกรณบํารุงที่ดินและอื่น ๆ มาเปนสหกรณการเกษตรมีวัตถุประสงคหลายอยาง
ครอบคลุมครบวงจรการประกอบอาชีพและการดํารงชีพของสมาชิก โดยดําเนินธุรกิจในลักษณะ
ของการบริการดังนี้ 

3.1.1.1 ธุรกิจสินเชื่อ จัดหาเงินทุนมาใหสมาชิกกูดวยการระดมทุนจากสมาชิก
ทั้งในรูปของการฝากเงินและการถือหุนเพิ่ม หาแหลงเงินกูภายนอก
เพิ่มเติม เพื่อนํามาดําเนินการใหเปนไปตามความตองการของสมาชิก 

3.1.1.2 ธุรกิจการซื้อ จัดหาปจจัยการผลิตไดแก ปุย พันธุพืช ยาปราบศัตรูพืช 
เครื่องมือการเกษตร เพื่อเพิ่มผลิตผลของสมาชิกรวมทั้งเครื่องอุปโภคที่
จําเปนในการดํารงชีวิต มาบริการแกสมาชิกดวย 
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3.1.1.3 ธุรกิจการขาย จัดการรวบรวมผลิตผลของสมาชิกมาจัดการจําหนาย 

หรือแปรรูปออกจําหนาย โดยมีความมุงหมายที่จะใหสมาชิกขาย
ผลิตผลไดในราคาดี การที่จะชวยใหผูผลิตสามารถจําหนายผลิตผลได
ในราคาสูง การดําเนินการในขั้นตอนของการผลิตจนถึงการแปรรูป
เปนผลิตภัณฑสําเร็จ จะตองอยูในกลุมผูผลิตเทานั้น จึงจะสามารถ
กําหนดราคาใหเปนประโยชนแกผูผลิตได 

 
  สหกรณการเกษตรจํานวนมากมีโรงสีแปรรูปขาวเปลือกของตนเอง มโีรงงาน
ผสมอาหารสัตว โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑนมสด และผลิตภัณฑอ่ืน ๆ รวมทั้งมีฉางไซโล 
ยานพาหนะและอุปกรณในการรวบรวมผลิตผลของสมาชิก 
  นอกจากธุรกจิที่สําคัญ 3 ประการดังกลาวแลว สหกรณการเกษตรยังจดักิจกรรม
เพื่อเสริมสรางฐานะของสมาชิกและครอบครัวรวมทั้งชุมชนดวย ไดแก กิจกรรมสวัสดิการ
สงเคราะห    ทั้งในเรื่องของภัยธรรมชาติ ณาปนกจิ กิจกรรมกลุมสตรีสหกรณและเยาวชนสหกรณ 
  

 3.1.2 สหกรณนิคม เปนสหกรณสําหรับผูที่ประสงคจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมแต
ไมมีที่ดินทํากินหรือนอยไมพอประกอบอาชีพ โดยรัฐบาลจะจัดสรรที่ดินที่เส่ือมสภาพจากปาสงวน
แลว ใหราษฎรเขาถือครองประกอบอาชีพ ในสมัยแรกที่มีการจัดตั้งสหกรณนิคม สมาชิกสหกรณ
จะไดรับกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ไดรับการจัดสรรนั้น แตปรากฎวามีสมาชิกจํานวนมากที่ไมรักษาที่ดิน
นั้นไว นําไปขายตอใหผูอ่ืนทําใหมีการบุกรุกปาสงวนเพิ่มขึ้นอีก ประกอบกับเปนพระราชดําริใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบันเกี่ยวกับการจัดสหกรณในที่ดินพระราชทานตาม
โครงการในพระราชดําริ ไมมีการใหกรรมสิทธิ์แตสมาชิกทุกคนจะไดรับสิทธิครอบครอง และ
สามารถตกทอดเปนมรดกถึงลูกหลานไดตราบใดที่ยังประสงคจะทํามาหากินถึงลูกหลานได ตราบ
ใดที่ยังประสงคจะทํามาหากินอยูในพื้นที่ของสหกรณ หากไมมีทายาทที่จะรับชวงมรดกก็ใหที่ดิน
นั้นตกเปนของ สหกรณเพื่อรับบุคคลที่ประสงคจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเขามาทํากินได เรา
เรียก  การจัดสหกรณชนิดนี้วา สหกรณการเชาที่ดิน 

สมาชิกของสหกรณนิคมอีกชนิดหนึ่งที่สามารถไดกรรมสิทธิ์ที่ดินก็คือ สหกรณ
การเชาซ้ือที่ดิน ซ่ึงจัดขึ้นในที่ดินผืนใหญที่มีผูเชาที่ดินทํากินอยูแลว และเจาของที่ดีประสงคจะขาย
ที่ดินนั้นใหแกผูเชา ซ่ึงถาผูเชาทั้งหมดตกลงและประสงคที่จะไดที่ดินเหลานั้นเปนของตนเอง แต
ติดขัดในเรื่องเงินทางราชการโดยกรมสงเสริมสหกรณก็จะขออนุมัติรัฐบาลจัดหาเงินกูเพื่อซ้ือท่ีดิน
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นั้นไวและขายใหแกผูเชาเหลานั้นโดยวิธีการเชาซื้อ ทั้งนี้จะตองเปนไปตามหลักการและวิธีการ 
สหกรณเมื่อผอนชําระคาเชาซ้ือเสร็จสิ้นก็จะไดรับกรรมสิทธิ์ในที่ดินเปนของตนเองตอไป 

 
 3.1.3 สหกรณประมง เปนสหกรณสําหรับผูมีอาชีพประมงโดยเฉพาะ ทั้งอาชีพประมง

น้ําจืดและประมงทะเล มีวัตถุประสงคเพื่อใหความรูทางดานวิชาการ และดําเนินธุรกิจเพื่อสงเสริม
อาชีพประมงทั้งการจําหนายสัตวน้ํา ผลิตภัณฑสัตวน้ํา  และอุปกรณประมง 

 
 3.1.4 สหกรณรานคา    เปนสหกรณสําหรับผูบริโภคทั่วไป โดยการจัดจําหนายสินคา
เครื่องอุปกรณบริโภคที่จําเปนในครอบครัวใหแกสมาชิก มีวัตถุประสงคเพื่อลดคาใชจายใน
ครอบครัว สหกรณรานคา หรือรานสหกรณ นี้ถือวาเปนตนแบบของสหกรณทั่วโลก ทั้งนี้เพราะ
สหกรณแหงแรกของโลกที่ดําเนินการประสบความสําเร็จเปนสหกรณที่จําหนายสินคาเครื่อง
บริโภคของประเทศอังกฤษ ซ่ึงมีวิธีการปฏิบัติที่สามารถใชเปนหลักการสหกรณสากลในประเทศ
ตาง ๆ ทั่วโลกได 
 

 3.1.5 สหกรณออมทรัพย เปนสหกรณสําหรับผูที่มีรายไดประจําโดยทั่วไปที่ตองการ
พึ่งตนเองดวยการออมทรัพยเปนประจําและชวยเหลือซ่ึงกันและกันดวยการใหกูยืมเมื่อเกิดความ
จําเปน สหกรณออมทรัพยตั้งขึ้นทั่วไปในสถานที่ราชการ สําหรับขาราชการพลเรือน ตํารวจทหาร 
และ   ในรัฐวิสาหกิจ โรงงาน บริษัท สถานศึกษา หรือชุมชนตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การจัดตั้ง 
สหกรณออมทรัพยในโรงงาน และบริษัทตาง ๆ นอกจากจะชวยใหพนักงานมีการออมทรัพยเพื่อ
ตนเองแลว ยังสามารถสรางความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นในระหวางพนักงานและเจาของกิจการ  ทํา
ใหขอขัดแยงตาง ๆ คล่ีคลายไปในทางที่ดีขึ้น ใน พ.ศ.2529 มีสหกรณออมทรัพย จํานวน 634 
สหกรณ มีสมาชิก 994,790 คน  และในพ.ศ.2547 มีสหกรณออมทรัพย จํานวน 1,188 สหกรณ มี
สมาชิก 2,165,787 คน 

 
  3.1.6 สหกรณบริการ เปนสหกรณสําหรับผูที่ตองการแกไขปญหาการประกอบอาชีพ 
ตองการดํารงชีพตามแนวทางสหกรณ และมีประเภทของอาชีพนอกเหนือจากที่กลาวมาแลว 
สหกรณบริการจึงมีหลายรูปแบบ เชน สหกรณไฟฟา ดําเนินการใหไดมาซึ่งกระแสไฟฟา และจัด
ใหมีการบํารุงรักษารวมกัน สหกรณเคหสถาน ดําเนินการใหไดมาซึ่งบานที่อยูอาศัยหรือท่ีดิน และ
ส่ิงสาธารณูปโภคอื่น ๆ สหกรณผูเดินรถรับจาง สหกรณแท็กซี่ สหกรณผลิตภัณฑไมแกะสลัก เปน
ตน 
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3.2  ประวัติการสหกรณในประเทศไทย 
 การสหกรณในประเทศไทยมีมูลเหตุสืบเนือ่งมาจาก เมื่อประเทศไทยไดเร่ิมมีการติดตอ
คาขายกับตางประเทศมากขึน้ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ระบบเศรษฐกจิของชนบทกค็อย ๆ เปลี่ยน
จากระบบเศรษฐกิจแบบเพือ่เล้ียงตัวเองมาสูระบบเศรษฐกิจแบบเพื่อการคา ความตองการเงินทุนใน
การขยายการผลิตและการครองชีพจึงมีเพิ่มขึ้น ชาวนาที่ไมมีทุนรอนของตนเองก็หนัไปกูยืมเงนิจาก
บุคคลอื่นทําใหตองเสียดอกเบี้ยในอตัราสูง และยังถูกเอาเปรียบจากพอคานายทุนทุกวิถีทางอีกดวย 
ชาวนาจึงตกเปนฝายเสียเปรียบอยูตลอดเวลา ทํานาไดขาวเทาใดก็ตองขายใชหนี้เกือบหมด 
นอกจากนี้การทํานายังคงมีผลผลิตที่ไมแนนอนขึ้นอยูกับสภาพดินฟาอากาศ ถาปไหนผลผลิต
เสียหายก็จะทาํใหหนี้สินพอกพูนมากขึน้เรือ่ย ๆ จนลูกหนี้บางรายตองโอนกรรมสิทธิ์ในที่นาใหแก
เจาหนี้ และกลายเปนผูเชานา หรือเรรอนไมมีที่ดินทํากินไปในที่สุด 

 
 จากสภาพปญหาความยากจนของชาวนาในสมัยนั้นทําใหทางราชการคิดหาวิธี
ชวยเหลือดวยการจัดหาเงินทุนมาใหกูและคิดดอกเบี้ยในอัตราต่ํา   ความคิดนี้ไดเร่ิมขึ้นในปลาย
รัชกาลที่ 5 โดยกําหนดวิธีการที่จะชวยชาวนาในดานเงินทุนไว 2 ทางคือ 

3.2.1 จัดตั้งธนาคารเกษตรเพื่อใหเงินกูแกชาวนาแตขัดของในเรื่องเงินทุน และ
หลักประกันเงินกูความคิดนี้จึงระงับไป 

3.2.2 วิธีการสหกรณประเภทหาทุน วิธีนี้เกิดจากรัฐบาลโดยกระทรวงพระคลังมหา
สมบัติในปจจุบันคือ กระทรวงการคลังไดเชิญเซอรเบอรนารด ฮันเตอร 
หัวหนาธนาคารแหงมัดราช ประเทศอินเดียเขามาสํารวจหาลูทางชวยเหลือ
ชาวนาไดเสนอวาควรจัดตั้ง "ธนาคารใหกูยืมแหงชาติ" ดําเนินการใหกูยืมแก
ราษฎร โดยมีที่ดินและหลักทรัพยอ่ืนเปนหลักประกันเพื่อปองกันมิใหชาวนาที่
กูยืมเงินทอดทิ้งที่นาหลบหนี้สิน สวนการควบคุมเงินกูและการเรียกเก็บเงินกู 
ทานไดแนะนําใหจัดตั้งเปนสมาคมที่ เรียกวา "โคออเปอราทีฟ โซไซตี้" 
(Cooperative Society) โดยมีหลักการรวมมือกันเพื่อชวยเหลือซ่ึงกันและกนั ซ่ึง
ในคํานี้    พระราชวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ ไดทรงบัญญัติศัพทเปน
ภาษาไทยวา     "สมาคมสหกรณ" จึงกลาวไดวาประเทศไทยเริ่มศึกษาวิธีการ
สหกรณขึ้นในป พ.ศ.2457 แตก็ยังมิไดดําเนินการอยางไร จนกระทั่งในป
พ.ศ.2458 ไดมีการเปลี่ยนกรมสถิติพยากรณเปนกรมพาณิชยและสถิติพยากรณ 
ประกอบดวยสวนราชการ 3 สวน คือ การพาณิชย การสถิติพยากรณ และการ
สหกรณ  
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 การจัดตั้งสวนราชการสหกรณนี้ ก็เพื่อจะใหมีเจาหนาที่ดาํเนินการทดลองจัดตั้งสหกรณ
ขึ้นและพระราชวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ ในฐานะทรงเปนอธิบดีกรมพาณิชยและสถิติ
พยากรณ ขณะนัน้ไดทรงพิจารณาเลือกแบบอยางสหกรณเครดิตที่จัดกันอยูในตางประเทศหลาย
แบบ ในที่สุดก็ทรงเลือกแบบไรฟไฟเซนและทรงยืนยนัไวในรายงานสหกรณฉบบัแรกวา "เมื่อได
พิจารณาละเอยีดแลวไดตกลงเลือกสหกรณชนิดที่เรียกวาไรฟไฟเซน ซ่ึงเกิดขึ้นในเยอรมันกอน 
และซ่ึงมุงหมายที่จะอุปถัมภคนจน ผูประกอบกสิกรรมยอม ๆ เห็นวาเปนสหกรณชนิดที่เหมาะสม 
ที่สุดสําหรับประเทศไทย" จากการที่พระองคทานทรงเปนผูบุกเบิกริเริ่มงานสหกรณขึ้นในประเทศ
ไทย บุคคลทั้งหลายในขบวนการสหกรณจึงถือวาพระองคทรงเปน "พระบิดาแหงการสหกรณไทย" 
สําหรับรูปแบบของไรฟไฟเซนก็คือสหกรณเพื่อการกูยืมเงินที่มีขนาดเล็ก สมาชิกจะไดมีความ    
รับผิดชอบรวมกัน ทําใหสะดวกแกการควบคุมทองที่ที่ไดรับการพิจารณาใหจัดตั้งสหกรณ คอื 
จังหวดัพิษณุโลก เนื่องจากเปนจังหวัดที่มผูีคนไมหนาแนนและเปนราษฎรที่เพิ่งอพยพมาจากทางใต 
จึงตองการชวยเหลือผูอพยพซ่ึงประกอบอาชีพการเกษตรใหตั้งตวัได รวมทั้งเพื่อเปนการชักจูง
ราษฎรในจังหวัดอื่นที่มีผูคนหนาแนนใหอพยพมาในจังหวัดนี้ และเขาทําประโยชนในที่ดนิอยาง
เต็มที่ ตอมากรมพาณิชยและสถิติพยากรณจึงไดทดลองจัดตั้งสหกรณหาทุนขึน้ ณ ทองที่อําเภอ
เมืองจังหวัดพษิณุโลกเปนแหงแรกใชช่ือวา "สหกรณวดัจันทรไมจํากดัสินใช" โดยจดทะเบยีนเมือ่
วันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ.2459 โดยมีพระราชวรวงศเธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ    เปนนายทะเบยีน 
สหกรณ พระองคแรก นับเปนการเริ่มตนแหงการสหกรณในประเทศไทยอยางสมบูรณ 

 
       ในระยะแรกตัง้สหกรณวัดจนัทรไมจํากดัสินใชมีสมาชิกจํานวน 16 คน ทุนดําเนนิงาน 
3,080 บาท ซ่ึงเปนเงินจากคาธรรมเนียมแรกเขา 80 บาท และเงนิทุนจํานวน 3,000 บาท ไดอาศยั
เงินกูจากแบงคสยามกัมมาจล จํากัด ซ่ึงก็คือธนาคารไทยพาณิชยในปจจุบัน โดยมีกระทรวงพระ
คลังมหาสมบัติเปนผูค้ําประกัน และเสยีดอกเบี้ยใหธนาคารในอัตรารอยละ 6 ตอป คิดดอกเบีย้จาก
สมาชิกในอัตรารอยละ 12 ตอป กําหนดใหสมาชิกสงคืนเงินตนในปแรกจํานวน 1,300 บาท แตเมื่อ
ครบกําหนดสมาชิกสงคืนเงนิตนไดถึง 1,500 บาท ทั้งสงดอกเบี้ยไดครบทุกราย แสดงใหเห็นวาการ
นําวิธีการสหกรณเขามาชวยแกไขความเดอืดรอนของชาวนาไดผล และจากความสําเร็จของสหกรณ
วัดจนัทรดังกลาว รัฐบาลจึงไดคิดขยายกิจการสหกรณไปยังจังหวดัอื่นๆ แตการจัดตั้งสหกรณ         
ในระยะแรกนัน้ นอกจากจะมีขอจํากดัเรื่องเงินทุนแลวยังมีขอจํากัดในทางกฎหมายดวย เพราะ       
พระราชบัญญัติเพิ่มเติมสมาคม พ.ศ.2459 ทําใหการจดัตั้งสหกรณไมกวางขวางพอที่จะชวยขยาย 
สหกรณออกไป    หากจะใหการจัดตั้งสหกรณเจริญกาวหนาและมีความมั่นคงจะตองออกกฎหมาย
ควบคุมใหมีขอบเขตกวาง ดังนั้นในเวลาตอมาทางราชการจึงไดประกาศยกเลิกพระราชบญัญัติ
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เพิ่มเติมสมาคม พ.ศ.2459 แลวประกาศใชพระราชบญัญัติสหกรณ พ.ศ.2471 นับเปนกฎหมาย
สหกรณฉบับแรก พระราชบัญญัติฉบับนี้ไดเปดโอกาสใหมีการรับจดทะเบยีนสหกรณประเภทอื่น 
ๆ จากนั้นไดมกีารแกไขเพิ่มเติมพระราชบญัญัติสหกรณ พ.ศ.2471 อีก 3 คร้ัง นับวาการประกาศให
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2471 ชวยใหการจัดตั้งสหกรณไดขยายออกไปอีกมาก 

 
           ปพ.ศ.2478 มีการริเร่ิมจัดตั้งสหกรณเชาซ้ือที่ดินที่จังหวดัปทุมธานีและไดจดัตั้งสหกรณ
ประเภทใหมๆ ขึ้นอีกหลายประเภท เชน สหกรณบาํรุงที่ดินสหกรณคาขาย สหกรณนิคมฝาย 
สหกรณหาทนุและบํารุงที่ดนิ ในป พ.ศ.2480 รานสหกรณไดถูกจดัตัง้ขึ้นเปนแหงแรกที่อําเภอเสนา 
จังหวดัพระนครศรีอยุธยา ช่ือวารานสหกรณบานเกาะจาํกัดสินใช มีสมาชิกแรกตั้ง 279 คน และได
มีการจัดตั้งรานสหกรณในลกัษณะนี้อีกหลายแหงเพื่อชวยเหลือประชาชนเกี่ยวกับปญหาคาครอง
ชีพ โดยจดัตั้งขึ้นทั้งในสวนราชการรัฐวิสาหกิจและสวนของประชาชน 

 
         การเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญที่สุดของขบวนการสหกรณในประเทศไทย     ก็คือการควบ 
สหกรณหาทุนเขาดวยกัน โดยทางราชการไดออกพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2511 เปดโอกาสให
สหกรณหาทุนขนาดเล็กที่ดําเนินธุรกิจเพียงอยางเดียวควบเขากันเปนขนาดใหญ สามารถขยายการ
ดําเนินธุรกิจเปนแบบอเนกประสงคซ่ึงจะเปนประโยชนแกสมาชิกไดมากกวาดวยเหตุนี้ สหกรณหา
ทุนจึงแปรสภาพเปนสหกรณการเกษตรมาจนปจจุบัน   และในป พ.ศ.2511 สันนิบาต สหกรณแหง
ประเทศไทยไดถือกําเนิดขึ้นมาเพื่อเปนสถาบันสําหรับใหการศึกษาแกสมาชิกสหกรณทั่วประเทศ 
มีหนาที่ติดตอประสานงานกับสถาบันสหกรณตางประเทศ เพื่อใหเกิดความสัมพันธและความ
ชวยเหลือรวมมือกันระหวางสหกรณสากลในดานอื่น ๆ ที่มิใชเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจโดยมี
สหกรณทุกประเภทเปนสมาชิก ซ่ึงประเทศไทยไดกําหนดประเภทสหกรณไว 6 ประเภท ตาม
ประกาศกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ.2516 ประกอบดวยสหกรณการเกษตร สหกรณนิคม  
สหกรณประมง  สหกรณออมทรัพย  สหกรณรานคา  และสหกรณบริการ  ซ่ึงนับแตสหกรณไดถือ
กําเนิดขึ้นในประเทศไทยจวบจนปจจุบัน ผลการดําเนินงานของสหกรณในธุรกิจตาง ๆ ไดสราง
ความเชื่อถือเปนที่ไววางใจของสมาชิกจนทําใหจํานวนสหกรณ จํานวนสมาชิก ปริมาณเงินทุน และ
ผลกําไรของสหกรณเพิ่มขึ้นทุกป ปจจุบันมีสหกรณทั่วประเทศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2542 ประมาณ 
5,549 สหกรณ และสมาชิก 7,835,811 ครอบครัว การสหกรณในประเทศไทยจึงมีความสําคัญตอ
เศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะตอประชาชนที่ยากจน สหกรณจะเปนสถาบันทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่ชวยแกไขปญหาในการประกอบอาชีพ และชวยยกระดับความเปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น 
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 3.2.1  ความเปนมา 
 สหกรณออมทรัพยแหงแรกในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นในหมูขาราชการสหกรณ

และพนกังานธนาคารเพื่อการสหกรณจดทะเบียนเมื่อวนัที่  28  กันยายน  พ.ศ.2492  คือ    สหกรณ
ขาราชการสหกรณจํากัดสินใช  และไดแพรหลายไปในหนวยงานของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ     
สวนสหกรณออมทรัพยในชมุชนแหงแรก   คือ สหกรณเครดิตยูเนีย่นแมมูล จํากัด จดทะเบยีนเมือ่
วันที ่1 มกราคม พ.ศ.2522 
 
 3.2.2  วตัถุประสงค 

  เพื่อสงเสริมการออมทรัพยโดยการรับฝากเงินและผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ย
อัตราเดียวกับธนาคารพาณิชย และโดยการถือหุนหัก ณ ที่จายเปนรายเดือน แตไมเกนิ 1 ใน 5 ของ
หุนทั้งหมด เมื่อส้ินปทางบัญชีตองจายเงินปนผลคาหุนใหแกสมาชิกในอัตราที่กฎหมายกําหนด
รวมทั้งใหบริการดานเงินกูแกสมาชิกตามความจําเปน 

 
 3.2.3  ประโยชนท่ีสมาชิกจะไดรับ 

  เปนแหลงเงนิฝากและเงินกูของสมาชิก ทําใหสมาชิกรูจกัเก็บออมเงินและไมตอง
ไปกูเงินนอกระบบ ทําใหสถาบันครอบครัวมีความมั่นคงขึ้น 
 

 3.2.4  คุณคาสหกรณ 
 “สหกรณอยูบนพื้นฐานแหงคุณคาของการชวยตนเอง ความรับผิดชอบตอตนเอง 

ความเปนประชาธิปไตย ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม และความเปนเอกภาพสมาชิก สหกรณ
เชื่อมั่นในคณุคาทางจริยธรรมแหงความสุจริต ความเปดเผย ความรับผิดชอบตอสังคมและความเอือ้
อาทรตอคนอื่นโดยสืบทอดประเพณีปฏิบตัิของผูริเร่ิมการสหกรณ” 

 
 3.2.5  อุดมการณสหกรณ 
 อุดมการณสหกรณคือ “ความเชื่อรวมกันที่วาการชวยตนเองและการชวยเหลือซ่ึง

กันและกันตามหลักการสหกรณจะนําไปสูการกินดีอยูดี มีความเปนธรรมและสันติสุขในสังคม” 
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 3.2.6  วิธีการสหกรณ 
 ที่ประชุมไดกาํหนดนยิามคําวา “วิธีการสหกรณ” ดังนี้วิธีการสหกรณคอื “การนํา

หลักการ สหกรณมาประยุกตใชในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกจิและสังคมเพือ่ประโยชนของ
มวลสมาชิกและชุมชน โดยไมละเลยหลักการธุรกิจที่ด”ี 
 
3.3  หลักการสหกรณ 

 หลักการสหกรณ คือ “แนวทางที่สหกรณยึดถือปฏิบัตเิพื่อใหคณุคาทางสหกรณเกดิผล
เปนรูปธรรม” ประกอบดวยการที่สําคัญรวม 7 ประการ กลาวคือ 

 3.3.1  หลักการที่ 1 การเปนสมาชิกโดยสมคัรใจและเปดกวาง 
 3.3.1.1 พึงตระหนกัวาการเขาและออกจากการเปนสมาชิก จะตองเปนไปโดย

ความสมัครใจของบุคคล   (คําวา "บุคคล" หมายถึง ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)   ไมใชถูกชกั
จูง  โนมนาว ลอลวง บังคับ ขมขูจากผูอ่ืน 

 3.3.1.2 อยางไรก็ดีการกําหนดคณุสมบัติสมาชิกของสหกรณตางๆ เพื่อใหได
บุคคลที่เขามาเปนสมาชิกแลวสามารถรวมกันดําเนินกจิกรรมในสหกรณได และไมสรางปญหา
ความเดือดรอนใหแกเพื่อนสมาชิกและสหกรณไมถือวาขัดกับหลักการสหกรณขอนี้ 

 3.3.1.3 โดยที่สมาชิกสมทบนั้นควรมีแตเฉพาะกรณีของสหกรณบางประเภทที่มี
ลักษณะพิเศษและจําเปนเทานั้นไมควรใหมีในสหกรณทัว่ไปหรือทุกประเภทเพราะตามปกติ
สมาชิกสมทบมาจากบุคคลซึ่งขาดคุณสมบัติที่จะเปนสมาชิกธรรมดา หากสหกรณใดรับสมาชิก   
สมทบจํานวนมากก็อาจกระทบตอการสงเสริมผลประโยชนของสมาชิกธรรมดาได  แมวากฎหมาย
จะไดหามมิใหสมาชิกสมทบมีสิทธิบางประการก็ตาม 

 
 3.3.2  หลักการที่ 2 การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย  

 พึงตระหนักวาเปนหนาที่ของสมาชิกทุกคนที่จะตองรวมแรงกายใจและ
สติปญญาในการดําเนินการและควบคุมดูแลการดําเนินงานของสหกรณของสหกรณตามวิถีทาง
ประชาธิปไตย  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยผานชองทาง
หรือองคกรตางๆ เชน คณะกรรมการดําเนนิการ ผูตรวจสอบกิจการและที่ประชุมใหญ 

 
 3.3.3  หลักการที่ 3 การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจของสมาชิก 

 3.3.3.1  หลักการสหกรณขอนี้ มุงเนนใหสมาชิกทุกคนพึงตระหนักวาบทบาทที่
สําคัญของตนคือ การที่ตองเปนทั้งเจาของและลูกคาในคนเดียวกนั (Co-owners and Customers)   
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จึงตองทําหนาที่เปนผูสมทบทุน ผูควบคุม และผูอุดหนนุ หรือผูใชบริการของสหกรณ มิใชมาเปน
สมาชิกเพียงเพื่อมุงหวังไดรับประโยชนจากสหกรณเทานั้น 

 3.3.3.2  ในการจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อความเปนธรรมแกสมาชิก สวนหนึ่งตองกัน
ไวเปนทนุสํารองซึ่งจะนําไปแบงกันมไิด แตเปนทุนเพื่อพัฒนาสหกรณของพวกเขาเองถือวาเปนทนุ
ทางสังคม นอกนั้นอาจแบงเปนเงินปนผลในอัตราจํากดั และเปนเงนิเฉลี่ยคืน ตามสวนแหงธุรกจิ 
 
 3.3.4  หลักการที่ 4 การปกครองตนเองและความเปนอิสระ 

 3.3.4.1  สมาชิก  กรรมการ และพนักงานสหกรณ รวมท้ังหนวยงานสงเสริม 
สหกรณตองสาํนึกและตระหนักอยูเสมอวาสหกรณเปนองคการชวยตนเองและปกครองตนเอง 
เพราะฉะนั้นสหกรณตองเปนอิสระในการตัดสินใจหรือทําสัญญาใด ๆ ตามเงื่อนไขที่สหกรณ
ยอมรับไดกับบุคคลภายนอกหรือรัฐบาล 

3.3.4.2  การรับความชวยเหลือหรือสนับสนุนจากรัฐ หรือบุคคลภายนอกไมขัด
กับหลักความเปนอิสระของสหกรณ หากผูใหความชวยเหลือมุงหมายใหสหกรณชวยเหลือตนเอง
ได และควบคมุตามหลักประชาธิปไตย รวมท้ังธํารงไวซ่ึงความเปนตวัของตัวเองของสหกรณ 

 
 3.3.5  หลักการที่ 5 การศึกษา ฝกอบรมและสารสนเทศ 

 3.3.5.1 หลักการในขอนี้เปนจุดออนของสหกรณในประเทศไทยทุกระดับ ทั้ง 
สหกรณขั้นปฐมและสหกรณขั้นสูง เพราะขาดแผนแมบทในการพัฒนาการศึกษาทางสหกรณให
เปนบทบาทและความรับผิดชอบของขบวนการสหกรณอยางแทจริง ทั้ง ๆ ที่ไดรับเริ่มใหจัดตัง้
กองทุนสะสมจัดสหภาพสหกรณจากกําไรของสหกรณมาตั้งแตพ.ศ.2492 และถึงแมจะมีการจดัตัง้
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยและมีชุมนุมสหกรณระดับชาติบางแลว สวนราชการที่ทําหนาที่
สงเสริมสหกรณกย็ังคงดําเนนิการใหการศกึษา และฝกอบรมทางสหกรณแทบจะเรียกไดวาซํ้าซอน
กับขบวนการสหกรณโดยไมมีเปาหมายทีชั่ดเจนใหขบวนการสหกรณสามารถรับผิดชอบการศึกษา
และฝกอบรมทางสหกรณไดดวยตนเอง โดยมีหนวยงานของรัฐทําหนาที่ใหการสนับสนุนอยาง
เพียงพอตามความจําเปนและเนนการฝกอบรมขาราชการใหปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3.3.5.2  การศึกษาฝกอบรมและสารสนเทศมีความมุงหมาย ดังนี ้
1) การศึกษามุงใหสมาชิกและบุคคลทั่วไปซึ่งถือวาเปนผูทีจ่ะเปน

สมาชิกในอนาคตมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับสหกรณ รวมทั้งมี
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ความสํานึก และตระหนกัในสิทธิและหนาที่ของสมาชิกหรือใหเปน
ผูมีจิตวิญญาณสหกรณ 

2) การฝกอบรมมุงใหกรรมการผูจัดการและพนักงานสหกรณ มีความรู 
ความสามารถ และทักษะรวมทั้งความรบัผิดชอบในบทบาทหนาที่
ของตน 

3) สวนสารสนเทศนั้นมุงใหบคุคลทุกกลุม โดยเฉพาะอยางยิ่ง สําหรับ
เยาวชนและผูนําดานความคิดเปน เชน ผูนําชุมนุม นกัหนังสือพิมพ 
นักเขยีน ผูนําองคกร พัฒนาชุมชน ฯลฯ โดยเนนการติดตอส่ือสาร 2 
ทาง 

4) หลักสูตรและเนื้อหาของการศึกษาอบรมควรครอบคลุมทั้งดาน
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและวัฒนธรรม  

 
 3.3.6  หลักการที่ 6 การรวมมือระหวางสหกรณ 
 3.3.6.1  การรวมมือกันระหวางสหกรณนั้น เปนหลักการเดียวกนักบัการรวมมือ

ระหวางบุคคลธรรมดาในการจัดตั้งสหกรณนั่นเอง ซ่ึงจะกอใหเกดิการประหยดัดวยขนาด มีอํานาจ
การตอรองสูงขึ้น และนําไปสูการรับใชสมาชิกอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

 3.3.6.2    การรวมมือระหวางสหกรณอาจทําไดทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง     ใน
แนวนอน สหกรณทุกสหกรณไมวาประเภทเดียวกันหรือไม สามารถรวมมือกันไดในทุกระดับเพือ่
ประโยชนสูงสุดของสมาชิกและขบวนการสหกรณในแนวตั้งสหกรณทองถ่ินประเภทเดยีวกันควร
รวมตัวกันทางธุรกิจเปนชุมนมุสหกรณระดบัภูมิภาค หรือระดับประเทศ และระดับระหวางประเทศ 
และ สหกรณทุกประเภท ทุกระดับ ทกุสหกรณควรรวมตัวกันเปนองคการสหกรณสูงสุด (Apex 
Organization) เพื่อประโยชนในการสงเสริมดานอุดมการณ  การศกึษา   การฝกอบรม การสงเสริม
แนะนํา   การกํากับดแูล การตรวจสอบการวิจัย   และการพัฒนา  ฯลฯ 

 3.3.6.3  วัตถุประสงคสําคัญของการรวมมือระหวางสหกรณ คือ เพือ่ใหสหกรณ
สามารถอํานวยผลประโยชนทางเศรษฐกิจ เพราะฉะนั้นสหกรณทองถ่ินแตละสหกรณ และสหกรณ
ขั้นสูงตองเปน สหกรณที่มีความเขมแข็งและยั่งยนื มีชีวติชีวา (Viable & Sustainable) และรวมมือ
กันในลกัษณะของ "ระบบรวม" หรือเปนเอกภาพ 
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 3.3.7  หลักการที่ 7 การเอื้ออาทรตอชุมชน 
 3.3.7.1  สหกรณเปนองคการทางเศรษฐกิจและสังคม และเปนสวนหนึ่งของ

ชุมชนที่สหกรณตั้งอยู เพราะฉะนั้นการดําเนินงานของสหกรณตองเปนไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของชุมชนนั้น ๆ ซ่ึงหมายความวาเปนการพัฒนาที่ไมทําลายทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและ
ระบบนิเวศ หรือเปนการพฒันาที่สนองความตองการและความใฝฝนของคนรุนปจจุบัน โดยไม
ทําลายโอกาสความสามารถและอนาคตของคนรุนหลัง 

 3.3.7.2    เนื่องจากสมาชิกสหกรณก็เปนสมาชิกของชุมชนนั้นเอง สหกรณจึงควร
มีสวนชวยเหลือในการพัฒนาชุมชนนั้นแบบยั่งยืน 
 
3.4  ขอเปรียบเทียบระหวางสหกรณกับองคกรธุรกิจรูปอ่ืน 

 สหกรณกับองคกรธุรกิจรูปอื่น มีลักษณะคลายกันในขอที่มีการรวมทุนและมีการ
ประกอบธุรกิจซื้อ-ขาย แตมีหลักการที่แตกตางกันหลายประการ ดังตอไปนี้ 

 3.4.1  สหกรณกับหางหุนสวนบริษัทจํากัด 
 3.4.1.1 วัตถุประสงค  การรวมกันเปนสหกรณมีความมุงหมายเพื่อตองการ

ใหบริการแกสมาชิกเปนสวนใหญ สวนบริษัทจํากัดและหางหุนสวนรวบรวมผูถือหุนจัดตั้งขึ้น  เพื่อ
ทําการคากับบุคคลภายนอก 

 3.4.1.2   ลักษณะการรวมสหกรณ เปนองคกรของผูมีกําลังทรัพยที่นอยไมอาจ
ถือเอาทุนเปนหลักในการรวมไดสหกรณถือวาการรวมคนเปนหลักสําคัญ และเพื่อใหกลุมคนที่
รวมกันมีกําลังเขมแข็ง สหกรณตองมีการกําหนดและคัดเลือกลักษณะตลอดจนคุณสมบัติของ
สมาชิกที่จะเขารวมในสหกรณ สวนในบริษัทจํากัดและหางหุนสวนนั้นถือหลักการรวมทุนเปน
สําคัญ   บุคคลที่มีเงินสามารถเขาถือหุนของบริษัทไดไมเลือกวาบุคคลนั้นจะมีลักษณะนิสัยอยางไร
หรืออยูใกลไกลเพียงใด การรวมกันในสหกรณเปนการรวมของผูที่ออนแอในทางทรัพยใหมีกําลัง
เขมแข็งขึ้น เพื่อมิใหถูกเอารัดเอาเปรียบ สวนการรวมกันของบริษัทจํากัด หรือหางหุนสวนเปนการ
รวมผูที่มีกําลังทรัพยอยูแลว   ใหมีกําลังเขมแข็งยิ่งขึ้นเพื่อทําการคาหากําไร 

 3.4.1.3  หุนและมูลคาหุน หุนของสหกรณไมมีกฎหมายบังคับวาจะตองกําหนด
จํานวนทุนเรือนหุนไวกอนที่จะจดทะเบียนเปนสหกรณ    ดังนั้นสหกรณจึงมีหุนที่จะจําหนายใหแก
สมาชิกใหมอยูเสมอ ราคาหุนของสหกรณจะคงที่ มูลคาหุนของสหกรณ มักกําหนดไวคอนขางต่ํา
เพื่อเปดโอกาสใหผูมีกําลังทรัพยนอยเขาเปนสมาชิกได สําหรับหุนของบริษัทจํากัด กฎหมายบังคับ
ใหตองกําหนดจํานวนทุนเรือนหุน  และตองมีผูจองหุนไวครบจํานวนกอนขอจดทะเบียนตั้งขึ้นเปน
บริษัท ดวยเหตุนี้ถากิจกรรมของบริษัทสามารถจายเงินปนผลไดสูงก็จะมีผูที่ตองการซื้อหุน       
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ของบริษัท จึงอาจขึ้นลงไดเหมือนสินคาอยางหนึ่ง นอกจากนี้มูลคาหุนของบริษัทมักกําหนดไวสูง 
เพื่อใหเงินทุนตามจํานวนที่ตองการโดยคนถือหุนจะมีจํานวนมากหรือนอยไมถือเปนขอสําคัญ 

 3.4.1.4 การควบคุมและการออกเสียง สหกรณถือหลักการรวมคน จึงใหความ
เคารพตอสิทธิของบุคคลเปนสําคัญ ดวยเหตนุี้สมาชิกของสหกรณทกุคนไมวาจะถอืหุนมากหรือ
นอยยอมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใหสหกรณไดคนละหนึ่งเสียงเหมอืนกันหมดยกเวนผูแทน 
สหกรณ  ในระดับชุมนุมสหกรณอาจใหมีเสียงเพิ่มขึ้นตามระบบสัดสวน ตามที่กําหนดในขอบังคบั
ของชุมนุม สหกรณนั้นกไ็ด (มาตรา 106) และสมาชิกตองมาใชสิทธิออกเสียงดวยตนเอง จะมอบให
บุคคลอื่นมาออกเสียงแทนไมได ดังนั้นอํานาจในสหกรณจึงตกอยูกับเสียงขางมากของสมาชิก สวน
บริษัทจํากัด และหางหุนสวน ซ่ึงถือหลักการรวมทุนจงึใหความเคารพในเงนิทุนคาหุนเปนสําคัญ 
โดยการใหสิทธิออกเสียงตามจํานวนหุนทีถื่อ และยังสามารถมอบใหบุคคลหนึ่งบคุคลใดมาออก
เสียงแทนได อํานาจในบริษัทจึงตกอยูกับผูถือหุนมากกลาวคือทนุมีบทบาทในการประชุมดวย
นั่นเอง 

 3.4.1.5 การแบงกําไร จากการที่สมาชิกทําธุรกิจซื้อขายกับสหกรณจงึทําใหเกิด
กําไรหรือเงินสวนเกนิขึ้น ดังนั้นการแบงกําไรของสหกรณจึงเทากับการจายคือสวนที่สหกรณรับ
เกินใหสมาชิกในรูปการจายเงินเฉลี่ยคืน ตามสวนแหงปริมาณธรุกิจที่สมาชิกทํากับสหกรณและ
จํานวนหุนที่ถือ สําหรับบริษัทจํากัดจะทาํการติดตอซ้ือขายกับบุคคลภายนอกสมาชิกบริษัทลงทุน
ถือหุนในบริษทัจํากัด หรือหางหุนสวนจํากัด จึงถือหลักการแบงเงินปนผลตามหุนที่ถือไมได
คํานึงถึงวาผูถือหุนจะมีการติดตอซ้ือขายกับบริษัทหรือไม 
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ตารางที่ 3.1  การเปรียบเทียบใหเห็นความแตกตางระหวางสหกรณกับหางหุนสวนและบริษัทจํากัด 
                      

ลักษณะ สหกรณ หางหุนสวนและบริษัทจํากัด 
วัตถุประสงค ดําเนินธุรกิจและบริการเพื่อชวยเหลือ

สมาชิกในการแกไขปญหาตาง ๆ 
ดําเนินธุรกิจเพื่อการคา ทําธุรกิจกับ
บุคคลภายนอกเพื่อแสวงหากําไรให
มากที่สุด 

ลักษณะการรวมกัน มุงดานการรวบรวมคนมากกวาทุน มุงดานการรวบรวมทุนตองการทุน 
ในการดําเนินงานมาก 

หุนและมูลคาหุน ราคาหุนคงที่และมีอัตราตํ่าเพื่อให 
ทุกคนสามารถเขาถือหุนได หุนมี
จํานวนไมจํากัด 

ราคาหุนเปลี่ยนแปลงตามฐานะ 
ของกิจการจํานวนหุนมีจํากัด 

การควบคุมและการออกเสียง ควบคุมตามแบบประชาธิปไตย 
สมาชิกออกเสียงไดคนละหนึ่งเสียง 
(ยกเวนระดับชุมนุมสหกรณ) และออก
เสียงแทนกันไมได 

ออกเสียงไดตามจํานวนหุนที่ถือและ
ออกเสียงแทนกันได 

การแบงกําไร การแบงกําไรจะแบงตามความมาก
นอยของการทําธุรกิจกับสหกรณ และ
จํานวนหุนที่ถือ 

การแบงกําไรแบงตามจํานวนหุนที่ถือ  
ถือหุนมากไดเงินปนผลมาก 

 
ท่ีมา:  สวนวิจยัและพฒันาสารสนเทศทางการเงิน สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
           กรมตรวจบัญชีสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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 3.4.2  สหกรณกับรัฐวิสาหกิจ 
 การดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ จะดําเนนิการโดยรัฐบาลหรือในนามของรัฐบาล

ไมใชกิจกรรมของเอกชน งานของรัฐวิสาหกิจสวนใหญจะเกีย่วกับเรื่องสาธารณูปโภค เชน การ
รถไฟ การสื่อสารไปรษณียโทรเลข  โทรศัพท  เปนตน  กจิการเหลานี้มุงในดานใหสวัสดกิารแก
ประชาชน สวนสหกรณนั้นเปนของสมาชิกดําเนนิธุรกิจเพื่อตองการจะชวยแกปญหาที่เกิดขึ้นแก
สมาชิก 
 

 3.4.3  สหกรณกับองคกรการกุศล 
 องคกรการกุศลมีจุดมุงหมายเพื่อสงเคราะหผูยากจนหรือทุพพลภาพใหพนจาก

ความยากลําบาก เปนการชวยเหลือจากภายนอก ไมใชเปนการสงเสริมใหชวยตนเอง จึงอาจจะทาํ
ใหผูไดรับการสงเคราะหมีลักษณะนิสัยออนแอลงไปอีก สวนสหกรณนั้นสงเสริมใหสมาชิกมี
ลักษณะนิสัยเขมแข็งนอกจากนี้ประโยชนที่ไดรับจากสหกรณยอมถาวรกวาการชวยเหลือของ
องคกรการกุศล 

 
3.4.4  สหกรณกับสหภาพแรงงาน 
 ในสภาพแรงงานบรรดาลูกจางจะรวมกันโดยมีจดุมุงหมายที่จะใหเกิดกาํลังเปน

ปกแผน เพื่อตอรองกับนายจางในเรื่องผลประโยชนของการทํางานหรือสวัสดิการของลูกจาง 
บางครั้งอาจใชวิธีการรุนแรงเพื่อบังคับใหนายจางปฏิบัตติามที่ลูกจางเรยีกรอง สําหรับการรวมมือ
กันแบบสหกรณนั้นสมาชิกจะรวมมือกนัจดัการประกอบการขึ้น แลวสมาชิกก็อาศยับริการนั้นให
เปนประโยชนแกอาชีพหรือการครองชีพของสมาชิกรวมกัน การทํางานของสหกรณเปนวิธีการที่
ไมกอความเดอืดรอนหรือเรียกรองใหใครชวยแตจะติดตอกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับธุรกิจซื้อขาย
ตามปกต ิ

 
 3.4.5  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 6 แหง ณ ป 
2547 มีรายละเอียดดังนี ้

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จาํกัด  มีจํานวนสมาชิก 879 คน มีเงินฝาก 
11,375,278.15 บาท มีทุนเรือนหุน 121,235,900 บาท และมีเงินลงทนุ 49,150,000 บาท สหกรณ
ออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกริก จํากดั มีจํานวนสมาชิก 168 คน มีเงนิฝาก 4,153,908.80 บาท มีทุน
เรือนหุน 20,653,880 บาท และมีเงินลงทนุ 5,710,000 บาท สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธุรกจิ
บัณฑิตย จํากดั มีจํานวนสมาชิก 665 คน มีเงินฝาก 54,691,554.34 บาท มีทุนเรือนหุน 75,351,470 
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บาท และมีเงนิลงทุน 16,600,000 บาท สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย จาํกัด มี
จํานวนสมาชิก 495 คน มีเงินฝาก 1,562,647.13 บาท มีทุนเรือนหุน 79,826,950 บาท และมีเงนิ
ลงทุน 11,150,000 บาท สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จํากัด มีจํานวนสมาชิก 636 คน  
มีทุนเรือนหุน 48,088,100 บาท และมีเงินลงทุน 6,102,000 บาท และสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย จํากัด มีจํานวนสมาชิก 366 คน มีเงินฝาก 1,511,177.49 บาท และมีทุน
เรือนหุน 30,170,260 บาท  DPU



บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาเรื่องการวิเคราะหประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครชวงปพ.ศ.2544-2547 :กรณีศึกษาสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จํากัด, สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกริก จํากัด, สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จํากัด, สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย จํากัด, สหกรณ
ออมทรัพยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จํากัด   และสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย จํากัด  
เปนการศึกษาถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยฯ ทั้ง 6 แหง โดยพิจารณา
จากขอมูลของงบการเงินของสหกรณออมทรัพยฯ ทั้ง 6 แหง    รวมทั้งปจจัยตาง ๆ ที่คาดวาจะมี
อิทธิพลตอประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยฯ ทั้ง 6 แหง มาประกอบการ
พิจารณาดวย โดยการวิเคราะหทางการเงิน ซ่ึงประกอบดวยดังนี้ 
  1. การวิเคราะหความเจริญเติบโต (Growth Rate) มีปจจัยที่นํามาวิเคราะห ดังนี้ ยอดขาย
หรือรายไดรวม, กําไรสุทธิ, สวนของผูถือหุน, ผลตอบแทนจากการลงทุน, เงินลงทุน, คาใชจาย
ดําเนินงาน, สินทรัพยหมุนเวียน, สินทรัพยรวม, หนี้สินหมุนเวียน, หนี้สินรวม, เงินกูยืมในการ
ดําเนินงาน, ทุนจดทะเบียน, ดอกเบี้ยรับจากการดําเนินงาน, ดอกเบี้ยจายในการดําเนินงาน, ดอกเบี้ย
รับ, คาเผื่อสงสัยหนี้จะสูญ และเงินใหกูยืม เพื่อชวยอธิบายแนวโนมการขยายตัวของธุรกิจวาเปนไป
ในทิศทางใด 
 2.  การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) มี 4 ประเภทดังนี้ 

2.1 การวิเคราะหความสามารถในการทํากําไร มีอัตราสวนในการวิเคราะหดังนี้อัตรา
กําไรสุทธิ, ผลตอบแทนตอสินทรัพย และผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนสามัญ 
เพื่อชวยอธิบายความสามารถในการทํากําไร แสดงใหเห็นถึงความสามารถของ
ผูบริหารซ่ึงผลกําไรที่ทําไดจะทําใหความเสี่ยงในการดําเนินงานลดลง สราง
ผลตอบแทนใหกับเจาของกิจการและชวยใหธุรกิจมีความมั่งคั่ง 
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2.1 การวิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงานมีอัตราสวนในการวิเคราะหดังนี้ อัตรา

การหมุนเวียนของสินทรัพยรวม, อัตราการหมุนเวียนของเงินลงทุน, อัตราสวน
รายไดรับตอคาใชจาย, อัตราสวนดอกเบี้ยรับตอดอกเบี้ยจายและอัตราสวน
ดอกเบี้ยจายตอสินทรัพยรวม เนื่องจากอัตราสวนนี้ไมไดเกี่ยวของกับการอยูรอด
และความสามารถในการหากําไรโดยตรง แตเพื่อชวยอธิบายประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานของธุรกิจเปนอัตราสวนประเภทหนึ่งที่ตองใชรวมกับอัตราสวน
อ่ืน โดยที่อัตราสวนในกลุมนี้ยิ่งสูงยิ่งดี แสดงใหเห็นวากิจการมีการดําเนินงานที่
มีประสิทธิภาพจากการที่ผูบริหารสามารถใชสินทรัพยและเงินทุนจากเจาของใน
การสรางรายไดอยางเต็มที่ 

2.2 การวิเคราะหสภาพคลอง โดยมีอัตราสวนทุนหมุนเวียนในการวิเคราะห เพื่อชวย
อธิบายถึงสภาพคลองในการดําเนินงานของกิจการความสามารถในการชําระ
หนี้สินระยะสั้นจะมีมากนอยเพียงใด และชวยใหกิจการตัดสินใจไดวาควรจะนํา
สภาพคลองสวนเกินนั้นไปลงทุนในทางเลือกใดที่จะกอใหเกิดประโยชนตอ
กิจการมากขึ้น 

2.3 การวิเคราะหความเสี่ยง สามารถแบงความเสี่ยงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 
2.4.1 ความเสี่ยงดานการเงิน เพื่อชวยอธิบายถึงความเสียงสวนเพิ่มที่มีตอผูถือ

หุนอันเนื่องมาจากกิจการกอภาระผูกพันทางการเงินดวยตราสารหนี้
เปนความเสี่ยงที่นอกเหนือจากความเสี่ยงทางธุรกิจที่มีอยู โดยมี
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนและอัตราสวนเงินกูยืมตอทุนจด
ทะเบียนมาใชในการวิเคราะห 

2.4.2 ความเสี่ยงดานธุรกิจ โดยการใชคาสัมประสิทธิ์ความแปรผันของ
ผลตอบแทนในการดําเนินงานใชรายไดรวมและกําไรสุทธิเปนตัววัด 
เพื่อชวยอธิบายถึงความไมแนนอนของกําไรที่เปนผลมาจากลักษณะ
ธุรกิจของกิจการโดยความไมแนนอนของกําไรนี้เปนผลจากความผัน
แปรของรายไดรวมที่ขึ้นอยูกับตัวผลิตภัณฑ พฤติกรรมผูบริโภค และ
กระบวนการการบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งกําไรสุทธิของกิจการที่ผัน
แปรจากการที่รายไดรวมและตนทุนแปรเปลี่ยนไป ซ่ึงผลการวิเคราะห
จะไดกลาวตามรายละเอียดดังตอไปนี้  
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ตารางที่ 4.1  รายการบัญชีสหกรณออมทรพัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ จํากดั  
                     ตั้งแตปพ.ศ. 2544 – 2547 
 

(หนวย : บาท) 
ป  

รายการบัญชี 2544 2545 2546 2547 
ยอดขาย (รายไดรวม) 6,181,929.06 6,658,584.42 7,015,018.90 7,338,474.67 
กําไรสุทธิ 5,402,177.39 5,892,054.44 6,189,949.59 6,535,363.07 
สวนของผูถอืหุน 76,774,523.52 91,797,128.11 108,979,310 126,560,723.41 
ผลตอบแทนจากการลงทุน 3,500.00 106,294.52 117,875.00 152,250.00 
เงินลงทุน 8,750,000.00 34,550,000.00 36,550,000.00 49,150,000.00 
คาใชจายดําเนินงาน 779,751.67 766,529.98 825,069.31 803,111.60 
สินทรัพยหมุนเวียน 47,682,972.22 32,845,772.66 42,962,655.24 45,064,908.11 
สินทรัพยรวม 93,968,077.22 109,345,385.58 126,353,575.02 144,920,932.22 
หนี้สินหมุนเวียน 11,556,189.90 11,366,938.74 10,839,176.19 11,418,393.50 
หนี้สินรวม 11,791,376.31 11,656,203.03 11,184,315.26 11,824,845.74 
เงินกูยืมในการดําเนินงาน 11,536,494.15 11,345,035.62 10,796,988.54 11,375,278.15 
ทุนจดทะเบียน 73,541,050.00 87,999,720.00 104,441,220.00 121,235,900.00 
ดอกเบี้ยรับจากการดําเนินงาน 4,856,782.00 4,888,946.00 4,908,418.25 5,129,425.75 
ดอกเบี้ยจายในการดําเนินงาน 259,677.07 213,478.97 155,705.02 95,180.51 
ดอกเบี้ยรับ 1,316,965.04 1,655,434.12 1,978,179.14 2,052,416.87 
คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ - - - - 
เงินใหกูยืม - - - - 
 
ท่ีมา: งบการเงนิสหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยกรุงเทพ จํากัด 
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ตารางที่ 4.2  อัตราสวนความเจริญเติบโตรายการบัญชีสหกรณออมทรัพย  
                     มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จํากัด ตั้งแตปพ.ศ. 2545 – 2547 
 

                                                                                   (หนวย : รอยละ) 
ป  

อัตราสวนความเจริญเติบโต 2545 2546 2547 
 

เฉลีย่ 
ยอดขาย (รายไดรวม) 7.71 5.35 4.61 5.89 
กําไรสุทธิ 9.07 5.06 5.58 6.57 
สวนของผูถอืหุน 19.57 18.72 16.13 18.14 
ผลตอบแทนจากการลงทุน           2,936.99 10.89 29.16 992.35 
เงินลงทุน 294.86 5.79 34.47 111.71 
คาใชจายดําเนินงาน -1.70 7.64 -2.66 1.09 
สินทรัพยหมุนเวียน -31.12 30.80 4.89 1.53 
สินทรัพยรวม 16.36 15.55 14.69 15.54 
หนี้สินหมุนเวียน -1.64 -4.64 5.34 -0.31 
หนี้สินรวม -1.15 -4.05 5.73 0.18 
เงินกูยืมในการดําเนินงาน -1.66 -4.83 5.36 -0.89 
ทุนจดทะเบียน 19.66 18.68 16.08 18.14 
ดอกเบี้ยรับจากการดําเนินงาน 0.66 0.40 4.50 1.85 
ดอกเบี้ยจายในการดําเนินงาน -17.79 -27.06 -38.87 -27.91 
ดอกเบี้ยรับ 25.70 19.50 3.75 16.32 
คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ - - - - 
เงินใหกูยืม - - - - 
 
ท่ีมา: งบการเงนิสหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยกรุงเทพ จํากัด 
คํานวณจากตารางที่ 4.1 รายการบัญชีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จํากัด   
                                       ตั้งแตปพ.ศ. 2544  - 2547 
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4.1  การวิเคราะหความเจริญเติบโต (Growth Rate)  
 การวิเคราะหความเจริญเติบโต หรือการวิเคราะหอัตรารอยละของแนวโนม (Trend 

Percentage Analysis) เปนอัตราสวนที่ใชอธิบายถึงแนวโนมหรือรูปแบบในการขยายการดําเนินงาน
และการเจริญเติบโตของธุรกิจโดยการคํานวณเปนอัตรารอยละของการเพิ่มหรือลดในรายการตาง ๆ 
ที่นํามาพิจารณาในแตละชวงเวลา 

 จากตารางที่ 4.1 และ 4.2 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จํากัด 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของรายไดรวม พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 2547 
รายไดรวมมีมูลคา 6,181,929.06 บาท 6,658,584.42 บาท 7,015,018.90 บาท และ7,338,474.67 บาท 
ซ่ึงมีอัตราการขยายตัวรอยละ 7.71, 5.35 และ 4.61 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2545 มีอัตราการ
เจริญเติบโตสูงสุดเนื่องจากสหกรณมีการขยายกิจการมากขึ้น รวมทั้งเนื่องจากสหกรณมีเงินลงทุนที่
เพิ่มสูงขึ้นมากโดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 5.89 

การวิเคราะหความเจริญเติบโตของกําไรสุทธิ พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 2547 
กําไรสุทธิมีมูลคา 5,402,177.39 บาท 5,892,054.44 บาท 6,189,949.59 บาท และ 6,535,363.07 บาท 
ซ่ึงมีอัตราการขยายตัวรอยละ 9.07, 5.06 และ 5.58 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2545 มีอัตราการ
เจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีรายไดรวมเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มี
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 6.57 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของสวนของผูถือหุน พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 
2547 สวนของผูถือหุนมีมูลคา 76,774523.52 บาท 91,797,128.11 บาท 108,979,310 บาท และ 
126,560,723.41 บาท ซ่ึงมีอัตราการขยายตัวรอยละ 19.57, 18.72 และ 16.13 ตามลําดับ โดยเฉพาะ
ในป 2545 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีทุนจดทะเบียนเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉลี่ย
ตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 18.14 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของผลตอบแทนจากการลงทุน พบวาในป 2544, 2545, 
2546 และ 2547 ผลตอบแทนจากการลงทุนมีมูลคา 3,500 บาท 106,294.52 บาท 117,875 บาท และ 
152,250 บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 2,936.99, 10.89 และ 29.16 ตามลําดับ  
โดยเฉพาะในป 2545 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีเงินลงทุนเพิ่มสูงขึ้นอยาง
มากโดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 992.35 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของเงินลงทุน พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 2547 
เงินลงทุนมีมูลคา 8,750,000 บาท 34,550,000 บาท 36,550,000 บาท และ 49,150,000 บาท โดยมี
อัตราการขยายตัวรอยละ 294.86, 5.79 และ 34.47 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2545 มีอัตราการ
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เจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีการขายหุนเพิ่มสูงขึ้นอยางมากโดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 
2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 111.71 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของคาใชจายดําเนินงาน พบวาในป 2544, 2545, 2546 
และ 2547 คาใชจายดําเนินงานมีมูลคา 779,751.67 บาท 766,529.98 บาท 825,069.31 บาท และ 
803,111.60 บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ –1.70, 7.64 และ –2.66 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 
2546 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีการขยายกิจการดําเนินงานเพื่อแสวงหากําไร
สุทธิและรายไดรวมเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉล่ียรอยละ 
1.09 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของสินทรัพยหมุนเวียน พบวาในป 2544, 2545, 2546 
และ 2547 สินทรัพยหมุนเวียนมีมูลคา 47,682,972.22 บาท 32,845,772.66 บาท 42,962,655.24 บาท 
และ 45,064,908.11 บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ –31.12, 30.80 และ 4.89 ตามลําดับ 
โดยเฉพาะในป 2545 มีอัตราการเจริญเติบโตลดลง เนื่องจากสหกรณมีการลดลงในดานเงินฝาก
ประจําและเงินลงทุนระยะสั้น สวนในป 2546 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดเนื่องจากสหกรณมีเงิน
ลงทุนระยะสั้นเพิ่มสูงมาก โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 1.53 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของสินทรัพยรวม พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 
2547 สินทรัพยรวมมีมูลคา 93,968,077.22 บาท 109,345,385.58 บาท 126,353,575.02 บาท และ 
144,920,932.22 บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 16.36, 15.55 และ 14.69 ตามลําดับ โดยเฉพาะ
ในป 2545 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีเงินลงทุนเพิ่มสูงขึ้นอยางมากโดยเฉลี่ย
ตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 15.54 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของหนี้สินหมุนเวียน พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 
2547 หนี้สินหมุนเวียนมีมูลคา 11,556,189.90 บาท 11,366,938.74 บาท 10,839,175.19 บาท และ 
11,418,393.50 บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ –1.64, –4.64 และ 5.34 ตามลําดับ โดยเฉพาะใน
ป 2546 มีอัตราการเจริญเติบโตลดลง เนื่องจากสหกรณมีเงินรับฝากลดลง แตในป 2547 มีอัตราการ
เจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีเงินรับฝากประจําเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 
มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ –0.31 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของหนี้สินรวม พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 2547 
หนี้สินรวมมีมูลคา 11,791,376.31 บาท 11,656,203.03 บาท 11,184,315.26 บาท และ 
11,824,845.74 บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ –1.15, –4.05 และ 5.73 ตามลําดับ โดยเฉพาะใน
ป 2546 มีอัตราการเจริญเติบโตลดลง เนื่องจากสหกรณมีเงินรับฝากลดลง แตในป 2547 มีอัตราการ
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เจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีเงินรับฝากประจําเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 
มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 0.18 

การวิเคราะหความเจริญเติบโตของเงินกูยืมในการดําเนินงาน พบวาในป 2544, 2545, 
2546 และ 2547 เงินกูยืมในการดําเนินงานมีมูลคา 11,536,494.15 บาท 11,345,035.62 บาท 
10,796,988.54 บาท และ 11,375,278.15 บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ –1.66, –4.83 และ 5.36 
ตามลําดับ   โดยเฉพาะในป 2545 และ 2546  มีอัตราการเจริญเติบโตลดลง  เนื่องจากสหกรณมีเงิน
รับฝากลดลง และในป 2547 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีเงินรับฝากเพิ่มสูงขึ้น 
โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ –0.89 

การวิเคราะหความเจริญเติบโตของทุนจดทะเบียน พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 
2547 ทุนจดทะเบียนมีมูลคา 73,541,050 บาท 87,999,720 บาท 104,441,220 บาท และ 121,235,900 
บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 19.66, 18.68 และ 16.08 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2545 มี
อัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีหุนที่ชําระเต็มมูลคาแลวเพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงมีอัตราขยาย
ตัวคอนขางคงที่ในแตละป โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 18.14 

การวิเคราะหความเจริญเติบโตของดอกเบี้ยรับจากการดําเนินงาน พบวาในป 2544, 
2545, 2546 และ 2547 ดอกเบี้ยรับจากการดําเนินงานมีมูลคา 4,856,782 บาท 4,888,946 บาท 
4,908,418.25 บาท และ 5,129,425.75 บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 0.66, 0.40 และ 4.50 
ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2547 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีรายไดรวมเพิ่ม
สูงขึ้น โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 1.85 

การวิเคราะหความเจริญเติบโตของดอกเบี้ยจายในการดําเนินงาน พบวาในป 2544, 2545, 
2546 และ 2547 ดอกเบี้ยจายในการดําเนินงานมีมูลคา 259,677.07 บาท 213,478.97 บาท 
155,705.02 บาท และ 95,180.51 บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ –17.79, –27.06 และ –38.87 
ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2547 มีอัตราการเจริญเติบโตลดลงมากที่สุด เนื่องจาก สหกรณมีเงินรับ
ฝากลดลงอยางมากโดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ –27.91 

การวิเคราะหความเจริญเติบโตของดอกเบี้ยรับ พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 2547 
ดอกเบี้ยรับมีมูลคา 1,316,965.04 บาท 1,655,434.12 บาท 1,978,179.14 บาท และ 2,052,416.87 
บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 25.70, 19.50 และ 3.75 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2545 มีอัตรา
การเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีเงินลงทุนเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มี
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 16.32 
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ตารางที่ 4.3  รายการบัญชีสหกรณออมทรพัยมหาวิทยาลยัเกริก จํากัด  
                     ตั้งแตปพ.ศ. 2544 – 2547 
 

(หนวย : บาท) 
ป  

รายการบัญชี 2544 2545 2546 2547 
ยอดขาย (รายไดรวม) 1,184,527.30 1,279,189.14 1,374,953.94 1,515,344.79 
กําไรสุทธิ 604,079.92 746,693.86 841,216.72 1,004,052.12 
สวนของผูถอืหุน 13,064,076.52 16,262,944.51 17,805,383.69 21,466,398.44 
ผลตอบแทนจากการลงทุน 458.93 595.00 3,775.23 4,500.00 
เงินลงทุน 18,500.00 4,010,000.00 6,210,000.00 5,710,000.00 
คาใชจายดําเนินงาน 580,447.38 532,495.28 533,737.22 511,292.67 
สินทรัพยหมุนเวียน 9,479,640.55 9,242,906.01 6,088,509.19 6,662,707.15 
สินทรัพยรวม 19,465,302.48 24,323,889.70 23,484,326.58 26,726,871.65 
หนี้สินหมุนเวียน 5,697,146.04 7,214,251.33 4,737,726.17 4,156,421.09 
หนี้สินรวม 5,797,146.04 7,314,251.33 4,837,726.17 4,256,421.09 
เงินกูยืมในการดําเนินงาน 5,696,234.49 7,212,471.86 4,735,407.70 4,153,908.80 
ทุนจดทะเบียน 12,465,560.00 15,606,020.00 17,073,070.00 20,653,880.00 
ดอกเบี้ยรับจากการดําเนินงาน 1,125,021.96 1,106,512.91 1,103,231.21 1,286,077.34 
ดอกเบี้ยจายในการดําเนินงาน 187,708.32 157,264.82 113,723.14 61,949.77 
ดอกเบี้ยรับ 58,516.41 171,561.23 267,457.50 223,917.45 
คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 221,129.73 221,129.73 221,129.73 222,194.73 
เงินใหกูยืม 5,301,250.60 6,037,321.37 5,551,020.33 5,830,394.47 
 
ท่ีมา:  งบการเงินสหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยเกรกิ จาํกัด 
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ตารางที่ 4.4  อัตราสวนความเจริญเติบโตรายการบัญชีสหกรณออมทรัพย  
                     มหาวิทยาลัยเกริก จํากดั ตั้งแตปพ.ศ. 2545 - 2547 
 

                                                                                                (หนวย : รอยละ) 
ป  

อัตราสวนความเจริญเติบโต 2545 2546 2547 
 

เฉลีย่ 
ยอดขาย (รายไดรวม) 7.99 7.49 10.21 8.56 
กําไรสุทธิ 23.61 12.66 19.36 18.54 
สวนของผูถอืหุน 24.49 9.48 20.56 18.18 
ผลตอบแทนจากการลงทุน 29.65 534.49 19.20 194.45 
เงินลงทุน 21,575.68 54.86 -8.05 7,207.50 
คาใชจายดําเนินงาน -8.26 0.23 -4.21 -4.08 
สินทรัพยหมุนเวียน -2.50 -34.13 9.43 -9.06 
สินทรัพยรวม 24.96 -3.45 13.81 11.77 
หนี้สินหมุนเวียน 26.63 -34.33 -12.27 -6.66 
หนี้สินรวม 26.17 -33.86 -12.02 -6.57 
เงินกูยืมในการดําเนินงาน 26.62 -34.34 -12.28 -6.67 
ทุนจดทะเบียน 25.19 9.40 20.97 18.52 
ดอกเบี้ยรับจากการดําเนินงาน -1.65 -0.30 16.57 4.88 
ดอกเบี้ยจายในการดําเนินงาน -16.22 -27.69 -45.53 -29.81 
ดอกเบี้ยรับ 193.18 55.90 -16.28 77.60 
คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 0 0 0.48 0.16 
เงินใหกูยืม 13.88 -8.05 5.03 3.62 
 
ท่ีมา:  งบการเงินสหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยเกรกิ จาํกัด 
คํานวณจากตารางที่ 4.3  รายการบัญชีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกริก จํากดั   
                                       ตั้งแตปพ.ศ. 2544  - 2547 
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 จากตารางที่ 4.3 และ 4.4 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเกริก จํากัด 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของรายไดรวม พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 2547 
รายไดรวมมีมูลคา 1,184,527.30 บาท 1,279,189.14 บาท 1,374,953.94 บาท และ 1,515,344.79 บาท 
โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 7.99, 7.49 และ 10.21 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2547 มีอัตราการ
เจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีการขยายกิจการมากขึ้นรวมทั้งมีสินทรัพยรวมเพิ่มสูงขึ้น โดย
เฉล่ียตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 8.56 

การวิเคราะหความเจริญเติบโตของกําไรสุทธิ พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 2547 
กําไรสุทธิมีมูลคา 604,079.92 บาท 746,693.86 บาท 841,216.72 บาท และ 1,004,052.12 บาท โดยมี
อัตราการขยายตัวรอยละ 23.61, 12.66 และ 19.36 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2545 มีอัตราการ
เจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีการขยายกิจการมากขึ้นพิจารณาจากเงินลงทุนก็เพิ่มสูงขึ้น
มากรวมทั้งกิจการมีประสิทธิภาพในการควบคุมคาใชจาย โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตรา
การขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 18.54 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของสวนของผูถือหุน พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 
2547 สวนของผูถือหุนมีมูลคา 13,064,076.52 บาท 16,262,644.51 บาท 17,805,383.69 บาท และ 
21,466,398.44 บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 24.49, 9.48 และ 20.56 ตามลําดับ โดยเฉพาะใน
ป 2545 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีทุนจดทะเบียนเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉลี่ยตั้งแตป 
2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 18.18 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของผลตอบแทนจากการลงทุน พบวาในป 2544, 2545, 
2546 และ 2547 ผลตอบแทนจากการลงทุนมีมูลคา 458.93 บาท 595 บาท 3,775.23 บาท และ 4,500 
บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 29.65, 534.49 และ 19.20 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2546 มี
อัตราการเจริญเติบโตสูงสุด  เนื่องจากสหกรณมีเงินลงทุนเพิ่มสูงขึ้นในป 2545 รวมทั้งสหกรณมี
หนี้สินลดลงมากในป 2546 โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 
194.45 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของเงินลงทุน พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 2547 
เงินลงทุนมีมูลคา 18,500 บาท 4,010,000 บาท 6,210,000 บาท และ 5,710,000 บาท โดยมีอัตราการ
ขยายตัวรอยละ 21575.68, 54.86 และ –8.05 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2545 มีอัตราการ
เจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีการขายหุนเพิ่มและทุนจดทะเบียนสูงขึ้นอยางมาก โดยเฉลี่ย
ตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 7,207.50 
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 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของคาใชจายดําเนินงาน พบวาในป 2544, 2545, 2546 
และ 2547 คาใชจายดําเนินงานมีมูลคา 580,447.38 บาท 532,495.28 บาท 533,737.22 บาท และ 
511,292.67 บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ –8.26, 0.23 และ –4.21 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 
2545 มีอัตราการเจริญเติบโตลดลง และในป 2546 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด  เนื่องจากสหกรณ
มีประสิทธิภาพในการควบคุมคาใชจาย โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
รอยละ –4.08 

การวิเคราะหความเจริญเติบโตของสินทรัพยหมุนเวียน พบวาในป 2544, 2545, 2546 
และ 2547 สินทรัพยหมุนเวียนมีมูลคา 9,479,640.55 บาท 9,242,906.01 บาท 6,088,509.19 บาท 
และ 6,662,707.15 บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ –2.50, –34.13 และ 9.43 ตามลําดับ 
โดยเฉพาะในป 2546 มีอัตราการเจริญเติบโตลดลง เนื่องจากสหกรณมีเงินลงทุนระยะสั้นลดลงและ
ในป 2547 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีเงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มสูงขึ้น 
โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ –9.06 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของสินทรัพยรวม พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 
2547 สินทรัพยรวมมีมูลคา 19,465,302.48 บาท 24,323,889.70 บาท 23,484,326.58 บาท และ 
26,726,871.65 บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 24.96, –3.45 และ 13.81 ตามลําดับ โดยเฉพาะ
ในป 2545 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีเงินทุนระยะยาวเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉลี่ย
ตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 11.77 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของหนี้สินหมุนเวียน พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 
2547 หนี้สินหมุนเวียนมีมูลคา 5,697,146.04 บาท 7,214,251.33 บาท 4,737,726.17 บาท และ 
4,156,421.09 บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 26.63, –34.33 และ –12.27 ตามลําดับ โดยเฉพาะ
ในป 2545 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีเงินรับฝากประจําเพิ่มสูงขึ้น และในป 
2546 มีอัตราการเจริญเติบโตลดลง เนื่องจากสหกรณมีเงินรับฝากประจําลดลง โดยเฉลี่ยตั้งแตป 
2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ –6.66 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของหนี้สินรวม พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 2547 
หนี้สินรวมมีมูลคา 5,797,146.04 บาท 7,314,251.33 บาท 4,837,726.17 บาท และ 4,256,421.09 
บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 26.17, –33.86 และ –12.02 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2545 มี
อัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีเงินรับฝากประจําเพิ่มสูงขึ้น และในป 2546 มีอัตรา
การเจริญเติบโตลดลง เนื่องจากสหกรณมีเงินรับฝากประจําลดลง โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 
มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ –6.57 
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 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของเงินกูยืมในการดําเนินงาน พบวาในป 2544, 2545, 
2546 และ 2547 เงินกูยืมในการดําเนินงานมีมูลคา 5,696,234.49 บาท 7,212,471.86 บาท 
4,735,407.70 บาท และ 4,153,908.80 บาท         โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 26.62, –34.34 และ 
–12.28 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2545 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีเงินรับ
ฝากประจําเพิ่มสูงขึ้น และในป 2546 มีอัตราการเจริญเติบโตลดลง เนื่องจากสหกรณมีเงินรับฝาก
ประจําลดลง โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ –6.67 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของทุนจดทะเบียน พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 
2547 ทุนจดทะเบียนมีมูลคา 12,465,560 บาท 15,606,020 บาท 17,073,070 บาท และ 20,653,880 
บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 25.19, 9.40 และ 20.97 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2545 มีอัตรา
การเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีหุนที่ชําระเต็มมูลคาแลวเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 
ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 18.52 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของดอกเบี้ยรับจากการดําเนินงาน พบวาในป 2544, 
2545, 2546 และ 2547 ดอกเบี้ยรับจากการดําเนินงานมีมูลคา 1,125,021.96 บาท 1,106,512.91 บาท 
1,103,231.21 บาท และ 1,286,077.34 บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ –1.65, –0.30 และ 16.57 
ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2547 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีรายไดเพิ่มสูงขึ้น
โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 4.88 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของดอกเบี้ยจายในการดําเนินงาน พบวาในป 2544, 
2545, 2546 และ 2547 ดอกเบี้ยจายในการดําเนินงานมีมูลคา 187,708.32 บาท 157,264.82 บาท 
113,723.14 บาท และ 61,949.77 บาท  โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ –16.22, –27.69 และ –45.53 
ตามลําดับ     โดยเฉพาะในป 2547 มีอัตราการเจริญเติบโตลดลงมากที่สุด เนื่องจากสหกรณมีเงินรับ
ฝากลดลงอยางมาก โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ –29.81 

การวิเคราะหความเจริญเติบโตของดอกเบี้ยรับ พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 2547 
ดอกเบี้ยรับมีมูลคา 58,516.41 บาท 171,561.23 บาท 267,457.50 บาท และ 223,917.45 บาท โดยมี
อัตราการขยายตัวรอยละ 193.18, 55.90 และ –16.28 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2545 มีอัตราการ
เจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีเงินลงทุนเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตรา
การขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 77.60 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พบวาในป 2544, 2545, 2546 
และ 2547 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีมูลคา 221,129.73 บาท 221,129.73 บาท 221,129.73 บาท และ 
222,194.73 บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 0.00, 0.00 และ 0.48 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 
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2547 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีการขยายกิจการรายไดรวมเพิ่มสูงขึ้น โดย
เฉล่ียตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 0.16 

การวิเคราะหความเจริญเติบโตของเงินใหกูยืม พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 2547 
เงินใหกูยืมมีมูลคา 5,301,250.60 บาท 6,037,321.37 บาท 5,551,020.33 บาท และ 5,830,394.47 
บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 13.88, –8.05 และ 5.03 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2545 มีอัตรา
การเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีการขยายกิจการ เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งมีลูกหนี้ระยะสั้นเพิ่ม
สูงขึ้น โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 3.62 
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ตารางที่ 4.5  รายการบัญชีสหกรณออมทรพัยมหาวิทยาลยัธุรกิจบัณฑิตย จํากดั  
                     ตั้งแตปพ.ศ. 2544 – 2547 
 

(หนวย : บาท) 
ป  

รายการบัญชี 2544 2545 2546 2547 
ยอดขาย (รายไดรวม) 6,267,709.25 6,910,649,28 7,032,509.72 8,073,722.72 
กําไรสุทธิ 3,398,249.41 3,992,349.93 4,653,528.82 5,560,944.45 
สวนของผูถอืหุน 49,055,965.67 59,393,968.14 70,927,298.87 82,497,359.26 
ผลตอบแทนจากการลงทุน 2,001.62 96,150.27 121,120.99 282,229.77 
เงินลงทุน 1,827,000.00 6,827,000.00 15,600,000.00 16,600,000.00 
คาใชจายดําเนินงาน 2,869,459.84 2,918,299.35 2,378,980.90 2,512,778.27 
สินทรัพยหมุนเวียน 37,514,143.07 29,564,256.71 32,743,654.90 30,797,301.65 
สินทรัพยรวม 95,974,699.04 109,652,630.97 127,645,407.19 143,465,692.17 
หนี้สินหมุนเวียน 43,216,075.42 45,897,264.36 51,595,809.43 54,827,482.01 
หนี้สินรวม 43,520,483.96 46,266,312.90 52,064,579.50 55,407,388.46 
เงินกูยืมในการดําเนินงาน 42,762,210.86 44,781,859.01 51,410,976.99 54,691,554.34 
ทุนจดทะเบียน 43,999,360.00 53,664,450.00 64,659,300.00 75,351,470.00 
ดอกเบี้ยรับจากการดําเนินงาน 5,171,807.23 6,125,296.55 6,408,589.78 6,880,229.59 
ดอกเบี้ยจายในการดําเนินงาน 1,284,112.45 1,116,961.47 857,184.81 771,878.23 
ดอกเบี้ยรับ 1,078,199.40 670,446.80 459,801.02 262,892.16 
คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 184,143.06 455,810.37 160,429.25 0 
เงินใหกูยืม 14,966,617.25 16,370,047.75 17,681,314.25 19,728,649.75 
 
ท่ีมา:  งบการเงินสหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยธุรกิจบณัฑิตย จํากดั 
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ตารางที่ 4.6  อัตราสวนความเจริญเติบโตรายการบัญชีสหกรณออมทรัพย  
                     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย จํากัด ตั้งแตปพ.ศ. 2545 - 2547 
 

                                                                                                (หนวย : รอยละ) 
ป  

อัตราสวนความเจริญเติบโต 2545 2546 2547 
 

เฉลีย่ 
ยอดขาย (รายไดรวม) 10.26 1.76 14.81 8.94 
กําไรสุทธิ 17.48 16.56 19.50 17.85 
สวนของผูถอืหุน 21.07 19.42 16.31 18.93 
ผลตอบแทนจากการลงทุน 4703.62 25.97 133.01 1620.87 
เงินลงทุน 273.67 128.50 6.41 136.20 
คาใชจายดําเนินงาน 1.70 -18.48 5.62 -3.72 
สินทรัพยหมุนเวียน -21.19 10.75 -5.94 -5.46 
สินทรัพยรวม 14.25 16.41 12.39 14.35 
หนี้สินหมุนเวียน 6.20 12.42 6.26 8.29 
หนี้สินรวม 6.31 12.53 6.42 8.42 
เงินกูยืมในการดําเนินงาน 4.72 14.80 6.38 8.64 
ทุนจดทะเบียน 21.97 20.49 16.54 19.66 
ดอกเบี้ยรับจากการดําเนินงาน 18.44 4.62 7.36 10.14 
ดอกเบี้ยจายในการดําเนินงาน -13.02 -23.26 -9.95 -15.41 
ดอกเบี้ยรับ -37.82 -31.42 -42.82 -37.35 
คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 147.53 -64.80 -100.00 -5.76 
เงินใหกูยืม 9.38 8.01 11.58 9.66 
 
ท่ีมา:  งบการเงินสหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยธุรกิจบณัฑิตย จํากดั 
คํานวณจากตารางที่ 4.5  รายการบัญชีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย จํากัด   
                                        ตั้งแตปพ.ศ. 2544  - 2547 
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 จากตารางที่ 4.5 และ 4.6 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จํากัด 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของรายไดรวม พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 2547 
รายไดรวมมีมูลคา 6,267,709.25 บาท 6,910,649.28 บาท 7,032,509.72 บาท และ 8,073,722.72 บาท 
โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 10.26, 1.76 และ 14.81 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2547 มีอัตราการ
เจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีการขยายกิจการสูงขึ้นอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีปริมาณเงิน
ลงทุนมากที่สุด โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 8.94 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของกําไรสุทธิ พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 2547 
กําไรสุทธิมีมูลคา 3,398,249.41 บาท 3,992,349.93 บาท 4,653,528.82 บาท และ 5,560,944.45 บาท 
โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 17.48, 16.56 และ 19.50 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2547 มีอัตราการ
เจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีปริมาณรายไดรวมเพิ่มขึ้นสูงสุด โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 
2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 17.85 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของสวนของผูถือหุน พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 
2547 สวนของผูถือหุนมีมูลคา 49,055,965.67 บาท 59,393,968.14 บาท 70,927,298.87 บาท และ 
82,497,359.26 บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 21.07, 19.42 และ 16.31 ตามลําดับ โดยเฉพาะ
ในป 2545 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นสูงสุด โดยเฉลี่ย
ตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 18.93 

การวิเคราะหความเจริญเติบโตของผลตอบแทนจากการลงทุน พบวาในป 2544, 2545, 
2546 และ 2547 ผลตอบแทนจากการลงทุนมีมูลคา 2,001.62 บาท 96,150.27 บาท 121,120.99 บาท 
และ 282,229.77 บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 4703.62, 25.97 และ 133.01 ตามลําดับ 
โดยเฉพาะในป 2545 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีเงินลงทุนเพิ่มสูงสุดอยาง
มาก โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 1620.87 
 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของเงินลงทุน พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 2547 
เงินลงทุนมีมูลคา 1,827,000 บาท 6,827,000 บาท 15,600,000 บาท และ 16,600,000 บาท โดยมี
อัตราการขยายตัวรอยละ 273.67, 128.50 และ 6.41 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2545 มีอัตราการ
เจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีการขายหุนเพิ่มสูงขึ้นอยางมาก โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 
2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 136.20 

การวิเคราะหความเจริญเติบโตของคาใชจายดําเนินงาน พบวาในป 2544, 2545, 2546 
และ 2547 คาใชจายดําเนินงานมีมูลคา 2,869,459.84 บาท 2,918,299.35 บาท 2,378,980.90 บาท 
และ 2,512,778.27 บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 1.70, –18.48 และ 5.62 ตามลําดับ 
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โดยเฉพาะในป 2547 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีการขยายกิจการดําเนินงาน 
เพื่อแสวงหากําไรสุทธิและรายไดรวมเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ –3.72 

การวิเคราะหความเจริญเติบโตของสินทรัพยหมุนเวียน พบวาในป 2544, 2545, 2546 
และ 2547 สินทรัพยหมุนเวียนมีมูลคา 37,514,143.07 บาท 26,564,256.71 บาท 32,743,654.90 บาท 
และ 30,797,301.65 บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ –21.19, 10.75 และ –5.94 ตามลําดับ 
โดยเฉพาะในป 2546 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีเงินลงทุนระยะส้ันเพิ่มสูง
มาก โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ –5.46 

การวิเคราะหความเจริญเติบโตของสินทรัพยรวม พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 
2547 สินทรัพยรวมมีมูลคา 95,974,699.04 บาท 109,652,630.97 บาท 127,645,407.19 บาท และ 
143,465,692.17 บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 14.25, 16.41 และ 12.39 ตามลําดับ โดยเฉพาะ
ในป 2546 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีเงินลงทุนและลูกหนี้เงินใหกูระยะยาว
เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 14.35 

การวิเคราะหความเจริญเติบโตของหนี้สินหมุนเวียน พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 
2547 หนี้สินหมุนเวียนมีมูลคา 43,216,075.42 บาท 45,897,264.36 บาท 51,595,809.43 บาท และ 
54,827,482.01 บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 6.20, 12.42 และ 6.26 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 
2546 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีเงินรับฝากเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 
ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 8.29 

การวิเคราะหความเจริญเติบโตของหนี้สินรวม พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 2547 
หนี้สินรวมมีมูลคา 43,520,483.96 บาท 46,266,312.90 บาท 52,064,579.50 บาท และ 
55,407,388.46 บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 6.31, 12.53 และ 6.42 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 
2546 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีเงินรับฝากเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 
ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 8.42 

การวิเคราะหความเจริญเติบโตของเงินกูยืมในการดําเนินงาน พบวาในป 2544, 2545, 
2546 และ 2547 เงินกูยืมในการดําเนินงานมีมูลคา 42,762,210.86 บาท 44,781,859.01 บาท 
51,410,976.99 บาท และ 54,691,554.34 บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 4.72, 14.80 และ 6.38 
ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2546 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีเงินรับฝากออม
ทรัพยพิเศษเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 8.64 

การวิเคราะหความเจริญเติบโตของทุนจดทะเบียน พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 
2547 ทุนจดทะเบียนมีมูลคา 43,999,360 บาท 53,664,450 บาท 64,659,300 บาท และ 75,351,470 
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บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 21.97, 20.49 และ 16.54 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2545 มี
อัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีหุนที่ชําระเต็มมูลคาแลวเพิ่มสูงขึ้นซึ่งมีอัตราขยาย
ตัวคอนขางคงที่ในแตละป โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 19.66 

การวิเคราะหความเจริญเติบโตของดอกเบี้ยรับจากการดําเนินงาน พบวาในป 2544, 
2545, 2546 และ 2547 ดอกเบี้ยรับจากการดําเนินงานมีมูลคา 5,171,807.23 บาท 6,125,296.55 บาท 
6,408,589.78 บาท และ 6,880,229.59 บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 18.44, 4.62 และ 7.36 
ตามลําดับ   โดยเฉพาะในป 2545 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีการขยายกิจการ
ดําเนินงานและเงินลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
รอยละ 10.14 

การวิเคราะหความเจริญเติบโตของดอกเบี้ยจายในการดําเนินงาน พบวาในป 2544, 2545, 
2546 และ 2547 ดอกเบี้ยจายในการดําเนินงานมีมูลคา 1,284,112.45 บาท 1,116,961.47 บาท 
857,184.81 บาท และ 771,878.23 บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ –13.02, –23.26และ –9.95 
ตามลําดับ     โดยเฉพาะในป 2546 มีอัตราการเจริญเติบโตลดลงมากที่สุด เนื่องจากสหกรณมีเงินรับ
ฝากลดลงอยางมาก โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ –15.41 

การวิเคราะหความเจริญเติบโตของดอกเบี้ยรับ พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 2547 
ดอกเบี้ยรับมีมูลคา 1,078,199.40 บาท 670,446.80 บาท 459,801.02 บาท และ 262,892.16 บาท โดย
มีอัตราการขยายตัวรอยละ –37.82, –31.42 และ –42.82 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2547 มีอัตราการ
เจริญเติบโตลดลงมากที่สุด  เนื่องจากสหกรณมีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารลดลงอยางมาก โดยเฉลี่ย
ตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ –37.35 

การวิเคราะหความเจริญเติบโตของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พบวาในป 2544, 2545, 2546 
และ 2547 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีมูลคา 184,143.06 บาท 455,810.37 บาท 160,429.25 บาท และ 0
บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 147.53, –64.80 และ –100.00 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2545 
มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีการขยายกิจการดําเนินงานเพิ่มสูงขึ้นดูจากปริมาณ
เงินลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้น     แตในป 2547 มีอัตราการเจริญเติบโตลดลงสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพจึงทําใหหนี้สินที่จะสูญลดลงอยางมาก โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 
2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ –5.76 
 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของเงินใหกูยืม พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 2547 
เงินใหกูยืมมีมลูคา 14,966,617.25 บาท 16,370,047.75 บาท 17,681,314.25 บาท และ 
19,728,649.75 บาท โดยมีอัตราการขยายตวัรอยละ 9.38, 8.01 และ 11.58 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 
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2547 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมกีารขยายกิจการเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งมีลูกหนี้
ระยะสั้นเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตวัเฉลี่ยรอยละ 9.66 
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ตารางที่ 4.7  รายการบัญชีสหกรณออมทรพัยมหาวิทยาลยัหอการคาไทย จํากดั  
                       ตั้งแตปพ.ศ. 2544 – 2547 
 

(หนวย : บาท) 
ป  

รายการบัญชี 2544 2545 2546 2547 
ยอดขาย (รายไดรวม) 4,319,384.82 4,242,988 4,757,375.14 4,885,034.65 
กําไรสุทธิ 3,971,812.36 3,777,504.56 4,212,440.29 4,447,760.66 
สวนของผูถอืหุน 61,685,797.42 68,363,440.40 78,679,819.99 85,251,663.89 
ผลตอบแทนจากการลงทุน 0 3,030.33 3,189.67 3,871.23 
เงินลงทุน 103,500.00 25,107,500.00 25,150,000.00 11,150,000.00 
คาใชจายดําเนินงาน 347,572.46 465,483.44 544,934.85 437,273.99 
สินทรัพยหมุนเวียน 38,597,487.62 18,633,647.47 22,577,449.42 36,355,751.38 
สินทรัพยรวม 68,273,009.98 74,084,815.47 84,640,077.43 91,303,213.08 
หนี้สินหมุนเวียน 2,615,400.20 1,943,870.51 1,747,817.15 1,603,788.53 
หนี้สินรวม 2,615,400.20 1,943,870.51 1,747,817.15 1,603,788.53 
เงินกูยืมในการดําเนินงาน 2,614,691.80 1,941,810.13 1,747,783.05 1,562,647.13 
ทุนจดทะเบียน 57,536,690.00 63,770,940.00 73,650,440.00 79,826,950.00 
ดอกเบี้ยรับจากการดําเนินงาน 3,603,318.39 3,507,394.48 3,656,149.54 4,002,345.96 
ดอกเบี้ยจายในการดําเนินงาน 40,503.07 29,389.72 19,421.39 14,186.41 
ดอกเบี้ยรับ 461,825.49 325,017.00 516,044.54 497,893.25 
คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 0 0 16,446.38 16,446.38 
เงินใหกูยืม 9,855,136.10 10,400,480.00 8,959,963.67 9,657,891.47 
 
ท่ีมา: งบการเงนิสหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยหอการคาไทย จํากดั 
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ตารางที่ 4.8  อัตราสวนความเจริญเติบโตรายการบัญชีสหกรณออมทรัพย  
                       มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จาํกัด ตั้งแตปพ.ศ. 2545 - 2547 
 

                                                                                                (หนวย : รอยละ) 
ป  

อัตราสวนความเจริญเติบโต 2545 2546 2547 
 

เฉลีย่ 
ยอดขาย (รายไดรวม) -1.77 12.12 2.68 4.35 
กําไรสุทธิ -4.89 11.51 5.59 4.07 
สวนของผูถอืหุน 10.83 15.09 8.35 11.42 
ผลตอบแทนจากการลงทุน 0 5.26 21.37 8.88 
เงินลงทุน 24,158.45 0.17 -55.67 8,034.32 
คาใชจายดําเนินงาน 33.92 17.07 -19.76 10.41 
สินทรัพยหมุนเวียน -51.72 21.16 61.03 10.16 
สินทรัพยรวม 8.51 14.25 7.87 10.21 
หนี้สินหมุนเวียน -25.68 -10.09 -8.24 -14.67 
หนี้สินรวม -25.68 -10.09 -8.24 -14.67 
เงินกูยืมในการดําเนินงาน -25.73 -9.99 -10.59 -15.44 
ทุนจดทะเบียน 10.84 15.49 8.39 11.57 
ดอกเบี้ยรับจากการดําเนินงาน -2.66 4.24 9.47 3.68 
ดอกเบี้ยจายในการดําเนินงาน -27.44 -33.92 -26.95 -29.44 
ดอกเบี้ยรับ -29.62 58.77 -3.52 8.54 
คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ - - 0 0 
เงินใหกูยืม 5.53 -13.85 7.79 -0.18 
 
ท่ีมา:  งบการเงินสหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยหอการคาไทย จํากดั 
คํานวณจากตารางที่ 4.7  รายการบัญชีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย จาํกัด   
                                         ตั้งแตปพ.ศ. 2544  - 2547 
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 จากตารางที่ 4.7 และ 4.8 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จํากัด 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของรายไดรวม พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 2547 
รายไดรวมมีมูลคา 4,319,384.82 บาท 4,242,988 บาท 4,757,375.14 บาท และ 4,885,034.65 บาท 
โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ –1.77, 12.12 และ 2.68 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2546 อัตราการ
เจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีการขยายกิจการดําเนินงานเพิ่มสูงขึ้นพิจารณาจากทุนจด
ทะเบียนที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 4.35 
 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของกําไรสุทธิ พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 2547 
กําไรสุทธิมีมูลคา 3,971,812.36 บาท 3,777,504.56 บาท 4,212,440.29 บาท และ 4,447,760.66 บาท 
โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ –4.89, 11.51 และ 5.59 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2546 มีอัตราการ
เจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีการขยายกิจการรวมทั้งมีรายไดรวมเพิ่มขึ้นสูงสุด โดยเฉลี่ย
ตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 4.07 
 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของสวนของผูถือหุน พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 
2547 สวนของผูถือหุนมีมูลคา 61,685,797.42 บาท 68,363,440.40 บาท 78,679,819.99บาท และ 
85,251,663.89 บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 10.83, 15.09 และ 8.35 ตามลําดับ โดยเฉพาะใน
ป 2546 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีทุนจดทะเบียนเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉลี่ยตั้งแตป 
2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 11.42 
 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของผลตอบแทนจากการลงทุน พบวาในป 2544, 2545, 
2546 และ 2547 ผลตอบแทนจากการลงทุนมีมูลคา 0 บาท 3,030.33 บาท 3,189.67 บาท และ 
3,871.23 บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 0, 5.26 และ 21.37 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2547 มี
อัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีการขยายกิจการดําเนินงานอยางตอเนื่อง พิจารณา
จากปริมาณเงินทุนจดทะเบียน โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉล่ียรอยละ 
8.88 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของเงินลงทุน พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 2547 
เงินลงทุนมีมูลคา 103,500 บาท 25,107,500 บาท 25,150,000 บาท และ 11,150,000 บาท โดยมี
อัตราการขยายตัวรอยละ 24,158.45, 0.17 และ –55.67 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2545 มีอัตราการ
เจริญเติบโตสูงสุด  เนื่องจากสหกรณมีการขยายตัวของตั๋วสัญญาใชเงินของชุมนุมสหกรณออม
ทรัพยแหงประเทศไทยและสลากออมสินพิเศษเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตรา
การขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 8,034.32 
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 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของคาใชจายดําเนินงาน พบวาในป 2544, 2545, 2546 
และ 2547 คาใชจายดําเนินงานมีมูลคา 347,572.46 บาท 465,483.44 บาท 544,934.85 บาท และ 
437,273.99 บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 33.92, 17.07 และ –19.76 ตามลําดับ โดยเฉพาะใน
ป 2545 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีการขยายการดําเนินงานเพิ่มสูงขึ้น 
พิจารณาจากเงินลงทุนที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย    
รอยละ 10.41 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของสินทรัพยหมุนเวียน พบวาในป 2544, 2545, 2546 
และ 2547 สินทรัพยหมุนเวียนมีมูลคา 38,597,487.62 บาท 18,633,647.47 บาท 22,577,449.42 บาท 
และ 36,355,751.38 บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ –51.72, 21.16 และ 61.03 ตามลําดับ 
โดยเฉพาะในป 2545 มีอัตราการเจริญเติบโตลดลงสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีการเพิ่มเงินลงทุนอยาง
มากในเงินลงทุนระยะยาวสงผลใหสินทรัพยหมุนเวียนลดลง     และในป 2547 มีอัตราการ
เจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีการลดลงในสลากออมสินพิเศษ ทําใหเงินลงทุนระยะยาว
ลดลงสงผลใหสินทรัพยหมุนเวียนเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัว
เฉล่ียรอยละ 10.16 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของสินทรัพยรวม พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 
2547 สินทรัพยรวมมีมูลคา 68,273,009.98 บาท 74,084,815.47 บาท 84,640,077.43 บาท และ 
91,303,213.08 บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 8.51, 14.25 และ 7.87 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 
2546 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีการขยายกิจการดําเนินงานเพิ่มสูงขึ้น 
พิจารณาจากทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นสูงสุด โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัว
เฉล่ียรอยละ 10.21 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของหนี้สินหมุนเวียน พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 
2547 หนี้สินหมุนเวียนมีมูลคา 2,615,400.20 บาท 1,943,870.51 บาท 1,747,817.15 บาท และ 
1,603,788.53 บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ –25.68, –10.09 และ –8.24 ตามลําดับ โดยเฉพาะ
ในป 2545 มีอัตราการเจริญเติบโตลดลงสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีการลดลงของเงินรับฝาก โดย
เฉล่ียตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ –14.67 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของหนี้สินรวม พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 2547 
หนี้สินรวมมีมูลคา 2,615,400.20 บาท 1,943,870.51 บาท 1,747,817.15 บาท และ 1,603,788.53 
บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ –25.68, –10.09 และ –8.24 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2545 มี
อัตราการเจริญเติบโตลดลงสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีการลดลงของเงินรับฝาก โดยเฉลี่ยตั้งแตป 
2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ –14.67 
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 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของเงินกูยืมในการดําเนินงาน พบวาในป 2544, 2545, 
2546 และ 2547 เงินกูยืมในการดําเนินงานมีมูลคา 2,614,691.80 บาท 1,941,810.13 บาท 
1,747,783.05 บาท และ 1,562,647.13 บาท        โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ  –25.73, –9.99 และ 
–10.59 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2545 มีอัตราการเจริญเติบโตลดลงสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีการ
ลดลงในเงินฝากออมทรัพยพิเศษ        โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉล่ีย
รอยละ –15.44 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของทุนจดทะเบียน พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 
2547 ทุนจดทะเบียนมีมูลคา 57,536,690 บาท 63,770,940 บาท 73,650,440 บาท และ 79,826,950 
บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 10.84, 15.49 และ 8.39 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2546 มีอัตรา
การเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีหุนที่ชําระเต็มมูลคาเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึง
ป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 11.57 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของดอกเบี้ยรับจากการดําเนินงาน พบวาในป 2544, 
2545, 2546 และ 2547 ดอกเบี้ยรับจากการดําเนินงานมีมูลคา 3,603,318.39 บาท 3,507,394.48 บาท 
3,656,149.54 บาท และ 4,002,345.96 บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ –2.66, 4.24 และ 9.47 
ตามลําดับ   โดยเฉพาะในป 2547 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด   เนื่องจากสหกรณมีการขยายตัวใน
การดําเนินงาน พิจารณาจากเงินใหกูยืมและสินทรัพยที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 
มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 3.68 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของดอกเบี้ยจายในการดําเนินงาน พบวาในป 2544, 
2545, 2546 และ 2547 ดอกเบี้ยจายในการดําเนินงานมีมูลคา 40,503.07 บาท 29,389.72 บาท 
19,421.39 บาท และ 14,186.41 บาท       โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ –27.44, –33.92 และ –26.95 
ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2546 มีอัตราการเจริญเติบโตลดลงสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีการลดลง
ของเงินรับฝากอยางตอเนื่อง       โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 
–29.44 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของดอกเบี้ยรับ พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 2547 
ดอกเบี้ยรับมีมูลคา 461,825.49 บาท 325,017 บาท 516,044.54 บาท และ 497,893.25 บาท โดยมี
อัตราการขยายตัวรอยละ –29.62, 58.77 และ –3.52 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2546 มีอัตราการ
เจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีการขยายกิจการดําเนินงานเพิ่มสูงขึ้น พิจารณาจากทุนจด
ทะเบียน สินทรัพยรวมและปริมาณรายไดรวมที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตรา
การขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 8.54 
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 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พบวาในป 2544, 2545, 2546 
และ 2547 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีมูลคา 0 บาท 0 บาท 16,446.38 บาท และ 16,446.38 บาท โดยมี
อัตราการขยายตัวรอยละ 0.00 ในป 2547 เนื่องจากสหกรณมีการขยายกิจการรายไดรวมเพิ่มสูงขึ้น
รวมถึงการควบคุมคาใชจายในการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 
2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 0 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของเงินใหกูยืม พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 2547 
เงินใหกูยืมมีมูลคา 9,855,136.10 บาท 10,400,480 บาท 8,959,963.67 บาท และ 9,657,891.47 บาท 
โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 5.53, –13.85 และ 7.79 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2547 มีอัตราการ
เจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีการขยายตัวในการดําเนินงาน พิจารณาจากการเพิ่มขึ้นของ
เงินใหกูฉุกเฉิน และเงินกูสามัญที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มี
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ –0.18 
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ตารางที่ 4.9  รายการบัญชีสหกรณออมทรพัยมหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ จํากัด  
                     ตั้งแตปพ.ศ. 2544 – 2547 
 

(หนวย : บาท) 
ป  

รายการบัญชี 2544 2545 2546 2547 
ยอดขาย (รายไดรวม) 1,596,723.63 2,134,052.51 2,485,085.68 2,658,510.43 
กําไรสุทธิ 1,205,367.12 1,810,056.46 2,118,587.96 2,291,048.16 
สวนของผูถอืหุน 28,501,541.90 37,933,200.00 42,503,360.39 49,422,736.38 
ผลตอบแทนจากการลงทุน 3,601.85 4,439.92 4,337.24 3,935.83 
เงินลงทุน 66,000.00 3,578,000.00 4,090,000.00 6,102,000.00 
คาใชจายดําเนินงาน 391,356.51 323,996.05 366,497.72 367,462.27 
สินทรัพยหมุนเวียน 18,394,939.04 19,776,513.03 22,490,007.90 23,858,919.04 
สินทรัพยรวม 29,905,137.12 39,685,639.50 44,690,781.98 51,723,210.04 
หนี้สินหมุนเวียน 198,228.10 9,422.00 68,833.63 9,425.50 
หนี้สินรวม 198,228.10 9,422.00 68,833.63 9,425.50 
เงินกูยืมในการดําเนินงาน - - - - 
ทุนจดทะเบียน 27,695,100.00 36,933,200.00 41,379,500.00 48,088,100.00 
ดอกเบี้ยรับจากการดําเนินงาน 1,374,132.50 1,900,266.98 2,204,509.80 2,327,723.02 
ดอกเบี้ยจายในการดําเนินงาน 18,784.00 7,514.72 0 0 
ดอกเบี้ยรับ 199,030.57 197,476.11 245,427.41 214,414.36 
คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ - - - - 
เงินใหกูยืม - - - - 
 
ท่ีมา:  งบการเงินสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จํากัด 
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ตารางที่ 4.10  อัตราสวนความเจริญเติบโตรายการบัญชีสหกรณออมทรพัย  
                       มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จํากัด ตั้งแตปพ.ศ. 2545 - 2547 
 

                                                                                                (หนวย : รอยละ) 
ป  

อัตราสวนความเจริญเติบโต 2545 2546 2547 
 

เฉลีย่ 
ยอดขาย (รายไดรวม) 33.65 16.45 6.98 19.03 
กําไรสุทธิ 50.17 17.05 8.14 25.12 
สวนของผูถอืหุน 33.09 12.05 16.28 20.47 
ผลตอบแทนจากการลงทุน 23.27 -2.31 -9.25 3.90 
เงินลงทุน 5,321.21 14.31 49.19 1,794.90 
คาใชจายดําเนินงาน -17.21 13.12 0.26 -1.28 
สินทรัพยหมุนเวียน 7.51 13.72 6.09 9.11 
สินทรัพยรวม 32.71 12.61 15.74 20.35 
หนี้สินหมุนเวียน -95.25 630.56 -86.31 149.67 
หนี้สินรวม -95.25 630.56 -86.31 149.67 
เงินกูยืมในการดําเนินงาน - - - - 
ทุนจดทะเบียน 33.36 12.04 16.21 20.54 
ดอกเบี้ยรับจากการดําเนินงาน 38.29 16.01 5.59 19.96 
ดอกเบี้ยจายในการดําเนินงาน -59.99 -100.00 - -53.33 
ดอกเบี้ยรับ -0.78 24.28 -12.64 3.62 
คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ - - - - 
เงินใหกูยืม - - - - 
 
ท่ีมา:  งบการเงินสหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยอัสสัมชัญจํากัด 
คํานวณจากตารางที่ 4.9  รายการบัญชีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จํากัด   
                                        ตั้งแตปพ.ศ. 2544  - 2547 
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 จากตารางที่ 4.9 และ 4.10 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จํากัด 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของรายไดรวม พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 2547 
รายไดรวมมีมูลคา 1,596,723.63 บาท 2,134,052.51 บาท 2,485,085.68 บาท และ 2,658,510.43 บาท 
โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 33.65, 16.45 และ 6.98 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2545 มีอัตราการ
เจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีการขยายกิจการมากขึ้น พิจารณาจากปริมาณทุนจดทะเบียน
และเงินลงทุนที่เพิ่มสูงมากขึ้น โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉล่ียรอยละ 
19.03 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของกําไรสุทธิ พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 2547 
กําไรสุทธิมีมูลคา 1,205,367.12 บาท 1,810,056.46 บาท 2,118,587.96 บาท และ 2,291,048.16 บาท 
โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 50.17, 17.05 และ 8.14 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2545 มีอัตราการ
เจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีรายไดรวมเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มี
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 25.12 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของสวนของผูถือหุน พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 
2547 สวนของผูถือหุนมีมูลคา 28,501,541.90 บาท 37,933,200 บาท 42,503,360.39 บาท และ 
49,422,736.38 บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 33.09, 12.05 และ 16.28 ตามลําดับ โดยเฉพาะ
ในป 2545 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีทุนจดทะเบียนสูงขึ้น โดยเฉลี่ยตั้งแตป 
2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 20.47 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของผลตอบแทนจากการลงทุน พบวาในป 2544, 2545, 
2546 และ 2547 ผลตอบแทนจากการลงทุนมีมูลคา 3,601.85 บาท 4,439.92 บาท 4,337.24 บาท และ 
3,935.83 บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 23.27, –2.31 และ –9.25 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 
2545 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีเงินลงทุนเพิ่มสูงขึ้นอยางมากในตั๋วสัญญาใช
เงิน โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 3.90 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของเงินลงทุน พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 2547 
เงินลงทุนมีมูลคา 66,000 บาท 3,578,000 บาท 4,090,000 บาท และ 6,102,000 บาท โดยมีอัตราการ
ขยายตัวรอยละ 5321.21, 14.31 และ 49.19 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2545 มีอัตราการเจริญเติบโต
สูงสุด เนื่องจากสหกรณมีเงินลงทุนระยะยาวเพิ่มสูงขึ้นอยางมากในตั๋วสัญญาใชเงิน โดยเฉลี่ยตั้งแต
ป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 1,794.90 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของคาใชจายดําเนินงาน พบวาในป 2544, 2545, 2546 
และ 2547 คาใชจายดําเนินงานมีมูลคา 391,356.51 บาท 323,996.05 บาท 366,497.72 บาท และ 
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367,462.27 บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ –17.21, 13.12 และ 0.26 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 
2546 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีคาใชจาย คาตอบแทนเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉลี่ย
ตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ –1.28 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของสินทรัพยหมุนเวียน พบวาในป 2544, 2545, 2546 
และ 2547 สินทรัพยหมุนเวียนมีมูลคา 18,394,939.04 บาท 19,776,513.03 บาท 22,490,007.90 บาท 
และ 23,858,919.04 บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 7.51, 13.72 และ 6.09 ตามลําดับ 
โดยเฉพาะในป 2546 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีเงินฝากธนาคารเพิ่มสูงขึ้น 
โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 9.11 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของสินทรัพยรวม พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 
2547 สินทรัพยรวมมีมูลคา 29,905,137.12 บาท 39,685,639.50 บาท 44,690,781.98 บาท และ 
51,723,210.04 บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 32.71, 12.61 และ 15.74 ตามลําดับ โดยเฉพาะ
ในป 2545 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีการขยายกิจการดําเนินงาน พิจารณา
จากปริมาณทุนจดทะเบียนและเงินลงทุนที่เพิ่มสูงสุด โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการ
ขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 20.35 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของหนี้สินหมุนเวียน พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 
2547 หนี้สินหมุนเวียนมีมูลคา 198,228.10 บาท 9,422 บาท 68,833.63 บาท และ 9,425.50 บาท โดย
มีอัตราการขยายตัวรอยละ –95.25, 630.56 และ –86.31 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2546 มีอัตราการ
เจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีคาตอบแทนคางจายเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 
2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 149.67 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของหนี้สินรวม พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 2547 
หนี้สินรวมมีมูลคา 198,228.10 บาท 9,422 บาท 68,833.63 บาท และ 9,425.50 บาท โดยมีอัตราการ
ขยายตัวรอยละ –95.25, 630.56 และ –86.31 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2546 มีอัตราการ
เจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีคาตอบแทนคางจายเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 
2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 149.67 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของทุนจดทะเบียน พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 
2547 ทุนจดทะเบียนมีมูลคา 27,695,100 บาท 36,933,200 บาท 41,379,500 บาท และ 48,088,100 
บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 33.36, 12.04 และ 16.21 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2545 มี
อัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีหุนที่ชําระเต็มมูลคาแลวเพิ่มสูงขึ้น ซ่ึงมีอัตราขยาย
ตัวคอนขางคงที่ในแตละป โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 20.54 
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 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของดอกเบี้ยรับจากการดําเนินงาน พบวาในป 2544, 
2545, 2546 และ 2547 ดอกเบี้ยรับจากการดําเนินงานมีมูลคา 1,374,132.50 บาท 1,900,266.98 บาท 
2,204,509.80 บาท และ 2,327,723.02 บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 38.29, 16.01 และ 5.59 
ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2545 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีกําไรสุทธิและ
รายไดรวมที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 19.96 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของดอกเบี้ยจายในการดําเนินงาน พบวาในป 2544, 
2545, 2546 และ 2547 ดอกเบี้ยจายในการดําเนินงานมีมูลคา 18,784 บาท 7,514.72 บาท 0 บาท และ 
0 บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ –59.99 และ –100.00 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2545 และ ป 
2546 มีอัตราการเจริญเติบโตลดลง เนื่องจากสหกรณมีการชําระเงินกูยืมกองทุนสนับสนุนกิจการ 
สหกรณออมทรัพย โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ -53.33 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของดอกเบี้ยรับ พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 2547 
ดอกเบี้ยรับมีมูลคา 199,030.57 บาท 197,476.11 บาท 245,427.41 บาท และ 214,414.36 บาท โดยมี
อัตราการขยายตัวรอยละ –0.78, 24.28 และ –12.64 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2546 มีอัตราการ
เจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงินเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึง
ป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 3.62 
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ตารางที่ 4.11  รายการบัญชีสหกรณออมทรพัยมหาวิทยาลยัเอเซียอาคเนย จํากดั  
                       ตั้งแตปพ.ศ. 2544 – 2547 
 

(หนวย : บาท) 
ป  

รายการบัญชี 2544 2545 2546 2547 
ยอดขาย (รายไดรวม) 1,829,511.67 2,173,954.34 2,285,542.23 2,534,132.64 
กําไรสุทธิ 1,545,993.14 1,735,930.67 1,761,372.63 2,087,297.45 
สวนของผูถอืหุน 18,968,723.86 22,509,800.73 26,626,173.55 31,600,383.71 
ผลตอบแทนจากการลงทุน - - - - 
เงินลงทุน - - - - 
คาใชจายดําเนินงาน 283,518.53 438,023.67 524,169.60 446,835.19 
สินทรัพยหมุนเวียน 7,555,694.65 8,864,768.66 10,813,354.15 12,006,141.30 
สินทรัพยรวม 22,152,202.05 27,285,566.59 31,698,841.33 35,269,083.10 
หนี้สินหมุนเวียน 1,637,485.05 3,036,835.19 3,311,295.15 1,581,401.94 
หนี้สินรวม 1,637,485.05 3,036,835.19 3,311,295.15 1,581,401.94 
เงินกูยืมในการดําเนินงาน 1,511,177.49 2,911,177.49 3,211,177.49 1,511,177.49 
ทุนจดทะเบียน 18,025,620.00 21,414,760.00 25,366,460.00 30,170,260.00 
ดอกเบี้ยรับจากการดําเนินงาน 1,817,115.97 2,160,628.22 2,277,165.16 2,520,688.59 
ดอกเบี้ยจายในการดําเนินงาน 97,172.50 143,254.49 150,512.73 87,449.99 
ดอกเบี้ยรับ 11,675.70 12,776.12 7,297.07 10,804.05 
คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 66,592.90 98,190.28 168,521.33 184,651.66 
เงินใหกูยืม 7,162,550.50 8,304,356.66 9,375,430.00 9,741,588.68 
 
ท่ีมา:  งบการเงินสหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยเอเซียอาคเนย จํากัด 
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ตารางที่ 4.12  อัตราสวนความเจริญเติบโตรายการบัญชีสหกรณออมทรพัย  
                       มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย จํากัด ตั้งแตปพ.ศ. 2545 - 2547 
 

                                                                                            (หนวย : รอยละ) 
ป  

อัตราสวนความเจริญเติบโต 2545 2546 2547 
 

เฉลีย่ 
ยอดขาย (รายไดรวม) 18.83 5.13 10.88 11.61 
กําไรสุทธิ 12.29 1.47 18.50 10.75 
สวนของผูถอืหุน 18.67 18.29 18.68 18.55 
ผลตอบแทนจากการลงทุน - - - - 
เงินลงทุน - - - - 
คาใชจายดําเนินงาน 54.50 19.67 -14.75 19.80 
สินทรัพยหมุนเวียน 17.33 21.98 11.03 16.78 
สินทรัพยรวม 23.17 16.17 11.26 16.87 
หนี้สินหมุนเวียน 85.46 9.04 -52.24 14.08 
หนี้สินรวม 85.46 9.04 -52.24 14.08 
เงินกูยืมในการดําเนินงาน 92.64 10.31 -52.94 16.67 
ทุนจดทะเบียน 18.80 18.45 18.94 18.73 
ดอกเบี้ยรับจากการดําเนินงาน 18.90 5.39 10.69 11.66 
ดอกเบี้ยจายในการดําเนินงาน 47.42 5.07 -41.90 3.53 
ดอกเบี้ยรับ 9.42 -42.89 48.06 4.87 
คาเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ 47.45 71.63 9.57 42.88 
เงินใหกูยืม 15.94 12.90 3.91 10.91 
 
ท่ีมา:  งบการเงินสหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยเอเซียอาคเนย จํากัด 
คํานวณจากตารางที่ 4.11  รายการบัญชีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย จํากัด   
                                          ตั้งแตปพ.ศ. 2544  - 2547 
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 จากตารางที่ 4.11 และ 4.12 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย จํากัด 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของรายไดรวม พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 2547 
รายไดรวมมีมูลคา 1,829,511.67 บาท 2,173,954.34 บาท 2,285,542.23 บาท และ 2,534,132.64 บาท 
โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 18.83, 5.13 และ 10.88 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2545 มีอัตราการ
เจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีการขยายกิจการมากขึ้น พิจารณาจากเงินใหกูยืมและดอกเบี้ย
รับจากการดําเนินงาน รวมทั้งสหกรณมีสินทรัพยรวมสูงขึ้นมากโดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มี
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 11.61 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของกําไรสุทธิ พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 2547 
กําไรสุทธิมีมูลคา 1,545,993.14 บาท 1,735,930.67 บาท 1,761,372.63 บาท และ 2,087,297.45 บาท 
โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 12.29, 1.47 และ 18.50 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2547 มีอัตราการ
เจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีการขยายกิจการมากขึ้น โดยพิจารณาจากทุนจดทะเบยีนทีเ่พิม่
สูงขึ้นมาก และคาใชจายดําเนินงานที่ลดลง โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัว
เฉล่ียรอยละ 10.75 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของสวนของผูถือหุน พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 
2547 สวนของผูถือหุนมีมูลคา 18,968,723.86 บาท 22,509,800.73 บาท 26,626,173.55 บาท และ 
31,600,383.71 บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 18.67, 18.29 และ 18.68 ตามลําดับ โดยเฉพาะ
ในป 2547 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีการขยายกิจการมากขึ้นพิจารณาจากทนุ
จดทะเบียนที่เพิ่มสูงขึ้นมากซึ่งมีอัตราขยายตัวคอนขางคงที่ โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มี
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 18.55 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของคาใชจายดําเนินงาน พบวาในป 2544, 2545, 2546 
และ 2547 คาใชจายดําเนินงานมีมูลคา 283,518.53 บาท 438,023.67 บาท 524,169.60 บาท และ 
446,835.19 บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 54.50, 19.67และ –14.75 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 
2545 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีการขยายกิจการมากขึ้น พิจารณาจากรายได
รวมและสินทรัพยรวมที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งหนี้สินหมุนเวียน หนี้สินรวม และดอกเบี้ยจายในการ
ดําเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้นมาก โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 19.80 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของสินทรัพยหมุนเวียน พบวาในป 2544, 2545, 2546 
และ 2547 สินทรัพยหมุนเวียนมีมูลคา 7,555,694.65 บาท 8,864,768.66 บาท 10,813,354.15 บาท 
และ 12,006,141.30 บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 17.33, 21.98 และ 11.03 ตามลําดับ 
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โดยเฉพาะในป 2546 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีเงินฝากธนาคารและเงินกู
เพิ่มสูงขึ้นมาก โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 16.78 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของสินทรัพยรวม พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 
2547 สินทรัพยรวมมีมูลคา 22,152,202.05 บาท 27,285,566.59 บาท 31,698,841.33 บาท และ 
35,269,083.10 บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 23.17, 16.17 และ 11.26 ตามลําดับ โดยเฉพาะ
ในป 2546 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีเงินฝากธนาคารและเงินกูเพิ่มสูงขึ้น
มาก โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 16.87 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของหนี้สินหมุนเวียน พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 
2547 หนี้สินหมุนเวียนมีมูลคา 1,637,485.05 บาท 3,036,835.19 บาท 3,311,295.15 บาท และ 
1,581,401.94 บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 85.46, 9.04 และ –52.24 ตามลําดับ โดยเฉพาะใน
ป 2545 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษเพิ่มสูงขึ้นมาก 
โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 14.08 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของหนี้สินรวม พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 2547 
หนี้สินรวมมีมูลคา 1,637,485.05 บาท 3,036,835.19 บาท 3,311,295.15 บาท และ 1,581,401.94 
บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 85.46, 9.04 และ –52.24 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2545 มี
อัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยเฉลี่ย
ตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 14.08 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของเงินกูยืมในการดําเนินงาน พบวาในป 2544, 2545, 
2546 และ 2547 เงินกูยืมในการดําเนินงานมีมูลคา 1,511,177.49 บาท 2,911,177.49 บาท 
3,211,177.49  บาท   และ  1,511,177.49  บาท       โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ  92.64, 10.31 และ 
–52.94 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2545 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด    เนื่องจากสหกรณมีเงินรับ
ฝากออมทรัพยพิเศษเพิ่มสูงขึ้น และในป 2547 มีอัตราการเจริญเติบโตลดลง เนื่องจากสหกรณมีเงิน
รับฝากออมทรัพยพิเศษลดลง โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ      
–0.89  

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของทุนจดทะเบียน พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 
2547 ทุนจดทะเบียนมีมูลคา 18,025,620 บาท 21,414,760 บาท 25,366,460 บาท และ 30,170,260 
บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 18.80, 18.45 และ 18.94 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2547 มี
อัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีหุนที่ชําระเต็มมูลคาเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยเฉลี่ยตั้งแตป 
2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 18.73 
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 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของดอกเบี้ยรับจากการดําเนินงาน พบวาในป 2544, 
2545, 2546 และ 2547 ดอกเบี้ยรับจากการดําเนินงานมีมูลคา 1,817,155.97 บาท 2,160,628.22 บาท 
2,277,165.16 บาท และ 2,520,688.59 บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 18.90, 5.39 และ 10.69 
ตามลําดับ  โดยเฉพาะในป 2545 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด  เนื่องจากสหกรณมีรายไดรวม      
สินทรัพยรวมและเงินใหกูยืมเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัว
เฉล่ียรอยละ 11.66 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของดอกเบี้ยจายในการดําเนินงาน พบวาในป 2544, 
2545, 2546 และ 2547 ดอกเบี้ยจายในการดําเนินงานมีมูลคา 97,172.50 บาท 143,254.49 บาท 
150,512.73 บาท และ 87,449.99 บาท โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 47.42, 5.07 และ –41.90 
ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2545 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีหนี้สินหมุนเวียน
และหนี้สินรวมเพิ่มสูงขึ้นมาก และในป 2547 มีอัตราการเจริญเติบโตลดลง เนื่องจากสหกรณมี
หนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินรวมลดลง โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
รอยละ 3.53 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของดอกเบี้ยรับ พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 2547 
ดอกเบี้ยรับมีมูลคา 11,675.70 บาท 12,776.12 บาท 7,297.07 บาท และ 10,804.05 บาท โดยมีอัตรา
การขยายตัวรอยละ  9.42,  –42.89 และ  48.06 ตามลําดับ   โดยเฉพาะในป  2547  มีอัตราการ
เจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีเงินฝากออมทรัพยของธนาคารเพิ่มสูงขึ้นมาก โดยเฉลี่ยตั้งแต
ป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 4.87 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พบวาในป 2544, 2545, 2546 
และ 2547 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีมูลคา 66,592.90 บาท 98,190.28 บาท 168,521.33 บาท และ 
184,651.66 บาท  โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ  47.45,  71.63 และ  9.57 ตามลําดับ  โดยเฉพาะใน
ป 2546 มีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีการขยายกิจการดําเนินงานเพิ่มสูงขึ้น 
พิจารณาจากสินทรัพยหมุนเวียนที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัว
เฉล่ียรอยละ 42.88 

 การวิเคราะหความเจริญเติบโตของเงินใหกูยืม พบวาในป 2544, 2545, 2546 และ 2547 
เงินใหกูยืมมีมูลคา 7,162,550.50 บาท 8,304,356.66 บาท 9,375,430 บาท และ 9,741,588.68 บาท 
โดยมีอัตราการขยายตัวรอยละ 15.94, 12.90 และ 3.91 ตามลําดับ โดยเฉพาะในป 2545 มีอัตราการ
เจริญเติบโตสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีสินทรัพยรวมและดอกเบี้ยรับจากการดําเนินงานเพิ่มสูงขึ้น
มาก โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 10.91 
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ตารางที่ 4.13  อัตราสวนความเจริญเติบโตรายการบัญชีเฉลี่ย 4 ปของสหกรณออมทรพัยมหาวิทยาลยัเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
                                                                (หนวย : รอยละ)                                       

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาชัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร  
รายการบัญชี มหาวิทยาลัย 

กรุงเทพ 
มหาวิทยาลัย 

เกริก 
มหาวิทยาลัย 
ธุรกิจบัณฑิตย 

มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย 

มหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญ 

มหาวิทยาลัย 
เอเซียอาคเนย 

 
คาเฉลี่ย 

ยอดขาย (รายไดรวม) 5.89 8.56 8.94 4.35 19.03 11.61 9.73 
กําไรสุทธิ 6.57 18.54 17.85 4.07 25.12 10.75 13.82 
สวนของผูถือหุน 18.14 18.18 18.93 11.42 20.47 18.55 17.62 
ผลตอบแทนจากการลงทุน 992.35 194.45 1,620.87 - 3.90 - 702.89 
เงินลงทุน 111.71 7,207.50 136.20 8,034.32 1,794.90 - 3,456.93 
คาใชจายดําเนินงาน 1.09 -4.08 -3.72 10.41 -1.28 19.8 3.70 
สินทรัพยหมุนเวียน 1.53 -9.06 -5.46 10.16 9.11 16.78 3.84 
สินทรัพยรวม 15.54 11.77 14.35 10.21 20.35 16.87 14.85 
หนี้สินหมุนเวียน -0.31 -6.66 8.29 -14.67 149.67 14.08 25.07 
หนี้สินรวม 0.18 -6.57 8.42 -14.67 149.67 14.08 25.19 
 
ที่มา:  งบการเงินสหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแตปพ.ศ. 2544 - 2547 
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 ตารางที่ 4.13 (ตอ)  
 
                                                                                                                                                                                                                                 (หนวย : รอยละ)                                       

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาชัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร  
รายการบัญชี มหาวิทยาลัย 

กรุงเทพ 
มหาวิทยาลัย 

เกริก 
มหาวิทยาลัยธุรกิจ

บัณฑิตย 
มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย 

มหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญ 

มหาวิทยาลัย 
เอเซียอาคเนย 

 
คาเฉลี่ย 

เงินกูยืมในการดําเนินงาน -0.89 -6.67 8.64 -15.44 - 16.67 0.46 
ทุนจดทะเบียน 18.14 18.52 19.66 11.57 20.54 18.73 17.86 
ดอกเบี้ยรับจากการดําเนินงาน 1.85 4.88 10.14 3.68 19.96 11.66 8.70 
ดอกเบี้ยจายในการดําเนินงาน -27.91 -29.81 -15.41 -29.44 -53.33 3.53 -25.40 
ดอกเบี้ยรับ 16.32 77.60 -37.35 8.54 3.62 4.87 12.27 
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - 0.16 -5.76 0 - 42.88 9.32 
เงินใหกูยืม - 3.62 9.66 -0.18 - 10.91 6.00 
 
ที่มา:  งบการเงินสหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแตปพ.ศ. 2544 - 2547 
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บทที่ 4      จากตารางที่  4.13  การวิเคราะหความเจริญเติบโตรายการบัญชีเฉลี่ย 4 ปของสหกรณ
ออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 1.  การวิเคราะหความเจริญเติบโต (Growth Rate) คือ การนําเอางบการเงินของสหกรณ
ที่จัดทําขึ้นสําหรับงวดบัญชีหลาย ๆ งวด หลาย ๆ ป มาศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของรายการแตละ
รายการที่ปรากฏในงบการเงินเหลานั่น เชน การเปรียบเทียบรายไดรวมวาไดมีการเปลี่ยนแปลง
อยางไรเพิ่มขึ้นหรือลดลงในอัตรารอยละเทาไร ผูทําการวิเคราะหจะไดเห็นภาพพจน ประวัติ
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญๆ ไมวาจะเปนเรื่องของความสามารถในการหารายไดซ่ึงไดจาก
งบกําไร ขาดทุน เปรียบเทียบหรือสถานะทางการเงิน ซ่ึงดูไดจากงบดุลเปรียบเทียบจากอดีตถึง
ปจจุบันของ สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 6 แหง ดังนี้ 
 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จํากัด 
 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกริก จํากัด 
 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จํากัด 
 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย จํากัด 
 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จํากัด 
 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย จํากัด 
 พบวาคาเฉลี่ยรายไดรวมมีอัตราการขยายตัวรอยละ 5.89, 8.56, 8.94, 4.35, 19.03 
และ 11.61 ตามลําดับ โดยเฉพาะสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จํากัด มีอัตราการ
ขยายตัวคาเฉลี่ยรายไดรวมสูงสุดเนื่องจากสหกรณมีปริมาณทุนจดทะเบียนและเงินลงทุนเพิ่มสูงขึ้น 
โดยรวมคาเฉลี่ยรายไดรวมของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร มี
อัตราการขยายตัวคิดเปนรอยละ 9.73   แสดงใหเห็นวาสหกรณมีการขยายกิจการเนื่องจากสหกรณมี
เงินลงทุนสินทรัพยรวม ทุนจดทะเบียน เงินใหกูยืม และดอกเบี้ยรับจากการดําเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้น 
 พบวาคาเฉลี่ยกําไรสุทธิมีอัตราการขยายตัวรอยละ 6.57, 18.54, 17.85, 4.07, 25.12 
และ 10.75 ตามลําดับ โดยเฉพาะสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จํากัด มีอัตราการ
ขยายตัวคาเฉลี่ยกําไรสุทธิสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีรายไดรวมเพิ่มสูงขึ้นโดยรวมคาเฉลี่ยกําไรสุทธิ
ของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน  ในเขตกรุงเทพมหานคร  มีอัตราการขยายตัวคิดเปน
รอยละ 13.82 แสดงใหเห็นวาสหกรณมีการขยายกิจการ เนื่องจากสหกรณมีรายไดรวม เงินลงทุน 
ทุนจดทะเบียนที่เพิ่มสูงขึ้น และประสิทธิภาพในการควบคุมคาใชจายดําเนินงานที่ลดลง 
 พบวาคาเฉลี่ยสวนของผูถือหุน มีอัตราการขยายตัวรอยละ 18.14, 18.18, 18.93, 
11.42, 20.47 และ 18.55 ตามลําดับ โดยเฉพาะสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จํากัด         
มีอัตราการขยายตัวคาเฉลี่ยสวนของผูถือหุนสูงสุด  เนื่องจากสหกรณมีทุนจดทะเบียนเพิ่มสูงขึ้น 
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โดยรวมคา เฉลี่ ยสวนของผู ถือหุนของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย เอกชน  ในเขต
กรุงเทพมหานคร      มีอัตราการขยายตัวคิดเปนรอยละ  17.62  แสดงใหเห็นวาสหกรณมีการขยาย
กิจการและทุนจดทะเบียนเพิ่มสูงขึ้น 
 พบวาคาเฉลี่ยผลตอบแทนจากการลงทุน มีอัตราการขยายตัวรอยละ 992.35, 194.45, 
1,620.87 และ 3.90 ตามลําดับ โดยเฉพาะสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จํากัด มี
อัตราการขยายตัวคาเฉลี่ยผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีเงินลงทุนเพิ่มสูงขึ้น 
โดยรวมคาเฉลี่ยผลตอบแทนจากการลงทุนของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร    มีอัตราการขยายตัวคิดเปนรอยละ  702.89  แสดงใหเห็นวาสหกรณมีการขยาย
กิจการ   เนื่องจากสหกรณมีเงินลงทุนเพิ่มสูงขึ้นและหนี้สินลดลง 
 พบวาคาเฉลี่ยเงินลงทุน มีอัตราการขยายตัวรอยละ 111.71, 7,207.50, 136.20, 
8,034.32 และ 1,794.90 ตามลําดับ โดยเฉพาะสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย จํากัด 
มีอัตราการขยายตัวคาเฉลี่ยเงินลงทุนสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีการขยายตัวของตั๋วสัญญาใชเงินของ
ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย และสลากออมสินพิเศษเพิ่มสูงขึ้น โดยรวมคาเฉลี่ยเงิน
ลงทุนของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร มีอัตราการขยายตัวคิด
เปนรอยละ 3,456.93 แสดงใหเห็นวาสหกรณมีการขายหุน ทุนจดทะเบียนและการขยายตัวของตั๋ว
สัญญาใชเงินของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทยและสลากออมสินพิเศษเพิ่มสูงขึ้น 
 พบวาคาเฉลี่ยคาใชจายดําเนินงาน มีอัตราการขยายตัวรอยละ 1.09, –4.08, –3.72, 
10.41, –1.28 และ 19.80 ตามลําดับ โดยเฉพาะสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย จํากัด 
มีอัตราการขยายตัวคาเฉลี่ยคาใชจายดําเนินงานสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีเงินลงทุนเพิ่มสูงขึ้น 
โดยรวมคาเฉลี่ยคาใชจายดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน  ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีอัตราการขยายตัวคิดเปนรอยละ 3.70 แสดงใหเห็นวาสหกรณมีการขยายกิจการ
ดําเนินงานเพื่อแสวงหากําไรสุทธิ และรายไดรวมเพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งในสวนสหกรณที่มีอัตราการ
เจริญเติบโตลดลง   แสดงใหเห็นวาสหกรณมีประสิทธิภาพในการควบคุมคาใชจาย 
 พบวาคาเฉลี่ยสินทรัพยหมุนเวียน มีอัตราการขยายตัวรอยละ 1.53, –9.06, –5.46, 
10.16, 9.11 และ 16.78 ตามลําดับ   โดยเฉพาะสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย จํากัด 
มีอัตราการขยายตัวคาเฉลี่ยสินทรัพยหมุนเวียนสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีเงินฝากธนาคารและเงินกู
เพิ่มสูงขึ้น โดยรวมคาเฉลี่ยสินทรัพยหมุนเวียนของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีอัตราการขยายตัวคิดเปนรอยละ 3.84 แสดงใหเห็นวาสหกรณมีเงินลงทุนระยะ
ส้ัน เงินฝากธนาคารและเงินกูเพิ่มสูงขึ้น อีกทั้งการลดลงในสลากออมสินพิเศษทําใหเงินลงทุนระยะ
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ยาวลดลง รวมทั้งในสวนสหกรณที่มีอัตราการเจริญเติบโตลดลงแสดงใหเห็นวาสหกรณมีเงินลงทุน
ระยะสั้นลดลง 
 พบวาคาเฉลี่ยสินทรัพยรวมมีอัตราการขยายตัวรอยละ 15.54, 11.77, 14.35, 10.21, 
20.35 และ 16.87 ตามลําดับ โดยเฉพาะสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จํากัด มีอัตราการ
ขยายตัวคาเฉลี่ยสินทรัพยรวมสูงสุด  เนื่องจากสหกรณมีปริมาณทุนจดทะเบียนและเงินลงทุนเพิ่ม
สูงขึ้น  โดยรวมคาเฉลี่ยสินทรัพยรวมของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน  ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีอัตราการขยายตัวคิดเปนรอยละ 14.85 แสดงใหเห็นวาสหกรณมีปริมาณทุนจด
ทะเบียนและเงินลงทุนระยะยาวเพิ่มสูงขึ้น 
 พบวาคาเฉลี่ยหนี้สินหมุนเวียนมีอัตราการขยายตัวรอยละ–0.31, –6.66, 8.29, –14.67, 
149.67 และ 14.08 ตามลําดับ โดยเฉพาะสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จํากัด มีอัตรา
การขยายตัวคาเฉลี่ยหนี้สินหมุนเวียนสูงสุดเนื่องจาก สหกรณมีคาตอบแทนคางจายเพิ่มสูงขึ้น 
โดยรวมคา เฉลี่ ยหนี้ สินหมุนเวียนของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย เอกชน  ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีอัตราการขยายตัวคิดเปนรอยละ 25.07  แสดงใหเห็นวาสหกรณมีเงินรับฝาก 
และคาตอบแทน     คางจายเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งในสวนสหกรณที่มีอัตราการเจริญเติบโตลดลง แสดง
ใหเห็นวามีปริมาณเงินรับฝากลดลง 
 พบวาคาเฉลี่ยหนี้สินรวม มีอัตราการขยายตัวรอยละ 0.18, –6.57, 8.42, –14.67, 
149.67 และ14.08 ตามลําดับโดยเฉพาะสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จํากัด มีอัตราการ
ขยายตัวคาเฉลี่ยหนี้สินรวมสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีคาตอบแทนคางจายเพิ่มสูงขึ้น โดยรวม        
คาเฉลี่ยหนี้สินรวมของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร มีอัตราการ
ขยายตัวคิดเปนรอยละ 25.19 แสดงใหเห็นวาสหกรณมีเงินรับฝากประจํา เงินรับฝากออมทรัพย
พิเศษ และคาตอบแทนคางจายเพิ่มสูงขึ้น 
 พบวาคาเฉลี่ยเงินกูยืนในการดําเนินงาน มีอัตราการขยายตัวรอยละ –0.89, –6.67, 
8.64, –15.44 และ 16.67 ตามลําดับ โดยเฉพาะสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย จํากัด    
มีอัตราการขยายตัวคาเฉลี่ยเงินกูยืมในการดําเนินงานสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีเงินรับฝากออม
ทรัพยพิเศษเพิ่มสูงขึ้น  โดยรวมคาเฉล่ียเงินกูยืมในการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร มีอัตราการขยายตัวคิดเปนรอยละ 0.46 แสดงใหเหน็วา
สหกรณมีเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งในสวนสหกรณที่มีอัตราการเจริญเติบโต
ลดลง แสดงใหเห็นวา สหกรณมีเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษลดลง 
 พบวาคาเฉลี่ยทุนจดทะเบียน มีอัตราการขยายตัวรอยละ 18.14, 18.52, 19.66, 11.57, 
20.54 และ 18.73 ตามลําดับ โดยเฉพาะสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จํากัด มีอัตราการ
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ขยายตัวคาเฉลี่ยทุนจดทะเบียนสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีหุนที่ชําระเต็มมูลคาแลวเพิ่มสูงขึ้น 
โดยรวมคาเฉลี่ยทุนจดทะเบียนของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
มีอัตราการขยายตัวคิดเปนรอยละ 17.86 แสดงใหเห็นวาสหกรณมีหุนที่ชําระเต็มมูลคาแลวเพิ่ม
สูงขึ้น ซ่ึงมีอัตราขยายตัวคอนขางคงที่ในแตละป 
 พบวาคาเฉลี่ยดอกเบี้ยรับจากการดําเนินงาน มีอัตราการขยายตัวรอยละ 1.85, 4.88, 
10.14, 3.68, 19.96 และ 11.66 ตามลําดับ    โดยเฉพาะสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
จํากัด มีอัตราการขยายตัวคาเฉลี่ยดอกเบี้ยรับจากการดําเนินงานสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีกําไรสุทธิ
และรายไดรวมที่เพิ่มสูงขึ้น โดยรวมคาเฉลี่ยดอกเบี้ยรับจากการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร มีอัตราการขยายตัวคิดเปนรอยละ 8.70 แสดงใหเหน็วา
สหกรณมีรายไดรวม กําไรสุทธิ เงินลงทุน เงินใหกูยืมและสินทรัพยเพิ่มสูงขึ้น 
 พบวาคาเฉลี่ยดอกเบี้ยจายในการดําเนินงาน  มีอัตราการขยายตัวรอยละ  –27.91,      
–29.81, –15.41, –29.44, –53.33 และ 3.53 ตามลําดับ โดยเฉพาะสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย   
เอเซียอาคเนย จํากัด มีอัตราการขยายตัวคาเฉลี่ยดอกเบี้ยจายในการดําเนินงานเพิ่มขึ้นสูงสุด 
เนื่องจากสหกรณมีหนี้สินหมุนเวียนและหนี้สินรวมเพิ่มสูงขึ้น ในทางตรงกันขามสหกรณออม
ทรัพยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จํากัด มีอัตราการขยายตัวคาเฉลี่ยดอกเบี้ยจายในการดําเนินงานลดลง
สูงสุด เนื่องจากสหกรณมีการชําระเงินกูยืมกองทุนสนับสนุนกิจการสหกรณออมทรัพย โดยรวม
คาเฉลี่ยดอกเบี้ยจายในการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน  ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีอัตราการขยายตัวคิดเปนรอยละ –25.40 แสดงใหเห็นวาสหกรณมีเงินรับฝาก 
หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินรวมลดลงและมีการชําระเงินกูยืมกองทุนสนับสนุนกิจการสหกรณออม
ทรัพย 
 พบวาคาเฉลี่ยดอกเบี้ยรับมีอัตราการขยายตัวรอยละ 16.32, 77.60, –37.35, 8.54, 3.62 
และ 4.87 ตามลําดับ โดยเฉพาะสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกริก จํากัด มีอัตราการขยายตัว
คาเฉลี่ยดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีเงินลงทุนเพิ่มสูงขึ้น โดยรวมคาเฉลี่ยดอกเบี้ย
รับของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน  ในเขตกรุงเทพมหานคร   มีอัตราการขยายตัวคิด
เปนรอยละ 12.27 แสดงใหเห็นวาสหกรณมีเงินลงทุน ทุนจดทะเบียน สินทรัพยรวม ปริมาณรายได
รวม ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใชเงิน และเงินฝากออมทรัพยของธนาคารเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งในสวนสหกรณ
ที่มีอัตราการเจริญเติบโตลดลงแสดงใหเห็นวาสหกรณมีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารลดลง 
 พบวาคาเฉลี่ยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีอัตราการขยายตัวรอยละ 0.16, –5.76, 0 และ 
42.88 ตามลําดับ โดยเฉพาะสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย จํากัด   มีอัตราการ
ขยายตัวคาเฉลี่ยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นสูงสุด  เนื่องจากสหกรณมีการขยายกิจการดําเนินงาน
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เพิ่มสูงขึ้น พิจารณาจากสินทรัพยหมุนเวียนที่เพิ่มสูงขึ้น โดยรวมคาเฉลี่ยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ 
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร มีอัตราการขยายตัวคิดเปนรอยละ 
9.32 แสดงใหเห็นวามีการขยายกิจการดําเนินงานเพิ่มสูงขึ้นพิจารณาจากสินทรัพยหมุนเวียนที่เพิ่ม
สูงขึ้น 
 พบวาคาเฉลี่ยเงินใหกูยืมมีอัตราการขยายตัวรอยละ 3.62, 9.66, –0.18 และ 10.91 
ตามลําดับ โดยเฉพาะสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย จํากัด มีอัตราการขยายตัว
คาเฉลี่ยเงินใหกูยืมเพิ่มขึ้นสูงสุด เนื่องจากมีสินทรัพยรวมและดอกเบี้ยรับจากการดําเนินงานเพิ่ม
สูงขึ้นมาก  โดยรวมคาเฉลี่ยเงินใหกูยืมของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน  ในเขต
กรุงเทพมหานคร มีอัตราการขยายตัวคิดเปนรอยละ 6.00 แสดงใหเห็นวาสหกรณมีการขยายกิจการ 
ลูกหนี้ระยะสั้น ดอกเบี้ยรับ และสินทรัพยรวมเพิ่มสูงขึ้น  
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ตารางที่ 4.14  อัตราสวนทางการเงินของสหกรณออมทรพัยมหาวิทยาลยักรุงเทพ จํากดั 
                       ตั้งแตปพ.ศ. 2544 – 2547 
 

                                                                                                      (หนวย : รอยละ/เทา) 
ป  

อัตราสวนทางการเงิน 2544 2545 2546 2547 
 

เฉลีย่ 
การวิเคราะหความสามารถในการทํากําไร 
อัตรากําไรสุทธิ 87.39 88.49 88.24 89.06 88.29 
ผลตอบแทนตอสินทรัพย 5.75 5.39 4.90 4.51 5.14 
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนสามัญ 7.04 6.42 5.68 5.16 6.07 
การวิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
อัตราการหมุนเวียนของสินทรพัยรวม 0.07 0.06 0.06 0.05 0.06 
อัตราการหมุนเวียนของเงินลงทุน 0.04 0.31 0.32 0.31 0.24 
อัตราสวนรายไดรับตอคาใชจาย 792.81 868.67 850.23 913.76 856.37 
อัตราสวนดอกเบี้ยรับตอดอกเบี้ยจาย 1,870.32 2,290.13 3,152.38 5,389.16 3,175.50 
อัตราสวนดอกเบี้ยจายตอสินทรัพยรวม 0.28 0.20 0.12 0.07 0.17 
การวิเคราะหสภาพคลอง 
อัตราสวนทุนหมุนเวียน 4.13 2.89 3.96 3.95 3.73 
การวิเคราะหความเสี่ยง(ดานการเงิน) 
อัตราสวนหนี้สนิตอสวนของผูถือหุน 15.36 12.70 10.26 9.34 11.92 
อัตราสวนเงินกูยืมตอทุนจดทะเบียน - - - - - 
การวิเคราะหความเสี่ยง(ดานธุรกิจ) 
คาสัมประสิทธิ์ความแปรผัน (รายไดรวม) 7.30 
คาสัมประสิทธิ์ความแปรผัน (กําไรสุทธิ) 8.00 
 
ท่ีมา:  งบการเงินสหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยกรุงเทพ จํากัด 
คํานวณจากตารางที่ 4.1 รายการบัญชีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จํากัด  

 ตั้งแตปพ.ศ.2544 – 2547 
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4.2  การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) 
 จากตารางที4่.14การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
กรุงเทพ จํากดั พบวาตั้งแตในป 2544 ถึงป 2547  
 อัตรากําไรสุทธิคิดเปนรอยละ  87.39,  88.49,  88.42  และ  89.06 ตามลําดับ  แสดงวา
รายไดรวมมีคามากกวาผลตอบแทนจากกาํไรสุทธิที่ไดรับ โดยเฉพาะในป 2547 มีอัตรากําไรสุทธิ
สูงสุด โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547   อัตรากําไรสุทธิคิดเปนรอยละ 88.29  คาเฉลี่ยของสหกรณ
เทากับรอยละ 80 จากคาที่คํานวณไดสูงกวาคาเฉลี่ยของสหกรณ แสดงใหเห็นวาสหกรณมีกําไร
สุทธิสูงหรือมีความสามารถและประสิทธิภาพในการควบคุมคาใชจายดําเนินงานไดเหมาะสม 
 อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยคิดเปนรอยละ 5.75, 5.39, 4.90 และ 4.51 ตามลําดับ 
แสดงวาสินทรัพยรวมมีคามากกวากําไรสทุธิที่ไดรับโดยเฉพาะในป 2544 มีอัตราสวนผลตอบแทน
ตอสินทรัพยสูงสุด โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 ผลตอบแทนตอสินทรัพยคิดเปนรอยละ 5.14   
ซ่ึงมีคาต่ํากวาคาเฉลี่ยของสหกรณเทากับรอยละ 10  แสดงใหเห็นวาสหกรณยังไมมีประสิทธิภาพ
ในการทํากําไร  
 อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนสามัญคิดเปนรอยละ 7.04, 6.42, 5.68 และ 
5.16 ตามลําดับ แสดงวาสวนของผูถือหุนมีคามากกวากําไรสุทธิที่ไดรับโดยเฉพาะในป 2544 มี
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนสามัญสูงสุด โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 ผลตอบแทนตอ
สวนของผูถือหุนสามัญคิดเปนรอยละ 6.07  อัตราสวนที่ต่ํากวาคาเฉลี่ยอัตราสวนอุตสาหกรรม
เทากับรอยละ 8 แสดงใหเห็นวาสหกรณมีความสามารถในการสรางกําไรไดต่ํา หรือมีสวนของผูถือ
หุนสามัญมากเกินไปซึ่งอาจเปนเพราะธุรกิจไมจัดหาเงินจากการกูยืม การกูยืมเงินถึงแมจะตองจาย   
ดอกเบี้ย แตดอกเบี้ยจายถือเปนคาใชจายทําใหประหยัดภาษีและหากธุรกิจสามารถทํากําไรได      
สูงกวาอัตราดอกเบี้ย  สวนที่สูงกวาจะเปนประโยชนที่เพิ่มขึ้นสําหรับผูถือหุนสามัญ 
  อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวมมีคาเทากับ 0.07, 0.06, 0.06 และ 0.05 เทา 
ตามลําดับ  แสดงวาสินทรัพยรวมเฉลีย่มคีามากกวารายไดจากการดําเนินงานที่ไดรับ  โดยเฉพาะใน
ป 2544 มีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวมสูงสุด โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 อัตราการ
หมุนเวียนของสินทรัพยรวมมีคาเทากับ 0.06 เทาอัตราสวนที่ต่ํากวาคาเฉลี่ยของสหกรณเทากับ 0.12 
เทา  แสดงใหเห็นวาธุรกจิมกีารใชสินทรัพยเพื่อสรางรายไดจากการดาํเนินงานไดนอย 
 อัตราการหมุนเวียนของเงินลงทุน คิดเปนรอยละ 0.04, 0.31, 0.32 และ 0.31 ตามลําดับ 
แสดงวาเงนิลงทุนมีคามากกวาผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไดรับ โดยเฉพาะป 2546 มีอัตราการ
หมุนเวียนของเงินลงทุนสูงสุด โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 อัตราการหมุนเวียนของเงินลงทุน 
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คิดเปนรอยละ 0.24 แสดงใหเห็นวาผลตอบแทนจาการลงทุนมีสัดสวนที่นอยเมื่อเทยีบกับเงินลงทนุ 
แสดงถึงสหกรณนําเงินไปลงทุนเพื่อใหเกดิผลตอบแทนไดอยางไมมีประสิทธิภาพ 
 อัตราสวนรายไดรับตอคาใชจายคิดเปนรอยละ 729.81, 868.67, 850.23 และ 913.76 
ตามลําดับ แสดงวารายไดจากการดําเนินงานมีคามากกวาคาใชจายดําเนนิงาน โดยเฉพาะในป 2547 
มีอัตราสวนรายไดรับตอคาใชจายสูงสุด โดยเฉล่ียตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 อัตราสวนรายไดรับตอ
คาใชจายคิดเปนรอยละ 856.37 แสดงใหเหน็วามีการประหยัดคาใชจายอยางมาก ซ่ึงแสดงถึงความมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางดานดําเนนิงาน 
 อัตราสวนดอกเบี้ยรับตอดอกเบี้ยจายคิดเปนรอยละ 1,870.32, 2,290.13, 3,152.38 และ 
5,389.16 ตามลําดับ แสดงวาดอกเบี้ยรับจากการดําเนินงานมากกวาดอกเบี้ยจายในการดําเนินงานที่
ไดรับโดยเฉพาะในป 2547 มีอัตราสวนดอกเบี้ยรับตอดอกเบี้ยจายคิดเปนรอยละ 3,175.50 แสดงให
เห็นวาดอกเบี้ยรับจากการดําเนินงานมากกวาดอกเบี้ยจายในการดําเนินงานซึ่งในการหารายไดจาก
ดอกเบี้ยนี้ไมเปนการรับภาระดอกเบี้ยสงผลใหคุมคาที่จะทําธุรกิจหรือมีประสิทธิภาพในการ
ดําเนินงาน 
 อัตราสวนดอกเบี้ยจายตอสินทรัพยรวมคิดเปนรอยละ 0.28, 0.20, 0.12 และ 0.07 
ตามลําดับ แสดงวาสินทรัพยรวมมีคามากกวาดอกเบี้ยจายในการดําเนินงานอยางมากโดยเฉพาะใน
ป 2544 มีอัตราสวนดอกเบี้ยจายตอสินทรัพยรวมสูงสุด   โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 คิดเปน 
รอยละ 0.17 แสดงใหเห็นวาสินทรัพยรวมมีคามากกวาดอกเบี้ยจายเปนอยางมาก สหกรณมี
คาใชจายเกี่ยวกับดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับสินทรัพยรวมแลวนอยมาก ซ่ึงสะทอนถึงการบริหาร
สินทรัพยที่จะกอใหเกิดรายไดมากกวาการใชจาย 
 อัตราสวนทุนหมุนเวียน มีคาเทากับ 4.13, 2.89, 3.96 และ 3.95 เทาตามลําดับ แสดงวา
สินทรัพยหมุนเวียนมีคามากกวาหนี้สินหมุนเวียน โดยเฉพาะในป 2544 มีอัตราสวนทุนหมุนเวียน
สูงสุด โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีคาเทากับ 3.73 เทา อัตราสวนที่ต่ํากวาคาเฉลี่ยของ 
สหกรณเทากับ 210 เทา แสดงใหเห็นวาสหกรณยังไมมีประสิทธิภาพจากสภาพคลองในการ
ดําเนินงานของกิจการ 
 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนคิดเปนรอยละ 15.36, 12.70, 10.26 และ 9.34 
ตามลําดับ แสดงวาสวนของผูถือหุนมีคามากกวาหนี้สินรวม โดยเฉพาะในป 2544 มีอัตราสวน
หนี้สินตอสวนของผูถือหุนสูงสุด โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผู
ถือหุนคิดเปนรอยละ 11.92 อัตราสวนหนี้ต่ํากวาคาเฉลี่ยอัตราสวนอุตสาหกรรมเทากับ 95% แสดง
ใหเห็นวาสหกรณมีหนี้สินนอยกวาสวนของผูถือหุน และมีความคลองตัวสูงขณะเดียวกันมีความ
เสี่ยงทางการเงินต่ํา 
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 ความเสี่ยงดานธุรกิจคาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของรายไดรวมคิดเปนรอยละ 7.30 
แสดงใหเห็นวาความผันผวนของรายไดรวมมีไมมากนัก จึงทําใหความเสี่ยงของรายไดรวมของ
ธุรกิจไมมาก และคาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของกําไรสุทธิ คิดเปนรอยละ 8.00 แสดงใหเห็น
วาความผันผวนของกําไรสุทธิมีไมมากนัก จึงทําใหความเสี่ยงของกําไรสุทธิของธุรกิจไมมาก 
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ตารางที่ 4.15  อัตราสวนทางการเงินของสหกรณออมทรพัยมหาวิทยาลยัเกริก จํากัด 
                       ตั้งแตปพ.ศ. 2544 – 2547 
 

                                                                                                      (หนวย : รอยละ/เทา) 
ป  

อัตราสวนทางการเงิน 2544 2545 2546 2547 
 

เฉลีย่ 
การวิเคราะหความสามารถในการทํากําไร 
อัตรากําไรสุทธิ 51.00 58.37 61.18 66.26 59.20 
ผลตอบแทนตอสินทรัพย 3.10 3.07 3.58 3.76 3.38 
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนสามัญ 4.62 4.59 4.72 4.68 4.65 
การวิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
อัตราการหมุนเวียนของสินทรพัยรวม 0.06 0.05 0.06 0.06 0.06 
อัตราการหมุนเวียนของเงินลงทุน 2.48 0.01 0.06 0.08 0.66 
อัตราสวนรายไดรับตอคาใชจาย 204.07 240.23 257.61 296.38 249.57 
อัตราสวนดอกเบี้ยรับตอดอกเบี้ยจาย 599.35 703.60 970.10 2,076.00 1,087.26 
อัตราสวนดอกเบี้ยจายตอสินทรัพยรวม 0.96 0.65 0.48 0.23 0.58 
การวิเคราะหสภาพคลอง 
อัตราสวนทุนหมุนเวียน 1.66 1.28 1.29 1.60 1.46 
การวิเคราะหความเสี่ยง(ดานการเงิน) 
อัตราสวนหนี้สนิตอสวนของผูถือหุน 44.37 44.97 27.17 19.83 34.09 
อัตราสวนเงินกูยืมตอทุนจดทะเบียน 45.70 46.22 27.74 20.11 34.94 
การวิเคราะหความเสี่ยง(ดานธุรกิจ) 
คาสัมประสิทธิ์ความแปรผัน (รายไดรวม) 10.55 
คาสัมประสิทธิ์ความแปรผัน (กําไรสุทธิ) 21.01 
 
ท่ีมา:  งบการเงินสหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยเกรกิ จาํกัด 
คํานวณจากตารางที่ 4.3 รายการบัญชีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกริก จํากดั  
                                       ตั้งแตปพ.ศ.2544 – 2547 
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 จากตารางที่ 4.15 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินของสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเกริก จํากัด พบวาตั้งแตในป 2544 ถึงป 2547 
 อัตรากําไรสุทธิคิดเปนรอยละ 51, 58.37, 61.18 และ 66.26 ตามลําดับ แสดงวารายได
รวมมีคามากกวาผลตอบแทนจากกําไรสุทธิที่ไดรับ โดยเฉพาะในป 2547 มีอัตรากําไรสุทธิสูงสุด
โดยเฉลี่ยโดยป 2544 ถึงป 2547 อัตรากําไรสุทธิคิดเปนรอยละ 59.20 คาเฉล่ียของสหกรณเทากับ
รอยละ 80 จากคาที่คํานวณไดต่ํากวาคาของสหกรณ แสดงใหเห็นวาสหกรณมีกําไรสุทธิต่ําหรือยัง
ไมมีความสามารถและประสิทธิภาพควบคุมคาใชจายไดเหมาะสม 
 อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยคิดเปนรอยละ 3.10, 3.07, 3.58 และ 3.76 ตามลําดับ 
แสดงวาสินทรัพยรวมมีคามากกวากําไรสุทธิที่ไดรับ โดยเฉพาะในป 2547 มีอัตราสวนผลตอบแทน
ตอสินทรัพยสูงสุดโดยเฉลี่ยป 2544 ถึงป 2547 ผลตอบแทนตอสินทรัพยคิดเปนรอยละ 3.38 ซ่ึงมีคา
ต่ํากวาคาเฉลี่ยของสหกรณรอยละ 10 แสดงใหเห็นวาสหกรณยังไมมีประสิทธิภาพในการทํากําไร 
 อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนสามัญคิดเปนรอยละ 4.62, 4.59, 4.72 และ 
4.68 ตามลําดับ  แสดงวาสวนของผูถือหุนมีคามากกวากําไรสุทธิที่ไดรับ โดยเฉพาะในป 2546 มี 
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนสามัญโดยเฉลี่ยป 2544 ถึง ป 2547 ผลตอบแทนตอสวนของผูถือ
หุนสามัญคิดเปนรอยละ 4.65 ซ่ึงมีคาต่ํากวาคาเฉลี่ยอัตราสวนอุตสาหกรรมรอยละ 8 แสดงใหเห็น
วา สหกรณมีความสามารถในการสรางกําไรไดต่ํา หรือมีสวนของผูถือหุนสามัญมากเกินไปซึ่งอาจ
เปนเพราะสหกรณไมจัดหาเงินจากการกูยืม การกูยืมเงินถึงแมจะตองจายดอกเบี้ยแตดอกเบี้ยจายถือ
เปนคาใชจายทําใหประหยัดภาษีและหากสหกรณสามารถทํากําไรไดสูงกวาอัตราดอกเบี้ยสวนที่สูง
กวาจะเปนประโยชนที่เพิ่มขึ้นสําหรับผูที่ถือหุนสามัญ 
 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวมมีคาเทากับ 0.06, 0.05, 0.06 และ 0.06 เทา
ตามลําดับ  แสดงวาสินทรัพยรวมเฉลี่ยมีคามากกวารายไดจากการดําเนินงานที่ไดรับ โดยเฉพาะใน
ป 2545 มีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวมต่ําสุดโดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 อัตราการ
หมุนเวียนของสินทรัพยรวมมีคาเทากับ 0.06 เทา   อัตราสวนนี้ต่ํากวาคาเฉลี่ยของสหกรณทากับ 
0.12 เทา แสดงใหเห็นวาสหกรณมีการใชสินทรัพยเพื่อสรางรายไดจากการดําเนินงานไดนอย 
 อัตราการหมุนเวียนของเงินลงทุนมีคาเทากับคิดเปนรอยละ 2.48, 0.01, 0.06 และ 0.08 
ตามลําดับ แสดงวาเงินลงทุนมีคามากกวาผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไดรับ โดยเฉพาะในป 2544 
มีอัตราการหมุนเวียนของเงินลงทุนสูงสุด โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 อัตราการหมุนเวียน
ของเงินลงทุนคิดเปนรอยละ 0.66 แสดงใหเห็นวาผลตอบแทนจากการลงทุนมีสัดสวนที่นอยเมื่อ
เทียบกับเงินลงทุน  ซ่ึงสหกรณนําเงินไปลงทุนเพื่อใหเกิดผลตอบแทนไดอยางไมมีประสิทธิภาพ  
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 อัตราสวนรายไดรับตอคาใชจายคิดเปนรอยละ 204.07, 240.23, 257.61 และ 296.38 
ตามลําดับ แสดงวารายไดจากการดําเนินงานมีคามากกวาคาใชจายดําเนินงาน โดยเฉพาะในป 2547 
มีอัตราสวนรายไดรับตอคาใชจายสูงสุด โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 อัตราสวนรายไดรับตอ
คาใชจายคิดเปนรอยละ 249.57 แสดงใหเห็นวามีการประหยัดคาใชจายอยางมากซึ่งแสดงถึงความ  
มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางดานการดําเนินงาน 
 อัตราสวนดอกเบี้ยรับตอดอกเบี้ยจายคิดเปนรอยละ 599.35, 703.60, 970.10 และ 2,076 
ตามลําดับ แสดงวาดอกเบี้ยรับจากการดําเนินงานมากกวาดอกเบี้ยจายในการดําเนินงานที่ไดรับ 
โดยเฉพาะในป 2547 มีอัตราสวนดอกเบี้ยรับตอดอกเบี้ยจายสูงสุดโดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 
อัตราสวนดอกเบี้ยรับตอดอกเบี้ยจายคิดเปนรอยละ 1,087.26 แสดงใหเห็นวาดอกเบี้ยรับจากการ
ดําเนินงานมากกวาดอกเบี้ยจายในการดําเนินงาน ซ่ึงในการหารายไดจากดอกเบี้ยนี้ไมเปนการ
รับภาระดอกเบี้ยสงผลใหคุมคาที่จะทําธุรกิจหรือมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
 อัตราสวนดอกเบี้ยจายตอสินทรัพยรวมคิดเปนรอยละ 0.96, 0.65, 0.48 และ 0.23 
ตามลําดับ แสดงวาสินทรัพยรวมมีคามากกวาดอกเบี้ยจายในการดําเนินงานอยางมาก โดยเฉพาะใน
ป 2544 มีอัตราสวนดอกเบี้ยจายตอสินทรัพยรวมสูงสุด   โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 คิดเปน
รอยละ 0.58 แสดงใหเห็นสินทรัพยรวมมีคามากกวาดอกเบี้ยจายเปนอยางมาก สหกรณมีคาใชจาย
เกี่ยวกับดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับสินทรัพยรวมแลวนอยมาก ซ่ึงสะทอนถึงการบริหารสินทรัพยที่จะ
กอใหเกิดรายไดมากกวาการใชจาย 
 อัตราสวนทุนหมุนเวียนมีคาเทากับ 1.66, 1.28, 1.29 และ 1.60 เทาตามลําดับ  แสดงวา
สินทรัพยหมุนเวียนมีคามากกวาหนี้สินหมุนเวียน โดยเฉพาะในป 2544 มีอัตราสวนทุนหมุนเวียน
สูงสุด โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีคาเทากับ 1.46 เทา      อัตราสวนนี้ต่ํากวาคาเฉลี่ยของ 
สหกรณเทากับ 10 เทา แสดงใหเห็นวาสหกรณยังไมมีประสิทธิภาพจากสภาพคลองในการ
ดําเนินงานของกิจการ 
 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนคิดเปนรอยละ 44.37, 44.97, 27.17 และ 19.83 
ตามลําดับ แสดงวาสวนของผูถือหุนมีคามากกวาหนี้สินรวม โดยเฉพาะในป 2545 มีอัตราสวน    
หนี้สินตอสวนของผูถือหุนสูงสุด โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 คิดเปนรอยละ 34.09 อัตราสวน
นี้ต่ํากวาคาเฉลี่ยอัตราสวนอุตสาหกรรมรอยละ 95 แสดงใหเห็นวาสหกรณมีหนี้สินนอยกวาสวน
ของผูถือหุนและมีความคลองตัวสูง ขณะเดียวกันมีความเสี่ยงทางการเงินต่ํา 
 อัตราสวนเงินกูยืมตอทุนจดทะเบียนคิดเปนรอยละ 45.70, 46.22, 27.74 และ 20.11 
ตามลําดับ แสดงวาทุนจดทะเบียนมากกวาเงินกูยืมในการดําเนินงาน โดยเฉพาะในป 2545 มี
อัตราสวนเงินกูยืมตอทุนจดทะเบียนสูงสุด โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 คิดเปนรอยละ 34.94 
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แสดงใหเห็นอัตราสวนนี้มีทุนจดทะเบียนมากกวาเงินกูยืมในการดําเนินงานซึ่งสะทอนความมั่นคง
ทางการเงิน  เนื่องจากทุนจดทะเบียนถามากกวาเงินกูยืมในการดําเนินงานแลวสหกรณสามารถ
บริหารทุนจดทะเบียนของตนเองได ถาเงินกูยืมในการดําเนินงานมากจะทําใหเกิดคาใชจายดาน
ดอกเบี้ยตามมา 

ความเสี่ยงดานธุรกิจนั้นคาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของรายไดรวมคิดเปนรอยละ 
10.55 แสดงใหเห็นวาความผันผวนของรายไดรวมมีไมมากนัก จึงทําใหความเสี่ยงของรายไดรวม
ของธุรกิจไมมาก และคาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของกําไรสุทธิ คิดเปนรอยละ 21.01 แสดง
ใหเห็นวาความผันผวนของกําไรสุทธิมีไมมากนัก จึงทําใหความเสี่ยงของกําไรสทุธิของธุรกิจไม
มาก  
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ตารางที่ 4.16  อัตราสวนทางการเงินของสหกรณออมทรพัย 
                       มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย จํากัด ตั้งแตปพ.ศ. 2544 – 2547 
 

                                                                                                      (หนวย : รอยละ/เทา) 
ป  

อัตราสวนทางการเงิน 2544 2545 2546 2547 
 

เฉลีย่ 
การวิเคราะหความสามารถในการทํากําไร 
อัตรากําไรสุทธิ 54.22 57.77 66.17 68.88 61.76 
ผลตอบแทนตอสินทรัพย 3.54 3.64 3.65 3.88 3.68 
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนสามัญ 6.93 6.72 6.56 6.74 6.74 
การวิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
อัตราการหมุนเวียนของสินทรพัยรวม 0.07 0.06 0.06 0.06 0.06 
อัตราการหมุนเวียนของเงินลงทุน 0.11 1.41 0.78 1.70 1.00 
อัตราสวนรายไดรับตอคาใชจาย 218.43 236.80 295.61 321.31 268.04 
อัตราสวนดอกเบี้ยรับตอดอกเบี้ยจาย 402.75 548.39 747.63 891.36 647.53 
อัตราสวนดอกเบี้ยจายตอสินทรัพยรวม 1.34 1.02 0.67 0.54 0.89 
การวิเคราะหสภาพคลอง 
อัตราสวนทุนหมุนเวียน 0.87 0.64 0.63 0.56 0.68 
การวิเคราะหความเสี่ยง(ดานการเงิน) 
อัตราสวนหนี้สนิตอสวนของผูถือหุน 88.72 77.90 73.41 67.16 76.80 
อัตราสวนเงินกูยืมตอทุนจดทะเบียน 97.19 83.45 79.51 72.58 83.18 
การวิเคราะหความเสี่ยง(ดานธุรกิจ) 
คาสัมประสิทธิ์ความแปรผัน (รายไดรวม) 10.58 
คาสัมประสิทธิ์ความแปรผัน (กําไรสุทธิ) 21.08 
 
ท่ีมา:  งบการเงินสหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยธุรกิจบณัฑิตย จํากดั 
คํานวณจากตารางที่ 4.5  รายการบัญชีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย จํากัด 
      ตั้งแตปพ.ศ.2544 – 2547 
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 จากตารางที่ 4.16 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินของสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จํากัด พบวาตั้งแตในป 2544 ถึงป 2547 
 อัตรากําไรสุทธิคิดเปนรอยละ 54.22, 57.77, 66.17 และ 68.88 ตามลําดับ แสดงวารายได
รวมมีคามากกวาผลตอบแทนจากกําไรสุทธิที่ไดรับโดยเฉพาะในป 2547 มีอัตรากําไรสุทธิสูงสุด
โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 อัตรากําไรสุทธิคิดเปนรอยละ 61.76 คาเฉลี่ยของสหกรณเทากับ
รอยละ 80 จากคาที่คํานวณไดต่ํากวาคาเฉลี่ยของสหกรณ แสดงใหเห็นวาสหกรณมีกําไรสุทธิต่ํา
หรือยังไมมีความสามารถและประสิทธิภาพในการควบคุมคาใชจายดําเนินงานไดเหมาะสม 
 อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยคิดเปนรอยละ 3.54, 3.64, 3.65 และ 3.88 ตามลําดับ 
แสดงวาสินทรัพยรวมมีคามากกวากําไรสุทธิที่ไดรับ โดยเฉพาะในป 2547 มีอัตราสวนผลตอบแทน
ตอสินทรัพยสูงสุดโดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 ผลตอบแทนตอสินทรัพยคิดเปนรอยละ 3.68 
ซ่ึงมีคาต่ํากวาคาเฉลี่ยของสหกรณรอยละ 10 แสดงใหเห็นวาสหกรณยังไมมีประสิทธิภาพในการทํา
กําไร 
 อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนสามัญคิดเปนรอยละ 6.93, 6.72, 6.56 และ 
6.74  ตามลําดับ  แสดงวาสวนของผูถือหุนมีคามากกวากําไรสุทธิที่ไดรับ โดยเฉพาะในป 2544 มี
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนสามัญโดยเฉลี่ยป 2544 ถึง ป 2547 ผลตอบแทนตอสวนของผูถือ
หุนสามัญคิดเปนรอยละ 6.74  ซ่ึงมีคาต่ํากวาคาเฉลี่ยอัตราสวนอุตสาหกรรมรอยละ 8 แสดงใหเห็น
วา สหกรณมีความสามารถในการสรางกําไรไดต่ํา หรือมีสวนของผูถือหุนสามัญมากเกินไปซึ่งอาจ
เปนเพราะสหกรณไมจัดหาเงินจากการกูยืม การกูยืมเงินถึงแมจะตองจายดอกเบี้ยแตดอกเบี้ยจายถือ
เปนคาใชจายทําใหประหยัดภาษีและหากสหกรณสามารถทํากําไรไดสูงกวาอัตราดอกเบี้ยสวนที่สูง
กวาจะเปนประโยชนที่เพิ่มขึ้นสําหรับผูที่ถือหุนสามัญ 
 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวมมีคาเทากับ 0.07, 0.06, 0.06 และ 0.06 เทา 
ตามลําดับ  แสดงวาสินทรัพยรวมเฉลี่ยมีคามากกวารายไดจากการดําเนินงานที่ไดรับ โดยเฉพาะใน
ป 2544  มีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวมสูงสุด โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 อัตราการ
หมุนเวียนของสินทรัพยรวมมีคาเทากับ 0.06 เทา อัตราสวนนี้ต่ํากวาคาเฉลี่ยของสหกรณเทากับ 
0.12  เทา  แสดงใหเห็นวาสหกรณมีการใชสินทรัพยเพื่อสรางรายไดจากการดําเนินงานไดนอย 

 อัตราการหมุนเวียนของเงินลงทุนคิดเปนรอยละ 0.11, 1.41 , 0.78  และ 1.70 ตามลําดับ 
แสดงวาเงินลงทุนมีคามากกวาผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไดรับ โดยเฉพาะในป 2547 มีอัตราการ
หมุนเวียนของเงินลงทุนสูงสุด โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 อัตราการหมุนเวียนของเงินลงทุน
คิดเปนรอยละ 1.00  แสดงใหเห็นวาผลตอบแทนจากการลงทุนมีสัดสวนที่นอยเมื่อเทียบกับเงิน     
ลงทุน  แสดงถึงสหกรณนําเงินไปลงทุนเพื่อใหเกิดผลตอบแทนไดอยางไมมีประสิทธิภาพ  
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 อัตราสวนรายไดรับตอคาใชจายคิดเปนรอยละ 218.43, 236.80, 295.61  และ 321.31 
ตามลําดับ แสดงวารายไดจากการดําเนินงานมีคามากกวาคาใชจายดําเนินงาน โดยเฉพาะในป 2547 
มีอัตราสวนรายไดรับตอคาใชจายสูงสุด โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 อัตราสวนรายไดรับตอ
คาใชจายคิดเปนรอยละ 268.04 แสดงใหเห็นวามีการประหยัดคาใชจายอยางมากซึ่งแสดงถึงความมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางดานการดําเนินงาน 
 อัตราสวนดอกเบี้ยรับตอดอกเบี้ยจายคิดเปนรอยละ 402.75, 548.39, 747.63 และ 891.36 
ตามลําดับ แสดงวาดอกเบี้ยรับจากการดําเนินงานมากกวาดอกเบี้ยจายในการดําเนินงานที่ไดรับ 
โดยเฉพาะในป 2547 มีอัตราสวนดอกเบี้ยรับตอดอกเบี้ยจายสูงสุด โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 
2547 อัตราสวนดอกเบี้ยรับตอดอกเบี้ยจายคิดเปนรอยละ 647.53 แสดงใหเห็นวาดอกเบี้ยรับจากการ
ดําเนินงานมากกวาดอกเบี้ยจายในการดําเนินงาน ซ่ึงในการหารายไดจากดอกเบี้ยนี้ไมเปนการ
รับภาระดอกเบี้ยสงผลใหคุมคาที่จะทําธุรกิจหรือมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
 อัตราสวนดอกเบี้ยจายตอสินทรัพยรวมคิดเปนรอยละ 1.34, 1.02, 0.67 และ 0.54 
ตามลําดับ แสดงวาสินทรัพยรวมมีคามากกวาดอกเบี้ยจายในการดําเนินงานอยางมาก โดยเฉพาะใน
ป 2544  มีอัตราสวนดอกเบี้ยจายตอสินทรัพยรวมสูงสุด  โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 คิดเปน
รอยละ 0.98 แสดงใหเห็นสินทรัพยรวมมีคามากกวาดอกเบี้ยจายเปนอยางมาก สหกรณมีคาใชจาย
เกี่ยวกับดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับสินทรัพยรวมแลวนอยมาก ซ่ึงสะทอนถึงการบริหารสินทรัพยที่จะ
กอใหเกิดรายไดมากกวาการใชจาย 
 อัตราสวนทุนหมุนเวียนมีคาเทากับ 0.87, 0.64, 0.63 และ 0.56 เทาตามลําดับ  แสดงวา
หนี้สินหมุนเวียนมีคามากกวาสินทรัพยหมุนเวียน โดยเฉพาะในป 2544 มีอัตราสวนทุนหมุนเวียน
สูงสุด   โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีคาเทากับ 0.68 เทา   อัตราสวนนี้ต่ํากวาคาเฉลี่ยของ 
สหกรณเทากับ 10 เทา    แสดงใหเห็นวาสหกรณยังไมมีประสิทธิภาพจากสภาพคลองในการ
ดําเนินงานของกิจการ 
 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนคิดเปนรอยละ 88.72, 77.90, 73.41 และ 67.16 
ตามลําดับ แสดงวาสวนของผูถือหุนมีคามากกวาหนี้สินรวม โดยเฉพาะในป 2544 มีอัตราสวน
หนี้สินตอสวนของผูถือหุนสูงสุด โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 คิดเปนรอยละ 76.80 อัตราสวน
นี้ต่ํากวาคาเฉลี่ยอัตราสวนอุตสาหกรรมรอยละ 95 แสดงใหเห็นวาสหกรณมีหนี้สินนอยกวาสวน
ของผูถือหุนและมีความคลองตัวสูง ขณะเดียวกันมีความเสี่ยงทางการเงินต่ํา 
 อัตราสวนเงินกูยืมตอทุนจดทะเบียนคิดเปนรอยละ 97.19, 83.45, 79.51 และ 72.58 
ตามลําดับ แสดงวาทุนจดทะเบียนมากกวาเงินกูยืมในการดําเนินงาน โดยเฉพาะในป 2544 มี
อัตราสวนเงินกูยืมตอทุนจดทะเบียนสูงสุด โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 คิดเปนรอยละ 83.18 
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แสดงใหเห็นวาอัตราสวนนี้มีทุนจดทะเบียนมากกวาเงินกูยืมในการดําเนินงานซึ่งสะทอนความ
มั่นคงทางการเงิน เนื่องจากทุนจดทะเบียนถามากกวาเงินกูยืมในการดําเนินงานแลวสหกรณ
สามารถบริหารทุนจดทะเบียนของตนเองได ถาเงินกูยืมในการดําเนินงานมากจะทําใหเกิดคาใชจาย
ดานดอกเบี้ยตามมา 

ความเสี่ยงดานธุรกิจนั้นคาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของรายไดรวมคิดเปนรอยละ 
10.58 แสดงใหเห็นวาความผันผวนของรายไดรวมมีไมมากนัก จึงทําใหความเสี่ยงของรายไดรวม
ของธุรกิจไมมาก และคาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของกําไรสุทธิ คิดเปนรอยละ 21.08 แสดง
ใหเห็นวาความผันผวนของกําไรสุทธิมีไมมากนัก จึงทําใหความเสี่ยงของกําไรสทุธิของธุรกิจไม
มาก  
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ตารางที่ 4.17  อัตราสวนทางการเงินของสหกรณออมทรพัย 
                       มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จาํกัด ตั้งแตปพ.ศ. 2544 – 2547 
 

                                                                                                      (หนวย : รอยละ/เทา) 
ป  

อัตราสวนทางการเงิน 2544 2545 2546 2547 
 

เฉลีย่ 
การวิเคราะหความสามารถในการทํากําไร 
อัตรากําไรสุทธิ 91.95 89.03 88.55 91.05 90.14 
ผลตอบแทนตอสินทรัพย 5.82 5.10 4.98 4.87 5.19 
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนสามัญ 6.44 5.53 5.35 5.22 5.63 
การวิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
อัตราการหมุนเวียนของสินทรพัยรวม 0.06 0.06 0.06 0.05 0.06 
อัตราการหมุนเวียนของเงินลงทุน 0.00 0.01 0.01 0.03 0.01 
อัตราสวนรายไดรับตอคาใชจาย 1,242.73 911.52 873.02 1,117.16 1,036.11 
อัตราสวนดอกเบี้ยรับตอดอกเบี้ยจาย 8,896.41 11,934.09 18,825.38 28,212.54 16,967.10 
อัตราสวนดอกเบี้ยจายตอสินทรัพยรวม 0.06 0.04 0.02 0.02 0.03 
การวิเคราะหสภาพคลอง 
อัตราสวนทุนหมุนเวียน 14.76 9.59 12.92 22.67 14.98 
การวิเคราะหความเสี่ยง(ดานการเงิน) 
อัตราสวนหนี้สนิตอสวนของผูถือหุน 4.24 2.84 2.22 1.88 2.80 
อัตราสวนเงินกูยืมตอทุนจดทะเบียน 4.54 3.04 2.37 1.96 2.98 
การวิเคราะหความเสี่ยง(ดานธุรกิจ) 
คาสัมประสิทธิ์ความแปรผัน (รายไดรวม) 6.98 
คาสัมประสิทธิ์ความแปรผัน (กําไรสุทธิ) 7.09 
 
ท่ีมา:  งบการเงินสหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยหอการคาไทย จํากดั 
คํานวณจากตารางที่ 4.7  รายการบัญชีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย จาํกัด 

            ตั้งแตปพ.ศ.2544 – 2547 
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 จากตารางที่ 4.17 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินของสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จํากัด พบวาตั้งแตในป 2544 ถึงป 2547 
 อัตรากําไรสุทธิคิดเปนรอยละ 91.95, 89.03, 88.55 และ 91.05 ตามลําดับ แสดงวารายได
รวมมีคามากกวาผลตอบแทนจากกําไรสุทธิที่ไดรับ โดยเฉพาะในป 2544 มีอัตรากําไรสุทธิสูงสุด
โดยเฉลี่ยโดยป 2544 ถึงป 2547 อัตรากําไรสุทธิคิดเปนรอยละ 90.14 คาเฉล่ียของสหกรณเทากับ
รอยละ 80 จากคาที่คํานวณไดสูงกวาคาเฉลี่ยของสหกรณแสดงใหเห็นวาสหกรณมีกําไรสุทธิสูง
หรือมีความสามารถและประสิทธิภาพควบคุมคาใชจายไดเหมาะสม 
 อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยคิดเปนรอยละ 5.82, 5.10, 4.98 และ 4.87 ตามลําดับ 
แสดงวาสินทรัพยรวมมีคามากกวากําไรสุทธิที่ไดรับ โดยเฉพาะในป 2544 มีอัตราสวนผลตอบแทน
ตอสินทรัพยสูงสุดโดยเฉลี่ยป 2544 ถึงป 2547 ผลตอบแทนตอสินทรัพยคิดเปนรอยละ 5.19 ซ่ึงมีคา
ต่ํากวาคาเฉลี่ยของสหกรณเทากับรอยละ 10 แสดงใหเห็นวา สหกรณยังไมมีประสิทธิภาพในการทํา
กําไร 
 อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนสามัญคิดเปนรอยละ 6.44, 5.53, 5.35 และ 
5.22 ตามลําดับ แสดงวาสวนของผูถือหุนมีคามากกวากําไรสุทธิที่ไดรับ โดยเฉพาะในป 2544 มี
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนสามัญโดยเฉลี่ยป 2544 ถึง ป 2547 ผลตอบแทนตอสวนของผูถือ
หุนสามัญคิดเปนรอยละ 5.63 ซ่ึงมีคาต่ํากวาคาเฉลี่ยอัตราสวนอุตสาหกรรมรอยละ 8 แสดงใหเห็น
วา สหกรณมีความสามารถในการสรางกําไรไดต่ํา หรือมีสวนของผูถือหุนสามัญมากเกินไปซึ่งอาจ
เปนเพราะสหกรณไมจัดหาเงินจากการกูยืม โดยการกูยืมเงินถึงแมจะตองจายดอกเบี้ยแตดอกเบี้ย
จายถือเปนคาใชจายทําใหประหยัดภาษีและหากสหกรณสามารถทํากําไรไดสูงกวาอัตราดอกเบี้ย
สวนที่สูงกวาจะเปนประโยชนที่เพิ่มขึ้นสําหรับผูที่ถือหุนสามัญ 
 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวมมีคาเทากับ  0.06, 0.06, 0.06  และ   0.05 เทา
ตามลําดับ  แสดงวาสินทรัพยรวมเฉลี่ยมีคามากกวารายไดจากการดําเนินงานที่ไดรับ โดยเฉพาะใน
ป 2547 มีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวมต่ําสุดโดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547    อัตราการ
หมุนเวียนของสินทรัพยรวมมีคาเทากับ 0.06 เทา    อัตราสวนนี้ต่ํากวาคาเฉลี่ยของสหกรณเทากับ 
0.12 เทา แสดงใหเห็นวาสหกรณมีการใชสินทรัพยเพื่อสรางรายไดจากการดําเนินงานไดนอย 
 อัตราการหมุนเวียนของเงินลงทุนมีคาเทากับคิดเปนรอยละ 0.00, 0.01, 0.01 และ 0.03 
ตามลําดับ แสดงวาเงินลงทุนมีคามากกวาผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไดรับ โดยเฉพาะในป 2547 
มีอัตราการหมุนเวียนของเงินลงทุนสูงสุด โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 อัตราการหมุนเวียน
ของเงินลงทุนคิดเปนรอยละ 0.01 แสดงใหเห็นวาผลตอบแทนจากการลงทุนมีสัดสวนที่นอยเมื่อ
เทียบกับเงินลงทุน  ซ่ึงสหกรณนําเงินไปลงทุนเพื่อใหเกิดผลตอบแทนไดอยางไมมีประสิทธิภาพ  
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 อัตราสวนรายไดรับตอคาใชจายคิดเปนรอยละ 1,242.73, 911.51, 873.02 และ 1,117.16 
ตามลําดับ แสดงวารายไดจากการดําเนินงานมีคามากกวาคาใชจายดําเนินงาน โดยเฉพาะในป 2544 
มีอัตราสวนรายไดรับตอคาใชจายสูงสุด โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 อัตราสวนรายไดรับตอ
คาใชจายคิดเปนรอยละ 1,036.11 แสดงใหเห็นวามีการประหยัดคาใชจายมากที่สุดซึ่งแสดงถึงความ
มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางดานการดําเนินงาน 
 อัตราสวนดอกเบี้ยรับตอดอกเบี้ยจายคิดเปนรอยละ 8,896.41, 11,934.09, 18,825.38 
และ 28,212.51 ตามลําดับ แสดงวาดอกเบี้ยรับจากการดําเนินงานมากกวาดอกเบี้ยจายในการ
ดําเนินงานที่ไดรับ โดยเฉพาะในป 2547 มีอัตราสวนดอกเบี้ยรับตอดอกเบี้ยจายสูงสุด โดยเฉลี่ย
ตั้งแต       ป 2544 ถึงป 2547 อัตราสวนดอกเบี้ยรับตอดอกเบี้ยจายคิดเปนรอยละ 16,967.10 แสดง
ใหเห็นวาดอกเบี้ยรับจากการดําเนินงานมากกวาดอกเบี้ยจายในการดําเนินงาน ซึ่งในการหารายได
จาก      ดอกเบี้ยนี้ไมเปนการรับภาระดอกเบี้ยสงผลใหคุมคาที่จะทําธุรกิจหรือมีประสิทธิภาพใน
การดําเนินงานมากที่สุด 
 อัตราสวนดอกเบี้ยจายตอสินทรัพยรวมคิดเปนรอยละ 0.06, 0.04, 0.02 และ 0.02 
ตามลําดับ แสดงวาสินทรัพยรวมมีคามากกวาดอกเบี้ยจายในการดําเนินงานอยางมาก โดยเฉพาะใน
ป 2544 มีอัตราสวนดอกเบี้ยจายตอสินทรัพยรวมสูงสุด โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 คิดเปน  
รอยละ 0.03 แสดงใหเห็นสินทรัพยรวมมีคามากกวาดอกเบี้ยจายเปนอยางมาก สหกรณมีคาใชจาย
เกี่ยวกับดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับสินทรัพยรวมแลวนอยมาก ซ่ึงสะทอนถึงการบริหารสินทรัพยที่จะ
กอใหเกิดรายไดมากกวาการใชจายสูงที่สุด 
 อัตราสวนทุนหมุนเวียนมีคาเทากับ 14.76, 9.59, 12.92 และ 22.67 เทาตามลําดับ  แสดง
วาสินทรัพยหมุนเวียนมีคามากกวาหนี้สินหมุนเวียน โดยเฉพาะในป 2547 มีอัตราสวน       ทุน
หมุนเวียนสูงสุด   โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีคาเทากับ 14.98 เทา    อัตราสวนนี้สูงกวา
คาเฉลี่ยของสหกรณซ่ึงเทากับ 10 เทา แสดงใหเห็นวาสหกรณมีประสิทธิภาพจากสภาพคลองใน
การดําเนินงานของกิจการ 
 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนคิดเปนรอยละ 4.24, 2.84, 2.22 และ 1.88 
ตามลําดับ แสดงวาสวนของผูถือหุนมีคามากกวาหนี้สินรวม โดยเฉพาะในป 2544 มีอัตราสวน
หนี้สินตอสวนของผูถือหุนสูงสุด   โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 คิดเปนรอยละ 2.80  
อัตราสวนนี้      ต่ํากวาคาเฉล่ียอัตราสวนอุตสาหกรรมรอยละ 95 แสดงใหเห็นวา สหกรณมีหนี้สิน
นอยกวาสวนของผูถือหุนและมีความคลองตัวสูงขณะเดียวกันมีความเสี่ยงทางการเงินต่ํา 
 อัตราสวนเงินกูยืมตอทุนจดทะเบียนคิดเปนรอยละ 4.54, 3.04, 2.37 และ 1.96 
ตามลําดับ แสดงวาทุนจดทะเบียนมากกวาเงินกูยืมในการดําเนินงาน โดยเฉพาะในป 2544 มี
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อัตราสวนเงินกูยืมตอทุนจดทะเบียนสูงสุด โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 คิดเปนรอยละ 2.98 
แสดงใหเห็นวาอัตราสวนนี้มีทุนจดทะเบียนมากกวาเงินกูยืมในการดําเนินงานอยางมาก ซ่ึงสะทอน
ความ มั่นคงทางการเงินสูงที่สุด เนื่องจากทุนจดทะเบียนถามากกวาเงินกูยืมในการดําเนินงานแลว
สหกรณสามารถบริหารทุนจดทะเบียนของตนเองได ถาเงินกูยืมในการดําเนินงานมากจะทําใหเกิด
คาใชจายดานดอกเบี้ยตามมา 

ความเสี่ยงดานธุรกิจนั้นคาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของรายไดรวมคิดเปนรอยละ 
6.98 แสดงใหเห็นวาความผันผวนของรายไดรวมมีไมมากนัก จึงทําใหความเสี่ยงของรายไดรวม
ของธุรกิจไมมาก และคาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของกําไรสุทธิ คิดเปนรอยละ 7.09 แสดงให
เห็นวาความผนัผวนของกําไรสุทธิมีไมมากนัก จึงทําใหความเสี่ยงของกําไรสุทธิของธุรกิจไมมาก
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ตารางที่ 4.18  อัตราสวนทางการเงินของสหกรณออมทรพัย 
                       มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จํากัด ตั้งแตปพ.ศ. 2544 – 2547 
 
                                                                                                                                      (หนวย : รอยละ/เทา) 

ป  
อัตราสวนทางการเงิน 2544 2545 2546 2547 

 
เฉลีย่ 

การวิเคราะหความสามารถในการทํากําไร 
อัตรากําไรสุทธิ 75.49 84.82 85.25 86.18 82.93 
ผลตอบแทนตอสินทรัพย 4.03 4.56 4.74 4.43 4.44 
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนสามัญ 4.23 4.77 4.98 4.64 4.66 
การวิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
อัตราการหมุนเวียนของสินทรพัยรวม 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 
อัตราการหมุนเวียนของเงินลงทุน 5.46 0.12 0.11 0.06 1.44 
อัตราสวนรายไดรับตอคาใชจาย 408.00 658.67 678.06 723.48 617.05 
อัตราสวนดอกเบี้ยรับตอดอกเบี้ยจาย 7,315.44 25,287.26 - - 16,301.35 
อัตราสวนดอกเบี้ยจายตอสินทรัพยรวม 0.06 0.02 0.00 0.00 0.02 
การวิเคราะหสภาพคลอง 
อัตราสวนทุนหมุนเวียน 92.80 2,098.97 326.73 2,531.32 1,262.45 
การวิเคราะหความเสี่ยง(ดานการเงิน) 
อัตราสวนหนี้สนิตอสวนของผูถือหุน 0.70 0.02 0.16 0.02 0.23 
อัตราสวนเงินกูยืมตอทุนจดทะเบียน - - - - - 
การวิเคราะหความเสี่ยง(ดานธุรกิจ) 
คาสัมประสิทธิ์ความแปรผัน (รายไดรวม) 21.12 
คาสัมประสิทธิ์ความแปรผัน (กําไรสุทธิ) 25.72 
 
ท่ีมา :  งบการเงินสหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยอัสสัมชัญ จํากัด 
คํานวณจากตารางที่ 4.9  รายการบัญชีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จํากัด 
     ตั้งแตปพ.ศ.2544 – 2547 
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 จากตารางที่ 4.18 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินของสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จํากัด พบวาตั้งแตในป 2544 ถึงป 2547 
 อัตรากําไรสุทธิคิดเปนรอยละ 75.49, 84.82, 85.25 และ 86.18 ตามลําดับ แสดงวารายได
รวมมีคามากกวาผลตอบแทนจากกําไรสุทธิที่ไดรับ โดยเฉพาะในป 2547 มีอัตรากําไรสุทธิสูงสุด
โดยเฉลี่ยโดยป 2544 ถึงป 2547 อัตรากําไรสุทธิคิดเปนรอยละ 82.93 คาเฉล่ียของสหกรณเทากับ
รอยละ 80 จากคาที่คํานวณไดสูงกวาคาเฉลี่ยของสหกรณแสดงใหเห็นวาสหกรณมีกําไรสุทธิสูง
หรือมีความสามารถและประสิทธิภาพควบคุมคาใชจายไดเหมาะสม 
 อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยคิดเปนรอยละ 4.03, 4.56, 4.74 และ 4.43 ตามลําดับ 
แสดงวาสินทรัพยรวมมีคามากกวากําไรสุทธิที่ไดรับ โดยเฉพาะในป 2546 มีอัตราสวนผลตอบแทน
ตอสินทรัพยสูงสุดโดยเฉลี่ยป 2544 ถึงป 2547 ผลตอบแทนตอสินทรัพยคิดเปนรอยละ 4.44 ซ่ึงมีคา
ต่ํากวาคาเฉลี่ยของสหกรณรอยละ 5  แสดงใหเห็นวาสหกรณยังไมมีประสิทธิภาพในการทํากําไร 
 อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนสามัญคิดเปนรอยละ 4.23, 4.77, 4.98 และ 
4.64 ตามลําดับ แสดงวาสวนของผูถือหุนมีคามากกวากําไรสุทธิที่ไดรับ โดยเฉพาะในป 2546 มี
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนสามัญโดยเฉลี่ยป 2544 ถึง ป 2547 ผลตอบแทนตอสวนของผูถือ
หุนสามัญคิดเปนรอยละ 4.66 ซ่ึงมีคาต่ํากวาคาเฉลี่ยอัตราสวนอุตสาหกรรมรอยละ 8 แสดงใหเห็น
วา สหกรณมีความสามารถในการสรางกําไรไดต่ํา หรือมีสวนของผูถือหุนสามัญมากเกินไปซึ่งอาจ
เปนเพราะสหกรณไมจัดหาเงินจากการกูยืม การกูยืมเงินถึงแมจะตองจายดอกเบี้ยแตดอกเบี้ยจายถือ
เปนคาใชจายทําใหประหยัดภาษีและหากสหกรณสามารถทํากําไรไดสูงกวาอัตราดอกเบี้ยสวนที่สูง
กวาจะเปนประโยชนที่เพิ่มขึ้นสําหรับผูที่ถือหุนสามัญ 
 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวมมีคาเทากับ 0.05, 0.05, 0.06 และ 0.05 เทา 
ตามลําดับ  แสดงวาสินทรัพยรวมเฉลี่ยมีคามากกวารายไดจากการดําเนินงานที่ไดรับ โดยเฉพาะใน
ป 2546  มีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวมสูงสุด โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 อัตราการ
หมุนเวียนของสินทรัพยรวมมีคาเทากับ 0.05 เทา อัตราสวนนี้ต่ํากวาคาเฉลี่ยของสหกรณเทากับ 
0.12 เทา  แสดงใหเห็นวาสหกรณมีการใชสินทรัพยเพื่อสรางรายไดจากการดําเนินงานไดนอย 
 อัตราการหมุนเวียนของเงินลงทุนมีคาเทากับคิดเปนรอยละ 5.46, 0.12, 0.11 และ 0.06 
ตามลําดับ แสดงวาเงินลงทุนมีคามากกวาผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไดรับ โดยเฉพาะในป 2544 
มีอัตราการหมุนเวียนของเงินลงทุนสูงสุด โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 อัตราการหมุนเวียน
ของเงินลงทุนคิดเปนรอยละ 1.44 แสดงใหเห็นวาผลตอบแทนจากการลงทุนมีสัดสวนที่นอยเมื่อ
เทียบกับเงินลงทุน   ซ่ึงสหกรณนําเงินไปลงทุนเพื่อใหเกิดผลตอบแทนไดอยางไมมีประสิทธิภาพ  

DPU



 110

 อัตราสวนรายไดรับตอคาใชจายคิดเปนรอยละ 408.00, 658.67, 678.06 และ 723.48 
ตามลําดับ แสดงวารายไดจากการดําเนินงานมีคามากกวาคาใชจายดําเนินงาน โดยเฉพาะในป 2547 
มีอัตราสวนรายไดรับตอคาใชจายสูงสุด โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 อัตราสวนรายไดรับตอ 
คาใชจายคิดเปนรอยละ 617.05 แสดงใหเห็นวามีการประหยัดคาใชจายอยางมากซึ่งแสดงถึงความมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางดานการดําเนินงาน 
 อัตราสวนดอกเบี้ยรับตอดอกเบี้ยจายคิดเปนรอยละ 7,315.44 และ 25,257.26 ตามลําดับ 
แสดงวาดอกเบี้ยรับจากการดําเนินงานมากกวาดอกเบี้ยจายในการดําเนินงานที่ไดรับ โดยเฉพาะใน
ป 2545 มีอัตราสวนดอกเบี้ยรับตอดอกเบี้ยจายสูงสุดโดยเฉลี่ยตั้งแตป2544 ถึงป 2545 อัตราสวน
ดอกเบี้ยรับตอดอกเบี้ยจายคิดเปนรอยละ 16,301.35 แสดงใหเห็นวาดอกเบี้ยรับจากการดําเนินงาน
มากกวาดอกเบี้ยจายในการดําเนินงาน ซ่ึงในการหารายไดจากดอกเบี้ยนี้ไมเปนการรับภาระดอกเบีย้
สงผลใหคุมคาที่จะทําธุรกิจหรือมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
 อัตราสวนดอกเบี้ยจายตอสินทรัพยรวมคิดเปนรอยละ 0.06, 0.02, 0.00 และ 0.00 
ตามลําดับ แสดงวาสินทรัพยรวมมีคามากกวาดอกเบี้ยจายในการดําเนินงานอยางมาก โดยเฉพาะใน
ป 2544 มีอัตราสวนดอกเบี้ยจายตอสินทรัพยรวมสูงสุด โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 คิดเปน  
รอยละ 0.02 แสดงใหเห็นสินทรัพยรวมมีคามากกวาดอกเบี้ยจายเปนอยางมาก สหกรณมีคาใชจาย
เกี่ยวกับดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับสินทรัพยรวมแลวนอยมาก ซ่ึงสะทอนถึงการบริหารสินทรัพยที่จะ
กอใหเกิดรายไดมากกวาการใชจาย 
 อัตราสวนทุนหมุนเวียนมีคาเทากับ 92.80, 2,098.97, 326.73 และ 2,531.32 เทา 
ตามลําดับ  แสดงวาสินทรัพยหมุนเวียนมีคามากกวาหนี้สินหมุนเวียน โดยเฉพาะในป 2547 มี
อัตราสวนทุนหมุนเวียนสูงสุด โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 มีคาเทากับ 1,262.45 เทา 
อัตราสวนนี้สูงกวาคาเฉลี่ยของสหกรณเทากับ 10 เทา แสดงใหเห็นวาสหกรณยังมีประสิทธิภาพจาก
สภาพคลองในการดําเนินงานของกิจการมากที่สุด 
 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนคิดเปนรอยละ 0.70, 0.02, 0.16 และ 0.02 
ตามลําดับ แสดงวาสวนของผูถือหุนมีคามากกวาหนี้สินรวม โดยเฉพาะในป 2544 มีอัตราสวน
หนี้สินตอสวนของผูถือหุนสูงสุด โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 คิดเปนรอยละ 0.23  อัตราสวน
นี้ต่ํากวาคาเฉลี่ยอัตราสวนอุตสาหกรรมรอยละ 95 แสดงใหเห็นวา สหกรณมีหนี้สินนอยกวาสวน
ของผูถือหุนและมีความคลองตัวสูง ขณะเดียวกันมีความเสี่ยงทางการเงินต่ํา 

 ความเสี่ยงดานธุรกิจนั้นคาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของรายไดรวมคิดเปนรอยละ 
21.12 แสดงใหเห็นวาความผันผวนของรายไดรวมมีไมมากนัก จึงทําใหความเสี่ยงของรายไดรวม
ของธุรกิจไมมาก และคาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของกําไรสุทธิ คิดเปนรอยละ 25.72 แสดง
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ใหเห็นวาความผันผวนของกําไรสุทธิมีไมมากนัก จึงทําใหความเสี่ยงของกําไรสทุธิของธุรกิจไม
มาก 
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ตารางที่ 4.19  อัตราสวนทางการเงินของสหกรณออมทรพัย 
                       มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย จํากัด ตั้งแตปพ.ศ. 2544 – 2547 
 

                                                                                                      (หนวย : รอยละ/เทา) 
ป  

อัตราสวนทางการเงิน 2544 2545 2546 2547 
 

เฉลีย่ 
การวิเคราะหความสามารถในการทํากําไร 
อัตรากําไรสุทธิ 84.50 79.85 77.07 82.37 80.95 
ผลตอบแทนตอสินทรัพย 6.98 6.36 5.56 5.92 6.20 
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนสามัญ 8.15 7.71 6.62 6.61 7.27 
การวิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงาน 
ผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม 0.08 0.08 0.07 0.07 0.08 
อัตราการหมุนเวียนของเงินลงทุน - - - - - 
อัตราสวนรายไดรับตอคาใชจาย 645.29 496.31 436.03 567.13 536.19 
อัตราสวนดอกเบี้ยรับตอดอกเบี้ยจาย 1,869.99 1,508.24 1,512.94 2,882.43 1,943.40 
อัตราสวนดอกเบี้ยจายตอสินทรัพยรวม 0.44 0.53 0.47 0.25 0.42 
การวิเคราะหสภาพคลอง 
อัตราสวนทุนหมุนเวียน 4.61 2.92 3.27 7.59 4.60 
การวิเคราะหความเสี่ยง(ดานการเงิน) 
อัตราสวนหนี้สนิตอสวนของผูถือหุน 8.63 13.49 12.44 5.00 9.89 
อัตราสวนเงินกูยืมตอทุนจดทะเบียน - - - - - 
การวิเคราะหความเสี่ยง(ดานธุรกิจ) 
คาสัมประสิทธิ์ความแปรผัน (รายไดรวม) 13.26 
คาสัมประสิทธิ์ความแปรผัน (กําไรสุทธิ) 12.60 
 
ท่ีมา:  งบการเงินสหกรณออมทรัพยมหาวทิยาลัยเอเซียอาคเนย จํากัด 
คํานวณจากตารางที่ 4.11  รายการบัญชีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย จํากัด 
                                          ตั้งแตปพ.ศ.2544 – 2547 
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 จากตารางที่ 4.19 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินของสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย จํากัด พบวาตั้งแตในป 2544 ถึงป 2547 
 อัตรากําไรสุทธิคิดเปนรอยละ 84.50, 79.85, 77.07 และ 82.37 ตามลําดับ แสดงวารายได
รวมมีคามากกวาผลตอบแทนจากกําไรสุทธิที่ไดรับ โดยเฉพาะในป 2544 มีอัตรากําไรสุทธิสูงสุด
โดยเฉลี่ยโดยป 2544 ถึงป 2547 อัตรากําไรสุทธิคิดเปนรอยละ 80.95 คาเฉล่ียของสหกรณเทากับ
รอยละ 80 จากคาที่คํานวณไดสูงกวาคาอัตราเฉลี่ยสวนอุตสาหกรรมแสดงใหเห็นวาสหกรณมีกําไร
สุทธิสูงหรือมีความสามารถและประสิทธิภาพควบคุมคาใชจายไดเหมาะสม 
 อัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยคิดเปนรอยละ 6.98, 6.36, 5.56 และ 5.92 ตามลําดับ 
แสดงวาสินทรัพยรวมมีคามากกวากําไรสุทธิที่ไดรับ โดยเฉพาะในป 2544 มีอัตราสวนผลตอบแทน
ตอสินทรัพยสูงสุดโดยเฉลี่ยป 2544 ถึงป 2547 ผลตอบแทนตอสินทรัพยคิดเปนรอยละ 6.20 ซ่ึงมีคา
ต่ํากวาคาเฉลี่ยของสหกรณรอยละ 10   แสดงใหเห็นวาสหกรณยังไมมีประสิทธิภาพในการทํากําไร 
 อัตราสวนผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนสามัญคิดเปนรอยละ 8.15, 7.71, 6.62 และ 
6.61 ตามลําดับ  แสดงวาสวนของผูถือหุนมีคามากกวากําไรสุทธิที่ไดรับ โดยเฉพาะในป 2544 มี  
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนสามัญโดยเฉลี่ยป 2544 ถึง ป 2547 ผลตอบแทนตอสวนของผูถือ
หุนสามัญคิดเปนรอยละ 7.27 ซ่ึงมีคาต่ํากวาคาเฉลี่ยอัตราสวนอุตสาหกรรมรอยละ 8 แสดงใหเห็น
วา สหกรณมีความสามารถในการสรางกําไรไดต่ํา หรือมีสวนของผูถือหุนสามัญมากเกินไปซึ่งอาจ
เปนเพราะสหกรณไมจัดหาเงินจากการกูยืม การกูยืมเงินถึงแมจะตองจายดอกเบี้ยแตดอกเบี้ยจายถือ
เปนคาใชจายทําใหประหยัดภาษีและหากสหกรณสามารถทํากําไรไดสูงกวาอัตราดอกเบี้ยสวนที่สูง
กวาจะเปนประโยชนที่เพิ่มขึ้นสําหรับผูที่ถือหุนสามัญ 
 อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวมมีคาเทากับ 0.08, 0.08, 0.07 และ 0.07 เทา 
ตามลําดับ  แสดงวาสินทรัพยรวมเฉลี่ยมีคามากกวารายไดจากการดําเนินงานที่ไดรับ โดยเฉพาะใน
ป 2544-2545 มีอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวมสูงสุด โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 อัตรา
การหมุนเวียนของสินทรัพยรวมมีคาเทากับ 0.08 เทา อัตราสวนนี้ต่ํากวาคาเฉลี่ยของสหกรณเทากับ 
0.12 เทา แสดงใหเห็นวาสหกรณมีการใชสินทรัพยเพื่อสรางรายไดจากการดําเนินงานไดนอย 
 อัตราสวนรายไดรับตอคาใชจายคิดเปนรอยละ 645.29, 496.31, 436.03 และ 567.13 
ตามลําดับ แสดงวารายไดจากการดําเนินงานมีคามากกวาคาใชจายดําเนินงาน โดยเฉพาะในป 2544 
มีอัตราสวนรายไดรับตอคาใชจายสูงสุด โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 อัตราสวนรายไดรับตอ 
คาใชจายคิดเปนรอยละ 536.19  แสดงใหเห็นวามีการประหยัดคาใชจายอยางมากซึ่งแสดงถึงความมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางดานการดําเนินงาน 
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 อัตราสวนดอกเบี้ยรับตอดอกเบี้ยจายคิดเปนรอยละ 1,869.99, 1,508.24, 1,512.94 และ 
2,882.43 ตามลําดับ แสดงวาดอกเบี้ยรับจากการดําเนินงานมากกวาดอกเบี้ยจายในการดําเนินงานที่
ไดรับ โดยเฉพาะในป 2547 มีอัตราสวนดอกเบี้ยรับตอดอกเบี้ยจายสูงสุดโดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึง
ป 2547 อัตราสวนดอกเบี้ยรับตอดอกเบี้ยจายคิดเปนรอยละ 1,943.40 แสดงใหเห็นวาดอกเบี้ยรับ
จากการดําเนินงานมากกวาดอกเบี้ยจายในการดําเนินงาน ซ่ึงในการหารายไดจากดอกเบี้ยนี้ไมเปน
การรับภาระดอกเบี้ยสงผลใหคุมคาที่จะทําธุรกิจหรือมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
 อัตราสวนดอกเบี้ยจายตอสินทรัพยรวมคิดเปนรอยละ 0.44, 0.53, 0.47 และ 0.25 
ตามลําดับ แสดงวาสินทรัพยรวมมีคามากกวาดอกเบี้ยจายในการดําเนินงานอยางมาก โดยเฉพาะใน
ป 2545 มีอัตราสวนดอกเบี้ยจายตอสินทรัพยรวมสูงสุด   โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 คิดเปน 
รอยละ 0.42 แสดงใหเห็นวาสินทรัพยรวมมีคามากกวาดอกเบี้ยจายเปนอยางมาก สหกรณมี
คาใชจายเกี่ยวกับดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับสินทรัพยรวมแลวนอยมาก ซ่ึงสะทอนถึงการบริหาร
สินทรัพยที่จะกอใหเกิดรายไดมากกวาการใชจาย 
 อัตราสวนทุนหมุนเวียนมีคาเทากับ 4.61, 2.92, 3.27 และ 7.59 เทาตามลําดับ  แสดงวา
สินทรัพยหมุนเวียนมีคามากกวาหนี้สินหมุนเวียน โดยเฉพาะในป 2547 มีอัตราสวนทุนหมุนเวียน
สูงสุด   โดยเฉลี่ยตั้งแตป  2544  ถึงป  2547  มีคาเทากับ  4.60  เทา     อัตราสวนนี้ต่ํากวาคาเฉลี่ยของ 
สหกรณซ่ึงเทากับ 10 เทา แสดงใหเห็นวาสหกรณยังไมมีประสิทธิภาพจากสภาพคลองในการ
ดําเนินงานของกิจการ 
 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนคิดเปนรอยละ 8.63, 13.49, 12.44 และ 5.00 
ตามลําดับ แสดงวาสวนของผูถือหุนมีคามากกวาหนี้สินรวม โดยเฉพาะในป 2545 มีอัตราสวน
หนี้สินตอสวนของผูถือหุนสูงสุด โดยเฉลี่ยตั้งแตป 2544 ถึงป 2547 คิดเปนรอยละ 9.89 อัตราสวน
นี้ต่ํากวาคาเฉลี่ยอัตราสวนอุตสาหกรรมรอยละ 95  แสดงใหเห็นวา สหกรณมีหนี้สินนอยกวาสวน
ของผูถือหุนและมีความคลองตัวสูง ขณะเดียวกันมีความเสี่ยงทางการเงินต่ํา 
 ความเสี่ยงดานธุรกิจนั้นคาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของรายไดรวมคิดเปนรอยละ 
13.26 แสดงใหเห็นวาความผันผวนของรายไดรวมมีไมมากนัก จึงทําใหความเสี่ยงของรายไดรวม
ของธุรกิจไมมาก และคาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของกําไรสุทธิ คิดเปนรอยละ 12.60 แสดง
ใหเห็นวาความผันผวนของกําไรสุทธิมีไมมากนัก จึงทําใหความเสี่ยงของกําไรสุทธิของธุรกิจไม
มาก 
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ตารางที่ 4.20  อัตราสวนทางการเงินเฉลี่ย 4 ปของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร                                                (หนวย : รอยละ/ เทา) 
คาเฉลี่ยของอัตราสวนทางการเงิน  

 
รายการ 

สหกรณออมทรัพย 
มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพ จาํกัด 

สหกรณออมทรัพย 
มหาวิทยาลัย 
เกริก จํากัด 

สหกรณออมทรัพย 
มหาวิทยาลัย 

ธุรกิจบัณฑิตย จาํกดั 

สหกรณออมทรัพย 
มหาวิทยาลัย 

หอการคาไทย จํากัด 

สหกรณออมทรัพย 
มหาวิทยาลัย 

อัสสัมชัญ จาํกดั 

สหกรณออมทรัพย 
มหาวิทยาลัย 

เอเซียอาคเนย จํากัด 

 
คาเฉลี่ย 
รวม 

 
คาเฉลี่ยของ 
สหกรณ1/ 

อุตสาหกรรม2 

การวิเคราะหความสามารถในการทํากําไร 
อัตรากําไรสุทธ ิ 88.29 59.20 61.76 90.14 82.93 80.95 77.21 80%1 
ผลตอบแทนตอสินทรัพย 5.14 3.38 3.68 5.19 4.44 6.20 4.67 10%1 
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนสามญั 6.07 4.65 6.74 5.63 4.66 7.27 5.84 8%2 
การวิเคราะหประสทิธิภาพการดาํเนินงาน 
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.08 0.06 0.12 เทา1 
อัตราการหมุนเวียนของเงินลงทุน 0.24 0.66 1.00 0.01 1.44 - 0.67 - 
อัตราสวนรายไดรับตอคาใชจาย 856.37 249.57 268.04 1,036.11 617.05 536.19 593.89 - 
อัตราสวนดอกเบี้ยรบัตอดอกเบี้ยจาย 3,175.50 1,087.26 647.53 16,967.10 16,301.35 1,943.40 6,687.02 - 
อัตราสวนดอกเบี้ยจายตอสินทรัพยรวม 0.17 0.58 0.89 0.03 0.02 0.42 0.35 - 
การวิเคราะหสภาพคลอง 
อัตราสวนทุนหมุนเวียน 3.73 1.46 0.68 14.98 1,262.45 4.60 214.65 10 เทา1 
การวิเคราะหความเสี่ยง(ดานการเงิน) 
อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 11.92 34.09 76.80 2.80 0.23 9.89 22.62 95%2 
อัตราสวนเงินกูยืมตอทุนจดทะเบียน - 34.94 83.18 2.98 - - 40.37 - 
การวิเคราะหความเสี่ยง(ดานธุรกิจ) 
คาสัมประสิทธิ์ความแปรผัน (รายไดรวม) 7.30 10.55 10.58 6.98 21.12 13.26 11.63 - 
คาสัมประสิทธิ์ความแปรผัน (กําไรสุทธิ) 8.00 21.01 21.08 7.09 25.72 12.60 15.92 - 

ที่มา:  งบการเงินสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแตปพ.ศ. 2544-2547 115
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 จากตารางที่ 4.20 การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินเฉลี่ย 4 ป ของสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 2.  การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน (Financial Analysis) มี 4 ประเภท ดังนี้ 
 2.1  การวิเคราะหความสามารถในการทํากําไร (Operating Profitability Ratio) 
 ความสามารถในการทํากําไร เปนผลสุทธิที่เกิดจากนโยบายและการตัดสินใจ
ของฝายบริหาร ซ่ึงอัตราสวนการวิเคราะหความสามารถในการทํากําไรแสดงถึงผลกระทบใน
สวนรวมจากการบริหารเงินทุนและการดําเนินงานของกิจการ ตาง ๆ ดังนี้ 

 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จํากัด  
 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกริก จํากัด 
 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จํากัด 
 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย จํากัด 
 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จํากัด 
 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย จํากัด 
 แสดงในรูปของอัตราผลกําไร หรืออัตราผลตอบแทนของธุรกิจภายหลังจากการ

ดําเนินงาน อัตราสวนที่ใชในการศึกษามีดังนี้ 
 อัตราสวนแสดงความสัมพันธระหวางกําไรสุทธิและยอดขาย อัตราสวนนี้ใชใน
การประเมินประสิทธิภาพในการบริหารงานของฝายบริหารสะทอนใหเห็นถึงประสิทธิภาพในการ
ควบคุมคาใชจาย การทํากําไรสุทธิจากยอดขายเปนสําคัญมีรายละเอียดดังนี้ 
 2.1.1  อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin) 

 พบวาคาเฉลี่ยอัตรากําไรสุทธิคิดเปนรอยละ 88.29, 59.20, 61.76, 90.14, 
82.93 และ 80.95 ตามลําดับ แสดงวารายไดรวมมีคามากกวาผลตอบแทนจากกําไรสุทธิที่ไดรับ  
โดยเฉพาะสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย จํากัด มีคาเฉลี่ยอัตรากําไรสุทธิสูงสุด
โดยรวมคาเฉลี่ยอัตรากําไรสุทธิของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
คิดเปนรอยละ 77.21 ซ่ึงมีคาสูงใกลเคียงกับคาเฉลี่ยของสหกรณเทากับรอยละ 80 แสดงใหเห็นวา 
สหกรณมีกําไรสุทธิสูงหรือมีความสามารถและประสิทธิภาพในการควบคุมคาใชจายดําเนินงานได
เหมาะสม 
  2.1.2  ผลตอบแทนตอสินทรัพย (Return on Asset หรือ ROA)         
 พบวาคาเฉลี่ยอัตราสวนผลตอบแทนตอสินทรัพยคิดเปนรอยละ 5.14, 
3.38, 3.68, 5.19, 4.44 และ 6.20 ตามลําดับ  แสดงวาสินทรัพยรวมมีคามากกวากําไรสุทธิที่ไดรับ
โดยเฉพาะสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย จํากัด มีคาเฉลี่ยผลตอบแทนตอสินทรัพย
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สูงสุด โดยรวมคาเฉลี่ยผลตอบแทนตอสินทรัพยของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ 4.67 ซ่ึงมีคาต่ํากวาคาเฉลี่ยของสหกรณเทากับรอยละ 10 แสดงให
เห็นวาสหกรณยังไมมีความสามารถในการทํากําไร  เนื่องจากมูลคาของสินทรัพยรวมมากกวามูลคา
ของกําไรสุทธิ 
 2.1.3  ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนสามัญ  

            (Return on Common’s Equity หรือ ROE) 
                       พบวาคาเฉล่ียผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนสามัญคิดเปนรอยละ 6.07, 
4.65, 6.74, 5.63, 4.66 และ 7.27 ตามลําดับ  แสดงวาสวนของผูถือหุนมีคามากกวากําไรสุทธิที่ไดรับ
โดยเฉพาะสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย จํากัด มีคาเฉลี่ยผลตอบแทนตอสวนของ  
ผูถือหุนสามัญสูงสุด โดยรวมคาเฉลี่ยผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนสามัญของสหกรณออม
ทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ 5.84 ซ่ึงมีคาต่ํากวาคาเฉลี่ย
อัตราสวนอุตสาหกรรมเทากับรอยละ 8 แสดงใหเห็นวาสหกรณมีความสามารถในการสรางกําไรได
ต่ํา หรือมีสวนของผูถือหุนสามัญมากเกินไปซึ่งอาจเปนเพราะธุรกิจไมจัดหาเงินจากการกูยืมเงิน 
การกูยืมเงินถึงแมจะตองจายดอกเบี้ย แตดอกเบี้ยจายถือเปนคาใชจายทําใหประหยัดภาษีและหาก
ธุรกิจสามารถทํากําไรไดสูงกวาอัตราดอกเบี้ย สวนที่สูงกวาจะเปนประโยชนที่เพิ่มขึ้นสําหรับผูถือ
หุนสามัญ 
 
 2.2  การวิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงาน (Operating Efficiency Ratio)  
 อัตราสวนการวิเคราะหประสิทธิภาพในการดําเนินงานเปนการพิจารณาถึง
ความสามารถในการจัดการที่ใชสินทรัพย หรือเงินทุนไปในทางที่กอใหเกิดผลตอบแทนไดมาก
นอยเพียงใดมีอัตราสวนดังนี้ 
  2.2.1  อัตราการหมุนเวยีนของสินทรัพยรวม (Total Asset Turnover)   
                              พบวาคาเฉลี่ยอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวม มคีาเทากับ 0.06, 
0.06, 0.06, 0.06, 0.05 และ 0.08 เทาตามลําดับ แสดงวาสินทรัพยรวมเฉลี่ยมีคามากกวารายไดจาก
การดําเนินงานที่ไดรับโดยเฉพาะสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย จํากัด มีคาเฉลีย่
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวมสูงสุด โดยรวมคาเฉลี่ยอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยของ
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร มีคาเทากับ 0.06 เทา ซ่ึงมีคา  ต่ํา
กวาคาเฉลี่ยของสหกรณเทากับ 0.12 เทา แสดงใหเห็นวาธุรกิจมีการใชสินทรัพยเพื่อสรางรายไดจาก
การดําเนินงานไดนอย 
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 2.2.2  อัตราการหมุนเวยีนของเงินลงทุน (Investment Turnover) 
  พบวาคาเฉลี่ยอัตราการหมุนเวียนของเงินลงทุน คิดเปนรอยละ 0.24, 0.66, 
1.00, 0.01 และ 1.44 ตามลําดับ ยกเวนสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย จํากัด แสดงวา
เงินลงทุนมีคามากกวาผลตอบแทนจากการลงทุนที่ไดรับโดยเฉพาะสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จํากัด มีคาเฉลี่ยอัตราการหมุนเวียนของเงินลงทุนสูงสุด โดยรวมคาเฉลีย่
อัตราการหมุนเวียนของเงินลงทุนของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร คิดเปน  รอยละ0.67 แสดงใหเห็นวาผลตอบแทนจากการลงทุนมสัีดสวนที่นอย
เมื่อเทียบกับเงนิลงทุน แสดงถึงสหกรณนําเงินไปลงทุนเพือ่ใหเกดิผลตอบแทนไดอยางไมมี
ประสิทธิภาพ 

 2.2.3  อัตราสวนรายไดรับตอคาใชจาย (Total Revenue /Total Cost)  
                      พบวาคาเฉลี่ยอัตราสวนรายไดรับตอคาใชจาย คิดเปนรอยละ 856.37, 
249.57, 268.04, 1,036.11, 617.05 และ 536.19 ตามลําดับ แสดงวารายไดจากการดําเนินงานมีคา
มากกวาคาใชจายดําเนินงาน โดยเฉพาะสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย จํากดั มี
คาเฉลี่ยอัตราสวนรายไดรับตอคาใชจายสูงสุด      โดยรวมคาเฉลี่ยอัตราสวนรายไดรับตอคาใชจาย
ของ 
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ 593.89 แสดงให
เห็นวามีการประหยดัคาใชจายอยางมาก ซ่ึงแสดงถึงความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ทางดานดําเนนิงาน 
 2.2.4  อัตราสวนดอกเบี้ยรับตอดอกเบี้ยจาย (Interest Receive /Interest Expense) 
 พบวาคาเฉลี่ยอัตราสวนดอกเบี้ยรับตอดอกเบี้ยจายคิดเปนรอยละ 3,175.50, 
1,087.25, 647.53, 16,967.10, 16,301.35 และ 1,943.40 ตามลําดับ แสดงวาดอกเบี้ยรับจากการ
ดําเนินงานมากกวาดอกเบี้ยจายในการดําเนินงานที่ได รับ  โดยเฉพาะสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย จํากัด และสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จํากัด มีคาเฉลี่ย
อัตราสวนดอกเบี้ยรับตอดอกเบี้ยจายสูงสุดตามลําดับ โดยรวมคาเฉลี่ยอัตราสวนดอกเบี้ยรับตอ
ดอกเบี้ยจายของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ 
6,687.02 แสดงใหเห็นวาดอกเบี้ยรับจากการดําเนินงานมากกวาดอกเบี้ยจายในการดําเนินงานซึ่งใน
การหารายไดจากดอกเบี้ยนี้ไมเปนการรับภาระดอกเบี้ยสงผลใหคุมคาที่จะทําธุรกิจหรือมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
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 2.2.5  อัตราสวนดอกเบี้ยจายตอสินทรัพยรวม (Interest Expense Rate)  
                  พบวาคาเฉลี่ยอัตราสวนดอกเบี้ยจายตอสินทรัพยรวมคดิเปนรอยละ 0.17, 
0.58, 0.89, 0.03, 0.02 และ 0.42 ตามลําดับ แสดงวาสินทรัพยรวมมคีามากกวาดอกเบี้ยจายในการ
ดําเนินงาน โดยเฉพาะสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย จํากัด มีคาเฉลี่ยอัตราสวน 
ดอกเบี้ยจายตอสินทรัพยรวมสูงสุด โดยรวมคาเฉลีย่อัตราสวนดอกเบี้ยจายตอสินทรัพยรวมของ 
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ 0.35 แสดงใหเห็นวา
สินทรัพยรวมมีคามากกวาดอกเบี้ยจายเปนอยางมาก  สหกรณมีคาใชจายเกีย่วกับดอกเบี้ยเมื่อเทยีบ
กับสินทรัยพรวมแลวนอยมากซึ่งสะทอนถึงการบริหารสินทรัพยที่จะกอใหเกดิรายไดมากกวาการ
ใชจาย 
 
 2.3  การวิเคราะหสภาพคลอง (Internal Liquidity Ratio) 
 อัตราสวนการวิเคราะหสภาพคลองเปนการพิจารณาฐานะทางการเงินระยะสั้น
ของธุรกิจนั้น ถึงแมอัตราสวนนี้จะเปนเครื่องวัดอยางหยาบ ๆ ก็ตาม แตก็ยังชวยตอบคําถามในเรื่อง
ความสามารถในการชําระหนี้ระยะสั้นได  อัตราสวนนี้ยิ่งสูงความคลองตัวยิ่งมากหรือเปน
อัตราสวนที่แสดงถึงสภาพคลองในการดําเนินงานของกิจการ ประกอบดวยอัตราสวนดังนี้ 
 2.3.1  อัตราสวนทุนหมุนเวียน   
 พบวาคาเฉลี่ยอัตราสวนทุนหมุนเวียน มีคาเทากับ 3.73, 1.46, 0.68, 14.98, 
1,262.45 และ 4.60 เทาตามลําดับ แสดงวาสินทรัพยหมุนเวียนมีคามากกวาหนี้สินหมุนเวียนยกเวน
ของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จํากัด ที่มีหนี้สินหมุนเวียนมากกวาสินทรัพย
หมุนเวียน และโดยเฉพาะสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จํากัด มีคาเฉลี่ยอัตราสวน   
ทุนหมุนเวียนสูงสุด     โดยรวมคาเฉลี่ยอัตราสวนทุนหมุนเวียนของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร มีคาเทากับ 214.65 เทา ซ่ึงมีคาสูงกวาคาเฉลี่ยของ สหกรณซ่ึง
เทากับ 10 เทา คาที่คํานวณไดสูงกวาคาเฉลี่ยของสหกรณแสดงใหเห็นวาความมั่นคงฐานะทาง
การเงินและความสามารถในการชําระหนี้ไดของกิจการ รวมทั้งความมีประสิทธิภาพจากสภาพ
คลองในการดําเนินงานของกิจการ 
 
 2.4  การวิเคราะหความเสี่ยง (Risk Ratio Analysis) 
 ในการวิเคราะหความเสี่ยงนั้น สามารถแบงความเสี่ยงออกไดเปน 2 ประเภท คือ 
ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) และความเสี่ยงดานธุรกิจ (Business Risk) ซ่ึงมีรูปแบบใน
การวิเคราะหที่แตกตางกันดังนี้ 
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 2.4.1 ความเสี่ยงดานการเงิน วิเคราะหโดยการใชอัตราสวนการวิเคราะหความ
เส่ียง (Risk Ratio) ซ่ึงแสดงถึงความเสี่ยงในการดําเนินงานของกิจการและลักษณะโครงสรางแหลง
เงินทุนอัตราสวนที่ใชมีดังนี้ 
 
 2.4.1.1  อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (Debt/Equity Ratio) 

                         พบวาคาเฉลี่ยอัตราสวนหนีสิ้นตอสวนของผูถือหุนคิดเปนรอย
ละ 11.92, 34.09, 76.80, 2.80, 0.23, และ 9.89 ตามลําดับ  แสดงวาสวนของผูถือหุนมีคามากกวา
หนี้สินรวม  โดยเฉพาะสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย จํากัด มีคาเฉลี่ย
อัตราสวนหนีสิ้นตอสวนของผูถือหุนสูงสุด โดยรวมคาเฉลี่ยอัตรากําไรสุทธิของสหกรณออม
ทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร  คิดเปนรอยละ 22.62  อัตราสวนนี้ต่ํากวา
คาเฉลี่ยอัตราสวนอุตสาหกรรมเทากับรอยละ 95  แสดงใหเห็นวาสหกรณมีหนีสิ้นนอยกวา
สวนของ    ผูถือหุนและมีความคลองตัวสูงขณะเดียวกันมคีวามเสี่ยงทางการเงินต่ํา 

 2.4.1.2  อัตราสวนเงินกูยืมตอทุนจดทะเบียน (Borrowing /Capital Ratio) 
                          พบวาคาเฉลี่ยอัตราสวนเงินกูยืมตอทุนจดทะเบียนของสหกรณ
ออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกริก จํากัด สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จํากัด และ 
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย จํากัด คิดเปนรอยละ 34.94, 83.18, และ 2.98 
ตามลําดับ แสดงวาทุนจดทะเบียนมากกวาเงินกูยืมในการดําเนินงาน โดยเฉพาะสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จํากัด มีคาเฉลี่ยอัตราสวนเงินกูยืมตอทุนจดทะเบียนสูงสุด โดยรวม
คาเฉล่ียอัตราสวนเงินกูยืมตอทุนจดทะเบียนของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร คิดเปนรอยละ 40.37 แสดงใหเห็นวาอัตราสวนนี้มีทุนจดทะเบียนมากกวาเงินกูยืม
ในการดําเนินงาน ซ่ึงสะทอนความมั่นคงทางการเงินเนื่องจากทุนจดทะเบียนถามากกวาเงินกูยืมใน
การดําเนินงานแลวสหกรณสามารถบริหารทุนจดทะเบียนของตนเองได ถาเงินกูยืมในการ
ดําเนินงานมากจะทําใหเกิดคาใชจายดานดอกเบี้ยตามมา 
 

 2.4.2 ความเสี่ยงดานธุรกิจ เปนคาสัมประสิทธิ์ความแปรผัน (Coefficient of 
Variation) ของผลตอบแทนในการดําเนินงาน ใชรายไดรวมและกําไรสุทธิเปนตัววัด 
 พบวาคาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของรายไดรวมไดเทากับรอยละ 
7.30,  10.55,  10.58,  6.98,  21.12  และ 13.26  ตามลําดับ          โดยสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
หอการคาไทย จํากัด มีคาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของรายไดรวมต่ําสุดคือ มีคารอยละ 6.98 
แสดงวาความผันผวนของรายไดรวมของสหกรณออมทรพัยมหาวิทยาลยัหอการคาไทย จํากัด นอย
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ที่สุดและสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จํากัด มีคาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของ
รายไดรวมสูงสุด คือมีคารอยละ 21.12 แสดงวาความผนัผวนของรายไดรวมของสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจํากัด มากกวาสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ โดยคาเฉลี่ยสัมประสิทธิ์
ความแปรผันของรายไดรวมสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร มคีา
เทากับรอยละ 11.63 แสดงใหเห็นวาความผันผวนของรายไดรวมมีไมมากนักจึงทําใหความเสี่ยง
ของรายไดรวมของธุรกิจไมมาก 
 พบวาคาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของกําไรสุทธิไดเทากับรอยละ 
8.00,  21.01,  21.08,  7.09,  25.72  และ  12.60  ตามลําดับ         โดยสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
หอการคาไทย จํากัด มีคาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของกําไรสุทธิต่ําที่สุด คือมีคารอยละ 7.09 
แสดงวาความผันผวนของกําไรสุทธิของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย จํากัด นอย
ที่สุด และสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จํากัด มีคาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของ
กําไรสุทธิสูงสุด คือ  มีคารอยละ 25.72  แสดงความวาผันผวนของกําไรสุทธิของสหกรณออมทรัพย
อัสสัมชัญ จํากัด มีคาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของกําไรสุทธิมากกวาสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ โดยคาเฉลี่ยสัมประสิทธิ์ความแปรผันของกําไรสุทธิสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร มีคาเทากับรอยละ 15.92 แสดงใหเห็นวาความผันผวน
ของกําไรสุทธิมีไมมากนักจึงทําใหความเสี่ยงของกําไรสุทธิของธุรกิจไมมาก 
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ตารางที่ 4.21  การเปรียบเทยีบความสามารถในการทํากําไรของสหกรณออมทรัพย 
                       มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแตปพ.ศ.2544-2547 

 
การวิเคราะหความสามารถในการทํากําไร  

 
สหกรณออมทรัพย 

อัตรากําไรสุทธิ ผลตอบแทน 
ตอสินทรัพย 

ผลตอบแทนตอสวน 
ของผูถือหุนสามัญ 

สหกรณออมทรัพย 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
จํากัด 

กําไรสุทธิสูง มีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมคาใชจายดําเนินงานได
เหมาะสม 

ยังไมมีในประสิทธิภาพ 
ในการทํากาํไร 

มีความสามารถในการทํา
กําไรไดต่ํา 

สหกรณออมทรัพย 
มหาวิทยาลัยเกริก  
จํากัด 

กําไรสุทธิต่ํา ยังไมมีประสิทธิภาพ
ในการควบคุมคาใชจายดําเนินงาน
ไดเหมาะสมนอยที่สุด 

ยังไมมีประสิทธิภาพ 
ในการทํากาํไร 

มีความสามารถในการทํา
กําไรไดต่ํา 

สหกรณออมทรัพย 
มหาวิทยาลัย 
ธุรกิจบัณฑิตย จาํกัด 

กําไรสุทธิต่ํา ยังไมมีประสิทธิภาพ
ในการควบคุมคาใชจายดําเนินงาน
ไดเหมาะสม 

ยังไมมีประสิทธิภาพ 
ในการทํากาํไร 

มีความสามารถในการทํา
กําไรไดต่ํา 

สหกรณออมทรัพย 
มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย จํากัด 

กําไรสุทธิสูง มีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมคาใชจายดําเนินงานได
เหมาะสมสูงสุด 

ยังไมมีประสิทธิภาพ 
ในการทํากาํไร 

มีความสามารถในการทํา
กําไรไดต่ํา 

สหกรณออมทรัพย 
มหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญ จํากัด 

กําไรสุทธิสูง มีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมคาใชจายดําเนินงานได
เหมาะสม 

ยังไมมีประสิทธิภาพ 
ในการทํากาํไร 

มีความสามารถในการทํา
กําไรไดต่ํา 

สหกรณออมทรัพย 
มหาวิทยาลัย 
เอเซียอาคเนย จํากัด 

กําไรสุทธิสูง มีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมคาใชจายดําเนินงานได
เหมาะสม 

ยังไมมีประสิทธิภาพ 
ในการทํากาํไร 

มีความสามารถในการทํา
กําไรไดดีต่ํา 

สหกรณออมทรัพย 
มหาวิทยาลัยเอกชน 
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กําไรสุทธิสูง มีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมคาใชจายดําเนินงานได
เหมาะสม 

ยังไมมีประสิทธิภาพใน
การทาํกําไร 

มีความสามารถในการทาํ
กําไรไดต่าํ 

 

ท่ีมา:  ผลการวิเคราะหจากตารางที่ 4.20 
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 จากตารางที่ 4.21 การเปรียบเทียบความสามารถในการทํากําไรมีอัตราสวนดังนี้ การ
วิเคราะหอัตรากําไรสุทธิของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครนั้นมี
อัตรากําไรสุทธิสูง แสดงใหเห็นวามีประสิทธิภาพในการควบคุมคาใชจายดําเนินงานไดเหมาะสม
ทั้ง 4 สหกรณ  ยกเวนสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกริก จํากัด และสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จํากัด นั้นยังไมมีประสิทธิภาพในการควบคุมคาใชจายดําเนินงาน โดยที่
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย จํากัด มีอัตรากําไรสุทธิสูงสุด โดยรวมสหกรณออม
ทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครนั้นมีอัตรากําไรสุทธิสูงมีประสิทธิภาพในการ
ควบคุมคาใชจายดําเนินงานไดเหมาะสม 
 การวิเคราะหผลตอบแทนตอสินทรัพยของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน ใน
เขตกรุงเทพมหานคร นั้นผลตอบแทนตอสินทรัพยยังไมมีประสิทธิภาพในการทํากําไรทั้ง 6 
สหกรณเนื่องจากมูลคาของสินทรัพยรวมมากกวามูลคาของกําไรสุทธิ 
 การวิ เคราะหผลตอบแทนตอสวนของผู ถือหุนสามัญ  ของสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร นั้นมีความสามารถในการทํากําไรไดต่ํา ทั้ง 6 สหกรณ
หรือมีสวนของผูถือหุนสามัญมากเกินไปซึ่งอาจเปนเพราะธุรกิจไมจัดหาเงินจากการกูยืมเงิน การ
กูยืมเงินถึงแมจะตองจายดอกเบี้ย แตดอกเบี้ยจายถือเปนคาใชจายทําใหประหยัดภาษีและหากธุรกิจ
สามารถทํากําไรไดสูงกวาอัตราดอกเบี้ย  สวนที่สูงกวาจะเปนประโยชนที่เพิ่มขึ้นสําหรับผูถือหุน
สามัญ 
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ตารางที่ 4.22  การเปรียบเทยีบประสิทธิภาพการดําเนนิงานของสหกรณออมทรัพย 
                       มหาวิทยาลัยเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ตั้งแตปพ.ศ.2544-2547 
 

การวิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงาน  
 
สหกรณออมทรัพย 

อัตราการ 
หมุนเวียน 

ของสินทรัพยรวม 

อัตราการ 
หมุนเวียน 

ของเงินลงทุน 

อัตรา 
สวนรายได 

รับตอคาใชจาย 

อัตราสวน 
ดอกเบี้ยรับ 

ตอดอกเบ้ียจาย 

อัตราสวน 
ดอกเบี้ยจาย 

ตอสินทรัพยรวม 
สหกรณออมทรัพย 
มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพ จํากัด 

มีการใชสินทรัพยเพื่อ
สรางรายไดจากการ
ดําเนินงานไดนอย 

นําเงินไปลงทุน
เพื่อใหเกิด
ผลตอบแทนไดอยาง
ไมมี 
ประสิทธิภาพ 

มีการประหยัด 
คาใชจายอยางมาก 

ไมเปนการรับภาระ
ดอกเบี้ยคุมคาที่จะทํา
ธุรกิจ 

การบริหาร 
สินทรัพยกอใหเกิด
รายไดมากกวา 
การใชจาย 

สหกรณออมทรัพย 
มหาวิทยาลัย 
เกริก จํากัด 

มีการใชสินทรัพยเพื่อ
สรางรายไดจากการ
ดําเนินงานไดนอย 

นําเงินไปลงทุน
เพื่อใหเกิด
ผลตอบแทนไดอยาง
ไมมี 
ประสิทธิภาพ 

มีการประหยัด 
คาใชจายอยางมาก 

ไมเปนการรับภาระ
ดอกเบี้ยคุมคาที่จะทํา
ธุรกิจ 

การบริหาร 
สินทรัพยกอใหเกิด
รายไดมากกวา 
การใชจาย 

สหกรณออมทรัพย 
มหาวิทยาลัย 
ธุรกิจบัณฑิตย จํากัด 

มีการใชสินทรัพยเพื่อ
สรางรายไดจากการ
ดําเนินงานไดนอย 

นําเงินไปลงทุน
เพื่อใหเกิด
ผลตอบแทนไดอยาง
ไมมี 
ประสิทธิภาพ 

มีการประหยัด 
คาใชจายอยางมาก 

ไมเปนการรับภาระ
ดอกเบี้ยคุมคาที่จะทํา
ธุรกิจ 

การบริหาร 
สินทรัพยกอใหเกิด
รายไดมากกวา 
การใชจาย 

สหกรณออมทรัพย 
มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย จํากัด 

มีการใชสินทรัพยเพื่อ
สรางรายไดจากการ
ดําเนินงานไดนอย 

นําเงินไปลงทุน
เพื่อใหเกิด
ผลตอบแทนไดอยาง
ไมมี 
ประสิทธิภาพ 

มีการประหยัด 
คาใชจายอยาง 
มากที่สุด 

ไมเปนการรับภาระ
ดอกเบี้ยคุมคาที่จะทํา
ธุรกิจมากที่สุด 

การบริหาร 
สินทรัพยกอใหเกิด
รายไดมากกวา 
การใชจายสูงที่สุด 

สหกรณออมทรัพย 
มหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญ จํากัด 

มีการใชสินทรัพยเพื่อ
สรางรายไดจากการ
ดําเนินงานไดนอย
ท่ีสุด 

นําเงินไปลงทุน
เพื่อใหเกิด
ผลตอบแทนไดอยาง
ไมมี 
ประสิทธิภาพ 

มีการประหยัด 
คาใชจายอยางมาก 

ไมเปนการรับภาระ
ดอกเบี้ยคุมคาที่จะทํา
ธุรกิจ 

การบริหาร 
สินทรัพยกอใหเกิด
รายไดมากกวา 
การใชจาย 

สหกรณออมทรัพย 
มหาวิทยาลัย 
เอเซียอาคเนย จํากัด 

มีการใชสินทรัพยเพื่อ
สรางรายไดจากการ
ดําเนินงานได 
นอย 

- มีการประหยัด 
คาใชจายอยางมาก 
 

ไมเปนการรับภาระ
ดอกเบี้ยคุมคาที่จะทํา
ธุรกิจ 

การบริหาร 
สินทรัพยกอใหเกิด
รายไดมากกวา 
การใชจาย 

สหกรณออมทรัพย 
มหาวิทยาลัยเอกชน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

มีการใชสินทรัพยเพ่ือ
สรางรายไดจากการ
ดําเนินงานไดนอย 

นําเงินไปลงทุน
เพ่ือใหเกิด
ผลตอบแทนไดอยาง
ไมมีประสิทธิภาพ 

มีการประหยัด 
คาใชจายอยางมาก 

ไมเปนการรับภาระ
ดอกเบี้ยคุมคาที่จะทํา
ธุรกิจ 

การบริหาร 
สินทรัพยกอใหเกิด
รายไดมากกวาการใช
จาย 

ท่ีมา:  ผลการวิเคราะหจากตารางที่ 4.20 
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 จากตารางที่ 4.22 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดําเนินงานมีอัตราสวนดังนี้ การ
วิเคราะหอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพยรวมของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานครนั้น มีการใชสินทรัพยเพื่อสรางรายไดจากการดําเนินงานไดนอย ทั้ง 6 สหกรณ  
 การวิเคราะหอัตราการหมุนเวียนของเงินลงทุนของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย  
เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร แสดงใหเห็นวาผลตอบแทนจากการลงทุนมีสัดสวนนอยเมื่อเทียบ
กับเงินลงทุน แสดงถึงสหกรณนําเงินไปลงทุนเพื่อใหเกิดผลตอบแทนไดอยางไมมีประสิทธิภาพทั้ง 
5 สหกรณ ยกเวนสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย จํากัด  
 การวิเคราะหอัตราสวนรายไดรับตอคาใชจายของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย     
เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครนั้น มีการประหยัดคาใชจายอยางมาก แสดงถึงความมีประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการทางดานดําเนินงานทั้ง 6 สหกรณ โดยที่สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย       
หอการคาไทย จํากัด มีการประหยัดคาใชจายอยางมากที่สุด  
 การวิเคราะหอัตราสวนดอกเบี้ยรักตอดอกเบี้ยจายของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครนั้น แสดงใหเห็นวาดอกเบี้ยรับจากการดําเนินงานมากกวาดอกเบี้ย
จายในการดําเนินงาน ซ่ึงในการหารายไดจากดอกเบี้ยนี้ไมเปนการรับภาระดอกเบี้ยคุมคาที่จะทํา
ธุรกิจ ทั้ง 6 สหกรณ โดยท่ีสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย จํากัด นั้นมีการรับภาระ
ดอกเบี้ยนอยคุมคาที่จะทําธุรกิจมากที่สุด 
 การวิ เคราะห อัตราสวนดอกเบี้ยจายตอสินทรัพยรวมของสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครนั้น แสดงใหเห็นวาสินทรัพยรวมมีคามากกวาดอกเบี้ย
จายเปนอยางมาก สหกรณมีคาใชจายเกี่ยวกับดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับสินทรัพยรวมแลวนอยมาก ซ่ึง
แสดงถึงการบริหารสินทรัพยกอใหเกิดรายไดมากกวาการใชจายทั้ง  6  สหกรณ  โดยที่สหกรณออม
ทรัพยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย จํากัด นั้นมีการบริหารสินทรัพยกอใหเกิดรายไดมากกวาการใช
จายสูงที่สุด 
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ตารางที่ 4.23  การเปรียบเทยีบสภาพคลอง, ความเสี่ยงดานการเงินและความเสี่ยงดานธุรกิจของ 
         สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร  
         ตั้งแตปพ.ศ.2544-2547 

 
การวิเคราะหความเสี่ยง การวิเคราะห 

สภาพคลอง ดานการเงิน ดานธุรกิจ 
 
 
 
 

สหกรณออมทรัพย 

อัตราสวน 
ทุนหมุนเวียน 

อัตราสวนหนี้สิน 
ตอสวนของผูถือหุน 

อัตราสวน
เงินกูยืมตอทุน 
จดทะเบียน 

คาสัมประสิทธิ์
ความแปรผัน 
(รายไดรวม) 

คาสัมประสิทธิ ์
ความแปรผัน 
(กําไรสุทธ)ิ 

สหกรณออมทรัพย 
มหาวิทยาลัย 
กรุงเทพ จํากัด 

ยังไมมีประสิทธิภาพจาก
สภาพคลองในการ
ดําเนินงานของกิจการ 

มีความคลองตัวสูง 
ความเสี่ยงทางการเงิน
ต่ํา 

- มีการกระจายไม
มากนักและความ
เสียงนอย 

มีการกระจายไม
มากนักและความ
เสียงนอย 

สหกรณออมทรัพย 
มหาวิทยาลัย 
เกริก จํากัด 

ยังไมมีประสิทธิภาพจาก
สภาพคลองในการ
ดําเนินงานของกิจการ 

มีความคลองตัวสูง 
ความเสี่ยงทางการเงิน
ต่ํา 

มีความมั่นคง 
ทางการเงิน 

มีการกระจายไม
มากนักและความ
เสียงนอย 

มีการกระจายไม
มากนักและความ
เสียงนอย 

สหกรณออมทรัพย 
มหาวิทยาลัย 
ธุรกิจบัณฑิตย จํากัด 

ยังไมมีประสิทธิภาพจาก
สภาพคลองในการ
ดําเนินงานของกิจการ 

มีความคลองตัวสูง 
ความเสี่ยงทางการเงิน
ต่ํา 

มีความมั่นคง 
ทางการเงิน 

มีการกระจายไม
มากนักและความ
เสียงนอย 

มีการกระจายไม
มากนักและความ
เสียงนอย 

สหกรณออมทรัพย 
มหาวิทยาลัย 
หอการคาไทย จํากัด 

มีประสิทธิภาพจากสภาพ
คลองในการดําเนินงาน
ของกิจการ 

มีความคลองตัวสูง 
ความเสี่ยงทางการเงิน
ต่ํา 

มีความมั่นคง 
ทางการเงิน 
สูงที่สุด 

มีการกระจายไม
มากนักและความ
เสียงนอยที่สุด 

มีการกระจายไม
มากนักและความ
เสียงนอยที่สุด 

สหกรณออมทรัพย 
มหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญ จํากัด 

มีประสิทธิภาพจากสภาพ
คลองในการดําเนินงาน
ของกิจการสูงสุด 

มีความคลองตัวสูง 
ความเสี่ยงทางการเงิน
ต่ําที่สุด 

- มีการกระจายไม
มากนักและความ
เสียงนอย 

มีการกระจายไม
มากนักและความ
เสียงนอย 

สหกรณออมทรัพย 
มหาวิทยาลัย 
เอเซียอาคเนย จํากดั 

มีประสิทธิภาพจากสภาพ
คลองในการดําเนินงาน
ของกิจการ 

มีความคลองตัวสูง 
ความเสี่ยงทางการเงิน
ต่ํา 

- มีการกระจายไม
มากนักและความ
เสียงนอย 

มีการกระจายไม
มากนักและความ
เสียงนอย 

สหกรณออมทรัพย 
มหาวิทยาลัย 
เอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

มีประสิทธิภาพจากสภาพ
คลองในการดําเนินงาน
ของกิจการ 

มีความคลองตัวสูง 
ความเสี่ยงทางการเงิน
ต่ํา 

มีความมั่นคง 
ทางการเงิน 

มีการกระจายไม
มากนักและความ
เสียงนอย 

มีการกระจายไม
มากนักและความ
เสียงนอย 

 
ท่ีมา:  ผลการวิเคราะหจากตารางที่ 4.20 
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 จากตารางที่ 4.23 การเปรียบเทียบสภาพคลองมีอัตราสวนดังนี้ การวิเคราะหอัตราสวน
ทุนหมุนเวียนของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร นั้นแสดงใหเห็น
วามีความมั่นคงฐานะทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้ไดของกิจการ รวมทั้งความมี
ประสิทธิภาพจากสภาพคลองในการดําเนินงานของกิจการ ทั้ง 3 สหกรณ สวนสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จํากัด สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกริก จํากัด  และสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จํากัด นั้นยังไมมีประสิทธิภาพจากสภาพคลองในการดําเนินงานของ  
กิจการโดยรวมสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครนั้นมีประสิทธิภาพ
จากสภาพคลองในการดําเนินงานของกิจการ 
 การวิเคราะหความเสี่ยงดานการเงิน มีอัตราสวนดังนี้ การวิเคราะหอัตราสวนหนี้สินตอ
สวนของผูถือหุนของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร นั้นแสดงให
เห็นวาสหกรณมีหนี้สินนอยกวาสวนของผูถือหุนและมีความคลองตัวสูง ความเสี่ยงทางการเงินต่ํา
ทั้ง 6 สหกรณ การวิเคราะหอัตราสวนเงินกูยืมตอทุนจดทะเบียนของสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเกริก จํากัด สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จํากัด และสหกรณออม
ทรัพยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย จํากัด นั้นแสดงใหเปนวามีทุนจดทะเบียนมากกวาเงินกูยืมในการ
ดําเนินงานซึ่งสะทอนความมั่นคงทางการเงินสูง โดยที่สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหอการคา
ไทย จํากัด มีความมั่นคงทางการเงินสูงที่สุด 
 การวิเคราะหความเสี่ยงดานธุรกิจของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขต
กรุงเทพมหานคร นั้น การวัดความเสี่ยงโดยใชคานี้ถาธุรกิจไมมีความเสี่ยงทางดานนี้เลยคา
สัมประสิทธิ์ของความแปรผันจะเขาใกลศูนย และแสดงใหเห็นวาความผันผวนของรายไดรวมและ
กําไรสุทธิมีไมมากนัก จึงทําใหความเสี่ยงของรายไดรวมและกําไรสุทธิของธุรกิจไมมาก โดยที่คา
สัมประสิทธิ์ของความแปรผันของรายไดรวมและกําไรสุทธิของสหกรณทั้ง 6 สหกรณมีคา
สัมประสิทธิ์ของความแปรผันเขาใกลศูนย  แสดงใหเห็นวาความผันผวนของรายไดรวมและกําไร
สุทธิมีไมมากนัก  จึงทําใหความเสี่ยงของรายไดรวมและกําไรสุทธิไมมาก โดยที่ทั้ง 2 คา
สัมประสิทธิ์ความแปรผันนั้น  สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย  จํากัด  มีคา
สัมประสิทธิ์ของความแปรผันของรายไดรวมและกําไรสุทธินอยที่สุด แสดงใหเห็นวาความผันผวน
ของรายไดรวมและกําไรสุทธิมีไมมากและความเสี่ยงนอยที่ สุด   และสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจํากัด มีคาสัมประสิทธิ์ของความแปรผันของรายไดรวมและกําไรสุทธิสูงสุด        
แสดงใหเห็นวาความผันผวนของรายไดรวมและกําไรสุทธิมีความเสี่ยงมากกวาสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ 
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บทที่ 5 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1  สรุปการศึกษา 
 ในการศึกษาเรื่อง การวิเคราะหประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
จํากัด, สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกริก จํากัด, สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
จํากัด, สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยหอการคาไทย จํากัด, สหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จํากัด และสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย จํากัด มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะโครงสรางธุรกิจและผลการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ดําเนินงานในปจจุบัน ในการทดสอบขอสมมติฐาน
ขางตนไดใชวิธีการศึกษาการวิเคราะหทางการเงิน 2 สวนคือ การวิเคราะหความเจริญเติบโต 
(Growth Rate) และการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) ในชวงป 
พ.ศ.2544-2547 ซ่ึงใชขอมูลจากงบดุลและงบกําไรขาดทุนของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 6 แหง 
 5.1.1 สรุปการวิเคราะหความเจริญเติบโตของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน  
ในเขตกรุงเทพมหานคร  พบวา โดยรวมคาเฉลี่ยรายไดรวม กําไรสุทธิ สินทรัพยรวมมีอัตราการ
ขยายตัวคิดเปนรอยละ 9.73, 13.82, 14.85 ตามลําดับแสดงใหเห็นวาสหกรณมีการขยายกิจการ 
เนื่องจากสหกรณมีปริมาณทุนจดทะเบียน     เงินลงทุนระยะยาวและดอกเบี้ยรับจากการดําเนินงาน
ที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการควบคุมคาใชจายดําเนินงานที่ลดลง โดยเฉพาะสหกรณ
ออมทรัพยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จํากัด   มีอัตราการขยายตัวคาเฉลี่ยรายไดรวม  คาเฉลี่ยกําไรสุทธิ 
และคาเฉลี่ยสินทรัพยรวมสูงสุด   เนื่องจากสหกรณมีปริมาณทุนจดทะเบียนและเงินลงทุนเพิ่ม
สูงขึ้น ในสวนโดยรวมคาเฉลี่ยคาใชจายดําเนินงาน       และคาเฉลี่ยหนี้สินรวมมีอัตราการขยายตัว
คิดเปนรอยละ 3.70, 25.19 ตามลําดับ แสดงใหเห็นวาสหกรณมีการขยายกิจการดําเนินงานโดยที่
สหกรณมีเงินรับฝากประจํา เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ คาตอบแทนคางจายเพิ่มสูงขึ้นเพื่อแสวงหา
กําไรสุทธิและรายไดรวมเพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งในสวนสหกรณที่มีอัตราการเจริญเติบโตลดลง   แสดง
ใหเห็นวา    แสดงใหเห็นวา 
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สหกรณมีประสิทธิภาพในการควบคุมคาใชจาย โดยเฉพาะสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย
หอการคาไทย จํากัด มีอัตราการขยายตัวคาเฉลี่ยคาใชจายดําเนินงานสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีเงิน
ลงทุนเพิ่มสูงขึ้นและสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จํากัด มีอัตราการขยายตัวคาเฉลี่ย
หนี้สินรวมสูงสุด เนื่องจากสหกรณมีคาตอบแทนคางจายเพิ่มสูงขึ้น 
  
 5.1.2 สรุปการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน    ของสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัย 
เอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 การวิ เคราะหความสามารถในการทํากําไร  โดยการหาอัตรากําไรสุทธิ 
ผลตอบแทนตอสินทรัพย(ROA) และผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนสามัญ(ROE) นั้น ซ่ึงอัตรา
กําไรสุทธิจะเห็นไดวามีคาใกลเคียงกับคาเฉลี่ยของสหกรณ แสดงใหเห็นวามีอัตรากําไรสุทธิมี
ประสิทธิภาพในการควบคุมคาใชจายดําเนินงานไดเหมาะสม สวนผลตอบแทนตอสินทรัพยและ
ผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนสามัญ โดยภาพรวมแลวอัตราสวนเหลานี้ต่ํากวาคาเฉลี่ยของ
สหกรณและคาเฉลี่ยอัตราสวนอุตสาหกรรมตามลําดับ แสดงใหเห็นวาความสามารถในการทํากําไร
ไดต่ําเมื่อเปรียบเทียบสวนของผูถือหุนสามัญที่มีมาก ซ่ึงอาจเปนเพราะธุรกิจไมจัดหาเงินจากการ
กูยืมเงิน การกูยืมเงินถึงแมจะตองจายดอกเบี้ย แตดอกเบี้ยจายถือเปนคาใชจายทําใหประหยัดภาษี
และหากธุรกิจสามารถทํากําไร ไดสูงกวาอัตราดอกเบี้ย สวนที่สูงกวาจะเปนประโยชนที่เพิ่มขึ้น
สําหรับผูถือหุนสามัญรวมทั้งยังไมมีประสิทธิภาพในการทํากําไรเมื่อเปรียบเทียบสินทรัพยรวม 
 การวิเคราะหประสิทธิภาพการดําเนินงาน โดยการหาอัตราการหมุนเวียนของ  
สินทรัพยรวม อัตราการหมุนเวียนของเงินลงทุน อัตราสวนรายไดรับตอคาใชจาย อัตราสวน
ดอกเบี้ยรับตอดอกเบี้ยจายและอัตราสวนดอกเบี้ยจายตอสินทรัพยรวม ซ่ึงอัตราการหมุนเวียนของ
สินทรัพยรวมและอัตราการหมุนเวียนของเงินลงทุนโดยภาพรวมแลวอัตราสวนเหลานี้มีคาต่ํากวา
คาเฉลี่ยของสหกรณ แสดงใหเห็นวาการใชสินทรัพยเพื่อสรางรายไดจากการดําเนินงานไดนอย 
รวมทั้งผลตอบแทนจากการลงทุนมีสัดสวนที่นอยเมื่อเทียบกับเงินลงทุนแสดงถึงนําเงินไปลงทุน
เพื่อใหเกิดผลตอบแทนไดอยางไมมีประสิทธิภาพ สวนอัตราสวนรายไดรับตอคาใชจายและ
อัตราสวนดอกเบี้ยรับตอดอกเบี้ยจาย แสดงวามีการประหยัดคาใชจายอยางมาก ซ่ึงแสดงถึงความมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางดานการดําเนินงาน รวมทั้งดอกเบี้ยรับจากการดําเนินงาน
มากกวาดอกเบี้ยจายในการดําเนินงาน ซ่ึงในการหารายไดจากดอกเบี้ยนี้ไมเปนการรับภาระดอกเบีย้
คุมคาที่จะทําธุรกิจ และอัตราสวนดอกเบี้ยจายตอสินทรัพยรวมแสดงใหเห็นวาสหกรณมีคาใชจาย
เกี่ยวกับ     ดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับสินทรัพยรวมแลวนอยมาก ซ่ึงแสดงถึงการบริหารสินทรัพย
กอใหเกิดรายไดมากกวาการใชจาย 

DPU



 130

 การวิเคราะหสภาพคลองโดยใชอัตราสวนทุนหมุนเวียน  นั้นแสดงใหเห็นวามี
ความมั่นคงฐานะทางการเงินและความสามารถในการชําระหนี้ไดของกิจการ รวมไปถึงความมี 
ประสิทธิภาพจากสภาพคลองในการดําเนินงานของกิจการ ทั้ง 3 สหกรณ สวนสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จํากัด สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเกริก จํากัด และสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย จํากัด   นั้นยังไมมีประสิทธิภาพจากสภาพคลองในการดําเนินงานของ
กิจการโดยรวมสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานครนั้นมีประสิทธิภาพ
จากสภาพคลองในการดําเนินงานของกิจการ 
 การวิเคราะหความเสี่ยงดานการเงินโดยใชอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน
จะเห็นไดวามีคาต่ํากวาคาเฉลี่ยอัตราสวนอุตสาหกรรม แสดงใหเห็นวาสหกรณมีหนี้สินนอยกวา
สวนของผูถือหุน แสดงถึงมีความคลองตัวสูง ความเสี่ยงทางการเงินต่ํา สวนอัตราสวนเงินกูยืมตอ
ทุนจดทะเบียน แสดงใหเห็นวามีทุนจดทะเบียนมากกวาเงินกูยืมในการดําเนินงานซึ่งสะทอนความ
มั่นคงทางการเงินสูง 
 การวิเคราะหความเสี่ยงดานธุรกิจ โดยการหาคาสัมประสิทธ์ิของความแปรผัน
ของรายไดรวมและกําไรสุทธิแสดงใหเห็นวาผันผวนของรายไดรวมและกําไรสุทธิมีไมมากนัก 
แสดงใหเห็นถึงความผันผวนของผลตอบแทนจากการดําเนินงานเปลี่ยนแปลงไมมากและความ
เสี่ยงนอย 
 
5.2  ขอเสนอแนะ 
 จากการวิเคราะหทางการเงิน ทั้งการวิเคราะหความเจริญเติบโตและการวิเคราะห
อัตราสวนทางการเงิน แสดงถึงความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร จากการศึกษาดังกลาวมีขอเสนอแนะโดยพิจารณาได
ดังนี้ 

 5.2.1 จากการศึกษาความเจริญเติบโต พบวารายไดรวม กําไรสุทธิ และสินทรัพยรวมมี
อัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นสม่ําเสมอ เนื่องจากสหกรณมีการขยายกิจการ เพิ่มปริมาณทุนจดทะเบียน
เงินลงทุนระยะยาวและดอกเบี้ยรับจากการดําเนินงานที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งสหกรณมีการควบคุม
คาใชจายดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหสหกรณมีผลการประกอบการที่ดีอยางตอเนื่อง 
ดังนั้น การที่สหกรณมีกําไรสุทธิเพิ่มสูงขึ้นไมควรมาจากการเพิ่มดอกเบี้ยสูงขึ้น แตควรมาจากการ
พัฒนาเพิ่มชองทางธุรกิจใหมากขึ้นรวมทั้งการควบคุมคาใชจายดําเนินงานใหลดลงอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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 5.2.2 จากการศึกษาอัตราสวนทางการเงิน พบวาการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารใน
บางสวนที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานมากขึ้นกวาเดิม รวมทั้งรูปแบบทางการเงิน
และการบริหารตาง ๆ ของสหกรณที่จะทําใหมีรายไดเกิดขึ้น      ดังนั้นจึงถือไดวาเปนปจจัยที่มีผล
ตอความสามารถในการหารายไดของสหกรณเพราะการมีบริการหลากหลายสามารถตอบสนอง
ตามความตองการของสมาชิกได ทําใหมีความสามารถในการหารายไดเพิ่มขึ้น    ดังนั้นเพื่อเปนการ
เพิ่มขีดความสามารถในดานนี้สหกรณควรมีการดําเนินงานในดานการใหการบริการและปรับปรุง
คุณภาพผลิตภัณฑตาง ๆ ของสหกรณ  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานซึ่งจะอํานวยความ
สะดวกรวดเร็วในการดําเนินงานใหสามารถแขงขันกับคูแขงได  เพื่อตอบสนองความตองการของ
สมาชิกรวมทั้งนําอุปกรณเครื่องมือเทคโนโลยีที่ทันสมัยเขามาใหเกิดศักยภาพสูงสุด   พรอม
ปรับเปลี่ยนภาพลักษณของสหกรณเพื่อใหดูทันสมัยยิ่งขึ้น รวมท้ังในการติดตอส่ือสารขอมูล
ระหวาง สหกรณดวยกัน เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงธุรกิจระหวางสหกรณเปนการสงเสริมการให
ความชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักการสหกรณ และไมควรบริหารแขงขันในเรื่องการทํากําไร
โดยไปเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินอื่น การดําเนินงานควรทําเพื่อสมาชิก มุงเนนดานการบริการ
เพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพใหสมาชิกมีหลักฐานที่มั่นคง มีหลักประกันที่ดีขึ้น 
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สารสนเทศจากสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 
สวนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. 
 กรมตรวจบัญชีสหกรณประเมินภาวะเศรษฐกิจทางการเงินสถาบันเกษตรกรและ 
 สหกรณไทยรอบป 2547 และทิศทางแนวโนมในป 2548.  
 สืบคนเมื่อ 19 กุมภาพันธ 2549, จาก http://www.cad.go.th/news_than_html 
สวนวิจัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. 
 การทํากําไรของสหกรณไทยรอบป 2547. สืบคนเมื่อ 19 กุมภาพนัธ 2549,  
 จาก http://www.cad.go.th/news_25480307_1.html 
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พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ.๒๕๔๒ 

เปนปที่ ๕๔ ในรัชกาลปจจุบัน 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯใหประกาศวา 
      โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยสหกรณ 
      พระราชบัญญัติมีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 
ซ่ึงมาตรา ๒๙ ประกอบกับตามมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 
      มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. ๒๕๔๒" 
 
 มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานเุบกษา
เปนตนไป 
 
 มาตรา ๓  ใหยกเลิก 

 (๑) พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๑๑ 
 (๒) ประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๑๔๐ ลงวันที ่๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๕ 
 (๓) ประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๒๔๗ ลงวันที ่๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๑๕ 
 (๔) พระราชบญัญัติสหกรณ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๒๔ 
 

 มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
 "สหกรณ" หมายความวา คณะบุคคลซึ่งรวมกันดําเนินกจิการเพื่อประโยชนทาง
เศรษฐกิจและสังคมโดยชวยตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และไดจดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 "สมาชิก" หมายความวา สมาชิกของสหกรณ หรือสมาชิกกลุมเกษตรกร 
 "พนักงานเจาหนาที"่หมายความวาผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 "รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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 มาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณรักษาการตามพระราชบัญญัติ
และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที ่กับออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบตัิการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 กฎกระทรวงนัน้ เมื่อไดประกาศในราชกจิจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 มาตรา ๖   ถาสหกรณเกี่ยวของในกิจการใดที่กฎหมายกาํหนดใหจดทะเบียนสําหรับการ
ไดมาการจําหนาย  การยกขึ้นเปนขอตอสู  หรือการยดึหนวงซึ่งกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยหรือ 
ทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย การจดทะเบยีนเชนวานั้นใหไดรับยกเวนไมตองเสีย
คาธรรมเนียม 
 
 มาตรา ๗  หามมิใหผูใดนอกจากสหกรณและสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย   ใชคํา
วา  "สหกรณ" เปนชื่อหรือสวนหนึ่งของชือ่ในทางธุรกิจ 
 
 มาตรา ๘ ทุนกลางของบรรดาสหกรณไมจํากัดตามมาตรา ๖๑(๒) แหงพระราชบัญญัติ 
สหกรณ พ.ศ.๒๕๑๑  ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณจัดการฝากไวที่ธนาคารออมสิน ธนาคาร  
กรุงไทย จํากดั (มหาชน) หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร หรือฝากไวที่สถาบัน
การเงินอื่นใดโดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาต ิ     หรือลงทุน
ตามระเบียบทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนดดอกผล   ที่เกดิขึ้นจากทนุกลางใหกระทรวง
เกษตรและสหกรณมีอํานาจจายขาดใหแกสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย    เพื่อใชจายในกิจการ
ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๑๑๐ 

หมวด ๒ 
การกํากับและสงเสริมสหกรณ 

 สวนที่ ๑ 
 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาต ิ
 มาตรา ๙ ใหมีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ ประกอบดวย รัฐมนตรี เปน
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนรองประธานกรรมการ เลขาธิการ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร อธิบดีกรมการคาภายใน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ อธิบดีกรม
สงเสริมการเกษตร อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม ผูแทน
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กระทรวงศกึษาธิการ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ ผูแทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร ผูแทนสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ประธานกรรมการดําเนินการชมุนุมสหกรณ
ระดับประเทศประเภทละหนึ่งคน ประธานคณะกรรมการกลางกลุมเกษตรกรระดับประเทศหนึ่งคน
เปนกรรมการโดยตําแหนงและผูทรงคุณวฒุิซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินหาคนเปนกรรมการ ใหอธิบดี
กรมสงเสริม สหกรณเปนกรรมการและเลขานุการ ผูอํานวยการสันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย
เปนผูชวยเลขานกุารผูทรงคุณวุฒิตามวรรคหนึ่งใหคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติซ่ึง
เปนกรรมการโดยตําแหนง คัดเลือกผูที่มีความเชี่ยวชาญเปนที่ประจักษดานการบริหารสหกรณ 
 
 มาตรา ๑๐ คณะกรรมการพฒันาการสหกรณแหงชาต ิมีอํานาจหนาทีด่ังตอไปนี ้

  (๑)  เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีในเรือ่งนโยบาย    และแนวทางในการพัฒนาการ 
สหกรณใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

  (๒)  กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาการสหกรณ    ใหสอดคลองกับระยะเวลาของแผน 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ
 (๓)  กําหนดแนวทางในการสงเสริมและสนับสนุนการขยายธุรกิจ          และกิจการของ  
สหกรณรวมทัง้การรวมมือกบัภาคเอกชนใหมีสวนในการพัฒนาการสหกรณ 
   (๔)  กําหนดแนวทางในการประสานงานระหวางสวนราชการ        รัฐวิสาหกจิหรือภาค 
เอกชนเพื่อใหการสงเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ 
 (๕)  พิจารณาแกไขปญหาและอุปสรรคตลอดจนขอขัดของ     ที่ทําใหนโยบายและ
แผนการพัฒนาการสหกรณไมอาจบรรลุเปาหมาย 
 (๖)  พิจารณาเรื่องอื่นใดที่เกีย่วกับสหกรณตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 (๗)  มีอํานาจและหนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ 
 
 มาตรา ๑๑ ใหกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตัง้อยูในตําแหนงคราวละสองป ในกรณีมกีาร
แตงตั้งกรรมการในระหวางที่กรรมการซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ไมวาจะเปนการ
แตงตั้งเพิ่มขึ้นหรือแตงตั้งซอม ใหผูไดรับแตงตั้งนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ
กรรมการซึ่งไดแตงตั้งไวแลวนั้น 
 
 มาตรา ๑๒ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๑ กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
พนจากตําแหนงเมื่อ 
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(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) รัฐมนตรีใหออก 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

                  (๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่   
ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
 มาตรา ๑๓  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาต ิ  ตองมีกรรมการมา
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุมในการประชุมครั้งใด
ถาประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได    รองประธานกรรมการเปนประธาน
ในที่ประชุมในกรณีที่ประธานกรรมการ  และรองประธานกรรมการไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ไดใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่เปนประธานในที่ประชุม 
 การวินจิฉัยช้ีขาดของที่ประชมุใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนนถาคะแนนเสยีงเทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียง
ช้ีขาดในกรณทีี่ประธานออกเสียงชี้ขาดตองใหมีบันทกึเหตุผลทั้งสองฝายไวดวย 
 
 มาตรา ๑๔ คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ  อาจแตงตั้งคณะอนกุรรมการเพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติมอบหมายได 
 การประชุมของคณะอนกุรรมการตามวรรคหนึ่งใหนํามาตรา ๑๓ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 
 
 สวนที่ ๒ 
 นายทะเบียนสหกรณ 
 มาตรา ๑๕ ใหปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณเปนนายทะเบยีนสหกรณ       ใหนาย
ทะเบียนสหกรณแตงตั้งขาราชการในสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ ซ่ึงมีตําแหนงไมต่ํากวา
ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทาเปนรองนายทะเบยีนสหกรณ มีอํานาจหนาที่ตามที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามทีน่ายทะเบียนสหกรณมอบหมาย 
 การแตงตั้งตามวรรคสองใหประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
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 มาตรา ๑๖ ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจหนาที ่ดังตอไปนี ้
 (๑) รับจดทะเบียน สงเสริม ชวยเหลือ แนะนําและกํากบัดูแลสหกณใหเปนไปตามบท
แหงพระราชบัญญัติและกฎหมายอื่น 
 (๒) กําหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี  ตลอดจนสมุดและแบบรายงาน
ตาง ๆ ที่สหกรณตองยื่นตอนายทะเบียนสหกรณ รวมทั้งแบบพิมพอ่ืน ๆ ที่ตองใชในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 (๓)  แตงตั้งผูสอบบัญชี ผูตรวจการสหกรณ และผูชําระบัญชี 
 (๔) ออกคําส่ังใหมีการตรวจสอบ หรือไตสวนเกีย่วกับการจัดตั้งการดําเนินงาน  หรือ
ฐานะการเงินของสหกรณ 
 (๕)  ส่ังใหระงับการดําเนนิงานทั้งหมด หรือบางสวนของสหกรณหรือใหเลิกสหกรณ
ถาเห็นวาสหกรณกระทําการหรืองดเวนกระทําการอันอาจจะกอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณ
หรือสมาชิก 

 (๖)  ถอนช่ือสหกรณออกจากทะเบยีนสหกรณ 
 (๗) จัดทํารายงานประจาํปแยกตามประเภทสหกรณ   เสนอตอคณะกรรมการพัฒนาการ 

สหกรณแหงชาติ 
   (๘)  ออกระเบียบหรือคําส่ังเพื่อใหมกีารปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้          และเพื่อ 
ประโยชนในการดําเนินกิจการของสหกรณ 
                   (๙)  กระทําการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้      กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของนาย
ทะเบียนสหกรณหรือตามทีรั่ฐมนตรีมอบหมายบรรดาอาํนาจของนายทะเบียนสหกรณในการสั่ง 
การอนุญาต การอนุมัติหรือการดําเนินการอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ นายทะเบยีนสหกรณอาจ
มอบอํานาจใหรองนายทะเบยีนสหกรณผูตรวจการสหกรณหรือพนกังานเจาหนาที่ซ่ึงนายทะเบียน
สหกรณมอบหมายใหปฏิบตัิการแทนได 
 การมอบอํานาจตามวรรคสองใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 
 สวนที่ ๓ 
 การกํากับดูแลสหกรณ 
 มาตรา ๑๗ นายทะเบยีนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบ
บัญชีหรือพนกังานเจาหนาที่ซ่ึงนายทะเบยีนสหกรณมอบหมาย มีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือให
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ผูตรวจสอบกิจการ ผูจัดการ เจาหนาทีห่รือเชิญสมาชิกของ 
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สหกรณมาชี้แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกจิการของสหกรณ หรือใหสงเอกสารเกี่ยวกบัการดําเนินงาน 
หรือรายงานการประชุมของสหกรณได 
 
 มาตรา ๑๘ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบญัญัตินี้   ใหนายทะเบียนสหกรณ   รองนาย
ทะเบียนสหกรณผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ
มอบหมาย มีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสํานักงานของสหกรณในระหวางเวลาทาํงานของสหกรณ
ได และใหผูซ่ึงเกี่ยวของอํานวยความสะดวกหรือชวยเหลือ หรือใหคําชี้แจงแกผูปฏิบัติการตาม
สมควร 
 ใหผูปฏิบัติการตามวรรคหนึง่ แสดงบัตรประจําตัวตอผูซ่ึงเกี่ยวของ 
 บัตรประจําตัวตามวรรคสอง ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด 
 
 มาตรา ๑๙  ใหผูตรวจการสหกรณมีอํานาจหนาที่ตรวจสอบกิจการ   และฐานะการเงิน
ของสหกรณตามที่นายทะเบยีนสหกรณกําหนด เมื่อตรวจสอบแลวใหเสนอรายงานการตรวจสอบ
ตอนายทะเบียนสหกรณ 
 
 มาตรา ๒๐  ถาที่ประชุมใหญ หรือที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการสหกรณลงมตอัิน
เปนการฝาฝนกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบของสหกรณ ระเบยีบหรือคําส่ังของนายทะเบียนสหกรณ 
ใหนายทะเบียนสหกรณหรือรองนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจสั่งยับยั้งหรือเพกิถอนมตินั้นได 
 
 มาตรา ๒๑  ในกรณีที่กรรมการ  ผูจัดการ  หรือเจาหนาที่ของสหกรณทําใหสหกรณ
เสียหายถาสหกรณไมรองทกุขหรือฟองคดี ใหนายทะเบียนสหกรณหรือรองนายทะเบยีนสหกรณ
รองทุกขหรือฟองคดีแทนสหกรณได และใหพนักงานอัยการรับวาตางใหสหกรณ โดยใหสหกรณ
เปนผูออกคาใชจายที่เกี่ยวกบัการรองทุกขฟองคดีหรือการวาตางแกนายทะเบยีนสหกรณรองนาย
ทะเบียนสหกรณหรือพนกังานอัยการแลวแตกรณ ี
 
 มาตรา ๒๒ ในกรณีที่คณะกรรมการดําเนนิการสหกรณกระทําการ หรืองดเวนกระทํา
การในการปฏบิัติหนาที่ของตนจนทําใหเสือ่มเสียผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก หรือ 
สหกรณมีขอบกพรองเกีย่วกับการเงิน การบัญชี หรือกจิการหรือฐานะการเงิน ตามรายงานการสอบ
บัญชีหรือตามรายงานการตรวจสอบ ใหนายทะเบยีนสหกรณมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือให
ปฏิบัติการดังตอไปนี ้
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 (๑) ใหคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณแกไขขอบกพรองตามวิธีการและระยะเวลาที่
นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
 (๒) ใหคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณระงับการปฏิบัติบางสวนที่เปนเหตใุหเกิด
ขอบกพรองหรือเส่ือมเสียผลประโยชนของสหกรณหรือสมาชิก 
 (๓) ใหคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณหยุดปฏิบัตหินาที่เปนการชัว่คราว เพื่อแกไข
ขอบกพรองนัน้ใหแลวเสร็จตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกาํหนด 
 (๔) ใหคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณพนจากตําแหนงทั้งคณะ หรือใหกรรมการซึ่ง
เกี่ยวของกับการนั้นพนจากตําแหนงกรรมการ 
 
 มาตรา ๒๓ สหกรณใดจดทะเบยีนจัดตั้งขึ้นยังไมเกนิสามปหรือมีผลการดําเนินงาน
ขาดทุนติดตอกันเกนิสองป เมื่อสหกรณรองขอหรือนายทะเบยีนสหกรณหรือคณะกรรมการ
พัฒนาการ สหกรณแหงชาติเห็นวาจําเปนตองแกไข นายทะเบยีนสหกรณจะสั่งใหผูตรวจการ
สหกรณหรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณมอบหมายเขาชวยเหลือดาํเนินกจิการของ
สหกรณนัน้ทัง้หมด หรือบางสวนก็ได 
 การชวยเหลือดําเนินกิจการของสหกรณใหเปนไปตามระเบียบ ที่นายทะเบยีนสหกรณ
กําหนดโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 
 
       มาตรา ๒๔ ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณส่ังใหคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณพน
จากตําแหนงทัง้คณะ ใหนายทะเบยีนสหกรณตั้งคณะกรรมการชั่วคราว มีอํานาจหนาที่และสิทธิ
เชนเดยีวกับคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ และใหอยูในตําแหนงไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันนบั
แตวันทีแ่ตงตัง้กอนที่จะพนจากตําแหนงใหคณะกรรมการชั่วคราวจัดใหมีการประชมุใหญ เพือ่
เลือกตั้งกรรมการขึ้นใหมทัง้คณะตามวิธีการที่กําหนดในขอบังคับ 
 
  มาตรา ๒๕ ในกรณีทีน่ายทะเบียนสหกรณส่ังใหกรรมการบางคนพนจากตําแหนง ให
คณะกรรมการสวนที่เหลือเรียกประชุมใหญ เลือกตั้งผูเปนกรรมการแทนภายในเวลาสามสิบวันนบั
แตวันทีก่รรมการพนจากตําแหนง ถามิไดเลือกตั้งหรือเลือกตั้งผูเปนกรรมการไมไดตาม
กําหนดเวลาใหนายทะเบยีนสหกรณตั้งสมาชิกเปนกรรมการแทน ในการนี้ใหผูซ่ึงไดรับเลือกตัง้
หรือแตงตั้งนัน้อยูในตําแหนงกรรกมารเทากับวาระทีเ่หลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 
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 มาตรา ๒๖ คําส่ังใด ๆ ตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ ใหผูมี
สวนไดเสยีอุทธรณตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติได ภายในสามสิบวันนับแตวนัที่
ไดรับทราบคําส่ัง 
 คําวินิจฉยัของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติใหเปนที่สุด 
 
 สวนที่ ๔ 
 กองทุนพัฒนาสหกรณ 
 มาตรา ๒๗  ใหจัดตั้งกองทุนพัฒนาสหกรณขึ้นในกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรียก
โดยยอวา "กพส." เพื่อเปนทุนสงเสริมกิจการของสหกรณ ประกอบดวยเงินและทรัพยสินตาม
มาตรา ๒๘ 
 
 มาตรา ๒๘ กพส. ประกอบดวย 

  (๑) เงนิอุดหนุนที่ไดรับจากงบประมาณแผนดิน 
 (๒) เงนิและทรัพยสินที่มีผูมอบให 
 (๓) เงินและทรัพยสินที่ตกเปนของ กพส. 
 (๔) เงนิที่ไดจากการจําหนายทรัพยสินที่ไดรับมาตาม (๒) และ (๓) 
 (๕) ดอกผล รายได หรือประโยชนอ่ืนใดของ กพส. 

 เงินและทรัพยสินของ กพส. ตามวรรคหนึ่งใหนําสงเขาบัญชี กพส. โดยไมตองนาํสง
คลังเปนรายไดแผนดนิ 
 
 มาตรา ๒๙ การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน การจัดการ
และการจําหนายทรัพยสินของ กพส. ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเหน็ชอบ
ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 
 
 มาตรา ๓๐ ใหมีคณะกรรมการบริหาร กพส. ประกอบดวย ปลัดกระทรวงเกษตรและ 
สหกรณเปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ อธิบดี
กรมสงเสริมการเกษตร อธิบดีกรมประมง อธิบดีกรมปศุสัตว ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทนสํานัก
งบประมาณเปนกรรมการโดยตําแหนงกรรมการอื่นซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูแทนของสหกรณ
ประเภทละหนึ่งคนและผูแทนกลุมเกษตรกรหนึ่งคนเปนกรรมการ      ใหรองอธิบดีกรมสงเสริม
สหกรณซ่ึงอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณมอบหมาย เปนกรรมการและเลขานุการ 
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 การเลือกผูแทนของสหกรณเพื่อใหรัฐมนตรีแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาตกิําหนดใหคณะกรรมการบรหิาร กพส. มี
อํานาจหนาทีบ่ริหาร กพส. ตลอดจนตรวจสอบติดตามและประเมนิผลงานของสหกรณที่ไดรับการ
สงเสริมกิจการจาก กพส. ตามหลักเกณฑที่กําหนดในระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
 มาตรา ๓๑ ใหนําความในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใชบังคับแกการดํารงตําแหนง
ของกรรมการบริหาร กพส. ซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งจากผูแทนของสหกรณโดยอนุโลม 
 
 มาตรา ๓๒ ใหนําความในมาตรา ๑๓ มาใชบังคับแกการประชุมของคณะกรรมการ
บริหารกพส. โดยอนุโลม 

หมวด ๓ 
สหกรณ 

 สวนที่ ๑ 
 การจัดตั้งและการจดทะเบียนสหกรณ 
 มาตรา ๓๓ สหกรณจะตั้งขึ้นไดโดยการจดทะเบยีนตามพระราชบัญญัตินี้ และตองมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีชวย
ตนเองและชวยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักการสหกรณ และตอง 

(๑) มีกจิการรวมกันตามประเภทของสหกรณที่ขอจดทะเบียน 
(๒) มีสมาชิกเปนบุคคลธรรมดาและบรรลุนิติภาวะ 

 (๓) มีทุนซึ่งแบงเปนหุนมีมลูคาเทา ๆ กัน และสมาชิกแตละคนจะตองถือหุนอยางนอย
หนึ่งหุนแตไมเกินหนึ่งในหาของหุนที่ชําระแลวทั้งหมด 
 (๔) มีสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในขอบังคับภายใตบทบัญญตัิมาตรา ๔๓ (๗) 
ประเภทของสหกรณทีจ่ะรับจดทะเบยีนใหกําหนดโดยกฎกระทรวง 
 
 มาตรา ๓๔ ผูซ่ึงประสงคจะเปนสมาชิกของสหกรณที่จะขอจัดตั้งขึ้นตองประชุมกันเพื่อ
คัดเลือกผูที่มาประชุมใหเปนคณะผูจัดตั้งสหกรณจํานวนไมนอยกวาสิบคนเพื่อดําเนนิการจัดตั้ง 
สหกรณโดยใหคณะผูจัดตั้งสหกรณดําเนนิการดังตอไปนี้ 
 (๑) พิจารณาเลือกประเภทของสหกรณที่จะจัดตั้งตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง  และ
พิจารณากําหนดวัตถุประสงคของสหกรณที่จะจัดตั้งนัน้ 
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 (๒) กําหนดแผนดําเนนิการเกี่ยวกับธุรกจิ หรือกิจกรรมของสหกรณที่จะจัดตั้งขึน้ตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
 (๓) ทําบัญชีรายช่ือผูซ่ึงจะเปนสมาชิกพรอมดวยจํานวนหุนที่แตละคนจะถือ เมื่อจัดตั้ง 
สหกรณแลว 
 (๔) ดําเนนิการรางขอบังคับภายใตบังคับบทบัญญัติมาตรา ๔๓ และเสนอใหที่ประชุมผู
ซ่ึงจะเปนสมาชิกพิจารณากําหนดเปนขอบงัคับของสหกรณที่จะจัดตั้งขึ้น 
 
  มาตรา ๓๕ การขอจดทะเบยีนสหกรณ ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณลงลายมือช่ือในคําขอจด
ทะเบียนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกาํหนด ยื่นตอนายทะเบียนสหกรณพรอมเอกสาร 
ดังตอไปนี ้
 (๑)  สําเนารายงานการประชมุตามมาตรา ๓๔ จํานวนสองชุด 
 (๒)  แผนดําเนินการตามมาตรา ๓๔(๒) จํานวนสองชุด 
 (๓) บัญชีรายช่ือผูซ่ึงจะเปนสมาชิกพรอมลายมือช่ือและจํานวนหุนทีแ่ตละคนจะถอืเมื่อ
จัดตั้งสหกรณแลวจํานวนสองชุด 
 (๔) ขอบังคับตามมาตรา ๓๔(๔) จํานวนสี่ชุด 
 
  มาตรา ๓๖ นายทะเบยีนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ หรือพนักงานเจาหนาที ่ ซ่ึง
นายทะเบียนสหกรณมอบหมาย มีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหบุคคลใด ๆ ซ่ึงเกี่ยวของมาชี้แจง
ขอเท็จจริง หรือใหสงเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณาเกีย่วกับการรับจดทะเบยีนสหกรณได 
 ในการพจิารณารายการที่เกีย่วกับคําขอ หรือรายการในขอบังคับของสหกรณที่จะจดัตั้ง
ขึ้นถานายทะเบียนสหกรณเห็นวารายการดังกลาวไมถูกตอง หรือยังมไิดดําเนนิการตามมาตรา ๓๔ 
นายทะเบียนสหกรณมีอํานาจสั่งใหคณะผูจัดตั้งสหกรณแกไข หรือดําเนินการใหถูกตองได 
 
  มาตรา ๓๗ เมื่อนายทะเบียนสหกรณพิจารณาแลวเห็นวา สหกรณตามที่ขอจดทะเบียนมี
วัตถุประสงคตามมาตรา ๓๓  คําขอจดทะเบียนมีเอกสารครบถวนถูกตองตามมาตรา ๓๕ และการ
จัดตั้งสหกรณตามที่ขอจดทะเบียนจะไมเสียหายแกระบบสหกรณ ใหนายทะเบียนสหกรณรับจด
ทะเบียนและออกใบสําคัญรับจดทะเบียนใหแกสหกรณนั้นใหสหกรณที่ไดจดทะเบียนแลวมีฐานะ
เปนนิติบุคคล 
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  มาตรา ๓๘ ในกรณีที่นายทะเบียนสหกรณมีคําส่ังไมรับจดทะเบยีนใหแจงคําส่ังพรอม
ดวยเหตุผลเปนหนังสือไปยงัคณะผูจัดตั้งสหกรณโดยไมชักชา คณะผูจดัตั้งสหกรณมีสิทธิยื่นคํา
อุทธรณคําส่ังไมรับจดทะเบยีนตอคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ   โดยยื่นคําอุทธรณตอ
นายทะเบียนสหกรณภายในหกสิบวนันับแตวันทีไ่ดรับแจงคําส่ัง 
 คําวินิจฉยัของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติใหเปนที่สุด 
 
       มาตรา ๓๙ เมื่อนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนสหกรณแลว ใหคณะผูจดัตั้งสหกรณ
มีอํานาจหนาที่และสิทธิเชนเดียวกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณนั้นจนกวาจะมีการเลือกตัง้
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณตามมาตรา ๔๐ ใหผูซ่ึงมีช่ืออยูในบัญชีรายช่ือผูจะเปนสมาชิกตาม
มาตรา ๓๔(๓) เปนสมาชิกสหกรณตั้งแตวันทีน่ายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบยีนสหกรณและได
ชําระคาหุนตามจํานวนที่จะถือครบถวนแลว ในกรณทีี่มีผูขอเขาเปนสมาชิกสหกรณภายหลังวนัที่
นายทะเบียนสหกรณ รับจดทะเบียนสหกรณ ใหถือวาเปนสมาชิกเมื่อไดชําระคาหุนตามจํานวนที่จะ
ถือครบถวนแลว 
 
 มาตรา ๔๐ ใหคณะผูจัดตั้งสหกรณนดัสมาชิกมาประชมุกันเปนการประชุมใหญสามัญ
คร้ังแรกภายในเกาสิบวนันบัแตวันที่จดทะเบียนสหกรณ เพื่อตั้งคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ
และมอบหมายการทั้งปวงใหแกคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
 
 มาตรา ๔๑  ใหนายทะเบยีนสหกรณประกาศกําหนดประเภทของสหกรณที่สามารถรับ
สมาชิกสมทบได  คุณสมบัติ  วิธีรับสมัคร  และการขาดจากสมาชิกภาพ ตลอดจนสิทธิและหนาที่
ของสมาชิกสมทบใหเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคบั      หามมใิหสหกรณใหสิทธิแกสมาชิก
สมทบในการนับชื่อของสมาชิกสมทบเขาเปนองคประชมุ  ในการประชุมใหญการออกเสียงในเรื่อง
ใด ๆ หรือเปนกรรมการดําเนนิการ 
 
 มาตรา ๔๒ ในการชําระคาหุน สมาชิกจะนําคาหุนหักกลบลบหนี้กับสหกรณไมไดและ
สมาชิกมีความรับผิดเพียงไมเกินจํานวนเงินคาหุนที่ยังสงใชไมครบมูลคาหุนที่ตนถือ ในระหวางที่
สมาชิกภาพของสมาชิกยังไมส้ินสุดลง หามมิใหเจาหนี้ของสมาชิกใชสิทธิเรียกรองในคาหุนของ
สมาชิกผูนั้น 
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 สวนที่ ๒ 
 ขอบังคับและการแกไขเพิ่มเติม 
 มาตรา ๔๓ ขอบังคับของสหกรณอยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี ้
 (๑) ช่ือสหกรณ ซ่ึงตองมีคําวา "จํากัด" อยูทายชื่อ 
 (๒) ประเภทของสหกรณ 
 (๓) วัตถุประสงค 

(๔) ที่ตั้งสํานกังานใหญและที่ตั้งสํานักงานสาขา 
(๕) ทุนซึ่งแบงเปนหุน มูลคาของหุน การชําระคาหุนดวยเงินหรือทรัพยสินอื่น การขาย 

และการโอนหุน ตลอดจนการจายคืนคาหุน 
 (๖) ขอกําหนดเกี่ยวกับการดําเนินงาน การบัญชี และการเงนิของสหกรณ 
 (๗) คุณสมบัติของสมาชิก    วิธีรับสมาชิก การขาดจากสมาชิกภาพตลอดจนสิทธิหนาที่ 
ของสมาชิก 
 (๘) ขอกําหนดเกี่ยวกบัการประชุมใหญ 
 (๙)  การเลือกตั้ง    การดํารงตําแหนง    การพนจากตําแหนง    และการประชุมของคณะ 
กรรมการดําเนนิการสหกรณ 
 (๑๐) การแตงตั้ง  การดํารงตาํแหนง  การพนจากตําแหนง  การกําหนดอาํนาจหนาที่และ 
ความรับผิดชอบของผูจัดการ 
 
  มาตรา ๔๔ การแกไขเพิ่มเตมิขอบังคับ จะกระทําไดก็แตโดยมติของทีป่ระชุมใหญ และ
ตองนําขอบังคับที่ไดแกไขเพิม่เติม ไปจดทะเบียนตอนายทะเบยีนสหกรณภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ที่ประชุมใหญลงมติเมื่อนายทะเบียนสหกรณไดจดทะเบียนแลว ใหมีผลใชบังคับได 
 ในกรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับโดยการเปลี่ยนชื่อสหกรณ ใหสหกรณคืน
ใบสําคัญรับจดทะเบียนและใหนายทะเบียนสหกรณออกใบสําคัญรับจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อ
ใหแก สหกรณดวยการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับและการเปลี่ยนชื่อของสหกรณนั้น ยอมไม
กระทบกระเทือนถึงสิทธิหรือความรับผิดใด ๆ ของสหกรณใหนําความในมาตรา ๓๖ มาตรา ๓๗ 
และมาตรา ๓๘ มาใชบังคับแกการแกไขเพิ่มเติม ขอบังคับโดยอนุโลม 
 
 มาตรา ๔๕ ในกรณีมีปญหาเกีย่วกับการตีความในขอบังคับ ใหสหกรณขอคําวินจิฉัย
จากนายทะเบยีนสหกรณ และใหสหกรณถือปฏิบัติตามคําวินิจฉยันั้น 
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 สวนที่ ๓ 
 การดําเนินงานของสหกรณ 
 มาตรา ๔๖ เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามวตัถุประสงค ใหสหกรณมีอํานาจกระทาํการ 
ดังตอไปนี้ได 

 (๑) ดําเนินธุรกิจการผลิตการคา การบริการ และอุตสาหกรรมเพื่อประโยชนของสมาชิก 
 (๒) ใหสวัสดกิารหรือการสงเคราะหตามสมควรแกสมาชิกและครอบครัว 
 (๓) ใหความชวยเหลือทางวชิาการแกสมาชิก 

  (๔) ขอหรือรับความชวยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ    หนวยงานของตางประเทศ 
หรือบุคคลอื่นใด  
 (๕)  รับฝากเงินประเภทออมทรัพย        หรือประเภทประจําจากสมาชิกหรือสหกรณอ่ืน 
ไดตามระเบยีบของสหกรณที่ไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบยีนสหกรณ 
 (๖) ใหกู ใหสินเชื่อ ใหยืม ใหเชา ใหเชาซ้ือ โอน รับจํานองหรือรับจํานาํ ซ่ึงทรัพยสินแก 
สมาชิกหรือของสมาชิก 
   (๗) จัดใหไดมา ซ้ือ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธ ิครอบครอง กู ยืม  เชา เชาซ้ือ รับโอน 
สิทธิการเชาหรือสิทธิการเชาซ้ือ จํานอง หรือจํานํา ขาย หรือจําหนายดวยวิธีอ่ืนใดซึ่งทรัพยสิน 

 (๘) ใหสหกรณอ่ืนกูยืมเงินไดตามระเบยีบของสหกรณ    ที่ไดรับความเห็นชอบจากนาย 
ทะเบียนสหกรณ 
  (๙)  ดําเนินกิจการอยางอื่นบรรดาที่เกี่ยวกบั           หรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตามวตัถุ 
ประสงคของสหกรณ 
 
 มาตรา ๔๗ การกูยืมเงินหรือการค้ําประกนัของสหกรณ จะตองจํากัดอยูภายในวงเงนิที่
นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบ 
 
 มาตรา ๔๘ ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลองตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 
 
 มาตรา ๔๙ การรับเงินอุดหนุน หรือทรัพยสินจากทางราชการ หนวยงานของ
ตางประเทศหรือบุคคลอื่นใด ถาการใหเงินอุดหนนุหรอืทรัพยสินนั้น กําหนดไวเพื่อการใดใหใช
เพื่อการนั้น แตถามิไดกําหนดไว ใหจดัสรรเงินอุดหนนุหรือทรัพยสินนั้นเปนทนุสํารองของ
สหกรณ 
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 มาตรา ๕๐ ใหสหกรณมีคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ ประกอบดวย ประธาน
กรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกไมเกินสิบสี่คนซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก 
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองปนับแตวนัเลือกตั้ง ในวาระ
เร่ิมแรกเมื่อครบหนึ่งปนับแตวันเลือกตั้ง ใหกรรมการดําเนินการสหกรณออกจากตําแหนงเปน
จํานวนหนึ่งในสองของกรรมการดําเนินการสหกรณทั้งหมดโดยวิธีจบัฉลาก และใหถือวาเปนการ
พนจากตําแหนงตามวาระ 
 กรรมการดําเนนิการสหกรณ ซ่ึงพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งอีกได แตตองไมเกิน
สองวาระติดตอกัน ในกรณีที่มีการเลอืกตั้งกรรมการดําเนินการสหกรณแทนตําแหนงทีว่างให
กรรมการดําเนนิการสหกรณที่ไดรับเลือกตัง้อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูที่ตนแทน 
 
 มาตรา ๕๑ ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเปนผูดําเนินกิจการ และเปนผูแทน 
สหกรณในกิจการอันเกีย่วกบับคุคลภายนอก เพื่อการนี้คณะกรรมการดําเนนิการสหกรณจะ
มอบหมายใหกรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือผูจัดการทําการแทนก็ได 
 
 มาตรา ๕๒ หามมิใหบคุคลซึ่งมีลักษณะดังตอไปนี้เปนหรือทําหนาที่กรรมการหรือ
ผูจัดการ 
    (๑) เคยไดรับโทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคกุ ในความผดิเกี่ยวกบัทรัพยที่
กระทําโดยทจุริต 
 (๒) เคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ องคการหรือหนวยงานของรัฐ
หรือเอกชนฐานทุจริตตอหนาที่ 
 (๓) เคยถูกใหพนจากตําแหนงกรรมการ หรือมีคําวินจิฉัยเปนที่สุดใหพนจากตําแหนง
กรรมการตามมาตรา ๒๒(๔) 
 (๔) เคยถูกทีป่ระชุมใหญมมีติใหถอดถอนออกจากตําแหนงกรรมการ เพราะเหตุทจุริต
ตอหนาที ่
 
 มาตรา ๕๓ ใหสหกรณมีผูตรวจสอบกิจการ ซ่ึงที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิกหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อดําเนินการตรวจสอบกจิการของสหกรณแลวทํารายงานเสนอตอทีป่ระชุมใหญ 
 จํานวนผูตรวจสอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
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 มาตรา ๕๔ ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญสามัญปละหนึ่งครั้ง
ภายในหนึ่งรอยหาสิบวนันับแตวันสิน้ปทางบัญชีของสหกรณนั้น 
 
 มาตรา ๕๕ เมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการดําเนินการสหกรณจะเรียกประชุมใหญ
วิสามัญเมื่อใดก็ได แตถานายทะเบยีนสหกรณมีหนังสือแจงใหเรียกประชุมใหญวิสามัญ หรือใน
กรณีที่สหกรณขาดทุนเกินกึ่งของจํานวนทุนเรือนหุนทีชํ่าระแลว ตองเรียกประชุมใหญวิสามัญโดย
มิชักชาแตไมเกินสามสิบวันนับแตวนัที่สหกรณทราบ 
 สมาชิกซึ่งมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวา
หนึ่งรอยคนหรือผูแทนสมาชิกในกรณีที่มผูีแทนสมาชิกตามมาตรา ๕๖ ซ่ึงมีจํานวนไมนอยกวา
หนึ่งในหาของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหาสิบคนลงลายมือช่ือทําหนังสือรอง
ขอตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ใหเรียกประชุมใหญวิสามัญกไ็ด 
 ในกรณีที่สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกของสหกรณเปนผูรองขอใหเรียกประชุมใหญ
วิสามัญใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันที่
รับคํารองขอถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณไมเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในกําหนด
ระยะเวลาดังกลาวใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจเรียกประชุมใหญวิสามัญภายในระยะเวลาตามที่
เห็นสมควรก็ได 
 
 มาตรา ๕๖ สหกรณใดมีสมาชิกเกินกวาหารอยคน จะกําหนดในขอบังคับใหมีการ
ประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิกก็ได จาํนวนผูแทนสมาชิกจะมนีอยกวาหนึ่งรอยคนไมไดวิธีการ
เลือกตั้งผูแทนสมาชิก จํานวนผูแทนสมาชกิและการดํารงตําแหนงใหเปนไปตามที่กาํหนดใน
ขอบังคับ 
 
 มาตรา ๕๗ การประชุมใหญของสหกรณตองมีสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนสมาชิกทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคนในกรณีเปนการประชุมใหญโดยผูแทน
สมาชิก ตองมีผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม
นอยกวาหนึ่งรอยคนจึงจะเปนองคประชุม    ในการประชุมใหญสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกจะมอบ
อํานาจใหผูอ่ืนมาประชุมแทนตนไมได 
 
 มาตรา ๕๘ ในการประชุมใหญของสหกรณ ถาสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกแลวแตกรณี
มาประชุมไมครบองคประชมุ ใหนดัประชุมใหญอีกครั้งหนึ่งภายในสิบสี่วันนับแตวันที่นดัประชมุ
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ใหญคร้ังแรก ในการประชุมครั้งหลังนี้ถามิใชการประชุมใหญวิสามัญที่สมาชิกหรือผูแทนสมาชิก
รองขอใหเรียกประชุมแลว เมื่อมีสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกแลวแตกรณีมาประชุมไมนอยกวาหนึ่ง
ในสิบของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาสามสิบคนก็ใหถือวาเปนองค
ประชุม 
 
 มาตรา ๕๙ สมาชิกหรือผูแทนสมาชิกคนหนึ่งใหมเีสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถา
คะแนนเสียงเทากัน ใหประธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิ่มขึ้นอกีเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด การ
วินิจฉยัช้ีขาดของที่ประชุมใหญใหถือเสียงขางมาก เวนแตในกรณีดังตอไปนี ้ใหถือเสียงไมนอยกวา
สองในสามของจํานวนสมาชิกหรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
 (๑) การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับ 
 (๒) การควบสหกรณ 

 (๓) การแยกสหกรณ 
 (๔) การเลิกสหกรณ 

 (๕) การอื่นใดที่ขอบังคับกําหนดใหใชเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนสมาชิก
หรือผูแทนสมาชิกซึ่งมาประชุม 
 
  มาตรา ๖๐ ในการจัดสรรกาํไรสุทธิประจําปของสหกรณ ใหจดัสรรเปนทุนสํารองไม
นอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ และเปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยไมเกนิรอยละ
หาของกําไรสุทธิ แตตองไมเกินอัตราที่คณะกรรมการพฒันาการสหกรณแหงชาตกิําหนดกําไรสุทธิ
ประจําปที่เหลือจากการจดัสรรเปนทุนสํารองและคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย การ
ประชุมใหญอาจจัดสรรไดภายใตขอบังคับ ดังตอไปนี ้
 (๑) จายเปนเงนิปนผลตามหุนที่ชําระแลว  แตตองไมเกนิอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
สําหรับสหกรณแตละประเภท 
 (๒) จายเปนเงนิเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิกตามสวนธุรกิจ    ทีส่มาชิกไดทําไวกับสหกรณใน 
ระหวางป 
 (๓) จายเปนเงินโบนัสแกกรรมการ และเจาหนาที่ของสหกรณ ไมเกินรอยละสิบของ
กําไรสุทธิ 
 (๔) จายเปนทุนสะสมไวเพื่อดําเนนิการอยางหนึ่งอยางใดของสหกรณตามกําหนดใน
ขอบังคับ 
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  มาตรา ๖๑ ทุนสํารองตามมาตรา ๖๐ วรรคหนึ่ง จะถอนจากบัญชีทุนสํารองไดเพื่อ
ชดเชยการขาดทุน หรือเพือ่จัดสรรเขาบัญชีเงินสํารองใหแกสหกรณใหมที่ไดจดทะเบียนแบงแยก
จากสหกรณเดมิตามมาตรา ๑๐๐ 
 
 มาตรา ๖๒ เงินของสหกรณนั้น สหกรณอาจฝากหรือลงทุนได ดังตอไปนี้ 
 (๑) ฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 
 (๒) ฝากในธนาคาร  หรือฝากในสถาบันการเงินที่มวีตัถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือ
ทางการเงินแกสหกรณ 
 (๓) ซ้ือหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
 (๔) ซ้ือหุนของธนาคารที่วัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงนิแกสหกรณ 
 (๕) ซ้ือหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 
 (๖) ซ้ือหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอนัทําใหเกิดความสะดวก     หรือสงเสริมความ
เจริญแกกจิการของสหกรณโดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 

 (๗) ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด 
 
 มาตรา ๖๓ ใหสหกรณที่มวีัตถุประสงคเพื่อการขายหรอืแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรที่
สมาชิกผลิตขึ้น พิจารณาซื้อหรือรวบรวมผลิตผลจากสมาชิกกอนผูอ่ืน 
 
 มาตรา ๖๔ ใหสหกรณจดัทําทะเบียน ดังตอไปนี ้
 (๑)  ทะเบียนสมาชิกซึ่งอยางนอยตองมีรายการ 

     (๑.๑) ช่ือ ประเภท และทีต่ั้งสํานักงานของสหกรณ 
    (๑.๒) ช่ือ สัญชาติ และที่อยูของสมาชิก 
   (๑.๓) วันที่เขาเปนสมาชิก 

 (๒)  ทะเบยีนหุนซึ่งอยางนอยตองมีรายการ 
      (๒.๑) ช่ือ ประเภท และที่ตั้งสํานักงานของสหกรณ 
      (๒.๒) ช่ือของสมาชิกซึ่งถือหุน มูลคาหุน จํานวนหุน และเงนิคาหุนที่ชําระแลว 
      (๒.๓) วันที่ถือหุน 

 ใหสหกรณเกบ็รักษาทะเบยีนตาม (๑) และ (๒) ไวทีสํ่านักงานของสหกรณและใหสง
สําเนาทะเบยีนนั้นแกนายทะเบียนสหกรณภายในเกาสิบวันนับแตวนัที่จดทะเบยีน ใหสหกรณ
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รายงานการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตอนายทะเบยีนสหกรณภายในสามสิบวนั นับแตวันสิน้
ปทางบัญชีของสหกรณ 
 
 มาตรา ๖๕ ใหสหกรณจัดใหมีการทําบัญชีตามแบบและรายการที่นายทะเบยีนสหกรณ
กําหนดใหถูกตองตามความเปนจริง และเกบ็รักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบญัชีไวที่
สํานักงานสหกรณภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
 เมื่อมีเหตุตองบันทึกรายการในบัญชีเกีย่วกบักระแสเงินสดของสหกรณ ใหบันทึก
รายการในวันที่เกิดเหตุนั้น สําหรับเหตอ่ืุนที่ไมเกีย่วกบักระแสเงินสด ใหบันทกึรายการในสมดุ
บัญชีภายในสามวันนับแตวนัที่มีเหตุอันจะตองบันทึกรายการนั้น การลงรายการบัญชีตองมีเอกสาร
ประกอบการลงบัญชีที่สมบูรณโดยครบถวน 
 
  มาตรา ๖๖ ใหสหกรณจดัทํางบดุลอยางนอยครั้งหนึ่งทุกรอบสิบสองเดือน อันจดัวาเปน
รอบปทางบัญชีของสหกรณ งบดุลนั้นตองมีรายการแสดงสินทรัพย หนี้สิน และทุนของสหกรณ 
กับทั้งบัญชีกําไรขาดทุนตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกาํหนด 
 งบดุลนั้นตองทําใหแลวเสร็จและใหผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวนําเสนอเพื่ออนุมัติในที่
ประชุมใหญของสหกรณภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวันสิ้นปทางบัญชี 
 
 มาตรา ๖๗ ใหสหกรณจัดทํารายงานประจําปแสดงผลการดําเนินงานของสหกรณเสนอ
ตอท่ีประชุมใหญในคราวทีเ่สนองบดุล และใหสงสําเนารายงานประจําปกบังบดุลไปยังนาย
ทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวนัที่มีการประชุม  
 
 มาตรา ๖๘ ใหสหกรณเกบ็รักษารายงานประจําปแสดงผลการดําเนนิงานของสหกรณ
และงบดุล พรอมทั้งขอบังคับและกฎหมายวาดวยสหกรณไวที่สํานักงานของสหกรณเพื่อใหสมาชิก
ขอตรวจดูได 
 
 สวนที่ ๔ 
 การสอบบัญชี 
 มาตรา ๖๙ ใหนายทะเบียนสหกรณแตงตั้งผูสอบบัญชี เพื่อตรวจสอบบัญชีของสหกรณ
การตรวจสอบบัญชีนั้นใหปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามระเบียบที่นาย
ทะเบียนสหกรณกําหนด 
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 สวนที่ ๕ 
 การเลิกสหกรณ 
 มาตรา ๗๐ สหกรณยอมเลิกดวยเหตุหนึ่งเหตุใด ดังตอไปนี้ 
 (๑) มีเหตุตามที่กําหนดในขอบังคับ 
 (๒) สหกรณมจีํานวนสมาชิกนอยกวาสิบคน 
 (๓) ที่ประชุมใหญลงมติใหเลิก 
 (๔) ลมละลาย 
 (๕) นายทะเบยีนสหกรณส่ังใหเลิกตามมาตรา ๗๑ 
 ใหสหกรณที่เลิกตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แจงใหนายทะเบยีนสหกรณทราบภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่เลิก  ใหนายทะเบียนสหกรณปดประกาศการเลกิสหกรณไวทีสํ่านักงานของ 
สหกรณที่ทําการสหกรณอําเภอหรือหนวยสงเสริมสหกรณ         และที่วาการอําเภอหรือสํานักงาน
เขตแหงทองทีท่ี่สหกรณนัน้ตั้งอยู 
 
 มาตรา ๗๑ นายทะเบยีนสหกรณมีอํานาจสั่งเลิกสหกรณไดเมื่อปรากฏวา 
 (๑) สหกรณไมเร่ิมดําเนนิกิจการภายในหนึ่งปนับแตวนัที่จดทะเบียน หรือหยดุดาํเนิน
กิจการติดตอกนัเปนเวลาสองปนับแตวันทีห่ยุดดําเนนิกิจการ 
 (๒) สหกรณไมสงสําเนางบดุลและรายงานประจําป ตอนายทะเบียนสหกรณเปนเวลา
สามปติดตอกนั 
 (๓) สหกรณไมอาจดําเนนิกจิการใหเปนผลดี   หรือการดําเนินกิจการของสหกรณ
กอใหเกิดความเสียหายแกสหกรณ หรือประโยชนสวนรวม 
 
  มาตรา ๗๒  สหกรณที่ถูกสั่งเลิกตามมาตรา  ๗๑  มีสิทธิอุทธรณตอคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาต ิ โดยทําเปนหนังสือยื่นตอนายทะเบยีนสหกรณภายในสามสิบวันนับแต
วันที่ไดรับคําส่ัง และใหนายทะเบยีนสหกรณสงคําอุทธรณตอไปยังคณะกรรมการพัฒนาการ 
สหกรณแหงชาติโดยไมชักชา  คําวินิจฉยัของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติใหเปนที่สุด 
 
 มาตรา ๗๓ เมื่อสหกรณใดเลิกไปดวยเหตุหนึ่งเหตใุดตามที่ระบุไวในมาตรา ๗๐ให
จัดการชําระบญัชีตามบทบัญญัติในหมวด ๔ วาดวยการชําระบัญชี 
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หมวด ๔ 
การชําระบัญชี 

 มาตรา ๗๔ การชําระบัญชีสหกรณทีล่มละลายนั้น ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
ลมละลาย 
 
 มาตรา ๗๕ การชําระบัญชีสหกรณที่เลิกเพราะเหตุอ่ืน นอกจากลมละลายใหที่ประชุม
ใหญเลือกตั้งผูชําระบัญชี โดยไดรับความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณขึน้ทําการชําระบัญชี 
สหกรณภายในสามสิบวันนบัแตวันที่เลิกสหกรณ หรือนับแตวนัที่คณะกรรมการพัฒนาการ 
สหกรณแหงชาติมีคําส่ังใหยกอุทธรณแลวแตกรณ ี
 ในกรณีที่ที่ประชุมใหญไมเลือกตั้งผูชําระบญัชีภายในกําหนดเวลาดังกลาว  หรือนาย
ทะเบียนสหกรณไมใหความเห็นชอบในการเลือกตั้งผูชําระบัญชี ใหนายทะเบยีนสหกรณตั้งผูชําระ
บัญชีขึ้นทําการชําระบัญชีสหกรณได    เมื่อนายทะเบียนสหกรณเหน็สมควรหรือเมื่อสมาชิกมี
จํานวนไมนอยกวาสองในสามของสมาชิกทั้งหมดรองขอตอนายทะเบยีนสหกรณ นายทะเบียน 
สหกรณจะแตงตั้งผูชําระบัญชีคนใหมแทนผูชําระบัญชีซ่ึงไดรับเลือกตัง้หรือซ่ึงไดตั้งไวกไ็ด 
 ใหนายทะเบียนสหกรณจดทะเบียนผูชําระบัญชีซ่ึงนายทะเบียนสหกรณใหความ
เห็นชอบตามวรรคหนึ่ง หรือผูชําระบัญชีซ่ึงไดรับแตงตั้งตามวรรคสองหรือวรรคสาม และใหปด
ประกาศชื่อผูชําระบัญชีไวที่สํานักงานของสหกรณนั้น สํานักงานสหกรณอําเภอหรือหนวยสงเสริม
สหกรณ และที่วาการอําเภอหรือสํานักงานเขตแหงทองที่ที่สหกรณนั้นตั้งอยูภายในสิบสี่วันนับแต
วันที่จดทะเบียนผูชําระบัญชีผูชําระบัญชีอาจไดรับคาตอบแทนตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด 
 
 มาตรา ๗๖ สหกรณนัน้แมจะไดเลิกไปแลวกใ็หพึงถือวายังคงดํารงอยูตราบเทาเวลาที่
จําเปนเพื่อการชําระบัญชี 
 
 มาตรา ๗๗ ใหผูชําระบัญชีมีหนาที่ชําระสะสางกิจการของสหกรณ จดัการชําระหนีแ้ละ
จําหนายทรัพยสินของสหกรณนั้นใหเสร็จไป 
 
 มาตรา ๗๘ เมื่อสหกรณเลิกใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ  และเจาหนาทีข่อง 
สหกรณมีหนาที่จัดการรักษาทรัพยสินทั้งหมดของสหกรณไวจนกวาผูชําระบัญชีจะเรียกใหสงมอบ 
ผูชําระบัญชีจะเรียกใหคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณ หรือเจาหนาที่ของสหกรณสงมอบ
ทรัพยสินตามวรรคหนึ่งพรอมดวยสมุดบญัชี เอกสาร และส่ิงอ่ืนเมื่อใดก็ได 
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 มาตรา ๗๙ ภายในสามสิบวันนับแตวนัที่นายทะเบียนสหกรณจดทะเบียนผูชําระบญัชี
ใหผูชําระบัญชีประกาศโฆษณาทางหนังสือพิมพรายวนัอยางนอยสองวันติดตอกัน หรือประกาศ
โฆษณาทางอืน่วาสหกรณไดเลิก และแจงเปนหนังสือไปยังเจาหนี้ทกุคน ซ่ึงมีช่ือปรากฏในสมุด
บัญชี เอกสารของสหกรณหรือปรากฏจากทางอื่น เพื่อใหทราบวาสหกรณนั้นเลิก และใหเจาหนีย้ืน่
คําทวงหนีแ้กผูชําระบัญช ี
 
  มาตรา ๘๐ ผูชําระบัญชีตองทํางบดุลของสหกรณโดยไมชักชา และใหนายทะเบียน 
สหกรณตั้งผูสอบบัญชีเพื่อตรวจสอบงบดลุนั้น เมื่อผูสอบบัญชีรับรองงบดุลแลว ใหผูชําระบัญชี
เสนองบดุลตอที่ประชุมใหญเพื่ออนุมัติแลวเสนองบดุลนัน้ตอนายทะเบยีนสหกรณ 
 ในกรณีที่การประชุมใหญไมครบองคประชุมใหผูชําระบัญชีเสนองบดุลตอนาย
ทะเบียนสหกรณเพื่ออนุมัติ 
 
 มาตรา ๘๑ ผูชําระบัญชีมีอํานาจหนาที ่ดังตอไปนี ้
 (๑) ดําเนินกจิการของสหกรณเทาที่จําเปนเพื่อระวังรักษาผลประโยชนของสหกรณ ใน
ระหวางทีย่ังชาํระบัญชีไมเสร็จ 
 (๒) ดําเนินกิจการของสหกรณเทาที่จําเปนเพื่อชําระสะสางกิจการใหเสรจ็ไปดวยด ี
 (๓) เรียกประชุมใหญ 
 (๔) ดําเนินการทั้งปวงเกีย่วกับคดีแพงหรือคดีอาญา และประนีประนอมยอมความใน
เร่ืองใด ๆ ในนามของสหกรณ 
 (๕) จําหนายทรัพยสินของสหกรณ 
 (๖) เรียกใหสมาชิก หรือทายาทของสมาชิกผูตายชําระคาหุนที่ยังชําระไมครบมูลคาของ
หุนทั้งหมด 
 (๗) รองขอตอศาลเพื่อส่ังใหสหกรณลมละลายในกรณทีี่เงินคาหุน หรือเงินลงทุนไดใช
เสร็จแลวแตทรัพยสินกย็ังไมเพียงพอแกการชําระหนี้สิน 

 (๘)  ดาํเนินการอยางอื่นเทาที่จําเปนเพื่อใหการชําระบญัชีเสร็จสิ้น 
 

 มาตรา ๘๒ ขอจํากัดอํานาจของผูชําระบัญชีอยางใด ๆ หามมิใหยกขึน้เปนขอตอสู
บุคคลภายนอกผูกระทําการโดยสุจริต 
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 มาตรา ๘๓ คาธรรมเนียม คาภาระติดพนั และคาใชจายที่ตองเสียตามสมควรในการ
ชําระบัญชีนั้นผูชําระบัญชีตองจัดการชําระกอนหนี้รายอื่น 
 
 มาตรา ๘๔ ถาเจาหนี้คนใดมิไดทวงถามใหชําระหนี ้ ผูชําระบัญชีตองวางเงินสําหรับ
จํานวนหนีน้ั้นไวตอนายทะเบียนสหกรณเพื่อประโยชนแกเจาหนี ้ และใหผูชําระบญัชีมีหนังสือแจง
การที่ไดวางเงนิไปยังเจาหนีโ้ดยไมชักชา ถาเจาหนี้ไมรับเงินไปจนพนกําหนดสองปนับแตวันทีผู่
ชําระบัญชีวางเงินไวตอนายทะเบียนสหกรณเจาหนี้ยอมขาดสิทธิในเงนิจํานวนนัน้ และใหนาย
ทะเบียนสหกรณจัดสงเปนรายไดของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยใหเสร็จภายในเวลาอัน
สมควร 
 
  มาตรา ๘๕ ใหผูชําระบัญชีเสนอรายงานตอนายทะเบียนสหกรณทุกระยะหกเดือนวาได
จัดการไปอยางใดบาง และแสดงใหเห็นความเปนไปของบัญชีที่ชําระอยูนั้นรายงานดังกลาวนีใ้หทาํ
ตามแบบที่นายทะเบยีนสหกรณกําหนดรายงานตามวรรคหนึ่งใหสมาชิก ทายาทของสมาชิกผูตาย 
และเจาหนี้ทั้งหลายของสหกรณตรวจดูไดโดยไมตองเสียคาธรรมเนียม 
 ถาปรากฏขอบกพรองในการชําระบัญชี นายทะเบยีนสหกรณมีอํานาจสั่งใหผูชําระบญัชี
แกไขขอบกพรอง และรายงานตอนายทะเบียนสหกรณภายในเวลาที่กําหนด 
 
 มาตรา ๘๖ เมื่อไดชําระหนี้ของสหกรณแลว ถามีทรัพยสินเหลืออยูเทาใดใหผูชําระ
บัญชี จายตามลําดบั ดังตอไปนี้ 
 (๑) จายคืนเงนิคาหุนใหแกสมาชิกไมเกนิมลูคาหุนที่ชําระแลว 
 (๒) จายเปนเงนิปนผลตามหุนที่ชําระแลว    แตตองไมเกนิอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ
กําหนดตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ      สําหรับสหกรณแตละ
ประเภท 
 (๓) จายเปนเงนิเฉลี่ยคืนใหแกสมาชิก     ตามสวนธุรกิจที่สมาชิกไดทาํไวกับสหกรณใน
ระหวางปตามที่กําหนดในขอบังคับ   ถายังมีทรัพยสินเหลืออยูอีกใหผูชําระบัญชีโอนใหแกสหกรณ
อ่ืน    หรือสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยตามมติของที่ประชุมใหญหรือดวยความเห็นชอบของ
นายทะเบียนสหกรณ     ในกรณีที่ไมอาจเรยีกประชุมใหญไดภายในสามเดือนนับแตวันที่ชําระบัญชี
เสร็จ 
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  มาตรา ๘๗ เมื่อไดชําระบญัชีกิจการของสหกรณเสร็จแลว ใหผูชําระบัญชีทํารายงาน
การชําระบัญชีพรอมทั้งรายการยอของบัญชีที่ชําระนั้น แสดงวาไดดําเนินการชําระบญัชีและจัดการ
ทรัพยสินของสหกรณไปอยางใด รวมทั้งคาใชจายในการชําระบัญชี และจํานวนทรัพยสินที่จายตาม
มาตรา ๘๖ เสนอตอผูสอบบัญชี 
 เมื่อผูสอบบัญชีตรวจสอบและรับรองบัญชีที่ชําระนั้นแลว ใหผูชําระบัญชีเสนอตอนาย
ทะเบียนสหกรณภายในสามสิบวันนับแตวนัที่ผูสอบบัญชีรับรองบัญชีที่ชําระนั้น เมื่อนายทะเบียน 
สหกรณเห็นชอบดวยแลวใหถือวาเปนทีสุ่ดแหงการชําระบัญชี และใหนายทะเบยีนสหกรณถอนช่ือ
สหกรณออกจากทะเบยีน 
 
 มาตรา ๘๘ เมื่อนายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบในการชําระบัญชีตามมาตรา  
๘๗ แลวใหผูชําระบัญชีมอบบรรดาสมุดบัญชี และเอกสารทั้งหลายของสหกรณที่ไดชําระบัญชี
เสร็จแลวนั้นแกนายทะเบยีนสหกรณภายในสามสิบวันนบัแตวันที่นายทะเบียนสหกรณใหความ
เห็นชอบ ใหนายทะเบียนสหกรณรักษาสมุดบัญชีและเอกสารเหลานีไ้วอีกสองป นับแตวนัที่ถอน
ช่ือสหกรณนัน้ออกจากทะเบียนสมุดบัญชีและเอกสารตามวรรคหนึ่ง    ใหผูมีสวนไดเสียตรวจดไูด
โดยไมตองเสยีคาธรรมเนียม 
 
 มาตรา ๘๙ ในคดีฟองเรียกหนี้สินที่สหกรณ สมาชิก หรือผูชําระบัญชีเปนลูกหนีอ้ยูใน
ฐานะเชนนั้น หามมิใหฟองเมื่อพนกําหนดสองปนับแตวันที่นายทะเบียนสหกรณถอนชื่อสหกรณ
ออกจากทะเบยีน 

หมวด ๕ 
การควบสหกรณเขากับ 

 มาตรา ๙๐ สหกรณตั้งแตสองสหกรณอาจควบเขากนัเปนสหกรณเดยีวได โดยมติแหงที่
ประชุมใหญของแตละสหกรณ       และตองไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณในการขอ
ความเหน็ชอบของนายทะเบยีนสหกรณ ใหสงสําเนารายงานการประชุมใหญของสหกรณที่ลงมติ
ใหควบเขากันไปดวย 
 
       มาตรา ๙๑ เมื่อนายทะเบียนสหกรณใหความเห็นชอบตามมาตรา ๙๐ แลว ใหสหกรณ
แจงเปนหนังสือไปยังเจาหนีท้ั้งปวงของสหกรณเพื่อใหทราบรายการที่ประสงคจะควบสหกรณเขา
กัน และขอใหเจาหนี้ผูมีขอคดัคานในการควบสหกรณเขากันนั้นสงคําคดัคาน ไปยังสหกรณภายใน
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หกสิบวนันับแตวันทีไ่ดรับแจงถาไมมีเจาหนี้คัดคานภายในกําหนดเวลาดังกลาวนั้น ใหถือวาไมมคีํา
คัดคานถามีเจาหนี้คัดคาน สหกรณจะควบเขากันมไิดจนกวาจะไดชําระหนี้แลวไดใหประกนัเพื่อ
หนี้รายนั้น 
 
 มาตรา ๙๒ ใหคณะกรรมการดําเนินการสหกรณของแตละสหกรณที่ควบเขากนัตั้ง
ผูแทนขึ้นสหกรณละไมเกินสามคนเพื่อดําเนินการจดทะเบียนตามมาตรา ๙๓ 
 
 มาตรา ๙๓ สหกรณที่ตั้งขึน้ใหมโดยควบเขากันนัน้ ตองจดทะเบยีนเปนสหกรณใหม 
โดยยืน่คําขอจดทะเบยีนตอนายทะเบียนสหกรณตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด ในคําขอ
จดทะเบยีนสหกรณใหม ตองมีผูแทนของสหกรณที่ควบเขากันลงลายมือช่ืออยางนอยสหกรณละ
สองคนทุกสหกรณคําขอจดทะเบียนสหกรณใหม ตองมีเอกสารดังตอไปนี้ยื่นพรอมกับคําขอดวย 
 (๑) หนังสือของทุกสหกรณที่ควบเขากนันั้นรับรองวาไดแจงไปยังเจาหนี้ทั้งปวง ตาม
มาตรา ๙๑วรรคหนึ่ง และไมมีเจาหนี้คดัคานภายในกําหนด   หรือในกรณีที่มีเจาหนีค้ัดคานสหกรณ
ไดชําระหนี้หรือไดใหประกนัเพื่อหนี้รายนั้นแลว 
 (๒)   ขอบังคับของสหกรณใหมที่ขอจดทะเบียนสี่ฉบับ 
 (๓)   สําเนารายงานการประชุมผูแทนของสหกรณที่ควบเขากันหนึ่งฉบบั 
 เอกสารตาม (๒) และ (๓) นัน้ ผูแทนของสหกรณตองลงลายมือช่ือรับรองสองคน 
 
 มาตรา ๙๔ เมื่อนายทะเบยีนสหกรณรับจดทะเบยีนสหกรณที่ควบเขากันเปนสหกรณ
ใหมแลวใหนายทะเบยีนสหกรณถอนช่ือสหกรณเดิมที่ไดควบเขากนันัน้ออกจากทะเบียนใหผูแทน
ของสหกรณทีค่วบเขากันมีอํานาจหนาที่และสิทธิเชนเดยีวกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ 
จนกวาจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณตามมาตรา ๔๐ 
 
 มาตรา ๙๕ สหกรณใหมนีย้อมไดไปทั้งทรัพยสิน หนีสิ้น สิทธิ และความรับผิดของ 
สหกรณเดิมทีไ่ดควบเขากันนั้นทั้งส้ิน 
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หมวด ๖ 
การแยกสหกรณ 

 มาตรา ๙๖ การแยกสหกรณจะกระทํามิไดแตถามีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครอง
ทองที่หรือแบงหนวยงาน หรือสถานประกอบการ จะแยกสหกรณก็ไดหากมีความจําเปนหรือมีเหตุ
ใหไมสะดวกแกการดําเนินงาน การแยกสหกรณตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดโดยสมาชิกของ
สหกรณนั้นจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของจํานวนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวาหารอยคนลง
ลายมือช่ือทําหนังสือรองขอแยกสหกรณตอคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณเรียกประชุมใหญภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอตามวรรคสอง       
เพื่อที่จะพิจารณาเรื่องการแยกสหกรณ ถาที่ประชุมใหญไดมีมติเห็นชอบใหแยกสหกรณให
พิจารณาแบงแยกทรัพยสิน ทุน ทุนสํารอง หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดของสหกรณตามวิธีการที่
นายทะเบียน  ส หกรณกําหนด 
 การวินจิฉัยช้ีขาดในเรื่องตาง ๆ ของที่ประชุมใหญตามวรรคสาม ใหถือเสียงไมนอยกวา
สองในสามของจํานวนสมาชิก หรือผูแทนสมาชิกที่มาประชุมถาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ
ไมเรียกประชมุใหญภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม ใหนายทะเบียนสหกรณมีอํานาจเรียกประชุม
ใหญภายในระยะเวลาตามที่เห็นสมควร 
 
      มาตรา ๙๗ ในกรณีที่ที่ประชุมใหญไดมีมติไมเห็นชอบใหแยกสหกรณ ถาสมาชิกซึ่งลง
ลายมือช่ือทําหนังสือรองขอแยกสหกรณตามมาตรา ๙๖ วรรคสอง พิจารณาแลวไมเหน็ดวยกับมติที่
ประชุมใหญนัน้ ใหสมาชิกดังกลาวทกุคนลงลายมือช่ือทําหนังสือถึงนายทะเบียนสหกรณภายใน
กําหนดเวลาสามสิบวันนับแตวันที่ที่ประชมุใหญลงมติ เพื่อใหนายทะเบียนสหกรณพิจารณาวินิจฉัย
ช้ีขาดวาสมควรแยกสหกรณหรือไม และเมื่อนายทะเบยีนสหกรณวนิจิฉัยช้ีขาดเปนอยางไรแลวให
แจงคําวนิิจฉัยใหสหกรณทราบ 
 คําวินิจฉยัของนายทะเบียนสหกรณใหเปนที่สุด 
 
 มาตรา ๙๘ เมือ่ที่ประชุมใหญไดมีมติเหน็ชอบตามมาตรา ๙๖ หรือนายทะเบียนสหกรณ
วินิจฉยัช้ีขาดใหแยกสหกรณตามมาตรา ๙๗ แลว ใหสหกรณแจงมตทิี่ประชุมใหญ หรือคําวินจิฉยั
ของนายทะเบยีนสหกรณเปนหนังสือไปยงัเจาหนี้ทั้งปวงของสหกรณ เพื่อใหทราบรายการที่
ประสงคจะแยกสหกรณ และใหเจาหนี้ผูมีขอคดัคานในการแยกสหกรณนัน้สงคําคัดคานไปยัง 
สหกรณภายในหกสิบวันนบัแตวันที่ไดรับแจง 
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 มาตรา ๙๙ สหกรณทีจ่ะจัดตั้งขึ้นใหมโดยการแยกจากสหกรณเดิมนัน้ ใหนําบทบญัญัติ
ในหมวด ๓ สวนที่ ๑ วาดวยการจดทะเบยีนสหกรณมาใชบังคับโดยอนุโลมคําขอจดทะเบียน 
สหกรณใหม ตองยื่นพรอมเอกสาร ดังตอไปนี ้
 (๑) สําเนาหนังสือรองขอแยกสหกรณ และสําเนารายงานการประชมุใหญที่ไดมีมติ
เห็นชอบใหแยกสหกรณตามมาตรา ๙๖ วรรคสี่ หรือสําเนาหนังสือนายทะเบยีนสหกรณซ่ึงวินจิฉยั
ช้ีขาดใหแยกสหกรณตามมาตรา ๙๗ แลวแตกรณ ี
 (๒) สําเนาหนังสือของสหกรณทกุฉบบั ที่แจงไปยังเจาหนี้ทั้งปวงของสหกรณตาม
มาตรา ๙๘ 
 (๓) หนังสือของสหกรณที่รับรองวาไมมีเจาหนี้คัดคานภายในกําหนด     หรือสําเนาคํา
คัดคานของเจาหนี้พรอมทั้งหลักฐานที่แสดงวาสหกรณไดชําระหนี้หรือไดใหประกันเพื่อหนี้ราย
นั้นแลว 
 
  มาตรา ๑๐๐ บรรดาทรัพยสิน ทุน ทุนสํารอง หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดของสหกรณ
เดิมที่ที่ประชมุใหญไดมีมตใิหแบงแยกตามมาตรา ๙๖ หรือนายทะเบียนสหกรณไดมีคําวินจิฉัยช้ี
ขาดใหแบงแยกตามมาตรา ๙๗ แลวแตกรณ ียอมโอนไปใหแกสหกรณใหมตั้งแตวนัที่นายทะเบยีน
สหกรณรับจดทะเบียน 

หมวด ๗ 
ชุมนุมสหกรณ 

 มาตรา ๑๐๑ สหกรณตั้งแตหาสหกรณขึ้นไปที่ประสงคจะรวมกันดําเนินกิจการ เพื่อให
เกิดประโยชนตามวัตถุประสงคของสหกรณที่เขารวมกันนั้น อาจรวมกันจัดตั้งเปนชุมนุมสหกรณ
ไดชุมนุมสหกรณใดจะมีฐานะเปนชุมนุมสหกรณระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศจะตองตั้งขึน้ โดย
มีวัตถุประสงคเพื่ออํานวยประโยชนแกบรรดาสหกรณในภูมิภาคหรือทั่วประเทศที่เปนสหกรณ
ประเภทเดียวกัน หรือประกอบธุรกิจการผลิต การคา อุตสาหกรรม หรือบริการอยางเดียวกันทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด 
 
 มาตรา ๑๐๒ การจัดตั้งชุมนมุสหกรณจะกระทําไดตอเมือ่ที่ประชุมใหญของสหกรณแต
ละสหกรณไดมีมติใหเขารวมในการจดัตั้งชุมนุมสหกรณนั้นได 
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 มาตรา ๑๐๓ ในการดําเนนิการจัดตั้งชุมนุมสหกรณ ใหคณะกรรมการดาํเนินการของแต
ละ สหกรณตัง้ผูแทนขึ้นสหกรณละหนึ่งคน ประกอบเปนคณะผูจดัตั้งชุมนุมสหกรณเพื่อดําเนินการ
จัดตั้งชุมนุมสหกรณ     การจัดตั้งและการจดทะเบยีนชุมนุมสหกรณใหนําบทบัญญัติในหมวด ๓ วา
ดวยสหกรณมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
 มาตรา ๑๐๔ การขอจดทะเบียนชุมนุมสหกรณนั้น ใหคณะผูจัดตั้งชมุนุมสหกรณอยาง
นอยหาคนลงลายมือช่ือยื่นคาํขอตอนายทะเบียนสหกรณ 
 
 มาตรา ๑๐๕ ใหชุมนุมสหกรณที่ไดจดทะเบียนแลวเปนนิติบุคคลและเปนสหกรณตาม
พระราชบัญญัตินี้เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคใหชุมนุมสหกรณมีอํานาจกระทําการไดตาม
มาตรา ๔๖ และตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๓ หมวด ๔ หมวด ๕ 
และหมวด ๖ มาใชบังคับกับชุมนุมสหกรณโดยอนุโลม 
 
 มาตรา ๑๐๖ การประชุมใหญชุมนุมสหกรณใหประกอบดวยผูแทนสหกรณที่เปน
สมาชิกของชุมนุมสหกรณซ่ึงคณะกรรมการดําเนินการของแตละสหกรณเลือกตั้งขึ้นสหกรณละ
หนึ่งคน ตามที่กําหนดในขอบังคับของชุมนุมสหกรณ ในการประชุมตองมีผูแทนสหกรณมา
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูแทนสหกรณทั้งหมดหรือไมนอยกวาหนึ่งรอยคนแลวแต
กรณี จึงจะเปนองคประชุมผูแทนสหกรณคนหนึ่งใหมีเสียงในการลงคะแนนหนึ่งเสียง หรือจะใหมี
เสียงเพิ่มขึ้นตามระบบสัดสวนตามที่กําหนดในขอบังคับของชุมนุมสหกรณนั้นก็ได 
 
 มาตรา ๑๐๗ ในการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุมนุมสหกรณใหที่ประชุมใหญ
ชุมนุม สหกรณเลือกตั้งจากผูแทนสหกรณที่เปนสมาชิกของชุมนุมสหกรณเปนกรรมการ ตาม
จํานวนหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอบังคับของชุมนุมสหกรณ 

หมวด ๘ 
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 

 มาตรา ๑๐๘ ใหม ี "สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย" ประกอบดวยสมาชกิที่เปน 
สหกรณมวีัตถุประสงคเพื่อสงเสริมกิจการสหกรณทุกประเภททัว่ราชอาณาจักร ใหมีความ
เจริญกาวหนาอันมิใชเปนการหาผลกําไร หรือรายไดมาแบงปนกนั 
 

DPU



 164

      มาตรา ๑๐๙ ใหสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเปนนิติบุคคลสันนิบาตสหกรณแหง
ประเทศไทยมสํีานักงานใหญในกรุงเทพมหานคร และจะตั้งสํานักงานสาขาขึ้น ณ ที่อ่ืนใดกไ็ด 
 
 มาตรา ๑๑๐ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย มีอํานาจกระทําการตาง ๆ ภายในขอบ
วัตถุประสงคตามที่ระบุไวในมาตรา ๑๐๘ และอํานาจเชนวานีใ้หรวมถึง 
 (๑) สงเสริมและเผยแพรกิจการสหกรณตลอดจนทําการวิจัย  และรวบรวมสถิติเกี่ยวกับ
กิจการสหกรณ 
 (๒) แนะนําชวยเหลือทางวิชาการแกสหกรณ และอํานวยความสะดวกในการติดตอ
ประสานงานระหวางสหกรณกับสวนราชการหรือบุคคลอื่น 
 (๓) ใหการศึกษาฝกอบรมวชิาการเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ 
 (๔) สงเสริมสัมพันธภาพระหวางสหกรณ ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ   หรือ
สันนิบาตสหกรณของตางประเทศ หรือองคการตางประเทศ หรือองคการระหวางประเทศทีม่ี
วัตถุประสงคทํานองเดียวกนั 
 (๕) ซ้ือจัดหาจาํหนาย ถือกรรมสิทธิ์ครอบครองหรือทํานิติกรรมเกีย่วกับทรัพยสินใด ๆ 
 (๖) สงเสริมธุรกิจการคาอุตสาหกรรมหรือบริการของสหกรณ 
 (๗) สนับสนุน และชวยเหลือสหกรณเพื่อแกไขอปุสรรคขอขัดของที่เกี่ยวกับกิจการ
ของสหกรณซ่ึงเปนการกระทําเพื่อประโยชนสวนรวม 
 (๘) เปนตัวแทนของสหกรณ เพื่อรักษาผลประโยชนอันพึงมีพึงไดจากการสนับสนุน
ของรัฐองคการระหวางประเทศ หรือภาคเอกชนอื่น 
 (๙) รวมมือกับรัฐบาลในการสงเสริมสหกรณ เพื่อใหเกดิประโยชนแกบรรดาสหกรณ
อยางแทจริง 
 (๑๐) ดําเนินการอื่นเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงค หรือตามที่คณะกรรมการพัฒนาการ 
สหกรณแหงชาติมอบหมาย 
 
 มาตรา ๑๑๑ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยอาจมีรายได ดังตอไปนี้ 
 (๑) คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
 (๒) เงินอุดหนนุจากรัฐบาล 
 (๓) ดอกผลที่เกิดจากทนุกลางของสหกรณไมจํากัดตามมาตรา ๘ 
 (๔) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 
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 (๕) เงินหรือทรัพยสินที่เหลือจากการชําระบัญชีสหกรณตามมาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๖ 
วรรคสอง 
 (๖) เงินที่ไดจากการจําหนายหนังสือวิชาการ เอกสาร หรือส่ิงอ่ืน 
 (๗) เงินหรือทรัพยสินที่ไดรับเปนคาตอบแทนในการใหบริการ 
 (๘) ผลประโยชนที่ไดจากทรัพยสินของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
 
 มาตรา ๑๑๒ ใหมคีณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
ประกอบดวยกรรมการซึ่งที่ประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เลือกตั้งจากผูแทน
ของ สหกรณจํานวนไมเกินสิบหาคนใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศ
ไทย เลือกตัง้กรรมการ เปนประธานกรรมการคนหนึ่ง และรองประธานกรรมการคนหนึ่งหรือ
หลายคน ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย แตงตั้งผูอํานวยการ
สันนิบาต สหกรณแหงประเทศไทย และใหผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยเปน
เลขานุการของคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ใหนําบทบัญญัติใน
มาตรา ๕๒ มาใชบังคับแกคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และ
ผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย โดยอนโุลม 
 
 มาตรา ๑๑๓ ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย มีหนาที่
บริหารกิจการ ตลอดจนมีอํานาจออกระเบยีบเพื่อปฏิบัตกิารตามวัตถุประสงคของสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทย การออกระเบียบเกี่ยวกบัเรื่องดังตอไปนี้ ตองไดรับความเหน็ชอบจากที่ประชมุ
ใหญของสันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทยกอนจึงใชบังคับได 
 (๑) ระเบียบวาดวยการใชจายและการเก็บรักษาเงิน 
 (๒) ระเบยีบวาดวยการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และ
หลักเกณฑการจัดสงผูแทนของสหกรณเขารวมประชุมใหญ 
 (๓) ระเบยีบวาดวยการเลือกตั้ง การประชุม และการดาํเนินกจิการของคณะกรรมการ
ดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 
 
 มาตรา ๑๑๔ ใหกรรมการดาํเนินการสันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทยอยูในตําแหนง
คราวละสี่ป เมื่อครบวาระดงักลาวตามวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมกีารเลือกตั้งกรรมการขึ้นใหม ให
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนัน้อยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไป จนกวากรรมการซึ่ง
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ไดรับเลือกตั้งใหมเขารับหนาที่ กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งอีกได แตไมเกนิสอง
วาระติดตอกัน 
 
 มาตรา ๑๑๕ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา   ๑๑๔   กรรมการ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยพนจากตําแหนง เมื่อ 
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก 
 (๓) เปนบุคคลลมละลาย 
 (๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
 (๕) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงทีสุ่ดใหจําคกุ เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่
ไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
 (๖) พนจากการเปนสมาชิกของสหกรณ 
 ในกรณีที่กรรมการพนจากตาํแหนงกอนวาระ  ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาต 
สหกรณแหงประเทศไทยเลือกตัวแทนของสหกรณ ผูอ่ืนเปนกรรมการแทน และใหผูซ่ึงไดรับเลือก
แทนนั้นอยูในตําแหนงไดเพยีงเทาวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน 
 
  มาตรา ๑๑๖ ใหคณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยจัดใหมกีาร
ประชุมใหญสามัญปละหนึ่งครั้ง ภายในเกาสิบวนันบัแตวันสิน้ปทางบัญชีของสันนิบาตสหกรณ
แหงประเทศไทยเมื่อมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการดาํเนินการสันนบิาตสหกรณแหงประเทศไทย
จะเรียกประชมุใหญวิสามัญเมื่อใดกไ็ด หรือเมื่อสมาชิกจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบของจํานวน
สมาชิกทั้งหมดทําหนังสือรองขอตอคณะกรรมการดําเนนิการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยให
เรียกประชุมใหญวิสามัญ ในหนังสือรองขอนั้นตองระบุวาประสงคใหเรียกประชุมเพื่อการใด 
 ในกรณีที่สมาชิกเปนผูรองขอใหเรียกประชุมใหญวิสามญั ใหคณะกรรมการดําเนินการ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เรียกประชุมใหญวิสามัญภายในสามสิบวันนับแตวันทีไ่ดรับ
หนังสือรองขอ 
 
       มาตรา ๑๑๗ ใหผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยมีหนาที่บริหารกิจการ
ของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ตามระเบียบและนโยบายที่คณะกรรมการดําเนินการ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยกําหนด และมีอํานาจบังคับบัญชาเจาหนาที่ของสันนิบาต 
สหกรณแหงประเทศไทย ในสวนกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกใหผูอํานวยการสันนิบาตสหกรณ
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แหงประเทศไทยเปนตัวแทนสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เพื่อการนี้ผูอํานวยการสันนิบาต 
สหกรณแหงประเทศไทยจะมอบอํานาจใหบุคคลใดกระทํากิจการเฉพาะอยางแทนตามระเบียบที่
คณะกรรมการดําเนินการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยกําหนดก็ได 
 
  มาตรา ๑๑๘ ใหนําบทบัญญัติในหมวด ๓ สวนที ่๔ วาดวยการสอบบัญชีมาใชบังคับแก
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยโดยอนุโลม 

หมวด ๙ 
กลุมเกษตรกร 

 มาตรา ๑๑๙ ในกรณีที่คณะบุคคลผูประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซ่ึงรวมกันดําเนินกจิการ
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม แตยังไมอาจ
รวมกันจัดตั้งเปนสหกรณตามพระราชบัญญัตินี้ได จะจัดตั้งเปนกลุมเกษตรกรขึ้นตามหลักเกณฑ
และวิธีการทีก่าํหนดโดยพระราชกฤษฎีกาก็ไดพระราชกฤษฎีกาตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดการ
ดําเนินการของกลุมเกษตรกร การกํากับกลุมเกษตรกร การเลิกกลุมเกษตรกร และการควบกลุม
เกษตรกรเขากนั ทั้งนี ้ตามความเหมาะสมแกประเภทของกลุมเกษตรกรดวย 
 
 มาตรา ๑๒๐ กลุมเกษตรกรทีจ่ัดตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๑๙ ใหมีฐานะเปนนิติบุคคล 
 
 มาตรา ๑๒๑ ใหนายทะเบียนสหกรณเปนนายทะเบยีนกลุมเกษตรกร และมีอํานาจ
หนาที่ตามที่บญัญัติไวในพระราชบัญญัตินี้ และมีรองนายทะเบียนสหกรณเปนผูชวย มีอํานาจ
หนาที่ตามที่นายทะเบยีนสหกรณมอบหมายใหเกษตรและสหกรณจังหวัด เปนนายทะเบยีนกลุม
เกษตรกรประจําจังหวัดทีก่ลุมเกษตรกรตั้งอยู และมีอํานาจหนาที่ตามระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา สําหรับกรุงเทพมหานครใหนายทะเบียนสหกรณ
เปนนายทะเบยีนกลุมเกษตรกรกรุงเทพมหานคร 
 
 มาตรา ๑๒๒ ในกรณีที่กลุมเกษตรกร โดยมติของที่ประชุมใหญไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนสมาชิกที่มาประชุม แสดงความจาํนงขอเปลี่ยนฐานะเปนสหกรณ เมื่อนายทะเบียนสหกรณ
พิจารณาเห็นวาขอบังคับของกลุมเกษตรกรมีรายการถูกตองตามมาตรา๔๓ ใหนายทะเบียนสหกรณ
รับจดทะเบยีนและดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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  มาตรา ๑๒๓ เมื่อนายทะเบียนสหกรณรับจดทะเบียนกลุมเกษตรกรเปนสหกรณให
คณะกรรมการกลุมเกษตรกรมีฐานะเปนคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ จนกวาจะมี
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณซ่ึงที่ประชุมใหญไดเลือกตั้งขึ้นใหมตามบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 
 สหกรณตามวรรคหนึ่งยอมไดไปทั้งทรัพยสิน หนี้สิน สิทธิ และความรับผิดของกลุม
เกษตรกรเดิม 
 
 มาตรา ๑๒๔ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบญัญัตินี้ ใหนายทะเบยีนกลุมเกษตรกร และ
พนักงานเจาหนาที่ ซ่ึงนายทะเบียนกลุมเกษตรกรมอบหมายมีอํานาจเขาไปตรวจสอบในสํานักงาน
ของกลุมเกษตรกรในเวลาทํางานของกลุมเกษตรกร ใหผูซ่ึงเกี่ยวของอํานวยความสะดวกชวยเหลือ 
และใหคําชี้แจงแกผูเขาไปตรวจสอบตามสมควร 
  ใหผูเขาไปตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง แสดงบัตรประจําตัวตอผูซ่ึงเกี่ยวของ 
 บัตรประจําตัวตามวรรคสอง ใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด 
 
 มาตรา ๑๒๕ ในคดีฟองเรยีกหนี้ทีก่ลุมเกษตรกร สมาชิก หรือผูชําระบัญชีเปนลูกหนี้อยู
ในฐานะเชนนัน้ หามมิใหฟองเมื่อพนกําหนดสองปนับแตวันทีน่ายทะเบียนกลุมเกษตรกรถอนชื่อ
กลุมเกษตรกรออกจากทะเบยีน 
 
 มาตรา ๑๒๖ ถากลุมเกษตรกรเกี่ยวของในกิจการใดที่กฎหมายกําหนดใหจดทะเบียน
สําหรับการไดมา การจําหนาย การยกขึ้นเปนขอตอสู หรือการยึดหนวง ซ่ึงกรรมสิทธิ์ใน
อสังหาริมทรัพยหรือทรัพยสิทธิอันเกี่ยวกบัอสังหาริมทรัพย ในการจดทะเบยีนเชนวานัน้ใหกลุม
เกษตรกรไดรับยกเวนไมตองเสียคาธรรมเนียม 
 
 มาตรา ๑๒๗ หามมิใหผูใดใชคําวา "กลุมเกษตรกร" เปนชื่อหรือสวนหนึ่งของชื่อ
ในทางธุรกิจเวนแตกลุมเกษตรกรที่ไดจดทะเบียนตามพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามมาตรา ๑๑๙ 
 
  มาตรา ๑๒๘ ใหนายทะเบียนกลุมเกษตรกรและพนกังานเจาหนาที ่ ซ่ึงนายทะเบียนกลุม
เกษตรกรมอบหมายมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหกรรมการสมาชิก และเจาหนาที่ของกลุม
เกษตรกรมาชีแ้จงขอเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของกลุมเกษตรกร หรือใหสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนนิ
กิจการ หรือรายงานการประชุมของกลุมเกษตรกร 
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หมวด ๑๐ 
บทกําหนดโทษ 

 มาตรา ๑๒๙ ผูใดใชคําวา "สหกรณ" หรือ "กลุมเกษตรกร" ประกอบกับชื่อหรือสวน
หนึ่งของชื่อในทางธุรกิจโดยมิไดเปนสหกรณ หรือกลุมเกษตรกรที่ไดจดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัตินี้ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งหมืน่บาทหรือทั้งจําทั้ง
ปรับและปรับอีกตั้งแตวันละหารอยถึงหนึง่พันบาทจนกวาจะไดเลิกใช 
 
 มาตรา ๑๓๐ ผูใดไมมาชี้แจงขอเท็จจริงหรือไมสงเอกสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน หรือ
รายงานการประชุมของสหกรณหรือชุมนมุสหกรณตามคําส่ังของนายทะเบียนสหกรณ รองนาย
ทะเบียนสหกรณ ผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ
มอบหมายซึ่งสั่งการตามมาตรา ๑๗ หรือไมมาชี้แจงขอเท็จจริง หรือไมสงเอกสารเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานหรอืรายงานประชุมของกลุมเกษตรกรตามคําส่ังของนายทะเบียนกลุมเกษตรกร หรือ
พนักงานเจาหนาที่ซ่ึงนายทะเบียนกลุมเกษตรกรมอบหมายตามมาตรา ๑๒๘ แลวแตกรณีตอง
ระวางโทษปรบัไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
   มาตรา ๑๓๑  ผูใดขัดขวาง    หรือไมใหคาํชี้แจงแกนายทะเบียนสหกรณ       รองนาย
ทะเบียนสหกรณผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชี หรือพนักงานเจาหนาที่ ซ่ึงนายทะเบียนสหกรณ
มอบหมายตามมาตรา ๑๘ หรือขัดขวางหรือไมใหคําชี้แจงแกนายทะเบียน กลุมเกษตรกรหรือ
พนักงานเจาหนาที่ซ่ึงนายทะเบียนกลุมเกษตรกรมอบหมายตามมาตรา ๑๒๔ ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท 
 
 มาตรา ๑๓๒ ผูใดฝาฝนไมจดัการรักษาทรพัยสินของสหกรณ หรือไมสงมอบทรัพยสิน 
สมุดบัญชีเอกสารและสิ่งอ่ืนของสหกรณใหแกผูชําระบญัชีตามมาตรา ๗๘ ตองระวางโทษปรับไม
เกินหนึ่งหมืน่บาท 
 
 มาตรา ๑๓๓ ผูใดฝาฝนไมแกไขขอบกพรองตามที่นายทะเบียนสหกรณส่ังการตาม
มาตรา ๒๒(๑) ตองระวางโทษปรับไมเกนิหนึ่งหมื่นบาท 
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บทเฉพาะกาล 
 มาตรา ๑๓๔ ใหถือวาบรรดาสหกรณจาํกัด ชุมนุมสหกรณ สันนบิาตสหกรณแหง
ประเทศไทยและกลุมเกษตรกรตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๑๑ ที่มีอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เปนสหกรณ ชุมนุมสหกรณ สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย และ
กลุมเกษตรกร ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหโอนเงนิทุนหมนุเวยีนสงเสริมการสหกรณมาเปนของ
กองทุนพัฒนาสหกรณตามมาตรา ๒๗ 
 
      มาตรา ๑๓๕ ชุมนุมสหกรณที่มีอยูในวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ แตมีจํานวน 
สหกรณเปนสมาชิกต่ํากวาอัตราที่กําหนดไวในมาตรา ๑๐๑ ใหเปนชุมนมุสหกรณตอไปได 
 
 มาตรา ๑๓๖ ขอบังคับของสหกรณทีใ่ชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
ยังคงใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกบัพระราชบัญญัตินี้ใหคณะกรรมการดําเนนิการสหกรณ 
คงดํารงตําแหนงตอไปจนกวาจะครบวาระตามที่กําหนดไวในขอบังคบัของสหกรณนั้น โดยใหถือ
วาเปนการดํารงตําแหนงในวาระแรก 
 
 มาตรา ๑๓๗ สหกรณไมจํากัดตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๑๑ ที่มีอยูในวันที่
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.๒๕๑๑ ที่มีอยูในวันทีพ่ระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ   ถาประสงคจะจัดตัง้
เปนสหกรณตามพระราชบัญญัตินี้ตองยื่นคําขอจดทะเบยีนตามหมวด ๓ สวนที่ ๑ วาดวยการจัดตัง้
และการจดทะเบียนสหกรณภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนบัแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ถาไม
มีการจดทะเบยีนตามวรรคหนึ่ง ใหนายทะเบียนสหกรณส่ังเลิกสหกรณไมจํากัดนั้นและตั้งผูชําระ
บัญชีขึ้นทําการชําระบัญชี โดยใหนําบทบัญญัติในหมวด ๔ วาดวยการชําระบัญชีมาใชบังคับโดย
อนุโลม 
 
 มาตรา ๑๓๘ ใหบรรดาพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ หรือคําส่ังที่
ออกตามกฎหมายวาดวยสหกรณ ที่ใชบังคับอยูในวนัที่พระราชบญัญัตินี้ใชบังคับยังคงใชบังคบั
ตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกบับทแหงพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 
ประกาศระเบยีบ หรือคําส่ังที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
                                                                           ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
                                                                                       นายชวน  หลีกภยั                                 
                                                                                       นายกรัฐมนตร ี         
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สรุปประเด็นสาํคัญพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542* 
 เปรียบเทียบกบัพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2511 พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 
บัญญัติขึ้นโดยอาศัยพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2511 เปนแนวทางใน 5 ประการ คือ 
     1. บทบัญญัติในสวนที่ไมจําเปนแลวตดัออกไป 
 2. บทบัญญัติที่ยังใชไดดีอยูนํากลับมาไวเหมือนเดิมโดยไมแกไข 
      3. บทบัญญัติที่บัญญัติขึ้นใหมซ่ึงไมเคยมใีนกฎหมายเดมิ 
      4. บทบัญญัติเดิมแตไดปรับปรุงเพิ่มเติมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 
      5. บทเฉพาะกาลของกฎหมาย 
 
หลักกฎหมายสําคัญตามแนวทาง 5 ประการดังกลาวมดีงันี ้
 1.  บทบัญญัติท่ีตัดออก ไดแก บทบัญญัติในสวนที่วาสหกรณไมจํากัดออกทัง้หมด 
ตั้งแตมาตรา 54ถึงมาตรา 69 เพราะในทศวรรษที่ผานมาไมมีประชาชนขอจดทะเบยีนสหกรณชนิด
ไมจํากัด และสหกรณชนิดไมจํากัด ก็จดทะเบียนเปลี่ยนเปนสหกรณชนดิจํากัดไปหมดแลว 
บทบัญญัติสวนที่วาดวยสหกรณชนดิไมจาํกัดจึงหมดความจําเปนไปแลว ยกเวนเพียงเรื่องเดยีวคือ
ทุนกลางของบรรดาสหกรณไมจํากัดสินใชมีเงินเหลืออยูประมาณ 40 ลานจึงบัญญัติคงทุนกลางไว
อีก 
 
 
 
*หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ. 2511 ไดใช
บังคับมาเปนเวลานานแลวทําใหมีบทบัญญัติหลายประการไมเอื้อประโยชนตอการพัฒนาการสหกรณใหทันตอ
สภาพการแขงขันกับระบบธุรกิจในปจจุบัน ประกอบกับพระราชบัญญัติดังกลาวไดรวมบทบัญญัติเกี่ยวกับกลุม
เกษตรกร ซึ่งสมควรปรับปรุงใหเหมาะสม ยิ่งขึ้นเชนเดียวกัน ดังนั้นจึงเห็นสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวย
สหกรณที่ใชบังคับอยูเดิมทั้งฉบับ โดยจัดระบบสหกรณใหสหกรณมีชนิดเดียวคือสหกรณที่สมาชิกมีความรับผิด
จํากัดเทาจํานวนหุน ที่ถือ เพื่อใหสหกรณพัฒนาไปดวยความมั่นคง ในดานการกํากับและสงเสริมกิจการสหกรณ 
ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติขึ้น เพื่อทําหนาที่เสนอความเห็นตอรัฐบาล เกี่ยวกับ
นโยบายและแนวทางในการสงเสริมและพัฒนาสหกรณ จัดใหมีกองทุนเพื่อพัฒนา สหกรณเพื่อใหความชวยเหลือ
ดานการเงินแกบรรดาสหกรณ ปรับปรุงองคประกอบและวาระการ ดํารงตําแหนงของคณะกรรมการดําเนินการ
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย นอกจากนี้ไดปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับกลุมเกษตรกร เพื่อใหมีการพัฒนา
ไปสูการจัดตั้งสหกรณอยางเปน ระบบ ตลอดจนปรับปรุงบทกําหนดโทษใหเหมาะสมยิ่งขึ้นจึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
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 2. บทบัญญัติท่ีนํากลับมาไวเหมือนเดิม นํามาบัญญัติไวเหมือนเดิมโดยไมมกีาร
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งส้ิน ไดแก 

2.1 หลักเกณฑการวินิจฉยัการจดทะเบยีนสหกรณของนายทะเบียนสหกรณ 
2.2 รายการที่ตองมีในขอบังคับ 
2.3 การดําเนินงานในเรื่องทีว่าดวยวงเงนิกูยมื การรับเงินอุดหนุน การประชุมใหญ

สามัญ การประชุมใหญวิสามัญ 
2.4 การตรวจการสหกรณ 
2.5 การจัดทําทะเบียนหุน และสมาชิก 
2.6 การจัดทํางบดลุ การอนุมัติและการจัดทํารายงานกจิการประจําป 
2.7 การดําเนินงานภายหลังเลิกสหกรณ 
2.8 การควบสหกรณเขากัน 
2.9 การชําระบัญชีหลังสหกรณเลิก 
 

  3.  บทบัญญัติท่ีเพิ่มขึ้นใหมของเดิมไมเคยมี ไดแก 
3.1 คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาต ิ   เพื่อทําหนาที่ของดานการกําหนด

นโยบายสงเสริม สนับสนุน และการคุมครองสหกรณ  
3.2 กองทุนพัฒนาสหกรณ (กสพ.) เพื่อใหสหกรณมีแหลงเงินทุนที่มีขนาดใหญ 

สหกรณสามารถกูเงินไปดําเนินกิจการไดกวางขวางมากขึ้น เงินทุนหมุนเวยีน
เพื่อการสหกรณกฎหมายใหมใหนํามารวมไวในกองทุนนี้ดวย 

3.3 ใหสหกรณดํารงสินทรัพยสภาพคลอง 
3.4 กรณีมีปญหาเกี่ยวกับการใชขอบังคับอาจขอใหนายทะเบยีนสหกรณตีความได

และ สหกรณตองปฏิบัติตามคําวินิจฉยันัน้ 
3.5 การมีสมาชิกสมทบในสหกรณโดยนายทะเบียนสหกรณ   กําหนดประเภท 

สหกรณที่สามารถรับสมาชิกสมทบ 
3.6 กําหนดจํานวนกรรมการสหกรณทกุประเภท และกรรมการชุมนุมสหกรณมไีด

ไมเกิน 15 คน 
3.7 กําหนดคุณสมบัติการเปนกรรมการและผูจดัการสหกรณ 
3.8 กําหนดวาระการเปนกรรมการสหกรณไดไมเกิน 2 วาระ ติดตอกันวาระละไม

เกิน 2 ป 
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3.9 กําหนดระยะเวลาใหสหกรณทํารายการทีเ่กิดขึ้นเกี่ยวของกับเงินสดหรือไม
เกี่ยวกับเงนิสดใหแลวเสร็จภายใน 1 วัน หรือ 3 วัน 

3.10 ใหผูตรวจการสหกรณ หรือเจาพนกังานเจาหนาที่เขาไปดําเนินการในสหกรณ
ได กรณีสหกรณตั้งใหมหรือสหกรณขาดทนุติดตอกนัเกนิ 2 ป 

3.11 ใหมีการแยกสหกรณได และแบงทุนสํารองจากสหกรณเดมิได    
3.12 กาํหนดระดับชุมนุมสหกรณเปนชุมนุมสหกรณระดับภมูิภาคและประเทศ   
  

 4.  บทบัญญัติท่ีแกไขเพิ่มเตมิจากของเดิม ไดแก 
      กฎหมายเกา 
 1.  การยื่นขอจดทะเบยีนจดัตัง้สหกรณ กําหนดเปน 2 เรื่อง คือ 
 ก. กําหนดหนาที่ใหคณะผูจดัตั้งสหกรณ ตองดําเนินการเลือกประเภทสหกรณทํา
แผนดําเนนิการเกี่ยวกับธุรกจิ ทําบัญชีรายช่ือผูจะเปนสมาชิกและจํานวนหุนที่จะถือ รางขอบังคับ
เสนอที่ประชมุ 
 ข. การยื่นคําขอจดทะเบยีนเอกสารประกอบดวย สําเนารายงานการประชุมที่มติ
เลือกคณะผูจดัตั้ง แผนดําเนินงานเกี่ยวกบัธุรกิจ รายชื่อผูเปนสมาชิกและจํานวนการการถือหุน 
ขอบังคับ 
 2.  การดําเนินธุรกิจของสหกรณ 
      กําหนดวา "ดําเนินธุรกจิ การผลิต การคา การบริการและการอุตสาหกรรมเพื่อ
ประโยชนของสมาชิก" ซ่ึงมีความชัดเจนและทําไดกวางขวางกวาเดิม 
 3.  การใชเงินของสหกรณ 
      กําหนดใหฝากในธนาคารไดทุกแหงไมตองขอความเห็นชอบ และนอกจากจะซื้อ
พันธบัตรของรัฐบาลแลว ยังซ้ือตราสารอื่นของรัฐบาลและรัฐวิสาหกจิดวย นอกจากนี้ยังสามารถ
ฝากหรือลงทุนในกจิการทีค่ณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาตกิําหนดไดดวย 
      4.  การเลือกตัง้คณะกรรมการ 
    กําหนดวา "ในสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณประกอบดวยประธาน
กรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไมเกินสิบสี่คน ซ่ึงที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก" 
      5.  การมผูีตรวจกิจการสหกรณ 
 กําหนดใหสหกรณทุกสหกรณตองมีผูตรวจสอบกิจการซึ่งทื่ประชุมใหญเลือกตั้ง
จากสมาชิกหรือบุคคลภายนอกตามจํานวนที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด ทั้งนี้เพื่อไมใหสหกรณมี
ผูตรวจสอบกจิการสหกรณมากเกินความจําเปนทําใหส้ินเปลืองคาใชจาย 
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      6.  ผูแทนสมาชิกในการประชุมใหญ 
 กําหนดใหสหกรณสามารถประชุมใหญโดยผูแทนไดวาสหกรณมีสมาชิกกวา 
500 คน แตผูแทนสมาชิกจะมีจํานวนต่ํากวา 100 คน ไมได ทั้งนี้เพื่อไมใหองคประชุมมีขนาดเล็ก
โดยไมมีขอบเขตจํากัด 
 7.  การประชุมใหญสามัญ 
 กําหนดใหสหกรณตองประชุมใหญสามัญประจําป 1 คร้ัง ภายใน 150 วัน นับแต
วันสิ้นปทางบญัชีของสหกรณนั้น 
 8.  การสงสําเนาทะเบยีนหุนและทะเบียนสมาชิก 
               กําหนดใหสหกรณตองสงสําเนาทะเบยีนหุนและทะเบยีนสมาชิกภายใน 30 วัน
นับแตวนัสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ ทั้งนี้เพื่อลดภาระของสหกรณใหปฏิบัติงานไดสะดวกขึ้น 
      9.  การเพิกถอนมติที่ประชุม 
                              กําหนดใหนายทะเบยีนสหกรณ หรือรองนายทะเบียนสหกรณเพิกถอนหรือ
ยับยั้งมติของทีป่ระชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมใหญของสหกรณจํานวนนัน้ฝาฝนกฎหมาย
ขอบังคับระเบียบของสหกรณ ทั้งนี้เพื่อไมใหสหกรณเกดิความเสียหายเพราะมีมติทีไ่มชอบ 
      10.  การแกไขขอบกพรองของสหกรณ 
 ตัดอํานาจผูตรวจการสหกรณ ผูสอบบัญชีกรณีส่ังใหสหกรณแกไขขอบกพรอง
แตกําหนดใหนายทะเบียนสหกรณ รองนายทะเบียนสหกรณ ใชดลุยพินิจใหแกไขขอบกพรอง
หรือไมก็ไดกอนที่นายทะเบยีนสหกรณ หรือรองนายทะเบยีนสหกรณจะสั่งใหคณะกรรมการพน
จากตําแหนงทัง้คณะหรือรายตัว   ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการแกไขความเสียหายที่อาจจะ
เกิดกับ สหกรณเพราะวาเรือ่งเมื่อคณะกรรมการทําใหเกิดความเสยีหายแลวไมอาจแกไขกลับคืนให
เหมือนเดมิได 
 11.  การบํารุงสันนิบาตสหกรณ 
                               กําหนดไวเปนหนาที่ของสหกรณตองชําระ โดยไมตองอาศัยอํานาจที่ประชุม
ใหญโดยตองชําระไมเกนิรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ  แตอัตราจะเปนเทาใดเปนอํานาจของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติเปนผูกําหนด ทั้งนีเ้พื่อความสะดวกในการแกไข
เปลี่ยนแปลงอตัราที่ไมตองออกเปนกฎกระทรวงซึ่งลาชาไมทันการ 
 12.  การใชทุนสํารอง 
                               กําหนดใหสหกรณกองทุนสํารองไดเพื่อชดเชยการขาดทุนหรือจัดการชําระ
บัญชีทุนสํารองใหแกสหกรณที่แยกไป ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเปนธรรมที่สหกรณที่แยกตัวไปควรมี
ทรัพยสินเปนของตนเองดวย 
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 13.  การเลิกสหกรณ 
      กําหนดเพิม่เติมสาเหตุของการสั่งเลิกสหกรณไดอีกหนึ่งสาเหต ุ  คือ สหกรณไม
สงสําเนางบดุลและรายงานประจําปตอนายทะเบยีนสหกรณเปนเวลา 3 ป ติดตอกันทั้งนี้เพื่อให 
สหกรณจดัทําบัญชีใหถูกตองเรียบรอยเปนประจํา และปองกันความเสียหายอันเกิดจากการปฎิบัติ
หนาที่โดยไมชอบของพนักงานสหกรณหรือกรรมการของสหกรณ 
      14.  การจดทะเบียนจดัตั้งชุมนุมสหกรณ 
      กําหนดใหจดทะเบยีนชุมนุมสหกรณไดเมื่อมีสหกรณตั้งแต 5 สหกรณ ให
รวมกันขอจดัตั้งทําใหชุมนมุสหกรณมีสมาชิกขั้นต่ํามากขึ้นเทากับอัตราการถือหุนไมเกิน  1 ใน 5   
ของหุนชุมนุมสหกรณทั้งหมด 
      15.  การอุทธรณคําส่ัง 
     กําหนดใหคาํส่ังนายทะเบยีนสหกรณทุกคําส่ังอุทธรณได      ตอคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณแหงชาต ิ
 
กฎหมายใหม 
 กําหนดวาในมาตรา 12 วา "การขอจดทะเบียนสหกรณจาํกัดใหผูซ่ึงจะเปนสมาชิกของ 
สหกรณจํากัด เลือกตั้งคณะผูจัดตั้งสหกรณจํากัดขึน้ไมนอยกวาสิบคนเพื่อลงลายมือช่ือยื่นคําขอจด
ทะเบียนตอนายทะเบยีนสหกรณ พรอมกับบัญชีรายชื่อของผูซ่ึงจะเปนสมาชิกของสหกรณจํากดั
ทั้งหมดลัรายการยื่นตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด และสําเนารายงานการประชุมของผูซ่ึง
จะเปนสมาชกิสหกรณจํากัดหนึ่งฉบับและขอบังคับสองฉบับ" 
 กําหนดวา "ดาํเนินธุรกิจและการคาเพื่อประโยชนของสมาชิก"กําหนดใหฝากเงนิไดแก
เฉพาะธนาคารที่มีวัตถุประสงคในความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ (ธกส.) หรือในธนาคาร
ออมสิน ถาฝากกับธนาคารอื่นตองไดรับความเหน็ชอบจากนายทะเบยีนสหกรณกอน นอกจากนีใ้ห
ซ้ือหลัทรัพยและพันธบัตรของรัฐบาล 
 กําหนดวา "ใหมีคณะกรรมการดําเนินการของสหกรณจํากัดคณะหนึ่งประกอบดวย
กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก"กําหนดวาเพียงวา "สหกรณจํากัดอาจมีผูตรวจสอบ 
สหกรณคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชกิหรือบุคคลภายนอก" 
 กําหนดเพยีงวา "สหกรณจํากัดใดมีสมาชิกเกินกวารอยคนจะกําหนดในขอบังคับใหมี
การประชุมใหญประกอบดวยผูแทนสมาชกิ" กําหนดไววา "การประชุมใหญสามญัครั้งตอไปให
คณะกรรมการเรียกประชุมอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งรอยหาสิบวันนับแตวนัสิ้นปทางบัญชี
ของสหกรณนัน้" 
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 กําหนดวา "เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการทะเบียนสหกรณหรือทะเบียนหุนใหแจงการ
เปลี่ยนแปลงตอนายทะเบียนสหกรณภายในเกาสิบวนันบัแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลง" กําหนดให
นายทะเบียนสหกรณเพิกถอนมติไดเฉพาะมติที่ประชุมใหญของสหกรณ ฝาฝนกบักฎหมายและ
ขอบังคับของสหกรณ 
 กําหนดใหผูตรวจการสหกรณ หรือผูสอบบัญชีตองใหคณะกรรมการดําเนินการแกไข
ขอบกพรองหรือการปฏิบัติที่ทําใหสหกรณเกดิความเสยีหาย หรือเพื่อประโยชนแกสมาชิกภายใน 
30 วันกอน ถาไมแกไขจึงรายงานใหนายทะเบยีนสหกรณสงใหคณะกรรมการพนจากตําแหนงทัง้
คณะหรือรายตัวได 
 กําหนดใหสหกรณตองชําระคาบํารุงสันนิบาติสหกรณแหงประเทศไทยไมเกนิรอยละ 5 
ของกําไรสุทธิ แตจะเปนอัตราเทาใดใหกําหนดในกฎกระทรวงกําหนดไววา เงินสํารองจะถอนจาก
บัญชีเงินสํารองไดเพื่อการชดเชยการขาดทุนเทานั้น 
 กําหนดเพยีง 3 กรณีเทานัน้ที่อาจถูกนายทะเบียนสหกรณส่ังใหเลิกไดคือ เมื่อสมาชิก
เกินกวากึ่งหนึง่รองขอใหส่ังเลิก สหกรณไมดําเนินธรุกิจในระยะเวลากําหนดหนึง่ปหรือสองป
แลวแตกรณ ี และสหกรณไมอาจดําเนนิกจิการใหเปนผลดีกําหนดใหมีสหกรณ 3 สหกรณ ขึ้นไป
รวมกันจัดตั้งชุมนุมสหกรณได กําหนดเพียงคําส่ังไมรับจดทะเบยีนสหกรณและการสั่งเลิกสหกรณ
เทานั้นที่สามารถอุทธรณคําสั่งไดตอรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและมหกรรม 
 
 5.  บทเฉพาะกาลของกฎหมาย 
 การมีบทเฉพาะกาลการของกฎหมายก็เพื่อใหรอยตอกฎหมายเดิมกับกฎหมายเกา
เชื่อมตอกันโดยไมมีขอขัดของในทางปฏิบัติ กลาวคือสถานภาพขององคการและการปฏิบัติหนาที่
ของผูแทนนิติบุคคลเปนไปดวยความเรียบรอย หลักในบทเฉพาะการของพระราชบัญญัติสหกรณ
พ.ศ.2542 ไดกําหนดไวดังนี้ 

5.1 สถานภาพความเปนนิติบุคคลของสหกรณจํากัด ชุมนุมสหกรณสันนิบาต 
สหกรณแหงประเทศไทยกลุมเกษตรกรยังสถานภาพเดิมทุกประการ แมชุมนุม 
สหกรณที่มีสมาชิกไมถึง 5 สหกรณ ก็ยังดาํเนินชุมนุมสหกรณตอไป 

5.2 ขอบังคับของสหกรณยังคงใชเปนขอบังคบัตอไป  เทาที่ไมขัดแยงกับ
พระราชบัญญัติใหม 

5.3 คณะกรรมการดําเนินการของสหกรณ ที่มีอยูกอนพระราชบัญญัติสหกรณใหม
ใชบังคับดําเนนิการตอไปจนกวาจะครบวาระตามที่กําหนดในขอบังคบั 
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5.4 สหกรณชนดิไมจํากัดถามีตองจดทะเบยีนสหกรณเปลีย่นชนิดเปนสหกรณจํากัด
ภายใน 180 วนั นับแตพระราชบัญญัติสหกรณใหมมีผลใชบังคับ 

5.5 พระราชกฤษฎี กฎกระทรวง ประกาศ ระเบยีบ หรือคําส่ังที่ออก โดยอาศยั    
พระราชบัญญัติสหกรณเดิมยังคงใชไดตอไปจนกวาจะมกีารแกไข 
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