แนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตร (ข้าวเปลือก)
โดย จุไรรัตน์ เทพบุรี
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและรายได้เพิ่มขึ้น และสถาบันเกษตรกรมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ จึงเป็นพันธกิจที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันเกษตรกรโดย
เร่งด่วน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นองค์กรที่ทาหน้าที่ในการตรวจสอบบัญชีและให้คาปรึกษาแนะนาด้าน
การเงินการบัญชีแก่สหกรณ์และเกษตรกร เพื่อให้สหกรณ์และเกษตรกรมีระบบบริหารจัดการด้านการเงิน
การบั ญ ชี ที่ มีคุ ณ ภาพ น่ า เชื่ อถื อ โดยในปี ง บประมาณ 2560 สหกรณ์ แ ละกลุ่ มเกษตรกรที่ ไ ด้ รับ การ
ตรวจสอบบั ญชี รวมทั้งสิ้น 9,321 แห่ ง (กรมตรวจบัญชีส หกรณ์, 2560) จากผลการตรวจสอบพบว่า
สหกรณ์การเกษตรขนาดใหญ่หลายแห่งประสบปัญหาการบริหารจัดการธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตร
(ข้าวเปลือก) สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อความเข้มแข็งของสหกรณ์ โดยสาเหตุของปัญหาเกิด
จากการขาดระบบการควบคุมภายในที่ เหมาะสม หรือไม่ให้ความสาคัญกับระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่
ประกอบกับภาครัฐให้การสนับสนุนเงินทุนจานวนมากในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรให้แก่สมาชิก
สหกรณ์จึ งต้องขยายปริ มาณธุร กิจ เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะการรับ ซื้อข้าวเปลื อกและแปรรูปข้าวเปลื อกที่ มี
กระบวนการยุ่งยากซับซ้อน แต่สหกรณ์ไม่ได้นาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ทาให้ไม่สามารถรายงาน
ข้อมูลสินค้าคงคลังและข้อมูลทางการเงินการบัญชีได้ในทันที มีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดและ
ทุจริตได้ง่าย
ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้สหกรณ์มีระบบการบริหารจัดการสินค้าธุรกิจแปรรูปข้าวเปลือกที่
เหมาะสม และมีระบบสารสนเทศทางการเงินการบัญชีที่รวดเร็ว จึงจัดทาแนวทางเพื่อแนะนาสหกรณ์ โดย
กาหนดรูปแบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมกับธุรกิจของสหกรณ์ และนาโปรแกรมระบบสินค้าที่พัฒนา
โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลสินค้า เพื่อให้ มีข้อมูลในการวางแผนงานที่ทัน
สถานการณ์ มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนลดต้นทุนในการใช้ทรัพยากรบุคคล
นาไปสู่การเป็นสหกรณ์ที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยได้ทาการศึกษาสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด ซึ่ง
เป็ น สหกรณ์ ก ารเกษตรขนาดใหญ่ ที่ ด าเนิ นธุ ร กิ จ แปรรู ป ข้า วเปลื อ ก สิ น ค้ า สหกรณ์ ไ ด้รั บ การรั บ รอง
มาตรฐาน GMP, HACCP, Q และ อย. รวมทั้งวัตถุดิบผลิ ตด้วยระบบมาตรฐาน GAP ซึ่งผลการศึกษา
สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารสินค้าคงคลัง ให้แก่สหกรณ์ และสหกรณ์อื่นๆ ที่ดาเนินธุรกิจ
ประเภทเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ในการศึกษาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังธุรกิจแปรรูปข้าวเปลือก
ครั้งนี้ ต้องศึกษาทาความเข้าใจทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวกับการบริหารสินค้าคงคลัง การควบคุมภายใน
การดาเนิ น ธุร กิจ แปรรู ป ข้า วเปลื อ ก และความรู้เ กี่ย วกับ โปรแกรมระบบสิ นค้ า Version 2.2 จากนั้ น
รวบรวมสภาพปั ญ หาการบริ ห ารสิ น ค้ า ที่เ กิ ด ขึ้ น กั บสหกรณ์ ในจั ง หวั ด ร้อ ยเอ็ ด ที่ด าเนิ น ธุ รกิ จ แปรรู ป
ข้าวเปลือก รวมทั้งรวบรวมข้อมูลทั่วไป โครงสร้างการบริหาร การดาเนินธุรกิจและระบบการควบคุมการ
บริหารสินค้าของสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด โดยรวบรวมจากกระดาษทาการและรายงานการ
สอบบัญชีปีก่อน แฟ้มประวัติสหกรณ์ รายงานกิจการประจาปีของสหกรณ์และการสอบถาม เพื่อนาข้อมูล
ที่ได้มาวิเคราะห์ แยกประเด็นและสาเหตุของปัญหา และกาหนดแนวทางการบริหารงานสินค้าที่เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและการดาเนินงานของสหกรณ์ โดยใช้หลักการบริหารและการควบคุมภายในที่
เป็นมาตรฐานสากลตามหลักทฤษฎีที่ได้ศึกษามา
ผู้ศึกษาได้ทาการศึกษาข้อมูลการดาเนินธุรกิจแปรรูปข้าวเปลือกและสภาพปัญหาการบริหาร
สินค้าคงคลังธุรกิจแปรรูปข้าวเปลือกของสหกรณ์ในจังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า มีสหกรณ์ที่ดาเนินธุรกิจแปรรูป
ข้าวเปลื อกในจั งหวัดร้ อยเอ็ด จ านวน 6 สหกรณ์ สหกรณ์ที่มีปริมาณธุรกิจมากที่สุ ด 3 ล าดับแรก คือ
สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด จานวน 361,562,728.50 บาท สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด
ลูกค้า ธ.ก.ส. ร้อยเอ็ด จากัด จานวน 101,064,263.10 บาท และสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด
จานวน 45,274,788.48 บาท สหกรณ์ส่วนใหญ่ ประสบปัญหาการบริหารสินค้าคงคลัง คือ มีข้าวเปลือก
ยุบตัว มีข้าวเปลือกและสิ นค้าคงเหลือจานวนมากทาให้มีค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษา และมีข้าวเปลือก
เสื่อมสภาพ/คุณภาพไม่ดี การจัดทาบัญชีและทะเบียนคุมสินค้าไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากมีปริมาณธุรกิจมาก
และซับซ้อนแต่ไม่นาระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการข้อมูลสินค้าคงคลัง
การดาเนินธุรกิจแปรรูปข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด
สหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด เป็นสหกรณ์ที่สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ดได้
จัดทาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังแนะนาให้สหกรณ์ ในปีงบประมาณ 2560 ซึง่
ก่อนดาเนินการได้มีการศึกษาข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์ โครงสร้างการบริหารงาน การควบคุมภายใน ข้อมูล
ทางการเงิน (ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงานและผลการดาเนินธุรกิจแปรรูปข้าวเปลือก) จากนั้นจึงศึกษา
ข้อมูลการดาเนินธุรกิจแปรรูปข้าวเปลือกของสหกรณ์ที่ผ่านมา และนามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์จุดเสี่ยง
ในการดาเนินงานและการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ เพื่อกาหนดรูปแบบการควบคุมภายในด้านการบริหาร
สินค้าคงคลังที่เหมาะสมแนะนาให้แก่สหกรณ์
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สหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในธุรกิจแปรรูปข้าวเปลือกในแต่ละกระบวนการ ดังนี้
1. การรับซื้อข้าวเปลือก
สหกรณ์จะกาหนดราคารับซื้อโดยพิจารณาตามชนิดและคุณภาพของข้าวเปลือกใน
ราคาไม่เกินราคาตามประกาศของคณะกรรมการดาเนินการของสหกรณ์ โดยจะประกาศราคาข้าวเปลือก
เป็นคราวๆ ไป การรับซื้อข้าวเปลือกของสหกรณ์ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือก โดยการตรวจวัด
ความชื้นและสิ่งเจือปน เมื่อตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยจะแจ้งให้ผู้ขายทราบว่าสหกรณ์จะต้องหักความชื้น
และสิ่งเจือปนกี่เปอร์ เซ็นต์ของจานวนข้าวเปลือกที่ขาย ซึ่งในการหักความชื้นและสิ่งเจือปนจะใช้ตาม
เกณฑ์ที่สหกรณ์กาหนดไว้ในมาตรฐานการรับซื้อข้าวเปลือก และติดประกาศไว้ที่สหกรณ์ หากผู้ขายตกลง
ตามที่กาหนดก็แจ้งให้พนักงานตลาดทราบเพื่อดาเนินการในการรับซื้อต่อไป
2. การเก็บรักษาข้าวเปลือก
เป้ าหมายหลั กของการเก็บรักษาข้าวเปลือก เพื่อต้องการให้มีการสูญเสี ยของข้าว
ในขณะเก็บรักษาน้อยที่สุด ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ หลักการเก็บรักษาข้าวเปลือกที่ดี คือ การเก็บ
รักษาข้าวไว้ในสภาพหรือโรงเก็บที่มีความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิของอากาศต่า (ในที่แห้งและเย็น) ซึ่งจะมี
ค่าใช้จ่ายสูง สหกรณ์จะจัดเก็บ โดยใช้วิธีเก็บในสภาพปกติ คือจัดเก็บในยุ้งฉางที่ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ
และความชื้นสัมพัทธ์ โดยสหกรณ์จะเก็บรักษาข้าวเปลือก 2 ลักษณะ คือ
1) การนาข้าวเปลือกบรรจุกระสอบ ชั่งน้าหนักข้าวทุกกระสอบจดบันทึกไว้ แล้วนาไป
เก็บในฉางข้าวและโกดังของสหกรณ์ ซึ่งมีทั้งหมด 3 ฉาง และ 2 โกดัง อยู่ภายในบริเวณที่ตั้งโรงสีสหกรณ์
ข้าวเปลือกที่เก็บโดยบรรจุกระสอบจัดเก็บไว้เพื่อทาการแปรรูป และเป็นข้าวเปลือกที่มีความชื้น ไม่เกิน
14%
2) การเก็บข้าวเปลือกเป็นกองในฉาง ข้าวเปลือกที่เก็บโดยวิธีนี้เป็นข้าวเปลือกที่ไม่
ผ่านมาตรฐานที่จะส่งเข้าแปรรูป ซึ่งจะเก็บไว้ระยะเวลาสั้นเพื่อรอการขายให้พ่อค้า
3. การนาข้าวเปลือกเข้าแปรรูป (สีข้าว)
สหกรณ์แปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวกล้องงอก และข้าวหอมมะลิ
ทุ่งกุลา ๑๐๑ บรรจุถุง 3 ขนาด คือ ขนาด 1 กิโลกรัม 2 กิโลกรัม และ 5 กิโลกรัม มีการควบคุมดูแลการสี
ข้าวโดยหั วหน้ าฝ่ ายแปรรูป และมีผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ ายโรงสีเป็นผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั้งหมดใน
ภาพรวม
สหกรณ์มีการควบคุมการสีข้าว โดยการทดสอบการสีข้าว แต่ทาการทดสอบการสี
ข้าวเปลือกเพียงปีละ 1 ครั้ง โดยจะทดสอบสีในช่วงปลายปีบัญชี ในเดือนมีนาคม ของทุกปี มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อการสีทดสอบ ประกอบด้วย กรรมการสหกรณ์ และผู้จัดการ และมีผู้แทนจากสานักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์ สานักงานสหกรณ์จังหวัด และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ร่วม
สังเกตการณ์
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4. การขายข้าวเปลือก
ข้าวเปลือกที่สหกรณ์รับซื้อและไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่จะนาเข้าแปรรูป สหกรณ์จะ
ขายให้แก่พ่อค้าเอกชน โดยการขายเฉพาะเงินสดเท่านั้น การดาเนินการขายข้าวเปลือกของสหกรณ์เป็นไป
ตามระบบการควบคุมภายในที่กาหนดไว้
5. การขายข้าวสาร ปลายข้าวและรา
สหกรณ์จาหน่ายข้าวสาร และผลิตผลพลอยได้จากการแปรรูป ได้แก่ ข้าวต้น ข้าวหัก
ปลายข้ า วและร า ทั้ ง เงิ น สดและเงิ น เชื่ อ โดยจ าหน่ า ยเป็ น เงิ น เชื่ อ เฉพาะลู ก ค้ า ประจ ารายใหญ่ แ ละ
ห้างสรรพสินค้า ที่มีการติดต่อซื้อขายกับสหกรณ์มาเป็นเวลานาน ทั้งในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ต่างจังหวัด
และกรุงเทพมหานคร กาหนดระยะเวลาในการชาระหนี้ไม่เกิน 30 วัน ส่วนการขายสดจะขายให้กับสมาชิก
ร้านค้า และบุคคลทั่วไป การขายสินค้าเงินเชื่อปฏิบัติไม่เป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กาหนด โดยไม่ได้ให้ผู้
ซื้อจัดหาหลักประกันที่คุ้มกับมูลหนี้มาไว้ต่อสหกรณ์ ซึ่งอาจได้รับความเสียหายหากลูกหนี้ไม่ชาระหนี้ตาม
ระยะเวลาที่กาหนด
การจัดทาบัญชีธุรกิจแปรรูปข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรเมืองร้อยเอ็ด จากัด
สหกรณ์จั ดทาบั ญชี ตามแบบและรายการที่ทางราชการกาหนด เป็ นไปตามระเบีย บ
นายทะเบียนสหกรณ์ มีระบบการจัดทาบัญชีในภาพรวม ดังนี้
- สานักงานสหกรณ์ ใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยเอกชนในการบันทึกข้อมูลด้าน
ทุน เรื อนหุ้ น ลูกหนี้ เงินรั บฝาก และใช้โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์
- โรงสีสหกรณ์ ซึ่งดาเนินการด้านการรวบรวมและแปรรูปข้าวเปลือก มีการปฏิบัติทาง
บัญชีโดยจัดทาเอกสารประกอบรายการทางการเงินด้วยมือ ได้แก่ ใบเสร็จรับเงิน ใบเสร็จรับเงินขายสินค้า
ใบเบิกเงิน ใบกากับสินค้า ใบชั่งน้าหนัก และใบรายงานปริมาณข้าวที่สีได้ประจาวัน รวมทั้งบัญชีย่อยและ
ทะเบียนต่างๆ และทุกสิ้นวันจะรวบรวมเอกสารทางการเงินส่งให้สานักงานสหกรณ์ เพื่อให้ฝ่ายบัญชีบันทึก
บัญชี ซึ่งโดยข้อเท็จจริงในทางปฏิ บัติในบางครั้งหากมีรายการทางการเป็นจานวนมากหรือยุ่งยาก ฝ่าย
แปรรูป (โรงสี) ไม่สามารถจัดทาเอกสารต่างๆ ได้ในทันทีที่เกิดรายการ เช่น รายงานการสีข้าวประจาวัน
ส่งผลให้การบันทึกบัญชีและทะเบียนคุมสินค้าไม่เป็นปัจจุบัน และไม่สามารถเปรียบเทียบปริมาณสินค้ าที่
ตรวจนับกับทะเบียนคุมสินค้าเพื่อตรวจสอบความถูกต้องได้ รวมทั้งไม่มีข้อมูลสาหรับการบริหารสินค้าที่
ทันต่อเวลา ส่งผลให้เกิดข้อบกพร่องทางการเงินเกี่ยวกับสินค้าขาดบัญชีในปีบัญชี 2557
ในปีบัญชี 2560 สหกรณ์ได้นาระบบโปรแกรมสินค้าที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เ ข้า
มาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง ตามคาแนะนาการจัดระบบการควบคุมภายในจากสานักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ด ทาให้สหกรณ์มีข้อมูลสินค้าคงคลังที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ลดเวลาในการปฏิบัติงาน
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และทั น เวลาต่ อ การตั ด สิ น ใจทางการบริ ห าร ซึ่ ง สหกรณ์ ส ามารถใช้ ข้ อ มู ล ในการแก้ ไ ขปั ญ หาสิ น ค้ า
เสื่ อมสภาพที่มีอยู่ ให้ หมดไป รวมทั้งป้องกันหรือลดข้อผิ ดพลาดบกพร่องที่ทาให้เกิดความเสี ยหายต่อ
สหกรณ์
แนวทางการควบคุมภายในด้านการบริหารสินค้าคงคลังธุรกิจแปรรูปข้าวเปลือก
การบริหารสินค้าคงคลัง ของสหกรณ์ไม่เพียงแต่เป็นการควบคุมสินค้าคงเหลือเท่านั้น แต่
รวมถึงการจัดซื้อ แปรรูป และขาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือวัตถุดิบ ดังนั้น ผู้บริหารควรให้ความสาคัญกับ
การควบคุมภายในของกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่เ ริ่มได้สิ นค้าหรือวัตถุดิบเข้ามาในสหกรณ์จนกระทั่ ง
จาหน่ายสินค้าออกไป ซึ่งการกาหนดแนวทางการบริหารสินค้าคงคลังที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ผู้
ศึกษาได้ทาการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากการดาเนินธุรกิจและการจัดทาบัญชีของสหกรณ์ เพื่อนามา
กาหนดระบบการควบคุมภายในที่สามารถจัดการความเสี่ยงนั้นให้หมดไปได้หรือให้เหลือน้อยที่สุด จาก
การศึกษาสหกรณ์มีความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจแปรรูปข้าวเปลือก ที่ส่งผลต่อการบริหารสินค้าคงคลัง
ดังต่อไปนี้
1. ด้านการกาหนดนโยบายและแผนงาน สหกรณ์กาหนดแผนงานการแปรรูปข้าวเปลือก
ไม่เหมาะสมกับความเป็นไปได้ เช่น บางปีผลงานเกินแผนงานมาก แต่บางปีผลงานต่ากว่าแผนงานมาก
แผนงานจึงไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการบริหารงานได้ตามวัตถุประสงค์
2. ด้านการมอบหมายงาน ไม่เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดี โดย มอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ตลาดรับผิดชอบทั้งด้านการจัดซื้อและเก็บรักษาข้าวเปลือก มีความเสี่ยงที่ข้าวเปลือกอาจสูญหาย
หรือรั่วไหลได้ง่าย อย่างไรก็ตาม หากสหกรณ์ควบคุมสินค้าด้วยการใช้โปรแกรมระบบบัญชี ปัจจัยเสี่ยงด้าน
การมอบหมายงานจะลดลงได้ เนื่องจากสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตลอดเวลา
3. ด้านการเก็บข้าวเปลือก สหกรณ์ทดสอบอัตราการยุบตัวของข้าวเปลือกโดยไม่มีการแต่งตั้ง
กรรมการควบคุมดูแล ผลการทดสอบจึงไม่สามารถใช้เป็นเกณฑ์ที่เหมาะสมในการขออนุมัติตัดข้าวเปลือก
ยุ บ ตั ว ตามสภาพ ซึ่ งอาจทาให้ การตัด ยุบ ตัว ข้า วเปลื อกสู ง กว่ าข้ อเท็จจริง และมีข้ าวเปลื อ กขาดหาย
นอกจากนี้ สหกรณ์เก็บวัตถุดิบไว้เป็นเวลานาน ทาให้เสื่อมคุณภาพ สินค้าแปรรูปคุณภาพไม่ดีและขายไม่
ออก สหกรณ์ต้องรั บภาระต้น ทุน จากการขายลดราคาต่ากว่าทุนจานวนมาก ส่ งผลให้ การดาเนินงาน
ขาดทุนเฉพาะธุรกิจ
4. ด้านการแปรรูปข้าว สหกรณ์ทดสอบสีข้าวเพียงปีละ 1 ครั้ง ในช่วงใกล้วันสิ้นปีทางบัญชี
ซึ่งผลการทดสอบสีไม่สามารถใช้เป็นเกณฑ์ที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบกับปริมาณข้าวสารที่สีได้จริง
เนื่องจากข้าวเปลือกแต่ละช่วงเวลาคุณภาพต่างกัน รวมทั้งสหกรณ์ไม่ได้จัดทารายงานปริมาณข้าวสารที่สี
ได้ทุกครั้งที่ทาการสีข้าวเสร็จสิ้น อาจทาให้สินค้าที่ได้รับจากการแปรรูปไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง หรือมี
สินค้าขาดหาย
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5. ด้านต้นทุนการผลิต สหกรณ์ส่วนใหญ่มีต้นทุนการแปรรูปสูง เนื่องจากปริมาณข้าวเปลือก
ที่นาเข้าสีปริมาณน้อยไม่เต็มอัตรากาลังเครื่องจักร ในขณะที่ต้นทุนคงที่คงเดิม ซึ่งหากสหกรณ์ตั้งราคาขาย
สูงกว่าทุนจะทาให้สูงกว่าราคาตลาด สินค้าของสหกรณ์จะขายไม่ได้ อาจมีผลต่อรายได้จากการขายที่ลดลง
6. ด้านความซื่อสัตย์และจริยธรรมของคณะกรรมการดาเนินการและฝ่ายจัดการ ปัญหาหรือ
ข้อบกพร่องที่พบในสหกรณ์ล้วนเกิดจากบุ คคลที่ไม่มีความซื่อสัตย์และจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ
บริหารงาน เช่น การใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการทางานแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว เป็นความเสี่ยงที่อาจทา
ให้สหกรณ์ได้รับความเสียหายในทุกๆ ด้าน
7. ด้านความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งคณะกรรมการดาเนินการ และ
ฝ่ายจัดการ รวมถึงความระมัดระวังรอบคอบในการปฏิบัติงาน เช่น ขาดความรู้ และทักษะหรือขาดความ
ระมั ด ระวั ง รอบคอบในการตรวจสอบคุ ณ ภาพข้ า วเปลื อ ก กระบวนการสี ข้ า ว อาจท าให้ ส หกรณ์ ไ ด้
ข้าวเปลือกและสินค้าสาเร็จรูปคุณภาพไม่เหมาะสมกับต้นทุนที่จ่ายไป
8. ด้านสมาชิก ไม่ นาข้าวเปลือกมาขายให้กับสหกรณ์ เนื่องจากเงื่อนไขการให้เงินกู้ยืมแก่
สมาชิกเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการทาการเกษตร ซึ่งต้องชาระคืนภายใน 1 ปีเมื่อขายผลิตผล แต่สมาชิกไม่
ต้องการหักเงินค่าข้าวเปลือกเพื่อชาระหนี้ที่มีกับสหกรณ์ อาจทาให้สหกรณ์ไม่ได้รับชาระหนี้จากลูกหนี้และ
เป็นหนี้ด้อยคุณภาพ ส่งผลต่อสภาพคล่องของสหกรณ์ นอกจากนี้ สมาชิกบางส่วนไม่ปรับเปลี่ยนวิธีการ
ปลู ก ข้า วที่ ทาให้ ได้ ผ ลผลิ ต คุณ ภาพดี ก ว่ า เช่ น การปลู กข้ า วอิน ทรี ย์ การท านาด า นาหยอด เป็ น ต้ น
เนื่องจากเห็นว่ายุ่งยาก หรือสิ้นเปลืองต้นทุน ทาให้ขายผลผลิตได้ราคาต่าไม่พอต่อการชาระหนี้สหกรณ์
9. ด้านข้อมูลทางบัญชี ซึ่งเป็นหัวใจสาคัญของการทาธุรกิจ สหกรณ์ไม่สามารถบันทึกบัญชีที่
เกี่ยวกับรายการเคลื่อนไหวของการทาธุรกิจและรายการเคลื่อนไหวของสินค้าได้เป็นปัจจุบัน ทาให้ไม่มี
ข้อมูลทางบัญชีเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายการสินค้าคงเหลือ หรือรายการเคลื่อนไหวของสินค้า
ทาให้การตัดสินใจด้านการบริหารสินค้าไม่มีประสิทธิภาพ เช่น เก็บสินค้าคงเหลือมากจนเสื่อมสภาพ หรือ
เก็บข้าวเปลือกไว้นานจนเกิดการยุบตัว เป็นต้น
จากปัญหาซึ่งเป็นความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารสินค้าคงคลังของ
สหกรณ์ จึ งได้กาหนดระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแนะนาให้ กับสหกรณ์ ควบคู่กับแนะนาให้
สหกรณ์นาคอมพิวเตอร์มาช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลสินค้า โดยแนะนาให้ใช้โปรแกรมระบบสินค้าที่
พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีระบบป้องกันความปลอดภัยสูงและไม่สามารถแก้ไข
ข้อมูลอย่างไร้ร่องรอยได้ แสดงถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตลอดเวลา โดยมีแนวทางการควบคุม
ภายในเพื่อการบริหารสินค้าคงคลังธุรกิจแปรรูปข้าวเปลือกที่สาคัญ มีดังนี้
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1. การควบคุมด้านบัญชี
เป็นการกาหนดวิธีการและมาตรการต่างๆ เพื่อใช้ในการป้องกัน ดูแลรักษาสินทรัพย์และ
เอกสารหลักฐานของสหกรณ์ให้ ป ลอดภัยจากการทุจริต ผิดพลาดทั้งปวง และคณะกรรมการมีหน้าที่
รับผิดชอบให้มีการจัดทาบัญชีและงบการเงินตามกฎหมายสหกรณ์ และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
รวมทั้งรับผิดชอบต่อความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินด้วย ซึ่ งการควบคุมด้านบัญชี
ทาให้การจัดทาบัญชีและงบการเงินของสหกรณ์เป็นไปอย่างถูกต้องและเชื่อถือได้
แนวทางการควบคุมด้านบัญชีธุรกิจแปรรูปข้าวเปลือก มีดังต่อไปนี้
กิจกรรมควบคุม

แนวทางการควบคุมด้านบัญชีธุรกิจแปรรูปข้าวเปลือก

การจัดทาบัญชีธุรกิจแปรรูป - มีการจัดทาบัญชีเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
และแก้ไขเพิ่มเพิ่มเติม พ.ศ.2553 มาตรา 65 และมาตรา 66 รวมถึง
ข้าวเปลือก
เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
- มีการกาหนดนโยบายบัญชีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการบัญชี
เหมาะสมกับลั กษณะการดาเนินธุรกิจ และเป็นไปตามหลั กการ
บัญชีที่รับรองทั่วไปและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เช่น นโยบาย
การบันทึกต้นทุนสินค้าสาเร็จรูป การตีราคาสินค้าคงเหลือ เป็นต้น
- มี ก ารก าหนดผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ท าบั ญ ชี แ ละผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
โปรแกรมระบบบั ญ ชี แ ยกประเภท และโปรแกรมระบบสิ น ค้ า
รวมถึงผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารทางบัญชี ไว้
อย่างชัดเจน
- มีการจัดทาทะเบียนคุมเอกสารทางบัญชีแต่ละประเภทเป็นปัจจุบัน
เช่น ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน ทะเบียนคุมใบกากับสินค้า เป็นต้น
- มีการอนุมัติโดยผู้มีอานาจก่อนที่จะบันทึกรายการบัญชี
- มี ก ารจั ด ทาบั ญ ชีเ รี ย บร้ อ ยเป็ น ปั จจุ บั น มี เ อกสารประกอบการ
บันทึกบัญชีสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน
- มี ก ารตรวจสอบความถู ก ต้ อ งในการบั น ทึ ก บั ญ ชี แ ละการผ่ า น
รายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไป บัญชีย่อยและทะเบียนต่างๆ
สม่าเสมอ
- มี ก ารตรวจสอบยอดคงเหลื อ ตามบั ญ ชี กั บ เอกสารจากบุ ค คล
ภายนอก เช่น หนังสือยืนยันยอดเจ้าหนี้การค้า ลูกหนี้การค้า
- มีการจัดทางบทดลอง (ธุรกิจแปรรูป) ประจาเดือน
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1.1 ระบบบัญชีธุรกิจแปรรูปข้าวเปลือก
ระบบบัญชีของธุรกิจแปรรูป เป็นไปตามหลักวิธีการบัญชีคู่ กล่าวคือ รายการเงินทุก
รายการที่เกิดขึ้น จะต้องลงรายการบัญชีควบคู่กัน 2 บัญชี โดยเดบิตบัญชีหนึ่งและเครดิตอีกบัญชีหนึ่ง
ผลรวมของยอดบัญชีด้านเดบิตจะเท่ากับผลรวมของยอดบัญชีด้านเครดิตเสมอ
สมุดบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ แปรรูปข้าวเปลือก มี 2 ประเภทใหญ่ ได้แก่ 1) สมุด
บันทึกรายการขั้นต้น ประกอบด้วย สมุดเงินสด สมุดซื้อข้าวเปลือก สมุดขายข้าวเปลือก สมุดขายข้าวสาร
ปลายข้าวและรา สมุดรายวันทั่วไป และ 2) สมุดบันทึกรายการขั้นปลาย ประกอบด้วย สมุดแยกประเภท
ทั่วไป บัญชีย่อย และทะเบียนต่างๆ
เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี เป็นเอกสารประกอบรายการทางการเงินที่เกิดขึ้น
ซึ่งต้ องได้รั บ การอนุ มั ติ จ ากผู้ มีห น้ าที่ รับ ผิ ดชอบก่อ นที่จ ะบั นทึก รายการบั ญชี และเอกสารต้อ งมี การ
เรียงลาดับเลขที่ วัน เดือน ปี มีการตรวจสอบความ ถูกต้องของรายการบัญชีก่อนการบันทึกบัญชี เอกสาร
ทางการเงินธุรกิจแปรรู ปข้าวเปลือก ประกอบด้วย ใบตรวจสอบคุณภาพข้าว ใบชั่งน้าหนัก ใบเบิกเงิน
ใบเสร็จรับเงิน ใบรับเงินขายสินค้า ใบส่งของ/ใบกากับสินค้า ใบโอนบัญชี และใบรายงานปริมาณข้าวที่สีได้
ประจาวัน
1.2 การนาโปรแกรมระบบสินค้า Version 2.2 มาใช้ในการบริหารจัดการสินค้า
จากระบบบัญชีของธุรกิจแปรรูปข้าวเปลือกที่กาหนดให้สหกรณ์ต้องจัดทาเอกสาร
ประกอบรายการทางการเงินและสมุดบัญชีที่ยุ่งยาก หลายขั้นตอน ทาให้สหกรณ์บันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินธุรกิจแปรรูปข้าวเปลือกล่าช้าและไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีข้อมูลทางบัญชีเพื่อใช้ในการตรวจสอบ
ความถูกต้องของการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความผิดพลาดและเสียหายต่อระบบการบริหารงาน
ของสหกรณ์
เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ร้อยเอ็ดได้จัดระบบการ
ควบคุมภายในและระบบควบคุมทางบัญชีที่เหมาะสมรัดกุมให้ ส หกรณ์ เพื่อนาไปใช้กับโรงสี ส หกรณ์
ซึ่งดาเนินการรับซื้อและแปรรูปข้าวเปลือก โดยเน้นให้สหกรณ์นาโปรแกรมระบบสินค้าที่พัฒนาโดยกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ มาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังแทนการบันทึกด้วยมือ ควบคู่กับการบันทึก
บัญชีด้วยโปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทซึ่งสหกรณ์ได้นามาใช้ปฏิบั ติงานอยู่ก่อนแล้ว เพื่อให้สามารถ
บันทึกข้อมูลทางบัญชีและข้อมูลการจัดการสินค้าได้อย่างเป็นปัจจุบันและถูกต้อง รวมทั้งมีข้อมูลสาหรับ
การตรวจสอบได้ตลอดเวลา ซึ่งในการใช้โปรแกรมระบบบัญชีให้เกิดประสิทธิภาพ สหกรณ์จะต้องจัดให้มี
การควบคุมระบบงานคอมพิวเตอร์ โดย
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1. จัดให้มีคู่มือการใช้งานและขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบงาน
2. กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน เหมาะสมและเป็นลายลักอักษร
3. กาหนดสิทธิในการบันทึก เปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูล โดยกาหนดรหัสผ่านของ
การเข้าถึงข้อมูลเฉพาะผู้รับผิดชอบเท่านั้น
4. ควบคุมการนาเข้าข้อมูลโดยต้องผ่านการตรวจสอบและอนุมัติจากผู้มีอานาจ
5. ควบคุมข้อมูลส่งออก โดยตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ หรือรายงานจาก
ระบบงาน ทุกสิ้นวันก่อนปิดงานประจาวัน และมีการควบคุมผลลัพธ์ที่อยู่ในรูปของระบบงานประจาวัน
ประจาเดือน ประจาปีอย่างเหมาะสม ง่ายต่อการตรวจสอบและมีความปลอดภัย
นอกจากนี้ นายทะเบี ย นสหกรณ์ ก าหนดให้ ส หกรณ์ ที่ ใ ช้ ค อมพิ ว เตอร์ ใ นการ
ประมวลผลข้อมูลทางบัญชี ต้องปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่าในการ
ควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยสาหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ในการประมวลผลข้อมูล พ.ศ. 2553 เพื่อใช้เป็นมาตรการในการรักษาความปลอดภัยและการควบคุม
ภายในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์
การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ
การนาโปรแกรมระบบสินค้า Version 2.2 มาใช้งานให้เป็นไปตามระบบการควบคุม
ภายในที่ดี และเป็นการป้องกันความปลอดภัยของข้อมูล สหกรณ์ต้องกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและ
สิทธิการใช้งานโปรแกรมไว้ชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้ควบคุมงาน ซึ่งสหกรณ์ได้
กาหนดไว้ ดังนี้
ระบบบัญชีแยกประเภท กาหนดผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชีแยกประเภท
ที่ใช้ในธุรกิจแปรรูปข้าวเปลือก (โรงสีสหกรณ์) 2 ฝ่าย ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่บัญชี เป็นผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลระบบบัญชีแยกประเภท
2. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโรงสี เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องของการ
บันทึกบัญชีประจาวัน
ระบบสินค้า กาหนดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบสินค้า - ธุรกิจแปรรูป
ข้าวเปลือก 4 ฝ่าย ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ตลาด รับผิดชอบระบบสินค้า ในส่วนของการจัดซื้อข้าวเปลือก การ
ขายข้าวเปลือกและสินค้าจากการแปรรูป และคลังสินค้า ทาหน้าที่จัดทาเอกสารและรายงานการซื้อ - ขาย
สินค้าเงินสดและเงินเชื่อ เอกสารการรับคืน - ส่งคืนสินค้า และพิมพ์รายงานประจาวันที่เกี่ยวข้องส่งให้
เจ้าหน้าที่บัญชี
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2. เจ้าหน้าที่การเงิน ทาหน้าที่รับ - จ่ายเงินค่าข้าวเปลือกและสินค้าจากการแปรรูป
ตามเอกสารการซื้อ-ขาย และเอกสารการรับคืน - ส่งคืนข้าวเปลือกและสินค้าจากการแปรรูป และรับชาระ
หนี้จากลูกหนี้ค่าสินค้าแปรรูป และพิมพ์รายงานประจาวันที่เกี่ยวข้องส่งให้เจ้าหน้าที่บัญชี
3. เจ้าหน้าที่บัญชี ทาหน้าที่บันทึกบัญชีตามรายงานที่ได้รับ พร้อมแนบหลักฐานการ
รับ - จ่ายเงิน หลักฐานการโอนบัญชี และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องกับรายการทางการเงิน
4. ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโรงสี รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึก
ข้อมูล โดยเปรียบเทียบรายงานประจาวันจากระบบสินค้า กับใบสาคัญรับ ใบสาคัญจ่าย ใบโอนบัญชี และ
หลักฐานประกอบให้ถูกต้องตรงกัน
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ในการใช้โปรแกรมระบบบัญชีให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานสหกรณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น ผู้ใช้งาน (User) ต้องมีความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานและการจัดการรายงานทางบัญชี
จากระบบงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และ
ผู้กากับดูแลสหกรณ์ ต้องเข้าใจระบบการตรวจสอบข้อมูลที่ผ่านการบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมระบบบัญชี
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใสและเชื่อถือได้ ซึ่งขั้นตอนในการปฏิบัติงานด้านการแปรรูป แสดงเป็น
แผนภูมิของแต่ละขั้นตอน ดังต่อไปนี้
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คาอธิบายสัญลักษณ์ที่ใช้ประกอบการจัดทาแผนภูมิ (Flow Chart)
จุดเริ่มต้น
เอกสารต่าง ๆ
เอกสารที่ทาเป็นครั้งแรก/ต้นฉบับ/แนบไว้ข้างหน้า
ทางเดินเอกสาร
ทางเดินของข้อมูล
เปรียบเทียบ/ตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกัน
เอกสารที่นาไปเก็บเข้าแฟ้ม
ว

เรียงลาดับวันที่

ล

ติดเล่มไว้

ช

ลงลายมือชื่อ
นาเอกสารที่เกี่ยวข้องแนบติดกัน
บัญชีย่อยหรือทะเบียนคุม

12
ขั้นตอนการรับซื้อข้าวเปลือกเป็นเงินสด
เจ้าหน้าที่ตลาด

1

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโรงสี

เมื่อสมาชิก/เกษตรกรมาขายข้ าวเปลือก
- ตรวจสอบคุณภาพข้ าวเปลือก โดย
คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ

พนักงานชั่งน้าหนัก

ตีราคาและบันทึกราคาที่จะซื้อข้ าวเปลือก

เกษตรกร

บตส

บตส

2

1

1

เกษตรกรนาใบตรวจสอบคุณภาพ
พร้ อมข้ าวเปลือกมาชั่งนา้ หนัก

1

บตส

บตส

1

ลงชื่อผู้อนุมัติซ้ อื

ล
บรส
ช

เกษตรกร

บชน

1

1
1 2

2 2

บรส
บชน
2 22
บรส 1
บชน3 1
บตส1

บชน
3

1

ช

ลงชื่อผู้ช่ังนา้ หนัก

2
1

บตส

บรส
1

2
1
บรส
บชน 2
2

1

ขออนุมัติ

2

2

3

ช

ลงชื่อผู้รับมอบสินค้ า

บรส2
1บชน2
1

ล

13
ขั้นตอนการขายข้าวเปลือกเป็นเงินสด (ต่อ)
เจ้าหน้าที่ตลาด

เจ้าหน้าที่บัญชี
3
บรส

เจ้าหน้าที่การเงิน

เกษตรกรนำหลักฐำนมำติดต่อ
ขอรับเงินค่ำข้ำวเปลือก

เกษตรกร

1
บชน

จ่ำยเงินและให้ผขู ้ ำยลงชื่อผูร้ ับเงิน

ตรวจสอบ
บตส
บรส

บตส

1

บตส
บรส 1

บรส 1

บชน 1

บตส 1

บตส 1
บบง2

2

สิ้ นวัน...
รายงานสรุปการซื้อ

บบง

บบง
บตส
บรส 1
บตส 1

โปรแกรมระบบ
สินค้ า Version
2.2

2

บสคจ

รายงานสรุปการซื้อ
ว
ทะเบียนคุมข้ าวเปลือก
เปรียบเทียบยอด

ช

เดบิต ซื้อข้ าวเปลือก xxx
เครดิต เงินสด
xxx

โปรแกรมระบบ
บัญชี
แยกประเภท

รายงานสรุปการจ่ายเงิน
เอกสารทางบัญชี
บตส
ใบตรวจสอบคุณภาพ
บชน
ใบชั่งนา้ หนัก
บรส
ใบรับสินค้ า/ผลิตผล
บบง
ใบเบิกเงิน
บสคจ ใบสาคัญจ่าย

14
ขั้นตอนการขายข้าวเปลือกเป็นเงินสด
เจ้าหน้าที่ตลาด

1

ผู้ช่วยผูจ้ ัดการฝ่ายโรงสี

เมือ่ ลูกค้ามาติดต่อขอซื้ อข้าวเปลือก
- ตกลงราคา โดยกรรมการหรือผู้ช่วย
ผู้จัดการฝ่ ายโรงสี
ชั่งนา้ หนักข้ าวเปลือก
ขออนุมัติ

บชน

บชน

1

ลงชื่อผู้ช่ังนา้ หนัก

ช

1

1

2

ช
ส่งให้ พนักงานตลาดบันทึกโปรแกรมสินค้ า

โปรแกรมระบบ
สินค้ า Version
2.2

บสรงข
1

ส่งให้ เจ้ าหน้ าที่การเงิน

รายงานขายข้ าวเปลือก
1 1

ทะเบียนคุมข้ าวเปลือก
สิ้นวัน..ส่งให้ เจ้ าหน้ าที่การเงินตรวจสอบการรับเงินขายข้ าวเปลือกประจาวัน

ลงชื่ออนุมัติการขาย

2

15
ขั้นตอนการขายข้าวเปลือกเป็นเงินสด (ต่อ)
เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่ตลาด

1

3

ตรวจสอบความถูกต้องของ
การจ่ ายเงิน

รับเงินค่าข้าวเปลือก

2

2
2 บสรงข
2 บชน
ช

บสรงข
บชน

ผู้ซ้ อื นาไปรับ
ข้ าวเปลือก

บสรงข

บชน

บสรงข 1
บชน

จากพนักงาน
ตลาด

1

1

ผูซ้ ้ือ

ส่งมอบข้ าวเปลือกให้ ผ้ ซู ้ อื และระทับตรา
“จ่ ายผลิตผลแล้ว”

1

รายงานขายข้ าวเปลือก
ลงชื่อผู้รับเงิน
รายงานสรุปการขาย

บสคร
ว

1 2

รายงานสรุปการรับเงิน
เปรียบเทียบยอด

โปรแกรมระบบ
บัญชี
แยกประเภท

เดบิต เงินสด xxx
เครดิต ขายข้ าวเปลือก

บชน

2

ล
ทะเบียนคุมข้ าวเปลือก

เปรียบเทียบยอด

xxx

เอกสารทางบัญชี
บสรงข ใบเสร็จรับเงินขายสินค้ า
บชน
ใบชั่งนา้ หนัก
บสคร
ใบสาคัญรับ

16
ขั้นตอนการขายสินค้าแปรรูปเป็นเงินสด
เจ้าหน้าที่ตลาด
1

ผู้ช่วยผูจ้ ัดการฝ่ายโรงสี

เจ้าหน้าที่การเงิน

เมื่อตกลงราคา
และจานวนที่ซ้ อื ขายแล้ ว
รับเงินจำกกำรขำย
โปรแกรมระบบ
สินค้ า Version
2.2

บรสงข

บสรงข

ช

ผู้ซ้ อื นาไป
รับสินค้ า

บรสงข
1

1
1

ช

ลงชื่ออนุมตั ิกำรขำย

ลงชื่อผูร้ ับเงิน

รายงานขายสินค้ าแปรรูปเงินสด

1
ทะเบียนคุมสินค้ าแปรรูป

สิ้นวัน..ส่งให้ เจ้ าหน้ าที่การเงินตรวจสอบกับการรับ
เงินขายสินค้ าแปรรูปประจาวัน

17
ขั้นตอนการขายสินค้าแปรรูปเป็นเงินสด (ต่ อ)
เจ้าหน้าที่การเงิน

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่ตลาด
ผู้ซ้ อื นาหลักฐานมาขอรับสินค้ า

2

ตรวจสอบความถูกต้ องของการจ่ายเงิน
1

รายงานขายสินค้ า

บสรงข

บสรงข 1

บสรงข 1

ผู้ซ้ อื

ส่งมอบสินค้ าให้ กับผู้ซ้ อื และประทับตรา
จ่ ายสินค้าแล้ว

บสคร
รายงานสรุปขายสินค้ าแปรรูปเงินสด
รายงานสรุปการรับเงินขาย
สินค้ าแปรรูปเงินสด

เปรียบเทียบยอด

โปรแกรมระบบ
บัญชี
แยกประเภท

เดบิต เงินสด xxx
เครดิต ขายสินค้ าแปรรูป

ทะเบียนคุมสินค้ าแปรรูป

เปรียบเทียบยอด

เอกสารทางบัญชี
xxx

บสรงข
บสคร

ใบเสร็จรับเงินขายสินค้ า
ใบสาคัญรับ

18
ขั้นตอนการขายสินค้าแปรรูปเป็นเงินเชื่อ
เจ้าหน้าที่ตลาด
1

ผู้ช่วยผูจ้ ัดการฝ่ายโรงสี

เจ้าหน้าที่บัญชี

เมื่อตกลงราคาและจานวนที่ซ้ อื แล้ ว
1.บันทึกข้ อมูลในโปรแกรมระบบสินค้ า
2.จัดเตรียมสินค้ าแปรรูปตามที่ผ้ ูซ้ ือต้ องการ
ผู้ซ้ อื นาไป
รับสินค้ า

ขออนุมัติ

บกส

โปรแกรมระบบ
สินค้ า Version
2.2

บกส
1

บกส
บอช

เอกสารทางบัญชี
ใบกากับสินค้ า
ใบโอนบัญชี

1

ช
ช

ลงชื่อผู้ส่งมอบและผู้รับสินค้ า

ลงชื่อผู้อนุมัติการขาย
รายงานขายสินค้ าแปรรูปเงินเชื่อ

2

เมื่อผู้ซ้ อื นา บกส.มารับสินค้ า
1.ตรวจสอบความถูกต้ อง
2.ส่งมอบสินค้ าให้ ผ้ ูซ้ อื ประทับตรา
จ่ ายสินค้าแล้ว
รายงานขายสินค้ าแปรรูปเงินเชื่อ
บกส 1

บกส 1
ส่งให้ เป็ นหลักฐานการลงบัญชี

บอช

รายงานสรุปขายสินค้ าแปรรูปเงินเชื่อ

ว

บัญชีย่อยลูกหนี้การค้ า-สินค้ าแปรรูป
ทะเบียนคุมสินค้ าแปรรูป

เปรียบเทียบยอด

โปรแกรมระบบ
บัญชี
แยกประเภท

เดบิต ลูกหนี้การค้ า-สินค้ าแปรรูป xxx
เครดิต ขายสินค้ าแปรรูป
xxx

;
ว

ล

19
ขั้นตอนการรับชาระหนี้ค่าสินค้าแปรรูป
เจ้าหน้าที่การเงิน
1

เจ้าหน้าที่บัญชี

เมื่อครบกาหนดชาระหนี้ ลูกหนี้นาหลักฐานมาขอชาระหนี้
ตรวจสอบใบกากับสินค้ าค้ า กับข้ อมูลลูกหนี้การค้ าในระบบสินค้ า

กาหนดสิทธิเฉพาะการรับชาระ
เงินจากลูกหนี้ค่าสินค้ าแปรรูป

เอกสารทางการบัญชี
บสรง หมายถึง ใบเสร็จรับเงิน
บสคร หมายถึง ใบสาคัญรับ
บกส หมายถึง ใบกากับสินค้ า

บกส
ตรวจสอบข้ อมูล

โปรแกรมระบบ
สินค้ า Version
2.2

รายงานบัญชีย่อยลูกหนี้การค้ า
รายงานการรับชาระหนี้

รับชาระหนี้

บกส
ผู้ชาระเงิน
(ลูกหนี้)

บสรง
ช

ลงชื่อผู้รับเงิน
ประทับตรำ ได้รับเงินแล้ว
c]h;

บสรง 1

บกส
บสรง 1

บสคร
ว

รายงานการรับชาระหนี้

;
ว

รายงานสรุปการรับเงินประจาวัน
เปรียบเทียบยอด

รายงานบัญชีย่อยลูกหนี้การค้ า

โปรแกรมระบบ
บัญชี
แยกประเภท

เดบิต เงินสด xx
เครดิต ลูกหนี้การค้ า-สินค้ าแปรรูป xx

20
ขั้นตอนการนาข้าวเปลือกเข้าแปรรูป
หัวหน้าฝ่ายแปรรูป
- เมื่อได้รบั อนุมัติให้สีข้าว
- ผู้ช่วยผู้จัดการโรงสีกาหนดชนิด/
ปริมาณข้าวเปลือกที่สี
- หัวหน้าฝ่ายแปรรูปทาใบเบิก
วัตถุดิบ

1

บบว

เจ้าหน้าที่ตลาด

เจ้าหน้าที่ผลิต
- นาข้าวเปลือกเข้าแปรรูป
- ได้ข้าวสารและผลพลอยได้
- บรรจุกระสอบหรือถุง
- ชั่งน้าหนัก

- เมื่อได้รับใบเบิกวัตถุดบิ
- ชั่งน้าหนักข้าวเปลือก

บบว 1
บชน2

1

บชน

1

1

2

ช

1

1

ช

1

ช

ลงชื่อผู้เบิกวัตถุดิบ
ลงชื่อผู้ช่ังนา้ หนัก

รปขสว

ว

1

1. บันทึกการเบิกวัตถุดิบ

2
2
3

บบว
บชน
รงปขว

เอกสารทางบัญชี
ใบเบิกวัตถุดิบ
ใบชั่งน้าหนัก
รายงานปริมาณข้าวสารทีส่ ีได้
ประจาวัน

โปรแกรมระบบ
สินค้ า Version
2.2

2. บันทึกการรับสินค้า

รายงานการเบิกสินค้าเพื่อผลิต
รายงานสินค้ารับจากการผลิต
ทะเบียนคุมข้าวเปลือก/สินค้า

ล

ส่งแผนกบัญชี

21

2. การควบคุมด้านการบริหาร
เป็นการจัดแบ่งส่วนงานภายใน การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบ การกาหนดระเบียบ
ปฏิบัติ วิธีการและมาตรการต่างๆ ที่ทาให้การดาเนินงานและการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ ระเบียบของสหกรณ์และนโยบายที่กาหนด เพื่อควบคุมข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
แนวทางการควบคุมด้านการบริหารของธุรกิจแปรรูปข้าวเปลือก แสดงได้ดังนี้
กิจกรรมควบคุม
การจัดแบ่งส่วนงานภายใน
การแบ่งแยกหน้าที่
ความรับผิดชอบ

การกาหนดระเบียบ
ปฏิบัติงาน

การกาหนดนโยบายการ
ดาเนินงาน แผนงาน หรือ
เป้าหมาย

แนวทางการควบคุมด้านการบริหาร
- มีการจัดแบ่งส่วนงานภายในของฝ่ายแปรรูปข้าวเปลือกเหมาะสม
กับปริมาณธุรกิจและลักษณะการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์
- มีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ตาแหน่งต่างๆ
ในฝ่ายแปรรูปข้าวเปลือก ตามส่วนงานที่กาหนดอย่างเหมาะสม
โดยคานึงถึงการควบคุมภายในที่ดี ได้แก่
1) แบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างผู้ทาหน้าที่ดูแลรักษา
ทรัพย์สิน ได้แก่ เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่เก็บรักษาสินค้า
ออกจากผู้มีหน้าที่บันทึกบัญชี ให้ชัดเจน
2) แบ่งแยกหน้าที่ผู้มีอานาจอนุมัติการรับ -จ่ายเงินของสหกรณ์
และผู้อนุมัติรายการบัญชี ออกจากผู้มีหน้าที่ดูแลทรัพย์สิน
3) แบ่งแยกหน้าที่ผู้ รับผิ ดชอบด้านการจัดซื้อ ด้านการตลาด
ออกจากผู้มีหน้าที่บันทึกบัญชี
- มีก ารก าหนดระเบี ย บว่ า ด้ว ยการรวบรวมข้ า วเปลื อ กและการ
แปรรู ป ข้ า วเปลื อ กอย่ า งชั ด เจน เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการ
ปฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น ไปตามวั ต ถุ - ประสงค์ ที่ ก าหนดในข้ อ บั ง คั บ
สหกรณ์
- มีการแจ้ง เวียนให้ เจ้า หน้าที่ ทราบและถือ ปฏิบัติใ ห้ เป็น ไปตาม
ระเบียบที่กาหนด
- มีการกาหนดนโยบายการดาเนินงานในส่วนของการดาเนินธุรกิจ
แปรรูปข้าวเปลือกไว้ชัดเจน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดใน
ข้อบังคับสหกรณ์
- มีการกาหนดแผนงาน หรือเป้าหมายการแปรรูปข้าวเปลื อกไว้
ชัดเจน และมีความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
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แนวทางการควบคุมด้านการบริหาร (ต่อ)
กิจกรรมควบคุม
การกาหนดงบประมาณ
ประจาปี

การควบคุมการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่

แนวทางการควบคุมด้านการจัดการ
- มี ก ารก าหนดงบประมาณรายรั บ - รายจ่ า ยประจ าปี ข องการ
แปรรู ป ข้ า วเปลื อ กอย่ า งเหมาะสม สอดคล้ อ งกั บ แผนงานหรื อ
เป้าหมายและสถานการณ์ปัจจุบัน โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่
ของสหกรณ์
- มีการควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวกับการ
แปรรูปข้าวเปลือก ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ
มติที่ประชุมและคาสั่งของสหกรณ์
- มีการประชุมคณะกรรมการดาเนินการเป็นประจาเดือน เพื่อ
ทราบถึ ง ผลการด าเนิ น ธุ ร กิ จ และผลการปฏิ บั ติ ง านของ
เจ้าหน้าที่
- มี ก ารน าข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอแนะที่ ไ ด้ รั บ จากผู้ ต รวจสอบ
กิจการ และผู้สอบบัญชี มากาหนดแนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุง
การดาเนินธุรกิจ

3. การควบคุมด้านการดาเนินธุรกิจแปรรูปข้าวเปลือก
วัตถุประสงค์ของการควบคุมด้านการดาเนินธุรกิจแปรรูปข้าวเปลือก เพื่อให้มั่นใจว่า การ
ควบคุมภายในแต่ละขั้นตอนของการดาเนินธุรกิจแปรรูปข้าวเปลือกมีประสิทธิภาพ การรวบรวมและการ
แปรรูปข้าวเปลื อกของสหกรณ์เป็นไปตามแผนงานและระเบียบของสหกรณ์ มีการบันทึกรายการทาง
การเงินและรายการบัญชีอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งลูกหนี้ค่าข้าวสารและข้าวเปลือกหรือสินค้าคงเหลือ
มีอยู่จริง
1) การรับซื้อข้าวเปลือก
การรับซื้อข้าวเปลือกจะกาหนดราคาตามคุณภาพของข้าวเปลือก ดังนั้น สิ่งสาคัญในการ
รับซื้อข้าวเปลือก คือ การตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือก ซึ่งผู้รับผิดชอบต้องมีความรู้ความชานาญเกี่ยวกับ
ขั้น ตอนการตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลื อก ตั้งแต่ การเก็บตัว อย่างข้าวเปลื อก การตรวจสอบความชื้ น
สิ่ งเจื อปน เมล็ ดข้าวไม่ส มบู ร ณ์ห รื อเป็นโรค อัตราการกะเทาะ และคัดแยกต้นข้าว เพื่อกาหนดราคา
ข้าวเปลือกให้สอดคล้องกับคุณภาพก่อนตกลงซื้อขาย
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แนวทางการควบคุมด้านการรับซื้อข้าวเปลือก มีดงั ต่อไปนี้
- มีการกาหนดราคารับซื้อข้าวเปลือกแต่ละประเภทและให้ติดประกาศไว้ในที่เปิดเผย
มีการอนุมัติซื้อข้าวเปลือกโดยผู้มีอานาจและเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
- กรณีมีการรับซื้อข้าวเปลือกนอกที่ทาการสหกรณ์จะต้องมีมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดาเนินการให้รับซื้อข้าวเปลือกนอกที่ทาการสหกรณ์ได้ และกาหนดแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน เหมาะสม
- เจ้ า หน้ า ที่ รั บ ซื้ อ ข้ า วเปลื อ กมี ค วามรู้ ค วามช านาญในการพิ จ ารณาคุ ณ ภาพของ
ข้าวเปลือกแต่ละชนิด
- มีการตรวจสอบคุณภาพของข้าวเปลือก รวมถึงความชื้นและสิ่งเจือปนก่อนกาหนดราคา
รับซื้อให้สอดคล้องกับคุณภาพของข้าวเปลือก
- มีการกาหนดวงเงินยืมทดรองเพื่อใช้ในการรับซื้อข้าวเปลือก
- มีการกาหนดให้เจ้าหน้าที่รับซื้อข้าวเปลือก นาส่งเอกสารการซื้อข้าวเปลือกให้เจ้าหน้าที่
บัญชี และนาส่งจานวนเงินคงเหลือให้เจ้าหน้าที่การเงินทุกสิ้นวันหรือเช้าของวันถัดไป
- มีการจัดทาเอกสารการซื้อข้าวเปลือกถูกต้อง ครบถ้วน
2. การเก็บรักษาข้าวเปลือก
การเก็บรักษาข้าวเปลือกที่ดี การสูญเสียของข้าวในขณะเก็บรักษาต้องน้อยที่สุด ทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพ โดยทั่วไปควรเก็บรักษาข้าวไว้ในสภาพหรือโรงเก็บที่มีความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิ
ของอากาศต่า (ในที่แห้งและเย็น) ซึ่งอาจเก็บไว้ในโรงเก็บหรือโกดัง เก็บในไซโลระบบเป่าลมเย็น หรือเก็บ
ไว้ในภาชนะเก็บที่มิดชิด ในการเก็บข้าวเปลือกต้องมีการชั่งน้าหนักก่อนนาเข้าเก็บ ทุกครั้ง และเนื่องจาก
ข้าวเปลือกเป็นสินค้าเกษตรที่เสื่อมสภาพได้ง่าย จึงควรจัดให้มีการทดสอบหาอัต ราการยุบตัวตามสภาพ
ของข้าวเปลือก เพื่อให้ทราบถึงอัตราการขาดหายหรือยุบตัวที่แท้จริง และใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานในการ
ดาเนินการแก้ไขหากมีข้าวเปลือกน้าหนักขาดหายจากการเก็บรักษา
สิ่งสาคัญที่ควรพิจารณาในการเก็บรักษาข้าวเปลือก
 การทดสอบการยุบตัวตามสภาพของข้าวเปลือก มีวิธีการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในที่ดี ดังนี้
1) แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบทดสอบการยุบตัวของข้าวเปลือก
2) นาข้าวเปลือกที่จะทดสอบ จัดเก็บโดยบรรจุกระสอบแล้วนาไปชั่งน้าหนัก พร้อมทั้ง
จดบั น ทึกรายละเอีย ดไว้ เช่น เป็ น ข้าวของฉางไหน ชนิดข้ าว วั นที่ และน้ าหนั กข้าวที่ทดสอบ โดยมี
กรรมการที่รับผิดชอบลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
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3) เมื่ อ มี ก ารน าข้ า วเปลื อ กในฉางเดี ย วกั บ ที่ ท ดสอบไปแปรรู ป หรื อ ขาย ให้ น า
ข้าวเปลือกที่ทดสอบมาชั่งด้วย ผลต่างที่เกิดขึ้นจะมีผลเท่ากับการยุบตัวของข้าวเปลือกตามสภาพเนื่องจาก
การเก็บรักษา
 การตรวจนับข้าวเปลือกและสินค้าคงเหลือ เป็นวิธีการที่ทาให้ทราบว่าข้าวเปลือกและ
สินค้าสาเร็จรูป (ข้าวสาร ปลายข้าว รา) มีอยู่จริงตามปริมาณที่ปรากฏในทะเบียนคุม และป้องกันสินค้า
ขาดหาย หรือหากเกิดความเสียหายสามารถแก้ไขได้ทันเวลา ดังนั้น สหกรณ์จึงควรตรวจนับข้าวเปลือกและ
สิน ค้าส าเร็ จ รู ป ในระหว่างปี และประจาปี โดยในการตรวจนับข้าวเปลื อกคงเหลื อ สหกรณ์ต้องทาการ
ชั่งน้าหนักข้าวเปลือกที่เก็บรักษาไว้ทั้งหมด เปรียบเทียบกับปริมาณข้าวเปลือกคงเหลือตามทะเบียนคุม
ข้าวเปลือก และในการปิดบัญชีประจาปีเพื่อจัดทางบการเงิน จะต้องทราบจานวนข้าวเปลือกคงเหลือที่
ถูกต้อง ซึ่งจะต้องมีการตีราคาตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชี
ของสหกรณ์ พ.ศ. 2560 สาหรับกรณีที่มีข้าวเปลือกคงเหลือเป็นจานวนมาก การชั่งน้าหนักทุกฉางไม่อาจ
ทาได้ เพราะต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้น การหาข้าวเปลือกคงเหลือสหกรณ์อาจทาได้ดังนี้
1) ใช้วิธีวัดปริมาตรของฉางเก็บข้าวเปลือก โดยเกลี่ยข้าวเปลือกให้เต็มพื้นที่และมีความ
สูงเสมอกันก่อน แล้วหาปริมาตรเป็นลูกบาศก์เมตร คือ กว้าง x ยาว x สูง จากนั้นหารด้วย 2 จะได้น้าหนัก
เป็น ตัน (ตัวเลข 2 คือ ความหนาแน่น)
ตัวอย่าง ยุ้งเก็บข้าวเปลือกมีขนาด กว้าง 2 เมตร ยาว 8 เมตร และข้าวเปลือกในยุ้งเกลี่ย
เสมอกันวัดความสูงได้เท่ากับ 4 เมตร
น้าหนักข้าวเปลือก =

2x8x4
2

= 32

ตัน

2) มี ก ารแต่ ง ตั้ ง กรรมการทดสอบปริ ม าตรข้ า วเปลื อ กคงเหลื อ เพื่ อ รายงานผลต่ อ
คณะกรรมการดาเนินการ
แนวทางการควบคุมด้านการเก็บรักษาข้าวเปลือกและสินค้าสาเร็จรูป (ข้าวสาร ปลาย
ข้าว รา) โดยทั่วไป มีดังนี้
- การเก็บรักษาข้าวเปลือกกระทาโดยผู้ ไม่มีหน้าที่รับซื้อข้าวเปลือก และผู้ไม่มีหน้าที่
บันทึกบัญชี เพื่อป้องกันความเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น หรือสามารถติดตามหาผู้รับผิดชอบชดใช้คืน
ได้หากเกิดความเสียหายแก่สหกรณ์
- มี การจั ด เก็บ ข้ าวเปลื อ ก และสิ น ค้า ส าเร็ จ รูป ไว้ใ นสถานที่ จั ด เก็ บ อย่ า งเหมาะสม
ปลอดภัย
- มีการตรวจนับ หรือคานวณปริมาณข้าวเปลือก สินค้าสาเร็จรูปก่อนนาเข้าสถานที่เก็บ
รักษา
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- มีการจัดเก็บข้าวเปลือก และสินค้าสาเร็จรูปแยกตามประเภทและคุณภาพเพื่อความ
สะดวกในการเบิกจ่ายและตรวจนับ
- มีการกาหนดผู้มีอานาจเบิกข้าวเปลือก และสินค้าสาเร็จรูปออกจากสถานที่เก็บ
- มีการจัดทาทะเบียนคุมข้าวเปลือก ทะเบียนคุมสินค้าสาเร็จรูปเป็นปัจจุบัน
- มีการทดสอบการยุบตัว ตามสภาพ/การสูญเสี ยน้าหนักของข้าวเปลือก และสินค้า
สาเร็จรูปแต่ละประเภท
- มีการตรวจสอบคุณภาพของข้าวเปลือกสินค้าสาเร็จรูปอย่างสม่าเสมอ
- มีการประกันภัย ข้าวเปลื อก สินค้าสาเร็จรูปและมีการประกันภัยสถานที่เก็บ อย่าง
เหมาะสม
- มีการตรวจสอบสถานที่เก็บข้าวเปลือก สินค้าสาเร็จรูป จัดทารายงานผลการตรวจสอบ
สภาพสถานที่เก็บเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
- มีการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่เก็บข้าวเปลือกและสินค้าสาเร็จรูป
3. การแปรรูปข้าวเปลือก
การแปรรู ป ข้าวเปลื อก หรือการสี ข้าว มีห ลายขั้นตอนและเป็นกระบวนการที่ต้องใช้
เครื่องจักรและอุปกรณ์เฉพาะ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตนอกจากจะต้องมีความรู้ในแต่ละขั้นตอนการสีข้าว
แล้ว ยังต้องมีความรู้และความชานาญเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ การผลิต และต้องมีการควบคุมดูแล
ทุกขั้นตอนอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันมิให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อกระบวนการผลิต
แนวทางการควบคุมการแปรรูปข้าวเปลือก มีดังต่อไปนี้
การแปรรูปข้าวเปลือก
- มีการสารวจความต้องการของตลาดก่อนการแปรรูปข้าวเปลือก
- มีการวางแผนการแปรรูปข้าวเปลือกให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดมีการ
อนุมัติให้ดาเนินการแปรรูปข้าวเปลือกโดยผู้มีอานาจและเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
- มีการตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือกก่อนนาไปแปรรูป โดยข้าวเปลือกที่นาเข้าแปรรูป
ต้องมีความชื้นไม่เกิน 14%
- มีการควบคุมขั้นตอนการแปรรูปข้าวเปลือกโดยผู้รับผิดชอบ/ผู้จัดการ
- มีการทดสอบการแปรรูปข้าวเปลือกเพื่อหาอัตราร้อยละของปริมาณข้าวเปลือกแต่
ละประเภทที่ได้จากการแปรรูป และอัตราร้อยละของสิ่งสูญเสีย แล้วกาหนดเป็นมาตรฐานการผลิตของ
สหกรณ์
- มีการจั ดทารายงานข้าวเปลื อกที่ใช้สี และรายงานข้าวสารที่ได้จากการสี เสนอ
ผู้รับผิดชอบ/ผู้จัดการ ทันทีที่เสร็จสิ้นการผลิตแต่ละครั้ง
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- มีการเปรียบเทียบปริมาณสินค้าสาเร็จรูปที่ได้จากการแปรรูปข้าวเปลือกแต่ละครั้ง
กับมาตรฐานการผลิตของสหกรณ์ที่ได้จากการทดสอบสี กรณีสินค้าสาเร็จรูปมีปริมาณต่ากว่ามาตรฐานการ
ผลิตอย่างมีนัยสาคัญให้ค้นหาสาเหตุ
- มีการจัดทารายงานผลการแตกต่างระหว่างปริมาณสินค้าที่ผลิตได้จริงกับมาตรฐาน
การผลิตของสหกรณ์ (อัตราการทดสอบสี) เสนอผู้รับผิดชอบ/ผู้จัดการ
- มีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าสาเร็จรูปอย่างสม่าเสมอ
การใช้และการดูแลรักษา เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการแปรรูปข้าวเปลือก
- มี ก ารจั ด ท าทะเบีย นเครื่ อ งจั ก รและอุป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการแปรรู ป ข้ า วเปลื อ กเป็ น
ปัจจุบัน
- มีการกาหนดผู้ รับผิ ดชอบในการตรวจสอบ ดูแล และบารุงรักษาเครื่องจักรและ
อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีตลอดเวลา รวมถึงมีการกาหนดมาตรการเพื่อรองรับในกรณีที่สินทรัพย์
ดังกล่ าวช ารุดหรือเสียหาย เพื่อมิให้ เกิดการสู ญเสี ยต้นทุนเวลาสู ญเปล่าของเครื่องจักร หรือต้นทุนค่า
เสียโอกาสจากไม่มีสินค้าจาหน่าย หากเครื่องจักรและอุปกรณ์ไม่สามารถทางานได้
- มีก ารทดสอบการใช้ งานของเครื่ องจั กรและอุป กรณ์ อย่า งสม่ าเสมอ และจัดท า
รายงานผลการทดสอบเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการ
- มีการประกันภัยเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีมูลค่าสูงจนมีนัยสาคัญอย่างเหมาะสม
สิ่งที่สหกรณ์ควรพิจารณาเพิ่มเติม ในการบริหารการแปรรูปข้าวเปลือก มีดังนี้
1. การควบคุมข้าวเปลือกที่ส่งเข้าสีให้ได้สัดส่วนกับกาลังการผลิตของเครื่องจักร โดย
ผลิตผลนั้นต้องไม่น้อยเกินไปเพื่อให้คุ้มกับต้นทุนการผลิต หรือไม่มากเกินกาลังการผลิตซึ่งจะเกิดความ
เสียหายแก่เครื่องจักรและอุปกรณ์
2. ผลิตผลที่นาเข้าสู่กระบวนการผลิตจะต้องคุณภาพดี คือ ข้าวเปลือกต้องมีความชื้นและ
สิ่งเจือปนน้อยที่สุด เมล็ดข้าวสมบูรณ์ ไม่มีการแตกร้าว หรือไม่มีข้าวแดงปลอมปน จะทาให้การสีได้ข้าวต้น
มากกว่าข้าวหั กและมีสิ่ งสู ญเสีย ต่า ซึ่งจะมีผ ลต่อยอดขายที่สู งกว่า เนื่องจากข้าวต้นราคาต่อกิโ ลกรัม
ประมาณ 30 -35 บาท ส่วนข้าวหักราคาประมาณ 16 -21 บาท
3. การควบคุมปริมาณข้าวสารและผลิตผลพลอยได้ ควรให้มีการตรวจนับข้าวสารที่ได้
จากการสีรวมทั้งผลิตผลพลอยได้โดยกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเปรียบเทียบกับ
ประมาณการปริมาณข้าวที่จ ะได้จ ากการสี (ตามอัตราการทดสอบสี) ถ้าได้ข้าวตามที่ประมาณการไว้
ก็ถือว่าสหกรณ์มีระบบการควบคุมการสีข้าว หรือไม่มีข้าวขาดหาย พร้อมทั้งจัดทารายงานปริมาณข้าวที่
สีได้ประจาวัน บันทึกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนเกี่ยวกับวันเวลาที่ทาการสี ระยะเวลาที่ใช้สี ปริมาณ
ข้าวเปลือกที่ใช้สีและปริมาณข้าวสาร ปลายข้าว และราที่สีได้ พร้อมลงลายมือชื่อผู้ควบคุมการสีข้าวกากับ
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ก่อนส่งมอบให้ฝ่ายตลาดต่อไป แต่ถ้าได้ข้าวต่ากว่าปริมาณตามอัตราการทดสอบสี สหกรณ์ควรตรวจสอบ
หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข หรือกาหนดผู้รับผิดชอบชดใช้
4. จัดทาทะเบียนคุมข้าวสารและผลิตผลพลอยได้ให้เป็นปัจจุบัน โดยบันทึกรายการรับ
สินค้าตามรายงานปริมาณข้าวที่สีได้ในแต่ละวัน แล้วบันทึกจ่ายสินค้าตามรายการขายประจาวัน ทาให้
สหกรณ์ ท ราบยอดคงเหลื อ ของสิ น ค้ า แต่ ล ะชนิ ด ณ วั น ใดวั น หนึ่ ง ได้ ต ลอดเวลา และสามารถน าไป
เปรียบเทียบกับการตรวจนับสินค้าคงเหลือที่มีอยู่ จริง เพื่อเป็นการควบคุมสินค้าคงเหลือของสหกรณ์ไม่ให้
รั่วไหลหรือสูญหาย
5. สหกรณ์ควรทาการทดสอบการสีข้าวเพื่อทราบปริมาณข้าวสาร ผลิตผลพลอยได้ (ปลาย
ข้าว ราและแกลบ) ที่ได้จากการสีอย่างสม่าเสมอ เพื่อหาเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ควบคุมปริมาณผลิตผลที่ได้
จากการสี แ ต่ ล ะงวด และวิเ คราะห์ ป ริ ม าณข้า วเปลื อ กที่ ส หกรณ์เ บิ ก จ่ า ยส่ ง เข้ า กระบวนการแปรรู ป
เปรียบเทียบกับจานวนข้าวสารที่ได้จากการแปรรูป ว่าในแต่ละงวดมีปริมาณที่สอดคล้องสูงกว่าหรือต่ากว่า
ปริมาณที่ได้จากการทดสอบสีมากน้อยเพียงใด และมีสิ่งสูญเสียเกิดขึ้นเท่าใด หากมีอัตราการสูญเสียเกิน
จากที่กาหนด สหกรณ์จะต้องดาเนินการหาผู้รับผิดชอบทันที
ในการส่ งข้า วเปลื อ กเข้า แปรรูป จะต้อ งมีการชั่งน้าหนักก่อ นทุกครั้ง เพื่ อจะได้ทราบ
จานวนข้าวเปลือกที่ใช้สีและราที่สีได้แต่ละวัน แต่หากสหกรณ์มีข้อจากัดไม่สามารถชั่งน้าหนักข้าวเปลือก
ก่อนส่งเข้ากระบวนการแปรรูปจาเป็นจะต้องมีการทดสอบหาอัตราข้าวเปลือกที่ใช้สีและราที่สีได้ก่อนที่จะ
ทาการสีข้าวแต่ละชนิดและแต่ละยุ้ง โดยตั้งกรรมการควบคุมการชั่งข้าวเปลือกที่นาไปใช้สีและตรวจนับ
จานวนข้าวสาร ปลายข้าวกับราที่สีได้ บันทึกเป็นหลักฐานให้สหกรณ์ถือใช้ เมื่อได้อัตราส่วนข้าวเปลือก
1 กิโลกรัม แปรรูปเป็นข้าวสาร ปลายข้าว และราเท่าใดแล้ว ก็ให้ใช้อัตราส่วนนี้คานวณย้อนกลับจาก
ข้าวสาร ปลายข้าวที่สีได้ประจาวันเป็นข้าวเปลือกที่ใช้สีและราที่สีได้
สาหรับช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการทดสอบหาอัตราการสีข้าวนั้น จาเป็นต้องมี การ
ทดสอบก่อนทาการสีข้าวในแต่ละยุ้ง หรือเมื่อมีการปรับปรุงเครื่องสีข้าวใหม่ที่มีผลต่ออัตราที่ทดสอบไว้แล้ว
และข้าวเปลือกที่นามาใช้สีควรใช้ให้หมดเป็นยุ้งๆ เพื่อจะได้ทราบว่ามีข้าวเปลือกของแต่ละยุ้งขาดหรือเกิน
เป็นจานวนเท่าใด
4. การจาหน่ายข้าวเปลือก
ข้าวเปลือกที่สหกรณ์จาหน่ายโดยทั่วไปเป็นข้าวเปลือกที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่จะนาเข้าแปรรูป
(ความชื้นเกิน 14%) สหกรณ์จะขายให้กับพ่อค้าทั่วไป โดยจะขายได้ในราคาต่า สหกรณ์จึงควรวางแผนการ
รับซื้อ การแปรรูปและการขายข้าวเปลือกอย่างระมัดระวังทั้งด้านราคารับซื้อ คุณภาพ ระยะเวลาเก็บรักษา
เพื่อไม่ให้มีการขายข้าวเปลือกต่ากว่าราคาทุน ซึ่งจะส่งผลให้สหกรณ์ประสบผลขาดทุน รวมทั้งควบคุมให้มี
การปฏิบัติงานตามแนวทางการควบคุมด้านการจาหน่ายข้าวเปลือก ดังต่อไปนี้
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- มีการกาหนดราคาขายข้าวเปลือกและติดประกาศไว้ในที่เปิดเผย
- มีการตรวจสอบราคาขายที่ใช้ในการคานวณมูลค่าของข้าวเปลื อกที่ขายในเอกสาร
การขายตรงกับราคาขายที่กาหนด
- การขายข้าวเปลือกต่ากว่าราคาทุนจะต้องมีมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการให้
ขายต่ากว่าราคาทุนได้
- กรณีขายเงินเชื่อ ต้องมีการประเมินความสามารถในการชาระหนี้และหลักประกันของ
ผู้ซื้อก่อนการขาย
- มีการอนุมัติวงเงินขายข้าวเปลือกให้แก่ผู้ซื้อแต่ละรายโดยผู้มีอานาจและเป็นไปตาม
ระเบียบของสหกรณ์
- เอกสารการขายข้าวเปลือกเงินสดและเงินเชื่อ (ใบรับเงินขายสินค้า/ใบกากับสินค้า/
ใบชั่งน้าหนัก) มีการเรียงลาดับเลขที่ไว้ล่วงหน้า
- มีการลงรายมือชื่อผู้รับมอบข้าวเปลือกในใบกากับสินค้า
- มีการจัดทาสัญญาขายข้าวเปลือกเงินเชื่อ และหลักประกันของผู้ซื้อที่ได้รับอนุมัติวงเงิน
ขายเชื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
- กรณีมีการขายข้าวเปลือกเกินกว่าวงเงินขายเชื่อจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ
- มีการจัดทาบัญชีย่อยลูกหนี้ค่าข้าวเปลือกเป็นปัจจุบัน
5. การจาหน่ายสินค้าสาเร็จรูป (ข้าวสาร ปลายข้าว รา)
การจาหน่ายสินค้าสาเร็จรูป (ข้าวสาร ปลายข้าวและรา) สหกรณ์ขายให้สมาชิกบางส่วน
และขายให้บุคคลทั่วไปเป็นส่วนใหญ่ โดยจะขายทั้งเงินสดและเงินเชื่อ เรื่องที่สหกรณ์ต้องให้ความสาคัญคือ
การขายเงินเชื่อ เนื่องจากสหกรณ์ขายสินค้าเงินเชื่อโดยไม่ได้ให้ผู้ซื้อจัดหาหลักประกันตามที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบของสหกรณ์ รวมถึ ง การอนุ มัติ สิ นเชื่ อเกิน กว่า วงเงิน ที่ ระเบีย บก าหนด ซึ่ งมี ค วามเสี่ ยงต่ อการ
รับชาระหนี้ สหกรณ์สามารถบริหารความเสี่ยงดังกล่าวได้ดังนี้
1. ในการขายสิน ค้าเป็นเงินเชื่อควรปฏิบัติตามระเบียบว่าด้ว ยการขายเชื่อที่ส หกรณ์
กาหนดขึ้นถือใช้ ทั้งในเรื่องวงเงินขายเชื่อ การอนุมัติ หลักประกัน และกาหนดเวลาชาระค่าสินค้า โดย
จะต้องตรวจสอบวงเงินก่อนขาย กรณีที่ขายเกินวงเงินต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจ และควรอนุมัติขาย
เชื่อก่อนส่งสินค้าให้ผู้ซื้อ รวมทั้งให้มีการลงลายมือชื่อรับสินค้าในหลักฐานการขาย
2. สหกรณ์ควรมีการเร่งรัดหนี้และติดตามทวงถามหนี้ที่ถึงกาหนดชาระให้เป็นไปตาม
เงื่อนไข/ข้อตกลงโดยจัดทาหนังสือแจ้งยอดและเตือนการชาระหนี้ไปยังลูกหนี้ กรณีลูกหนี้ไม่ชาระหนี้ตาม
กาหนด สหกรณ์ควรมีการกาหนดมาตรการเพื่อติดตามเร่งรัดให้ลูกหนี้ชาระหนี้โดยเร็ว โดยเฉพาะลูกหนี้ที่
คาดว่าจะเรียกเก็บหนี้ไม่ได้ ควรดาเนินการตามความเหมาะสมต่อไป เช่น การฟ้องร้อง/ดาเนินคดี
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3. สหกรณ์ควรมีการวิเคราะห์อายุหนี้การค้าอย่างสม่าเสมอ เพื่อประเมินประสิทธิภาพ
การให้ เครดิตทางการค้า การเรี ย กเก็บหนี้แ ละการประมาณการค่าเผื่ อ หนี้ส งสั ยจะสู ญ รวมทั้งมีการ
สอบทานลูกหนี้ที่มียอดผิดปกติ/ชาระเกิน หรือไม่เคลื่อนไหว
แนวทางการควบคุมด้านการจาหน่ายสินค้าสาเร็จรูป สรุปได้ดังต่อไปนี้
การจาหน่ายสินค้าสาเร็จรูป
- มี การประเมิ นความสามารถในการช าระหนี้แ ละหลั ก ประกั นของผู้ ซื้ อก่ อนการ
ขายเชื่อสินค้าสาเร็จรูป
- มีการอนุมัติวงเงินขายเชื่อสินค้าสาเร็จรูปให้แก่ผู้ซื้อแต่ละรายโดยผู้มีอานาจและ
เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
- มีการตรวจสอบสัญญาขายสินค้าเงินเชื่อ และหลักประกันของผู้ซื้อที่ได้รับอนุมัติ
วงเงินขายเชื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์
- กรณี มี ก ารขายสิ น ค้ า ส าเร็ จ รู ป เกิ น กว่ า วงเงิ น ขายเชื่ อ จะต้ อ งได้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
ผู้มีอานาจ
- มีการกาหนดราคาขายสินค้าสาเร็จรูปแต่ละประเภทและการให้ส่วนลดอย่างชัดเจน
- มีการตรวจสอบราคาขายที่ ใช้ในการคานวณมูล ค่าของสิ น ค้าส าเร็จ รูปที่ขายใน
เอกสารการขายตรงกับราคาขายที่กาหนด
- การขายสิ น ค้ า ส าเร็ จ รู ป ต่ ากว่ า ราคาทุ น จะต้ อ งมี ม ติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
ดาเนินการให้ขายต่ากว่าราคาทุนได้
- เอกสารการขายสินค้าสาเร็จรูปเงินสดและเงินเชื่อมีการเรียงลาดับเลขที่ไว้ล่วงหน้า
(ใบรับเงินขายสินค้า/ใบกากับสินค้า)
- มีการลงรายมือชื่อผู้รับมอบสินค้าสาเร็จรูปในใบกากับสินค้า
- มีการจัดทาบัญชีย่อยลูกหนี้ค่าสินค้าสาเร็จรูปเป็นปัจจุบัน
การรับชาระหนี้ค่าข้าวสารและค่าปรับลูกหนี้ค่าข้าวสาร
- มีการคานวณค่าปรับลูกหนี้ค่าสินค้าสาเร็จรูปในอัตราที่กาหนดตามระเบียบของ
สหกรณ์
- การรับชาระหนี้ค่าสินค้าสาเร็จรูปเป็นไปตามข้อกาหนดในสัญญาขายสินค้าเงินเชื่อ
และระเบียบของสหกรณ์
- ใบเสร็จรับเงินมีการเรียงลาดับเลขที่ไว้ล่วงหน้า
- มี ก ารลงลายมื อ ชื่ อ ผู้ รั บ ช าระหนี้ ค่ า สิ น ค้ า ส าเร็ จ รู ป และค่ า ปรั บ (ถ้ า มี ) ใน
ใบเสร็จรับเงิน รวมถึงบันทึกบัญชีย่อยลูกหนี้ค่าสินค้าสาเร็จรูปทุกครั้งที่รับชาระหนี้
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การติดตาม ทวงถาม การชาระหนี้
- มีการติดตาม ทวงถาม หรือเร่งรัดการชาระหนี้ค่าสินค้าสาเร็จรูป
- มีการจัดทารายงานหนี้ที่เกินกาหนดตามสัญญา (ผิดนัดชาระหนี้) เสนอที่ประชุม
คณะกรรมการดาเนินการ
ลูกหนี้ค่าสินค้าสาเร็จรูปคงเหลือและค่าปรับลูกหนี้ค่าสินค้าสาเร็จรูปค้างรับ
- มีการเปรียบเทียบยอดรวมบัญชีย่อยลูกหนี้ค่าสินค้าสาเร็จรูปให้ถูกต้องตรงกับบัญชี
แยกประเภททั่วไปอย่างสม่าเสมอ กรณีข้อแตกต่างให้ค้นหาสาเหตุ
- มีการขอยืนยันยอดลูกหนี้ค่าสินค้าสาเร็จรูปอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
- มีการคานวณค่าปรับลูกหนี้ค่าสินค้าสาเร็จรูปค้างรับ ณ วันสิ้นปีทางบัญชีในอัตราที่
กาหนดตามระเบียบของสหกรณ์
การตัดวัตถุดิบและสินค้าสาเร็จรูปขาดบัญชีหรือยุบตัวตามสภาพ/เสื่อมสภาพ
- การลดหย่ อนความรับผิ ดชอบวัตถุดิบและสิ นค้าส าเร็จรูปขาดบัญชีจะต้องมีมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการและเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
- การตั ดวั ตถุ ดิบ ขาดบั ญชี หรือ วัต ถุดิ บยุ บตั ว ตามสภาพ/เสื่ อ มสภาพเป็น ไปตาม
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
- การตัดสินค้าสาเร็จรูปขาดบัญชี หรือสินค้าสาเร็จรูปเสื่อมสภาพเป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์
ผลการจัดระบบการควบคุมภายในทาให้สหกรณ์มีการบริหารสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในการบริหารงาน โดยในปีบัญชี 2560 สหกรณ์สามารถจัดการ
สินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพในคลังสินค้าให้หมดไป ซึ่งทาให้สหกรณ์ได้รับผลกระทบจากการลดราคาสินค้ า
เพื่อให้สามารถขายได้ จานวน 1,171,775.00 บาท แต่หากสหกรณ์เก็บรักษาสินค้าไว้ต่อไปผลกระทบที่
ได้รับจะมีมูลค่าที่สูงกว่า นอกจากนี้ การจัดระบบการบริหารสินค้าคงคลังแบบใหม่ ทาให้รายงานทาง
การเงินถูกต้องและเชื่อถือได้ การปฏิบัติงานรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้ตลอดเวลา และสามารถป้องกัน
การทุจริตหรือลดข้อบกพร่องเสียหายจากการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถวางแผนธุรกิจเพื่อแข่งขันทาง
การค้ากับผู้ประกอบการธุรกิจประเภทเดียวกันได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับขบวนการสหกรณ์และผู้ที่มีส่วนได้เสียกับสหกรณ์สามารถใช้ข้อมูล
การบริหารสินค้าคงคลังไปบริหารจัดการธุรกิจอื่นๆ ได้ นอกจากนี้ แนวทางควบคุมการบริหารสินค้านี้ยัง
สามารถใช้บริหารลูกหนี้การค้าและเจ้าหนี้การค้า ทาให้สหกรณ์สามารถบริหารลู กหนี้ไม่ให้เกิดหนี้เสียหรือ
ด้อยคุณภาพและไม่มีต้นทุนส่วนเพิ่มจากการจ่ายชาระหนี้ไม่ครบจานวนหรือเกินระยะเวลาเครดิต
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ข้อเสนอแนะ
ผลจากการศึ ก ษาในครั้ ง นี้ มี ข้ อ เสนอแนะส าหรั บ สหกรณ์ เพื่ อ เป็ น แนวทางในการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตร (ข้าวเปลือก) และข้อเสนอแนะสาหรับ
ผู้สอบบัญชี รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการให้คาแนะนา ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ ดังนี้
ด้านสหกรณ์
1. สหกรณ์ควรจั ดส่ งเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับ การแปรรูปข้าวเปลื อก
เข้ารับการอบรบและศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิต การควบคุมต้นทุนการผลิต และการแก้ปัญหา
เบื้ อ งต้ น หากเครื่ องจั ก รเกิ ดการช ารุด เสี ยหาย รวมทั้ งความรู้ เ กี่ย วกับ การน าเทคโนโลยี ม าใช้ ในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความรู้ ความชานาญ ทักษะในการปฏิบัติงาน และการควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพการผลิตให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด ลดการใช้ทรัพยากรและมีข้อมูลเพื่อการ
ตัดสินใจได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
2. สหกรณ์ต้องมีการจัดทารายงานทุกขั้นตอนในการแปรรูปข้าวเปลือกเสนอให้ผู้บริหารของ
สหกรณ์ได้รับรู้ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารธุรกิจได้ทันต่อเหตุการณ์
3. สหกรณ์ควรนาโปรแกรมระบบสินค้าที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มาช่วยในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะทาให้มีข้อมูลสินค้าคงคลังและรายงานต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจสอบได้
4. ให้ ส มาชิ ก สหกรณ์ มี ส่ ว นร่ ว มในการเสริ ม สร้ า งความมั่ น คงแก่ ส หกรณ์ เช่ น การให้
ความสาคัญในการประชุมใหญ่ของสมาชิกเพื่อรับทราบผลการดาเนินงาน การกาหนดแผนงาน/นโยบาย
การคัดเลือกคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ความศรัทธาของสมาชิกที่
จะมีผลต่อการนาข้าวเปลือกมาจาหน่ายแก่สหกรณ์
5. สหกรณ์ต้องพัฒนาในเรื่องการสื่อสารและข้อมูลข่าวสารระหว่างสมาชิก กับสหกรณ์ เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกเห็นความสาคัญของการนาข้าวเปลือกมาจาหน่ายกับสหกรณ์มากขึ้น
6. มีการติดตามและประเมินผลการแปรรูปข้าวเปลือกของสหกรณ์แต่ละปี เพื่อการวางแผน
พัฒ นาธุร กิจ ด้านแปรรูป ข้าวเปลื อกของสหกรณ์อย่างเหมาะสมกับข้อเท็จจริง และผลิ ตภัณฑ์สามารถ
แข่งขันได้ในตลาดข้าว
7. สหกรณ์ควรจัดทาโครงการให้ความรู้แก่สมาชิกในด้านการผลิตข้าวเปลือกคุณภาพดีตั้งแต่
การเตรียมเมล็ดพันธุ์ การเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา และการเก็บเกี่ยว เพื่อให้สมาชิกผลิ ตข้าว
คุณภาพดี ซึ่งส่งผลต่อรายได้และคุณภาพชีวิตของสมาชิกและเกษตรกร และส่งผลต่อคุณภาพสินค้าที่ได้รับ
จากการแปรรูปด้วย
8. สหกรณ์ควรศึกษาและติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ นโยบายรัฐบาล ภาวะเศรษฐกิจและ
ภาวะตลาดข้าวเปลือก เพื่อเป็นข้อมูลในการประเมิน ความเสี่ยงทางธุรกิจและวางแผนงานให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
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ด้านหน่วยงานที่กากับดูแล

:

1. หน่วยงานที่กากับดูแลควรจัดอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ และ
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ให้มีความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่แต่ละฝ่าย เพื่อให้การดาเนินงานสหกรณ์
มีประสิทธิภาพและประสบผลสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
2. หน่วยงานที่กากับดูแลควรแนะนาสหกรณ์สร้างธรรมาภิบาลในสหกรณ์ เพื่อให้บุคลากร
สหกรณ์ทุกฝ่ายมีจิตสานึกต่อหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ตนเอง ซึ่ง
จะส่งผลให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้แก่สหกรณ์
ด้านผู้สอบบัญชี
1. ผู้สอบบัญชีควรศึกษาเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตร
(ข้าวเปลือก) เพื่อให้คาแนะนาแก่สหกรณ์ให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจและบริหารจัดการสินค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ป้องกัน สินค้าสูญหาย/เสียหาย และการทุจริต รวมทั้งลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
2. ผู้สอบบัญชีควรศึกษาเกี่ยวกับโปรแกรมระบบสินค้าที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
เพื่อแนะนาให้สหกรณ์นาโปรแกรมมาช่วยในการบันทึก ข้อมูลบัญชี และแนะนาการใช้งานโปรแกรม เพื่อ
ความถูกต้อง รวดเร็ว และเชื่อถือได้ของข้อมูลและรายงานต่างๆ
----------------------------------------------

การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศทางการเงินการบัญชีเพื่อวิเคราะห์เตือนภัยสหกรณ์
โดย จุไรรัตน์ เทพบุรี

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้จัดทา “ระบบสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร”
เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ให้สหกรณ์ ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจ
นาไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ และใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานสหกรณ์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ระบบสารสนเทศดังกล่าวยังไม่ได้รับความสนใจตามเจตนารมณ์ของผู้พัฒนา
ระบบ จึงได้จัดทาแนวทางการนาข้อมูลจากระบบสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมาใช้
ประโยชน์ในการวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อส่งสัญญาณเตือนภัยสหกรณ์ โดยการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทาง
การเงินประเภทต่างๆ ผลการวิเคราะห์จะเป็นข้อมูลในการวางแผนบริหารเงินทุน การบริหารสินทรัพย์
การบริหารจัดการธุรกิจ และการบริหารสภาพคล่องของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความ
เข้มแข็งอย่ างยั่ งยืน สมาชิกได้รั บ ประโยชน์จากสหกรณ์ และมีคุณ ภาพชีวิตที่ดี โดยในการศึกษาครั้งนี้
ได้ ท าการศึ กษาสหกรณ์ ก ารเกษตรเกษตรวิสั ย จ ากั ด ซึ่ง เป็ น สหกรณ์ ขนาดใหญ่ มาก มี ทุ นดาเนินงาน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 จานวน 2,268 ล้านบาท ดาเนินธุรกิจเพื่ออานวยประโยชน์ให้กับสมาชิกครบวงจร
ได้ แ ก่ ธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ จั ด หาสิ น ค้ ามาจ าหน่ าย รวบรวมผลิ ต ผลการเกษตร แปรรู ป ผลิ ต ผลการเกษตร
ให้บริการและส่งเสริมการเกษตร และรับฝากเงิน ได้รับการสนับสนุนทรัพย์สินและเงินทุนในการดาเนินงาน
ในแต่ล ะปี จานวนมาก ผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ ในการส่งสั ญ ญาณเตือนภั ยและให้ คาแนะน าแก่
สหกรณ์ในการวางแผนพัฒนาเชิงระบบ และใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานแก่สหกรณ์อื่นๆ ที่ดาเนิน
ธุรกิจประเภทเดียวกัน
ในการศึกษาครั้งนี้ได้เก็บรวบรวมข้อมูลรายงานทางการเงินต่างๆ ของสหกรณ์ การเกษตร
เกษตรวิสัย จากัด จากระบบสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ในระบบ Intranet บน
เว็ปไซต์ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในช่วงระยะเวลา 3 ปี (สาหรับปีบัญชี 31 มีนาคม 2558 – มีนาคม
2560) ประกอบด้วย ข้อมูล จานวนสมาชิก ฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน ปริมาณธุรกิจ และข้อมูล
ทางการเงิน อื่ น ๆ ที่ ป รากฏในงบการเงิน รวมทั้ ง รวบรวมผลกระทบที่ มี ต่ อ ธุ รกิ จ จากรายงานผลการ
ตรวจสอบบั ญชีของผู้ สอบบัญชี และนามาวิเคราะห์ ทางการเงินด้วยเครื่องมือ ต่างๆ ซึ่งก่อนดาเนินการ
วิเคราะห์ต้องศึกษาและทาความเข้าใจความหมายและวิธีการของเครื่องมือที่จะนามาใช้ในการวิเคราะห์
เพื่อให้สามารถแปลความหมายจากผลการวิเคราะห์และชี้ประเด็นความเสี่ยงหรือโอกาสทางธุรกิจได้อย่าง
ถูกต้องและเกิดประโยชน์ต่อการดาเนินงานอย่างแท้จริง ซึ่งเครื่องมือวิเคราะห์ทางการเงินที่ใช้ในการศึกษา
ครั้งนี้ ประกอบด้วย
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1. การวิเคราะห์ อัต ราส่ วนทางการเงิน (CAMELS Analysis) เป็ นการวิเคราะห์ รายการทาง
การเงินในมติต่างๆ 6 มิติ โดยมีวัตถุประสงค์ที่สาคัญเพื่อส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าให้ผู้บริหารสหกรณ์
ได้ทราบภาวะเศรษฐกิจของสหกรณ์ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันมิให้เกิดผล
เสียหายในอนาคต รวมทั้งนาผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุง หรือกาหนดนโยบาย
และวางแผนงานรับสถานการณ์ได้ทันเวลา ส่งผลให้การบริหารจัดการสหกรณ์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์โดย CAMELS Analysis 6 มิติ ดังนี้
มิติ 1 C – Capital strength : ความเข้มแข็งของเงินทุน พิจารณาจากผลการวิเคราะห์
อัตราส่วนหนี้สินทั้งสิ้นต่อทุน อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ์ อัตราการเติบโตของหนี้ อัตราส่วนทุนสารอง
ต่อสินทรัพย์ และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน
มิติ 2 A – Asset quality : คุณภาพของสินทรัพย์ พิจารณาจากผลการวิเคราะห์อัตรา
การค้างชาระ อัตราหมุนของสินทรัพย์ อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ และอัตราการเติบโตของสินทรัพย์
มิ ติ 3 M – Management capability : ความสามารถในการบริ ห าร พิ จ ารณาจาก
อัตราการเติบโตของธุรกิจ
มิติ 4 E – Earning sufficiency : ความสามารถในการทากาไร พิจารณาจากผลการ
วิเคราะห์อัตรากาไรสุทธิ อัตราการเติบโตของกาไร อัตราค่าใช้จ่ายดาเนินงานต่อกาไรก่อนหักค่าใช้จ่าย
ดาเนินงาน อัตราการเติบโตของทุนสารอง อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น กาไรต่อสมาชิก เงินออมต่อ
สมาชิกและหนี้สินต่อสมาชิก
มิติ 5 L – Liquidity adequacy : สภาพคล่อง พิจารณาจากผลการวิเคราะห์อัตราส่วน
ทุนหมุนเวียน อัตราหมุนของสินค้า อายุเฉลี่ยของสินค้า และอัตราลูกหนี้ระยะสั้นชาระหนี้ได้ตามกาหนด
มิติ 6 S – Sensitivity : ผลกระทบต่อธุรกิจ พิ จารณาจากผลการวิเคราะห์ ปัจจัย ที่ มี
ผลกระทบต่อการบริหารธุรกิจ สหกรณ์ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ นโยบายรัฐบาล กฎหมาย การเมือง การ
แข่งขันทางการตลาด และภัยธรรมชาติ เป็นต้น
2. วิเคราะห์แนวโน้ม (Trend Analysis) เป็นการวิเคราะห์ ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของ
รายการต่างๆ ในงบการเงินเมื่อเวลาผ่านไป โดยการนาข้อมูลที่ต้องการทราบจากงบการเงินของสหกรณ์ใน
ช่วงเวลาหลายๆ ปีต่อเนื่องกัน มาวิเคราะห์ เปรียบเทียบหาความสัมพันธ์ของรายการทางการเงิน ตัวเลขที่ได้
จะชี้ให้เห็ นว่ารายการนั้ นๆ มีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มขึ้น เท่าเดิม หรือลดลง เป็นจานวนเงินเท่าใด
หรือคิดเป็นอัตราร้อยละของการเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไร ผลจากการวิเคราะห์จะทาให้ผู้วิเคราะห์ทราบการ
เปลี่ ยนแปลงหรือแนวโน้ มของรายการนั้น ซึ่ งจะชี้ให้ เห็ น ความแตกต่างและทิศทางการด าเนิ นงานของ
สหกรณ์ว่าเป็นอย่างไร มีอัตราการเติบโต (Growth Ratio) เป็นที่พอใจของผู้บริหารงานสหกรณ์หรือไม่
เพียงใด เพื่อจะได้ค้นหาสาเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งการวิเคราะห์แนวโน้มทาได้ 2 วิธี คือ การวิเคราะห์แนวโน้มจาก
ข้อมูลเดิม และการวิเคราะห์อัตราร้อยละของแนวโน้มจากปีฐาน
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3. วิเคราะห์ทางได้มาและใช้ไปของเงินทุน เป็นการวิเคราะห์เงินทุนที่สหกรณ์จัดหา
มาเพื่อใช้ห มุน เวีย นในการดาเนิ น งาน ได้นาไปใช้โดยมีการบริห ารเงินทุนนั้นได้ประสิ ทธิภ าพมากน้อย
เพีย งใด ซึ่งโดยหลั กของการบริห ารเงินทุน สหกรณ์ ต้องใช้เงินทุนให้ เกิดประสิทธิภ าพมากที่สุด ดังนั้น
สหกรณ์จึงจาเป็นที่จะต้องจัดหาแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่าและความเสี่ยงต่า และนาเงินไปลงทุนในสินทรัพย์
ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจหรือรายได้สูงสุด เพื่ออานวยประโยชน์และสร้างความพึงพอใจให้กับ
สมาชิก รวมทั้งสร้างความความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนให้กับสหกรณ์
ในการบริหารงานทุน ผู้บริหารต้องวางแผนความต้องการเงินทุนทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว และวางแผนการหาเงินทุนที่ต้องการให้มีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ ถ้าสหกรณ์มีความต้องการเงินทุน
ระยะสั้น เงินทุนที่จัดหามาก็ควรมาจากแหล่งเงินทุนระยะสั้น ถ้าสหกรณ์มีความต้องการเงินทุนระยะยาวที่
จัดหามาก็ควรมาจากแหล่งเงินทุนระยะยาว
ผลการวิเคราะห์ทางการเงิน
เมื่อ ได้ ท าความเข้าใจกั บเครื่องมื อวิเคราะห์ ทางการเงิน และวิธีก ารวิเคราะห์ แ ล้ ว จึงเริ่ม
ดาเนิ นการวิเคราะห์ ข้อมูล ของสหกรณ์ การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด ตามหลักทฤษฎี การวิเคราะห์ทาง
การเงิน สรุปผลการวิเคราะห์ได่ดังต่อไปนี้
1. ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของสหกรณ์ ก ารเกษตรเกษตรวิ สั ย จ ากั ด มี ค ณะกรรมการด าเนิ น การ
ดาเนินการ จานวน 15 คน เจ้าหน้าที่แบ่งออกเป็น 5 แผนก ได้แก่ แผนกบัญชี แผนกการเงิน แผนกสินเชื่อ
แผนกการตลาด และโรงสี มีเจ้าหน้าที่มากที่สุดในปีบัญชี 2560 จานวน 55 คน และแผนกโรงสีมีเจ้าหน้าที่
มากที่สุด คือ จานวน 24 คน จานวนเจ้าหน้าที่มีเพียงพอและเหมาะสมกับปริมาณงานและตาแหน่งหน้าที่
ที่รับผิดชอบ
2. จานวนสมาชิกของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด ในช่วงปีบัญชี 2558 – 2560
มีจานวน 8,618 คน 8,847 คน และ 8,933 คน ตามลาดับ จานวนสมาชิกสหกรณ์เพิ่มขึ้นทุกปี โดยใน
ปีบัญชี 2559 และ 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.66 และร้อยละ 0.97 ตามลาดับ
3. โครงสร้างเงินทุนของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด ในช่วงปีบัญชี 2558 – 2560
ส่ วนประกอบของเงิน ทุน ส่ วนใหญ่ เป็ นหนี้สิ น ร้อยละ 81.80 ร้อ ยละ 86.01 และร้อยละ 86.71 ของ
ทุนดาเนินงานทั้งสิ้น ตามลาดับ ทุนดาเนินงานมากที่สุดในปีบัญชี 2560 จานวน 2,268.25 ล้านบาท เป็น
เงินกู้ยืมมากที่สุด จานวน 1,481.90 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 65.33 ของทุนดาเนินงานทั้งสิ้น รองลงมา
เป็ น เงิน รับ ฝากจากสหกรณ์ อื่น และอื่นๆ ร้อ ยละ 13.55 ของทุน ดาเนิน งานทั้ งสิ้ น ในขณะที่ มีทุ นของ
สหกรณ์เองในปีบัญชี 2560 คิดเป็นร้อยละ 13.29 ของทุนดาเนินงานทั้งสิ้น

4

การลงทุ น ในปี บั ญ ชี 2558 และ 2559 ลงทุ นในลู กหนี้ เงิน กู้ม ากที่ สุ ด คิดเป็ น ร้อยละ
40.08 และร้อยละ 29.54 ของทุนดาเนินงานทั้งสิ้น ตามลาดับ รองลงมาเป็นเงินสดและเงินฝากธนาคาร
ตรงข้ามกับ ปี บั ญชี 2560 ซึ่งลงทุนในเงินสดและเงินฝากธนาคารมากที่สุ ด คือ ร้อยละ 31.80 ของทุน
ดาเนินงานทั้งสิ้น และรองลงมาเป็นลูกหนี้เงินกู้
4. การดาเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด ในช่วงปีบัญชี 2558 – 2560
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ รั บ ฝากเงิ น ให้ เงิน กู้ จั ด หาสิ น ค้ า มาจ าหน่ า ย (รวมศู น ย์ ก ระจายสิ น ค้ า ) รวบรวมผลิ ต
การเกษตร แปรรูป ผลิตผลการเกษตร (รวมผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว) และให้บริการและส่งเสริมการเกษตร
มีป ริม าณธุรกิจ มากที่สุ ดในปี บั ญ ชี 2559 จานวน 1,785.69 ล้ านบาท และน้อยที่ สุ ดในปีบั ญ ชี 2560
จานวน 1,198.70 ล้านบาท โดยในปีบัญชี 2558 ดาเนินธุรกิจให้เงินกู้มากที่สุด จานวน 415.68 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 26.20 ของปริมาณธุรกิจทั้งสิ้น ปีบัญชี 2559 ดาเนินธุรกิจรับฝากเงินมากที่สุด จานวน
550.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.83 ของปริมาณธุรกิจทั้งสิ้น และปี 2560 ดาเนินธุรกิจแปรรูปผลิตผล
การเกษตรมากที่สุด จานวน 367.39 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.65 ของปริมาณธุรกิจทั้งสิ้น
5. ผลการดาเนินงานของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด ในช่วงปีบัญชี 2558 – 2560
สหกรณ์ดาเนินงานประสบผลกาไรสุทธิทุกปี มากที่สุดในปีบัญชี 2560 จานวน 28.26 ล้านบาท และน้อย
ที่สุดในปีบัญชี 2558 จานวน 22.27 ล้าน จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ในปีบัญชี 2560 สหกรณ์มีรายได้
ค่าบริการเก็บข้าวเปลือกตามโครงการของรัฐบาล จานวน 32.50 ล้านบาท
6. ปั จ จัย ที่ มีผ ลกระทบต่อธุรกิจของสหกรณ์ การเกษตรเกษตรวิสั ย จากัด ในช่วงปี บัญ ชี
2558 – 2560 นโยบายรัฐ บาล ได้แก่ นโยบายการลดต้นทุ นการผลิ ตของเกษตรกร นโยบายการเพิ่ ม
คุณภาพสินค้าเกษตร นโยบายการพักหนี้เกษตรกร ภัยธรรมชาติ ได้แก่ ภัยแล้ง น้าท่วม โรคพืชและสัตว์
และภาวะเศรษฐกิจ ได้แก่ ดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ราคาน้ามัน ก๊าซหุงต้น และผลิตผลการเกษตรที่ผันผวน เป็น
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของสหกรณ์ และกระทบต่อการให้บริการสมาชิก
7. จากการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด ในช่วงปี
บัญชี 2558 – 2560 สรุปได้ดังนี้
- ด้ า นความเข้ ม แข้ งของเงิน ทุ น สหกรณ์ มี อั ต ราส่ ว นหนี้ สิ น ต่ อ ทุ น เพิ่ ม ขึ้ น ทุ ก ปี โดย
มากที่สุดในปีบัญชี 2560 เพิ่มขึ้น 6.52 เท่า และมี ทุนไม่เพียงพอที่จะเป็นเกราะป้องกันความเสี่ยงด้าน
เงินทุน คือ มีอัตราทุนสารองต่อสินทรัพย์มากที่สุดในปีบัญชี 2558 เพียง 0.04 เท่า ในขณะที่มีอัตราการ
เติบโตของหนี้สูงกว่าอัตราการเติบโตของทุน
- ด้านคุณภาพของสินทรัพย์ สหกรณ์มีอัตราหมุนของสินทรัพย์ไม่ถึงรอบในแต่ละปี และ
ในปีบัญชี 2560 ลูกหนี้เงินกู้มีอัตราค้างชาระ ร้อยละ 68.19 ประกอบกับสหกรณ์ถือเงินสดและเงินฝาก
ธนาคารไว้มากเกินไป คิดเป็นร้อยละ 32.58 ของทุนดาเนินงานทั้งสิ้น แต่ยังสามารถสร้างผลตอบแทนให้
สหกรณ์ได้ โดยมากที่สุดในปีบัญชี 2558 มีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ร้อยละ 1.86
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- ด้านความสามารถในการบริหารจัดการ สหกรณ์สามารถดาเนินธุรกิจเพื่อให้บริการแก่
สมาชิกได้เป็นอย่างดี โดยธุรกิจเติบโตมากที่สุดในปีบัญชี 2558 อัตราการเติบโตร้อยละ 74.80 และลดลง
ในปีบัญชี 2560 คิดเป็นร้อยละ 32.87
- ด้านความสามารถในการทากาไร สหกรณ์มีอัตรากาไรสุทธิมากที่สุดในปีบัญชี 2560 คือ
ร้อยละ 3.24 ซึ่งเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 3 ปี ในขณะที่หนี้สินและเงินออมต่อสมาชิกมากที่สุดในปีบัญชี
2560 เช่นเดียวกัน จานวน 68,953.45 บาท และ 28,312.66 บาท ตามลาดับ
- ด้านสภาพคล่อง สหกรณ์มีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนมากที่สุดในปีบัญชี 2560 คือ 1.01
เท่า ในขณะที่อัตราหมุนของสินค้าธุรกิจจัดหาสินค้ามาจาหน่ายและธุรกิจแปรรูป มากที่สุดในปีบัญชี 2558
คือ 10.39 ครั้ง และ 2.55 ครั้ง ตามลาดับ ส่วนปีบัญชี 2560 อัตราหมุนของสินค้าลดลงอยู่ที่ 6.99 ครั้ง
และ 1.25 ครั้ง ตามลาดับ และลูกหนี้ชาระหนี้ได้ต่า โดยมี อัตราลูกหนี้ระยะสั้นชาระหนี้ได้ตามกาหนดใน
ปีบัญชี 2560 ร้อยละ 31.81
8. จากการวิเคราะห์แนวโน้มรายการทางการเงินที่สาคัญของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย
จากัด ในช่วงปีบัญชี 2558 – 2560 โดยใช้ปีบัญชี 2558 เป็นปีฐาน สรุปได้ดังนี้
- ทรัพย์สินและหนี้สินมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี และแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของหนี้สินสูงกว่า
การเพิ่มขึ้นของทรัพย์สิน โดยเฉพาะการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่นและอื่นๆ และเงินกู้ยืม ที่เพิ่มขึ้นมาก
ที่สุดในปีบัญชี 2560 เพิ่มขึ้นร้อยละ 133.36 และร้อยละ 76.43 ตามลาดับ เมื่อเทียบปีบัญชี 2558 และมี
แนวโน้ มเพิ่มขึ้น อย่ างต่อเนื่ อง ในขณะที่ สิ นทรัพ ย์ส าคัญ คือ เงิน สดและเงินฝากธนาคาร ลู กหนี้ เงิน กู้
ดอกเบี้ ยเงิน กู้ค้างรับ และสิ น ค้าคงเหลื อ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน โดยทุกรายการ
เพิ่ ม ขึ้ น มากที่ สุ ด ในปี บั ญ ชี 2560 จึงท าให้ ต้ น ทุ น ของเงิน ทุ น สู งโดยไม่ ได้น าเงิน ทุ น ไปใช้ ให้ เกิ ดรายได้
อย่างคุ้มค่า
- การดาเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด มีแนวโน้มผันผวนในแต่ละปี
โดยปีบัญชี 2559 การรับฝากเงิน ให้เงินกู้และรวบรวมผลิตผล มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 64.72 ร้อยละ
13.04 และร้อยละ 31.85 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับปีบัญชี 2558 ส่วนการจัดหาสินค้ามาจาหน่ายและการ
แปรรูปผลิตผล ลดลงร้อยละ 70.36 และร้อยละ 28.87 ตามลาดับ ในขณะที่ปีบัญชี 2560 ธุรกิจแปรรูป
ผลิตผลการเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.72 เมื่อเทียบกับปีบัญชี 2558 ในขณะที่ธุรกิจอื่นๆ ลดลง
- แนวโน้มของยอดขาย/บริการ และต้นทุนขายลดลงทุกปี เมื่อเทียบกับปีบัญชี 2558
แต่ลดลงในอัตราที่ใกล้เคียงกัน ตรงข้ามกับกาไรสุทธิที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มมากที่สุดในปีบัญชี 2560
ร้อยละ 26.84 เมื่อเทียบกับปีบัญชี 2558 ในขณะที่ปีบัญชี 2559 เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 0.45 ซึ่งกาไรสุทธิใน
ปีบัญชี 2560 ได้รวมรายได้ค่าบริการเก็บข้าวเปลือกตามนโยบายของรัฐบาล จานวน 32.50 ล้านบาท
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- แนวโน้ มแหล่ งที่มาและการใช้ไปของเงินทุน เงินทุนของสหกรณ์ ส่ วนใหญ่ ได้มาจาก
เงินทุนระยะสั้น และใช้เงินทุนไปในระยะยาวมากกว่าเงินทุนที่จัดหามาในระยะยาว ซึ่งมากที่สุดในปีบัญชี
2559 จานวน 151.28 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.53 ของทุนดาเนินงานทั้งสิ้น โดยเงินทุนระยะยาวเป็น
ทุนของสหกรณ์ทั้งจานวน ได้แก่ ทุนเรือนหุ้น ทุนสารอง ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ และ
กาไรสุทธิประจาปี เว้นแต่ปีบัญชี 2560 เงินทุนระยะยาวได้มาจากเงินกู้ยืม จานวน 16.28 ล้านบาท
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและแนวทางจัดการความเสี่ยง
1. ความเสี่ยงด้านการบริหารเงินทุน
สหกรณ์ การเกษตรเกษตรวิสั ย จ ากัด จัด หาเงิน ทุ น โดยการกู้ ยืม และเงิน รับ ฝากจาก
สหกรณ์อื่นและอื่นๆ เพิ่มขึ้นทุกปี ซึ่งเป็นเงินทุนที่มีภาระดอกเบี้ยจ่ายหรือต้นทุนของเงินทุน รวมทั้งจัดหา
เงิน ทุน ระยะสั้ น ที่มีเงิน ทุนสู ง มากกว่าเงินทุนระยะยาว การใช้ไปของเงินทุนไม่ส อดคล้องกับการได้มา
กล่าวคือ สหกรณ์นาเงินทุนที่จัดหามาในระยะสั้นไปลงทุนในระยะยาว มีความเสี่ยงต่อสภาพคล่องและ
ความสามารถในการชาระเจ้าหนี้หากไม่สามารถเรียกคืนเงินทุนระยะสั้นได้ตามกาหนด ประกอบกับผลการ
วิเคราะห์ อั ต ราส่ ว นทางการเงิน (CAMELS Analysis) พบว่ า สหกรณ์ มี สั ด ส่ ว นหนี้ สิ น มากกว่ าทุ น ถึ ง
5.52 เท่า และมีทุนสารองซึ่งเป็นเกราะป้องกันทางการเงินที่ดีอยู่ในเกณฑ์ต่า เงินทุนของสหกรณ์จึงไม่
เข้มแข็งและเพียงพอต่อการชาระหนี้ให้กับเจ้าหนี้
แนวทางจัดการความเสี่ยง
1. สหกรณ์ควรวางแผนธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ให้ คุ้มกับต้นทุนของเงินทุน และควบคุมการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน
2. ควบคุมต้นทุนทางการเงิน โดยระดมเงินทุนภายในจากทุนเรือนหุ้นสมาชิก เพื่อลดการ
จัดหาเงินทุนจากการกู้ยืมและการรับฝากเงินซึ่งมีต้นทุนของเงินทุนสูงกว่า
3. เพิ่มทุน สารอง โดยจัดสรรกาไรสุ ทธิเป็ นทุนส ารองมากขึ้น เพื่อเป็น เกราะป้องกันทาง
การเงิน ที่ดี และทุน ส ารองไม่มีต้น ทุนทางการเงิน อย่างไรก็ตามการจัดสรรกาไรเป็นทุนส ารองมากจะ
กระทบต่อเงินปันผลสมาชิก สหกรณ์จึงต้องสร้างความเข้าใจกับสมาชิกถึงความสาคัญของการมีทุนสารอง
ที่เพียงพอ
2 ความเสี่ยงด้านการบริหารสินทรัพย์
สินทรัพย์ของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด เพิ่มขึ้นทุกปี แต่การบริหารสินทรัพย์
ยังไม่เกิดประสิท ธิภ าพอย่ างเต็มที่ โดยในรอบปี สิน ทรัพย์ห มุนเวียนได้ช้าทาให้ ได้รับ รายได้จากการใช้
สินทรัพย์ต่า สินทรัพย์ที่อาจเป็นปัญหาต่อการบริหารงาน คือ ลูกหนี้เงินกู้ ที่มีอัตราการค้างชาระสูงจาก
นโยบายการพักหนี้ให้กับสมาชิกติดต่อกันหลายปี และสินค้าคงเหลือประเภทข้าวเปลือกที่มีไว้เพื่อแปรรูปมี
การหมุนเวียนช้า ซึ่งสินทรัพย์ทั้งสองรายการเกิดจากการดาเนินธุรกิจหลักที่สาคัญของสหกรณ์ หากการ
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บริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพจะส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการธุรกิจและสภาพคล่องทางการเงิน
รวมถึงความสามารถในการทากาไรด้วย นอกจากนี้สินทรัพย์ที่ใช้ในการรวบรวมและแปรรูปผลิตผลจานวน
มาก อาทิ ไซโล โรงสี ลานตาก ฉาง โรงงานปรับปรุงคุณภาพข้าวสาร โรงอบลดความชื้น เครื่องจักรและ
อุปกรณ์การผลิตซึ่งต้องภาระต้นทุนคงที่ประเภทค่าเสื่ อมราคา เงินเดือนเจ้าหน้าที่ประจา แต่เมื่อพิจารณา
ปริมาณการดาเนิ นธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลิตผลมีการขยายตัวของธุรกิจผกผัน ส่งผลต่อต้นทุนต่อ
หน่วยของสินค้าในแต่ละปี
แนวทางจัดการความเสี่ยง
1. ควบคุมการจ่ายเงินกู้แก่สมาชิกโดยพิจารณาตามความสามารถในการชาระหนี้เมื่ อถึง
กาหนด และจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้ตามความสามารถในการชาระ กาหนดอัตราดอกเบี้ยตามการจัดชั้นหนี้
เพื่อสร้างวินัยทางการเงินที่ดีแก่สมาชิก และควบคุมการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดใน
ระเบียบเกี่ยวกับการให้เงินกู้ที่สหกรณ์กาหนดไว้
2. กาหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาลูกหนี้ที่ค้างชาระ เช่น การติดตามทวงถามเป็น
ระยะ การวิเคราะห์อายุหนี้ต่อเนื่อง เพื่อจัดการหนี้ที่มีปัญหาให้เสร็จสิ้นก่อนปัญหาจะเพิ่มมากขึ้นจนไม่
สามารถแก้ไขได้ และส่งเสริมให้สมาชิกจัดทาบัญชีรายรับ -รายจ่ายในครัวเรือน เพื่อสร้างวินัยในการใช้
จ่ายเงินให้กับสมาชิก
3. เชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจมากขึ้น เพื่ อขยายตลาดจาหน่ ายสิ นค้าแปรรูป ทาให้ ยอด
การผลิตสินค้าเพิ่มขึ้น การใช้งานเครื่องจักรและอุปกรณ์เต็มอัตรากาลังการผลิต ส่งผลต่อต้นทุนต่อหน่วย
ของสินค้าแปรรูปลดลง และกาไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น
3. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการธุรกิจ
สหกรณ์ การเกษตรเกษตรวิสั ย จากัด ดาเนิน ธุรกิจด้านสหกรณ์ ก ารเกษตรครบวงจร
ประกอบด้ ว ย ธุ ร กิ จ รั บ ฝากเงิน ธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ ธุ ร กิ จ จั ด หาสิ น ค้ า มาจ าหน่ า ย ธุ รกิ จ รวบรวมผลิ ต ผล
(ข้าวเปลือก) ธุรกิจแปรรูปผลิตผลการเกษตร (ข้าวเปลือก, เมล็ดพั นธุ์ข้าว) และธุรกิจให้บริการและส่งเสริม
การเกษตร มีมูลค่าธุรกิจในแต่ละปีเกินกว่าหนึ่งพันล้านบาท โดยธุรกิจที่สาคัญและมีปริมาณมาก คือ ธุรกิจ
สินเชื่อ และธุรกิจรวบรวมผลิตผลและแปรรูปผลิตผล สหกรณ์มีความเสี่ยงในการบริหารธุรกิจดังนี้
- สหกรณ์ มี การรับ ฝากเงิน จากผู้ มิใช่ ส มาชิ กจ านวนมาก ซึ่ งการปฏิ บั ติ ไม่เป็ นไปตาม
พระราชบั ญญั ติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 46(5) และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 9 แห่ งพระราชบัญ ญั ติ
สหกรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ ที่กาหนดให้สหกรณ์รับฝากเงินจาก
สมาชิกหรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิ จสงเคราะห์ซึ่งมีสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็น
สมาชิกของสหกรณ์ ผู้ รับ ฝากเงิน เท่านั้น อาจมีความเสี่ยงต่อสภาพคล่องหากผู้ฝากขอถอนเงินในคราว
เดียวกันจานวนมาก
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- สหกรณ์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของเอกชนในการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ เงินรับฝาก
และทุ น เรื อ นหุ้ น แต่ ไ ม่ มี โ ครงสร้ า งฐานข้ อ มู ล (DATA Structure) หรื อ พจนานุ ก รมข้ อ มู ล (DATA
Dictionary) เพื่อให้ผู้บริหารสามารถเข้าใจโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน
และใช้อ้างอิงเพื่อแก้ปั ญ หาได้ และมอบหมายให้ รองผู้จัดการฝ่ายบริห ารงานทั่วไปและมีตาแหน่งเป็ น
หั วหน้ าแผนกสิ น เชื่อด้ว ย เป็ น ทั้งผู้ ปฏิ บัติและผู้ ควบคุมการปฏิ บัติงาน โดยคณะกรรมการดาเนินการ
สหกรณ์ไม่มีความเข้าใจระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาจทาให้เกิดความเสี่ยงและ
ความเสียหายต่อข้อมูลที่สาคัญของสหกรณ์
- แนวโน้มการดาเนินธุรกิจแต่ละปี ขึ้นอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอกสหกรณ์ อาทิ
เช่น นโยบายรัฐบาลในการลดต้นทุนการผลิต นโยบายการพักหนี้ให้สมาชิก ภัยธรรมชาติ อัตราดอกเบี้ยที่
สูงขึ้น รวมทั้งราคาน้ามันและราคาผลิตผลที่ผันผวน มีผลต่อรายได้และต้นทุนธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ
การทากาไรของสหกรณ์
- ในการรวบรวมและแปรรูปข้าวเปลื อก สหกรณ์ ต้องประสบปัญ หาความสู ญ เสี ยจาก
น้าหนักข้าวเปลือกที่ขาดหายในแต่ละปีเป็นจานวนมาก เนื่องจากผลผลิตที่เกษตรกรนามาขายมีคุณภาพ
ไม่ดี เช่น มีความชื้นและสิ่งเจือปนมาก ทาให้สมาชิกได้รับรายได้จากการขายต่าไม่เพียงพอต่อการชาระ
หนี้สินสหกรณ์ รวมทั้งทาให้สหกรณ์มีต้นทุนในการอบลดความชื้นข้าวเปลือกก่อนจาหน่ายหรือแปรรูป
แนวทางจัดการความเสี่ยง
1. การดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ
ของสหกรณ์ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
2. การนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน ต้องจัดให้มีเอกสารแสดงขึ้นตอน
การทางานของโปรแกรมและโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลที่บันทึกในโปรแกรม เพื่อให้ผู้บริหารสหกรณ์ใช้
เป็นเครื่องมือในการกาหนดแนวทางควบคุมการปฏิบัติงานด้านโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และต้ อง
ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่าใน
การควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยสาหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้โปรแกรมระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล พ.ศ. 2553 นอกจากนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้พัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสหกรณ์ครบทุกด้าน ได้แก่ ระบบสมาชิกและหุ้น ระบบเงินให้กู้ ระบบ
เงินรับฝาก ระบบสินค้า และระบบบัญชีแยกประเภท เพื่อให้บริการแก่สหกรณ์โดยไม่มีค่าบริการ เพื่อเป็น
เครื่องมือแก่สหกรณ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่สมาชิก และใช้ประมวลผลข้อมูลทางการเงิน
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
3. สหกรณ์ควรมีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อรองรับกับสถานการณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อ
การดาเนินงาน วิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็ง โอกาสและอุปสรรคของสหกรณ์ เพื่อกาหนดวิธีการทางานให้
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และติดตามภาวะเศรษฐกิจ การเมือง การเงิน นโยบายต่างๆ ที่เป็น
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ปัจจัยส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ เพื่อบริหารความเสี่ยงให้ลดลงหรือหมดไปได้ทันก่อนที่จะเกิดความ
เสียหายต่อสหกรณ์
4. สหกรณ์ ควรให้ องค์ความรู้ด้านการผลิ ต สิ นค้าเกษตรแก่ส มาชิก เช่น การปรับปรุง
บารุงดิน การใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดี การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว ตลอดจนการลดต้นทุนการผลิต เพื่อให้สมาชิก
ผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพส่งขายให้สหกรณ์ ซึ่งจะช่วยลดอัตราการสูญเสียในการผลิต รวมทั้งสมาชิก
มีรายได้เพียงพอในการชาระหนี้ ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรอย่างยั่งยืน
4. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
สภาพคล่องของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด มีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ
ผู้บ ริห าร โดยในปี บั ญ ชี 2558 และ 2559 สหกรณ์ มีห นี้สิ นหมุนเวียนมากกว่าทรัพ ย์สิ นหมุน เวียน ใน
สัดส่วนใกล้เคียงกัน แต่ในปีบัญชี 2560 สินทรัพย์หมุนเวียนมากว่าหนี้สินหมุนเวียน เมื่อพิจารณาสินทรัพย์
หมุนเวียนที่เพิ่มมาในปี 2560 เป็น เงินสดและเงินฝากธนาคารซึ่งถือไว้ในขณะที่มีหนี้สินที่ต้องรับภาระ
ต้นทุน และสูญเสียโอกาสในการนาไปลงทุนเพื่อสร้างรายได้ที่มากกว่า นอกจากนี้สหกรณ์ยังมี สินทรัพย์
ด้อยคุณภาพและหมุนเวียนช้า ได้แก่ ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม และสินค้าคงเหลือ ซึ่งจะเป็นปัญหาต่อการบริหาร
สภาพคล่องของสหกรณ์ในอนาคต
แนวทางจัดการความเสี่ยง
1. ควรบริหารกระแสเงินสดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ถือเงินสดและเงินฝากธนาคารไว้
มากเกินความจาเป็นจะช่วยลดดอกเบี้ยจ่ายหากนาไปชาระเจ้าหนี้แทน
2. ควรให้ความสาคัญกับการบริหารลูกหนี้และสินค้าคงเหลือให้มีประสิทธิภาพ เพราะถ้า
เงิ น ทุ น จมอยู่ ในสิ น ค้ า คงเหลื อ มากเกิ น ไปและเก็ บ ไว้ น าน สหกรณ์ จ ะมี ต้ น ทุ น ทางการเงิ น เพิ่ ม ขึ้ น
ขณะเดียวกันหนี้ที่ค้างนานจะกลายเป็นหนี้เสียและไม่ก่อให้เกิดรายได้ นอกจากนี้นโยบายพักหนี้อาจทาให้
สมาชิ ก ขาดวินั ย ทางการเงิน และสหกรณ์ ข าดเงิน ทุ น หมุ น เวี ย น จึ งควรวางแผนจั ด หากระแสเงิน ทุ น
หมุนเวียนให้ เพียงพอในช่วงเวลาในการพักหนี้ สาหรับสินค้าคงคลังที่มีมากเกินไปและเก็บไว้นาน อาจ
ล้าสมัย เสื่อมคุณภาพ และมีต้นทุนทางการเงินรวมทั้งต้นทุนทางการบริหารตามมา
3. บริ ห ารการได้ ม าและใช้ ไปของเงิน ทุ น ให้ เหมาะสมสอดคล้ อ งกั น เพื่ อ ให้ มี เงิน ทุ น
หมุนเวียนเพียงพอในการขยายธุรกิจและชาระหนี้สิน ตลอดจนจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิก
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โอกาสทางธุรกิจ
โดยสรุปแล้ว แม้ว่าสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด จะมีความเสี่ยงในการบริหารงาน
ด้านต่างๆ แต่สหกรณ์ยังสามารถดาเนินงานเพื่ออานวยประโยชน์ให้กับสมาชิกตามวัตถุประสงค์ในการ
จัดตั้งสหกรณ์ได้ อย่างต่อเนื่ อง และได้รับโอกาสทางธุรกิจโดยการสนับสนุนและส่งเสริมจากหน่วยงาน
ราชการ ดังนี้
1) ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากหน่ ว ยงานที่ ก ากั บ ดู แ ลในการขยายธุร กิ จ จั ด หาสิ น ค้ า มา
จาหน่ าย โดยจัดตั้งเป็น ศูนย์กระจายสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงเครือข่าย
สินค้าสหกรณ์ไปยังผู้บริโภคในชุมชนต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง ช่วยให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ราคา
ยุติธรรม และนาไปสู่การพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดสินค้าของสหกรณ์
2) สหกรณ์มีพื้นที่ดาเนินการในเขตทุ่งกุลาร้องไห้ซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิชั้นดี จึง
ได้ รั บ การสนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ เครื่ อ งจั ก รและทรัพ ย์ สิ น จ านวนมาก เพื่ อ ใช้ ในการรวบรวมและแปรรู ป
ข้าวเปลือกจากเกษตรกร และสามารถผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพจาหน่ายโดยสร้างแบรนด์สินค้าสหกรณ์
ชื่อ “ทุ่งกุลา ๑๐๑” และ “ทุ่งกุลาฟาร์ม” เป็นที่รู้จักแพร่หลายทั่วไป
3) สหกรณ์ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณจากภาครั ฐ ทั้ ง ในระดั บ จั ง หวั ด และ
ระดับประเทศ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี จึง
เป็ น โอกาสที่ ส หกรณ์ จ ะได้ จั ด ท าโครงการใหม่ ๆ เพื่ อ ขยายการผลิ ต และการตลาดสิ น ค้ าสหกรณ์ ให้
แพร่หลายและสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นที่ทาธุรกิจประเภทเดียวกัน
บทสรุป สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด เป็นอีกสหกรณ์ที่มีบทบาทสาคัญในการพัฒนา
ประเทศ จึงได้รับความสนใจจากหน่วยงานราชการหรือบุคคลทั่วไป ดังนั้น ผู้บริหารสหกรณ์ต้องวิเคราะห์
ความเสี่ยงทางการเงินและธุรกิจอย่างสม่าเสมอ เพื่ อวางแผนบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อ
สถานการณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยื นให้ สหกรณ์ ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของสมาชิกจาก
ประโยชน์ที่ได้รับจากสหกรณ์ และเป็นแบบอย่างให้กับสหกรณ์อื่น
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสาหรับสหกรณ์
1.1 ผู้บริหารสหกรณ์ควรให้ความสาคัญในการนาข้อมูลสารสนเทศทางการเงินการบัญชี
มาวิเคราะห์ ท างการเงิน เพื่ อใช้เป็ นเครื่อ งมือในการกาหนดนโยบายและวางแผนบริห ารงานได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และควรสื่อสารกับบุคลากรในองค์กร
ให้ มีความเข้าใจถึงระบบเตือนภัย สหกรณ์ เพื่ อเป็นส่ วนร่วมในการรับนโยบายมาสู่ การปฏิบั ติได้บรรลุ
เป้าหมาย
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1.2 ควรทาการวิเคราะห์ทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นสัญญาณเตือนภัยให้สหกรณ์
สามารถปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 หากสหกรณ์มีเจตนารมณ์ที่จะวิเคราะห์เตือนภัยทางการเงินอย่างต่อเนื่อง ควรแจ้ง
ความประสงค์ขอใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ทางการเงินจากสานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือพัฒ นา
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขึ้นใช้เอง เพื่อให้การวิเคราะห์ข้อมูลรวดเร็วและถูกต้องแม่นยายิ่งขึ้น
2. ข้อเสนอแนะสาหรับผู้สอบบัญชี
ในการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในระบบสารสนเทศทางการเงิ น ของสหกรณ์ / กลุ่ ม เกษตรกร
(Input Form) ควรบันทึกให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้การนาข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ทางการเงินเป็นไป
อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
3. ข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่อไป
3.1 ควรทาการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ทางการเงินวิธีอื่นๆ ด้วย เพื่อให้ได้ผลการ
วิเคราะห์ที่ครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น
3.2 ควรทาการศึกษาข้อมูลของสหกรณ์อื่นที่มีขนาดและลักษณะธุรกิจเดียวกันด้วย เพื่อ
เปรียบเทียบกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลของสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จากัด
---------------------------------------

