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3.2.3  เรื่องแจ้งจากฝ่ายจัดการ  ( หน้า 7 – 25 ) 
นายสมบูรณ์  ขวัญสง  ผู้จัดการ นําเรียนที่ประชุม ดังนี้   
 1. สรุปจํานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 

รายการ  ณ 31 มกราคม 2562

จ านวนสมาชิกทัง้หมด                      4,658

  - สมาชิก                      4,332

  - สมาชิกสมทบ                        326

สมาชิกยกมา ณ 01 ม.ค. 62                      4,306

เขา้ใหม่ระหวา่งเดือนม.ค.62                          27

สมาชกิพน้สภาพระหวา่งเดือน ม.ค.62

  - ลาออก/พน้สภาพ                            5

  - เสียชวีติ                            1

สมาชกิสมทบยา้ยเปน็สมาชกิสามัญ                            5

สมาชิกสมทบยกมา ณ 01 ม.ค. 62                        326

เขา้ใหม่ระหวา่งเดือนม.ค.62                          10

สมาชกิพน้สภาพระหวา่งเดือน ม.ค.62                            5

สมาชกิสมทบยา้ยเปน็สมาชกิสามัญ                            5    

 2. รายงานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม  2562 
จ านวนเงิน คิดเปน็รอ้ยละ

1. สินทรัพย์รวม   3,708,340,178.09 100.00         

2. หนี้สินรวม 1,295,276,405.75 34.93           

    - หนี้สินภายนอก 30,000,000.00

    - หนี้สินภายใน 1,265,276,405.75

3. ทุนสหกรณ์   2,413,063,772.34 65.07           

รายงาน

 

 
คณะกรรมการอํานวยการรับทราบ นําเรียนที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม ……………………………………………………………......…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้–รายจ่าย ประจําเดือนมกราคม  2562 

ม.ค.
คิดเป็นร้อยละของ

แผนงาน

สูงกวา่ (ต  ากวา่) 

แผนงาน

สูงกวา่ (ต  ากวา่)

 คิดเป็นร้อยละ

ของแผนงาน

1. รับสมาชกิและสมาชกิสมทบ

1.1 สมาชกิ 150.00 27 18.00 (123) (82.00)

1.2 สมาชกิสมทบ 60.00 10 6.67 (50) (83.33)

รวม 210.00 37 17.62 (173) (82.38)

2. รับทนุเรือนหุ้น 250,000,000.00 20,326,380.00 8.13 (229,673,620.00) (91.87)

3. รับเงินฝากจากสมาชกิ,สมาคมและสหกรณ์อืน่ 900,000,000.00 75,263,299.13 8.36 (824,736,700.87) (91.64)

4. จํานวนเงินใหกู้แ้กส่มาชกิ 1,500,000,000.00 195,907,502.95 13.06 (1,304,092,497.05) (86.94)

5. รายได้ 240,399,657.26    17,435,881.92 7.25 (222,963,775.34) (92.75)

6. ค่าใชจ้่าย 95,026,857.26      482,238.40 0.51 (94,544,618.86) (99.49)

7. กาํไร 145,372,800.00    16,953,643.52 11.66 (128,419,156.48) (88.34)

ม.ค.
คิดเป็นร้อยละของ

แผนงาน

สูงกวา่ (ต  ากวา่) คิด

เป็นจ านวนเงนิของ

แผนงาน

สูงกวา่ (ต  ากวา่)

 คิดเป็นร้อยละ

ของแผนงาน

5. รายได้

5.1รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทนุ

   5.1.1 ดอกเบี้ยรับเงินใหกู้้ 238,962,657.26 17,417,346.25 7.29 (221,545,311.01) (92.71)

   5.1.2 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 120,000.00 1,275.16 1.06 (118,724.84) (98.94)

   5.1.3 ผลตอบแทนจากการลงทนุ 810,000.00 - - (810,000.00) (100.00)

          (เงินปนัผลจาก ชสอ.ร้อยละ5.30)

รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทนุ 239,892,657.26    17,418,621.41 7.26 (222,474,035.85) (92.74)

5.2 รายได้ทิ่มิใชด่อกเบี้ย

   5.2.1 รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 27,000.00            4,700.00 17.41 (22,300.00) (82.59)

   5.2.2 เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธรุกจิ(ชสอ.ร้อยละ 3.80) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

   5.2.3 ดอกเบี้ยรับลูกหนี้เงินกูพ้น้สภาพ 450,000.00          12,038.81 2.68 (437,961.19) (97.32)

   5.2.4 ดอกเบี้ยรับตามคําพพิากษา 0.00 - 0.00 0.00 0.00

   5.2.5 รายได้อืน่ ๆ 30,000.00            521.70 1.74 (29,478.30) (98.26)

รวมรายได้ทิ่มิใชด่อกเบี้ย 507,000.00          17,260.51           3.40 (489,739.49) (96.60)

รวมรายได้ 240,399,657.26    17,435,881.92     7.25 (222,963,775.34) (92.75)

6. ค่าใชจ้่าย

   6.1 ค่าใชจ้่ายดอกเบี้ยและการลงทนุ 66,590,400.00      87,534.24 0.13 (66,502,865.76) (99.87)

   6.2 ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัเจ้าหน้าที่ 4,955,000.00        305,170.00 6.16 (4,649,830.00) (93.84)

   6.3 ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัอาคารสถานที่และอปุกรณ์ 911,825.26          - - (911,825.26) (100.00)

   6.4 ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัสมาชกิ 18,238,000.00      - - (18,238,000.00) (100.00)

   6.5 ค่าใชจ้่ายดําเนินงานอืน่ 4,331,632.00        89,534.16 2.07 (4,242,097.84) (97.93)

รวม 95,026,857.26      482,238.40         0.51 (94,544,618.86) (99.49)

รายการ
แผนงาน

รายการ
แผนงาน

ป ี2562

ผลการด าเนินงาน

ป ี2562

ผลการด าเนินงาน
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ผลการดําเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้–รายจ่ายประจําปี 2562 ประจําเดือนมกราคม 2562(ต่อ) 

ม.ค.
คิดเป็นร้อยละ

ของแผนงาน

สูงกวา่ (ต  ากวา่) 

คิดเป็นจ านวนเงนิ

ของแผนงาน

สูงกวา่ (ต  ากวา่) 

คิดเป็นร้อยละ

ของแผนงาน

6.1 ค่าใชจ้่ายดอกเบี้ยและการลงทนุ

    6.1.1  ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 60,665,400.00 - - (60,665,400.00) (100.00)

    6.1.2  ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูย้มืสถาบนัการเงินอืน่ 5,925,000.00 87,534.24 1.48 (5,837,465.76) (98.52)

รวม 66,590,400.00     87,534.24          0.13               (66,502,865.76) (99.87)

ม.ค.
คิดเป็นร้อยละ

ของแผนงาน

สูงกวา่ (ต  ากวา่) 

คิดเป็นจ านวนเงนิ

ของแผนงาน

สูงกวา่ (ต  ากวา่) 

คิดเป็นร้อยละ

ของแผนงาน

6.2. ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัเจ้าหน้าที่ - 

    6.2.1 เงินเดือน 3,780,000.00 303,830.00 8.04 (3,476,170.00) (91.96)

    6.2.2 ค่าสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่ 900,000.00 - - (900,000.00) (100.00)

    6.2.3 ค่าล่วงเวลา 100,000.00 - - (100,000.00) (100.00)

    6.2.4 เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม 110,000.00 1,340.00 1.22 (108,660.00) (98.78)

    6.2.5 ค่าการศึกษาบตุรเจ้าหน้าที่ 35,000.00 - - (35,000.00) (100.00)

    6.2.6 ค่ารักษาพยาบาลเบกิจ่ายเกนิประกนัสังคม 30,000.00 - - (30,000.00) (100.00)

รวม 4,955,000.00       305,170.00        6.16 (4,649,830.00) (93.84)

ม.ค.
คิดเป็นร้อยละ

ของแผนงาน

สูงกวา่ (ต  ากวา่) 

คิดเป็นจ านวนเงนิ

ของแผนงาน

สูงกวา่ (ต  ากวา่) 

คิดเป็นร้อยละ

ของแผนงาน

6.3 ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัอาคารสถานที่และอปุกรณ์ - 

    6.3.1 ค่าเส่ือมราคาอาคารและอปุกรณ์ 459,601.26 - - (459,601.26) (100.00)

    6.3.2 ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาสินทรัพย์ 300,000.00 - - (300,000.00) (100.00)

    6.3.3 ค่าดูแลระบบคอมพวิเตอร์ 57,600.00 - - (57,600.00) (100.00)

    6.3.4 ค่าภาษโีรงเรือนและที่ดิน 9,624.00 - - (9,624.00) (100.00)
    6.3.5 ค่าเบี้ยประกนัอคัคีภยั 10,000.00 - - (10,000.00) (100.00)
    6.3.6 ค่าพฒันาระบบ 75,000.00 - - (75,000.00) (100.00)

รวม 911,825.26         -                   - (911,825.26) (100.00)

ม.ค.
คิดเป็นร้อยละ

ของแผนงาน

สูงกวา่ (ต  ากวา่) 

คิดเป็นจ านวนเงนิ

ของแผนงาน

สูงกวา่ (ต  ากวา่) 

คิดเป็นร้อยละ

ของแผนงาน

6.4 ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัสมาชกิ - 

    6.4.1 ค่าเบี้ยเล้ียงพาหนะสําหรับสรรหากรรมการ 9,626,000.00 - - (9,626,000.00) (100.00)

    6.4.2 สวสัดิการคล้ายวนัเกดิสมาชกิ 8,612,000.00 - - (8,612,000.00) (100.00)

รวม 18,238,000.00     -                   - (18,238,000.00) (100.00)

รายการ

ป ี2562

แผนงาน

ผลการด าเนินงาน

รายการ

ป ี2562

แผนงาน

ผลการด าเนินงาน

รายการ
แผนงาน

รายการ
แผนงาน

ป ี2562
ผลการด าเนินงาน

ป ี2562
ผลการด าเนินงาน
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ผลการดําเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้–รายจ่ายประจําปี2562 ประจําเดือนมกราคม  2562(ต่อ) 

ม.ค.
คิดเป็นร้อยละ

ของแผนงาน

สูงกวา่ (ต  ากวา่) 

คิดเป็นจ านวน

เงนิของแผนงาน

สูงกวา่ (ต  ากวา่) 

คิดเป็นร้อยละของ

แผนงาน

6.5. ค่าใชจ้่ายดําเนินงานอืน่

   6.5.1 ค่าเบี้ยประชมุ 650,000.00 42,800.00 6.58 (607,200.00) (93.42)

   6.5.2 ค่าเบี้ยเล้ียงพาหนะ 300,000.00 17,950.00 5.98 (282,050.00) (94.02)

   6.5.3 ค่ารับรอง 60,000.00 2,718.00 4.53 (57,282.00) (95.47)

   6.5.4 ค่าเคร่ืองเขยีนแบบพมิพ์ 130,000.00 350.00 0.27 (129,650.00) (99.73)

   6.5.5 ค่าใชจ้่ายวนัประชมุใหญ่ 863,500.00 - - (863,500.00) (100.00)

   6.5.6 ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา 20,000.00 - - (20,000.00) (100.00)

   6.5.7 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกจิการ 90,000.00 - - (90,000.00) (100.00)

   6.5.8 ค่าธรรมเนีนมผู้สอบบญัชี 70,000.00 - - (70,000.00) 0.00

   6.5.9 ค่าตอบแทนหน่วยงานและจนท.การเงิน 470,000.00 - - (470,000.00) (100.00)

   6.5.10 ค่าน้ําประปา 3,000.00 157.83 5.26 (2,842.17) (94.74)

   6.5.11 ค่าไฟฟา้ 100,000.00 - - (100,000.00) (100.00)

   6.5.12 ค่าโทรศัพท์และอนิเตอร์เน็ต 50,000.00 1,985.93 3.97 (48,014.07) (96.03)

   6.5.13 ค่าไปรษณียแ์ละอากรแสตมป์ 70,000.00 7,651.00 10.93 (62,349.00) (89.07)

   6.5.14 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 50,000.00 7,372.00 14.74 (42,628.00) (85.26)

   6.5.15 ค่าธรรมเนียมชมรมเครือข่ายสหกรณ์ 4,632.00 - - (4,632.00) (100.00)

   6.5.16 ค่าใชจ้่ายส่งเสริมพฒันากจิการ 300,000.00 - - (300,000.00) (100.00)

   6.5.17 ค่าบริการเวบ็ไซต์ 12,000.00 - - (12,000.00) (100.00)

   6.5.18 ค่าใชจ้่ายประชาสัมพนัธ์ 50,000.00 - - (50,000.00) (100.00)

   6.5.19 ค่าใชจ้่ายเบด็เตล็ด 25,000.00 1,041.00 4.16 (23,959.00) (95.84)

   6.5.20 ค่าใชจ้่ายดําเนินคดี 30,000.00 - - (30,000.00) (100.00)

   6.5.21 ค่าเชา่เคร่ืองและถา่ยเอกสาร 90,000.00 6,012.40 6.68 (83,987.60) (93.32)

   6.5.22 ค่าใชจ้่ายวสัดุงานบา้นงานครัว 30,000.00 1,496.00 4.99 (28,504.00) (95.01)

   6.5.23 หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคําพิพากษา 0.00 - - 0.00 0.00

   6.5.24 ค่างบกลาง 863,500.00      - - (863,500.00) (100.00)

รวม 4,331,632.00   89,534.16       2.07 (4,242,097.84) (97.93)

ม.ค.
คิดเป็นร้อยละ

ของแผนงาน

สูงกวา่ (ต  ากวา่) 

คิดเป็นจ านวน

เงนิของแผนงาน

สูงกวา่ (ต  ากวา่) 

คิดเป็นร้อยละของ

แผนงาน

     ค่าครุภณัฑ์ 244,000.00 - - (244,000.00) (100.00)

รวม 244,000.00 - - (244,000.00) (100.00)

รายการ
แผนงาน

ป ี2562
ผลการด าเนินงาน

รายการ

ป ี2562

แผนงาน

ผลการด าเนินงาน
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ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้ยืม
99.89%

ดอกเบ้ียรับเงินฝาก
0.01%

รายได้อ่ืน
0.01%

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
0.02%

ดอกเบ้ียรับลน.พ้น
สภาพ
0.07%

รายได้ ณ 31 มกราคม  2562

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้ยืม

ดอกเบ้ียรับจากเงินฝาก

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

รายได้อ่ืน

ดอกเบ้ียรับลน.เงินกู้พ้นสภาพ

คชจ.ดอกเบ้ียและลงทุน
18.15%

คชจ.เจ้าหน้าท่ี
63.28%

คชจ.ด าเนินงานอ่ืน
18.57%

ค่าใช้จ่าย ณ 31 มกราคม 2562

คชจ.ดอกเบ้ียและการลงทุน

คชจ.เก่ียวกับเจ้าหน้าที่

คชจ.ด าเนินงานอ่ืน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

ก าไรสุทธิ
97.23 

ค่าใช้จ่าย
2.77 

รายได้-ค่าใช้จ่าย-ก าไรสุทธิ ณ 31 มกราคม  2562

รายได้    

ก าไรสุทธิ

ค่าใช้จ่าย
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คณะกรรมการอํานวยการรับทราบ นําเรียนที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือทราบ 
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1.80 

3.60 
3.90 
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1.49 

1.94 
1.57 

2.41 
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2.18 

2.92 

2.21 
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 1.00

 1.50

 2.00
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 3.00

 3.50

 4.00

 4.50

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องระหว่างเดือน ม.ค. 2562 และเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2562

ป  2561
ป  2562

4. เรื่องรายงานการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่อง ประจําเดือนมกราคม 2562 
การดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามกฎกระทรวง กําหนดให้ดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งและ ไม่

เกินร้อยละยี่สิบของยอดเงินฝากทั้งหมด สําหรับสินทรัพย์สภาพคล่อง ประจําเดือนมกราคม 2562 อัตราร้อยละ 2.21 
ประจําเดือนธันวาคม 2561 อัตราร้อยละ 2.92  อัตราสภาพคล่องลดลงในอัตราร้อยละ 0.71 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการอํานวยการรับทราบ นําเรียนที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม ……………………………………………………………......…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หน่วย : ร้อยละ 
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5. การกระจายของเงินฝาก ณ วันที่ 31 มกราคม 2562 

เงินฝาก (อท+อพ+อพ.เฉลิม) (ดบ.1.75-4.00%) จ านวนบญัชี จ านวนเงิน

เปดิบญัชเีงินฝากยอดเปน็ 0 491 -                           

ยอดคงเหลือตํ่ากวา่ 100 1,044 33,863.55            

101-100,000 3,325 18,212,150.87       

100,001-1,000,000 507 193,914,447.95     

1,000,001-5,000,000 165 335,209,935.14     

5,000,001-10,000,000 9 52,538,207.87       

มากกวา่10,000,001 13 229,565,122.78     

รวมเงินฝากสมาชิกประเภทออมทรพัย์ 5,554 829,473,728.16     

ไมเ่กนิ 100,000 728 27,766,879.74       

100,001-500,000 229 45,775,579.24       

500,001-1,000,000 11 9,107,673.88         

มากกวา่1,000,001 7 14,968,394.54       

รวมเงินฝากสมาชิกประเภทประจ า 975 97,618,527.40      

รวมเงินรับฝากจากสมาชิก 6,529 927,092,255.56     

เงินฝากออมทรพัย ์ จ านวนบญัชี จ านวนเงิน

สมาคมฌาปนกจิฯสมาชิกสหกรณ์ (ดบ.1.75/3.00%) 7 23,569,353.85       

สหกรณ์อื น (ดบ.3.25%)

 - สหกรณ์การเกษตรเมืองนครศรีธรรมราช  จํากดั 1 29,553,489.17       

 - สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จํากดั 1 45,877,350.87       

 - สหกรณ์การเกษตรเขาขาว  จํากดั 1 26,201,913.31       

รวมเงินฝากจากสมาคมฯ/สหกรณ์อื นประเภทออมทรพัย์ 10 125,202,107.20          

เงินฝากประจ า 12 เดือน (ดบ.3.50%)

 - สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลราชวถิ ี จํากดั 1 50,000,000.00

 - สหกรณ์ออมทรัพยก์รมควบคุมโรค จํากดั 1 20,000,000.00

 - สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จํากดั 1 92,100,000.00

 - สหกรณ์การเกษตรพฒันาชนบทนบพตํิา จํากดั 1 25,000,000.00

 - สหกรณ์นิคมทุ่งสง จํากดั 1 10,000,000.00

รวมเงินฝากจากสหกรณ์อื นประเภทประจ า 5 197,100,000.00          

รวมเงินฝากจากสหกรณ์อื น/สมาคมฯ 15 322,302,107.20          

  สมาชิก 1,022 ราย 36,776,691.53       

  สหกรณ์อืน่ - สหกรณ์การเกษตรพฒันาชนบทนบพตํิา จํากดั 1 ราย 10,000,000.00       

  สหกรณ์อืน่ - สหกรณ์การเกษตรเมอืงนครศรีธรรมราช  จํากดั 1 ราย 7,000,000.00         

  สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ 1 ราย 21,486,607.60       

75,263,299.13      รวม

ปริมาณธรุกิจดา้นการรับฝากเงินประจ าเดอืนมกราคม 2562

เงินรับฝากจากสมาชิก

เงินฝาก (12,24,36 เดือน/สุขใจ/บตุร/สรา้งสุข/สะสมจนท.) (ดบ.3.50-4.50%)

เงินฝากจากสมาคมฯ/สหกรณ์อื นประเภทออมทรัพย์

 
 

หมายเหตุ : สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิกร้อยละ 74.20 โดยแบ่งเป็นประเภทออมทรัพย์ร้อยละ 66.39 ประเภท 
ประจําร้อยละ 7.81 ของเงินฝากท้ังหมด และรับฝากเงินจากภายนอกร้อยละ 25.80 โดยแบ่งเป็นสหกรณ์อ่ืน 
ประเภทออมทรัพย์ร้อยละ 8.13 สหกรณ์อ่ืนประเภทประจําร้อยละ 15.78 สมาคมฯ ร้อยละ 1.89 ของเงินฝากทั้งหมด  
คณะกรรมการอํานวยการรับทราบ นําเรียนที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม ……………………………………………………………......…………………………………………………………………………………… 
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6. แหล่งที่มาของเงินทุนและแหล่งใช้ไปของเงินทุนที่จะนําไปลงทุนระยะสั้นและระยะยาว 
หน่วย : บาท

ระยะส้ัน ระยะยาว รวม

1. ทุนเรือนหุน้ -                    2,105,411,410.00   2,105,411,410.00   56.78             

2. ทุนสํารอง -                    124,204,663.43     124,204,663.43     3.35               

3. ทุนสะสม 3,530,138.68        17,621,081.70       21,151,220.38       0.57               

4. กําไรสุทธิ 16,953,643.52       -                    16,953,643.52       0.46               

5. กําไรสุทธริอการจัดสรร 145,342,835.01     3.92               

6. เงินรับฝาก 954,675,835.36     294,718,527.40     1,249,394,362.76   33.69             

7. เงินกูย้ืม 30,000,000.00       30,000,000.00       0.81               

8. หนี้สินหมนุเวยีน 11,917,114.83       11,660,892.99       0.31               

9. หนี้สินไมห่มนุเวยีน 4,221,150.00        4,221,150.00        0.11               

รวม 1,017,076,732.39   2,546,176,832.53   3,708,340,178.09   100.00            
หน่วย : บาท

ระยะส้ัน ระยะยาว รวม

1. เงินสด / เงินฝากธนาคาร 58,349,001.93       -                    58,349,001.93       1.57               

2. เงินให้กูแ้กส่มาชิก 251,689,264.26     3,379,178,848.08   3,630,868,112.34   97.91             

3. สหกรณ์อืน่กู้ -                    -                    -                    -                

4. ลงทุนอืน่ -                    15,578,000.00       15,578,000.00       0.42               

5. สินทรัพย์หมนุเวยีน/อืน่ 787,322.20           787,322.20           0.02               

6. ท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์ 2,757,741.62        2,757,741.62        0.08               

รวม 310,825,588.39     3,397,514,589.70   3,708,340,178.09   100.00            

รายการ
แหล่งท่ีมาของเงินทุน คิดเปน็ร้อยละของ

แหล่งท่ีมาของเงินทุน

รายการ
แหล่งใช้ไปของเงินทุน คิดเปน็ร้อยละของ

แหล่งใชไ้ปของเงินทุน
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บทสรุป :  จากข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม  2562 สหกรณ์มีแหล่งเงินทุนภายในร้อยละ 99.19 แหล่งเงินทุนจาก
ภายนอกร้อยละ 0.81จากเงินทุนที่มีสหกรณ์ได้นําไปลงทุนโดยให้สมาชิกกู้ยืมร้อยละ 97.91 เป็นเงินลงทุนอ่ืนร้อยละ 
2.09 จากข้อมูลดังกล่าวสหกรณ์นําเงินไปลงทุนโดยใช้แหล่งเงินทุนภายในมากกว่าแหล่งเงินทุนภายนอก ทําให้ลด
ค่าใช้จ่ายในส่วนของดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้สถาบันการเงินอ่ืนลงได้ และหากดูจากส่วนต่างของการลงทุนแล้วนั้นสหกรณ์นํา
เงินลงทุนที่ได้มาระยะสั้นไปลงทุนในระยะยาว (เงินให้สมาชิกกู้ที่จะได้รับชําระเกิน 1 ปี)  
สมาชิกทั้งหมด 4,658 คน  
– สมาชิกมียอดคงค้างด้านสินเชื่อจํานวน 3,119 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 66.96 ของสมาชิกท้ังหมด 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก ฉุกเฉิน จํานวน  1,351 ราย  เป็นเงิน 176,558,485.14  บาท  
 เงินให้กู้แก่สมาชิก สามญั (ลน.ปกติ) จํานวน  3,073 ราย  เป็นเงิน 3,376,322,535.43  บาท 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก สามญั (ลน.ปรบัโครงสร้างหนี้) จํานวน  38 ราย  เป็นเงิน 39,855,166.30  บาท 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก สามญั (ลน.พ้นสมาชิกสภาพ) จํานวน 5 ราย เป็นเงิน 6,178,369.16  บาท 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก สามญั (ลน.ตามคําพิพากษา) จํานวน 1 ราย เป็นเงิน 56,277.64  บาท 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก พิเศษ จํานวน 302 ราย เป็นเงิน 31,897,278.67  บาท 
  รวม  เป็นเงิน 3,630,868,112.34  บาท 
– สมาชิกมียอดคงเหลือด้านเงินฝากจํานวน 4,485 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 96.29 ของสมาชิกทั้งหมด 
 รวมสมาชิกมีส่วนร่วมในธุรกิจของสหกรณ์จ านวน 4,500 รายคิดเป็นร้อยละ 96.61 ของสมาชิกทั้งหมด 
คณะกรรมการอํานวยการรับทราบ นําเรียนที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม ……………………………………………………………......…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 




