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3.2.3  เรื่องแจ้งจากฝ่ายจัดการ   
นายสมบูรณ์  ขวัญสง  ผู้จัดการ นําเรียนที่ประชุม ดังนี้   

 1. สรุปจํานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 

รายการ จ านวนสมาชิก

จ านวนสมาชิกทัง้หมด                       5,379

  - สมาชิก                       5,164

  - สมาชิกสมทบ                          215

สมาชิกยกมา ณ 01 ม.ค. 64                       5,126

เขา้ใหม่ระหวา่งเดือน ม.ค. 64                            40

สมาชกิพน้สภาพระหวา่งเดือน ม.ค. 64                             5

สมาชกิสมทบยา้ยเปน็สมาชกิสามัญ                             3

สมาชิกยกมา ณ 01 ม.ค. 64                          218

เขา้ใหม่ระหวา่งเดือน ม.ค. 64                             1

สมาชกิพน้สภาพระหวา่งเดือน ม.ค. 64                             1

สมาชกิสมทบยา้ยเปน็สมาชกิสามัญ                             3  
 หมายเหตุ : สมาชิกเข้าใหม่เดือนมกราคม 2564 เพศหญิงจํานวน 32 คน เพศชายจํานวน 9 คน 
 
 2. รายงานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 

จ านวนเงิน คิดเปน็รอ้ยละ

1. สินทรัพย์รวม    4,491,686,338.93 100.00         

2. หนี้สินรวม 1,506,131,069.68 33.53           

    - หนี้สินภายนอก 0.00

    - หนี้สินภายใน 1,506,131,069.68

3. ทุนสหกรณ์    2,985,555,269.25 66.47           

รายงาน

 
 

 
คณะกรรมการอํานวยการรับทราบ นําเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม  ……………………………………………………………………………………………………………………………………......……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้–รายจ่าย ประจําเดือนมกราคม 2564 

ม.ค.
คิดเป็นร้อยละ

ของแผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่) 

แผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่) 

คิดเป็นร้อยละของ

แผนงาน

1. รับสมาชกิและสมาชกิสมทบ

1.1 สมาชกิ (คน) 400.00 40 10.00 (360) (90.00)

1.2 สมาชกิสมทบ (คน) 100.00 1 1.00 (99) (99.00)

รวม 500.00 41 8.20 (459) (91.80)

2. รับทนุเรือนหุ้น 240,000,000.00 24,464,550.00 10.19 (215,535,450.00) (89.81)

3. รับเงินฝากจากสมาชกิ,สมาคมและสหกรณ์อืน่ 800,000,000.00 81,601,256.46 10.20 (718,398,743.54) (89.80)

4. จ่ายเงินกู้ 2,100,000,000.00 248,084,031.31 11.81 (1,851,915,968.69) (88.19)

5. รายได้ 264,468,848.33    19,800,816.07 7.49 (244,668,032.26) (92.51)

6. ค่าใชจ้่าย 90,886,848.33      494,741.56 0.54 (90,392,106.77) (99.46)

7. กาํไร 173,582,000.00    19,306,074.51 11.12 (154,275,925.49) (88.88)

ม.ค.
คิดเป็นร้อยละ

ของแผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่) คิด

เป็นจ านวนเงนิของ

แผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่) 

คิดเป็นร้อยละของ

แผนงาน

5. รายได้

5.1รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทนุ

   5.1.1 ดอกเบี้ยรับเงินใหกู้้ 260,978,848.33 19,587,337.03 7.51 (241,391,511.30) (92.49)

   5.1.2 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 1,200,000.00 - - (1,200,000.00) (100.00)

   5.1.3 ผลตอบแทนจากการลงทนุ 1,000,000.00 - - (1,000,000.00) (100.00)

รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทนุ 263,178,848.33    19,587,337.03 7.44 (243,591,511.30) (92.56)

5.2 รายได้ทิ่มิใชด่อกเบี้ย

   5.2.1 รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 60,000.00            4,200.00 7.00 (55,800.00) (93.00)

   5.2.2 ดอกเบี้ยรับลูกหนี้เงินกูพ้น้สภาพ 300,000.00          15,319.74 5.11 (284,680.26) (94.89)

   5.2.3 รายได้อืน่ ๆ 30,000.00 11,009.30 36.70 (18,990.70) (63.30)

   5.2.4 รายได้ค่าธรรมเนียมเงินใหกู้้ 900,000.00 182,950.00 20.33 (717,050.00) (79.67)

รวมรายได้ทิ่มิใชด่อกเบี้ย 1,290,000.00        213,479.04         16.55 (1,076,520.96) (83.45)

รวมรายได้ 264,468,848.33    19,800,816.07     7.49 (244,668,032.26) (92.51)

6. ค่าใชจ้่าย

   6.1 ค่าใชจ้่ายดอกเบี้ยและการลงทนุ 58,443,691.84      15,425.69 0.03 (58,428,266.15) (99.97)

   6.2 ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัเจ้าหน้าที่ 4,995,000.00        357,251.00 7.15 (4,637,749.00) (92.85)

   6.3 ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัอาคารสถานที่และอปุกรณ์ 731,456.49          - - (731,456.49) (100.00)

   6.4 ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัสมาชกิ 22,039,700.00      - - (22,039,700.00) (100.00)

   6.5 ค่าใชจ้่ายดําเนินงานอืน่ 4,677,000.00        122,064.87 2.61 (4,554,935.13) (97.39)

รวม 90,886,848.33      494,741.56         0.54 (90,392,106.77) (99.46)

รายการ
แผนงาน

รายการ
แผนงาน

ป ี2564

ป ี2564

ผลการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงาน
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ผลการดําเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้–รายจ่ายประจําปี 2564 ประจําเดือนมกราคม 2564(ต่อ) 

ม.ค.
คิดเปน็ร้อยละ

ของแผนงาน

สงูกว่า (ต่ ากว่า) 

คิดเปน็จ านวนเงิน

ของแผนงาน

สงูกว่า (ต่ ากว่า) 

คิดเปน็ร้อยละของ

แผนงาน

6.1 ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและการลงทนุ

    6.1.1  ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 57,943,691.84 15,425.69 0.03 (57,928,266.15) (99.97)

    6.1.2  ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมสถาบนัการเงินอื่น 500,000.00 - - (500,000.00) (100.00)

รวม 58,443,691.84      15,425.69         0.03               (58,428,266.15) (99.97)

ม.ค.
คิดเปน็ร้อยละ

ของแผนงาน

สงูกว่า (ต่ ากว่า) 

คิดเปน็จ านวนเงิน

ของแผนงาน

สงูกว่า (ต่ ากว่า) 

คิดเปน็ร้อยละของ

แผนงาน

6.2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ - 

    6.2.1 เงินเดือน 4,000,000.00 353,240.00 8.83 (3,646,760.00) (91.17)

    6.2.2 ค่าสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่ 700,000.00 - - (700,000.00) (100.00)

    6.2.3 ค่าล่วงเวลา 70,000.00 - - (70,000.00) (100.00)

    6.2.4 เงินสมทบกองทนุประกันสังคม 100,000.00 4,011.00 4.01 (95,989.00) (95.99)

    6.2.5 ค่าการศึกษาบตุรเจ้าหน้าที่ 25,000.00 - - (25,000.00) (100.00)

    6.2.6 ค่ารักษาพยาบาลเบกิจ่ายเกินประกันสังคม 100,000.00 - - (100,000.00) (100.00)

รวม 4,995,000.00        357,251.00       7.15 (4,637,749.00) (92.85)

ม.ค.
คิดเปน็ร้อยละ

ของแผนงาน

สงูกว่า (ต่ ากว่า) 

คิดเปน็จ านวนเงิน

ของแผนงาน

สงูกว่า (ต่ ากว่า) 

คิดเปน็ร้อยละของ

แผนงาน

6.3 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ - 

    6.3.1 ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 469,456.49 - - (469,456.49) (100.00)

    6.3.2 ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาสินทรัพย์ 100,000.00 - - (100,000.00) (100.00)

    6.3.3 ค่าดูแลระบบคอมพวิเตอร์ 72,000.00 - - (72,000.00) (100.00)

    6.3.4 ค่าภาษโีรงเรือนและที่ดิน 5,000.00 - - (5,000.00) (100.00)
    6.3.5 ค่าเบี้ยประกันอัคคีภยั 10,000.00 - - (10,000.00) (100.00)
    6.3.6 ค่าพฒันาระบบ 75,000.00 - - (75,000.00) (100.00)

รวม 731,456.49          -                  - (731,456.49) (100.00)

ม.ค.
คิดเปน็ร้อยละ

ของแผนงาน

สงูกว่า (ต่ ากว่า) 

คิดเปน็จ านวนเงิน

ของแผนงาน

สงูกว่า (ต่ ากว่า) 

คิดเปน็ร้อยละของ

แผนงาน

6.4 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก - 

    6.4.1 ค่าเบี้ยเล้ียงพาหนะสําหรับสรรหากรรมการ 11,787,700.00 - - (11,787,700.00) (100.00)

    6.4.2 สวสัดิการคล้ายวนัเกิดสมาชิก 10,252,000.00 - - (10,252,000.00) (100.00)

รวม 22,039,700.00      -                  - (22,039,700.00) (100.00)

รายการ
แผนงาน

รายการ
แผนงาน

ป ี2564

ป ี2564

ผลการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงาน

รายการ
แผนงาน

รายการ
แผนงาน

ป ี2564

ป ี2564

ผลการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงาน
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ผลการดําเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้–รายจ่ายประจําปี2564 ประจําเดือนมกราคม 2564(ต่อ) 

ม.ค.
คิดเปน็ร้อยละ

ของแผนงาน

สงูกว่า (ต่ ากว่า) 

คิดเปน็จ านวนเงิน

ของแผนงาน

สงูกว่า (ต่ ากว่า) 

คิดเปน็ร้อยละของ

แผนงาน

6.5. ค่าใช้จ่ายดําเนินงานอื่น

   6.5.1 ค่าเบี้ยประชุม 708,000.00 80,400.00 11.36 (627,600.00) (88.64)

   6.5.2 ค่าเบี้ยเล้ียงพาหนะ 300,000.00 19,600.00 6.53 (280,400.00) (93.47)

   6.5.3 ค่ารับรอง 60,000.00 2,478.00 4.13 (57,522.00) (95.87)

   6.5.4 ค่าเคร่ืองเขียนแบบพมิพ์ 110,000.00 - - (110,000.00) (100.00)

   6.5.5 ค่าใช้จ่ายวนัประชุมใหญ่ 1,002,500.00 - - (1,002,500.00) (100.00)

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

   6.5.7 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 120,000.00 - - (120,000.00) (100.00)

   6.5.8 ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 120,000.00 - - (120,000.00) (100.00)

   6.5.9 ค่าตอบแทนหน่วยงานและจนท.การเงิน 500,000.00 - - (500,000.00) (100.00)

   6.5.10 ค่าน้ําประปา 3,000.00 69.55 2.32 (2,930.45) (97.68)

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

   6.5.12 ค่าโทรศัพทแ์ละอินเตอร์เน็ต 40,000.00 2,084.36 5.21 (37,915.64) (94.79)

   6.5.13 ค่าไปรษณีย์และอากรแสตมป์ 70,000.00 8,399.00 12.00 (61,601.00) (88.00)

   6.5.14 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 35,000.00 1,308.00 3.74 (33,692.00) (96.26)

   6.5.15 ค่าธรรมเนียมชมรมเครือขา่ยสหกรณ์ 5,500.00 - - (5,500.00) (100.00)

   6.5.16 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมพฒันากิจการ 350,000.00 - - (350,000.00) (100.00)

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

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

   6.5.19 ค่าใช้จ่ายเบด็เตล็ด 25,000.00 770.00 3.08 (24,230.00) (96.92)

   6.5.20 ค่าใช้จ่ายดําเนินคดี 20,000.00 2,555.00 12.78 (17,445.00) (87.23)

   6.5.21 ค่าเช่าเคร่ืองและถ่ายเอกสาร 96,000.00 4,400.96 4.58 (91,599.04) (95.42)

   6.5.22 ค่าใช้จ่ายวสัดุงานบา้นงานครัว 30,000.00 - - (30,000.00) (100.00)

   6.5.23 ค่างบกลาง 900,000.00      - - (900,000.00) (100.00)

รวม 4,677,000.00    122,064.87    2.61 (4,554,935.13) (97.39)

ค่าลงโปรแกรม(รหสัไลน์) 370.00            ม.ค.

หนังสือพมิพ+์นิตยสาร 400.00            ม.ค.

รวม 770.00           

ม.ค.
คิดเปน็ร้อยละ

ของแผนงาน

สงูกว่า (ต่ ากว่า) 

คิดเปน็จ านวนเงิน

ของแผนงาน

สงูกว่า (ต่ ากว่า) 

คิดเปน็ร้อยละของ

แผนงาน

     ค่าครุภณัฑ์ 212,500.00 - - (212,500.00) (100.00)

รวม 212,500.00 - - (212,500.00) (100.00)

รายการ
แผนงาน

ป ี2564
ผลการด าเนินงาน

รายการ

ป ี2564

แผนงาน

ผลการด าเนินงาน

 



13 
 

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้ยืม
98.92 

รายได้ค่าธรรมนียมเงินกู้
0.92 

รายได้อ่ืน
0.06 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

0.02 

ดอกเบ้ียรับลน.พ้นสภาพ
0.08 

รายได้ ณ 31 มกราคม 2564

ดอกเบี้ยรับเงินใหกู้้ยืม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

รายได้อื่น

รายได้ค่าธรรมเนียมเงินให้กู้

ดอกเบี้ยรับลน.เงนิกู้พน้สภาพ

คชจ.ดอกเบ้ียและลงทุน 
3.12 

คชจ.เจ้าหน้าท่ี
72.21 

คชจ.อ่ืนๆ
24.67 

ค่าใช้จ่าย ณ 31 มกราคม 2564

คชจ.ดอกเบี้ยและการลงทนุ

คชจ.เกี่ยวกับเจ้าหนา้ที่

คชจ.ด าเนินงานอื่น

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

ก าไรสุทธิ
97.50 

ค่าใช้จ่าย
2.50 

รายได้-ค่าใช้จ่าย-ก าไร ณ 31 มกราคม 2564

รายได้    

ก าไรสุทธิ

ค่าใช้จ่าย
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19.30 

18.03 

15.81 

18.38 

16.97 

17.72 
17.52 

19.57 

17.31 

18.42 
18.80 

8.39 

 8.00

 10.00

 12.00

 14.00

 16.00

 18.00

 20.00

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

การเปรียบเทียบก าไรก่อนปรับปรุงของสหกรณ์ตามแผนงานปี 2564 และปี 2563

ผลการด าเนินงานปี 2564 ผลการด าเนินงานปี 2563

หน่วย : ล้านบาท

14.46

แผนงานปี 

-22.33

คณะกรรมการอํานวยการรับทราบ นําเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม  ……………………………………………………………………………………………………………………………………......……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องระหว่างเดือน ม.ค. 2564 และเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2563

ปี 2563

ปี 2564

4. เรื่องรายงานการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่อง ประจําเดือนมกราคม 2564 
การดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามกฎกระทรวง กําหนดให้ดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่ง

และไม่เกินร้อยละยี่สิบของยอดเงินฝากทั้งหมด สําหรับสินทรัพย์สภาพคล่อง ประจําเดือนมกราคม 2564          
อัตราร้อยละ 7.26 ประจําเดือนธันวาคม 2563 อัตราร้อยละ 9.79  อัตราสภาพคล่องลดลงในอัตราร้อยละ 2.53 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลเงินฝากและเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 
สหกรณ์มีเงินฝากธนาคารจ านวน 205,418,761.67 บาท รายละเอียดดังนี้ 
- ธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์(ดบ.0.125) จํานวน  75,224,570.02  บาท 
- ธนาคารกรุงไทย-กระแส จํานวน   1,000.00  บาท 
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์-ออมทรัพย์(ดบ.0.10) จํานวน 193,191.65  บาท 
- ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร-ออมทรัพย์พิเศษ(ดบ.0.45) จํานวน 130,000,000.00  บาท 

สหกรณ์มีเงินลงทุนระยะยาวจ านวน 20,578,000.00 บาท รายละเอียดดังนี้ 
- หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํานวน 15,378,000.00  บาท 
- หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต  จํานวน 200,000.00  บาท 
- หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จํากัด จํานวน 5,000,000.00  บาท 

สหกรณ์มีเงินลงทุนกับสหกรณ์อื่นจ านวน 30,000,000.00 บาท รายละเอียดดังนี้ 
- เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จํากัด (6 เดือน)  จํานวน 30,000,000.00  บาท 

คณะกรรมการอํานวยการรับทราบ นําเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม  ……………………………………………………………………………………………………………………………………......……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หน่วย : ร้อยละ 
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5. การกระจายของเงินรับฝาก ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 

เงินฝาก (อท+อพ+อพ.เฉลิม) (ดบ.1.90-3.00%) จ านวนบญัชี จ านวนเงิน

เปดิบญัชเีงินฝากยอดเปน็ 0 866 -                      

ยอดคงเหลือตํ่ากวา่ 100 1066 36,462.44              

101-100,000 3631 20,125,479.38        

100,001-1,000,000 538 209,944,489.81       

1,000,001-5,000,000 217 426,924,106.98       

5,000,001-10,000,000 21 128,449,134.53       

มากกวา่10,000,001 9 320,786,916.63       

รวมเงินฝากสมาชิกประเภทออมทรพัย์ 6,348 1,106,266,589.77    

ไมเ่กนิ 100,000 750 31,070,702.42        

100,001-500,000 331 68,983,525.04        

500,001-1,000,000 28 19,529,105.05        

มากกวา่1,000,001 21 52,938,164.39        

รวมเงินฝากสมาชิกประเภทประจ า 1,130 172,521,496.90      

รวมเงินรับฝากจากสมาชิก 7,478 1,278,788,086.67    

เงินฝากออมทรพัย ์ จ านวนบญัชี จ านวนเงิน

สมาคมฌาปนกจิฯสมาชิกสหกรณ์ (ดบ.1.90/2.90%) 7 28,320,881.90        

สหกรณ์อ่ืน (ดบ.3.15%)

 - สหกรณ์การเกษตรเมืองนครศรีธรรมราช  จํากดั 1 10,541,803.32        

 - สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จํากดั 1 11,371,320.20        

 - สหกรณ์การเกษตรเขาขาว  จํากดั 1 13,258,128.99        

รวมเงินฝากจากสมาคมฯ/สหกรณ์อ่ืนประเภทออมทรัพย์ 10 63,492,134.41        

เงินฝากประจ า 12 เดอืน (ดบ.3.40%)

 - สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จํากดั 1 98,598,203.29

 - สหกรณ์การเกษตรพฒันาชนบทนบพตํิา จํากดั 1 21,140,652.68

 - สหกรณ์นิคมทุ่งสง จํากดั 1 361,914.70

 - สหกรณ์การเกษตรเมืองนครศรีธรรมราช  จํากดั 1 20,680,773.71

รวมเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืนประเภทประจ า 4 140,781,544.38      

รวมเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน/สมาคมฯ 14 204,273,678.79      

เงินรับฝากจากสมาชิก

เงินฝาก (12,24,36 เดือน/สุขใจ/บตุร/สรา้งสุข/สะสมจนท.) (ดบ.3.40-4.50%)

เงินฝากจากสมาคมฯ/สหกรณ์อ่ืนประเภทออมทรัพย์

 
 

หมายเหตุ : สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิกร้อยละ 86.22 โดยแบ่งเป็นประเภทออมทรัพย์ร้อยละ 74.59 ประเภท 
ประจําร้อยละ 11.63 ของเงินฝากทั้งหมด และรับฝากเงินจากภายนอกร้อยละ 13.78 โดยแบ่งเป็นสหกรณ์อ่ืน 
ประเภทออมทรัพย์ร้อยละ 2.37 สหกรณ์อ่ืนประเภทประจําร้อยละ 9.49 สมาคมฯ ร้อยละ 1.92 ของเงินฝากทั้งหมด 
คณะกรรมการอํานวยการรับทราบ นําเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม  ……………………………………………………………………………………………………………………………………......……… 
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6. แหล่งที่มาของเงินทุนและแหล่งใช้ไปของเงินทุนที่จะนําไปลงทุนระยะสั้นและระยะยาว 
หน่วย : บาท

ระยะส้ัน ระยะยาว รวม

1. ทุนเรือนหุน้ -                    2,624,685,340.00   2,624,685,340.00   58.43             

2. ทุนสํารอง -                    154,538,188.44     154,538,188.44     3.44               

3. ทุนสะสม 3,878,989.94        18,506,272.72       22,385,262.66       0.50               

4. กําไรสุทธิ 19,306,074.51       -                    19,306,074.51       0.43               

5. กําไรสุทธริอการจัดสรร 164,640,403.64     164,640,403.64     3.67               

6. เงินรับฝาก 1,169,758,724.18   313,303,041.28     1,483,061,765.46   33.02             

7. เงินกูย้ืม -                    -                    -                

8. หนี้สินหมนุเวยีน 17,450,594.22       17,450,594.22       0.39               
9. หนี้สินไมห่มนุเวยีน 5,618,710.00        5,618,710.00        0.12               

รวม 1,375,034,786.49   3,116,651,552.44   4,491,686,338.93   100.00            

หน่วย : บาท

ระยะส้ัน ระยะยาว รวม

1. เงินสด / เงินฝากธนาคาร 205,428,761.67     -                    205,428,761.67     4.57               

2. เงินให้กูแ้กส่มาชิก 277,199,502.05     3,955,405,504.63   4,232,605,006.68   94.23             

3. สหกรณ์อืน่กู้ -                    -                    -                    -                

4. ลงทุนอืน่ 20,578,000.00       20,578,000.00       0.46               

5. เงินฝากสหกรณ์อืน่ 30,000,000.00       30,000,000.00       0.67               

5. สินทรัพย์หมนุเวยีน/อืน่ 989,499.79           989,499.79           0.02               

6. ท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์ 2,085,070.79        2,085,070.79        0.05               

รวม 513,617,763.51     3,978,068,575.42   4,491,686,338.93   100.00            

รายการ
แหล่งท่ีมาของเงินทุน คิดเปน็ร้อยละของ

แหล่งที่มาของเงินทนุ

รายการ
แหล่งใช้ไปของเงินทุน คิดเปน็ร้อยละของ

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

ส่วนต่างการน าแหล่งเงินทุนระยะส้ันสูงกว่า (ต่ ากว่า)
ลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว

ปี 2562

ปี 2563

หน่วย : เปอร์เซ็นต์ 



19 
 

บทสรุป : จากข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2564 สหกรณ์ใช้แหล่งเงินทุนภายในซึ่งประกอบด้วยทุนเรือนหุ้นร้อยละ 
58.43 เงินรับฝากทุกประเภทร้อยละ 33.02 เงินทุนอ่ืนๆร้อยละ 8.55 โดยสหกรณ์ฯใช้เงินลงทุนที่มีอยู่ทั้งจํานวน
เพ่ือให้สมาชิกกู้ยืมร้อยละ 94.23 (เป็นเงินให้กู้ระยะยาวร้อยละ 88.06 เงินให้กู้ระยะสั้นร้อยละ 6.17) เงินลงทุน
อ่ืนอีกร้อยละ 5.77 แสดงให้เห็นว่า ณ ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีแหล่งเงินทุนภายในเพียงพอต่อการบริหารงานโดยไม่
ต้องพ่ึงพาแหล่งเงินทุนภายนอก จึงส่งผลให้สหกรณ์ฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม
สถานบันการเงินอ่ืนลงได้ 
สมาชิกทั้งหมด 5,379 คน  
– สมาชิกมียอดคงค้างด้านสินเชื่อจํานวน 3,565 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 66.27 ของสมาชิกท้ังหมด 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก ฉุกเฉิน จํานวน  1,553 ราย  เป็นเงิน 244,940,555.58  บาท  
 เงินให้กู้แก่สมาชิก สามญั (ลน.ปกติ) จํานวน  3,444 ราย  เป็นเงิน 3,897,644,413.93  บาท 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก สามญั (ลน.ปรบัโครงสร้างหนี้) จํานวน  44 ราย  เป็นเงิน 50,728,822.09  บาท 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก สามญั (ลน.พ้นสมาชิกสภาพ) จํานวน 4 ราย เป็นเงิน 4,859,209.58  บาท 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก สามญั (ลน.ตามคําพิพากษา) จํานวน 2 ราย เป็นเงิน 152,862.06  บาท 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก พิเศษ (พิเศษ+กู้ปันผล) จํานวน 322 ราย เป็นเงิน 34,279,143.44  บาท 
  รวม  เป็นเงิน 4,232,605,006.68  บาท 
– สมาชิกมียอดคงเหลือด้านเงินฝากจํานวน 5,203 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ  96.72 ของสมาชิกท้ังหมด 
 รวมสมาชิกมีส่วนร่วมในธุรกิจของสหกรณ์จ านวน 5,266 รายคิดเป็นร้อยละ 97.89 ของสมาชิกทั้งหมด 
 

รายละเอียดการส่งเรียกเก็บประจ าเดือนมกราคม 2564 

เดอืน จ านวนราย ทนุเรือนหุน้

 

ค่าธรรมเนียม

แรกเข้า

 เงินกู้ทกุประเภท

(ตน้+ดอกเบีย้)
เงินฝาก รวมเรียกเก็บ

 เก็บได ้ณวันสิน้

เดอืน

 คงค้าง ณ 

วันสิน้เดอืน

ยอดยกมา  236,826.63

มกราคม 5,137       10,693,100.00  4,000.00    42,249,700.51  4,022,000.00  56,968,800.51  56,595,356.24  373,444.27 

10,693,100.00 4,000.00    42,249,700.51 4,022,000.00 56,968,800.51 56,595,356.24 รวม
 

หมายเหตุ : การเรียกเก็บประจําเดือนมกราคม 2564 จากคลังจังหวัด จํานวน 15,736,925.66 บาท ณ วันที่          
16 กุมภาพันธ์ 2564  มียอดเรียกเก็บท่ีไม่สามารถเรียกเก็บได้จากคลังจังหวัด จํานวน 17,570.00 บาท และ
เจ้าหน้าที่คลังจังหวัดอยู่ระหว่างการตรวจสอบ โดยไม่สามารถแจ้งได้ว่าเป็นยอดเรียกเก็บของสมาชิกรายใด 
คณะกรรมการอํานวยการรับทราบให้ฝ่ายจัดการประสานเจ้าหน้าที่การเงินคลังจังหวัดเพ่ือสอบถามรายละเอียด        
หากไม่มีความคืบหน้า ให้ทําหนังสือสอบถามเป็นลายลักษณ์อักษรนําเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม  ……………………………………………………………………………………………………………………………………......……… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


