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3.2.3  เรื่องแจ้งจากฝ่ายจัดการ   
นายสมบูรณ์  ขวัญสง  ผู้จัดการ น าเรียนที่ประชุม ดังนี้   
 1. สรุปจ านวนสมาชิก ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 

รำยกำร จ ำนวนสมำชิก

จ ำนวนสมำชิกท้ังหมด            5,742
  - สมำชิก            5,508
  - สมำชิกสมทบ              234
สมำชิกยกมำ ณ 1 ม.ค. 65            5,477
สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างเดือน ม.ค. 65                33
สมาชิกพ้นสภาพระหว่างเดือน ม.ค. 65 (7)
โอนจากสมาชิกสมทบเป็นสมาชิกระหว่างเดือน ม.ค. 65                 5
สมำชิกสมทบยกมำ ณ 1 ม.ค. 65              232
สมาชิกสมทบเข้าใหม่ระหว่างเดือน ม.ค. 65                 8
สมาชิกสมทบพ้นสภาพระหว่างเดือน ม.ค. 65 (1)
โอนจากสมาชิกสมทบเป็นสมาชิกระหว่างเดือน ม.ค. 65 (5)  

หมายเหตุ : สมาชิกและสมาชิกสมทบเข้าใหม่เดือนมกราคม 2565 เพศหญิงจ านวน 33 คน เพศชายจ านวน 8 คน 
 
 2. รายงานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 

จ ำนวนเงิน คิดเป็นร้อยละ

1. สินทรัพย์รวม    4,739,633,961.92 100.00         

2. หนี สินรวม 1,528,349,988.24 32.25           

    - หนี สินภายนอก -

    - หนี สินภายใน 1,528,349,988.24

3. ทุนสหกรณ์    3,211,283,973.68 67.75           

รำยงำน

 
 

 
คณะกรรมการอ านวยการรับทราบ น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม   รับทราบ 
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 3. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได–้รายจ่าย ประจ าเดือนมกราคม 2565 

ม.ค.
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงำน

สูงกว่ำ (ต่ ำกว่ำ) 
แผนงำน

สูงกว่ำ (ต่ ำกว่ำ) 
คิดเป็นร้อยละของ

แผนงำน

1. รับสมาชิกและสมาชิกสมทบ
1.1 สมาชิก (คน) 400.00 33 8.25 (367) (91.75)
1.2 สมาชิกสมทบ (คน) 100.00 8 8.00 (92) (92.00)

รวม 500.00 41 8.20 (459) (91.80)
2. รับทุนเรือนหุ้น 200,000,000.00 12,651,240.00 6.33 (187,348,760.00) (93.67)
3. รับเงินฝากจากสมาชิก,สมาคมและสหกรณ์อ่ืน 700,000,000.00 84,700,180.18 12.10 (615,299,819.82) (87.90)
4. จ่ายเงินกู้ 1,800,000,000.00 132,303,206.16 7.35 (1,667,696,793.84) (92.65)
5. รายได้ 280,873,243.16    21,445,204.82 7.64 (259,428,038.34) (92.36)
6. ค่าใช้จ่าย 83,946,243.16      494,836.16 0.59 (83,451,407.00) (99.41)
7. ก้าไร 196,927,000.00    20,950,368.66 10.64 (175,976,631.34) (89.36)

ม.ค.
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงำน

สูงกว่ำ (ต่ ำกว่ำ) คิด
เป็นจ ำนวนเงินของ

แผนงำน

สูงกว่ำ (ต่ ำกว่ำ) 
คิดเป็นร้อยละของ

แผนงำน

5. รายได้
5.1รายได้ดอกเบี ยและผลตอบแทนจากการลงทุน
   5.1.1 ดอกเบี ยรับเงินให้กู้ 276,833,243.16 21,242,933.67 7.67 (255,590,309.49) (92.33)
   5.1.2 ดอกเบี ยรับเงินฝาก 1,500,000.00 111,894.44 7.46 (1,388,105.56) (92.54)
   5.1.3 ผลตอบแทนจากการลงทุน(ชสอ. 5.45) 1,250,000.00 - - (1,250,000.00) (100.00)

รวมรายได้ดอกเบี ยและผลตอบแทนจากการลงทุน 279,583,243.16    21,354,828.11 7.64 (258,228,415.05) (92.36)
5.2 รายได้ท่ิมิใช่ดอกเบี ย
   5.2.1 รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 60,000.00            4,800.00 8.00 (55,200.00) (92.00)
   5.2.2 ดอกเบี ยรับลูกหนี เงินกู้พ้นสภาพ 200,000.00          14,772.30 7.39 (185,227.70) (92.61)
   5.2.3 รายได้อ่ืน ๆ 30,000.00 66.41 0.22 (29,933.59) (99.78)
   5.2.4 รายได้ค่าธรรมเนียมเงินให้กู้ 1,000,000.00 70,738.00 7.07 (929,262.00) (92.93)

รวมรายได้ท่ิมิใช่ดอกเบี ย 1,290,000.00        90,376.71         7.01 (1,199,623.29) (92.99)
รวมรายได้ 280,873,243.16    21,445,204.82   7.64 (259,428,038.34) (92.36)

6. ค่าใช้จ่าย
   6.1 ค่าใช้จ่ายดอกเบี ยและการลงทุน 49,565,240.57      104.11 0.00 (49,565,136.46) (100.00)
   6.2 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ี 5,480,000.00        384,090.00 7.01 (5,095,910.00) (92.99)
   6.3 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 979,802.59          - - (979,802.59) (100.00)
   6.4 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสมาชิก 23,000,000.00      - - (23,000,000.00) (100.00)
   6.5 ค่าใช้จ่ายด้าเนินงานอ่ืน 4,921,200.00        110,642.05 2.25 (4,810,557.95) (97.75)

รวม 83,946,243.16      494,836.16       0.59 (83,451,407.00) (99.41)

รำยกำร
แผนงำน

รำยกำร
แผนงำน

ปี 2565
ผลกำรด ำเนินงำน

ปี 2565
ผลกำรด ำเนินงำน
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ผลการด าเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได–้รายจ่ายประจ าปี 2565 ประจ าเดือนมกราคม 2565(ต่อ) 

ม.ค.
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงำน

สูงกว่ำ (ต่ ำกว่ำ) 
คิดเป็นจ ำนวนเงิน

ของแผนงำน

สูงกว่ำ (ต่ ำกว่ำ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงำน

6.1 ค่าใช้จ่ายดอกเบี ยและการลงทุน
    6.1.1  ดอกเบี ยจ่ายเงินรับฝาก 49,065,240.57 104.11 0.00 (49,065,136.46) (100.00)
    6.1.2  ดอกเบี ยจ่ายเงินกู้ยืมสถาบันการเงินอ่ืน 500,000.00 - - (500,000.00) (100.00)

รวม 49,565,240.57 104.11        0.00             (49,565,136.46) (100.00)

ม.ค.
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงำน

สูงกว่ำ (ต่ ำกว่ำ) 
คิดเป็นจ ำนวนเงิน

ของแผนงำน

สูงกว่ำ (ต่ ำกว่ำ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงำน

6.2. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ี
    6.2.1 เงินเดือน 4,395,000.00 339,420.00 7.72 (4,055,580.00) (92.28)
    6.2.2 ค่าส้ารองบ้าเหน็จเจ้าหน้าท่ี 760,000.00 - - (760,000.00) (100.00)
    6.2.3 ค่าล่วงเวลา 50,000.00 38,100.00 76.20 (11,900.00) (23.80)
    6.2.4 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 120,000.00 2,800.00 2.33 (117,200.00) (97.67)
    6.2.5 ค่าการศึกษาบุตรเจ้าหน้าท่ี 55,000.00 - - (55,000.00) (100.00)
    6.2.6 ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายเกินประกันสังคม 100,000.00 3,770.00 3.77 (96,230.00) (96.23)

รวม 5,480,000.00   384,090.00  7.01 (5,095,910.00) (92.99)

ม.ค.
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงำน

สูงกว่ำ (ต่ ำกว่ำ) 
คิดเป็นจ ำนวนเงิน

ของแผนงำน

สูงกว่ำ (ต่ ำกว่ำ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงำน

6.3 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์
    6.3.1 ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 466,802.59 - - (466,802.59) (100.00)
    6.3.2 ค่าซ่อมแซมบ้ารุงรักษาสินทรัพย์ 300,000.00 - - (300,000.00) (100.00)
    6.3.3 ค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 100,000.00 - - (100,000.00) (100.00)
    6.3.4 ค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 3,000.00 - - (3,000.00) (100.00)
    6.3.5 ค่าเบี ยประกันอัคคีภัย 10,000.00 - - (10,000.00) (100.00)
    6.3.6 ค่าพัฒนาระบบ 100,000.00 - - (100,000.00) (100.00)

รวม 979,802.59      -             - (979,802.59) (100.00)

ม.ค.
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงำน

สูงกว่ำ (ต่ ำกว่ำ) 
คิดเป็นจ ำนวนเงิน

ของแผนงำน

สูงกว่ำ (ต่ ำกว่ำ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงำน

6.4 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสมาชิก
    6.4.1 ค่าเบี ยเลี ยงพาหนะส้าหรับสรรหากรรมการ 12,000,000.00 - - (12,000,000.00) (100.00)
    6.4.2 สวัสดิการคล้ายวันเกิดสมาชิก 11,000,000.00 - - (11,000,000.00) (100.00)

รวม 23,000,000.00 -             - (23,000,000.00) (100.00)

รำยกำร
แผนงำน

รำยกำร
แผนงำน

ปี 2565
ผลกำรด ำเนินงำน

ปี 2565
ผลกำรด ำเนินงำน

รำยกำร
แผนงำน

รำยกำร
แผนงำน

ปี 2565
ผลกำรด ำเนินงำน

ปี 2565
ผลกำรด ำเนินงำน
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 ผลการด าเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได–้รายจ่ายประจ าปี2565 ประจ าเดือนมกราคม 2565(ต่อ) 

ม.ค.
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงำน

สูงกว่ำ (ต่ ำกว่ำ) 
คิดเป็นจ ำนวนเงิน

ของแผนงำน

สูงกว่ำ (ต่ ำกว่ำ) 
คิดเป็นร้อยละของ

แผนงำน

6.5. ค่าใช้จ่ายด้าเนินงานอ่ืน
   6.5.1 ค่าเบี ยประชุม 869,200.00 65,500.00 7.54 (803,700.00) (92.46)
   6.5.2 ค่าเบี ยเลี ยงพาหนะ 360,000.00 18,150.00 5.04 (341,850.00) (94.96)
   6.5.3 ค่ารับรอง 50,000.00 3,412.00 6.82 (46,588.00) (93.18)
   6.5.4 ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 100,000.00 - - (100,000.00) (100.00)
   6.5.5 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่ 1,020,000.00 - - (1,020,000.00) (100.00)
   6.5.6 ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา 20,000.00 - - (20,000.00) (100.00)
   6.5.7 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 120,000.00 - - (120,000.00) (100.00)
   6.5.8 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 80,000.00 - - (80,000.00) (100.00)
   6.5.9 ค่าตอบแทนหน่วยงานและจนท.การเงิน 550,000.00 - - (550,000.00) (100.00)
   6.5.10 ค่าน ้าประปา 3,000.00 69.55 2.32 (2,930.45) (97.68)
   6.5.11 ค่าไฟฟ้า 100,000.00 - - (100,000.00) (100.00)
   6.5.12 ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต 40,000.00 537.14 1.34 (39,462.86) (98.66)
   6.5.13 ค่าไปรษณีย์และอากรแสตมป์ 80,000.00 14,870.00 18.59 (65,130.00) (81.41)
   6.5.14 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 25,000.00 3,043.00 12.17 (21,957.00) (87.83)
   6.5.15 ค่าธรรมเนียมชมรมเครือข่ายสหกรณ์ 6,000.00 - - (6,000.00) (100.00)
   6.5.16 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมพัฒนากิจการ 350,000.00 - - (350,000.00) (100.00)
   6.5.17 ค่าบริการเว็บไซต์ 12,000.00 - - (12,000.00) (100.00)
   6.5.18 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ 50,000.00 - - (50,000.00) (100.00)
   6.5.19 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 30,000.00 893.00 2.98 (29,107.00) (97.02)
   6.5.20 ค่าใช้จ่ายด้าเนินคดี 20,000.00 - - (20,000.00) (100.00)
   6.5.21 ค่าเช่าเคร่ืองและถ่ายเอกสาร 100,000.00 4,167.36 4.17 (95,832.64) (95.83)
   6.5.22 ค่าใช้จ่ายวัสดุงานบ้านงานครัว 36,000.00 - - (36,000.00) (100.00)
   6.5.23 ค่างบกลาง 900,000.00    - - (900,000.00) (100.00)

รวม 4,921,200.00 110,642.05 2.25              (4,810,557.95) (97.75)
     ครุภัณฑ์ 643,000.00 - - (643,000.00) (100.00)

รวม 643,000.00 - - (643,000.00) (100.00)

รำยกำร
แผนงำน

ปี 2565
ผลกำรด ำเนินงำน

 
หมายเหตุ : ข้อ 6.5.19 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดระหว่างเดือนมกราคม 2565 
 - ซ้ือ Premium ID Line@nhpcoop   จ านวน  475  บาท 
 - จ่ายค่าหนังสือพิมพ์    จ านวน  418  บาท 
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ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้ยืม
99.05 

ราย ด้ค่าธรรมนียมเงินกู้
0.33 

ราย ด้อ่ืน
0.01 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
0.02 

ดอกเบ้ียรับลน.พ้นสภาพ
0.07 ดอกเบ้ียรับเงินฝาก

0.52 

ราย ด้ ณ 31 มกราคม 2565

ดอกเบี้ยรับเงินใหกู้้ยืม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก

ราย ด้อื่น

ราย ด้ค่าธรรมเนียมเงินให้กู้

ดอกเบี้ยรับลน.เงนิกู้พน้สภาพ

คชจ.ดอกเบ้ียและลงทุน 
0.02 

คชจ.เจ้าหน้าที่
77.62 

คชจ.ด าเนินงานอ่ืน
22.36 

ค่าใช้จ่าย ณ 31 มกราคม 2565

คชจ.ดอกเบี้ยและการลงทนุ

คชจ.เกี่ยวกับเจ้าหนา้ที่

คชจ.ด าเนินงานอื่น

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก า รสุทธิ
97.69 

ค่าใช้จ่าย
2.31 

ราย ด้ ค่าใช้จ่าย ก า ร ณ 31 มกราคม 2565

ราย ด้    

ก า รสุทธิ

ค่าใช้จ่าย
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20.95 

19.30 

16.42 

20.15 

19.21 

20.18 

19.67 

20.28 
20.74 

20.00 

20.55 

9.18 

 8.00

 10.00

 12.00

 14.00

 16.00

 18.00

 20.00

 22.00

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

การเปรียบเทียบก า รก่อนปรับปรุงของสหกรณ์ตามแ นงานปี 2565 และปี 2564

 ลการด าเนินงานปี 2565  ลการด าเนินงานปี 2564

หน่วย : ล้านบาท

แ นงานปี 2565
16.39

คณะกรรมการอ านวยการรับทราบ น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(22.72) 
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7.26 

3.35 
2.28 

1.14 

4.15 
2.45 

3.67 
5.32 

6.44 

15.60 15.02 

10.27 
10.32 

 -

 2.00

 4.00

 6.00

 8.00

 10.00

 12.00

 14.00

 16.00

 18.00

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

การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องระหว่างเดือน ม.ค. 2565 และเดือน ม.ค. ธ.ค. 2564

ปี 2564

ปี 2565

4. เรื่องรายงานการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง ประจ าเดือนมกราคม 2565 
การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามกฎกระทรวง ก าหนดให้ด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่ง

และไม่เกินร้อยละยี่สิบของยอดเงินฝากทั้งหมด ส าหรับสินทรัพย์สภาพคล่องประจ าเดือนมกราคม 2565 อัตราร้อยละ 
10.32 ประจ าเดือนธันวาคม 2564 อัตราร้อยละ 10.27  อัตราสภาพคล่องเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 0.05 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ข้อมูลเงินฝากและเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 
สหกรณ์มีเงินฝากธนาคารจ านวน 108,200,735.73 บาท รายละเอียดดังนี้ 
- ธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์(ดบ.0.125) จ านวน  97,482,444.27  บาท 
- ธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน จ านวน   1,000.00  บาท 
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์-ออมทรัพย์(ดบ.0.10) จ านวน 44,207.16  บาท 
- ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร-ออมทรัพย์พิเศษ(ดบ.0.45) จ านวน 10,673,084.30  บาท 

สหกรณ์มีเงินลงทุนระยะยาวจ านวน 25,578,000.00 บาท รายละเอียดดังนี้ 
- หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 15,378,000.00  บาท 
- หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต  จ านวน 200,000.00  บาท 
- หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จ ากัด จ านวน 10,000,000.00  บาท 

สหกรณ์มีเงินลงทุนกับสหกรณ์อื่นจ านวน 57,086,378.43 บาท รายละเอียดดังนี้ 
- เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จ ากัด (6 เดือน/ดบ.2.75)  จ านวน 421,561.90  บาท 
- เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสุราษฎร์ธานี จ ากัด (อพ./ดบ.2.70) จ านวน  50,664,816.53  บาท 
- เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(12เดือน/ดบ.1.75) จ านวน 1,000,000.00  บาท 
- เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย(12เดือน/ดบ.1.60) จ านวน 5,000,000.00  บาท 

คณะกรรมการอ านวยการรับทราบ น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 

หน่วย : ร้อยละ 
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5. การกระจายของเงินรับฝาก ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 

เงินฝำก (อท+อพ+อพ.เฉลิม) (ดบ.1.80-2.80%) จ ำนวนบัญชี จ ำนวนเงิน
เปิดบัญชีเงินฝากยอดเป็น 0 1,138 -                         
ยอดคงเหลือต้่ากว่า 100 1,063 35,356.26                
101-100,000 3,737 21,496,137.40          

100,001-1,000,000 546 224,192,824.08        

1,000,001-5,000,000 258 514,151,434.66        

5,000,001-10,000,000 26 165,387,357.74        

มากกว่า10,000,001 10 286,441,249.66        
รวมเงินฝำกสมำชิกประเภทออมทรัพย์ 6,778 1,211,704,359.80     

ไม่เกิน 100,000 804 33,677,966.43          
100,001-500,000 376 80,903,339.14          

500,001-1,000,000 27 17,174,536.87          

มากกว่า1,000,001 18 49,813,128.17          
รวมเงินฝำกสมำชิกประเภทประจ ำ 1,225 181,568,970.61       

รวมเงินรับฝำกจำกสมำชิก 8,003 1,393,273,330.41     

เงินฝำกออมทรัพย์ จ ำนวนบัญชี จ ำนวนเงิน
สมาคมฌาปนกิจฯสมาชิกสหกรณ์ (ดบ.1.80/2.80%) 7 31,656,567.90          
สหกรณ์อ่ืน (ดบ.2.50%)
 - สหกรณ์การเกษตรเมืองนครศรีธรรมราช  จ้ากัด 1 10,839,224.21          
 - สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จ้ากัด 1 11,692,144.65          
 - สหกรณ์การเกษตรเขาขาว  จ้ากัด 1 1,223,261.81            

รวมเงินฝำกจำกสมำคมฯ/สหกรณ์อ่ืนประเภทออมทรัพย์ 10 55,411,198.57         
เงินฝำกประจ ำ 12 เดือน (ดบ.2.50/3.00/3.20%)

 - สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จ้ากัด (ดบ.3.00%) 1 33,229,463.03
 - สหกรณ์การเกษตรพัฒนาชนบทนบพิต้า จ้ากัด (ดบ.2.50/3.20%) 1 21,858,681.84
 - สหกรณ์นิคมทุ่งสง จ้ากัด (ดบ.3.00%) 1 374,204.60

รวมเงินฝำกจำกสหกรณ์อ่ืนประเภทประจ ำ 3 55,462,349.47         
รวมเงินฝำกจำกสหกรณ์อ่ืน/สมำคมฯ 13 110,873,548.04       

เงินรับฝำกจำกสมำชิก

เงินฝำก (12,24,36,48 เดือน/สุขใจ/บุตร/สร้ำงสุข/สะสมจนท.) (ดบ.3.40-4.50%)

เงินฝำกจำกสมำคมฯ/สหกรณ์อ่ืนประเภทออมทรัพย์

 
 
 

หมายเหตุ : สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิกร้อยละ 92.63 โดยแบ่งเป็นประเภทออมทรัพย์ร้อยละ 80.56 ประเภท 
ประจ าร้อยละ 12.07 ของเงินฝากทั้งหมด และรับฝากเงินจากภายนอกร้อยละ 7.37 โดยแบ่งเป็นสหกรณ์อ่ืน 
ประเภทออมทรัพย์ร้อยละ 1.58 สหกรณ์อ่ืนประเภทประจ าร้อยละ 3.69 สมาคมฯ ร้อยละ 2.10 ของเงินฝากทั้งหมด 
คณะกรรมการอ านวยการรับทราบ น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม   รับทราบ 
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6. แหล่งที่มาของเงินทุนและแหล่งใช้ไปของเงินทุนที่จะน าไปลงทุนระยะสั้นและระยะยาว 
หน่วย : บาท

ระยะสั น ระยะยาว รวม
1. ทุนเรือนหุ้น -                    2,814,718,290.00   2,814,718,290.00   59.39             
2. ทุนส้ารอง -                    171,085,576.84     171,085,576.84     3.61               
3. ทุนสะสม 3,914,924.24        17,612,565.94       21,527,490.18       0.45               
4. ก้าไรสุทธิ 20,950,368.66       -                    20,950,368.66       0.44               
5. ก้าไรสุทธิรอการจัดสรร 183,004,013.50     -                    183,004,013.50     3.86               
6. เงินรับฝาก 1,267,115,558.37   237,031,320.08     1,504,146,878.45   31.74             
7. เงินกู้ยืม -                    -                    -                    -                
8. หนี สินหมุนเวียน 19,709,711.47       -                    19,709,711.47       0.42               
9. หนี สินไม่หมุนเวียน -                    4,491,632.82        4,491,632.82        0.08               

รวม 1,494,694,576.24   3,244,939,385.68   4,739,633,961.92   100.00            

ระยะสั น ระยะยาว รวม
1. เงินสด / เงินฝากธนาคาร 108,210,735.73     -                    108,210,735.73     2.28               
2. เงินให้กู้แก่สมาชิก 295,282,810.88     4,251,092,255.91   4,546,375,066.79   95.92             
3. สหกรณ์อ่ืนกู้ -                    -                    -                    -                
4. ลงทุนอ่ืน -                    25,578,000.00       25,578,000.00       0.54               
5. เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 57,086,378.43       -                    57,086,378.43       1.20               
6. สินทรัพย์หมุนเวียน/อ่ืน 765,611.28           -                    765,611.28           0.02               
7. ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ -                    1,618,169.69        1,618,169.69        0.03               

รวม 461,345,536.32     4,278,288,425.60   4,739,633,961.92   100.00            

รายการ
แหล่งใช้ไปของเงินทุน คิดเป็นร้อยละของ

แหล่งใช้ไปของเงินทุน

รายการ
แหล่งท่ีมาของเงินทุน คิดเป็นร้อยละของ

แหล่งท่ีมาของเงินทุน
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บทสรุป : จากข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 สหกรณ์ใช้แหล่งเงินทุนภายในซึ่งประกอบด้วยทุนเรือนหุ้น   
ร้อยละ 59.39 เงินรับฝากทุกประเภทร้อยละ 31.74  และเงินทุนอ่ืนๆร้อยละ 8.87 โดยสหกรณ์ฯใช้เงินลงทุนที่มี
อยู่ทั้งจ านวนเพ่ือให้สมาชิกกู้ยืมร้อยละ 95.92 (เป็นเงินให้กู้ระยะยาวร้อยละ 89.69 เงินให้กู้ระยะสั้นร้อยละ 6.23) 
เงินลงทุนอื่นอีกร้อยละ 4.08 แสดงให้เห็นว่า ณ ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีแหล่งเงินทุนภายในเพียงพอต่อการบริหารงาน
จงึไม่จ าเป็นต้องใช้เงินจากแหล่งเงินทุนภายนอก (กู้ยืมสถาบันการเงินอ่ืน) ส่งผลให้ไม่เกิดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่ายธนาคาร 
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ส่วนต่างการน าแหล่งเงินทุนระยะส้ันสูงกว่า (ต่ ากว่า)
ลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว

ปี 2564

ปี 2565

หน่วย : เปอร์เซ็นต ์
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สมาชิกทั้งหมด 5,742 คน  
– สมาชิกมียอดคงค้างด้านสินเชื่อจ านวน 3,755 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 65.39 ของสมาชิกท้ังหมด 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก ฉุกเฉิน จ านวน  1,592 ราย  เป็นเงิน 262,518,723.93  บาท  
 เงินให้กู้แก่สมาชิก สามญั (ลน.ปกติ) จ านวน  3,645 ราย  เป็นเงิน 4,210,548,322.20  บาท 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก สามญั (ลน.ปรบัโครงสร้างหนี้) จ านวน  43 ราย  เป็นเงิน 46,110,123.04  บาท 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก สามญั (ลน.พ้นสมาชิกสภาพ) จ านวน 2 ราย เป็นเงิน 3,174,244.06  บาท 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก สามญั (ค่าเผื่อหน้ีลน.พ้นสมาชิกสภาพ) จ านวน 1 ราย เป็นเงิน 77,959.62  บาท 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก สามญั (ลน.ตามค าพิพากษา) จ านวน 3 ราย เป็นเงิน 186,900.94  บาท 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก พิเศษ (รวมกูเ้งินปันผล) จ านวน 308 ราย เป็นเงิน 23,758,793.00  บาท 
  รวม  เป็นเงิน 4,546,375,066.79  บาท 
– สมาชิกมียอดคงเหลือด้านเงินฝากจ านวน 5,579 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ  97.16 ของสมาชิกท้ังหมด 
 รวมสมาชิกมีส่วนร่วมในธุรกิจของสหกรณ์จ านวน 5,650 รายคิดเป็นร้อยละ 98.39 ของสมาชิกทั้งหมด 
 

รายละเอียดการส่งเรียกเก็บประจ าเดือนมกราคม 2565 

เดือน จ ำนวนรำย ทุนเรือนหุ้น
 

ค่ำธรรมเนียม
แรกเข้ำ

 เงินกู้ทุกประเภท
(ต้น+ดอกเบ้ีย)

เงินฝำก รวมเรียกเก็บ  เก็บได้ ณวันส้ินเดือน
 คงค้ำง ณ 
วันส้ินเดือน

มกรำคม 5,473       9,082,760.00      3,400.00    43,823,097.08     4,736,300.00    57,645,557.08    57,087,048.48     558,508.60 
9,082,760.00      3,400.00    43,823,097.08    4,736,300.00   57,645,557.08    57,087,048.48    รวม

 
 
คณะกรรมการอ านวยการรับทราบ น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


