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3.2.5  เรื่องแจ้งจากฝ่ายจัดการ   
นายสมบูรณ์  ขวัญสง  ผู้จัดการ นําเรียนที่ประชุม ดังนี้   
  1. สรุปจํานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 

รายการ    31 ตุลาคม 2561

จ านวนสมาชิกทั งหมด                      4,615

  - สมาชิก                      4,279

  - สมาชิกสมทบ                        336

สมาชิกยกมา   01 ม.ค. 61                      4,201

เขา้ใ ม ระ   างเดือนม.ค.-ต.ค.61                        130

สมาช ิพน้สภาพระ   างเดือน ม.ค.-ต.ค.61

  - ลาออ                          59

  - เส ยช  ติ                            4

สมาช ิสมทบยา้ยเปน็สมาช ิสามัญ                          11

สมาชิกสมทบยกมา   01 ม.ค. 61                        321

เขา้ใ ม ระ   างเดือนม.ค.-ต.ค.61                          47

สมาช ิพน้สภาพระ   างเดือน ม.ค.-ต.ค.61                          21

สมาช ิสมทบยา้ยเปน็สมาช ิสามัญ                          11    

 2. รายงานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 
จ านวนเงิน คิดเปน็รอ้ยละ

1. สินทรัพย์ร ม   3,557,062,814.81 100.00         

2.  น ้สินร ม 1,207,045,892.98 33.93           

    -  น ้สินภายนอ 50,000,000.00

    -  น ้สินภายใน 1,157,045,892.98

3. ทุนส  รณ์   2,350,016,921.83 66.07           

รายงาน

 

 
คณะกรรมการอํานวยการรับทราบ นําเรียนที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม   รับทราบ 
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3. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้–รายจ่าย ประจําเดือนตุลาคม 2561 

ต.ค. ม.ค.-ต.ค.
คิดเปน็ร้อยละ

ของ ผนงาน

สงูกว่า (ต่ ากว่า) 

คิดเปน็จ านวนเงิน

ของ ผนงาน

สงูกว่า (ต่ ากว่า) 

คิดเปน็ร้อยละ

ของ ผนงาน

1. รับสมาชิ และสมาชิ สมทบ

1.1 สมาชิ 200                     5 130 65.00 (70) (35)

1.2 สมาชิ สมทบ 100                     4 47 23.50 (53) (53)

ร ม 300 9 177 59.00 (123) (41)

2. รับทนุเรือน ุ้น 200,000,000.00     23,265,440.00 195,248,720.00 97.62 (4,751,280.00) (2.38)

3. รับเงินฝา จา สมาชิ ,สมาคมและส  รณ์อื น 700,000,000.00     83,351,438.82 777,577,281.88 111.08 77,577,281.88 11.08

4. จ ายเงินใ  ู้้แ  สมาชิ 900,000,000.00     240,410,359.60 1,319,357,440.22 146.60 419,357,440.22 46.60
5. รายได้ 219,885,806.00     17,665,072.11 172,235,775.94 78.33 (47,650,030.06) (21.67)

6. ค าใช้จ าย 79,458,746.00       2,347,200.97 21,791,997.92 27.43 (57,666,748.08) (72.57)

7.  ําไร 140,427,060.00     15,317,871.14 150,443,778.02 107.13 10,016,718.02 7.13

ต.ค. ม.ค.-ต.ค.
คิดเปน็ร้อยละ

ของ ผนงาน

สงูกว่า (ต่ ากว่า) 

คิดเปน็จ านวนเงิน

ของ ผนงาน

สงูกว่า (ต่ ากว่า) 

คิดเปน็ร้อยละ

ของ ผนงาน

5. รายได้

5.1รายได้ดอ เบ ้ยและผลตอบแทนจา  ารลงทุน

   5.1.1 ดอ เบ ้ยรับเงินใ  ู้้ 218,415,806.00     17,623,783.48 170,995,036.46 78.29 (47,420,769.54) (21.71)

   5.1.2 ดอ เบ ้ยรับเงินฝา 70,000.00             134.18 76,069.53 108.67 6,069.53 8.67

   5.1.3 ผลตอบแทนจา  ารลงทนุ 880,000.00           - 815,034.00 92.62 (64,966.00) (7.38)

          (เงินปนัผลจา  ชสอ.ร้อยละ5.80) - 

ร มรายได้ดอ เบ ้ยและผลตอบแทนจา  ารลงทุน 219,365,806.00     17,623,917.66 171,886,139.99 78.36 (47,479,666.01) (21.64)

5.2 รายได้ทิ มิใช ดอ เบ ้ย

   5.2.1 รายได้ค าธรรมเน ยมแร เข้า 40,000.00             1,300.00 22,500.00 56.25 (17,500.00) (43.75)

   5.2.2 เงินเฉล  ยคืนตามส  นธรุ ิจ(ชสอ.ร้อยละ 3.80) -                      - - - 0.00 0.00

   5.2.3 ดอ เบ ้ยรับลู  น ้เงิน ู้พน้สภาพ 450,000.00           32,157.93 315,152.60 70.03 (134,847.40) (29.97)

   5.2.4 รายได้อื น  30,000.00             7,696.52 11,983.35 39.94 (18,016.65) (60.06)

ร มรายได้ทิ มิใช ดอ เบ ้ย 520,000.00           41,154.45            349,635.95           67.24 (170,364.05) (32.76)

ร มรายได้ 219,885,806.00     17,665,072.11      172,235,775.94     78.33 (47,650,030.06) (21.67)

6. ค าใช้จ าย

   6.1 ค าใช้จ ายดอ เบ ้ยและ ารลงทนุ 58,164,600.00       1,591,819.33 13,292,833.89 22.85 (44,871,766.11) (77.15)

   6.2 ค าใช้จ ายเ   ย  ับเจ้า น้าท  5,054,480.00         303,015.00 2,965,660.00 58.67 (2,088,820.00) (41.33)

   6.3 ค าใช้จ ายเ   ย  ับอาคารสถานท  และอุป รณ์ 1,001,024.00         300.00 164,216.76 16.40 (836,807.24) (83.60)

   6.4 ค าใช้จ ายเ   ย  ับสมาชิ 11,661,520.00       341,000.00 3,508,100.00 30.08 (8,153,420.00) (69.92)

   6.5 ค าใช้จ ายดําเนินงานอื น 3,577,122.00         111,066.64 1,861,187.27 52.03 (1,715,934.73) (47.97)

ร ม 79,458,746.00       2,347,200.97        21,791,997.92       27.43 (57,666,748.08) (72.57)

รายการ
 ผนงาน

รายการ
 ผนงาน

ป ี2561

ป ี2561

ผลการด าเนินงาน
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ผลการดําเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้–รายจ่ายประจําปี 2561 ประจําเดือนตุลาคม 2561(ต่อ) 

ต.ค. ม.ค.-ต.ค.
คิดเป็นร้อยละ

ของ ผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่) 

คิดเป็นจ านวนเงนิ

ของ ผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่) 

คิดเป็นร้อยละ

ของ ผนงาน

6.1 ค าใชจ้ ายดอ เบ ้ยและ ารลงทนุ

    6.1.1  ดอ เบ ้ยจ ายเงินรับฝา 42,414,600.00     1,443,422.08 10,143,044.10 23.91 (32,271,555.90) (76.09)

    6.1.2  ดอ เบ ้ยจ ายเงิน ูย้มืสถาบนั ารเงินอื น 15,750,000.00     148,397.25 3,149,789.79 20.00 (12,600,210.21) (80.00)

ร ม 58,164,600.00     1,591,819.33  13,292,833.89    43.91             (44,871,766.11) (77.15)

ต.ค. ม.ค.-ต.ค.
คิดเป็นร้อยละ

ของ ผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่) 

คิดเป็นจ านวนเงนิ

ของ ผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่) 

คิดเป็นร้อยละ

ของ ผนงาน

6.2. ค าใชจ้ ายเ   ย  บัเจ้า น้าท  - 

    6.2.1 เงินเดือน 3,547,660.00       294,250.00 2,861,740.00 80.67 (685,920.00) (19.33)

    6.2.2 ค าสํารองบําเ น็จเจ้า น้าท  1,293,820.00       - - - (1,293,820.00) (100.00)

    6.2.3 ค าล  งเ ลา 20,000.00           - - - (20,000.00) (100.00)

    6.2.4 เงินสมทบ องทนุประ นัสังคม 120,000.00         8,765.00 80,970.00 67.48 (39,030.00) (32.53)

    6.2.5 ค า ารศ  ษาบตุรเจ้า น้าท  43,000.00           - 22,950.00 53.37 (20,050.00) (46.63)

    6.2.6 ค ารั ษาพยาบาลเบ ิจ ายเ นิประ นัสังคม 30,000.00           - - - (30,000.00) (100.00)

ร ม 5,054,480.00       303,015.00    2,965,660.00      58.67 (2,088,820.00) (41.33)

ต.ค. ม.ค.-ต.ค.
คิดเป็นร้อยละ

ของ ผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่) 

คิดเป็นจ านวนเงนิ

ของ ผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่) 

คิดเป็นร้อยละ

ของ ผนงาน

6.3 ค าใชจ้ ายเ   ย  บัอาคารสถานท  และอปุ รณ์ - 

    6.3.1 ค าเสื อมราคาอาคารและอปุ รณ์ 550,000.00         - - - (550,000.00) (100.00)

    6.3.2 ค าซ อมแซมบํารุงรั ษาสินทรัพย์ 300,000.00         300.00 37,454.00 12.48 (262,546.00) (87.52)

    6.3.3 ค าดูแลระบบคอมพ ิเตอร์ 56,400.00           - 54,720.00 97.02 (1,680.00) (2.98)

    6.3.4 ค าภาษ โรงเรือนและท  ดิน 9,624.00             - 9,624.00 100.00 0.00 0.00
    6.3.5 ค าเบ ้ยประ นัอคัค ภยั 10,000.00           - 8,418.76 84.19 (1,581.24) (15.81)
    6.3.6 ค าพฒันาระบบ 75,000.00           - 54,000.00 72.00 (21,000.00) (28.00)

ร ม 1,001,024.00       300.00          164,216.76        16.40 (836,807.24) (83.60)

ต.ค. ม.ค.-ต.ค.
คิดเป็นร้อยละ

ของ ผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่) 

คิดเป็นจ านวนเงนิ

ของ ผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่) 

คิดเป็นร้อยละ

ของ ผนงาน

6.4.4 ค าใชจ้ ายเ   ย  บัสมาช ิ - 

    6.4.1 ค าเบ ้ยเล ้ยงพา นะสํา รับสรร า รรม าร 7,460,520.00       - 8,100.00 0.11 (7,452,420.00) (99.89)

    6.4.2 ส สัดิ ารคล้าย นัเ ดิสมาช ิ 4,201,000.00       341,000.00 3,500,000.00 83.31 (701,000.00) (16.69)

ร ม 11,661,520.00     341,000.00    3,508,100.00      30.08 (8,153,420.00) (69.92)

รายการ

ป ี2561

 ผนงาน

ผลการด าเนินงาน

รายการ
 ผนงาน

รายการ
 ผนงาน

ป ี2561
ผลการด าเนินงาน

ป ี2561
ผลการด าเนินงาน

รายการ

ป ี2561

 ผนงาน

ผลการด าเนินงาน
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ผลการดําเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้–รายจ่ายประจําปี2561 ประจําเดือนตุลาคม 2561 (ต่อ) 

ต.ค. ม.ค.-ต.ค.
คิดเป็นร้อยละ

ของ ผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่) 

คิดเป็นจ านวน

เงนิของ ผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่) 

คิดเป็นร้อยละของ

 ผนงาน

6.5. ค าใชจ้ ายดําเนินงานอื น

   6.5.1 ค าเบ ้ยประชมุ 589,600.00      50,450.00 426,800.00 72.39 (162,800.00) (27.61)

   6.5.2 ค าเบ ้ยเล ้ยงพา นะ 300,000.00      23,550.00 192,500.00 64.17 (107,500.00) (35.83)

   6.5.3 ค ารับรอง 50,000.00       3,709.00 38,069.00 76.14 (11,931.00) (23.86)

   6.5.4 ค าเครื องเข ยนแบบพมิพ์ 170,000.00      - 68,809.00 40.48 (101,191.00) (59.52)

   6.5.5 ค าใชจ้ าย นัประชมุใ ญ 838,000.00      - 788,055.00 94.04 (49,945.00) (5.96)

   6.5.6 ค าตอบแทนท  ปร  ษา 20,000.00       - - - (20,000.00) (100.00)

   6.5.7 ค าตอบแทนผู้ตร จสอบ จิ าร 75,000.00       - - - (75,000.00) (100.00)

   6.5.8 ค าธรรมเน นมผู้สอบบญัช 70,000.00       - - - (70,000.00) 0.00

   6.5.9 ค าตอบแทน น  ยงานและจนท. ารเงิน 450,000.00      - - - (450,000.00) (100.00)

   6.5.10 ค าน้ําประปา 3,000.00         - 771.51 25.72 (2,228.49) (74.28)

   6.5.11 ค าไฟฟา้ 100,000.00      7,515.86 70,917.54 70.92 (29,082.46) (29.08)

   6.5.12 ค าโทรศัพท์และอนิเตอร์เน็ต 50,000.00       2,839.78 26,444.54 52.89 (23,555.46) (47.11)

   6.5.13 ค าไปรษณ ยแ์ละอา รแสตมป์ 70,000.00       4,724.00 42,912.00 61.30 (27,088.00) (38.70)

   6.5.14 ค าธรรมเน ยมธนาคาร 80,000.00       3,207.00 29,225.00 36.53 (50,775.00) (63.47)

   6.5.15 ค าธรรมเน ยมชมรมเครือข ายส  รณ์ 4,522.00         - - - (4,522.00) (100.00)

   6.5.16 ค าใชจ้ ายส งเสริมพฒันา จิ าร 150,000.00      8,485.00 71,710.00 47.81 (78,290.00) (52.19)

   6.5.17 ค าบริ ารเ บ็ไซต์ 12,000.00       - 12,000.00 100.00 0.00 0.00

   6.5.18 ค าใชจ้ ายประชาสัมพนัธ์ 50,000.00       - - - (50,000.00) (100.00)

   6.5.19 ค าใชจ้ ายเบด็เตล็ด 20,000.00       3,715.00 17,775.00 88.88 (2,225.00) (11.13)

   6.5.20 ค าใชจ้ ายดําเนินคด 60,000.00       1,200.00 13,800.00 23.00 (46,200.00) (77.00)

   6.5.21 ค าเช าเครื องและถ ายเอ สาร 75,000.00       - 52,402.68 69.87 (22,597.32) (30.13)

   6.5.22 ค าใชจ้ าย สัดุงานบา้นงานครั 40,000.00       1,671.00 8,996.00 22.49 (31,004.00) (77.51)

   6.5.23 ค างบ ลาง 300,000.00      - - - (300,000.00) (100.00)

ร ม 3,577,122.00   111,066.64   1,861,187.27   52.03 (1,715,934.73) (47.97)

ต.ค. ม.ค.-ต.ค.
คิดเป็นร้อยละ

ของ ผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่) 

คิดเป็นจ านวน

เงนิของ ผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่) 

คิดเป็นร้อยละของ

 ผนงาน

     ค าครุภณัฑ์ 149,000.00 - 108,300.00 72.68 (40,700.00) (27.32)

ร ม 149,000.00 - 108,300.00 72.68 (40,700.00) (27.32)

รายการ
 ผนงาน

รายการ
 ผนงาน

ป ี2561
ผลการด าเนินงาน

ป ี2561
ผลการด าเนินงาน
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ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้ยืม 
99.28%

ดอกเบ้ียรับเงินฝาก
0.05%

รายได้อ่ืน
0.01%

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
0.01%

ดอกเบ้ียรับลน.พ้น
สภาพ
0.18%

ผลตอบแทนลงทุน
0.47%

รายได้ ณ 31 ตุลาคม 2561

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้ยืม

ดอกเบ้ียรับจากเงินฝาก

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

รายได้อ่ืน

ดอกเบ้ียรับลน.เงินกู้พ้นสภาพ

ผลตอบแทนจากการลงทุน

คชจ.ดอกเบ้ียและลงทุน
61.00%

คชจ.เจ้าหน้าท่ี
13.61%

คชจ.อาคาร/อุปกรณ์
0.75%

คชจ.เก่ียวกับสมาชิก
16.10%

คชจ.ดําเนินงานอ่ืน
8.54%

ค่าใช้จ่าย ณ 31 ตุลาคม 2561

คชจ.ดอกเบ้ียและการลงทุน

คชจ.เก่ียวกับเจ้าหน้าที่

คชจ.อาคาร/สถานที่อุปกรณ์

คชจ.เก่ียวกับสมาชิก

คชจ.ดําเนินงานอ่ืน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

กําไรสุทธิ
87.35 

ค่าใช้จ่าย
12.65 

รายได้-ค่าใช้จ่าย-กําไรสุทธิ ณ 31 ตุลาคม 2561

รายได้    

กําไรสุทธิ

ค่าใช้จ่าย
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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.

การเปรียบเทียบกําไรก่อนปรับปรุงตามแผนงานป  2561 กับกําไรระหว่างป  2560 ,ป  2561

ผลการดําเนินงานป  2561 ผลการดําเนินงานป  2560

หน่วย : ล้านบาท

11.70

แผนงานป  

คณะกรรมการอํานวยการรับทราบ นําเรียนที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม   รับทราบ 
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2.47 

3.66 

2.06 

1.11 1.06 1.30 1.19 1.02 
1.19 1.64 1.12 

2.31 

1.80 

3.60 
3.90 

2.91 

1.92 
1.49 

1.94 
1.57 

2.41 

1.69 

 -

 0.50

 1.00

 1.50

 2.00

 2.50

 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.

การดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องระหว่างเดือน ม.ค.-ต.ค. 2561 และเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2560

ป  2560
ป  2561

4. เรื่องรายงานการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่อง ประจําเดือนตุลาคม 2561 
การดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามกฎกระทรวง กําหนดให้ดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งและไม่

เกินร้อยละยี่สิบของยอดเงินฝากทั้งหมด สําหรับสินทรัพย์สภาพคล่อง ประจําเดือนตุลาคม 2561 อัตราร้อยละ 1.69
ประจําเดือนกันยายน 2561 อัตราร้อยละ 2.41  อัตราสภาพคล่องลดลงในอัตราร้อยละ 0.72 

 
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
คณะกรรมการอํานวยการรับทราบ นําเรียนที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : ร้อยละ 
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5. การกระจายของเงินฝาก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 

เงนิฝาก (อท+อพ+อพ.เฉลิม) (ดบ.1.75-4.00%) จ านวนบญัชี จ านวนเงนิ

เปดิบญัช เงินฝา ยอดเปน็ 0 523 -                           

ยอดคงเ ลือต ํา   า 100 1,039 31,908.24                  

100 - 100,000 3,277 17,666,208.53        

100,001-1,000,000 488 185,781,474.90      

1,000,001-5,000,000 155 297,509,367.72      

5,000,001-10,000,000 12 70,272,824.98        

มา    า10,000,001 10 178,713,919.60      

รวมเงนิฝากสมาชิกประเภทออมทรพัย์ 5,504 749,975,703.97     

ไม เ ิน 100,000 725 25,612,119.54        

100,001-500,000 232 43,510,339.86        

500,001-1,000,000 11 8,183,839.51          

มา    า1,000,001 6 13,828,983.78        

รวมเงินฝากสมาชกิประเภทประจ า 974 91,135,282.69       

รวมเงินรับฝากจากสมาชกิ 6,478 841,110,986.66     

เงนิฝากออมทรพัย์ จ านวนบญัชี จ านวนเงนิ

สมาคมฌาปน ิจฯสมาชิ ส  รณ์ (ดบ.1.75/3.00%) 6 2,016,489.29          

สหกร ์อ่ืน (ดบ.3.25%)

 - ส  รณ์ ารเ ษตรเมืองนครศร ธรรมราช  จํา ัด 1 16,914,116.01        

 - ส  รณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลม าราชนครศร ธรรมราช จํา ัด 1 77,857,887.33        

 - ส  รณ์ ารเ ษตรเขาขา   จํา ัด 1 25,627,405.36        

รวมเงนิฝากจากสมาคมฯ/สหกร อ่ื์นประเภทออมทรพัย์ 9 122,415,897.99         

เงนิฝากประจ า 12 เดือน (ดบ.3.50%)

 - ส  รณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราช ถิ   จํา ัด 1 50,000,000.00

 - ส  รณ์ออมทรัพย์ รมค บคุมโรค จํา ัด 1 20,000,000.00

 - ส  รณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลม าราชนครศร ธรรมราช จํา ัด 1 90,000,000.00

 - ส  รณ์ ารเ ษตรพฒันาชนบทนบพตํิา จํา ัด 1 15,000,000.00

 - ส  รณ์นิคมทุ งสง จํา ัด 1 10,000,000.00

รวมเงนิฝากจากสหกร อ่ื์นประเภทประจ า 5 185,000,000.00         

รวมเงนิฝากจากสหกร อ่ื์น/สมาคมฯ 14 307,415,897.99         

  สมาชิ 1,007 ราย 40,803,435.66        

  สมาคมฌาปน ิจสงเคราะ ์ 1 ราย 1,148,003.16          

41,951,438.82       

ปริมา ธุรกิจดา้นการรับฝากเงินประจ าเดอืนตลุาคม 2561

เงินรับฝากจากสมาชกิ

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

เงินฝากจากสมาคมฯ/สหกร ์อ่ืนประเภทออมทรัพย์

รวม
 

 

หมายเหตุ : สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิกร้อยละ 75.66 โดยแบ่งเป็นประเภทออมทรัพย์ร้อยละ 61.15 ประเภท 
ประจําร้อยละ 14.51 ของเงินฝากทั้งหมด และรับฝากเงินจากภายนอกร้อยละ 24.34 โดยแบ่งเป็นสหกรณ์อ่ืน 
ประเภทออมทรัพย์ร้อยละ 10.70 สหกรณ์อ่ืนประเภทประจําร้อยละ 13.54 สมาคมฯ ร้อยละ 0.10 ของเงินฝากทั้งหมด  
คณะกรรมการอํานวยการรับทราบ นําเรียนที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม   รับทราบ 



20 

6. แหล่งที่มาของเงินทุนและแหล่งใช้ไปของเงินทุนที่จะนําไปลงทุนระยะสั้นและระยะยาว 
 น  ย : บาท

ระยะส้ัน ระยะยา ร ม

1. ทุนเรือน ุน้ -                    2,052,511,060.00   2,052,511,060.00   57.70             

2. ทุนสํารอง -                    124,204,663.43     124,204,663.43     3.49               

3. ทุนสะสม 3,540,614.42        19,316,805.96       22,857,420.38       0.64               

4.  ําไรสุทธิ 150,443,778.02     -                    150,443,778.02     4.23               

5. เงินรับฝา 859,346,406.64     289,180,478.01     1,148,526,884.65   32.29             

6. เงิน ูย้ืม 50,000,000.00       50,000,000.00       1.41               

7.  น ้สิน มนุเ  ยน 4,908,018.33        4,908,018.33        0.14               

8.  น ้สินไม  มนุเ  ยน 3,610,990.00        3,610,990.00        0.10               

ร ม 1,068,238,817.41   2,488,823,997.40   3,557,062,814.81   100.00            
 น  ย : บาท

ระยะส้ัน ระยะยา ร ม

1. เงินสด / เงินฝา ธนาคาร 18,518,142.59       -                    18,518,142.59       0.52               

2. เงินใ ้ ูแ้  สมาชิ 235,111,864.95     3,283,759,046.69   3,518,870,911.64   98.93             

3. ส  รณ์อื น ู้ -                    -                    -                    -                

4. ลงทุนอื น -                    15,578,000.00       15,578,000.00       0.44               

5. สินทรัพย์ มนุเ  ยน/อื น 892,528.66           892,528.66           0.03               

6. ท  ดิน อาคาร อปุ รณ์ 3,203,231.92        3,203,231.92        0.08               

ร ม 254,522,536.20     3,302,540,278.61   3,557,062,814.81   100.00            

ราย าร
แ ล งท  มาของเงินทุน คิดเปน็ร้อยละของ

แ ล งท  มาของเงินทุน

ราย าร
แ ล งใช้ไปของเงินทุน คิดเปน็ร้อยละของ

แ ล งใชไ้ปของเงินทุน
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บทสรุป :  จากข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561 สหกรณ์มีแหล่งเงินทุนภายในร้อยละ 98.59 แหล่งเงินทุนจากภายนอก
ร้อยละ 1.41 จากเงินทุนที่มีสหกรณ์ได้นําไปลงทุนโดยให้สมาชิกกู้ยืมร้อยละ 98.93 เป็นเงินลงทุนอื่นร้อยละ 1.07 จาก
ข้อมูลดังกล่าวสหกรณน์ําเงินไปลงทุนโดยใช้แหล่งเงินทุนภายในมากกว่าแหล่งเงินทุนภายนอก ทําให้ลดค่าใช้จ่ายในส่วน
ของดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้สถาบันการเงินอ่ืนลงได้ และหากดูจากส่วนต่างของการลงทุนแล้วนั้นสหกรณ์นําเงินลงทุนที่ได้มา
ระยะสั้นไปลงทุนในระยะยาว (เงินให้สมาชิกกู้ที่จะได้รับชําระเกิน 1 ปี)  
สมาชิกทั้งหมด 4,615 คน  
– สมาชิกมียอดคงค้างด้านสินเชื่อจํานวน 3,110 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 67.39 ของสมาชิกท้ังหมด 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก ฉุกเฉิน จํานวน  1,462 ราย  เป็นเงิน 175,856,600.78 บาท  
 เงินให้กู้แก่สมาชิก สามญั (ลน.ปกติ) จํานวน  2,975 ราย  เป็นเงิน 3,273,264,249.93 บาท 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก สามญั (ลน.ปรบัโครงสร้างหนี้) จํานวน  32 ราย  เป็นเงิน 34,546,051.33 บาท 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก สามญั (ลน.พ้นสมาชิกสภาพ) จํานวน 8 ราย เป็นเงิน 6,659,455.67 บาท 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก พิเศษ จํานวน 252 ราย เป็นเงิน 28,544,553.93 บาท 
  รวม  เป็นเงิน 3,518,870,911.64 บาท 
– สมาชิกมียอดคงเหลือด้านเงินฝากจํานวน 4,477 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 97.01 ของสมาชิกทั้งหมด 
 รวมสมาชิกมีส่วนร่วมในธุรกิจของสหกรณ์จํานวน 4,490 รายคิดเป็นร้อยละ 97.29 ของสมาชิกทั้งหมด 
คณะกรรมการอํานวยการรับทราบ นําเรียนที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม   รับทราบ 




