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3.2.3  เรื่องแจ้งจากฝ่ายจัดการ  ( หน้า 7 – 27 ) 
นายสมบูรณ์  ขวัญสง  ผู้จัดการ นําเรียนที่ประชุม ดังนี้   
 1. สรุปจํานวนสมาชิก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2562 

รายการ จ านวนสมาชิก

จ านวนสมาชิกทัง้หมด                       4,674

  - สมาชิก                       4,346

  - สมาชิกสมทบ                          328

สมาชิกยกมา ณ 01 ม.ค. 62                       4,306

เขา้ใหม่ระหวา่งเดือน ม.ค.-ก.พ. 62                            44

สมาชกิพน้สภาพระหวา่งเดือน ม.ค.-ก.พ. 62

  - ลาออก/พน้สภาพ                             7

  - เสียชวีติ                             2

สมาชกิสมทบยา้ยเปน็สมาชกิสามัญ                             5

สมาชิกสมทบยกมา ณ 01 ม.ค. 62                          326

เขา้ใหม่ระหวา่งเดือน ม.ค.-ก.พ. 62                            13

สมาชกิพน้สภาพระหวา่งเดือน ม.ค.-ก.พ. 62                             6

สมาชกิสมทบยา้ยเปน็สมาชกิสามัญ                             5  
 

  

 2. รายงานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2562 
จ านวนเงิน คิดเปน็รอ้ยละ

1. สินทรัพย์รวม   3,700,156,018.11 100.00         

2. หนี้สินรวม 1,357,872,404.23 36.70           

    - หนี้สินภายนอก 110,000,000.00

    - หนี้สินภายใน 1,247,872,404.23

3. ทุนสหกรณ์   2,342,283,613.88 63.30           

รายงาน

 
 

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

ก.พ. ม.ค.-ก.พ.
คิดเป็นร้อยละของ

แผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่)

 แผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่) 

คิดเป็นร้อยละของ

แผนงาน

1. รับสมาชกิและสมาชกิสมทบ

1.1 สมาชกิ 150.00 17 44 29.33 (106) (70.67)

1.2 สมาชกิสมทบ 60.00 3 13 8.67 (47) (78.33)

รวม 210.00 20 57 27.14 (153) (72.86)

2. รับทนุเรือนหุ้น 250,000,000.00 40,209,820.00 60,536,200.00 24.21 (189,463,800.00) (75.79)

3. รับเงินฝากจากสมาชกิ,สมาคมและสหกรณ์อืน่ 900,000,000.00 43,981,609.07 119,244,908.20 13.25 (780,755,091.80) (86.75)

4. จ่ายเงินกู้ 1,500,000,000.00 123,502,610.82 319,410,113.77 21.29 (1,180,589,886.23) (78.71)

5. รายได้ 240,399,657.26    16,966,419.85 34,402,301.77 14.31 (205,997,355.49) (85.69)

6. ค่าใชจ้่าย 95,026,857.26      1,587,668.31 2,069,906.71 2.18 (92,956,950.55) (97.82)

7. กาํไร 145,372,800.00    15,378,751.54 32,332,395.06 22.24 (113,040,404.94) (77.76)

ก.พ. ม.ค.-ก.พ.
คิดเป็นร้อยละของ

แผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่)

 คิดเป็นจ านวน

เงนิของแผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่) 

คิดเป็นร้อยละของ

แผนงาน

5. รายได้

5.1รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทนุ

   5.1.1 ดอกเบี้ยรับเงินใหกู้้ 238,962,657.26 16,927,623.41 34,344,969.66 14.37 (204,617,687.60) (85.63)

   5.1.2 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 120,000.00 1,204.98 2,480.14 2.07 (117,519.86) (97.93)

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

          (เงินปนัผลจาก ชสอ.ร้อยละ5.30)

รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทนุ 239,892,657.26    16,928,828.39 34,347,449.80 14.32 (205,545,207.46) (85.68)

5.2 รายได้ทิ่มิใชด่อกเบี้ย

   5.2.1 รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 27,000.00            2,300.00 7,000.00 25.93 (20,000.00) (74.07)

   5.2.2 เงินเฉล่ียคืนตามส่วนธุรกิจ(ชสอ.ร้อยละ 3.80) - - - - - - 

   5.2.3 ดอกเบี้ยรับลูกหนี้เงินกูพ้น้สภาพ 450,000.00          32,276.57 44,315.38 9.85 (405,684.62) (90.15)

   5.2.4 ดอกเบี้ยรับตามคําพพิากษา - - - - - - 

   5.2.5 รายได้อืน่ ๆ 30,000.00            3,014.89 3,536.59 11.79 (26,463.41) (88.21)

รวมรายได้ทิ่มิใชด่อกเบี้ย 507,000.00          37,591.46           54,851.97           10.82 (452,148.03) (89.18)

รวมรายได้ 240,399,657.26    16,966,419.85     34,402,301.77     14.31 (205,997,355.49) (85.69)

6. ค่าใชจ้่าย

   6.1 ค่าใชจ้่ายดอกเบี้ยและการลงทนุ 66,590,400.00      241,698.63 329,232.87 0.49 (66,261,167.13) (99.51)

   6.2 ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัเจ้าหน้าที่ 4,955,000.00        372,083.00 677,253.00 13.67 (4,277,747.00) (86.33)

   6.3 ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัอาคารสถานที่และอปุกรณ์ 911,825.26          10,244.00 10,244.00 1.12 (901,581.26) (98.88)

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

   6.5 ค่าใชจ้่ายดําเนินงานอืน่ 4,331,632.00        963,642.68 1,053,176.84 24.31 (3,278,455.16) (75.69)

รวม 95,026,857.26      1,587,668.31      2,069,906.71      2.18 (92,956,950.55) (97.82)

รายการ
แผนงาน

รายการ
แผนงาน

ป ี2562

ผลการด าเนินงาน

ป ี2562

ผลการด าเนินงาน
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ผลการดําเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้–รายจ่ายประจําป  2562 ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2562(ต่อ) 

ก.พ. ม.ค.-ก.พ.
คิดเป็นร้อยละ

ของแผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่) 

คิดเป็นจ านวนเงนิ

ของแผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่) 

คิดเป็นร้อยละของ

แผนงาน

6.1 ค่าใชจ้่ายดอกเบี้ยและการลงทนุ

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

    6.1.2  ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูย้มืสถาบนัการเงินอืน่ 5,925,000.00 241,698.63 329,232.87 5.56 (5,595,767.13) (94.44)

รวม 66,590,400.00     241,698.63        329,232.87     0.49               (66,261,167.13) (99.51)

ก.พ. ม.ค.-ก.พ.
คิดเป็นร้อยละ

ของแผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่) 

คิดเป็นจ านวนเงนิ

ของแผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่) 

คิดเป็นร้อยละของ

แผนงาน

6.2. ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัเจ้าหน้าที่ - 

    6.2.1 เงินเดือน 3,780,000.00 303,830.00 607,660.00 16.08 (3,172,340.00) (83.92)

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

    6.2.3 ค่าล่วงเวลา 100,000.00 51,550.00 51,550.00 51.55 (48,450.00) (48.45)

    6.2.4 เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม 110,000.00 9,203.00 10,543.00 9.58 (99,457.00) (90.42)

    6.2.5 ค่าการศึกษาบตุรเจ้าหน้าที่ 35,000.00 7,500.00 7,500.00 21.43 (27,500.00) (78.57)

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

รวม 4,955,000.00       372,083.00        677,253.00     13.67 (4,277,747.00) (86.33)

ก.พ. ม.ค.-ก.พ.
คิดเป็นร้อยละ

ของแผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่) 

คิดเป็นจ านวนเงนิ

ของแผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่) 

คิดเป็นร้อยละของ

แผนงาน

6.3 ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัอาคารสถานที่และอปุกรณ์ - 

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

    6.3.2 ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาสินทรัพย์ 300,000.00 620.00 620.00 0.21 (299,380.00) (99.79)

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

    6.3.4 ค่าภาษโีรงเรือนและที่ดิน 9,624.00 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         10,244.00          10,244.00       1.12 (901,581.26) (98.88)

ก.พ. ม.ค.-ก.พ.
คิดเป็นร้อยละ

ของแผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่) 

คิดเป็นจ านวนเงนิ

ของแผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่) 

คิดเป็นร้อยละของ

แผนงาน

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
แผนงาน

รายการ
แผนงาน

ป ี2562
ผลการด าเนินงาน

ป ี2562
ผลการด าเนินงาน

รายการ
แผนงาน

รายการ
แผนงาน

ป ี2562

ผลการด าเนินงาน

ป ี2562

ผลการด าเนินงาน
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ผลการดําเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้–รายจ่ายประจําป 2562 ประจําเดือนกุมภาพันธ์  2562(ต่อ) 

ก.พ. ม.ค.-ก.พ.
คิดเปน็ร้อยละ

ของแผนงาน

สงูกว่า (ต่ ากว่า) 

คิดเปน็จ านวนเงิน

ของแผนงาน

สงูกว่า (ต่ ากว่า) 

คิดเปน็ร้อยละของ

แผนงาน

6.5. ค่าใช้จ่ายดําเนินงานอื่น

   6.5.1 ค่าเบี้ยประชุม 650,000.00 74,900.00 117,700.00 18.11 (532,300.00) (81.89)

   6.5.2 ค่าเบี้ยเล้ียงพาหนะ 300,000.00 13,800.00 31,750.00 10.58 (268,250.00) (89.42)

   6.5.3 ค่ารับรอง 60,000.00 3,972.00 6,690.00 11.15 (53,310.00) (88.85)

   6.5.4 ค่าเคร่ืองเขียนแบบพมิพ์ 130,000.00 11,770.00 12,120.00 9.32 (117,880.00) (90.68)

   6.5.5 ค่าใช้จ่ายวนัประชุมใหญ่ 863,500.00 813,250.00 813,250.00 94.18 (50,250.00) (5.82)

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

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

   6.5.8 ค่าธรรมเนียมผู้สอบบญัชี 70,000.00 - - - (70,000.00) - 

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

   6.5.10 ค่าน้ําประปา 3,000.00 197.96 355.79 11.86 (2,644.21) (88.14)

   6.5.11 ค่าไฟฟา้ 100,000.00 8,565.70 8,565.70 8.57 (91,434.30) (91.43)

   6.5.12 ค่าโทรศัพทแ์ละอินเตอร์เน็ต 50,000.00 2,851.02 4,836.95 9.67 (45,163.05) (90.33)

   6.5.13 ค่าไปรษณีย์และอากรแสตมป์ 70,000.00 4,357.00 12,008.00 17.15 (57,992.00) (82.85)

   6.5.14 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 50,000.00 2,300.00 9,672.00 19.34 (40,328.00) (80.66)

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

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

   6.5.17 ค่าบริการเวบ็ไซต์ 12,000.00 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 1,354.00 2,395.00 9.58 (22,605.00) (90.42)

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

   6.5.21 ค่าเช่าเคร่ืองและถ่ายเอกสาร 90,000.00 12,451.00 18,463.40 20.51 (71,536.60) (79.49)

   6.5.22 ค่าใช้จ่ายวสัดุงานบา้นงานครัว 30,000.00 1,874.00 3,370.00 11.23 (26,630.00) (88.77)

   6.5.23 หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้ตามคําพิพากษา 0.00 - - - - - 

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

รวม 4,331,632.00    963,642.68      1,053,176.84  24.31 (3,278,455.16) (75.69)

ก.พ. ม.ค.-ก.พ.
คิดเปน็ร้อยละ

ของแผนงาน

สงูกว่า (ต่ ากว่า) 

คิดเปน็จ านวนเงิน

ของแผนงาน

สงูกว่า (ต่ ากว่า) 

คิดเปน็ร้อยละของ

แผนงาน

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

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

รายการ
แผนงาน

รายการ
แผนงาน

ป ี2562
ผลการด าเนินงาน

ป ี2562

ผลการด าเนินงาน
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ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้ยืม
99.83%

ดอกเบ้ียรับเงินฝาก
0.01%

รายได้อ่ืน
0.01%

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
0.02%

ดอกเบ้ียรับลน.พ้น
สภาพ
0.13%

รายได้ ณ 28 กุมภาพันธ์  2562

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้ยืม

ดอกเบ้ียรับจากเงินฝาก

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

รายได้อ่ืน

ดอกเบ้ียรับลน.เงินกู้พ้นสภาพ

คชจ.ดอกเบ้ียและลงทุน
15.91%

คชจ.เจ้าหน้าที่
32.72%

คชจ.ด าเนินงานอ่ืน
0.49%

คชจ.เก่ียวกับสมาชิก
50.88%

ค่าใช้จ่าย ณ 28 กุมภาพันธ์ 2562

คชจ.ดอกเบ้ียและการลงทุน

คชจ.เก่ียวกับเจ้าหน้าที่

คชจ.อาคาร/สถานที่อุปกรณ์

คชจ.ด าเนินงานอ่ืน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

ก าไรสุทธิ
93.98 

ค่าใช้จ่าย
6.02 

รายได้-ค่าใช้จ่าย-ก าไร ณ 28 กุมภาพันธ์  2562

รายได้    

ก าไรสุทธิ

ค่าใช้จ่าย
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16.95 

15.37 15.43 

13.97 

15.35 
15.59 

16.39 

11.22 

16.69 

15.46 

14.97 
15.31 

9.81 

 5.00

 7.00

 9.00

 11.00

 13.00

 15.00

 17.00

 19.00

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 าไรก่อนปรับปรุงตามแผนงานป  2562 กับก าไรระหว่างป  2562  ป  2561

ผลการด าเนินงานป  2562 ผลการด าเนินงานป  2561

หน่วย : ล้านบาท

12.11

แผนงานป  

-15.48

คณะกรรมการอํานวยการรับทราบ นําเรียนที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม ……………………………………………………………......…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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1.80 

3.60 
3.90 

2.91 

1.92 
1.49 

1.94 
1.57 

2.41 

1.69 

2.18 

2.92 

2.21 

2.82 

 -

 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.

การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องระหว่างเดือน ม.ค.-ก.พ. 2562 และเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2561

ป  2561
ป  2562

4. เรื่องรายงานการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่อง ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
การดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามกฎกระทรวง กําหนดให้ดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งและไม่

เกินร้อยละยี่สิบของยอดเงินฝากทั้งหมด สําหรับสินทรัพย์สภาพคล่อง ประจําเดือนกุมภาพันธ์  2562 อัตราร้อยละ 
2.82 ประจําเดือนมกราคม 2562 อัตราร้อยละ 2.21  อัตราสภาพคล่องเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 0.61 

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

หน่วย : ร้อยละ 
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5. การกระจายของเงินฝาก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2562 

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

เปดิบญัชเีงินฝากยอดเปน็ 0 470 -                           

ยอดคงเหลือตํ่ากวา่ 100 1,055 33,943.65            

101-100,000 3,332 18,786,524.33       

100,001-1,000,000 511 194,446,112.57     

1,000,001-5,000,000 166 335,864,137.21     

5,000,001-10,000,000 10 57,467,107.81       

มากกวา่10,000,001 12 224,972,357.11     

รวมเงินฝากสมาชิกประเภทออมทรพัย์ 5,556 831,570,182.68     

ไมเ่กนิ 100,000 732 27,570,298.77       

100,001-500,000 242 47,651,782.61       

500,001-1,000,000 11 8,557,174.07         

มากกวา่1,000,001 7 14,983,955.59       

รวมเงินฝากสมาชิกประเภทประจ า 992 98,763,211.04      

รวมเงินรับฝากจากสมาชิก 6,548 930,333,393.72     

เงินฝากออมทรพัย ์ จ านวนบญัชี จ านวนเงิน

สมาคมฌาปนกจิฯสมาชิกสหกรณ์ (ดบ.1.75/3.00%) 7 3,623,575.40         

สหกรณ์อ่ืน (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/สหกรณ์อ่ืนประเภทออมทรพัย์ 10 105,256,328.75          

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

รวมเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืนประเภทประจ า 5 197,100,000.00          

รวมเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน/สมาคมฯ 15 302,356,328.75          

  สมาชิก 1,282 ราย 42,642,522.52       

  สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ 1 ราย 1,339,086.55         

43,981,609.07      

ปริมาณธรุกิจดา้นการรับฝากเงินประจ าเดอืนกุมภาพันธ ์2562

เงินรับฝากจากสมาชิก

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

เงินฝากจากสมาคมฯ/สหกรณ์อ่ืนประเภทออมทรัพย์

รวม
 

 

หมายเหตุ : สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิกร้อยละ 75.47 โดยแบ่งเป็นประเภทออมทรัพย์ร้อยละ 67.46 ประเภท 
ประจําร้อยละ 8.01 ของเงินฝากท้ังหมด และรับฝากเงินจากภายนอกร้อยละ 24.53 โดยแบ่งเป็นสหกรณ์อ่ืน 
ประเภทออมทรัพย์ร้อยละ 8.24 สหกรณ์อ่ืนประเภทประจําร้อยละ 15.99 สมาคมฯ ร้อยละ 0.29 ของเงินฝากทั้งหมด  
6. แหล่งที่มาของเงินทุนและแหล่งใช้ไปของเงินทุนที่จะนําไปลงทุนระยะสั้นและระยะยาว 
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ระยะส้ัน ระยะยาว รวม

1. ทุนเรือนหุน้ -                      2,144,792,170.00    2,144,792,170.00    57.97               

2. ทุนสํารอง -                      138,738,946.93      138,738,946.93      3.75                

3. ทุนสะสม 4,409,515.01         22,010,586.88        26,420,101.89        0.72                

4. กําไรสุทธิ 32,332,395.06        -                      32,332,395.06        0.87                

5. เงินรับฝาก 936,826,511.43      295,863,211.04      1,232,689,722.47    33.31               

6. เงินกู้ยืม 110,000,000.00      110,000,000.00      2.97                

7. หนี้สินหมุนเวียน 10,961,531.76        0.30                

8. หนี้สินไม่หมุนเวียน 4,221,150.00         4,221,150.00         0.11                

รวม 1,083,568,421.50    2,605,626,064.85    3,700,156,018.11    100.00             
หน่วย : บาท

ระยะส้ัน ระยะยาว รวม

1. เงินสด / เงินฝากธนาคาร 38,429,978.83        -                      38,429,978.83        1.04                

2. เงินให้กู้แก่สมาชิก 244,441,494.83      3,398,309,406.80    3,642,750,901.63    98.45               

3. สหกรณ์อื่นกู้ -                      -                      -                      -                  

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

5. สินทรัพย์หมุนเวียน/อื่น 639,396.03            639,396.03            0.02                

6. ทีดิ่น อาคาร อุปกรณ์ 2,757,741.62         2,757,741.62         0.07                

รวม 283,510,869.69      3,416,645,148.42    3,700,156,018.11    100.00             

รายการ
แหล่งทีม่าของเงินทุน คิดเปน็ร้อยละของ

แหล่งที่มาของเงินทนุ

รายการ
แหล่งใช้ไปของเงินทุน คิดเปน็ร้อยละของ

แหล่งใช้ไปของเงินทนุ
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บทสรุป :  จากข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์  2562 สหกรณ์มีแหล่งเงินทุนภายในร้อยละ 97.03 แหล่งเงินทุนจาก
ภายนอกร้อยละ 2.97 จากเงินทุนที่มีสหกรณ์ได้นําไปลงทุนโดยให้สมาชิกกู้ยืมร้อยละ 98.45 เป็นเงินลงทุนอ่ืนร้อยละ 
1.55 จากข้อมูลดังกล่าวสหกรณ์นําเงินไปลงทุนโดยใช้แหล่งเงินทุนภายในมากกว่าแหล่งเงินทุนภายนอก ทําให้ลด
ค่าใช้จ่ายในส่วนของดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้สถาบันการเงินอ่ืนลงได้ และหากดูจากส่วนต่างของการลงทุนแล้วนั้นสหกรณ์นํา
เงินลงทุนที่ได้มาระยะสั้นไปลงทุนในระยะยาว (เงินให้สมาชิกกู้ที่จะได้รับชําระเกิน 1 ป )  
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สมาชิกทั้งหมด 4 674 คน  
– สมาชิกมียอดคงค้างด้านสินเชื่อจํานวน 3,207 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 68.61 ของสมาชิกท้ังหมด 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก ฉุกเฉิน จํานวน  1,455 ราย  เป็นเงิน 174,637,523.45  บาท  
 เงินให้กู้แก่สมาชิก สามญั (ลน.ปกติ) จํานวน  3,070 ราย  เป็นเงิน 3,392,821,155.72  บาท 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก สามญั (ลน.ปรบัโครงสร้างหนี้) จํานวน  39 ราย  เป็นเงิน 42,248,451.23  บาท 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก สามญั (ลน.พ้นสมาชิกสภาพ) จํานวน 6 ราย เป็นเงิน 6,132,993.29  บาท 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก สามญั (ลน.ตามคําพิพากษา) จํานวน 1 ราย เป็นเงิน 56,277.64  บาท 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก พิเศษ จํานวน 11 ราย เป็นเงิน 26,854,500.30  บาท 
  รวม  เป็นเงิน 3 642 750 901.63  บาท 
– สมาชิกมียอดคงเหลือด้านเงินฝากจํานวน 4,493 รายหรือคิดเป็นร้อยละ  96.13 ของสมาชิกท้ังหมด 
 รวมสมาชิกมีส่วนร่วมในธุรกิจของสหกรณ์จ านวน 4 517 รายคิดเป็นร้อยละ 96.64 ของสมาชิกทั้งหมด 

รายงานการส่งเรียกเก็บประจ าเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2562 

เดอืน จ านวนราย ทนุเรือนหุน้
 ค่าธรรมเนียม

แรกเข้า

 เงินกู้ทกุประเภท

(ตน้+ดอกเบีย้)
เงินฝาก รวม

มกราคม 4,452     10,617,270.00 2,700.00       38,604,698.35   3,468,800.00 52,693,468.35 

กุมภาพันธ์ 4,475     10,732,660.00 1,700.00       38,739,296.07   3,558,814.00 53,032,470.07  
คณะกรรมการอํานวยการรับทราบ นําเรียนที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม ……………………………………………………………......…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 




