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3.2.4  เรื่องแจ้งจากฝ่ายจัดการ   
นายสมบูรณ์  ขวัญสง  ผู้จัดการ น าเรียนที่ประชุม ดังนี้   
 1. สรุปจ านวนสมาชิก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

รำยกำร
จ ำนวน
สมำชิก

สมำชิกยกมำ ณ วันท่ี 1 ม.ค. 65         5,477
บวก สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างเดือน ม.ค.-ก.พ. 65             72
       โอนจากสมาชิกสมทบเป็นสมาชิกระหว่างเดือน ม.ค.-ก.พ. 65               5
หัก   สมาชิกพ้นสภาพระหว่างเดือน ม.ค.-ก.พ. 65 9

สมาชิกทั งหมด 5,545
สมำชิกสมทบยกมำ ณ วันท่ี 1 ม.ค. 65           232
บวก สมาชิกสมทบเข้าใหม่ระหว่างเดือน ม.ค.-ก.พ. 65               8
หัก  สมาชิกสมทบพ้นสภาพระหว่างเดือน ม.ค.-ก.พ. 65 1
      โอนจากสมาชิกสมทบเป็นสมาชิกระหว่างเดือน ม.ค.-ก.พ. 65 5

สมาชิกสมทบทั งหมด           234
จ ำนวนสมำชิกท้ังหมด ณ วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2565        5,779  

หมายเหตุ : สมาชิกและสมาชิกสมทบเข้าใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2565 เพศหญิงจ านวน 34 คน เพศชายจ านวน 5 คน 
 
 2. รายงานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

จ ำนวนเงิน คิดเป็นร้อยละ
1. สินทรัพย์รวม     4,681,355,894.14 100.00        

2. หนี สินรวม 1,597,895,029.61 34.14          

    - หนี สินภายนอก 85,000,000.00

    - หนี สินภายใน 1,512,895,029.61

3. ทุนสหกรณ์     3,083,460,864.53 65.86          

รำยงำน

 

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

ก.พ. ม.ค.-ก.พ.
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงำน

สูงกว่ำ (ต่ ำกว่ำ) 
แผนงำน

สูงกว่ำ (ต่ ำ
กว่ำ) คิดเป็น
ร้อยละของ
แผนงำน

1. รับสมาชิกและสมาชิกสมทบ
1.1 สมาชิก (คน) 400.00 39 72 18.00 (328) (82.00)
1.2 สมาชิกสมทบ (คน) 100.00 - 8 8.00 (92) (92.00)

รวม 500.00 39 80 16.00 (420) (84.00)
2. รับทุนเรือนหุ้น 200,000,000.00 13,984,680.00 26,635,920.00 13.32 (173,364,080.00) (86.68)
3. รับเงินฝากจากสมาชิก,สมาคมและสหกรณ์อ่ืน 700,000,000.00 66,666,591.82 151,366,772.00 21.62 (548,633,228.00) (78.38)
4. จ่ายเงินกู้ 1,800,000,000.00 71,055,001.11 203,358,207.27 11.30 (1,596,641,792.73) (88.70)
5. รายได้ 280,873,243.16    20,585,327.07 42,030,531.89 14.96 (238,842,711.27) (85.04)
6. ค่าใช้จ่าย 83,946,243.16      3,536,355.72 4,031,191.88 4.80 (79,915,051.28) (95.20)
7. ก้าไร 196,927,000.00    17,048,971.35 37,999,340.01 19.30 (158,927,659.99) (80.70)

ก.พ. ม.ค.-ก.พ.
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงำน

สูงกว่ำ (ต่ ำกว่ำ) 
คิดเป็นจ ำนวน

เงินของแผนงำน

สูงกว่ำ (ต่ ำ
กว่ำ) คิดเป็น
ร้อยละของ
แผนงำน

5. รายได้
5.1รายได้ดอกเบี ยและผลตอบแทนจากการลงทุน
   5.1.1 ดอกเบี ยรับเงินให้กู้ 276,833,243.16 20,390,446.17 41,633,379.84 15.04 (235,199,863.32) (84.96)
   5.1.2 ดอกเบี ยรับเงินฝาก 1,500,000.00 104,650.00 216,544.44 14.44 (1,283,455.56) (85.56)
   5.1.3 ผลตอบแทนจากการลงทุน 1,250,000.00 - - - (1,250,000.00) (100.00)
รวมรายได้ดอกเบี ยและผลตอบแทนจากการลงทุน 279,583,243.16    20,495,096.17 41,849,924.28 14.97 (237,733,318.88) (85.03)
5.2 รายได้ท่ิมิใช่ดอกเบี ย
   5.2.1 รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 60,000.00            3,900.00 8,700.00 14.50 (51,300.00) (85.50)
   5.2.2 ดอกเบี ยรับลูกหนี เงินกู้พ้นสภาพ 200,000.00          14,244.96 29,017.26 14.51 (170,982.74) (85.49)
   5.2.3 รายได้อ่ืน ๆ 30,000.00 15,503.94 15,570.35 51.90 (14,429.65) (48.10)
   5.2.4 รายได้ค่าธรรมเนียมเงินให้กู้ 1,000,000.00 56,582.00 127,320.00 12.73 (872,680.00) (87.27)

รวมรายได้ท่ิมิใช่ดอกเบี ย 1,290,000.00       90,230.90          180,607.61        14.00 (1,109,392.39) (86.00)
รวมรายได้ 280,873,243.16    20,585,327.07    42,030,531.89    14.96 (238,842,711.27) (85.04)

6. ค่าใช้จ่าย
   6.1 ค่าใช้จ่ายดอกเบี ยและการลงทุน 49,565,240.57      168,659.99 168,764.10 0.34 (49,396,476.47) (99.66)
   6.2 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ี 5,480,000.00       350,322.00 734,412.00 13.40 (4,745,588.00) (86.60)
   6.3 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 979,802.59          29,785.00 29,785.00 3.04 (950,017.59) (96.96)
   6.4 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสมาชิก 23,000,000.00      1,860,000.00 1,860,000.00 8.09 (21,140,000.00) (91.91)
   6.5 ค่าใช้จ่ายด้าเนินงานอ่ืน 4,921,200.00       1,127,588.73 1,238,230.78 25.16 (3,682,969.22) (74.84)

รวม 83,946,243.16      3,536,355.72      4,031,191.88      4.80 (79,915,051.28) (95.20)

รำยกำร
แผนงำน

รำยกำร
แผนงำน

ปี 2565
ผลกำรด ำเนินงำน

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

ก.พ. ม.ค.-ก.พ.
คิดเป็นร้อยละของ

แผนงำน

สูงกว่ำ (ต่ ำกว่ำ) 
คิดเป็นจ ำนวน

เงินของแผนงำน

สูงกว่ำ (ต่ ำกว่ำ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงำน

6.1 ค่าใช้จ่ายดอกเบี ยและการลงทุน
    6.1.1  ดอกเบี ยจ่ายเงินรับฝาก 49,065,240.57 31,728.49 31,832.60 0.06 (49,033,407.97) (99.94)
    6.1.2  ดอกเบี ยจ่ายเงินกู้ยืมสถาบันการเงินอ่ืน 500,000.00 136,931.50 136,931.50 27.39 (363,068.50) (72.61)

รวม 49,565,240.57  168,659.99    168,764.10    0.34                 (49,396,476.47) (99.66)

ก.พ. ม.ค.-ก.พ.
คิดเป็นร้อยละของ

แผนงำน

สูงกว่ำ (ต่ ำกว่ำ) 
คิดเป็นจ ำนวน

เงินของแผนงำน

สูงกว่ำ (ต่ ำกว่ำ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงำน

6.2. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ี - 
    6.2.1 เงินเดือน 4,395,000.00 339,420.00 678,840.00 15.45 (3,716,160.00) (84.55)
    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 8,952.00 11,752.00 9.79 (108,248.00) (90.21)
    6.2.5 ค่าการศึกษาบุตรเจ้าหน้าท่ี 55,000.00 1,950.00 1,950.00 3.55 (53,050.00) (96.45)
    6.2.6 ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายเกินประกันสังคม 100,000.00 - 3,770.00 3.77 (96,230.00) (96.23)

รวม 5,480,000.00    350,322.00    734,412.00    13.40 (4,745,588.00) (86.60)

ก.พ. ก.พ.-ธ.ค.
คิดเป็นร้อยละของ

แผนงำน

สูงกว่ำ (ต่ ำกว่ำ) 
คิดเป็นจ ำนวน

เงินของแผนงำน

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 29,785.00 29,785.00 9.93 (270,215.00) (90.07)
    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      29,785.00      29,785.00      3.04 (950,017.59) (96.96)

ก.พ. ม.ค.-ก.พ.
คิดเป็นร้อยละของ

แผนงำน

สูงกว่ำ (ต่ ำกว่ำ) 
คิดเป็นจ ำนวน

เงินของแผนงำน

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 1,860,000.00 1,860,000.00 16.91 (9,140,000.00) (83.09)

รวม 23,000,000.00  1,860,000.00  1,860,000.00  8.09 (21,140,000.00) (91.91)

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 าเดือนกุมภาพันธ์ 2565(ต่อ) 

ก.พ. ม.ค.-ก.พ.
คิดเป็นร้อยละของ

แผนงำน

สูงกว่ำ (ต่ ำกว่ำ) 

คิดเป็นจ ำนวนเงิน

ของแผนงำน

สูงกว่ำ (ต่ ำกว่ำ) 

คิดเป็นร้อยละของ

แผนงำน

6.5. ค่าใช้จ่ายด้าเนินงานอ่ืน

   6.5.1 ค่าเบี ยประชุม 869,200.00 70,700.00 136,200.00 15.67 (733,000.00) (84.33)

   6.5.2 ค่าเบี ยเลี ยงพาหนะ 360,000.00 14,150.00 32,300.00 8.97 (327,700.00) (91.03)

   6.5.3 ค่ารับรอง 50,000.00 4,803.00 8,215.00 16.43 (41,785.00) (83.57)

   6.5.4 ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 100,000.00 9,000.00 9,000.00 9.00 (91,000.00) (91.00)

   6.5.5 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่ 1,020,000.00 980,160.00 980,160.00 96.09 (39,840.00) (3.91)

   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 81.32 150.87 5.03 (2,849.13) (94.97)

   6.5.11 ค่าไฟฟ้า 100,000.00 7,581.71 7,581.71 7.58 (92,418.29) (92.42)

   6.5.12 ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต 40,000.00 2,300.50 2,837.64 7.09 (37,162.36) (92.91)

   6.5.13 ค่าไปรษณีย์และอากรแสตมป์ 80,000.00 4,348.00 19,218.00 24.02 (60,782.00) (75.98)

   6.5.14 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 25,000.00 2,040.00 5,083.00 20.33 (19,917.00) (79.67)

   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 12,000.00 100.00 0.00 0.00

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

   6.5.19 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 30,000.00 478.00 1,371.00 4.57 (28,629.00) (95.43)

   6.5.20 ค่าใช้จ่ายด้าเนินคดี 20,000.00 3,450.00 3,450.00 17.25 (16,550.00) (82.75)

   6.5.21 ค่าเช่าเคร่ืองและถ่ายเอกสาร 100,000.00 9,630.20 13,797.56 13.80 (86,202.44) (86.20)

   6.5.22 ค่าใช้จ่ายวัสดุงานบ้านงานครัว 36,000.00 6,866.00 6,866.00 19.07 (29,134.00) (80.93)

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

รวม 4,921,200.00  1,127,588.73  1,238,230.78   25.16              (3,682,969.22) (74.84)

     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 - กุมภาพันธ์ 2565 
 - ซ้ือ Premium ID Line@nhpcoop   จ านวน 475 บาท   ม.ค. 
 - จ่ายค่าหนังสือพิมพ์    จ านวน 896 บาท   (ม.ค. 418 บ.) / (ก.พ. 478 บ.) 
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คณะกรรมการอ านวยการรับทราบ น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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4. เรื่องรายงานการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามกฎกระทรวง ก าหนดให้ด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่ง

และไม่เกินร้อยละยี่สิบของยอดเงินฝากทั้งหมด ส าหรับสินทรัพย์สภาพคล่องประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 อัตราร้อย
ละ 7.71 ประจ าเดือนมกราคม 2565 อัตราร้อยละ 10.32  อัตราสภาพคล่องลดลงในอัตราร้อยละ 2.61 

 

 
 

ข้อมูลเงินฝากและเงินลงทุน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
สหกรณ์มีเงินฝากธนาคารจ านวน 40,879,592.76 บาท รายละเอียดดังนี้ 
- ธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ (0.125) จ านวน  40,099,242.66  บาท 
- ธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน จ านวน   1,000.00  บาท 
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์-ออมทรัพย์ (0.10) จ านวน 106,265.80  บาท 
- ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร-ออมทรัพย์พิเศษ (0.45) จ านวน 673,084.30  บาท 

สหกรณ์มีเงินลงทุนระยะยาวจ านวน 35,578,000.00 บาท รายละเอียดดังนี้ 
- หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 15,378,000.00  บาท 
- หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต  จ านวน 200,000.00  บาท 
- หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จ ากัด จ านวน 20,000,000.00  บาท 

สหกรณ์มีเงินลงทุนกับสหกรณ์อื่นจ านวน 57,183,543.83 บาท รายละเอียดดังนี้ 
- เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จ ากัด (6 เดือน/2.75)  จ านวน 421,561.90  บาท 
- เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสุราษฎร์ธานี จ ากัด (อพ./2.50) จ านวน  50,761,981.93  บาท 
- เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (12เดือน/1.75) จ านวน 1,000,000.00  บาท 
- เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (12เดือน/1.60) จ านวน 5,000,000.00  บาท 

สหกรณ์มีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 16 มีนาคม 2565 จ านวน 25,946228.30 บาท รายละเอียดดังนี้ 
- ธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ (0.125) จ านวน  25,165,878.20  บาท 
- ธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน จ านวน   1,000.00  บาท 
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์-ออมทรัพย์ (0.10) จ านวน 106,265.80  บาท 
- ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร-ออมทรัพย์พิเศษ (0.45) จ านวน 673,084.30  บาท 

คณะกรรมการอ านวยการรับทราบ น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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5. การกระจายของเงินรับฝาก ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 

เงินฝำก (อท+อพ+อพ.เฉลิม) (1.80-2.80%) จ ำนวนบัญชี จ ำนวนเงิน

เปิดบัญชีเงินฝากยอดเป็น 0 1,083 -                        
ยอดคงเหลือต้่ากว่า 100 1,090 35,986.67               
101-100,000 3,762 21,619,588.28         

100,001-1,000,000 545 225,727,357.08       

1,000,001-5,000,000 265 531,269,574.95       

5,000,001-10,000,000 26 168,473,008.34       

มากกว่า 10,000,000 10 276,603,325.66       
รวมเงินฝำกสมำชิกประเภทออมทรัพย์ 6,781 1,223,728,840.98    

ไม่เกิน 100,000 820 34,151,907.12         
100,001-500,000 379 81,888,174.53         

500,001-1,000,000 25 15,957,491.34         

มากกว่า 1,000,000 18 50,345,623.12         
รวมเงินฝำกสมำชิกประเภทประจ ำ 1,242 182,343,196.11      

รวมเงินรับฝำกจำกสมำชิก 8,023 1,406,072,037.09    

เงินฝำกออมทรัพย์ จ ำนวนบัญชี จ ำนวนเงิน

สมาคมฌาปนกิจฯสมาชิกสหกรณ์ (1.80/2.80%) 8 4,795,939.89           
สหกรณ์อ่ืน (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 11 28,550,570.56        
เงินฝำกประจ ำ 12 เดือน (2.60-3.20%)

 - สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จ้ากัด (3.00%) 1 33,229,463.03
 - สหกรณ์การเกษตรพัฒนาชนบทนบพิต้า จ้ากัด (2.60-3.20%) 1 22,189,564.69
 - สหกรณ์นิคมทุ่งสง จ้ากัด (3.00%) 1 374,204.60

รวมเงินฝำกจำกสหกรณ์อ่ืนประเภทประจ ำ 3 55,793,232.32        
รวมเงินฝำกจำกสหกรณ์อ่ืน/สมำคมฯ 14 84,343,802.88        

เงินรับฝำกจำกสมำชิก

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

เงินฝำกจำกสมำคมฯ/สหกรณ์อ่ืนประเภทออมทรัพย์

 
 
 

หมายเหตุ : สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิกร้อยละ 94.34 โดยแบ่งเป็นประเภทออมทรัพย์ร้อยละ 82.11 ประเภท 
ประจ าร้อยละ 12.23 ของเงินฝากทั้งหมด และรับฝากเงินจากภายนอกร้อยละ 5.66 โดยแบ่งเป็นสหกรณ์อ่ืน 
ประเภทออมทรัพย์ร้อยละ 1.59 สหกรณ์อ่ืนประเภทประจ าร้อยละ 3.74 สมาคมฯ ร้อยละ 0.33 ของเงินฝากทั้งหมด 
คณะกรรมการอ านวยการรับทราบ น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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6. แหล่งที่มาของเงินทุนและแหล่งใช้ไปของเงินทุนที่จะน าไปลงทุนระยะสั้นและระยะยาว 
หน่วย : บาท

ระยะสั น ระยะยาว รวม
1. ทุนเรือนหุ้น -                      2,828,456,940.00    2,828,456,940.00    60.42               
2. ทุนส้ารอง -                      189,422,578.99      189,422,578.99      4.05                
3. ทุนสะสม 5,015,980.09         22,566,025.44        27,582,005.53        0.59                
4. ก้าไรสุทธิ 37,999,340.01        -                      37,999,340.01        0.81                
5. เงินรับฝาก 1,252,279,411.54    238,136,428.43      1,490,415,839.97    31.84               
6. เงินกู้ยืม 85,000,000.00        85,000,000.00        1.82                
7. หนี สินหมุนเวียน 17,987,556.82        17,987,556.82        0.38                
8. หนี สินไม่หมุนเวียน 4,491,632.82         4,491,632.82         0.09                

รวม 1,398,282,288.46    3,283,073,605.68    4,681,355,894.14    100.00             
หน่วย : บาท

ระยะสั น ระยะยาว รวม
1. เงินสด / เงินฝากธนาคาร 40,889,592.76        -                      40,889,592.76        0.87                
2. เงินให้กู้แก่สมาชิก 285,562,701.21      4,259,696,759.12    4,545,259,460.33    97.10               
3. สหกรณ์อ่ืนกู้ -                      -                      -                      -                  
4. ลงทุนอ่ืน 35,578,000.00        35,578,000.00        0.76                
5. เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 51,183,543.83        6,000,000.00         57,183,543.83        1.22                
6. สินทรัพย์หมุนเวียน/อ่ืน 827,127.53            827,127.53            0.02                
7. ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ 1,618,169.69         1,618,169.69         0.03                

รวม 378,462,965.33      4,302,892,928.81    4,681,355,894.14    100.00             

รายการ
แหล่งท่ีมาของเงินทุน คิดเป็นร้อยละของ

แหล่งท่ีมาของเงินทุน

รายการ
แหล่งใช้ไปของเงินทุน คิดเป็นร้อยละของ

แหล่งใช้ไปของเงินทุน
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บทสรุป : จากข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 สหกรณ์ใช้แหล่งเงินทุนภายในซึ่งประกอบด้วยทุนเรือนหุ้น   
ร้อยละ 60.42 เงินรับฝากทุกประเภทร้อยละ 31.84  ใช้แหล่งเงินทุนภายนอกร้อยละ 1.82 และเงินทุนอ่ืนๆร้อยละ 
5.92 โดยสหกรณ์ฯใช้เงินลงทุนที่มีอยู่ทั้งจ านวนเพื่อให้สมาชิกกู้ยืมร้อยละ 97.10 (เป็นเงินให้กู้ระยะยาวร้อยละ 
91.00 เงินให้กู้ระยะสั้นร้อยละ 6.11) เงินลงทุนอ่ืนอีกร้อยละ 2.90 แสดงให้เห็นว่า ณ ปัจจุบันแม้ว่าสหกรณ์ฯ    
จะมีแหล่งเงินทุนภายในร้อยละ 92.26 ไม่เพียงพอต่อการบริหารงานเนื่องจากมีสมาชิกกู้ยืมเงินเพ่ิมข้ึนจงึ
จ าเป็นต้องใช้เงินจากแหล่งเงินทุนภายนอก (กู้ยืมสถาบันการเงินอื่น) ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยธนาคาร 
 
 
 
 
 
 


