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3.2.4  เรื่องแจ้งจากฝ่ายจัดการ 

นายยุทธพงศ์  ตรงต่อการ  หัวหน้าฝ่ายสินเช่ือ รักษาการแทนผู้จัดการ นําเรียนที่ประชุม ดังน้ี   
1. สรุปจํานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 มกราคม 2560  

รายการ  ณ 31 ม.ค.60
1. จํานวนสมาชิก 4,359
    - สมาชิก 4,102
    - สมาชิกสมทบ                    257
สมาชกิยกมา ณ 01 ม.ค. 60                   4,083
เขา้ใหม่ระหวา่งเดือน                       16
สมาชกิพน้สภาพระหวา่งเดือน
  - ลาออก
  - ขาดจากสมาชิกภาพ
  - เสียชวีติ
โอนเป็นสมาชกิ                         3
สมาชิกคงเหลือ                  4,102
สมาชกิยกมา ณ 01 ม.ค. 60                     257
เขา้ใหม่ระหวา่งเดือน                         4
สมาชกิพน้สภาพระหวา่งเดือน                         1
โอนไปเป็นสมาชกิ                         3
สมาชิกสมทบคงเหลือ                    257  

 
จํานวนสมาชิกกู้สามัญ,กู้ฉุกเฉิน,กู้พิเศษ ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 

 

รายการ จํานวนราย  จํานวนเงิน

สมาชกิกู้สามัญ 2,925 2,859,246,976.48    
สมาชกิกู้ฉุกเฉิน 1,472 189,334,643.61      
สมาชกิกู้พเิศษ 332 52,885,883.78        
   รวมเงินให้กู้แก่สมาชิก 3,101,467,503.87   
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2. รายงานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 

 
จํานวนเงิน คดิเป็นรอ้ยละ

1. สินทรัพย์รวม    3,134,022,556.24 100.00         
2. หน้ีสินรวม 1,202,392,939.71 38.37           
    - หน้ีสินภายนอก 310,000,000.00
    - หน้ีสินภายใน 892,392,939.71
3. ทุนสหกรณ์    1,931,629,616.53 61.63           

รายงาน

 
 

 
คณะกรรมการอํานวยการรับทราบ  นําเรียนที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม   รับทราบ 
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3. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้–รายจ่าย ประจําเดือนมกราคม 2560 

ม.ค. ม.ค. คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงาน

สูงกว่า (ตํ่ากว่า) คิด
เป็นจํานวนเงนิของ

แผนงาน

สูงกว่า (ตํ่ากว่า) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงาน

1. รับสมาชกิและสมาชกิสมทบ
1.1 สมาชกิ 200                      16 16 8.00 (184) (92)
1.2 สมาชกิสมทบ 100                      4 4 4.00 (96) (96)

รวม 300 20 20 6.67 (280) (93)
2. รับทุนเรือนหุ้น 155,000,000.00      25,290,270.00 25,290,270.00 16.32 (129,709,730.00) (83.68)
3. รับเงินฝากจากสมาชิก,สมาคมและสหกรณ์อืน่ 875,000,000.00      65,593,674.41 65,593,674.41 7.50 (809,406,325.59) (92.50)
4. จ่ายเงินกู้ 1,000,000,000.00    210,731,269.83 210,731,269.83 21.07 (789,268,730.17) (78.93)
5. รายได้ 205,344,820.00      14,889,507.44 14,889,507.44 7.25 (190,455,312.56) (92.75)
6. ค่าใชจ้่ายสุทธิ 74,542,370.00        1,309,816.76 1,309,816.76 1.76 (73,232,553.24) (98.24)
7. กําไรสุทธิ 130,802,450.00      13,579,690.68 13,579,690.68 10.38 (117,222,759.32) (89.62)

ม.ค. ม.ค. คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงาน

สูงกว่า (ตํ่ากว่า) คิด
เป็นจํานวนเงนิของ

แผนงาน

สูงกว่า (ตํ่ากว่า) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงาน

5. รายได้
5.1รายได้ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากการลงทุน
   5.1.1 ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้ 203,852,896.00      14,887,131.47 14,887,131.47 7.30 (188,965,764.53) (92.70)
   5.1.2 ดอกเบ้ียรับเงินฝาก 50,000.00              35.01 35.01 0.07 (49,964.99) (99.93)
   5.1.3 ผลตอบแทนจากการลงทุน 891,924.00            - - - (891,924.00) (100.00)
          (เงินปันผลจาก ชสอ.ร้อยละ5.80) - 
รวมรายได้ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากการลงทุน 204,794,820.00      14,887,166.48 14,887,166.48 7.27 (189,907,653.52) (92.73)

5.2 รายได้ท่ิมิใชด่อกเบ้ีย
   5.2.1 รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 40,000.00              2,300.00 2,300.00 5.75 (37,700.00) (94.25)
   5.2.2 เงินเฉล่ียคนืตามส่วนธุรกิจ(ชสอ.รอ้ยละ 3.80) 240,000.00            - - - (240,000.00) (100.00)
   5.2.3 ดอกเบ้ียรับลูกหนี้เงินกู้พน้สภาพ 250,000.00            - - - (250,000.00) (100.00)
   5.2.4 รายได้อืน่ ๆ 20,000.00              40.96 40.96 0.20 (19,959.04) (99.80)

รวมรายได้ท่ิมิใชด่อกเบ้ีย 550,000.00            2,340.96          2,340.96           0.43 (547,659.04) (99.57)
รวมรายได้ 205,344,820.00      14,889,507.44  14,889,507.44    7.25 (190,455,312.56) (92.75)

6. ค่าใชจ้่าย
   6.1 ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ียและการลงทุน 52,430,876.00        908,138.98 908,138.98 1.73 (51,522,737.02) (98.27)
   6.2 ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ี 5,825,050.00          275,170.00 275,170.00 4.72 (5,549,880.00) (95.28)
   6.3 ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอปุกรณ์ 1,231,704.00          8,750.00 8,750.00 0.71 (1,222,954.00) (99.29)
   6.4 ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับสมาชกิ 10,959,700.00        - - - (10,959,700.00) (100.00)
   6.5 ค่าใชจ้่ายดําเนินงานอืน่ 4,095,040.00          117,757.78 117,757.78 2.88 (3,977,282.22) (97.12)

รวม 74,542,370.00        1,309,816.76    1,309,816.76      1.76 (73,232,553.24) (98.24)

รายการ

ปี 2560

แผนงาน

ผลการดําเนินงาน

รายการ

ปี 2560

แผนงาน

ผลการดําเนินงาน
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้–รายจ่ายประจําปี2560ประจําเดือนมกราคม 2560 (ต่อ) 

ม.ค. ม.ค. คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงาน

สูงกวา่ (ต่ํากวา่) 
คิดเป็นจํานวนเงนิ

ของแผนงาน

สูงกวา่ (ต่ํากวา่) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงาน

6.1 ค่าใชจ้่ายดอกเบ้ียและการลงทุน
    6.1.1  ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝาก 38,980,876.00    - - - (38,980,876.00) (100.00)
    6.1.2  ดอกเบ้ียจ่ายเงินกู้ยืมสถาบันการเงินอืน่ 13,450,000.00    908,138.98 908,138.98 6.75 (12,541,861.02) (93.25)
    6.1.3  ดอกเบ้ียจ่ายเงินกู้ยืมระยะส้ัน - - 0.00
    6.1.4  ดอกเบ้ียจ่ายเงินกู้ยืมระยะปานกลาง - - 0.00

รวม 52,430,876.00    908,138.98      908,138.98      6.75            (51,522,737.02) (193.25)

ม.ค. ม.ค. คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงาน

สูงกวา่ (ต่ํากวา่) 
คิดเป็นจํานวนเงนิ

ของแผนงาน

สูงกวา่ (ต่ํากวา่) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงาน

6.2. ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ี - 
    6.2.1 เงินเดือน 4,501,950.00     252,970.00 252,970.00 5.62 (4,248,980.00) (94.38)
    6.2.2 ค่าสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าท่ี 1,106,800.00     - - - (1,106,800.00) (100.00)
    6.2.3 ค่าล่วงเวลา 20,000.00         20,000.00 20,000.00 100.00 0.00 0.00
    6.2.4 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 131,500.00        2,200.00 2,200.00 1.67 (129,300.00) (98.33)
    6.2.5 ค่าการศึกษาบุตรเจ้าหน้าท่ี 34,800.00         - - - (34,800.00) (100.00)
    6.2.6 ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายเกินประกันสังคม 30,000.00         - - - (30,000.00) (100.00)

รวม 5,825,050.00     275,170.00      275,170.00      4.72 (5,549,880.00) (95.28)

ม.ค. ม.ค. คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงาน

สูงกวา่ (ต่ํากวา่) 
คิดเป็นจํานวนเงนิ

ของแผนงาน

สูงกวา่ (ต่ํากวา่) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงาน

6.3 ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอปุกรณ์ - 
    6.3.1 ค่าจ้างทําความสะอาด -                  7,840.00 7,840.00 - 7,840.00 7,840.00
    6.3.2 ค่าเสื่อมราคาอาคารและอปุกรณ์ 650,000.00        - - - (650,000.00) (100.00)
    6.3.3 ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาสินทรัพย์ 500,000.00        910.00 910.00 0.18 (499,090.00) (99.82)
    6.3.4 ค่าดูแลระบบคอมพวิเตอร์ 52,080.00         - - - (52,080.00) (100.00)
    6.3.5 ค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 9,624.00           - - - (9,624.00) (100.00)
    6.3.6 ค่าเบ้ียประกันอคัคีภัย 10,000.00         - - - (10,000.00) (100.00)
    6.3.7 ค่าพฒันาระบบ 10,000.00         - - - (10,000.00) (100.00)

รวม 1,231,704.00     8,750.00         8,750.00          0.71 (1,222,954.00) (99.29)

ม.ค. ม.ค. คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงาน

สูงกวา่ (ต่ํากวา่) 
คิดเป็นจํานวนเงนิ

ของแผนงาน

สูงกวา่ (ต่ํากวา่) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงาน

6.4.4 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกับสมาชกิ - 
    6.4.1 ค่าเบ้ียเลี้ยงพาหนะสําหรับสรรหากรรมการ 6,876,700.00     - - - (6,876,700.00) (100.00)
    6.4.2 สวสัดิการคล้ายวนัเกิดสมาชกิ 4,083,000.00     - - - (4,083,000.00) (100.00)

รวม 8,362,000.00     4,362,327.00    7,949,927.00    95.07 (412,073.00) (4.93)

รายการ

ปี 2560

แผนงาน

ผลการดําเนินงาน

รายการ

ปี 2560

แผนงาน

ผลการดําเนินงาน

รายการ

ปี 2560

แผนงาน

ผลการดําเนินงาน

รายการ

ปี 2560

แผนงาน

ผลการดําเนินงาน
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้–รายจ่ายประจําปี2560ประจําเดือนมกราคม2560 (ต่อ) 

ม.ค. ม.ค. คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงาน

สูงกว่า (ตํ่ากว่า) 
คิดเป็นจํานวนเงนิ

ของแผนงาน

สูงกว่า (ตํ่ากว่า) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงาน

6.5. ค่าใช้จ่ายดําเนินงานอืน่
   6.5.1 ค่าเบ้ียประชมุ 611,400.00    46,500.00 46,500.00 7.61 (564,900.00) (92.39)
   6.5.2 ค่าเบ้ียเลี้ยงพาหนะ 500,000.00    15,000.00 15,000.00 3.00 (485,000.00) (97.00)
   6.5.3 ค่ารับรอง 50,000.00      5,138.00 5,138.00 10.28 (44,862.00) (89.72)
   6.5.4 ค่าเครื่องเขียนแบบพมิพ์ 336,000.00    20,327.00 20,327.00 6.05 (315,673.00) (93.95)
   6.5.5 ค่าใช้จ่ายวนัประชุมใหญ่ 838,000.00    - - - (838,000.00) (100.00)
   6.5.6 ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา 20,000.00      - - - (20,000.00) (100.00)
   6.5.7 ค่าตอบแทนท่ีปรึกษาทนาย 15,000.00      - - - (15,000.00) (100.00)
   6.5.8 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 75,000.00      - - - (75,000.00) (100.00)
   6.5.9 ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี -               - - - 0.00 0.00
   6.5.10 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีการเงิน 410,300.00    - - - (410,300.00) (100.00)
   6.5.11 ค่านํ้าประปา 3,000.00        - - - (3,000.00) (100.00)
   6.5.12 ค่าไฟฟา้ 100,000.00    6,475.15 6,475.15 6.48 (93,524.85) (93.52)
   6.5.13 ค่าโทรศัพท์ 30,000.00      1,868.13 1,868.13 6.23 (28,131.87) (93.77)
   6.5.14 ค่าไปรษณีย์และอากรแสตมป์ 70,000.00      9,236.00 9,236.00 13.19 (60,764.00) (86.81)
   6.5.15 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 70,000.00      10,211.00 10,211.00 14.59 (59,789.00) (85.41)
   6.5.16 ค่าธรรมเนียมชมรมเครือข่ายสหกรณ์ 14,340.00      - - - (14,340.00) (100.00)
   6.5.17 ค่าใชจ้่ายส่งเสริมพฒันากิจการ 300,000.00    - - - (300,000.00) (100.00)
   6.5.18 ค่าบริการเวบ็ไซต์ 12,000.00      - - - (12,000.00) (100.00)
   6.5.19 ค่าใชจ้่ายประชาสัมพนัธ์ 100,000.00    - - - (100,000.00) (100.00)
   6.5.20 ค่าใชจ้่ายเบ็ดเตล็ด 40,000.00      3,002.50 3,002.50 7.51 (36,997.50) (92.49)
   6.5.21 หน้ีสูญรับคืนดอกเบ้ียตามคําพพิากษาค้างรับ - - 
   6.5.22 ค่าใชจ้่ายดําเนินคดี -               - - - 0.00 0.00
   6.5.23 ค่างบกลาง 500,000.00    - - - (500,000.00) (100.00)

รวม 4,095,040.00  117,757.78  117,757.78    2.88 (3,977,282.22) (97.12)

ม.ค. ม.ค. คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงาน

สูงกว่า (ตํ่ากว่า) 
คิดเป็นจํานวนเงนิ

ของแผนงาน

สูงกว่า (ตํ่ากว่า) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงาน

     ค่าครุภัณฑ์ 190,000.00 - - - (190,000.00) (100.00)
รวม 190,000.00 - - - (190,000.00) (100.00)

รายการ

ปี 2560

แผนงาน

ผลการดําเนินงาน

รายการ

ปี 2560

แผนงาน

ผลการดําเนินงาน
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ดอกเบี้ยรับเงินให้กูยื้ม
99.97%

ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก
0.01% ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

0.01%
รายได้อื่น
0.01%

รายได้ ณ 31 มกราคม 2560

ดอกเบี้ยรับเงินให้กูยื้ม   

ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 

รายได้อื่น

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการอํานวยการรับทราบ  นําเรียนที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม   รับทราบ 

 


