
22 

3.2.4  เรื่องแจ้งจากฝ่ายจัดการ   
นายสมบูรณ์  ขวัญสง  ผู้จัดการ นําเรียนที่ประชุม ดังนี้   
 1. สรุปจํานวนสมาชิก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 

รายการ จ านวนสมาชิก

จ านวนสมาชิกทัง้หมด                       4,906

  - สมาชิก                       4,592

  - สมาชิกสมทบ                          314

สมาชิกยกมา ณ 01 ม.ค. 62                       4,306

 ขา้ใหม ระหว า  ดือน ม. .-ต. . 62                          255

 มาช  พน้ ภาพระหว า  ดือน ม. .-ต. . 62

  - ลาออ /พน้ ภาพ                            45

  -    ยช ว ต                            11

 มาช   มทบยา้ย ปน็ มาช   ามัญ                            87

สมาชิกสมทบยกมา ณ 01 ม.ค. 62                          326

 ขา้ใหม ระหว า  ดือน ม. .-ต. . 62                            86

 มาช  พน้ ภาพระหว า  ดือน ม. .-ต. . 62                            11

 มาช   มทบยา้ย ปน็ มาช   ามัญ                            87  
 หมายเหตุ : สมาชิกเข้าใหม่เดือนตุลาคม 2562 เพศหญิงจํานวน 31 คน เพศชายจํานวน 7 คน 
 
 2. รายงานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 

จ านวนเงิน คิดเปน็รอ้ยละ

1.   นทรัพย์รวม    3,945,626,737.21 100.00         

2. หน ้  นรวม 1,291,408,697.96 32.73           

    - หน ้  นภายนอ 0.00

    - หน ้  นภายใน 1,291,408,697.96

3. ทุน ห รณ์    2,654,218,039.25 67.27           

รายงาน

 

 
คณะกรรมการอํานวยการรับทราบ นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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3. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้–รายจ่าย ประจําเดือนตุลาคม 2562 

ต.ค. ม.ค.-ต.ค.
คิดเป็นร้อยละของ

แผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่)

 แผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่) 

คิดเป็นร้อยละของ

แผนงาน

1. รับ มาช   ละ มาช   มทบ

1.1  มาช  150.00 28 253 168.67 103 68.67

1.2  มาช   มทบ 60.00 10 88 58.67 28 46.67

รวม 210.00 38 341 162.38 131 62.38

2. รับทนุ รือนหุ้น 250,000,000.00 24,738,650.00 259,254,210.00 103.70 9,254,210.00 3.70

3. รับ   นฝา จา  มาช  , มา ม ละ ห รณ์อืน่ 900,000,000.00 55,640,119.22 597,378,266.79 66.38 (302,621,733.21) (33.62)

4. จ าย   น ู้ 1,500,000,000.00 120,219,124.36 1,546,242,516.78 103.08 46,242,516.78 3.08

5. รายได้ 240,399,657.26    19,262,122.49 185,764,247.56 77.27 (54,635,409.70) (22.73)

6.   าใชจ้ าย 95,026,857.26      1,872,676.21 25,627,051.13 26.97 (69,399,806.13) (73.03)

7.   าไร 145,372,800.00    17,389,446.28 160,137,196.43 110.16 14,764,396.43 10.16

ต.ค. ม.ค.-ต.ค.
คิดเป็นร้อยละของ

แผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่)

 คิดเป็นจ านวน

เงนิของแผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่) 

คิดเป็นร้อยละของ

แผนงาน

5. รายได้

5.1รายได้ดอ  บ ้ย ละผลตอบ ทนจา  ารล ทนุ

   5.1.1 ดอ  บ ้ยรับ   นให ู้้ 238,962,657.26 19,161,055.39 184,157,200.16 77.07 (54,805,457.10) (22.93)

   5.1.2 ดอ  บ ้ยรับ   นฝา 120,000.00 21,729.70 170,584.71 142.15 50,584.71 42.15

   5.1.3 ผลตอบ ทนจา  ารล ทนุ 810,000.00 - 815,034.00 100.62 5,034.00 0.62

          (   นปน๎ผลจา  ช อ.ร้อยละ5.30)

รวมรายได้ดอ  บ ้ย ละผลตอบ ทนจา  ารล ทนุ 239,892,657.26    19,182,785.09 185,142,818.87 77.18 (54,749,838.39) (22.82)

5.2 รายได้ท ่ม ใช ดอ  บ ้ย

   5.2.1 รายได้  าธรรม น ยม ร  ขา้ 27,000.00            4,800.00 42,600.00 157.78 15,600.00 57.78

   5.2.2    น ฉล ่ย ืนตาม  วนธุร  จ(ช อ.ร้อยละ 3.80) 0.00 - - - - - 

   5.2.3 ดอ  บ ้ยรับลู หน ้   น ูพ้น้ ภาพ 450,000.00          32,820.18 275,992.26 61.33 (174,007.74) (38.67)

   5.2.4 ดอ  บ ้ยรับตาม  าพ พา ษา 0.00 - - - - - 

   5.2.5 รายได้อืน่ ๆ 30,000.00 8,423.22 19,061.43 63.54 (10,938.57) (36.46)

   5.2.6 รายได้  าธรรม น ยม   นให ู้้ 0.00 33,294.00 283,775.00 - 283,775.00 - 

รวมรายได้ท ่ม ใช ดอ  บ ้ย 507,000.00          79,337.40           621,428.69         122.57 114,428.69 22.57

รวมรายได้ 240,399,657.26    19,262,122.49     185,764,247.56   77.27 (54,635,409.70) (22.73)

6.   าใชจ้ าย

   6.1   าใชจ้ ายดอ  บ ้ย ละ ารล ทนุ 66,590,400.00      752,511.04 12,983,661.74 19.50 (53,606,738.26) (80.50)

   6.2   าใชจ้ าย   ย่ว บั จ้าหน้าท ่ 4,955,000.00        326,844.00 3,249,095.00 65.57 (1,705,905.00) (34.43)

   6.3   าใชจ้ าย   ย่ว บัอา าร ถานท ่ ละอปุ รณ์ 911,825.26          - 77,786.76 8.53 (834,038.50) (91.47)

   6.4   าใชจ้ าย   ย่ว บั มาช  18,238,000.00      679,400.00 7,212,800.00 39.55 (11,025,200.00) (60.45)

   6.5   าใชจ้ ายด า น น านอืน่ 4,331,632.00        113,921.17 2,103,707.63 48.57 (2,227,924.37) (51.43)

รวม 95,026,857.26      1,872,676.21      25,627,051.13     26.97 (69,399,806.13) (73.03)

รายการ
แผนงาน

รายการ
แผนงาน

ป ี2562

ผลการด าเนินงาน

ป ี2562

ผลการด าเนินงาน
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ผลการดําเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้–รายจ่ายประจําปี 2562 ประจําเดือนตุลาคม 2562(ต่อ) 

ต.ค. ม.ค.-ต.ค.
คิดเป็นร้อยละ

ของแผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่) 

คิดเป็นจ านวนเงนิ

ของแผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่) 

คิดเป็นร้อยละของ

แผนงาน

6.1   าใชจ้ ายดอ  บ ้ย ละ ารล ทนุ

    6.1.1  ดอ  บ ้ยจ าย   นรับฝา 60,665,400.00 752,511.04 11,456,634.36 18.88 (49,208,765.64) (81.12)

    6.1.2  ดอ  บ ้ยจ าย   น ูย้มื ถาบนั าร   นอืน่ 5,925,000.00 - 1,527,027.38 25.77 (4,397,972.62) (74.23)

รวม 66,590,400.00     752,511.04        12,983,661.74  19.50             (53,606,738.26) (80.50)

ต.ค. ม.ค.-ต.ค.
คิดเป็นร้อยละ

ของแผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่) 

คิดเป็นจ านวนเงนิ

ของแผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่) 

คิดเป็นร้อยละของ

แผนงาน

6.2.   าใชจ้ าย   ย่ว บั จ้าหน้าท ่ - 

    6.2.1    น ดือน 3,780,000.00 318,040.00 3,095,140.00 81.88 (684,860.00) (18.12)

    6.2.2   า  ารอ บ า หน็จ จ้าหน้าท ่ 900,000.00 - - - (900,000.00) (100.00)

    6.2.3   าล ว  วลา 100,000.00 - 53,200.00 53.20 (46,800.00) (46.80)

    6.2.4    น มทบ อ ทนุประ นั ั  ม 110,000.00 8,804.00 80,845.00 73.50 (29,155.00) (26.50)

    6.2.5   า าร ึ ษาบตุร จ้าหน้าท ่ 35,000.00 - 19,910.00 56.89 (15,090.00) (43.11)

    6.2.6   ารั ษาพยาบาล บ  จ าย   นประ นั ั  ม 30,000.00 - - - (30,000.00) (100.00)

รวม 4,955,000.00       326,844.00        3,249,095.00    65.57 (1,705,905.00) (34.43)

ต.ค. ม.ค.-ต.ค.
คิดเป็นร้อยละ

ของแผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่) 

คิดเป็นจ านวนเงนิ

ของแผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่) 

คิดเป็นร้อยละของ

แผนงาน

6.3   าใชจ้ าย   ย่ว บัอา าร ถานท ่ ละอปุ รณ์ - 

    6.3.1   า  ่ือมรา าอา าร ละอปุ รณ์ 459,601.26 - - - (459,601.26) (100.00)

    6.3.2   าซ อม ซมบ ารุ รั ษา  นทรัพย์ 300,000.00 - 3,320.00 1.11 (296,680.00) (98.89)

    6.3.3   าดู ลระบบ อมพ ว ตอร์ 57,600.00 - 56,424.00 97.96 (1,176.00) (2.04)

    6.3.4   าภาษ  ร  รือน ละท ่ด น 9,624.00 - 9,624.00 100.00 - - 
    6.3.5   า บ ้ยประ นัอ ั  ภยั 10,000.00 - 8,418.76 84.19 (1,581.24) (15.81)
    6.3.6   าพฒันาระบบ 75,000.00 - - - (75,000.00) (100.00)

รวม 911,825.26         -                   77,786.76        8.53 (834,038.50) (91.47)

ต.ค. ม.ค.-ต.ค.
คิดเป็นร้อยละ

ของแผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่) 

คิดเป็นจ านวนเงนิ

ของแผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่) 

คิดเป็นร้อยละของ

แผนงาน

6.4   าใชจ้ าย   ย่ว บั มาช  - 

    6.4.1   า บ ้ย ล ้ย พาหนะ  าหรับ รรหา รรม าร 9,626,000.00 9,400.00 18,800.00 0.20 (9,607,200.00) (99.80)

    6.4.2  ว ัด  าร ล้ายวนั   ด มาช  8,612,000.00 670,000.00 7,194,000.00 83.53 (1,418,000.00) (16.47)

รวม 18,238,000.00     679,400.00        7,212,800.00    39.55 (11,025,200.00) (60.45)

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–รายจ่ายประจําปี2562 ประจําเดือนตุลาคม 2562(ต่อ) 

ต.ค. ม.ค.-ต.ค.
คิดเป็นร้อยละ

ของแผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่) 

คิดเป็นจ านวนเงนิ

ของแผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่) 

คิดเป็นร้อยละของ

แผนงาน

6.5.   าใชจ้ ายด า น น านอืน่

   6.5.1   า บ ้ยประชมุ 650,000.00 54,150.00 544,400.00 83.75 (105,600.00) (16.25)

   6.5.2   า บ ้ย ล ้ย พาหนะ 300,000.00 16,050.00 198,550.00 66.18 (101,450.00) (33.82)

   6.5.3   ารับรอ 60,000.00 1,748.00 30,767.25 51.28 (29,232.75) (48.72)

   6.5.4   า  ร่ือ  ข ยน บบพ มพ์ 130,000.00 - 50,045.00 38.50 (79,955.00) (61.50)

   6.5.5   าใชจ้ ายวนัประชมุใหญ 863,500.00 - 813,250.00 94.18 (50,250.00) (5.82)

   6.5.6   าตอบ ทนท ่ปรึ ษา 20,000.00 - - - (20,000.00) (100.00)

   6.5.7   าตอบ ทนผู้ตรวจ อบ  จ าร 90,000.00 - - - (90,000.00) (100.00)

   6.5.8   าธรรม น ยมผู้ อบบญัช 70,000.00 - - - (70,000.00) (100.00)

   6.5.9   าตอบ ทนหน วย าน ละจนท. าร   น 470,000.00 - - - (470,000.00) (100.00)

   6.5.10   าน้ าประปา 3,000.00 227.38 1,197.91 39.93 (1,802.09) (60.07)

   6.5.11   าไฟฟา้ 100,000.00 7,846.99 81,164.02 81.16 (18,835.98) (18.84)

   6.5.12   า ทร ัพท์ ละอ น ตอร์ น็ต 50,000.00 2,422.48 24,491.29 48.98 (25,508.71) (51.02)

   6.5.13   าไปรษณ ย ์ละอา ร  ตมป์ 70,000.00 4,896.00 43,487.00 62.12 (26,513.00) (37.88)

   6.5.14   าธรรม น ยมธนา าร 50,000.00 1,568.00 27,763.36 55.53 (22,236.64) (44.47)

   6.5.15   าธรรม น ยมชมรม  รือข าย ห รณ์ 4,632.00 - - - (4,632.00) (100.00)

   6.5.16   าใชจ้ าย     ร มพฒันา  จ าร 300,000.00 18,010.00 172,020.00 57.34 (127,980.00) (42.66)

   6.5.17   าบร  าร วบ็ไซต์ 12,000.00 - 12,000.00 100.00 0.00 0.00

   6.5.18   าใชจ้ ายประชา ัมพนัธ์ 50,000.00 - - - (50,000.00) (100.00)

   6.5.19   าใชจ้ าย บด็ ตล็ด 25,000.00 870.00 16,135.00 64.54 (8,865.00) (35.46)

   6.5.20   าใชจ้ ายด า น น ด 30,000.00 - - - (30,000.00) (100.00)

   6.5.21   า ช า  ร่ือ  ละถ าย อ  าร 90,000.00 6,132.32 73,137.80 81.26 (16,862.20) (18.74)

   6.5.22   าใชจ้ ายว ัดุ านบา้น าน รัว 30,000.00 - 15,299.00 51.00 (14,701.00) (49.00)

   6.5.23 หน ้   ัยจะ ูญ-ลู หน ้ตาม  าพ พา ษา 0.00 - - - 0.00 0.00

   6.5.24   า บ ลา 863,500.00      - - - (863,500.00) (100.00)

รวม 4,331,632.00   113,921.17      2,103,707.63 48.57 (2,227,924.37) (51.43)

ต.ค. ม.ค.-ต.ค.
คิดเป็นร้อยละ

ของแผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่) 

คิดเป็นจ านวนเงนิ

ของแผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่) 

คิดเป็นร้อยละของ

แผนงาน

       า รุภณัฑ์ 244,000.00 - 218,000.00 89.34 (26,000.00) (10.66)

รวม 244,000.00 - 218,000.00 89.34 (26,000.00) (10.66)

รายการ
แผนงาน

รายการ
แผนงาน

ป ี2562
ผลการด าเนินงาน

ป ี2562

ผลการด าเนินงาน
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ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้ยืม
99.14%

ดอกเบ้ียรับเงินฝาก
0.09%รายได้อ่ืน

0.01%

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
0.02%

ดอกเบ้ียรับลน.พ้นสภาพ
0.15%ผลตอบแทนจากลงทุน

0.44%
รด.ค่าธรรมเนียมให้กู้

0.15%

รายได้ ณ 31 ตุลาคม 2562

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้ยืม

ดอกเบ้ียรับจากเงินฝาก

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

รายได้อ่ืน

รายได้ค่าธรรมเนียมเงินให้กู้

ผลตอบแทนจากการลงทุน

ดอกเบ้ียรับลน.เงินกู้พ้นสภาพ

คชจ.ดอกเบ้ียและลงทุน
50.66%

คชจ.เจ้าหน้าที่
12.68%

คชจ.อาคาร/อุปกรณ์
0.30%

คชจ.เก่ียวกับสมาชิก
28.15%

คชจ.ด าเนินงานอ่ืน
8.21%

ค่าใช้จ่าย ณ 31 ตุลาคม 2562

คชจ.ดอกเบ้ียและการลงทุน

คชจ.เก่ียวกับเจ้าหน้าที่

คชจ.อาคาร/สถานที่อุปกรณ์

คชจ.เก่ียวกับสมาชิก

คชจ.ด าเนินงานอ่ืน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

ก าไรสุทธิ
86.20 

ค่าใช้จ่าย
13.80 

รายได้-ค่าใช้จ่าย-ก าไร ณ 31 ตุลาคม 2562

รายได้    

ก าไรสุทธิ

ค่าใช้จ่าย
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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 นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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3.60 
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2.91 

1.92 
1.49 

1.94 1.57 
2.41 

1.69 
2.18 

2.92 
2.21 

2.82 
2.38 

3.28 

5.82 

7.01 

3.39 3.25 

4.47 4.66 

 -

 1.00

 2.00

 3.00

 4.00

 5.00

 6.00

 7.00

 8.00

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.-ต.ค. 2562 และเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2561

ป  2561
ป  2562

4. เรื่องรายงานการดํารงสินทรัพย์สภาพคล่อง ประจําเดือนตุลาคม 2562 
การดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามกฎกระทรวง กําหนดให้ดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งและ   

ไม่เกินร้อยละยี่สิบของยอดเงินฝากท้ังหมด สําหรับสินทรัพย์สภาพคล่อง ประจําเดือนตุลาคม 2562  อัตราร้อยละ 4.66 
ประจําเดือนกันยายน 2562 อัตราร้อยละ 4.47  อัตราสภาพคล่องเพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 0.19 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
คณะกรรมการอํานวยการรับทราบ นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วย : ร้อยละ 
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5. การกระจายของเงินฝาก ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562 

เงนิฝาก (อท+อพ+อพ.เฉลิม) (ดบ.1.90-3.00%) จ านวนบญัชี จ านวนเงนิ

 ปดิบญัช    นฝา ยอด ปน็ 0 563 -                             

ยอด   หลือต่ า ว า 100 1,019 34,949.01               

101-100,000 3,412 19,324,136.97         

100,001-1,000,000 529 204,327,085.54        

1,000,001-5,000,000 170 340,907,641.40        

5,000,001-10,000,000 11 63,677,453.21         

มา  ว า10,000,001 11 264,880,727.14        

รวมเงนิฝากสมาชิกประเภทออมทรพัย์ 5,715 893,151,993.27       

ไม    น 100,000 765 29,101,593.82         

100,001-500,000 267 56,513,254.69         

500,001-1,000,000 21 16,579,694.51         

มา  ว า1,000,001 18 52,275,150.90         

รวมเงินฝากสมาชกิประเภทประจ า 1,071 154,469,693.92       

รวมเงินรับฝากจากสมาชกิ 6,786 1,047,621,687.19    

เงนิฝากออมทรพัย์ จ านวนบญัชี จ านวนเงนิ

 มา มฌาปน  จฯ มาช   ห รณ์ (ดบ.1.90/2.90%) 7 1,616,557.49           

สหกรณ์อ่ืน (ดบ.3.15%)

 -  ห รณ์ าร  ษตร มือ น ร ร ธรรมราช  จ า ัด 1 9,553,489.17           

 -  ห รณ์ออมทรัพย์ ร พยาบาลมหาราชน ร ร ธรรมราช จ า ัด 1 19,877,350.87         

 -  ห รณ์ าร  ษตร ขาขาว  จ า ัด 1 12,201,913.31         

รวมเงนิฝากจากสมาคมฯ/สหกรณอ่ื์นประเภทออมทรพัย์ 10 43,249,310.84             

เงนิฝากประจ า 12 เดือน (ดบ.3.40%)

 -  ห รณ์ออมทรัพย์ ร พยาบาลราชว ถ   จ า ัด 1 50,000,000.00

 -  ห รณ์ออมทรัพย์ ร พยาบาลมหาราชน ร ร ธรรมราช จ า ัด 1 93,150,000.00

 -  ห รณ์ าร  ษตรพฒันาชนบทนบพ ต า จ า ัด 1 25,525,000.00

 -  ห รณ์น  มทุ     จ า ัด 1 350,000.00

 -  ห รณ์ าร  ษตร มือ น ร ร ธรรมราช  จ า ัด 1 20,000,000.00

รวมเงนิฝากจากสหกรณอ่ื์นประเภทประจ า 5 189,025,000.00           

รวมเงนิฝากจากสหกรณอ่ื์น/สมาคมฯ 15 232,274,310.84           

รวมเงนิฝากจากสหกรณอ่ื์น/สมาคมฯ 25 275,523,621.68           

   มาช  1,064 ราย 31,032,061.46         

   มา มฌาปน  จ    ราะห์ 1 ราย 3,908,057.76           

   ห รณ์ออมทรัพย์ รม วบ ุม ร  จ า ัด ( รบ  าหนด/ปิดบัญช ) 1 ราย 20,700,000.00         

55,640,119.22        รวม

ปริมาณธุรกิจดา้นการรับฝากเงินประจ าเดอืนตลุาคม 2562

เงินรับฝากจากสมาชกิ

เงนิฝาก (12,24,36 เดือน/สุขใจ/บตุร/สรา้งสุข/สะสมจนท.) (ดบ.3.40-4.50%)

เงินฝากจากสมาคมฯ/สหกรณ์อ่ืนประเภทออมทรัพย์

 
 

หมายเหตุ : สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิกร้อยละ 81.85 โดยแบ่งเป็นประเภทออมทรัพย์ร้อยละ 69.78 ประเภท 
ประจําร้อยละ 12.07 ของเงินฝากทั้งหมด และรับฝากเงินจากภายนอกร้อยละ 18.15 โดยแบ่งเป็นสหกรณ์อ่ืน 
ประเภทออมทรัพย์ร้อยละ 3.25 สหกรณ์อ่ืนประเภทประจําร้อยละ 14.77 สมาคมฯ ร้อยละ 0.13 ของเงินฝากทั้งหมด 
คณะกรรมการอํานวยการรับทราบ นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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6. แหล่งที่มาของเงินทุนและแหล่งใช้ไปของเงินทุนที่จะนําไปลงทุนระยะสั้นและระยะยาว 

ระยะ ้ัน ระยะยาว รวม

1. ทุน รือนหุน้ -                    2,332,116,820.00   2,332,116,820.00   59.11             

2. ทุน  ารอ -                    138,937,495.93     138,937,495.93     3.52               

3. ทุน ะ ม 3,843,127.34        19,183,399.55       23,026,526.89       0.58               

4.   าไร ุทธ 160,137,196.43     -                    160,137,196.43     4.06               

5.    นรับฝา 938,275,794.20     341,620,203.83     1,279,895,998.03   32.44             

6.    น ูย้ืม -                    -                    -                

7. หน ้  นหมนุ ว ยน 7,291,549.93        7,291,549.93        0.18               

8. หน ้  นไม หมนุ ว ยน 4,221,150.00        4,221,150.00        0.11               

รวม 1,109,547,667.90   2,836,079,069.31   3,945,626,737.21   100.00            
หน วย : บาท

ระยะ ้ัน ระยะยาว รวม

1.    น ด /    นฝา ธนา าร 97,050,998.62       -                    97,050,998.62       2.46               

2.    นให้ ู ้   มาช  243,734,384.46     3,580,487,627.66   3,824,222,012.12   96.92             

3.  ห รณ์อืน่ ู้ -                    -                    -                    -                

4. ล ทุนอืน่ -                    20,578,000.00       20,578,000.00       0.52               

5.   นทรัพย์หมนุ ว ยน/อืน่ 799,984.85           799,984.85           0.02               

6. ท ด่ น อา าร อปุ รณ์ 2,975,741.62        2,975,741.62        0.08               

รวม 341,585,367.93     3,604,041,369.28   3,945,626,737.21   100.00            

ราย าร
 หล  ท ม่าขอ    นทุน   ด ปน็ร้อยละขอ 

 หล  ท ่มาขอ    นทนุ

ราย าร
 หล  ใช้ไปขอ    นทุน   ด ปน็ร้อยละขอ 

 หล  ใชไ้ปขอ    นทุน
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ส่วนต่างการน าแหล่งเงินทุนระยะส้ันสูงกว่า (ต่ ากว่า)
ลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว

ป  2561

ป  2562

หน่วย : เปอร์เซ็นต์ 
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บทสรุป :  จากข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม  2562 สหกรณ์ใช้แหล่งเงินทุนภายในซึ่งประกอบด้วยทุนเรือนหุ้นร้อยละ 59.11 
เงินรับฝากทุกประเภทร้อยละ 32.44 เงินทุนอ่ืนๆร้อยละ 8.45 โดยสหกรณ์ฯใช้เงินลงทุนที่มีอยู่ทั้งจํานวนเพื่อให้สมาชิก
กู้ยืมร้อยละ 96.92 (เป็นเงินให้กู้ระยะยาวร้อยละ 90.73 เงินให้กู้ระยะสั้นร้อยละ 6.19) เงินลงทุนอื่นอีกร้อยละ 3.08 
แสดงให้เห็นว่า ณ ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีแหล่งเงินทุนภายในเพียงพอต่อการบริหารงานโดยไม่ต้องพ่ึงพาแหล่งเงินทุน
ภายนอก จึงส่งผลให้สหกรณ์ฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสถานบันการเงินอ่ืนลงได้ 
สมาชิกทั้งหมด 4,906 คน  
– สมาชิกมียอดคงค้างด้านสินเชื่อจํานวน 3,252 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 66.29 ของสมาชิกท้ังหมด 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก ฉุกเฉิน จํานวน  1,510 ราย  เป็นเงิน 181,646,203.62  บาท  
 เงินให้กู้แก่สมาชิก สามญั (ลน.ปกติ) จํานวน  3,103 ราย  เป็นเงิน 3,556,234,582.55  บาท 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก สามญั (ลน.ปรบัโครงสร้างหนี้) จํานวน  38 ราย  เป็นเงิน 41,559,308.82  บาท 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก สามญั (ลน.พ้นสมาชิกสภาพ) จํานวน 5 ราย เป็นเงิน 5,889,133.07  บาท 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก สามญั (ลน.ตามคําพิพากษา) จํานวน 1 ราย เป็นเงิน 56,277.64  บาท 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก พิเศษ (พิเศษ+กู้ปันผล) จํานวน 370 ราย เป็นเงิน 38,836,506.42 บาท 
  รวม  เป็นเงิน 3,824,222,012.12 บาท 
– สมาชิกมียอดคงเหลือด้านเงินฝากจํานวน 4,628 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ  94.33 ของสมาชิกท้ังหมด 
 รวมสมาชิกมีส่วนร่วมในธุรกิจของสหกรณ์จ านวน 4,677 รายคิดเป็นร้อยละ 95.33 ของสมาชิกทั้งหมด 
 

รายละเอียดการส่งเรียกเก็บประจ าเดือนมกราคม-ตุลาคม 2562 

เดอืน จ านวนราย ทนุเรือนหุน้
 ค่าธรรมเนียม

แรกเข้า

 เงินกู้ทกุประเภท

(ตน้+ดอกเบีย้)
เงินฝาก รวมเรียกเก็บ  เก็บได ้ณวันสิน้เดอืน

 คงค้าง ณ 

วันสิน้เดอืน

มกราคม 4,452       10,617,270.00      2,700.00       38,604,698.35       3,468,800.00     52,693,468.35     51,965,620.46     727,847.89 

กุมภาพันธ์ 4,475       10,732,660.00      1,700.00       38,739,296.07       3,558,814.00     53,032,470.07     52,452,357.07     580,113.00 

มีนาคม 4,496       10,810,500.00      2,400.00       38,853,577.66       3,591,814.00     53,258,291.66     52,530,915.50     727,376.16 

เมษายน 4,517       10,851,730.00      2,300.00       39,050,202.42       3,611,814.00     53,516,046.42     52,991,871.60     524,174.82 

พฤษภาคม 4,547       10,897,120.00      2,300.00       39,231,680.01       3,630,054.00     53,761,154.01     53,289,730.61     471,423.40 

มิถุนายน 4,572       10,948,040.00      2,300.00       39,353,339.15       3,589,554.00     53,893,233.15     53,217,560.77     675,672.38 

กรกฎาคม 4,615       10,996,950.00      4,300.00       39,455,119.87       3,625,540.00     54,081,909.87     53,590,326.48     491,583.39 

สงิหาคม 4,633       9,576,190.00       1,900.00       39,571,185.92       3,683,740.00     52,833,015.92     52,858,214.50     466,384.81 

กันยายน 4,656       9,629,740.00       2,700.00       39,612,091.37       3,765,780.00     53,010,311.37     52,883,643.13     593,673.05 

ตลุาคม 4,681       9,690,910.00       2,800.00       39,694,138.27       3,803,080.00     53,190,928.27     53,048,899.50     735,701.82 

104,751,110.00    25,400.00     392,165,329.09     36,328,990.00   533,270,829.09   528,829,139.62   รวม
 
คณะกรรมการอํานวยการรับทราบ นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 




