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3.2.3  เรื่องแจงจากฝายจัดการ   
นางสาวชุติธร  โยธารักษ ผูจัดการ นําเสนอรายงานกิจการ  
1. สรุปจํานวนสมาชิก ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2559  

รายการ ณ 29 ก.พ. 59

1. จํานวนสมาชิก 4,161

    - สมาชิก 3,943

    - สมาชิกสมทบ                     218

สมาชิกยกมา ณ 01 ม.ค. 59                   3,902

เขาใหมระหวางเดือน                       34

สมาชิกพนสภาพระหวางเดือน

  - ลาออก                         5

  - ขาดจากสมาชิกภาพ                       -   

  - เสียชีวิต                         1

โอนเปนสมาชิก                       13

สมาชิกคงเหลือ                   3,943

สมาชิกยกมา ณ 01 ม.ค. 59                     224

เขาใหมระหวางเดือน                         7

สมาชิกพนสภาพระหวางเดือน                       -   

โอนไปเปนสมาชิก                       13

สมาชกสมทบคงเหลือ                     218
 

 
จํานวนสมาชิกกูสามัญ,กูฉุกเฉิน,กูพิเศษ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2559 

 

รายการ จํานวนราย  จํานวนเงิน

สมาชิกกูสามัญ 2,724 2,663,809,921.76   

สมาชิกกูฉุกเฉิน 1,417 200,022,837.79     

สมาชิกกูพิ เศษ 37 43,833,090.55       

   รวมเงินใหกูแกสมาชิก 2,907,665,850.10    
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2. รายงานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2559 
 

จํานวนเงิน คิดเปนรอยละ

1. สินทรัพยรวม   2,941,617,320.90 100.00         

2. หนี้สินรวม 1,265,018,681.28 43.00          

    - หนี้สินภายนอก 652,000,000.00

    - หนี้สินภายใน 613,018,681.28

3. ทุนสหกรณ   1,676,598,639.62 57.00          

รายงาน

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
คณะกรรมการอํานวยการรับทราบ  นําเรียนที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบ 
ท่ีประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้ีสินภายนอก
22.16%

หน้ีสินภายใน
20.84%ท ุนสหกรณ

57.00%

ฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ 2559

สินทรัพย        2,941,617,320.90

หน้ีสินภายนอก    652,000,000.00

หน้ีสินภายใน      613,018,681.28

ทุน                1,676,598,639.62
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3. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได–รายจาย ประจําเดือนกุมภาพันธ 2559 

ก.พ. ม.ค.-ก.พ.
ตามแผนงานคิด

เปนรอยละ

สูงกวา (ตํ่ากวา) 

แผนงานคิดเปน

จํานวนเงิน

สูงกวา (ตํ่ากวา) 

แผนงานคิดเปน

รอยละ

1. รับสมาชิกและสมาชิกสมทบ

1.1 สมาชิก 300                    19 34 11.33 (266) (89)

1.2 สมาชิกสมทบ 50                      2 7 14.00 (43) (86)

รวม 350 21 41 11.71 (309) (88)

2. รับทุนเรือนหุน 155,000,000.00     25,336,730.00 41,601,060.00 26.84 (113,398,940.00) (73.16)

3. รับเงินฝากจากสมาชิก,สมาคมและสหกรณอ่ืน 520,000,000.00     30,495,293.24 66,126,974.21 12.72 (453,873,025.79) (87.28)

4. จายเงินกู 1,200,000,000.00  71,652,494.52 152,991,437.32 12.75 (1,047,008,562.68) (87.25)

5. รายได 184,069,000.00     14,455,941.56 29,194,304.56 15.86 (154,874,695.44) (84.14)

6. คาใชจายสุทธิ 76,658,706.00      4,267,695.54 5,425,255.85 7.08 (71,233,450.15) (92.92)

7. กําไรสุทธิ 107,410,294.00     10,188,246.02 23,769,048.71 22.13 (83,641,245.29) (77.87)

ก.พ. ม.ค.-ก.พ.
ตามแผนงานคิด

เปนรอยละ

สูงกวา (ตํ่ากวา) 

แผนงานคิดเปน

จํานวนเงิน

สูงกวา (ตํ่ากวา) 

แผนงานคิดเปน

รอยละ

5. รายได

5.1รายไดดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากการลงทุน

   5.1.1 ดอกเบ้ียรับเงินใหกู 183,200,000.00     14,453,509.87 29,189,202.45 15.93 (154,010,797.55) (84.07)

   5.1.2 ดอกเบ้ียรับเงินฝาก 70,000.00            32.49 63.45 0.09 (69,936.55) (99.91)

   5.1.3 ผลตอบแทนจากการลงทุน 550,000.00          - - - (550,000.00) (100.00)

          (เงินปนผลจาก ชสอ.รอยละ5.80) - 

รวม 183,820,000.00     14,453,542.36 29,189,265.90 15.88 (154,630,734.10) (84.12)

5.2 รายไดทิ่มิใชดอกเบ้ีย

   5.2.1 รายไดคาธรรมเนียมแรกเขา 40,000.00            2,300.00 4,800.00 12.00 (35,200.00) (88.00)

   5.2.2 เงินเฉล่ียคืนตามสวนธุรกิจ(ชสอ.รอยละ 3.80) 189,000.00          - - - (189,000.00) (100.00)

   5.2.3 รายไดอ่ืน ๆ 20,000.00            99.20 238.66 1.19 (19,761.34) (98.81)

รวม 249,000.00          2,399.20          5,038.66           2.02 (243,961.34) (97.98)

รายไดรวม 184,069,000.00     14,455,941.56  29,194,304.56    15.86 (154,874,695.44) (84.14)

6. คาใชจาย

   6.1 คาใชจายดอกเบ้ียและการลงทุน 59,000,000.00      3,358,925.92 4,219,482.02 7.15 (54,780,517.98) (92.85)

   6.2 คาใชจายเก่ียวกับเจาหนาที่ 3,961,570.00        286,259.00 503,043.00 12.70 (3,458,527.00) (87.30)

   6.3 คาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ 1,604,136.00        7,500.00 15,000.00 0.94 (1,589,136.00) (99.06)

   6.4 คาใชจายเก่ียวกับสมาชิก 8,362,000.00        - - - (8,362,000.00) (100.00)

   6.5 คาใชจายดําเนินงานอ่ืน 3,731,000.00        615,010.62 687,730.83 18.43 (3,043,269.17) (81.57)

รวม 76,658,706.00      4,267,695.54    5,425,255.85      7.08 (71,233,450.15) (92.92)

รายการ

รายการ

ป 2559

แผนงาน

ผลการดําเนินงาน

ป 2559

แผนงาน

ผลการดําเนินงาน

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานและประมาณการประจําป 2559
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได–รายจายประจําป2559ประจําเดือนกุมภาพันธ 2559 (ตอ) 

ก.พ. ม.ค.-ก.พ.
ตามแผนงาน

คิดเปนรอยละ

สูงกวา (ตํ่ากวา) 

แผนงานคิดเปน

จํานวนเงิน

สูงกวา (ตํ่ากวา) 

แผนงานคิดเปน

รอยละ

6.1 คาใชจายดอกเบ้ียและการลงทุน

    6.1.1  ดอกเบ้ียจายเงินรับฝาก 27,000,000.00   2,290.31 2,290.31 0.01 (26,997,709.69) (99.99)

    6.1.2  ดอกเบ้ียจายเงินกูยืมสถาบันการเงินอ่ืน 32,000,000.00   3,356,635.61 4,217,191.71 13.18 (27,782,808.29) (86.82)

    6.1.3  ดอกเบ้ียจายเงินกูยืมระยะสั้น - - - 

    6.1.4  ดอกเบ้ียจายเงินกูยืมระยะปานกลาง - - - 

รวม 59,000,000.00   3,358,925.92   4,219,482.02   13.19          (54,780,517.98) (186.81)

ก.พ. ม.ค.-ก.พ.
ตามแผนงาน

คิดเปนรอยละ

สูงกวา (ตํ่ากวา) 
แผนงานคิดเปน

จํานวนเงิน

สูงกวา (ตํ่ากวา) 
แผนงานคิดเปน

รอยละ

6.2. คาใชจายเก่ียวกับเจาหนาท่ี - 

    6.2.1 เงินเดือน 3,154,282.00     216,016.00 432,032.00 13.70 (2,722,250.00) (86.30)

    6.2.2 คาสํารองบําเหน็จเจาหนาท่ี 602,120.00       - - - (602,120.00) (100.00)

    6.2.3 คาลวงเวลา 20,000.00         10,700.00 10,700.00 53.50 (9,300.00) (46.50)

    6.2.4 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 125,168.00       45,043.00 45,811.00 36.60 (79,357.00) (63.40)

    6.2.5 คาการศึกษาบุตรเจาหนาท่ี 30,000.00         14,500.00 14,500.00 48.33 (15,500.00) (51.67)

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

รวม 3,961,570.00     286,259.00     503,043.00     12.70 (3,458,527.00) (87.30)

ก.พ. ม.ค.-ก.พ.
ตามแผนงาน

คิดเปนรอยละ

สูงกวา (ตํ่ากวา) 

แผนงานคิดเปน

จํานวนเงิน

สูงกวา (ตํ่ากวา) 

แผนงานคิดเปน

รอยละ

6.3 คาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ - 

    6.3.1 คาจางทําความสะอาด 95,000.00         7,500.00 15,000.00 15.79 (80,000.00) (84.21)

    6.3.2 คาเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ 730,000.00       - - - (730,000.00) (100.00)

    6.3.3 คาซอมแซมบํารุงรักษาสินทรัพย 700,000.00       - - - (700,000.00) (100.00)

    6.3.4 คาดูแลระบบคอมพิวเตอร 49,512.00         - - - (49,512.00) (100.00)

    6.3.5 คาภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 9,624.00           - - - (9,624.00) (100.00)

    6.3.6 คาเบ้ียประกันอัคคีภัย 10,000.00         - - - (10,000.00) (100.00)

    6.3.7 คาพัฒนาระบบ 10,000.00         - - - (10,000.00) (100.00)

รวม 1,604,136.00     7,500.00        15,000.00       0.94 (1,589,136.00) (99.06)

ก.พ. ม.ค.-ก.พ.
ตามแผนงาน
คิดเปนรอยละ

สูงกวา (ตํ่ากวา) 

แผนงานคิดเปน

จํานวนเงิน

สูงกวา (ตํ่ากวา) 

แผนงานคิดเปน

รอยละ

6.4.4 คาใชจายเก่ียวกับสมาชิก - 

    6.4.1 คาเบ้ียเลี้ยงพาหนะสําหรับสรรหากรรมการ 4,460,000.00     - - - (4,460,000.00) (100.00)

    6.4.2 สวัสดิการคลายวันเกิดสมาชิก 3,902,000.00     - - - (3,902,000.00) (100.00)

รวม 8,362,000.00     -                -                - (8,362,000.00) (100.00)

รายการ

ป 2559

แผนงาน

ผลการดําเนินงาน

รายการ

ป 2559

แผนงาน

ผลการดําเนินงาน

รายการ

ป 2559

แผนงาน

ผลการดําเนินงาน

รายการ

ป 2559

แผนงาน

ผลการดําเนินงาน
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได–รายจายประจําป 2559 ประจําเดือนกุมภาพันธ 2559 (ตอ) 

ก.พ. ม.ค.-ก.พ.
ตามแผนงาน

คิดเปนรอยละ

สูงกวา (ต่ํากวา)

 แผนงานคิดเปน

จํานวนเงิน

สูงกวา (ต่ํากวา) 

แผนงานคิดเปน

รอยละ

6.5. คาใชจายดําเนินงานอื่น

   6.5.1 คาเบี้ยประชุม 458,400.00    34,200.00 65,400.00 14.27 (393,000.00) (85.73)

   6.5.2 คาเบี้ยเล้ียงพาหนะ 200,000.00    12,600.00 23,100.00 11.55 (176,900.00) (88.45)

   6.5.3 คารับรอง 50,000.00      2,630.00 6,519.50 13.04 (43,480.50) (86.96)

   6.5.4 คาเคร่ืองเขียนแบบพิมพ 300,000.00    13,768.00 23,017.00 7.67 (276,983.00) (92.33)

   6.5.5 คาใชจายวันประชุมใหญ 600,000.00    536,454.00 536,454.00 89.41 (63,546.00) (10.59)

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

   6.5.7 คาตอบแทนที่ปรึกษาทนาย 15,000.00      - - - (15,000.00) (100.00)

   6.5.8 คาตอบแทนผูตรวจสอบกิจการ 75,000.00      - - - (75,000.00) (100.00)

   6.5.9 คาธรรมเนียมการสอบบัญชี 70,000.00      - - - (70,000.00) (100.00)

   6.5.10 คาตอบแทนเจาหนาที่การเงิน 447,600.00    - - - (447,600.00) (100.00)

   6.5.11 คานํ้าประปา 3,000.00        85.60 85.60 2.85 (2,914.40) (97.15)

   6.5.12 คาไฟฟา 100,000.00    7,590.23 14,842.04 14.84 (85,157.96) (85.16)

   6.5.13 คาโทรศัพท 30,000.00      1,584.79 3,002.69 10.01 (26,997.31) (89.99)

   6.5.14 คาไปรษณียและอากรแสตมป 70,000.00      4,564.00 11,419.00 16.31 (58,581.00) (83.69)

   6.5.15 คาธรรมเนียมธนาคาร 70,000.00      1,074.00 2,099.00 3.00 (67,901.00) (97.00)

   6.5.16 คาธรรมเนียมชมรมเครือขายสหกรณ 10,000.00      - - - (10,000.00) (100.00)

   6.5.17 คาใชจายสงเสริมพัฒนากิจการ 500,000.00    - - - (500,000.00) (100.00)

   6.5.18 คาบริการเว็บไซต 12,000.00      - - - (12,000.00) (100.00)

   6.5.19 คาใชจายประชาสัมพันธ 100,000.00    - - - (100,000.00) (100.00)

   6.5.20 คาใชจายเบ็ดเตล็ด 40,000.00      460.00 1,792.00 4.48 (38,208.00) (95.52)

   6.5.21 หน้ีสูญรับคืนดอกเบี้ยตามคําพิพากษาคางรับ - - 

   6.5.22 คาใชจายดําเนินคดี 60,000.00      - - - (60,000.00) (100.00)

   6.5.23 คางบกลาง 500,000.00    - - - (500,000.00) (100.00)

รวม 3,731,000.00  615,010.62  687,730.83    18.43 (3,043,269.17) (81.57)

ก.พ. ม.ค.-ก.พ.
ตามแผนงาน

คิดเปนรอยละ

สูงกวา (ต่ํากวา)

 แผนงานคิดเปน

จํานวนเงิน

สูงกวา (ต่ํากวา) 

แผนงานคิดเปน

รอยละ

 หมวดครุภัณฑ

     คาครุภัณฑ 1,094,000.00 - - - - - 

รวม 1,094,000.00 - - - - - 

รายการ

รายการ

ป 2559

แผนงาน

ผลการดําเนินงาน

แผนงาน

ผลการดําเนินงาน
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ดอกเบี้ยรับเงินใหกู ยืม
99.56%

ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก
0.02%

คาธรรมเนียมแรกเขา
0.03%

รายไดอื่น
0.01%

หน้ีสูญรับคืน
0.01%

ผลตอบแทนลงทุน
0.18% เงินเฉลี่ยคืน

0.19%

รายได ณ 31 สิงหาคม 2558

ดอกเบี้ยรับเงินใหกู ยืม     114,998,150.27

ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก          27,410.99

คาธรรมเนียมแรกเขา            28,900.00

รายไดอื่น                          10,813.36

หน้ีสูญรับคืน                       7,062.16

ผลตอบตอบแทนลงทุน        210,528.88

เงินเฉลี่ยคืน                     227,505.20

ดอกเบี้ยรับเงินใหกู ยืม
99.97%

ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก
0.01%

คาธรรมเนียมแรกเขา
0.01%

รายไดอื่น
0.01%

รายได ณ 29 กุมภาพันธ 2559

ดอกเบี้ยรับเงินใหกู ยืม      29,189,202.45

ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก                 63.45

คาธรรมเนียมแรกเขา               4,800.00

รายไดอื่น                               238.66

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะกรรมการอํานวยการรับทราบ  นําเรียนที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการเพื่อทราบ 
ท่ีประชุม   รับทราบ 
 
 

กําไรสุทธิ
81.42%

คาใชจาย
18.58%

รายได-คาใชจาย-กําไรสุทธิ ณ 29 กุมภาพันธ 2559

รายได      29,194,304.56

กําไรสุทธิ  23,769,048.71

คาใชจาย    5,425,255.85


