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3.2.3  เรื่องแจ้งจากฝ่ายจัดการ  ( หน้า 10 – 29 ) 
นายสมบูรณ์  ขวัญสง  ผู้จัดการ น าเรียนที่ประชุม ดังนี้   
 1. สรุปจ านวนสมาชิก ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 

รายการ จ านวนสมาชิก

จ านวนสมาชิกทัง้หมด                       5,063

  - สมาชิก                       4,733

  - สมาชิกสมทบ                          330

สมาชิกยกมา ณ 01 ม.ค. 63                       4,677

เขา้ใหม่ระหวา่งเดือน ม.ค.-ก.พ. 63                            62

สมาชกิพน้สภาพระหวา่งเดือน ม.ค.-ก.พ. 63                             7

สมาชกิสมทบยา้ยเปน็สมาชกิสามัญ                             1

สมาชิกยกมา ณ 01 ม.ค. 63                          315

เขา้ใหม่ระหวา่งเดือน ม.ค.-ก.พ. 63                            17

สมาชกิพน้สภาพระหวา่งเดือน ม.ค.-ก.พ. 63                             1

สมาชกิสมทบยา้ยเปน็สมาชกิสามัญ                             1  
 หมายเหตุ : สมาชิกเข้าใหม่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เพศหญิงจ านวน 31 คน เพศชายจ านวน 9 คน 
 

 2. รายงานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 
จ านวนเงิน คิดเปน็รอ้ยละ

1. สินทรัพย์รวม    4,009,550,332.05 100.00         

2. หนี้สินรวม 1,397,150,211.27 34.85           

    - หนี้สินภายนอก 0.00

    - หนี้สินภายใน 1,397,150,211.27

3. ทุนสหกรณ์    2,612,400,120.78 65.15           

รายงาน

 
 

 
คณะกรรมการอ านวยการรับทราบ น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม ……………………………………………………………......……………………………………………………..……………….….…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้ – รายจ่าย ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563 

ก.พ. ม.ค.-ก.พ.
คิดเป็นร้อยละ

ของแผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่) 

แผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่) คิด

เป็นร้อยละของ

แผนงาน

1. รับสมาชกิและสมาชกิสมทบ

1.1 สมาชกิ (คน) 300.00 28 62 20.67 (238) (79.33)

1.2 สมาชกิสมทบ (คน) 100.00 12 17 17.00 (83) (83.00)

รวม 400.00 40 79 19.75 (321) (80.25)

2. รับทนุเรือนหุ้น 200,000,000.00 21,366,930.00 38,358,290.00 19.18 (161,641,710.00) (80.82)

3. รับเงินฝากจากสมาชกิ,สมาคมและสหกรณ์อืน่ 800,000,000.00 53,015,288.71 122,259,235.04 15.28 (677,740,764.96) (84.72)

4. จ่ายเงินกู้ 2,000,000,000.00 138,772,367.11 324,334,776.94 16.22 (1,675,665,223.06) (83.78)

5. รายได้ 241,511,602.88    18,727,223.29 37,231,636.80 15.42 (204,279,966.08) (84.58)

6. ค่าใชจ้่าย 82,901,802.88      2,913,685.53 3,379,871.18 4.08 (79,521,931.70) (95.92)

7. กาํไร 158,609,800.00    15,813,537.76 33,851,765.62 21.34 (124,758,034.38) (78.66)

ก.พ. ม.ค.-ก.พ.
คิดเป็นร้อยละ

ของแผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่) 

คิดเป็นจ านวนเงนิ

ของแผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่) คิด

เป็นร้อยละของ

แผนงาน

5. รายได้

5.1รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทนุ

   5.1.1 ดอกเบี้ยรับเงินใหกู้้ 238,271,602.88 18,562,041.14 36,857,078.45 15.47 (201,414,524.43) (84.53)

   5.1.2 ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 1,250,000.00 87,621.76 225,111.67 18.01 (1,024,888.33) (81.99)

   5.1.3 ผลตอบแทนจากการลงทนุ 1,080,000.00 - - - (1,080,000.00) (100.00)

รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทนุ 240,601,602.88    18,649,662.90 37,082,190.12 15.41 (203,519,412.76) (84.59)

5.2 รายได้ทิ่มิใชด่อกเบี้ย

   5.2.1 รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 50,000.00            5,200.00 9,600.00 19.20 (40,400.00) (80.80)

   5.2.2 ดอกเบี้ยรับลูกหนี้เงินกูพ้น้สภาพ 330,000.00          27,310.08 54,272.29 16.45 (275,727.71) (83.55)

   5.2.3 รายได้อืน่ ๆ 30,000.00 10,004.31 12,516.39 41.72 (17,483.61) (58.28)

   5.2.4 รายได้ค่าธรรมเนียมเงินใหกู้้ 500,000.00 35,046.00 73,058.00 14.61 (426,942.00) (85.39)

รวมรายได้ทิ่มิใชด่อกเบี้ย 910,000.00          77,560.39           149,446.68       16.42 (760,553.32) (83.58)

รวมรายได้ 241,511,602.88    18,727,223.29     37,231,636.80   15.42 (204,279,966.08) (84.58)

6. ค่าใชจ้่าย

   6.1 ค่าใชจ้่ายดอกเบี้ยและการลงทนุ 52,994,977.64      - 15,300.55 0.03 (52,979,677.09) (99.97)

   6.2 ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัเจ้าหน้าที่ 4,985,000.00        338,971.00 700,281.00 14.05 (4,284,719.00) (85.95)

   6.3 ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัอาคารสถานที่และอปุกรณ์ 756,625.24          - - - (756,625.24) (100.00)

   6.4 ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัสมาชกิ 19,634,500.00      1,574,000.00 1,574,000.00 8.02 (18,060,500.00) (91.98)

   6.5 ค่าใชจ้่ายดําเนินงานอืน่ 4,530,700.00        1,000,714.53 1,090,289.63 24.06 (3,440,410.37) (75.94)

รวม 82,901,802.88      2,913,685.53      3,379,871.18     4.08 (79,521,931.70) (95.92)

รายการ
แผนงาน

รายการ
แผนงาน

ป ี2563

ผลการด าเนินงาน

ป ี2563

ผลการด าเนินงาน
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ผลการด าเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้–รายจ่าย ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (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 50,994,977.64 - 15,300.55 0.03 (50,979,677.09) (99.97)

    6.1.2  ดอกเบี้ยจ่ายเงินกูย้มืสถาบนัการเงินอืน่ 2,000,000.00 - - - (2,000,000.00) (100.00)

รวม 52,994,977.64     -                 15,300.55       0.03               (52,979,677.09) (99.97)

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 4,040,000.00 328,810.00 657,620.00 16.28 (3,382,380.00) (83.72)

    6.2.2 ค่าสํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่ 700,000.00 - - - (700,000.00) (100.00)

    6.2.3 ค่าล่วงเวลา 70,000.00 - 24,100.00 34.43 (45,900.00) (65.57)

    6.2.4 เงินสมทบกองทนุประกนัสังคม 110,000.00 10,161.00 11,561.00 10.51 (98,439.00) (89.49)

    6.2.5 ค่าการศึกษาบตุรเจ้าหน้าที่ 35,000.00 - 7,000.00 20.00 (28,000.00) (80.00)

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

รวม 4,985,000.00       338,971.00      700,281.00     14.05 (4,284,719.00) (85.95)

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 503,201.24 - - - (503,201.24) (100.00)

    6.3.2 ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาสินทรัพย์ 100,000.00 - - - (100,000.00) (100.00)

    6.3.3 ค่าดูแลระบบคอมพวิเตอร์ 58,800.00 - - - (58,800.00) (100.00)

    6.3.4 ค่าภาษโีรงเรือนและที่ดิน 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 756,625.24         -                 -                - (756,625.24) (100.00)

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 9,360,000.00 - - - (9,360,000.00) (100.00)

    6.4.2 สวสัดิการคล้ายวนัเกดิสมาชกิ 10,274,500.00 1,574,000.00 1,574,000.00 15.32 (8,700,500.00) (84.68)

รวม 19,634,500.00     1,574,000.00    1,574,000.00   8.02 (18,060,500.00) (91.98)

รายการ
แผนงาน

รายการ
แผนงาน

ป ี2563

ผลการด าเนินงาน

ป ี2563

ผลการด าเนินงาน

รายการ
แผนงาน

รายการ
แผนงาน

ป ี2563
ผลการด าเนินงาน

ป ี2563
ผลการด าเนินงาน
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ผลการด าเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได้ – รายจ่ายประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ต่อ) 

ก.พ. ม.ค.-ก.พ.
คิดเป็นร้อยละของ

แผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่) 

คิดเป็นจ านวนเงนิ

ของแผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่) 

คิดเป็นร้อยละของ

แผนงาน

6.5. ค่าใชจ้่ายดําเนินงานอืน่

   6.5.1 ค่าเบี้ยประชมุ 690,000.00 63,550.00 107,300.00 15.55 (582,700.00) (84.45)

   6.5.2 ค่าเบี้ยเล้ียงพาหนะ 300,000.00 36,650.00 58,000.00 19.33 (242,000.00) (80.67)

   6.5.3 ค่ารับรอง 60,000.00 2,404.00 5,392.00 8.99 (54,608.00) (91.01)

   6.5.4 ค่าเคร่ืองเขยีนแบบพมิพ์ 110,000.00 1,380.00 2,360.00 2.15 (107,640.00) (97.85)

   6.5.5 ค่าใชจ้่ายวนัประชมุใหญ่ 920,000.00 864,400.00 864,400.00 93.96 (55,600.00) (6.04)

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

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

   6.5.8 ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 80,000.00 - - - (80,000.00) (100.00)

   6.5.9 ค่าตอบแทนหน่วยงานและจนท.การเงิน 490,000.00 - - - (490,000.00) (100.00)

   6.5.10 ค่าน้ําประปา 3,000.00 0.00 - - (3,000.00) (100.00)

   6.5.11 ค่าไฟฟา้ 120,000.00 7,146.72 7,146.72 5.96 (112,853.28) (94.04)

   6.5.12 ค่าโทรศัพทแ์ละอนิเตอร์เน็ต 50,000.00 2,374.33 4,739.03 9.48 (45,260.97) (90.52)

   6.5.13 ค่าไปรษณียแ์ละอากรแสตมป์ 70,000.00 4,256.00 12,467.00 17.81 (57,533.00) (82.19)

   6.5.14 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 40,000.00 6,846.00 8,370.00 20.93 (31,630.00) (79.08)

   6.5.15 ค่าธรรมเนียมชมรมเครือข่ายสหกรณ์ 4,700.00 - - - (4,700.00) (100.00)

   6.5.16 ค่าใชจ้่ายส่งเสริมพฒันากจิการ 350,000.00 - - - (350,000.00) (100.00)

   6.5.17 ค่าบริการเวบ็ไซต์ 12,000.00 - - - (12,000.00) (100.00)

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

   6.5.19 ค่าใชจ้่ายเบด็เตล็ด 25,000.00 - 942.00 3.77 (24,058.00) (96.23)

   6.5.20 ค่าใชจ้่ายดําเนินคดี 20,000.00 - - - (20,000.00) (100.00)

   6.5.21 ค่าเชา่เคร่ืองและถา่ยเอกสาร 96,000.00 11,707.48 17,538.88 18.27 (78,461.12) (81.73)

   6.5.22 ค่าใชจ้่ายวสัดุงานบา้นงานครัว 30,000.00 - 1,634.00 5.45 (28,366.00) (94.55)

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

รวม 4,530,700.00   1,000,714.53 1,090,289.63   24.06 (3,440,410.37) (75.94)

รายละเอียดค่าใช้จา่ยเบด็เตล็ด เดือนมกราคม

ค่าเปลียนหลอดไฟพร้อมอปุกรณ์ 495.00            

หนังยางวงเล็ก 47.00             

หนังสือพมิพ+์นิตยสาร 400.00            

รวม 942.00            

ก.พ. ม.ค.-ก.พ.
คิดเป็นร้อยละของ

แผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่) 

คิดเป็นจ านวนเงนิ

ของแผนงาน

สูงกวา่ (ต่ ากวา่) 

คิดเป็นร้อยละของ

แผนงาน

     ค่าครุภณัฑ์ 51,000.00 - - - (51,000.00) (100.00)

รวม 51,000.00 - - - (51,000.00) (100.00)

รายการ
แผนงาน

รายการ
แผนงาน

ป ี2563
ผลการด าเนินงาน

ป ี2563
ผลการด าเนินงาน
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ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้ยืม
98.99%

ดอกเบ้ียรับเงินฝาก
0.60%รายได้อ่ืน

0.03%

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
0.03%

ดอกเบ้ียรับลน.พ้นสภาพ
0.15% รด.ธรรมเนียมให้กู้

0.20%

รายได้ ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้ยืม

ดอกเบ้ียรับจากเงินฝาก

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

รายได้อ่ืน

รายได้ค่าธรรมเนียมเงินให้กู้

ดอกเบ้ียรับลน.เงินกู้พ้นสภาพ

คชจ.ดอกเบ้ียและลงทุน
0.45%

คชจ.เจ้าหน้าท่ี
20.72%

คชจ.เก่ียวกับสมาชิก
46.57%

คชจ.ด าเนินงานอ่ืน
32.26%

ค่าใช้จ่าย ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563

คชจ.ดอกเบ้ียและการลงทุน
คชจ.เก่ียวกับเจ้าหน้าที่
คชจ.เก่ียวกับสมาชิก
คชจ.ด าเนินงานอ่ืน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ก าไรสุทธิ
90.92 

ค่าใช้จ่าย
9.08 

รายได้-ค่าใช้จ่าย-ก าไร ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รายได้    

ก าไรสุทธิ

ค่าใช้จ่าย
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ที่ประชุม ……………………………………………………………......……………………………………………………..……………….….…… 
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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.

การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องระหว่างเดือน ม.ค.-ก.พ. 2563 และเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2562

ป  2562
ป  2563

4. เรื่องรายงานการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563 
การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามกฎกระทรวง ก าหนดให้ด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่ง

และไม่เกินร้อยละยี่สิบของยอดเงินฝากทั้งหมด ส าหรับสินทรัพย์สภาพคล่อง ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563 อัตราร้อยละ 
5.16 ประจ าเดือนมกราคม 2563 อัตราร้อยละ 8.14  อัตราสภาพคล่องลดลงในอัตราร้อยละ 2.98 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลเงินฝากและเงินลงทุน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 
สหกรณ์มีเงินฝากธนาคารจ านวน 44,430,587.51 บาท รายละเอียดดังนี้ 
- ธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์(ดบ.0.35) จ านวน  44,268,259.41 บาท 
- ธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน จ านวน 1,000.00  บาท 
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์-ออมทรัพย์(ดบ.0.65-1.00) จ านวน 152,761.48  บาท 
- ธนาคารธนชาต-กระแสรายวัน จ านวน 8,566.62  บาท 

สหกรณ์มีเงินฝากสหกรณ์อื่นจ านวน 30,323,018.71 บาท รายละเอียดดังนี้ 
- สหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสุราษฎร์ธานี-ออมทรัพย์พิเศษ (ดบ3.50) จ านวน 30,323,018.71  บาท 

สหกรณ์มีเงินลงทุนระยะยาวจ านวน 20,578,000.00 บาท รายละเอียดดังนี้ 
- หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 15,378,000.00  บาท 
- หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต  จ านวน 200,000.00  บาท 
- หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จ ากัด จ านวน 5,000,000.00  บาท 

คณะกรรมการอ านวยการรับทราบ น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม ……………………………………………………………......……………………………………………………..……………….….…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

หน่วย : ร้อยละ 
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5. การกระจายของเงินรับฝาก ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 

เงินฝาก (อท+อพ+อพ.เฉลิม) (ดบ.1.90-3.00%) จ านวนบญัชี จ านวนเงิน

เปดิบญัชเีงินฝากยอดเปน็ 0 592 -                             

ยอดคงเหลือตํ่ากวา่ 100 1,117 37,162.78              

101-100,000 3,521 19,649,034.88        

100,001-1,000,000 549 212,335,494.29       

1,000,001-5,000,000 182 363,900,904.74       

5,000,001-10,000,000 14 82,737,077.29        

มากกวา่10,000,001 11 278,453,937.17       

รวมเงินฝากสมาชิกประเภทออมทรพัย์ 5,986 957,113,611.15      

ไมเ่กนิ 100,000 762 29,423,825.75        

100,001-500,000 286 61,797,382.44        

500,001-1,000,000 30 21,447,815.82        

มากกวา่1,000,001 22 58,486,608.33        

รวมเงินฝากสมาชิกประเภทประจ า 1,100 171,155,632.34      

รวมเงินรับฝากจากสมาชิก 7,086 1,128,269,243.49    

เงินฝากออมทรพัย ์ จ านวนบญัชี จ านวนเงิน

สมาคมฌาปนกจิฯสมาชิกสหกรณ์ (ดบ.1.90/2.90%) 7 4,638,376.55          

สหกรณ์อ่ืน (ดบ.3.15%)

 - สหกรณ์การเกษตรเมืองนครศรีธรรมราช  จํากดั 1 10,223,571.30        

 - สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จํากดั 1 20,914,529.01        

 - สหกรณ์การเกษตรเขาขาว  จํากดั 1 12,857,897.55        

รวมเงินฝากจากสมาคมฯ/สหกรณ์อ่ืนประเภทออมทรพัย์ 10 48,634,374.41             

เงินฝากประจ า 12 เดือน (ดบ.3.40%)

 - สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลราชวถิ ี จํากดั 1 50,000,000.00

 - สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จํากดั 1 95,323,500.00

 - สหกรณ์การเกษตรพฒันาชนบทนบพตํิา จํากดั 1 35,874,958.08

 - สหกรณ์นิคมทุ่งสง จํากดั 1 350,000.00

 - สหกรณ์การเกษตรเมืองนครศรีธรรมราช  จํากดั 1 20,000,000.00

รวมเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืนประเภทประจ า 5 201,548,458.08           

รวมเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน/สมาคมฯ 15 250,182,832.49           

  สมาชิก (ฝาก+จ่ายเงินปันผล+เฉล่ียคืน) 2,906 ราย 39,596,971.79        

  สมาคมฌาปนกจิสงเคราะห์ 1 ราย 3,418,316.92          

  สหกรณ์การเกษตรพฒันาชนบทนบพตํิา จํากดั 1 ราย 10,000,000.00        

53,015,288.71        

ปริมาณธรุกิจดา้นการรับฝากเงินประจ าเดอืนกุมภาพันธ ์2563

รวม

เงินรับฝากจากสมาชิก

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

เงินฝากจากสมาคมฯ/สหกรณ์อ่ืนประเภทออมทรัพย์

 
 

หมายเหตุ : สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิกร้อยละ 81.85 โดยแบ่งเป็นประเภทออมทรัพย์ร้อยละ 69.43 ประเภท
ประจ าร้อยละ 12.42 ของเงินฝากทั้งหมด และรับฝากเงินจากภายนอกร้อยละ 18.15 โดยแบ่งเป็นสหกรณ์อ่ืนประเภท
ออมทรัพย์ร้อยละ 3.19 สหกรณ์อ่ืนประเภทประจ าร้อยละ 14.62 สมาคมฯ ร้อยละ 0.34 ของเงินฝากทั้งหมด 
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6. แหล่งที่มาของเงินทุนและแหล่งใช้ไปของเงินทุนที่จะน าไปลงทุนระยะสั้นและระยะยาว 
หน่วย : บาท

ระยะส้ัน ระยะยาว รวม

1. ทุนเรือนหุน้ -                    2,397,392,240.00   2,397,392,240.00   59.79             

2. ทุนสํารอง -                    154,464,082.44     154,464,082.44     3.85               

3. ทุนสะสม 4,689,001.17        22,003,031.55       26,692,032.72       0.67               

4. กําไรสุทธิ 33,851,765.62       -                    33,851,765.62       0.84               

5. เงินรับฝาก 1,005,747,985.56   372,704,090.42     1,378,452,075.98   34.38             

6. เงินกูย้ืม -                    -                    -                

7. หนี้สินหมนุเวยีน 13,813,435.29       13,813,435.29       0.35               

8. หนี้สินไมห่มนุเวยีน 4,884,700.00        4,884,700.00        0.12               

รวม 1,058,102,187.64   2,951,448,144.41   4,009,550,332.05   100.00            
หน่วย : บาท

ระยะส้ัน ระยะยาว รวม

1. เงินสด / เงินฝากธนาคาร 44,440,587.51       -                    44,440,587.51       1.11               

2. เงินให้กูแ้กส่มาชิก 255,185,159.88     3,655,931,270.39   3,911,116,430.27   97.55             

3. สหกรณ์อืน่กู้ -                    -                    -                    -                

4. ลงทุนอืน่ -                    20,578,000.00       20,578,000.00       0.51               

5. เงินฝากสหกรณ์อืน่ 30,323,018.71       30,323,018.71       0.76               

5. สินทรัพย์หมนุเวยีน/อืน่ 593,195.84           593,195.84           0.01               

6. ท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์ 2,499,099.72        2,499,099.72        0.06               

รวม 330,541,961.94     3,679,008,370.11   4,009,550,332.05   100.00            

รายการ
แหล่งท่ีมาของเงินทุน คิดเปน็ร้อยละของ

แหล่งที่มาของเงินทุน

รายการ
แหล่งใช้ไปของเงินทุน คิดเปน็ร้อยละของ

แหล่งใชไ้ปของเงินทนุ
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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  2562

ป  2563

หน่วย : เปอร์เซ็นต์ 
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บทสรุป :  จากข้อมูล ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ สหกรณ์ใช้แหล่งเงินทุนภายในซึ่งประกอบด้วยทุนเรือนหุ้นร้อยละ 59.79 
เงินรับฝากทุกประเภทร้อยละ 34.38 เงินทุนอ่ืนๆร้อยละ 5.83 โดยสหกรณ์ฯใช้เงินลงทุนที่มีอยู่ทั้งจ านวนเพื่อให้สมาชิก
กู้ยืมร้อยละ 97.55 (เป็นเงินให้กู้ระยะยาวร้อยละ 91.17 เงินให้กู้ระยะสั้นร้อยละ 6.38) เงินลงทุนอื่นอีกร้อยละ 2.45 
แสดงให้เห็นว่า ณ ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีแหล่งเงินทุนภายในเพียงพอต่อการบริหารงานโดยไม่ต้องพ่ึงพาแหล่งเงินทุน
ภายนอก จึงส่งผลให้สหกรณ์ฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสถานบันการเงินอ่ืนลงได้ 
สมาชิกทั้งหมด 5,063 คน  
– สมาชิกมียอดคงค้างด้านสินเชื่อจ านวน 3,338 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 65.93 ของสมาชิกท้ังหมด 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก ฉุกเฉิน จ านวน  1,474 ราย  เป็นเงิน 176,587,884.46  บาท  
 เงินให้กู้แก่สมาชิก สามญั (ลน.ปกติ) จ านวน  3,199 ราย  เป็นเงิน 3,658,334,292.71  บาท 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก สามญั (ลน.ปรบัโครงสร้างหนี้) จ านวน  39 ราย  เป็นเงิน 41,397,224.33  บาท 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก สามญั (ลน.พ้นสมาชิกสภาพ) จ านวน 4 ราย เป็นเงิน 5,696,473.15  บาท 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก สามญั (ลน.ตามค าพิพากษา) จ านวน 1 ราย เป็นเงิน 56,277.64  บาท 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก พิเศษ  จ านวน 35 ราย เป็นเงิน 29,044,278.03  บาท 
  รวม  เป็นเงิน 3,912,714,420.53  บาท 
– สมาชิกมียอดคงเหลือด้านเงินฝากจ านวน 4,881 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ  96.41 ของสมาชิกท้ังหมด 
 รวมสมาชิกมีส่วนร่วมในธุรกิจของสหกรณ์จ านวน 4,924 รายคิดเป็นร้อยละ 97.25 ของสมาชิกทั้งหมด 
 

รายละเอียดการส่งเรียกเก็บประจ าเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2563 

เดอืน จ านวนราย ทนุเรือนหุน้
 ค่าธรรมเนียม

แรกเข้า

 เงินกู้ทกุประเภท

(ตน้+ดอกเบีย้)
เงินฝาก รวมเรียกเก็บ  เก็บได ้ณวันสิน้เดอืน

 คงค้าง ณ 

วันสิน้เดอืน

มกราคม 4,796       9,980,560.00       3,500.00       40,555,785.20       3,850,600.00     54,390,445.20     53,725,740.87     664,704.33 

กุมภาพันธ์ 4,820       10,029,110.00      2,800.00       40,608,141.58       3,942,800.00     54,582,851.58     54,050,932.22     531,919.36 

20,009,670.00     6,300.00       81,163,926.78       7,793,400.00    108,973,296.78   107,776,673.09   รวม
 
คณะกรรมการอ านวยการรับทราบ น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม ……………………………………………………………......……………………………………………………..……………….….…… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 




