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3.2.3  เรื่องแจ้งจากฝ่ายจัดการ   
นายสมบูรณ์  ขวัญสง  ผู้จัดการ น าเรียนที่ประชุม ดังนี้   

1. สรุปจ านวนสมาชิก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
รายการ จ านวนสมาชิก

จ านวนสมาชิกท้ังหมด                     5,509
  - สมาชิก                     5,286
  - สมาชิกสมทบ                       223
สมาชิกยกมา ณ 01 ม.ค. 64                      5,126
เข้ำใหม่ระหว่ำงเดือน ม.ค.-มี.ค. 64                        173
สมำชิกพ้นสภำพระหว่ำงเดือน ม.ค.-มี.ค. 64                          16
สมำชิกสมทบย้ำยเป็นสมำชิกสำมัญ                            3
สมาชิกยกมา ณ 01 ม.ค. 64                       218
เข้ำใหม่ระหว่ำงเดือน ม.ค.-มี.ค. 64                            9
สมำชิกพ้นสภำพระหว่ำงเดือน ม.ค.-มี.ค.64                            1
สมำชิกสมทบย้ำยเป็นสมำชิกสำมัญ                            3  

 หมายเหตุ : สมาชิกเข้าใหม่เดือนมีนาคม 2564 เพศหญิงจ านวน 88 คน เพศชายจ านวน 14 คน 
 
 2. รายงานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 

จ านวนเงิน คิดเป็นร้อยละ

1. สินทรัพย์รวม    4,366,768,761.88 100.00         

2. หน้ีสินรวม 1,441,167,631.70 33.00           

    - หน้ีสินภำยนอก 20,000,000.00

    - หน้ีสินภำยใน 1,421,167,631.70

3. ทุนสหกรณ์    2,925,601,130.18 67.00           

รายงาน

 
 

 
คณะกรรมการอ านวยการรับทราบ น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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3. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได–้รายจ่าย ประจ าเดือนมีนาคม 2564 

มี.ค. ม.ค.-มี.ค.
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงาน

สูงกว่า (ต่ ากว่า) 
แผนงาน

สูงกว่า (ต่ ากว่า) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงาน

1. รับสมำชิกและสมำชิกสมทบ
1.1 สมำชิก (คน) 400.00 98 173 43.25 (227) (56.75)
1.2 สมำชิกสมทบ (คน) 100.00 4 9 9.00 (91) (91.00)

รวม 500.00 102 182 36.40 (318) (63.60)
2. รับทุนเรือนหุ้น 240,000,000.00 23,714,240.00 79,511,820.00 33.13 (160,488,180.00) (66.87)
3. รับเงินฝำกจำกสมำชิก,สมำคมและสหกรณ์อ่ืน 800,000,000.00 47,095,603.74 182,852,131.13 22.86 (617,147,868.87) (77.14)
4. จ่ำยเงินกู้ 2,100,000,000.00 128,346,787.62 554,566,432.63 26.41 (1,545,433,567.37) (73.59)
5. รำยได้ 264,468,848.33    21,592,852.33 61,002,919.34 23.07 (203,465,928.99) (76.93)
6. ค่ำใช้จ่ำย 90,886,848.33      1,438,466.52 5,121,528.90 5.64 (85,765,319.43) (94.36)
7. ก ำไร 173,582,000.00    20,154,385.81 55,881,390.44 32.19 (117,700,609.56) (67.81)

มี.ค. ม.ค.-มี.ค.
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงาน

สูงกว่า (ต่ ากว่า) 
คิดเป็นจ านวนเงิน

ของแผนงาน

สูงกว่า (ต่ ากว่า) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงาน

5. รำยได้
5.1รำยได้ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจำกกำรลงทุน
   5.1.1 ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้ 260,978,848.33 21,384,431.40 60,297,239.86 23.10 (200,681,608.47) (76.90)
   5.1.2 ดอกเบ้ียรับเงินฝำก 1,200,000.00 64,413.22 191,019.67 15.92 (1,008,980.33) (84.08)
   5.1.3 ผลตอบแทนจำกกำรลงทุน 1,000,000.00 - - - (1,000,000.00) (100.00)

รวมรำยได้ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจำกกำรลงทุน 263,178,848.33    21,448,844.62 60,488,259.53 22.98 (202,690,588.80) (77.02)
5.2 รำยได้ท่ิมิใช่ดอกเบ้ีย
   5.2.1 รำยได้ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ 60,000.00            10,400.00 19,100.00 31.83 (40,900.00) (68.17)
   5.2.2 ดอกเบ้ียรับลูกหน้ีเงินกู้พ้นสภำพ 300,000.00          41,635.72 56,220.33 18.74 (243,779.67) (81.26)
   5.2.3 รำยได้อ่ืน ๆ 30,000.00 601.99 11,735.48 39.12 (18,264.52) (60.88)
   5.2.4 รำยได้ค่ำธรรมเนียมเงินให้กู้ 900,000.00 91,370.00 427,604.00 47.51 (472,396.00) (52.49)

รวมรำยได้ท่ิมิใช่ดอกเบ้ีย 1,290,000.00        144,007.71         514,659.81       39.90 (775,340.19) (60.10)
รวมรำยได้ 264,468,848.33    21,592,852.33     61,002,919.34   23.07 (203,465,928.99) (76.93)

6. ค่ำใช้จ่ำย
   6.1 ค่ำใช้จ่ำยดอกเบ้ียและกำรลงทุน 58,443,691.84      122,395.21 197,437.33 0.34 (58,246,254.51) (99.66)
   6.2 ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับเจ้ำหน้ำท่ี 4,995,000.00        324,495.00 1,065,763.00 21.34 (3,929,237.00) (78.66)
   6.3 ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับอำคำรสถำนท่ีและอุปกรณ์ 731,456.49          - 2,670.00 0.37 (728,786.49) (99.63)
   6.4 ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับสมำชิก 22,039,700.00      842,000.00 2,584,000.00 11.72 (19,455,700.00) (88.28)
   6.5 ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำนอ่ืน 4,677,000.00        149,576.31 1,271,658.57 27.19 (3,405,341.43) (72.81)

รวม 90,886,848.33      1,438,466.52      5,121,528.90     5.64 (85,765,319.43) (94.36)

รายการ
แผนงาน

รายการ
แผนงาน

ปี 2564
ผลการด าเนินงาน

ปี 2564
ผลการด าเนินงาน
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ผลการด าเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได–้รายจ่ายประจ าปี 2564 ประจ าเดือนมีนาคม 2564(ต่อ) 

มี.ค. ม.ค.-มี.ค.
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงาน

สูงกว่า (ต่ ากว่า) 
คิดเป็นจ านวนเงิน

ของแผนงาน

สูงกว่า (ต่ ากว่า)
 คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงาน

6.1 ค่ำใช้จ่ำยดอกเบ้ียและกำรลงทุน
    6.1.1  ดอกเบ้ียจ่ำยเงินรับฝำก 57,943,691.84 73,134.93 121,163.36 0.21 (57,822,528.48) (99.79)
    6.1.2  ดอกเบ้ียจ่ำยเงินกู้ยืมสถำบันกำรเงินอ่ืน 500,000.00 49,260.28 76,273.97 15.25 (423,726.03) (84.75)

รวม 58,443,691.84     122,395.21      197,437.33     0.34               (58,246,254.51) (99.66)

มี.ค. ม.ค.-มี.ค.
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงาน

สูงกว่า (ต่ ากว่า) 
คิดเป็นจ านวนเงิน

ของแผนงาน

สูงกว่า (ต่ ากว่า)
 คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงาน

6.2. ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับเจ้ำหน้ำท่ี - 
    6.2.1 เงินเดือน 4,000,000.00 315,450.00 1,028,958.00 25.72 (2,971,042.00) (74.28)
    6.2.2 ค่ำส ำรองบ ำเหน็จเจ้ำหน้ำท่ี 700,000.00 - - - (700,000.00) (100.00)
    6.2.3 ค่ำล่วงเวลำ 70,000.00 - 18,425.00 26.32 (51,575.00) (73.68)
    6.2.4 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 100,000.00 5,535.00 14,870.00 14.87 (85,130.00) (85.13)
    6.2.5 ค่ำกำรศึกษำบุตรเจ้ำหน้ำท่ี 25,000.00 3,510.00 3,510.00 14.04 (21,490.00) (85.96)
    6.2.6 ค่ำรักษำพยำบำลเบิกจ่ำยเกินประกันสังคม 100,000.00 - - - (100,000.00) (100.00)

รวม 4,995,000.00       324,495.00      1,065,763.00   21.34 (3,929,237.00) (78.66)

มี.ค. ม.ค.-มี.ค.
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงาน

สูงกว่า (ต่ ากว่า) 
คิดเป็นจ านวนเงิน

ของแผนงาน

สูงกว่า (ต่ ากว่า)
 คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงาน

6.3 ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับอำคำรสถำนท่ีและอุปกรณ์ - 
    6.3.1 ค่ำเส่ือมรำคำอำคำรและอุปกรณ์ 469,456.49 - - - (469,456.49) (100.00)
    6.3.2 ค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำสินทรัพย์ 100,000.00 - 2,670.00 2.67 (97,330.00) (97.33)
    6.3.3 ค่ำดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 72,000.00 - - - (72,000.00) (100.00)
    6.3.4 ค่ำภำษีโรงเรือนและท่ีดิน 5,000.00 - - - (5,000.00) (100.00)

    6.3.5 ค่ำเบ้ียประกันอัคคีภัย 10,000.00 - - - (10,000.00) (100.00)
    6.3.6 ค่ำพัฒนำระบบ 75,000.00 - - - (75,000.00) (100.00)

รวม 731,456.49         -                 2,670.00         0.37 (728,786.49) (99.63)

มี.ค. ม.ค.-มี.ค.
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงาน

สูงกว่า (ต่ ากว่า) 
คิดเป็นจ านวนเงิน

ของแผนงาน

สูงกว่า (ต่ ากว่า)
 คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงาน

6.4 ค่ำใช้จ่ำยเก่ียวกับสมำชิก - 
    6.4.1 ค่ำเบ้ียเล้ียงพำหนะส ำหรับสรรหำกรรมกำร 11,787,700.00 - - - (11,787,700.00) (100.00)
    6.4.2 สวัสดิกำรคล้ำยวันเกิดสมำชิก 10,252,000.00 842,000.00 2,584,000.00 25.20 (7,668,000.00) (74.80)

รวม 22,039,700.00     842,000.00      2,584,000.00   11.72 (19,455,700.00) (88.28)

รายการ

ปี 2564

แผนงาน

ผลการด าเนินงาน

รายการ

ปี 2564

แผนงาน

ผลการด าเนินงาน

รายการ
แผนงาน

ปี 2564
ผลการด าเนินงาน

รายการ

ปี 2564

แผนงาน

ผลการด าเนินงาน
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ผลการด าเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได–้รายจ่ายประจ าปี2564 ประจ าเดือนมีนาคม 2564(ต่อ) 

มี.ค. ม.ค.-มี.ค.
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงาน

สูงกว่า (ต่ ากว่า) 
คิดเป็นจ านวน

เงินของแผนงาน

สูงกว่า (ต่ ากว่า)
 คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงาน

6.5. ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินงำนอ่ืน
   6.5.1 ค่ำเบ้ียประชุม 708,000.00 61,300.00 216,300.00 30.55 (491,700.00) (69.45)
   6.5.2 ค่ำเบ้ียเล้ียงพำหนะ 300,000.00 30,500.00 73,800.00 24.60 (226,200.00) (75.40)
   6.5.3 ค่ำรับรอง 60,000.00 2,309.00 10,684.00 17.81 (49,316.00) (82.19)
   6.5.4 ค่ำเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 110,000.00 14,106.00 14,106.00 12.82 (95,894.00) (87.18)
   6.5.5 ค่ำใช้จ่ำยวันประชุมใหญ่ 1,002,500.00 - 861,611.00 85.95 (140,889.00) (14.05)
   6.5.6 ค่ำตอบแทนท่ีปรึกษำ 20,000.00 - - - (20,000.00) (100.00)
   6.5.7 ค่ำตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจกำร 120,000.00 - - - (120,000.00) (100.00)
   6.5.8 ค่ำธรรมเนียมกำรสอบบัญชี 120,000.00 - - - (120,000.00) (100.00)
   6.5.9 ค่ำตอบแทนหน่วยงำนและจนท.กำรเงิน 500,000.00 - - - (500,000.00) (100.00)
   6.5.10 ค่ำน้ ำประปำ 3,000.00 98.98 267.51 8.92 (2,732.49) (91.08)
   6.5.11 ค่ำไฟฟ้ำ 100,000.00 7,032.75 13,440.10 13.44 (86,559.90) (86.56)
   6.5.12 ค่ำโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต 40,000.00 2,504.54 6,940.76 17.35 (33,059.24) (82.65)
   6.5.13 ค่ำไปรษณีย์และอำกรแสตมป์ 70,000.00 4,084.00 21,940.00 31.34 (48,060.00) (68.66)
   6.5.14 ค่ำธรรมเนียมธนำคำร 35,000.00 7,096.00 10,430.00 29.80 (24,570.00) (70.20)
   6.5.15 ค่ำธรรมเนียมชมรมเครือข่ำยสหกรณ์ 5,500.00 - - - (5,500.00) (100.00)
   6.5.16 ค่ำใช้จ่ำยส่งเสริมพัฒนำกิจกำร 350,000.00 - - - (350,000.00) (100.00)
   6.5.17 ค่ำบริกำรเว็บไซต์ 12,000.00 12,000.00 12,000.00 100.00 0.00 0.00
   6.5.18 ค่ำใช้จ่ำยประชำสัมพันธ์ 50,000.00 - - - (50,000.00) (100.00)
   6.5.19 ค่ำใช้จ่ำยเบ็ดเตล็ด 25,000.00 480.00 1,650.00 6.60 (23,350.00) (93.40)
   6.5.20 ค่ำใช้จ่ำยด ำเนินคดี 20,000.00 - 2,555.00 12.78 (17,445.00) (87.23)
   6.5.21 ค่ำเช่ำเคร่ืองและถ่ำยเอกสำร 96,000.00 7,699.04 23,208.20 24.18 (72,791.80) (75.82)
   6.5.22 ค่ำใช้จ่ำยวัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 30,000.00 366.00 2,726.00 9.09 (27,274.00) (90.91)
   6.5.23 ค่ำงบกลำง 900,000.00      - - - (900,000.00) (100.00)

รวม 4,677,000.00   149,576.31   1,271,658.57    27.19 (3,405,341.43) (72.81)
หนังสือพิมพ์+นิตยสำร 1,200.00         ม.ค./ก.พ./มี.ค. ซักผ้ำคลุมโต๊ะ 40.00           มี.ค.

รวม 1,240.00        

มี.ค. ม.ค.-มี.ค.
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงาน

สูงกว่า (ต่ ากว่า) 
คิดเป็นจ านวน

เงินของแผนงาน

สูงกว่า (ต่ ากว่า)
 คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงาน

     ค่ำครุภัณฑ์ 212,500.00 - - - (212,500.00) (100.00)
รวม 212,500.00 - - - (212,500.00) (100.00)

รายการ
แผนงาน

รายการ
แผนงาน

ปี 2564
ผลการด าเนินงาน

ปี 2564
ผลการด าเนินงาน
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ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้ยืม
99.15 

ราย ด้ค่าธรรมนียมเงินกู้
0.40 

ราย ด้อ่ืน
0.02 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
0.03 

ดอกเบ้ียรับลน.พ้นส าพ
0.09 

ดอกเบ้ียรับเงินฝาก
0.31 

ราย ด้ ณ 31 มีนาคม 2564

ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้ยืม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ดอกเบ้ียรับเงินฝาก

ราย ด้อ่ืน

ราย ด้ค่าธรรมเนียมเงินให้กู้

ดอกเบ้ียรับลน.เงินกู้พ้นส าพ

คชจ.ดอกเบ้ียและลงทุน 
3. 6 

คชจ.เจ้าหน้าที่
20. 1 

คชจ.อาคาร/อุปกรณ์
0.05 

คชจ.เก่ียวกับสมาชิก
50.45 

คชจ.ด าเนินงานอ่ืน
24. 3 

ค่าใช้จ่าย ณ 31 มีนาคม 2564

คชจ.ดอกเบ้ียและการลงทุน

คชจ.เก่ียวกับเจ้าหน้าที่

คชจ.อาคาร/อุปกรณ์

คชจ.เก่ียวกับสมาชิก

คชจ.ด าเนินงานอ่ืน
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17.52 

19.57 

17.31 
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18.80 

 10.00
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 16.00

 18.00

 20.00

 22.00

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

การเปรียบเทียบก า รก่อนปรับปรุงของสหกรณ์ตามแผนงานป  2564 และป  2563

ผลการด าเนินงานป  2564 ผลการด าเนินงานป  2563

หน่วย : ล้านบาท

             
14.46

-22.33

คณะกรรมการอ านวยการรับทราบ น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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8.14 

5.16 

1.96 
2.35 

4.55 
6.15 

7.89 

9.65 
8.72 

11.05 

14.00 

9.79 
7.26 

3.35 2.28 

 -

 2.00

 4.00

 6.00

 8.00

 10.00

 12.00

 14.00

 16.00

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

การด ารงสินทรัพย์ส าพคล่องระหว่างเดือน ม.ค. ม.ีค. 2564 และเดือน ม.ค. ธ.ค. 2563

ป  2563
ป  2564

4. เรื่องรายงานการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง ประจ าเดือนมีนาคม 2564 
การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามกฎกระทรวง ก าหนดให้ด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่ง

และไม่เกินร้อยละยี่สิบของยอดเงินฝากทั้งหมด ส าหรับสินทรัพย์สภาพคล่องประจ าเดือนมีนาคม 2564        
อัตราร้อยละ 2.28 ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 อัตราร้อยละ 3.35  อัตราสภาพคล่องลดลงในอัตราร้อยละ 1.07 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ข้อมูลเงินฝากและเงินลงทุน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 
สหกรณ์มีเงินฝากธนาคารจ านวน 39,020,1 6.27 บาท รายละเอียดดังนี้ 
- ธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์(ดบ.0.125) จ านวน  38,293,966.59  บาท 
- ธนาคารกรุงไทย-กระแส จ านวน   1,000.00  บาท 
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์-ออมทรัพย์(ดบ.0.10) จ านวน 115,947.69  บาท 
- ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร-ออมทรัพย์พิเศษ(ดบ.0.45) จ านวน 609,271.99  บาท 

สหกรณ์มีเงินลงทุนระยะยาวจ านวน 20,57 ,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 

สหกรณ์มีเงินลงทุนกับสหกรณ์อื่นจ านวน 415, 90.41 บาท รายละเอียดดังนี้ 
- เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จ ากัด (6 เดือน)  จ านวน 415,890.41  บาท 

คณะกรรมการอ านวยการรับทราบ น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 

ห ่วย : ร้อยละ 
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5. การกระจายของเงินรับฝาก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 

เงินฝาก (อท+อพ+อพ.เฉลิม) (ดบ.1.90-3.00%) จ านวนบัญชี จ านวนเงิน
เปิดบัญชีเงินฝำกยอดเป็น 0 889 -                      
ยอดคงเหลือต่ ำกว่ำ 100 1,079 35,883.58              
101-100,000 3,675 20,997,371.17        

100,001-1,000,000 541 212,345,327.55       

1,000,001-5,000,000 221 438,097,368.05       

5,000,001-10,000,000 21 133,495,190.29       

มำกกว่ำ10,000,001 8 259,239,682.10       
รวมเงินฝากสมาชิกประเภทออมทรัพย์ 6,434 1,064,210,822.74    

ไม่เกิน 100,000 814 33,499,865.85        
100,001-500,000 314 68,097,460.49        

500,001-1,000,000 24 16,771,390.70        

มำกกว่ำ1,000,001 20 51,071,951.14        
รวมเงินฝากสมาชิกประเภทประจ า 1,172 169,440,668.18      

รวมเงินรับฝากจากสมาชิก 7,606 1,233,651,490.92    

เงินฝากออมทรัพย์ จ านวนบัญชี จ านวนเงิน

สมำคมฌำปนกิจฯสมำชิกสหกรณ์ (ดบ.1.90/2.90%) 7 4,059,550.54          
สหกรณ์อ่ืน (ดบ.2.80%)
 - สหกรณ์กำรเกษตรเมืองนครศรีธรรมรำช  จ ำกัด 1 10,541,803.32        
 - สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลมหำรำชนครศรีธรรมรำช จ ำกัด 1 11,371,320.20        
 - สหกรณ์กำรเกษตรเขำขำว  จ ำกัด 1 1,135,432.42          

รวมเงินฝากจากสมาคมฯ/สหกรณ์อ่ืนประเภทออมทรัพย์ 10 27,108,106.48             

เงินฝากประจ า 12 เดือน (ดบ.3.20-3.40%)
 - สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยำบำลมหำรำชนครศรีธรรมรำช จ ำกัด 1 98,598,203.29
 - สหกรณ์กำรเกษตรพัฒนำชนบทนบพิต ำ จ ำกัด 1 21,856,268.16
 - สหกรณ์นิคมทุ่งสง จ ำกัด 1 361,914.70
 - สหกรณ์กำรเกษตรเมืองนครศรีธรรมรำช  จ ำกัด 1 20,680,773.71

รวมเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืนประเภทประจ า 4 141,497,159.86           
รวมเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน/สมาคมฯ 14 168,605,266.34           

เงินรับฝากจากสมาชิก

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

เงินฝากจากสมาคมฯ/สหกรณ์อ่ืนประเภทออมทรัพย์

 
 

หมายเหตุ : สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิกร้อยละ 87.98 โดยแบ่งเป็นประเภทออมทรัพย์ร้อยละ 75.89 ประเภท 
ประจ าร้อยละ 12.09 ของเงินฝากทั้งหมด และรับฝากเงินจากภายนอกร้อยละ 12.02 โดยแบ่งเป็นสหกรณ์อ่ืน 
ประเภทออมทรัพย์ร้อยละ 1.64 สหกรณ์อ่ืนประเภทประจ าร้อยละ 10.09 สมาคมฯ ร้อยละ 0.29 ของเงินฝากทั้งหมด 
คณะกรรมการอ านวยการรับทราบ น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม (คุณประชนม์) : เสนอให้สหกรณ์รับเงินฝากจาก สสธท. อาจจะน าวงเงินมาแทนเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน
ที่ครบก าหนด 
ที่ประชุม (คุณสวงค์) : ตามข้อบังคับ ข้อ 9 การรับฝากเงิน สหกรณ์อาจรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ซึ่งสมาชิกของสมาคมนั้นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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6. แหล่งที่มาของเงินทุนและแหล่งใช้ไปของเงินทุนที่จะน าไปลงทุนระยะสั้นและระยะยาว 
หน่วย : บำท

ระยะส้ัน ระยะยำว รวม
1. ทุนเรือนหุ้น -                    2,672,935,030.00   2,672,935,030.00   61.21             
2. ทุนส ำรอง -                    171,018,692.84     171,018,692.84     3.92               
3. ทุนสะสม 4,464,817.86        21,301,199.04       25,766,016.90       0.59               
4. ก ำไรสุทธิ 55,881,390.44       -                    55,881,390.44       1.28               
5. เงินรับฝำก 1,091,318,929.22   310,937,828.04     1,402,256,757.26   32.11             
6. เงินกู้ยืม 20,000,000.00       20,000,000.00       0.46               
7. หน้ีสินหมุนเวียน 15,141,914.44       15,141,914.44       0.35               
8. หน้ีสินไม่หมุนเวียน 3,768,960.00        3,768,960.00        0.08               

รวม 1,186,807,051.96   3,179,961,709.92   4,366,768,761.88   100.00            

หน่วย : บำท

ระยะส้ัน ระยะยำว รวม
1. เงินสด / เงินฝำกธนำคำร 39,030,186.27       -                    39,030,186.27       0.89               
2. เงินให้กู้แก่สมำชิก 272,299,013.28     4,032,066,077.36   4,304,365,090.64   98.57             
3. สหกรณ์อ่ืนกู้ -                    -                    -                    -                
4. ลงทุนอ่ืน 20,578,000.00       20,578,000.00       0.47               
5. เงินฝำกสหกรณ์อ่ืน 415,890.41           415,890.41           0.01               
5. สินทรัพย์หมุนเวียน/อ่ืน 318,405.37           318,405.37           0.01               
6. ท่ีดิน อำคำร อุปกรณ์ 2,061,189.19        2,061,189.19        0.05               

รวม 312,063,495.33     4,054,705,266.55   4,366,768,761.88   100.00            

รำยกำร
แหล่งท่ีมำของเงินทุน คิดเป็นร้อยละของ

แหล่งท่ีมำของเงินทุน

รำยกำร
แหล่งใช้ไปของเงินทุน คิดเป็นร้อยละของ

แหล่งใช้ไปของเงินทุน
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บทสรุป : จากข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 สหกรณ์ใช้แหล่งเงินทุนภายในซึ่งประกอบด้วยทุนเรือนหุ้นร้อยละ 
61.21 เงินรับฝากทุกประเภทร้อยละ 32.11 เงินกู้ยืมธนาคารร้อยละ 0.46 และเงินทุนอ่ืนๆร้อยละ 6.22         
โดยสหกรณ์ฯใช้เงินลงทุนที่มีอยู่ทั้งจ านวนเพ่ือให้สมาชิกกู้ยืมร้อยละ 98.57 (เป็นเงินให้กู้ระยะยาวร้อยละ 92.34 
เงินให้กู้ระยะสั้นร้อยละ 6.23) เงินลงทุนอ่ืนอีกร้อยละ 1.43 แสดงให้เห็นว่า ณ ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีแหล่งเงินทุน
ภายในแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการบริหารงานจงึจ าเป็นต้องพ่ึงพาแหล่งเงินทุนภายนอก (กู้ยืมสถาบันการเงินอ่ืน) 
ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่ายธนาคาร 
 
 
 

22.96

21.92 21.92 21.85 
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21.22

20.44
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19.71
19.46

19.06
19.2619.18

19.64
20.03

18.00

19.00

20.00

21.00

22.00

23.00

24.00

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

ส่วนต่างการน าแหล่งเงินทุนระยะส้ันสูงกว่า (ต่ ากว่า)
ลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว

ป  2562

ป  2563

หน่วย : เปอร์เซ็นต ์
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สมาชิกทั้งหมด 5,509 คน  
– สมาชิกมียอดคงค้างด้านสินเชื่อจ านวน 3,610 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 65.52 ของสมาชิกท้ังหมด 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก ฉุกเฉิน จ านวน  1,553 ราย  เป็นเงิน 246,787,789.60  บาท  
 เงินให้กู้แก่สมาชิก สามญั (ลน.ปกติ) จ านวน  3,490 ราย  เป็นเงิน 3,977,679,762.91  บาท 
 เงินให้กูแ้ก่สมาชิก สามญั (ลน.ปรบัโครงสร้างหนี้) จ านวน  44 ราย  เป็นเงิน 50,067,732.94  บาท 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก สามญั (ลน.พ้นสมาชิกสภาพ) จ านวน 3 ราย เป็นเงิน 3,324,170.70  บาท 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก สามญั (ลน.ตามค าพิพากษา) จ านวน 2 ราย เป็นเงิน 152,862.06  บาท 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก พิเศษ (รวมกู้เงินปันผล) จ านวน 166 ราย เป็นเงิน 26,352,772.43  บาท 
  รวม  เป็นเงิน 4,304,365,090.64  บาท 
– สมาชิกมียอดคงเหลือด้านเงินฝากจ านวน 5,276 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ  95.77 ของสมาชิกท้ังหมด 
 รวมสมาชิกมีส่วนร่วมในธุรกิจของสหกรณ์จ านวน 5,343 รายคิดเป็นร้อยละ 96.9  ของสมาชิกทั้งหมด 
 

รายละเอียดการส่งเรียกเก็บประจ าเดือนมกราคม-มีนาคม 2564 
 

เดือน จ านวนราย ทุนเรือนหุ้น
 

ค่าธรรมเนียม
แรกเข้า

 เงินกู้ทุกประเภท
(ต้น+ดอกเบ้ีย)

เงินฝาก รวมเรียกเก็บ
 เก็บได้ ณวันส้ิน

เดือน
 คงค้าง ณ 
วันส้ินเดือน

ยอดยกมา  236,826.63
มกราคม 5,137       10,693,100.00  4,000.00    42,249,700.51     4,022,000.00    56,968,800.51   56,595,356.24    373,444.27 
กุมภาพันธ์ 5,162       10,730,750.00  3,500.00    42,716,150.02     4,222,800.00    57,673,200.02   57,521,761.64    151,438.38 
มีนาคม 5,256       10,896,650.00  9,700.00    43,100,135.80     4,292,600.00    58,299,085.80   58,713,851.02    414,765.22 

32,320,500.00 17,200.00  128,065,986.33  12,537,400.00  172,941,086.33 172,830,968.90  รวม
 

คณะกรรมการอ านวยการรับทราบ น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


