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3.3  เรื่องแจ้งจากฝ่ายจัดการ    
นายสมบูรณ์  ขวัญสง ต าแหน่งผู้จัดการ น าเรียนที่ประชุม ดังนี้   

 1. สรุปจ านวนสมาชิก ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 
รายการ จ านวนสมาชิก

สมาชิกยกมา ณ วันท่ี 1 ม.ค. 65             5,477

บวก สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างเดือน ม.ค.-เม.ย. 65               119

       โอนจากสมาชิกสมทบเป็นสมาชิกระหว่างเดือน ม.ค.-เม.ย. 65                  6

หัก   สมาชิกพ้นสภาพระหว่างเดือน ม.ค.-เม.ย. 65 15

สมาชิกท้ังหมด 5,587

สมาชิกสมทบยกมา ณ วันท่ี 1 ม.ค. 65               232

บวก สมาชิกสมทบเข้าใหม่ระหว่างเดือน ม.ค.-เม.ย. 65                 14

หัก  สมาชิกสมทบพ้นสภาพระหว่างเดือน ม.ค.-เม.ย. 65 3

       โอนจากสมาชิกสมทบเป็นสมาชิกระหว่างเดือน ม.ค.-เม.ย. 65 6

สมาชิกสมทบท้ังหมด               237

จ านวนสมาชิกท้ังหมด ณ วันท่ี 30 เม.ย. 65            5,824  
หมายเหตุ : สมาชิกและสมาชิกสมทบเข้าใหม่เดือนเมษายน 2565 เพศหญิงจ านวน 9 คน เพศชายจ านวน 2 คน 
 
 2. รายงานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 

จ านวนเงิน คิดเป็นร้อยละ

1. สินทรัพย์รวม   4,759,132,485.02 100.00         

2. หน้ีสินรวม 1,626,733,393.41 34.18          

    - หน้ีสินภายนอก 75,000,000.00

    - หน้ีสินภายใน 1,551,733,393.41

3. ทุนสหกรณ์   3,132,399,091.61 65.82          

รายงาน

 

 
จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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 3. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได–้รายจ่าย ประจ าเดือนเมษายน 2565 

เม.ย. ม.ค.-เม.ย.
คิดเป็นร้อยละของ

แผนงาน
สูงกว่า (ต่ ากว่า) 

แผนงาน

สูงกว่า (ต่ ากว่า)
 คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงาน

1. รับสมาชิกและสมาชิกสมทบ
1.1 สมาชิก (คน) 400.00 8 119 29.75 (281) (70.25)
1.2 สมาชิกสมทบ (คน) 100.00 3 14 14.00 (86) (86.00)

รวม 500.00 11 133 26.60 (367) (73.40)
2. รับทุนเรือนหุ้น 200,000,000.00 11,557,640.00 49,573,760.00 24.79 (150,426,240.00) (75.21)
3. รับเงินฝากจากสมาชิก,สมาคมและสหกรณ์อ่ืน 700,000,000.00 69,819,268.28 293,487,816.05 41.93 (406,512,183.95) (58.07)
4. จ่ายเงินกู้ 1,800,000,000.00 64,689,723.24 340,061,749.88 18.89 (1,459,938,250.12) (81.11)
5. รายได้ 280,873,243.16    21,831,138.42 86,383,209.00 30.76 (194,490,034.16) (69.24)
6. ค่าใช้จ่าย 83,946,243.16     1,978,808.60 7,626,146.71 9.08 (76,320,096.45) (90.92)
7. ก าไร 196,927,000.00    19,852,329.82 78,757,062.29 39.99 (118,169,937.71) (60.01)

เม.ย. ม.ค.-เม.ย.
คิดเป็นร้อยละของ

แผนงาน

สูงกว่า (ต่ ากว่า) 
คิดเป็นจ านวนเงิน

ของแผนงาน

สูงกว่า (ต่ ากว่า)
 คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงาน

5. รายได้
5.1รายได้ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากการลงทุน

   5.1.1 ดอกเบ้ียรับเงินให้กู้ 276,833,243.16 21,650,212.38 85,630,046.99 30.93 (191,203,196.17) (69.07)
   5.1.2 ดอกเบ้ียรับเงินฝาก 1,500,000.00 125,850.63 458,466.13 30.56 (1,041,533.87) (69.44)
   5.1.3 ผลตอบแทนจากการลงทุน 1,250,000.00 312.00 312.00 0.02 (1,249,688.00) (99.98)

รวมรายได้ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากการลงทุน 279,583,243.16    21,776,375.01 86,088,825.12 30.79 (193,494,418.04) (69.21)
5.2 รายได้ท่ิมิใช่ดอกเบ้ีย
   5.2.1 รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 60,000.00           1,400.00 14,600.00 24.33 (45,400.00) (75.67)
   5.2.2 ดอกเบ้ียรับลูกหน้ีเงินกู้พ้นสภาพ 200,000.00         15,200.25 59,945.22 29.97 (140,054.78) (70.03)
   5.2.3 รายได้อ่ืน ๆ 30,000.00 3.16 15,634.66 52.12 (14,365.34) (47.88)
   5.2.4 รายได้ค่าธรรมเนียมเงินให้กู้ 1,000,000.00 38,160.00 204,204.00 20.42 (795,796.00) (79.58)

รวมรายได้ท่ิมิใช่ดอกเบ้ีย 1,290,000.00       54,763.41       294,383.88       22.82 (995,616.12) (77.18)
รวมรายได้ 280,873,243.16    21,831,138.42  86,383,209.00   30.76 (194,490,034.16) (69.24)

6. ค่าใช้จ่าย
   6.1 ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียและการลงทุน 49,565,240.57     413,997.08 826,859.32 1.67 (48,738,381.25) (98.33)
   6.2 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ี 5,480,000.00       359,975.00 1,451,427.00 26.49 (4,028,573.00) (73.51)
   6.3 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 979,802.59         87,592.00 143,122.78 14.61 (836,679.81) (85.39)
   6.4 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสมาชิก 23,000,000.00     1,004,000.00 3,756,000.00 16.33 (19,244,000.00) (83.67)
   6.5 ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน 4,921,200.00       113,244.52 1,448,737.61 29.44 (3,472,462.39) (70.56)

รวม 83,946,243.16     1,978,808.60   7,626,146.71     9.08 (76,320,096.45) (90.92)

รายการ
แผนงาน

รายการ
แผนงาน

ปี 2565
ผลการด าเนินงาน

ปี 2565
ผลการด าเนินงาน
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ผลการด าเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได–้รายจ่ายประจ าปี 2565 ประจ าเดือนเมษายน 2565(ต่อ) 

เม.ย. ม.ค.-เม.ย.
คิดเป็นร้อยละของ

แผนงาน

สูงกว่า (ต่ ากว่า) 
คิดเป็นจ านวน

เงินของแผนงาน

สูงกว่า (ต่ ากว่า) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงาน

6.1 ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียและการลงทุน
    6.1.1  ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝาก 49,065,240.57 248,538.17 347,599.05 0.71 (48,717,641.52) (99.29)
    6.1.2  ดอกเบ้ียจ่ายเงินกู้ยืมสถาบันการเงินอ่ืน 500,000.00 165,458.91 479,260.27 95.85 (20,739.73) (4.15)

รวม 49,565,240.57  413,997.08    826,859.32    1.67                (48,738,381.25) (98.33)

เม.ย. ม.ค.-เม.ย.
คิดเป็นร้อยละของ

แผนงาน

สูงกว่า (ต่ ากว่า) 
คิดเป็นจ านวน

เงินของแผนงาน

สูงกว่า (ต่ ากว่า) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงาน

6.2. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ี - 
    6.2.1 เงินเดือน 4,395,000.00 339,420.00 1,357,680.00 30.89 (3,037,320.00) (69.11)
    6.2.2 ค่าส ารองบ าเหน็จเจ้าหน้าท่ี 760,000.00 - - - (760,000.00) (100.00)
    6.2.3 ค่าล่วงเวลา 50,000.00 - 38,100.00 76.20 (11,900.00) (23.80)
    6.2.4 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 120,000.00 8,920.00 29,592.00 24.66 (90,408.00) (75.34)
    6.2.5 ค่าการศึกษาบุตรเจ้าหน้าท่ี 55,000.00 6,835.00 16,285.00 29.61 (38,715.00) (70.39)
    6.2.6 ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายเกินประกันสังคม 100,000.00 4,800.00 9,770.00 9.77 (90,230.00) (90.23)

รวม 5,480,000.00    359,975.00    1,451,427.00  26.49 (4,028,573.00) (73.51)

เม.ย. ม.ค.-เม.ย.
คิดเป็นร้อยละของ

แผนงาน

สูงกว่า (ต่ ากว่า) 
คิดเป็นจ านวน

เงินของแผนงาน

สูงกว่า (ต่ ากว่า) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงาน

6.3 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ - 
    6.3.1 ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 466,802.59 - - - (466,802.59) (100.00)
    6.3.2 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาสินทรัพย์ 300,000.00 11,800.00 56,615.00 18.87 (243,385.00) (81.13)
    6.3.3 ค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 100,000.00 75,792.00 75,792.00 75.79 (24,208.00) (24.21)
    6.3.4 ค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 3,000.00 - 10,715.78 357.19 7,715.78 257.19
    6.3.5 ค่าเบ้ียประกันอัคคีภัย 10,000.00 - - - (10,000.00) (100.00)
    6.3.6 ค่าพัฒนาระบบ 100,000.00 - - - (100,000.00) (100.00)

รวม 979,802.59      87,592.00      143,122.78    14.61 (836,679.81) (85.39)

เม.ย. ม.ค.-เม.ย.
คิดเป็นร้อยละของ

แผนงาน

สูงกว่า (ต่ ากว่า) 
คิดเป็นจ านวน

เงินของแผนงาน

สูงกว่า (ต่ ากว่า) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงาน

6.4 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสมาชิก - 
    6.4.1 ค่าเบ้ียเล้ียงพาหนะส าหรับสรรหากรรมการ 12,000,000.00 - - - (12,000,000.00) (100.00)
    6.4.2 สวัสดิการคล้ายวันเกิดสมาชิก 11,000,000.00 1,004,000.00 3,756,000.00 34.15 (7,244,000.00) (65.85)

รวม 23,000,000.00  1,004,000.00  3,756,000.00  16.33 (19,244,000.00) (83.67)

รายการ
แผนงาน

รายการ
แผนงาน

ปี 2565
ผลการด าเนินงาน

ปี 2565

ผลการด าเนินงาน

รายการ
แผนงาน

รายการ
แผนงาน

ปี 2565
ผลการด าเนินงาน

ปี 2565
ผลการด าเนินงาน
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 ผลการด าเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได–้รายจ่ายประจ าปี 2565 ประจ าเดือนเมษายน 2565(ต่อ) 

เม.ย. ม.ค.-เม.ย.
คิดเป็นร้อยละของ

แผนงาน

สูงกว่า (ต่ ากว่า) 
คิดเป็นจ านวนเงิน

ของแผนงาน

สูงกว่า (ต่ ากว่า) 
คิดเป็นร้อยละของ

แผนงาน

6.5. ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน
   6.5.1 ค่าเบ้ียประชุม 869,200.00 53,500.00 239,300.00 27.53 (629,900.00) (72.47)
   6.5.2 ค่าเบ้ียเล้ียงพาหนะ 360,000.00 14,650.00 67,050.00 18.63 (292,950.00) (81.38)
   6.5.3 ค่ารับรอง 50,000.00 3,452.00 13,117.00 26.23 (36,883.00) (73.77)
   6.5.4 ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 100,000.00 6,130.00 15,130.00 15.13 (84,870.00) (84.87)
   6.5.5 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่ 1,020,000.00 - 980,160.00 96.09 (39,840.00) (3.91)
   6.5.6 ค่าตอบแทนท่ีปรึกษา 20,000.00 - - - (20,000.00) (100.00)
   6.5.7 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ 120,000.00 - - - (120,000.00) (100.00)
   6.5.8 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 80,000.00 - - - (80,000.00) (100.00)
   6.5.9 ค่าตอบแทนหน่วยงานและจนท.การเงิน 550,000.00 - - - (550,000.00) (100.00)
   6.5.10 ค่าน้ าประปา 3,000.00 75.44 290.51 9.68 (2,709.49) (90.32)
   6.5.11 ค่าไฟฟ้า 100,000.00 6,727.42 20,723.30 20.72 (79,276.70) (79.28)
   6.5.12 ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต 40,000.00 2,300.50 7,438.64 18.60 (32,561.36) (81.40)
   6.5.13 ค่าไปรษณีย์และอากรแสตมป์ 80,000.00 4,325.00 28,534.00 35.67 (51,466.00) (64.33)
   6.5.14 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 25,000.00 1,256.00 7,355.00 29.42 (17,645.00) (70.58)
   6.5.15 ค่าธรรมเนียมชมรมเครือข่ายสหกรณ์ 6,000.00 - - - (6,000.00) (100.00)
   6.5.16 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมพัฒนากิจการ 350,000.00 - - - (350,000.00) (100.00)
   6.5.17 ค่าบริการเว็บไซต์ 12,000.00 - 12,000.00 100.00 0.00 0.00
   6.5.18 ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ 50,000.00 - - - (50,000.00) (100.00)
   6.5.19 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 30,000.00 3,500.00 6,856.00 22.85 (23,144.00) (77.15)
   6.5.20 ค่าใช้จ่ายด าเนินคดี 20,000.00 1,950.00 5,400.00 27.00 (14,600.00) (73.00)
   6.5.21 ค่าเช่าเคร่ืองและถ่ายเอกสาร 100,000.00 6,999.16 27,165.16 27.17 (72,834.84) (72.83)
   6.5.22 ค่าใช้จ่ายวัสดุงานบ้านงานครัว 36,000.00 8,379.00 18,218.00 50.61 (17,782.00) (49.39)
   6.5.23 ค่างบกลาง 900,000.00    - - - (900,000.00) (100.00)

รวม 4,921,200.00  113,244.52    1,448,737.61   29.44              (3,472,462.39) (70.56)
     ครุภัณฑ์ 643,000.00 - - - (643,000.00) (100.00)

รวม 643,000.00 - - - (643,000.00) (100.00)

รายการ
แผนงาน

ปี 2565
ผลการด าเนินงาน

 
หมายเหตุ : ข้อ 6.5.19 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน 2565 
 - ซ้ือ Premium ID Line@nhpcoop   จ านวน    475 บาท ม.ค. 
 - จ่ายค่าหนังสือพิมพ์  จ านวน  1,294 บาท ม.ค. (418) /ก.พ. (478)/มี.ค. (398) 
 - จ่ายค่าซักผ้าคลุมโต๊ะประชุม จ านวน      80 บาท มี.ค. 
 - ค่าหลอดไฟ(ห้องผู้จัดการ) จ านวน      40 บาท มี.ค. 
 - ค่าชุดตรวจโควิด 19 (40 ชิ้น) จ านวน  1,467 บาท มี.ค. 
 - ค่าบอร์ดอะคริลิคท าเนียบประธานกรรมการ จ านวน  3,500 บาท เม.ย. 
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จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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4. เรื่องรายงานการด ารงสินทรัพย์สภาพคล่อง ประจ าเดือนเมษายน 2565 
การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามกฎกระทรวง ก าหนดให้ด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่ง

และไม่เกินร้อยละยี่สิบของยอดเงินฝากทั้งหมด ส าหรับสินทรัพย์สภาพคล่องประจ าเดือนเมษายน 2565 อัตรา 
ร้อยละ 9.27 ประจ าเดือนมีนาคม 2565 อัตราร้อยละ 6.04  อัตราสภาพคล่องเพ่ิมข้ึนในอัตราร้อยละ 3.23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลเงินฝากและเงินลงทุน ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 
สหกรณ์มีเงินฝากธนาคารจ านวน 106,963,193.15 บาท รายละเอียดดังนี้ 
- ธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ (0.125) จ านวน  55,587,168.33  บาท 
- ธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน จ านวน   1,000.00  บาท 
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์-ออมทรัพย์ (0.10) จ านวน 20,164,176.19  บาท 
- ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร-ออมทรัพย์พิเศษ (0.45) จ านวน 31,210,848.63  บาท 

สหกรณ์มีเงินลงทุนระยะยาวจ านวน 35,578,000.00 บาท รายละเอียดดังนี้ 
- หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ านวน 15,378,000.00  บาท 
- หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต  จ านวน 200,000.00  บาท 
- หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จ ากัด จ านวน 20,000,000.00  บาท 

สหกรณ์มีเงินลงทุนกับสหกรณ์อื่นจ านวน 57,398,212.92 บาท รายละเอียดดังนี้ 
- เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขสุราษฎร์ธานี จ ากัด (6 เดือน/2.75)  จ านวน 427,406.02  บาท 
- เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ต ารวจสุราษฎร์ธานี จ ากัด (อพ./2.50) จ านวน  50,970,806.90  บาท 
- เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (12เดือน/1.75) จ านวน 1,000,000.00  บาท 
- เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย (12เดือน/1.60) จ านวน 5,000,000.00  บาท 

สหกรณ์มีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 จ านวน 60,966,266.69 บาท รายละเอียดดังนี้ 
- ธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ (0.125) จ านวน  29,595,611.73  บาท 
- ธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน จ านวน   1,000.00  บาท 
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์-ออมทรัพย์ (0.10) จ านวน 158,806.33  บาท 
- ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร-ออมทรัพย์พิเศษ (0.45) จ านวน 31,210,848.63  บาท 

จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม (คุณประชนม์) : มอบผู้จัดการหาแนวทางกรณีสมาชิกแจ้งถอนเงินจ านวนมาก และยกเลิกการถอน 
เนื่องจากสหกรณ์ต้องส ารองเงินไว้ให้สมาชิกจ านวนมาก  
ที่ประชุม  รับทราบ 
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5. การกระจายของเงินรับฝาก ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 

เงินฝาก (อท+อพ+อพ.เฉลิม) (1.80/2.60%) จ านวนบัญชี จ านวนเงิน
เปิดบัญชีเงินฝากยอดเป็น 0 1,189 -                      
ยอดคงเหลือต่ ากว่า 100 1,105 36,972.95             
101-100,000 3,758 21,222,256.45       

100,001-1,000,000 543 220,615,324.09     

1,000,001-5,000,000 270 537,594,421.07     

5,000,001-10,000,000 25 159,414,173.79     

มากกว่า10,000,001 13 307,052,021.84     
รวมเงินฝากสมาชิกประเภทออมทรัพย์ 6,903 1,245,935,170.19 

ไม่เกิน 100,000 815 33,821,082.76       
100,001-500,000 391 82,549,951.19       

500,001-1,000,000 26 14,268,403.84       

มากกว่า1,000,001 25 61,687,221.64       
รวมเงินฝากสมาชิกประเภทประจ า 1,257 192,326,659.43    

รวมเงินรับฝากจากสมาชิก 8,160 1,438,261,829.62 

เงินฝากออมทรัพย์ จ านวนบัญชี จ านวนเงิน
สมาคมฌาปนกิจฯสมาชิกสหกรณ์ (1.80/2.60%) 8 4,649,136.50         
สหกรณ์อ่ืน (2.50%)
 - สหกรณ์การเกษตรเมืองนครศรีธรรมราช  จ ากัด 1 10,839,224.21       
 - สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จ ากัด 1 11,692,144.65       
 - สหกรณ์การเกษตรเขาขาว  จ ากัด 1 1,223,261.81         

รวมเงินฝากจากสมาคมฯ/สหกรณ์อ่ืนประเภทออมทรัพย์ 11 28,403,767.17      
เงินฝากประจ า 12 เดือน (2.60-3.00%)

 - สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จ ากัด (3.00%) 1 34,226,346.92
 - สหกรณ์การเกษตรพัฒนาชนบทนบพิต า จ ากัด (2.60/3.00%) 1 22,555,808.32
 - สหกรณ์นิคมทุ่งสง จ ากัด (3.00%) 1 374,204.60

รวมเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืนประเภทประจ า 3 57,156,359.84      
รวมเงินฝากจากสหกรณ์อ่ืน/สมาคมฯ 14 85,560,127.01      

เงินรับฝากจากสมาชิก

เงินฝาก (12,24,36,48 เดือน/สุขใจ/บุตร/สร้างสุข/สะสมจนท.) (3.30-4.50%)

เงินฝากจากสมาคมฯ/สหกรณ์อ่ืนประเภทออมทรัพย์

 
 
 

หมายเหตุ : สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิกร้อยละ 94.39 โดยแบ่งเป็นประเภทออมทรัพย์ร้อยละ 81.76 ประเภท 
ประจ าร้อยละ 12.63 ของเงินฝากทั้งหมด และรับฝากเงนิจากภายนอกร้อยละ 5.61 โดยแบ่งเป็นสหกรณ์อ่ืน 
ประเภทออมทรัพย์ร้อยละ 1.56 สหกรณ์อ่ืนประเภทประจ าร้อยละ 3.75 สมาคมฯ ร้อยละ 0.30 ของเงินฝากทั้งหมด 
จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
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6. แหล่งที่มาของเงินทุนและแหล่งใช้ไปของเงินทุนที่จะน าไปลงทุนระยะสั้นและระยะยาว 
หน่วย : บาท

ระยะส้ัน ระยะยาว รวม
1. ทุนเรือนหุ้น -                     2,837,088,340.00  2,837,088,340.00  59.61               
2. ทุนส ารอง -                     189,422,578.99    189,422,578.99    3.98                 
3. ทุนสะสม 4,933,981.65        22,197,128.68      27,131,110.33      0.57                 
4. ก าไรสุทธิ 78,757,062.29      -                     78,757,062.29      1.65                 
5. เงินรับฝาก 1,274,338,937.36  249,483,019.27    1,523,821,956.63  32.02               
6. เงินกู้ยืม 75,000,000.00      75,000,000.00      1.58                 
7. หน้ีสินหมุนเวียน 23,419,803.96      23,419,803.96      0.49                 

8. หน้ีสินไม่หมุนเวียน 4,491,632.82        4,491,632.82        0.10                 
รวม 1,456,449,785.26  3,302,682,699.76  4,759,132,485.02  100.00              

หน่วย : บาท

ระยะส้ัน ระยะยาว รวม
1. เงินสด / เงินฝากธนาคาร 106,973,193.15    -                     106,973,193.15    2.25                 
2. เงินให้กู้แก่สมาชิก 286,492,445.83    4,270,771,013.68  4,557,263,459.51  95.76               
3. สหกรณ์อ่ืนกู้ -                     -                     -                     -                  
4. ลงทุนอ่ืน 35,578,000.00      35,578,000.00      0.75                 
5. เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 50,970,806.90      6,427,406.02        57,398,212.92      1.21                 
6. สินทรัพย์หมุนเวียน/อ่ืน 269,571.35          269,571.35          0.01                 
7. สินทรัพย์อ่ืน/สินทรัพย์ถาวร 1,650,048.09        1,650,048.09        0.02                 

รวม 444,706,017.23    4,314,426,467.79  4,759,132,485.02  100.00              

รายการ
แหล่งท่ีมาของเงินทุน คิดเป็นร้อยละของ

แหล่งท่ีมาของเงินทุน

รายการ
แหล่งใช้ไปของเงินทุน คิดเป็นร้อยละของ

แหล่งใช้ไปของเงินทุน
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บทสรุป : จากข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 สหกรณ์ใช้แหล่งเงินทุนภายในซึ่งประกอบด้วยทุนเรือนหุ้น    
ร้อยละ 59.61 เงินรับฝากทุกประเภทร้อยละ 32.02  ใช้แหล่งเงินทุนภายนอกร้อยละ 1.58 และเงินทุนอ่ืนๆ    
ร้อยละ 6.79 โดยสหกรณ์ฯใช้เงินลงทุนที่มีอยู่ทั้งจ านวนเพื่อให้สมาชิกกู้ยืมร้อยละ 95.76 (เป็นเงินให้กู้ระยะยาว
ร้อยละ 89.74 เงินให้กู้ระยะสั้นร้อยละ 6.02) เงินลงทุนอ่ืนอีกร้อยละ 4.24 แสดงให้เห็นว่า ณ ปัจจุบันสหกรณ์ฯ 
จะมีแหล่งเงินทุนภายในร้อยละ 91.63 ไม่เพียงพอต่อการบริหารงานเนื่องจากมีสมาชิกกู้ยืมเงินเพ่ิมข้ึนจงึ
จ าเป็นต้องใช้เงินจากแหล่งเงินทุนภายนอก (กู้ยืมสถาบันการเงินอื่น) ส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยธนาคาร 
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สมาชิกทั้งหมด 5,824 คน  
– สมาชิกมียอดคงค้างด้านสินเชื่อจ านวน 3,765 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 64.64 ของสมาชิกท้ังหมด 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก ฉุกเฉิน จ านวน  1,602 ราย  เป็นเงิน 265,971,157.68  บาท  
 เงินให้กู้แก่สมาชิก สามญั (ลน.ปกติ) จ านวน  3,653 ราย  เป็นเงิน 4,218,254,270.60  บาท 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก สามญั (ลน.ปรบัโครงสร้างหนี้) จ านวน  43 ราย  เป็นเงิน 48,090,372.71  บาท 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก สามญั (ลน.พ้นสมาชิกสภาพ) จ านวน 2 ราย เป็นเงิน 3,228,361.75  บาท 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก สามญั (ค่าเผื่อหน้ีลน.พ้นสมาชิกสภาพ) จ านวน 1 ราย เป็นเงิน 77,959.62  บาท 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก สามญั (ลน.ตามค าพิพากษา) จ านวน 3 ราย เป็นเงิน 186,900.94  บาท 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก พิเศษ (รวมเงินกู้ปันผล) จ านวน 230 ราย เป็นเงิน 21,532,395.83  บาท 
  รวม  เป็นเงิน 4,557,341,419.13  บาท 
– สมาชิกมียอดคงเหลือด้านเงินฝากจ านวน 5,691 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ  97.71 ของสมาชิกท้ังหมด 
 รวมสมาชิกมีส่วนร่วมในธุรกิจของสหกรณ์จ านวน 5,768 รายคิดเป็นร้อยละ 99.03 ของสมาชิกทั้งหมด 
 

รายละเอียดการส่งเรียกเก็บประจ าเดือน มกราคม – เมษายน 2565 

เดือน จ านวนราย ทุนเรือนหุ้น
 ค่าธรรมเนียม

แรกเข้า
 เงินกู้ทุกประเภท
(ต้น+ดอกเบ้ีย)

เงินฝาก รวมเรียกเก็บ  เก็บได้ ณ วันส้ินเดือน
 คงค้าง ณ 
วันส้ินเดือน

มกราคม 5,473        9,082,760.00    3,400.00        43,823,097.08      4,736,300.00    57,645,557.08    57,087,048.48          558,508.60  
กุมภาพันธ์ 5,515        9,119,360.00    3,900.00        43,252,923.15      4,753,300.00    57,129,483.15    56,298,318.12          831,165.03  
มีนาคม 5,553        9,213,400.00    3,900.00        43,512,559.82      4,868,800.00    57,598,659.82    57,197,854.81          400,805.01  
เมษายน 5,562        9,319,820.00    900.00           43,395,692.88      4,972,700.00    57,689,112.88    57,289,647.68          399,465.20  

36,735,340.00 12,100.00     173,984,272.93   19,331,100.00 230,062,812.93 227,872,869.09      รวม
 

จึงน าเรียนที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


