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3.2.3  เรื่องแจ้งจากฝ่ายจัดการ   
นายสมบูรณ์  ขวัญสง  ผู้จัดการ น าเรียนที่ประชุม ดังนี้   

1. สรุปจ านวนสมาชิก ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 

รำยกำร จ ำนวนสมำชิก

จ ำนวนสมำชิกท้ังหมด                     5,620
  - สมำชิก                     5,392
  - สมำชิกสมทบ                       228
สมำชิกยกมำ ณ 1 ม.ค. 64                      5,126
สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างเดือน ม.ค.-ก.ค. 64                        298
สมาชิกพ้นสภาพระหว่างเดือน ม.ค.-ก.ค. 64                          36
สมาชิกสมทบย้ายเป็นสมาชิกสามัญ                            4
สมำชิกสมทบยกมำ ณ 1 ม.ค. 64                       219
สมาชิกสมทบเข้าใหม่ระหว่างเดือน ม.ค.-ก.ค. 64                          16
สมาชิกสมทบพ้นสภาพระหว่างเดือน ม.ค.-ก.ค.64                            3
สมาชิกสมทบย้ายเป็นสมาชิกสามัญ                            4  

 หมายเหตุ : สมาชิกเข้าใหม่เดือนกรกฎาคม 2564 เพศหญิงจ านวน 23 คน เพศชายจ านวน 5 คน 
 
 2. รายงานฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 

จ ำนวนเงิน คิดเป็นร้อยละ

1. สินทรัพย์รวม    4,545,211,147.54 100.00         

2. หนี สินรวม 1,484,898,770.36 32.67           

    - หนี สินภายนอก -

    - หนี สินภายใน 1,484,898,770.36

3. ทุนสหกรณ์    3,060,312,377.18 67.33           

รำยงำน

 
 

 
คณะกรรมการอ านวยการรับทราบ น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได–้รายจ่าย ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 

ก.ค. ม.ค.-ก.ค.
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงำน

สูงกว่ำ (ต่ ำกว่ำ) 
แผนงำน

สูงกว่ำ (ต่ ำกว่ำ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงำน

1. รับสมาชิกและสมาชิกสมทบ
1.1 สมาชิก (คน) 400.00 27 298 74.50 (102) (25.50)
1.2 สมาชิกสมทบ (คน) 100.00 1 17 17.00 (83) (83.00)

รวม 500.00 28 315 63.00 (185) (37.00)
2. รับทุนเรือนหุ้น 240,000,000.00 17,229,220.00 155,233,070.00 64.68 (84,766,930.00) (35.32)
3. รับเงินฝากจากสมาชิก,สมาคมและสหกรณ์อ่ืน 800,000,000.00 68,860,367.21 396,277,238.89 49.53 (403,722,761.11) (50.47)
4. จ่ายเงินกู้ 2,100,000,000.00 89,716,839.30 979,054,471.89 46.62 (1,120,945,528.11) (53.38)
5. รายได้ 264,468,848.33    21,649,911.88 146,334,582.28 55.33 (118,134,266.05) (44.67)
6. ค่าใช้จ่าย 90,886,848.33      1,366,008.10 11,097,314.62 12.21 (79,789,533.71) (87.79)
7. ก้าไร 173,582,000.00    20,283,903.78 135,237,267.66 77.91 (38,344,732.34) (22.09)

ก.ค. ม.ค.-ก.ค.
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงำน

สูงกว่ำ (ต่ ำกว่ำ) 
คิดเป็นจ ำนวนเงิน

ของแผนงำน

สูงกว่ำ (ต่ ำกว่ำ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงำน

5. รายได้
5.1รายได้ดอกเบี ยและผลตอบแทนจากการลงทุน
   5.1.1 ดอกเบี ยรับเงินให้กู้ 260,978,848.33 21,567,316.49 145,223,448.88 55.65 (115,755,399.45) (44.35)
   5.1.2 ดอกเบี ยรับเงินฝาก 1,200,000.00 4.10 221,129.77 18.43 (978,870.23) (81.57)
   5.1.3 ผลตอบแทนจากการลงทุน 1,000,000.00 - - - (1,000,000.00) (100.00)

รวมรายได้ดอกเบี ยและผลตอบแทนจากการลงทุน 263,178,848.33    21,567,320.59 145,444,578.65 55.26 (117,734,269.68) (44.74)
5.2 รายได้ท่ิมิใช่ดอกเบี ย
   5.2.1 รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 60,000.00            2,800.00 33,200.00 55.33 (26,800.00) (44.67)
   5.2.2 ดอกเบี ยรับลูกหนี เงินกู้พ้นสภาพ 300,000.00          16,027.09 119,893.47 39.96 (180,106.53) (60.04)
   5.2.3 รายได้อ่ืน ๆ 30,000.00 11.20 12,964.16 43.21 (17,035.84) (56.79)
   5.2.4 รายได้ค่าธรรมเนียมเงินให้กู้ 900,000.00 63,753.00 723,946.00 80.44 (176,054.00) (19.56)

รวมรายได้ท่ิมิใช่ดอกเบี ย 1,290,000.00        82,591.29           890,003.63       68.99 (399,996.37) (31.01)
รวมรายได้ 264,468,848.33    21,649,911.88     146,334,582.28 55.33 (118,134,266.05) (44.67)

6. ค่าใช้จ่าย
   6.1 ค่าใช้จ่ายดอกเบี ยและการลงทุน 58,443,691.84      47,858.43 756,393.80 1.29 (57,687,298.04) (98.71)
   6.2 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ี 4,995,000.00        332,710.00 2,375,960.50 47.57 (2,619,039.50) (52.43)
   6.3 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ 731,456.49          2,930.00 140,208.51 19.17 (591,247.98) (80.83)
   6.4 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสมาชิก 22,039,700.00      848,000.00 6,082,000.00 27.60 (15,957,700.00) (72.40)
   6.5 ค่าใช้จ่ายด้าเนินงานอ่ืน 4,677,000.00        134,509.67 1,742,751.81 37.26 (2,934,248.19) (62.74)

รวม 90,886,848.33      1,366,008.10      11,097,314.62   12.21 (79,789,533.71) (87.79)

รำยกำร
แผนงำน

รำยกำร
แผนงำน

ปี 2564
ผลกำรด ำเนินงำน

ปี 2564
ผลกำรด ำเนินงำน
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ผลการด าเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได–้รายจ่ายประจ าปี 2564 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564(ต่อ) 

ก.ค. ม.ค.-ก.ค.
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงำน

สูงกว่ำ (ต่ ำกว่ำ) 
คิดเป็นจ ำนวนเงิน

ของแผนงำน

สูงกว่ำ (ต่ ำกว่ำ)
 คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงำน

6.1 ค่าใช้จ่ายดอกเบี ยและการลงทุน
    6.1.1  ดอกเบี ยจ่ายเงินรับฝาก 57,943,691.84 47,858.43 513,078.74 0.89 (57,430,613.10) (99.11)
    6.1.2  ดอกเบี ยจ่ายเงินกู้ยืมสถาบันการเงินอ่ืน 500,000.00 - 243,315.06 48.66 (256,684.94) (51.34)

รวม 58,443,691.84     47,858.43        756,393.80     1.29               (57,687,298.04) (98.71)

ก.ค. ม.ค.-ก.ค.
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงำน

สูงกว่ำ (ต่ ำกว่ำ) 
คิดเป็นจ ำนวนเงิน

ของแผนงำน

สูงกว่ำ (ต่ ำกว่ำ)
 คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงำน

6.2. ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าท่ี - 
    6.2.1 เงินเดือน 4,000,000.00 328,273.00 2,302,458.50 57.56 (1,697,541.50) (42.44)
    6.2.2 ค่าส้ารองบ้าเหน็จเจ้าหน้าท่ี 700,000.00 - - - (700,000.00) (100.00)
    6.2.3 ค่าล่วงเวลา 70,000.00 - 18,425.00 26.32 (51,575.00) (73.68)
    6.2.4 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 100,000.00 4,437.00 42,377.00 42.38 (57,623.00) (57.62)
    6.2.5 ค่าการศึกษาบุตรเจ้าหน้าท่ี 25,000.00 - 5,460.00 21.84 (19,540.00) (78.16)
    6.2.6 ค่ารักษาพยาบาลเบิกจ่ายเกินประกันสังคม 100,000.00 - 7,240.00 7.24 (92,760.00) (92.76)

รวม 4,995,000.00       332,710.00      2,375,960.50   47.57 (2,619,039.50) (52.43)

ก.ค. ม.ค.-ก.ค.
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงำน

สูงกว่ำ (ต่ ำกว่ำ) 
คิดเป็นจ ำนวนเงิน

ของแผนงำน

สูงกว่ำ (ต่ ำกว่ำ)
 คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงำน

6.3 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ์ - 
    6.3.1 ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ 469,456.49 - - - (469,456.49) (100.00)
    6.3.2 ค่าซ่อมแซมบ้ารุงรักษาสินทรัพย์ 100,000.00 2,930.00 16,855.00 16.86 (83,145.00) (83.15)
    6.3.3 ค่าดูแลระบบคอมพิวเตอร์ 72,000.00 - 72,108.00 100.15 108.00 0.15
    6.3.4 ค่าภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 5,000.00 - 1,245.51 24.91 (3,754.49) (75.09)
    6.3.5 ค่าเบี ยประกันอัคคีภัย 10,000.00 - - - (10,000.00) (100.00)
    6.3.6 ค่าพัฒนาระบบ 75,000.00 - 50,000.00 66.67 (25,000.00) (33.33)

รวม 731,456.49         2,930.00          140,208.51     19.17 (591,247.98) (80.83)

ก.ค. ม.ค.-ก.ค.
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงำน

สูงกว่ำ (ต่ ำกว่ำ) 
คิดเป็นจ ำนวนเงิน

ของแผนงำน

สูงกว่ำ (ต่ ำกว่ำ)
 คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงำน

6.4 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสมาชิก - 
    6.4.1 ค่าเบี ยเลี ยงพาหนะส้าหรับสรรหากรรมการ 11,787,700.00 - - - (11,787,700.00) (100.00)
    6.4.2 สวัสดิการคล้ายวันเกิดสมาชิก 10,252,000.00 848,000.00 6,082,000.00 59.33 (4,170,000.00) (40.67)

รวม 22,039,700.00     848,000.00      6,082,000.00   27.60 (15,957,700.00) (72.40)

รำยกำร

ปี 2564

แผนงำน

ผลกำรด ำเนินงำน

รำยกำร

ปี 2564

แผนงำน

ผลกำรด ำเนินงำน

รำยกำร
แผนงำน

ปี 2564
ผลกำรด ำเนินงำน

รำยกำร

ปี 2564

แผนงำน

ผลกำรด ำเนินงำน
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ผลการด าเนินงานตามแผนงานและประมาณการรายได–้รายจ่ายประจ าปี2564 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564(ต่อ) 

ก.ค. ม.ค.-ก.ค.
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงำน

สูงกว่ำ (ต่ ำกว่ำ) 
คิดเป็นจ ำนวนเงิน

ของแผนงำน

สูงกว่ำ (ต่ ำกว่ำ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงำน

6.5. ค่าใช้จ่ายด้าเนินงานอ่ืน
   6.5.1 ค่าเบี ยประชุม 708,000.00 53,500.00 425,100.00 60.04 (282,900.00) (39.96)
   6.5.2 ค่าเบี ยเลี ยงพาหนะ 300,000.00 19,800.00 166,000.00 55.33 (134,000.00) (44.67)
   6.5.3 ค่ารับรอง 60,000.00 1,980.00 24,291.00 40.49 (35,709.00) (59.52)
   6.5.4 ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 110,000.00 20,920.00 48,886.00 44.44 (61,114.00) (55.56)
   6.5.5 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่ 1,002,500.00 - 861,611.00 85.95 (140,889.00) (14.05)
   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 120,000.00 - - - (120,000.00) (100.00)
   6.5.9 ค่าตอบแทนหน่วยงานและจนท.การเงิน 500,000.00 - - - (500,000.00) (100.00)
   6.5.10 ค่าน ้าประปา 3,000.00 93.09 599.75 19.99 (2,400.25) (80.01)
   6.5.11 ค่าไฟฟ้า 100,000.00 7,663.04 41,644.50 41.64 (58,355.50) (58.36)
   6.5.12 ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต 40,000.00 2,300.50 16,170.96 40.43 (23,829.04) (59.57)
   6.5.13 ค่าไปรษณีย์และอากรแสตมป์ 70,000.00 7,013.00 40,657.00 58.08 (29,343.00) (41.92)
   6.5.14 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 35,000.00 994.00 15,376.00 43.93 (19,624.00) (56.07)
   6.5.15 ค่าธรรมเนียมชมรมเครือข่ายสหกรณ์ 5,500.00 - - - (5,500.00) (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 25,000.00 10,050.00 21,845.00 87.38 (3,155.00) (12.62)
   6.5.20 ค่าใช้จ่ายด้าเนินคดี 20,000.00 1,696.00 6,721.00 33.61 (13,279.00) (66.40)
   6.5.21 ค่าเช่าเคร่ืองและถ่ายเอกสาร 96,000.00 7,020.04 48,800.60 50.83 (47,199.40) (49.17)
   6.5.22 ค่าใช้จ่ายวัสดุงานบ้านงานครัว 30,000.00 1,480.00 13,049.00 43.50 (16,951.00) (56.50)
   6.5.23 ค่างบกลาง 900,000.00      - - - (900,000.00) (100.00)

รวม 4,677,000.00   134,509.67    1,742,751.81   37.26 (2,934,248.19) (62.74)
 - ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
หนังสือพิมพ์+นิตยสาร 2,490.00         ม.ค./ก.พ./มี.ค./เม.ย./พ.ค./มิ.ย. ซักผ้าคลุมโต๊ะ 80.00              มี.ค.
รหัสไลน์/สายสัญญาณ 692.00            ม.ค./เม.ย. ฉากกั นป้องกันโควิด 8,533.00          เม.ย.
ผ้าปูโต๊ะห้องประชุมจ้านวน 19 ผืน 9,750.00         ก.ค. ลงโปรแกรมคอมฯ 300.00            ก.ค.

ก.ค. ม.ค.-ก.ค.
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงำน

สูงกว่ำ (ต่ ำกว่ำ) 
คิดเป็นจ ำนวนเงิน

ของแผนงำน

สูงกว่ำ (ต่ ำกว่ำ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนงำน

     ค่าครุภัณฑ์ 212,500.00 14,900.00 18,450.00 8.68 (194,050.00) (91.32)
รวม 212,500.00 14,900.00 18,450.00 8.68 (194,050.00) (91.32)

รำยกำร
แผนงำน

รำยกำร
แผนงำน

ปี 2564
ผลกำรด ำเนินงำน

ปี 2564
ผลกำรด ำเนินงำน
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ดอกเบ้ียรับเงิน ห้กู้ยืม
99.24 

รายได้ค่าธรรมนียมเงินกู้
0.50 

รายได้อ่ืน
0.01 

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
0.02 

ดอกเบ้ียรับลน.พ้นส าพ
0.08 

ดอกเบ้ียรับเงินฝาก
0.15 

รายได้ ณ 31 กรกฎาคม 2564

ดอกเบ้ียรับเงิน ห้กู้ยืม

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ดอกเบ้ียรับเงินฝาก

รายได้อ่ืน

รายได้ค่าธรรมเนียมเงิน ห้กู้

ดอกเบ้ียรับลน.เงินกู้พ้นส าพ

คชจ.ดอกเบ้ียและลงทุน 
6.82 

คชจ.เจ้าหน้าท่ี
21.41 

คชจ.อาคาร/อุปกรณ์
1.26 

คชจ.เก่ียวกับสมาชิก
54.81 

คชจ.ด าเนินงานอ่ืน
15.70 

ค่า ช้จ่าย ณ 31 กรกฎาคม 2564

คชจ.ดอกเบ้ียและการลงทุน

คชจ.เก่ียวกับเจ้าหน้าท่ี

คชจ.อาคาร/อุปกรณ์

คชจ.เก่ียวกับสมาชิก

คชจ.ด าเนินงานอ่ืน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

ก าไรสุทธิ
92.42 

ค่า ช้จ่าย
7.58 

รายได้ ค่า ช้จ่าย ก าไร ณ 31 กรกฎาคม 2564

รายได้    

ก าไรสุทธิ

ค่า ช้จ่าย
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19.30 

16.42 

20.15 

19.21 

20.18 

19.67 

20.28 

18.03 

15.81 

18.38 

16.97 

17.72 
17.52 

19.57 

17.31 

18.42 
18.80 

 10.00

 12.00

 14.00

 16.00

 18.00

 20.00

 22.00

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

การเปรียบเทียบก าไรก่อนปรับปรุงของสหกรณ์ตามแผนงานป  2564 และป  2563

ผลการด าเนินงานป  2564 ผลการด าเนินงานป  2563

หน่วย : ล้านบาท

             

-22.33

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

1.14 

4.15 
2.45 

3.67 

 -

 2.00

 4.00

 6.00

 8.00

 10.00

 12.00

 14.00

 16.00

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

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

ป  2563

ป  2564

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

และไม่เกินร้อยละยี่สิบของยอดเงินฝากทั้งหมด ส าหรับสินทรัพย์สภาพคล่องประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 อัตรา
ร้อยละ 3.67 ประจ าเดือนมิถุนายน 2564 อัตราร้อยละ 2.45 อัตราสภาพคล่องเพ่ิมขึ้นในอัตราร้อยละ 1.22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ข้อมูลเงินฝากและเงินลงทุน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 
สหกรณ์มีเงินฝากธนาคารจ านวน 147,621,757.50 บาท รายละเอียดดังนี้ 
- ธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์(ดบ.0.125) จ านวน  96,963,225.59  บาท 
- ธนาคารกรุงไทย-กระแส จ านวน   1,000.00  บาท 
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์-ออมทรัพย์(ดบ.0.10) จ านวน 48,259.92  บาท 
- ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร-ออมทรัพย์พิเศษ(ดบ.0.45) จ านวน 50,609,271.99  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 

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

 

หมายเหตุ : สหกรณ์มีเงินลงทุนกับสถาบันการเงินอ่ืน (เพ่ิมเติมในเดือนสิงหาคม 2564) ดังนี้ 
- เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สอ.ต ารวจสุราษฎร์ธานี จ ากัด (ดบ.2.75)  จ านวน 50,000,000.00  บาท 

- โอนฝาก ณ วันที่ 2 ส.ค. 64 จ านวน 20,000,000.00  บาท 
- โอนฝาก ณ วันที่ 5 ส.ค. 64 จ านวน 30,000,000.00  บาท 

- เงินฝากประจ า 12 เดือน ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย จ ากัด (ดบ.1.75) จ านวน 1,000,000.00  บาท 
คณะกรรมการอ านวยการรับทราบ น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

เงินฝำก (อท+อพ+อพ.เฉลิม) (ดบ.1.80-2.80%) จ ำนวนบัญชี จ ำนวนเงิน
เปิดบัญชีเงินฝากยอดเป็น 0 1,051 -                      
ยอดคงเหลือต้่ากว่า 100 1,104 38,277.07              
101-100,000 3,687 21,508,693.21        

100,001-1,000,000 542 218,211,328.16       

1,000,001-5,000,000 225 455,362,667.30       

5,000,001-10,000,000 21 132,635,821.92       

มากกว่า10,000,001 10 298,196,916.63       
รวมเงินฝำกสมำชิกประเภทออมทรัพย์ 6,640 1,125,953,704.29    

ไม่เกิน 100,000 799 34,336,904.52        
100,001-500,000 331 73,443,981.19        

500,001-1,000,000 22 16,569,948.77        

มากกว่า1,000,001 21 50,078,328.00        
รวมเงินฝำกสมำชิกประเภทประจ ำ 1,173 174,429,162.48      

รวมเงินรับฝำกจำกสมำชิก 7,813 1,300,382,866.77    

เงินฝำกออมทรัพย์ จ ำนวนบัญชี จ ำนวนเงิน

สมาคมฌาปนกิจฯสมาชิกสหกรณ์ (ดบ.1.80/2.80%) 7 2,605,029.27          
สหกรณ์อ่ืน (ดบ.2.80%)
 - สหกรณ์การเกษตรเมืองนครศรีธรรมราช  จ้ากัด 1 10,541,803.32        
 - สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จ้ากัด 1 11,371,320.20        
 - สหกรณ์การเกษตรเขาขาว  จ้ากัด 1 1,135,432.42          

รวมเงินฝำกจำกสมำคมฯ/สหกรณ์อ่ืนประเภทออมทรัพย์ 10 25,653,585.21             

เงินฝำกประจ ำ 12 เดือน (ดบ.3.00/3.40%)
 - สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช จ้ากัด (ดบ.3.00/3.20%) 1 99,688,687.34
 - สหกรณ์การเกษตรพัฒนาชนบทนบพิต้า จ้ากัด (ดบ.3.20/3.40%) 1 21,856,268.16
 - สหกรณ์นิคมทุ่งสง จ้ากัด (ดบ.3.40%) 1 374,204.60
 - สหกรณ์การเกษตรเมืองนครศรีธรรมราช  จ้ากัด (ดบ.3.40%) 1 20,680,773.71

รวมเงินฝำกจำกสหกรณ์อ่ืนประเภทประจ ำ 4 142,599,933.81           
รวมเงินฝำกจำกสหกรณ์อ่ืน/สมำคมฯ 14 168,253,519.02           

เงินรับฝำกจำกสมำชิก

เงินฝำก (12,24,36,48 เดือน/สุขใจ/บุตร/สร้ำงสุข/สะสมจนท.) (ดบ.3.40-4.50%)

เงินฝำกจำกสมำคมฯ/สหกรณ์อ่ืนประเภทออมทรัพย์

 

หมายเหตุ : สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิกร้อยละ 88.54 โดยแบ่งเป็นประเภทออมทรัพย์ร้อยละ 76.66 ประเภท 
ประจ าร้อยละ 11.88 ของเงินฝากทั้งหมด และรับฝากเงินจากภายนอกร้อยละ 11.46 โดยแบ่งเป็นสหกรณ์อ่ืน 
ประเภทออมทรัพย์ร้อยละ 1.57 สหกรณ์อ่ืนประเภทประจ าร้อยละ 9.70 สมาคมฯ ร้อยละ 0.19 ของเงินฝากทั้งหมด 
คณะกรรมการอ านวยการรับทราบ น าเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการเพ่ือทราบ 
ที่ประชุม  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. แหล่งที่มาของเงินทุนและแหล่งใช้ไปของเงินทุนที่จะน าไปลงทุนระยะสั้นและระยะยาว 
หน่วย : บาท

ระยะสั น ระยะยาว รวม
1. ทุนเรือนหุ้น -                    2,729,269,780.00   2,729,269,780.00   60.05             
2. ทุนส้ารอง -                    171,018,692.84     171,018,692.84     3.76               
3. ทุนสะสม 4,295,107.72        20,491,528.96       24,786,636.68       0.55               
4. ก้าไรสุทธิ 135,237,267.66     -                    135,237,267.66     2.98               

5. เงินรับฝาก 1,151,607,289.50   317,029,096.29     1,468,636,385.79   32.31             

6. เงินกู้ยืม -                    -                    -                    -                
7. หนี สินหมุนเวียน 12,493,424.57       -                    12,493,424.57       0.27               
8. หนี สินไม่หมุนเวียน -                    3,768,960.00        3,768,960.00        0.08               

รวม 1,303,633,089.45   3,241,578,058.09   4,545,211,147.54   100.00            
หน่วย : บาท

ระยะสั น ระยะยาว รวม
1. เงินสด / เงินฝากธนาคาร 147,631,757.50     -                    147,631,757.50     3.25               
2. เงินให้กู้แก่สมาชิก 271,598,457.64     4,102,547,367.74   4,374,145,825.38   96.24             
3. สหกรณ์อ่ืนกู้ -                    -                    -                    -                
4. ลงทุนอ่ืน 20,578,000.00       20,578,000.00       0.45               
5. เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 415,890.41           -                    415,890.41           0.01               
6. สินทรัพย์หมุนเวียน/อ่ืน 336,153.46           -                    336,153.46           0.01               
7. ท่ีดิน อาคาร อุปกรณ์ -                    2,103,520.79        2,103,520.79        0.04               

รวม 419,982,259.01     4,125,228,888.53   4,545,211,147.54   100.00            

รายการ
แหล่งท่ีมาของเงินทุน คิดเป็นร้อยละของ

แหล่งท่ีมาของเงินทุน

รายการ
แหล่งใช้ไปของเงินทุน คิดเป็นร้อยละของ

แหล่งใช้ไปของเงินทุน
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บทสรุป : จากข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 สหกรณ์ใช้แหล่งเงินทุนภายในซึ่งประกอบด้วยทุนเรือนหุ้นร้อยละ 
60.05 เงินรับฝากทุกประเภทร้อยละ 32.31  และเงินทุนอ่ืนๆร้อยละ 7.64 โดยสหกรณ์ฯใช้เงินลงทุนที่มีอยู่ทั้ง
จ านวนเพื่อให้สมาชิกกู้ยืมร้อยละ 96.24 (เป็นเงินให้กู้ระยะยาวร้อยละ 90.26 เงินให้กู้ระยะสั้นร้อยละ 5.98)      
เงินลงทุนอื่นอีกร้อยละ 3.76 แสดงให้เห็นว่า ณ ปัจจุบันสหกรณ์ฯ มีแหล่งเงินทุนภายในเพียงพอต่อการบริหารงาน
จงึไม่จ าเป็นต้องใช้เงินจากแหล่งเงินทุนภายนอก (กู้ยืมสถาบันการเงินอ่ืน) ส่งผลให้ไม่เกิดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่ายธนาคาร 
 

22.96

21.92 21.92 21.85 
21.50 

21.22

20.44
19.93

19.71
19.46

19.06
19.2619.18

19.64
20.03 20.06 

20.00 19.81
19.44

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)
ลงทุน นเงินลงทุนระยะยาว

ป  2562

ป  2563

หน่วย : เปอร์เซ็นต ์
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สมาชิกทั้งหมด 5,620 คน  
– สมาชิกมียอดคงค้างด้านสินเชื่อจ านวน 3,630 รายหรือคิดเป็นร้อยละ 64.59 ของสมาชิกท้ังหมด 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก ฉุกเฉิน จ านวน  1,612 ราย  เป็นเงิน 260,362,238.33  บาท  
 เงินให้กู้แก่สมาชิก สามญั (ลน.ปกติ) จ านวน  3,508 ราย  เป็นเงิน 4,033,937,598.31  บาท 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก สามญั (ลน.ปรบัโครงสร้างหนี้) จ านวน  45 ราย  เป็นเงิน 49,095,660.21  บาท 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก สามญั (ลน.พ้นสมาชิกสภาพ) จ านวน 3 ราย เป็นเงิน 3,295,843.84  บาท 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก สามญั (ลน.ตามค าพิพากษา) จ านวน 2 ราย เป็นเงิน 152,862.06  บาท 
 เงินให้กู้แก่สมาชิก พิเศษ (รวมกูเ้งินปันผล) จ านวน 251 ราย เป็นเงิน 27,301,622.63  บาท 
  รวม  เป็นเงิน 4,374,145,825.38  บาท 
– สมาชิกมียอดคงเหลือด้านเงินฝากจ านวน 5,458 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ  97.12 ของสมาชิกท้ังหมด 
 รวมสมาชิกมีส่วนร่วม นธุรกิจของสหกรณ์จ านวน 5,528 รายคิดเป็นร้อยละ 98.36 ของสมาชิกทั้งหมด 
 

รายละเอียดการส่งเรียกเก็บประจ าเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2564 

เดือน จ ำนวนรำย ทุนเรือนหุ้น
 

ค่ำธรรมเนียม
แรกเข้ำ

 เงินกู้ทุกประเภท
(ต้น+ดอกเบ้ีย)

เงินฝำก รวมเรียกเก็บ
 เก็บได้ ณวันส้ิน

เดือน
 คงค้ำง ณ 
วันส้ินเดือน

ยอดยกมำ  236,826.63
มกรำคม 5,137     10,693,100.00   4,000.00    42,249,700.51     4,022,000.00    56,968,800.51    56,380,918.42    587,882.09 
กุมภำพันธ์ 5,162     10,730,750.00   3,500.00    42,716,150.02     4,222,800.00    57,673,200.02    56,910,630.74    762,569.28 
มีนำคม 5,256     10,896,650.00   9,700.00    43,100,135.80     4,292,600.00    58,299,085.80    57,950,831.74    348,254.06 
เมษำยน 5,296     10,976,550.00   4,700.00    43,298,040.60     4,418,600.00    58,697,890.60    58,328,912.45    368,978.15 
พฤษภำคม 5,328     11,013,800.00   3,300.00    43,494,995.06     4,425,600.00    58,937,695.06    58,653,381.68    284,313.38 
มิถุนำยน 5,339     10,378,860.00   1,800.00    41,237,708.55     4,403,100.00    56,021,468.55    55,679,723.68    341,744.87 
กรกฎำคม 5,361     8,648,590.00    2,600.00    40,850,227.02     4,421,300.00    53,922,717.02    53,538,713.27    384,003.75 

73,338,300.00  29,600.00  296,946,957.56  30,206,000.00  400,520,857.56  397,443,111.98  รวม
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