
  ข่าวย่อ สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์  จ ากัด ฉบับท่ี 8/2564 ประจ าเดือนสิงหาคม 2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  แก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564  และก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาการให้เงินกู้ 
แก่สมาชิก ให้สมาชิกผู้กู้ต้องมีเงินเหลือสุทธิไม่น้อยกว่า 3,000 บาท และอนุมัติโครงการสินเชื่อเพ่ือช าระหนี้เอนกประสงค์ >>>  
ข้อมูลเพ่ิมเติม  www.coopofficer.or.th >>> 
 อนุมัติทุนการศึกษาประจ าปี 2564 โดยในปี 2564 มีผู้ได้รับทุนการศึกษาจ านวน 511 ทุน โดยแบ่งเป็น  
ทุนเรียนดี จ านวน 90 ทุน  ทุนการศึกษา จ านวน 421 ทุน จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 1,997,300 บาท  ทั้งนี้สมาชิกสามารถตรวจสอบ
รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา >>>  www.coopofficer.or.th >>> 
  อนุมัติทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรี จ านวน 1 ทุน ได้แก่นางสาวชลลดา  สุขส่ง บุตรของนายทอแสง  สุขส่ง  
  ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ 
  ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉุกเฉินพิเศษ (โควิด) จากเดิมร้อยละ 4.00 ต่อปี เป็นร้อยละ 2.00 ต่อปี และขยายเวลาการยื่นค าขอกู้ 
ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564  
  ลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ จากเดิมร้อยละ 2.00 ต่อปี เป็นร้อยละ 1.50 ต่อปี และเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข  >>> ข้อมูลเพิ่มเติม  www.coopofficer.or.th >>> 
 
 

           
 
 

ฝ่ายจัดการขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  
เมื่อวันที่ 19  สิงหาคม 2564 และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  ดังต่อไปนี้ 

182,719,632.04 - 
95,588.83 - 

เงินลงทุน - สุทธิ 35,725,324.80 2,954,563,023.06 
เงินให้กูย้มื - สุทธิ 6,297,198,322.39 หนีสิ้นอืน่ 21,069,936.36 
ท่ีดิน อาคาร และอปุกรณ์ - สุทธิ 1,294,762.07    รวมหน้ีสิน 2,975,632,959.42 
สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน 8,017,696.48 
สินทรัพยอ์ืน่ 806,498.40 ทุนเรือนหุ้น 3,001,401,580.00 

ทุนส ารอง 376,412,749.93 
ทุนสะสมตามขอ้บังคับ ระเบียบและอืน่ ๆ 54,607,196.76 
ก าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนท่ียงัไม่เกดิขึน้ 2,687,314.80 
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 115,116,024.10 
    รวมทุนของสหกรณ์ 3,550,224,865.59 

6,525,857,825.01     รวมหน้ีสินและทุนของสหกรณ์ 6,525,857,825.01 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 182,719,632.04  บาท ประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากธนาคารที่สามารถน าใชใ้นการด าเนนิการได้ทันทีจ านวน 72,719,632.04 บาท 

เป็นสลากออมทรัพย ์ธ.ก.ส. จ านวน 60,000,000 บาท และเงินฝากประจ า 7 วนั จ านวน 50,000,000 บาท

เงินฝากสหกรณ์อื่น ประกอบด้วย  เงินฝากออมทรัพยอ์ื่น 95,588.83 บาท

เงินให้กู้ยมื ประกอบด้วย ลูกหนีเ้งินกู้ 6,293,279,136.28  บาท ลูกหนีอ้ื่น 11,536,954.50 บาท หักค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 7,617,768.39 บาท

สินทรัพยไ์ม่มีตัวตน ประกอบด้วย โปรแกรมระหวา่งพฒันา 2,723,000 บาท สิทธกิารใชอ้าคาร 5,212,652.08 บาท ลิชสิทธิโ์ปรแกรม 82,044.40 บาท

                            เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่นจ านวน 115,066,420.07 บาท โดยที่สหกรณ์มีต้นทุนเงินรับฝากร้อยละ 2.01

หนีสิ้นอื่น ประกอบด้วย เงินรอจา่ยคืน 15,110,093.99 บาท  เงินปันผลค้างจา่ย 22,738.75 บาท เงินเฉล่ียคืนค้างจา่ย 3,851.41 บาท 

                             ภาษีหัก ณ ที่จา่ย 23,596.24 บาท เงินปันผล 126,478.94 บาท เงินเฉล่ียคืน 25,777.16 บาท เบี้ยประกัน 605,483.14บาท

                                                  บัญชพีกัฯ 4,112,636.73 บาท ค่าสินไหม 800,000 บาท เงินประกนัสัญญาปรับปรุงโปรแกรม 234,480 บาท

                       เงินประกนัการจา้งงาน 4,800 บาท

ทุนของสหกรณ์

สหกรณข์้าราชการสหกรณ ์จ ากัด
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2564

สินทรัพย์ หน้ีสิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินเบิกเกนิบัญชธีนาคาร
เงินฝากสหกรณ์อืน่ เงินกูย้มื

เงินรับฝาก

      รวมสินทรัพย์

เงินรับฝาก ประกอบด้วย เงินรับฝากจากสมาชกิจ านวน 2,839,496,602.99  บาทโดยที่สหกรณ์มีต้นทุนเงินรับฝากร้อยละ 1.82
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