จดหมายข่าว ปี ที่ 4 ฉบับที่ 8 ประจาเดือนสิงหาคม 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์คร ูช ุมพร จากัด

สรุปผลการดำเนินงาน
ในรอบ 9 เดือน

ทีมงานศึกษาและประชาสัมพันธ์ : รายงาน

ทุนเรือนหุ้น

( 1 ธันวาคม 63 – 31 สิงหาคม 64 )
หน่ ว ย : ล้ า นบาท

3,523.90 3,532.72 3,545.17
3,513.48
3,502.79
3,475.67 3,497.46
3,463.24
3,448.03
ธ.ค.-63

ม.ค.-64

ก.พ.-64

มี.ค.-64

เม.ย.-64

ทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ส.ค. 64
3,545.17 ล้านบาท

พ.ค.-64

มิ.ย.-64

ก.ค.-64

ส.ค.-64

เงินรับฝาก
( 1 ธันวาคม 63 – 31 สิงหาคม 64 )
หน่ ว ย : ล้ า นบาท

2,676.78
ธ.ค.-63

2,734.95

ม.ค.-64

2,873.94 2,888.71 2,883.85
2,837.64
2,814.22 2,802.97 2,814.24

ก.พ.-64

มี.ค.-64

เม.ย.-64

เงินรับฝาก ณ วันที่ 31 ส.ค. 64
2,883.85 ล้านบาท

พ.ค.-64

มิ.ย.-64

ก.ค.-64

ส.ค.-64

การให้บริการเงินกู้ ประจำปีบัญชี 2564
( 1 ธันวาคม 63 - สิงหาคม 64 )
เดือนธันวาคม 2563

1

วงเงินอนุมัติ 360,390,045.00 บาท
จ่ายจริง
79,936,963.87 บาท
รวมจำนวน 271 สัญญา

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

3

วงเงินอนุมัติ 224,728,386.53 บาท
จ่ายจริง
63,750,295.52 บาท
รวมจำนวน 611 สัญญา

เดือนเมษายน 2564

5

วงเงินอนุมัติ 325,641,000.00 บาท
จ่ายจริง 100,471,358.34 บาท
รวมจำนวน 386 สัญญา

เดือนมิถุนายน 2564

7

วงเงินอนุมัติ 298,886,754.00 บาท
จ่ายจริง
99,065,007.86 บาท
รวมจำนวน 336 สัญญา

เดือนสิงหาคม 2564

9

วงเงินอนุมัติ 162,367,800.00 บาท
จ่ายจริง
36,688,417.55 บาท
รวมจำนวน 170 สัญญา

เดือนมกราคม 2564

2

วงเงินอนุมัติ 360,650,686.79 บาท
จ่ายจริง 120,763,001.62 บาท
รวมจำนวน 2,900 สัญญา

เดือนมีนาคม 2564

4

วงเงินอนุมัติ 333,595,395.00 บาท
จ่ายจริง 100,064,160.12 บาท
รวมจำนวน 347 สัญญา

เดือนพฤษภาคม 2564

6

วงเงินอนุมัติ 268,614,011.63 บาท
จ่ายจริง
93,660,582.33 บาท
รวมจำนวน 329 สัญญา

เดือนกรกฎาคม 2564

8

วงเงินอนุมัติ 272,028,268.00 บาท
จ่ายจริง
84,112,172.50 บาท
รวมจำนวน 260 สัญญา
วงเงินอนุมัติรวม 2,606,902,346.95 บาท
จ่ายจริงรวม
778,511,959.71 บาท
รวมจำนวน 5,610 สัญญา

ชื่อแผนภูมิ
6

ผลการดำเนินงาน

5
4

( 1 ธันวาคม 63 - สิงหาคม 64 )

3
2
1
0
ประเภท 1

ประเภท 2

40.00

ชุดข้อมูล 1

ประเภท 3
ชุดข้อมูล 2

ประเภท 4

หน่วย : ล้านบาท

ชุดข้อมูล 3

30.00
20.00
10.00
0.00
ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64
รายได้

ค่าใช้จ่าย

กาไร (ขาดทุน)

รายได้รวม
303.61 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายรวม
110.26 ล้านบาท

กำไรสะสม
193.35 ล้านบาท

การปรับโครงสร้างหนี้
ประจำปีบัญชี 2564
ระหว่างปีบัญชี 2563 และ 2564

เงินกู้สามัญ ( 1 ธ.ค. 63 – ส.ค. 64 )
จำนวน 12 สัญญา
วงเงินอนุมัติ 17,196,900.00 บาท

เงินกู้พิเศษ ( 1 ธ.ค. 63 - ส.ค. 64 )
จำนวน 5 สัญญา
วงเงินอนุมัติ 8,666,000.00 บาท

การพักชำระหนี้เงินต้น เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก
ที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19)

ครั้งที่ 1
ระยเวลา
การพักชำระหนี้เงินกู้
พฤษภาคม - กรกฎาคม 2564
มิถุนายน - สิงหาคม 2564
กรกฎาคม - กันยายน 2564
สิงหาคม - ตุลาคม 2564

ครั้งที่ 2
ระยเวลา
การพักชำระหนี้เงินกู้
กันยายน 2564 – กุมภาพันธ์ 2565

807 ราย

พักชำระหนี้ 3 เดือน
จำนวนราย
177
178
70
49

จำนวนเงิน (บาท)
คงต้น

รวม

คงยอด

845,038.30
765,828.89
278,600.00
172,900.00

1,209,405.81
1,063,854.28
453,154.15
363,338.48

2,054,444.11
1,829,683.17
731,754.15
536,238.48

พักชำระหนี้ 6 เดือน
จำนวนราย
333

รวมพัก
ชำระหนี้

จำนวนเงิน (บาท)
คงต้น

รวม

คงยอด

1,392,000.00

1,477,381.18

2,869,381.18

เงินต้น
8,021,501.09 บาท

การปรับปรุงแก้ไขระเบียบ หลักเกณฑ์ และประกาศฯ
ในระหว่างปีบัญชี 2564

1

ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564
ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2564

2
3

ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิก
ที่ได้รับบำนาญ และบำเหน็จรายเดือน พ.ศ. 2564
ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2564

ระเบียบ ว่าด้วยการสงเคราะห์เกี่ยวกับการศพของสมาชิก สมาชิกสมทบ คู่สมรสของสมาชิก
และการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก พ.ศ. 2564
ประกาศ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

4
5

ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดเงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการช่วยเหลือ
สมาชิกที่ได้รับบำนาญ และบำเหน็จรายเดือน พ.ศ. 2564
ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2564

6

ประกาศการพักชำระหนี้เงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ มาตรการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัว
ที่ได้รับผลจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19
ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2564

7
8

ระเบียบ ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2564

ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2564

ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดเงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการจากเงิน
วิทยฐานะหรือเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2564
ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2564

9

ประกาศพักชำระหนี้เงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ มาตรการช่วยเหลือสมาชิกและครอบครัวที่ได้รับผลจากการ
แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ครั้งที่ 2
ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

