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กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจ 

ในการให้บริการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน และจัดท�ารายงานภาวะเศรษฐกิจสหกรณ์ 

และกลุ ่มเกษตรกรประจ�าทุกปี ซึ่งในปี 2563 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

กลุม่วเิคราะห์ข้อมลูทางการเงนิได้จดัท�าสารสนเทศน่ารูท้างการเงนิของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร  

และภาวะเศรษฐกจิภาคสหกรณ์ไทย เพือ่ให้ทราบผลการด�าเนนิงานและฐานะการเงนิของสหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกร ตลอดจนการให้ข้อสังเกตและเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ในการวางแผน 

และพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการด�าเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

กรมตรวจบัญชสีหกรณ์หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า หนงัสือสารสนเทศน่ารูท้างการเงนิของสหกรณ์ 

และกลุ่มเกษตรกร ปี 2563 เล่มนี้ จะอ�านวยประโยชน์ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  

และบุคคลที่สนใจใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร  

ให้มั่นคงและเข้มแข็งต่อไป
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  บทสรปุ

สหกรณ์การเกษตร  เป็นสหกรณ์ที่เกิดจากผู้มีอาชีพทางการเกษตรรวมตัวกัน จัดตั้งขึ้น  

โดยมีจุดมุ่งหมาย เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกด�าเนินกิจกรรมร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เพื่อแก้ไข

ความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของสมาชิก และช่วยยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิก 

ให้ดีขึ้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 

สารสนเทศน่ารู้ทางการเงินของสหกรณ์การเกษตร เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ข้อมูล    

จากรายงานผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ (ไม่รวมชุมนุม

สหกรณ์) ประจ�าปี 2563 โดยรวบรวมข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จากสหกรณ ์

ที่ด�าเนินธุรกิจ ไม่ด�าเนินธุรกิจ และหยุดด�าเนินธุรกิจ สรุปได้ ดังนี้

สหกรณ์การเกษตร ที่ได้รับการแสดงความเห็นต่องบการเงินจากผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว 

จ�านวน 3,002 แห่ง มีอัตราลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 1.93 

จ�านวนสมาชิกทั้งสิ้น 6,261,625 คน มีอัตราลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 1.05 คิดเป็นร้อยละ  

67.17 ของจ�านวนเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียน และร้อยละ 9.46 ของจ�านวนประชากรไทยทั้งประเทศ 

สินทรัพย์ จ�านวน 283,791.59 ล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 2.07 จากการ 

ก่อหนีเ้พิม่ขึน้ ร้อยละ 2.16 ซึง่หนีส้นิส่วนใหญ่ ได้แก่ เงินรบัฝาก ร้อยละ 33.64  และจากทนุของสหกรณ์ 

เพิ่มข้ึน ร้อยละ 1.88 ส่วนใหญ่เป็นทุนเรือนหุ้น ร้อยละ 23.52 ซึ่งทุนด�าเนินงานดังกล่าวสหกรณ์ 

น�าไปลงทุนในสินทรัพย์ระยะสั้น ร้อยละ 63.92 ได้แก่ เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกมากที่สุด ร้อยละ 36.79 

การด�าเนนิธรุกจิของสหกรณ์การเกษตร มมีลูค่าธรุกจิทัง้สิน้ จ�านวน 280,717.98  ล้านบาท 

มอีตัราลดลง ร้อยละ 0.77 มองในภาคธรุกจิ พบว่า ธรุกิจของสหกรณ์การเกษตรหดตัวลงเกือบทกุธรุกิจ  

มเีพยีงธรุกจิสนิเชือ่ และธรุกจิรวบรวม/แปรรปูผลติผล ทีม่ทีศิทางการปรบัตวัดขีึน้จากปีก่อน คาดการณ์ว่า  

ในปี 2564 การด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร มีอัตราหดตัวลง ร้อยละ 1.04

ผลการด�าเนนิงานของสหกรณ์การเกษตร ประจ�าปี 2563 มผีลก�าไรสทุธิ 3,119.25 ล้านบาท  

ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 13.85 (สหกรณ์ที่มีผลก�าไรสุทธิ จ�านวน 2,053 แห่ง หรือร้อยละ 68.39    

ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 4.33 สหกรณ์ที่มีผลขาดทุนสุทธิ มีจ�านวน 930 แห่ง หรือร้อยละ 30.98  

เพิม่ขึน้จากปีก่อน ร้อยละ 3.91 และสหกรณ์ทีไ่ม่มีผลการด�าเนนิงาน จ�านวน 19 แห่ง หรอืร้อยละ 0.63

กล่าวโดยสรุป ในรอบปี 2563 จากสภาวการณ์และปัจจัยต่างๆ ณ ปัจจุบัน อาจส่งผลกระทบ

และท้าทายต่อการพัฒนาภาคการเกษตรของไทยในหลายประเด็น โดยเฉพาะหนี้ครัวเรือน สหกรณ์ 

ควรเพ่ิมความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากข้ึน เพราะอาจส่งผลกระทบในการรับช�าระหนี้ รวมถึง 

ลดการก่อหนี้ในระยะสั้นจากภายนอก เพื่อมิให้ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินของ

สหกรณ์ ดงันัน้  สหกรณ์ควรระมดัระวงัในการบรหิารจดัการระหว่างแหล่งท่ีมาและการใช้ไปของเงินทนุ

กับระยะเวลาให้มคีวามสมัพนัธ์ต่อเนือ่งอย่างเหมาะสม มรีะบบการควบคมุภายในทีด่ ี  เพือ่ประสทิธภิาพ

ในการบรหิารจดัการ และการสร้างจติส�านกึในการมส่ีวนร่วมกนัท�าธรุกจิเพือ่องค์กรทีเ่ข้มแขง็แก่สมาชกิ 

เพื่อให้สมาชิกมีความเชื่อมั่นต่อสหกรณ์
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  จ�ำนวนสหกรณ์       

ในสภาวะทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สหกรณ์ควรมีการพัฒนาเตรียมพร้อม    

เพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลง โดยก�าหนดแผนการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นทิศทาง  

และเป้าหมายในการบริหารจัดการสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเข้าไป

ก�ากับดูแล ให้และความช่วยเหลือแก่สหกรณ์พร้อมทั้งให้ความรู้และค�าแนะน�า เพื่อให้สหกรณ์สามารถ

ด�ารงอยู่ได้ด้วยความเข้มแข็งต่อไป

ในภาพรวมประจ�าปี 2563 สหกรณ์ที่มีการบริหารจัดการและด�าเนินธุรกิจได้ต่อเนื่อง  
และผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินเรียบร้อยแล้ว มีจ�านวน 3,002 แห่ง เมื่อพิจารณา 
เปรียบเทียบกับปีก่อน ลดลงจ�านวน 59 แห่ง หรือลดลง ร้อยละ 1.93 

เมื่อพิจารณาจ�าแนกตามอาชีพของเกษตรกร จะเห็นได้ว่า สหกรณ์การเกษตรทั่วไป มีจ�านวน
สูงสุด ร้อยละ 56.40 แต่มีอัตราลดลง ร้อยละ 0.94  พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจ�านวนสูงสุด 
636 แห่ง (จังหวัดบุรีรัมย์ 63 แห่ง และนครราชสีมา 56 แห่ง) รองลงมาอยู่ในภาคเหนือ 476 แห่ง 

(จังหวัดเชียงใหม่ 104 แห่ง และจังหวัดเชียงราย 43 แห่ง)

สหกรณ์การเกษตรสมัชชารายย่อย ถือว่ามีจ�านวนสหกรณ์

น้อยสุด ร้อยละ 0.43 และมีอัตราลดลงสูงสุดถึง ร้อยละ 23.53  

ซึ่งมีอยู่เฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดบุรีรัมย์ 3 แห่ง 

หรอืคดิเป็นร้อยละ 23.08 ของจ�านวนสหกรณ์สมชัชารายย่อยทัง้สิน้)
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สภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) ได้คาดประมาณประชากรไทยในอกี 20 ปี

ข้างหน้า (ปี 2583) จะมจี�านวนลดลงร้อยละ 1.65 เมือ่เทยีบกบัปี 2563 โดยประชากรเด็กและวยัแรงงาน  

มีอัตราลดลง ในขณะท่ี ประชากรผู้สูงอายุ มีอัตราเพิ่มข้ึน ซึ่งหมายความว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ 

จะอยู่ในวัยของผู้สูงอายุ เนื่องจาก วัยแรงงานส่วนใหญ่จะเดินทางไปท�างานนอกพื้นที่มากกว่า 

การเป็นเกษตรกร 

  จ�ำนวนสมำชกิ  

นอกจากการบริหารงานสหกรณ์ให้มีฐานะมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว สหกรณ์ควรมีการ

พัฒนาด้านบุคลากรซ่ึงถือเป็นกลไกที่ส�าคัญที่สุดควบคู่ไปด้วย ได้แก่ การให้ความรู้และสร้างจิตส�านึก

ในการเป็นเจ้าของให้มีความเชื่อมั่นและการให้ความร่วมมือต่อสหกรณ์แก่สมาชิก การก�าหนดนโยบาย

ของคณะกรรมการ ผู้จัดการและพนักงาน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต อุทิศเวลาให้สหกรณ์  

ไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้อง และ ควรมีระบบธรรมาภิบาล

ในภาพรวม ปี 2563 จ�านวนสมาชิกของสหกรณ์การเกษตร มีจ�านวน 6.26 ล้านคน  

ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 1.05 คิดเป็นร้อยละ 67.17 ของจ�านวนเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนแล้ว  

และคิดเป็นร้อยละ 9.41 ของจ�านวนประชากรไทยทั้งสิ้น  

เมื่อพิจารณาจ�าแนกตามอาชีพของเกษตรกร จะเห็นได้ว่า สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด

ลูกค้า ธกส. มีสมาชิกสูงสุด จ�านวน 3,814,066 คน ซึ่งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด จ�านวน 

1,820,441 คน (จงัหวดัทีม่จี�านวนสมาชิกเป็นอนัดบัหนึง่ คือ จงัหวดันครราชสมีา จ�านวน 194,866 คน 

รองลงมาคือ จังหวัดศรีษะเกษ จ�านวน 138,395 คน)
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  กำรบรหิำรเงินทนุ 

หนี้สินและทุนถือเป็นแหล่งเงินทุนที่ส�าคัญ ที่น�าไปสู่การลงทุนเพื่อก่อให้เกิดสินทรัพย์ตามมา 

ซึ่งถือเป็นหลักประกันความเข้มแข็งของสหกรณ์ สร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกผู้เป็นเจ้าของสหกรณ์ 

และเจ้าหนี้แหล่งเงินทุนจากภายนอก       

จากโครงสร้างทางการเงินของสหกรณ์ ในรอบปี 2563 พบว่า สนิทรัพย์ของสหกรณ์การเกษตร

ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 2.07 จากการก่อหนี้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.16 และจากทุนของสหกรณ์

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.88 แสดงให้เห็นว่าปี 2563  สหกรณ์การเกษตรมีการก่อหนี้มากกว่าการได้มาจาก

ทุนของสหกรณ์เอง 

เมื่อพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ที่สูงถึง 2.24 เท่า ซึ่งหมายถึง ความพอเพียงของเงินทุน

ในการช�าระหนีส้นิของสหกรณ์ ซ่ึงมคีวามเสีย่งสงูทีจ่ะไม่สามารถช�าระหนีต่้อเจ้าหนีไ้ด้ แต่อย่างไรก็ตาม 

เมื่อพิจารณาอัตราส่วนทุนหมุนเวียน เท่ากับ 1.02 เท่า เห็นได้ว่า สหกรณ์ไม่มีความเสี่ยงในการช�าระ

หนี้ระยะสั้น และมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดี

ในสภาวะทางเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลาสหกรณ์ควรมกีารพฒันาเตรยีมความพร้อม 

เพือ่รองรบักบัการเปลีย่นแปลง โดยก�าหนดแผนการปฏบิตังิานด้านต่าง ๆ เพือ่เป็นทศิทางและเป้าหมาย 

ในการบริหารจัดการสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวคือ ควรก�าหนดนโยบายทางการเงิน 

และการบริหารจัดการให้สอดคล้องและครอบคลุม โดยเฉพาะการบริหารเงินทุนของสหกรณ์
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หากพิจารณาด้านทุนของสหกรณ์ พบว่า ร้อยละ 13.39 ของสหกรณ์ 3,002 แห่ง ที่ม ี

ผลขาดทุนสะสม เป็นผลท�าให้เกิดส่วนขาดแห่งทุน ร้อยละ 45.60 และท�าให้สหกรณ์มีภาระหนี้สิน 

สูงถึง ร้อยละ 145.60 ซึ่งมากกว่าสินทรัพย์ของสหกรณ์ แม้ว่าจะไม่มีผลกระทบกับทุนของสหกรณ ์

ในภาพรวม  แต่ในส่วนของสหกรณ์ที่มีส่วนขาดแห่งทุน อาจเกิดความเส่ียงด้านความพอเพียง 

ของเงินทุนและสภาพคล่องทางการเงินได้ 

ทุนของสหกรณ์ ส ่วนใหญ่มาจาก 

ทนุเรอืนหุน้ ร้อยละ 23.52 ซึง่ถอืเป็นแหล่งเงนิทนุ 

ที่ดีและมีคุณภาพ เพราะทุนเรือนหุ้น สมาชิก 

จะถอนคืนเมื่อสมาชิกลาออกหรือหมดสภาพ

การเป็นสมาชิกเท่านั้น รองลงมา คือ ทุนส�ารอง  

ซึง่เป็นเงนิทนุทีไ่ม่สามารถถอนได้  เว้นไว้แต่การ

ชดเชยผลขาดทนุ และไม่มภีาระผกูพนัทีจ่ะจ่าย

ผลตอบแทน  

ในปี 2563 การก่อหนี้ของสหกรณ์การเกษตรสูงถึง ร้อยละ 69.13 ส่วนใหญ่มาจากเงินรับฝาก 

ร้อยละ 33.64 เนื่องจาก ให้ผลตอบแทนสูงกว่าสถาบันการเงิน และเงินกู้ยืมระยะสั้น ร้อยละ 26.98  

ซึ่งน�าไปลงทุนในสินทรัพย์ระยะสั้น ร้อยละ 63.92 ส่งผลให้อัตราส่วนทุนหมุนเวียน เท่ากับ 1.02 เท่า  

นั่นก็คือ สภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ในภาพรวมดี สามารถช�าระหนี้ระยะสั้นต่อเจ้าหนี้ได้ด ี

อีกทั้ง หนี้สินส่วนใหญ่เป็นเงินรับฝาก ซ่ึงเป็นแหล่งเงินทุนที่ดีกว่าแหล่งเงินกู ้ยืมจากภายนอก  

เกิดความเสี่ยงก็ต่อเมื่อสหกรณ์จะต้องใช้คืนในอนาคตหรือหากสมาชิกมาถอนคืนจ�านวนมาก 
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  กำรบรหิำรเงินทนุ 

แหล่งลงทุนส่วนใหญ่ที่สหกรณ์น�าเงินไปลงทุน  คือ  สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้และไม่เกิด 

รายได้ ซึ่งเป็นสินทรัพย์ในระยะสั้น ร้อยละ 63.92  โดยเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องที่เปลี่ยนเป็นเงินสด  

และสามารถน�าไปใช้ในการช�าระหนี้ระยะสั้นต่อเจ้าหนี้ได้ ร้อยละ 59.58 เช่น เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก  

ร้อยละ 36.79 เงินสดและเงินฝากธนาคาร ร้อยละ 12.26 ลูกหนี้ระยะสั้น ร้อยละ 3.05 สินค้าคงเหลือ  

ร้อยละ 4.39 เงินฝากสหกรณ์อื่น ร้อยละ 3.03 และเงินลงทุนระยะสั้น ร้อยละ 0.06 เมื่อพิจารณา

เปรียบเทียบกับ ภาระหนี้สินระยะสั้นที่ต้องช�าระ ร้อยละ 28.05 ได้แก่ เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม

ระยะสั้น ร้อยละ 26.98 และจ้าหนี้การค้า ร้อยละ 1.07  เห็นได้ว่า สหกรณ์ไม่มีความเสี่ยงและสามารถ

ช�าระหนี้ได้ดี  ส่วนเงินรับฝาก แม้ว่าจะเป็นหนี้ระยะสั้น แต่ด้านความเสี่ยงค่อนข้างจะน้อย แต่จะมีผล 

ต่อคณุภาพของสนิทรพัย์ และการท�าก�าไรของสหกรณ์ เนือ่งจาก มค่ีาใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ในรปูของดอกเบีย้จ่าย

ที่ส่งผลต่ออัตราก�าไรสุทธิ ณ วันสิ้นปี 

สรปุ จากสภาวการณ์และปัจจยัต่างๆ ณ ปัจจบุนั อาจส่งผลกระทบและท้าทายต่อการพฒันา

ภาคการเกษตรของไทยในหลายประเด็น โดยเฉพาะหนี้ครัวเรือน สหกรณ์ควรเพิ่มความเข้มงวดในการ

ปล่อยสนิเชือ่มากขึน้ เพราะอาจส่งผลกระทบในการรบัช�าระหนี ้รวมถงึส่งผลต่อการช�าระหนีแ้ก่เจ้าหนี้

จากภายนอก และสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ ดังนั้น สหกรณ์ควรระมัดระวังในการบริหาร

จดัการระหว่างแหล่งทีม่าและการใช้ไปของเงนิทนุกบัระยะเวลาให้มคีวามสัมพนัธ์ต่อเนือ่งอย่างเหมาะสม

ลูกหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น และหนี้ที่ช�าระไม่ได้ตามก�าหนด

ปี 2563 สหกรณ์การเกษตร มีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะส้ันทั้งสิ้น 111,567.54 ล้านบาท  

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 2.00 และลูกหนี้ที่ช�าระไม่ได้ตามก�าหนดทั้งสิ้น 47,390.04 ล้านบาท  
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  กำรด�ำเนนิธรุกจิ 

การด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร มีมูลค่าธุรกิจทั้งส้ิน จ�านวน 280,717.98 ล้านบาท        

มีอัตราลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 0.77 มองในภาคธุรกิจ พบว่า ธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรหดตัวลง 

เกือบทุกธุรกิจ มีเพียงธุรกิจสินเชื่อ และธุรกิจรวบรวม/แปรรูปผลิตผล ที่มีทิศทางการปรับตัวดีขึ้น 

จากปีก่อน คาดการณ์ว่า ในปี 2564 การด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตร มีอัตราหดตัวลง  

ร้อยละ 1.04

เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 4.68 คิดเป็นร้อยละ 42.48 ของลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ซึ่งสูงกว่า ปี 2562  

แสดงให้เห็นว่า การบริหารลูกหนี้ของสหกรณ์การเกษตรในภาพรวมยังไม่ดีนัก เนื่องจาก สมาชิก 

ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินท�าให้ไม่สามารถช�าระหน้ีต่อสหกรณ์ได้ตามก�าหนด  

เป็นผลให้สมาชิกก่อหนี้เพิ่มขึ้น ดังนั้น ผู้บริหารสหกรณ์การเกษตรควรมีกลยุทธ์การบริหารลูกหนี ้

ให้รัดกุม เช่น ก�าหนดเงื่อนไขการปล่อยเงินกู้อย่างรอบคอบ และติดตามทวงถามหนี้อย่างสม�่าเสมอ  

รวมทั้งหาแนวทางช่วยเหลือสมาชิก เพื่อให้สมาชิกกลับมามีสภาพคล่องและด�ารงชีพได้ดียิ่งขึ้น
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ธุรกิจเงินรับฝาก 67,124.70 ลบ. (23.91%) หดตัวลง 2.55% จากปี 2562
การสะสมเงนิรบัฝากของสมาชกิระหว่างปี มีอตัราลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 2.55 โดย

เฉพาะเงนิรบัฝากออมทรพัย์มอีตัราลดลง ร้อยละ 1.13 ในขณะที ่เงนิรบัฝากออมทรัพย์พเิศษ
และฝากประจ�า มีอัตราเพิ่มขึ้น ร้อยละ 0.95 และร้อยละ 0.18 ซึ่งเงินรับฝากถือเป็นแหล่ง
เงนิทนุทีด่ ีเนือ่งจากมค่ีาใช้จ่ายในรูปของดอกเบีย้จ่ายทีม่อีตัราต�า่กว่าแหล่งเงนิทนุภายนอก
ซึ่งสหกรณ์น�ามาบริหารจัดการธุรกิจ ด้วยการให้บริการกลับคืนสู่สมาชิก 

ปี 2564 คาดการณ์ว่า ธรุกจิเงินรบัฝากมีอัตราหดตัวลงร้อยละ 1.70

ธุรกิจสินเชื่อ 97,519.02 ลบ.(34.74%) ขยายตัวขึ้น 1.66% จากปี 2562
จากผลกระทบที่เกิดขึ้นในปี 2563 ส่งผลให้เกษตรกรมีปัญหาการขาดสภาพคล่อง 

ของเงินท�าให้ไม่สามารถช�าระหนี้ต่อสหกรณ์ได้ตามก�าหนด เป็นผลให้สมาชิกมีแนวโน้ม 
จะก่อหนี้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.66 ซึ่งสหกรณ์ได้ปรับเปล่ียนการให้สินเชื่อแก่สมาชิก  
โดยในปี 2563 สหกรณ์ได้ปล่อยสินเช่ือให้กับสมาชิกในระยะยาวลดลง ร้อยละ 0.56  
แต่เปลี่ยนเป็นปล่อยสินเชื่อระยะสั้น+ปานกลาง เพิ่มข้ึน ร้อยละ 0.56 ซึ่งในการบริหาร
จดัการลกูหนี ้สหกรณ์ต้องพจิารณาการตดิตามการช�าระหนีข้องสมาชกิให้เป็นไปตามก�าหนด  
เพื่อมิให้เกิดความเสี่ยงในการช�าระหนี้ และการขาดสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ได้

ปี 2564 คาดการณ์ว่า ธุรกิจสินเชื่อมีอัตราขยายตัวขึ้น ร้อยละ 4.65

ธุรกิจรวบรวม/แปรรูปผลิตผล 71,830.48 ลบ.( 25.59%) ขยายตัวขึ้น 1.87% จากปี 2562 

แม้ว่า ปี 2563 เกษตรกรจะได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ CO-VID 19 ซึง่ส่งผล 

ให้เกษตรกรไม่สามารถระบายสินค้าท่ีเก็บผลผลิตได้ เนื่องจาก ตลาดส่วนใหญ่ปิด พ่อค้า

คนกลางไม่รับซื้อผลผลิต อีกทั้งราคาน�้ามันดิบชะลอตัวจะส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยัง

สินค้าเกษตรต่างๆ อาทิ อ้อย ปาล์มน้ามัน ข้าว และยางพารา ท�าให้รายได้เฉลี่ยเกษตรกร 

ลดลง หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งออกมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร

อย่างทั่วถึง เช่น ให้สถาบันการเงินของภาครัฐผ่อนปรนภาระหนี้ให้แก่เกษตรกร สนับสนุน

และส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนารูปแบบการผลิตและพัฒนาช่องทางการตลาด ใช้แนวทาง 

เศรษฐกิจพอเพียงในการด�าเนินชีวิตวิถีใหม่ ด้านสหกรณ์ ได้ช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการ 

รับซื้อผลผลิตของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ทั้งสิ้น 71,830.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

จากปีก่อน ร้อยละ 1.87 โดยเพื่อจ�าหน่าย 56,825.36 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 20.24 

ของมูลค่าธรุกจิทัง้หมด และเพ่ือน�ามาแปรรปูเป็นสนิค้าส�าเรจ็รปูในการจ�าหน่ายให้แก่สมาชิก 

15,005.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.35 โดยผลผลิตที่รวบรวมสูงสุดคือข้าวเปลือก  

ยางพารา น�้านมดิบ ปี 2564 คาดการณ์ว่า ธุรกิจรวบรวม/แปรรูปผลิตผล มีอัตราหดตัวลง

ร้อยละ  8.39 
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  เงนิออมและหนีต่้อสมำชิก 

ปี 2563 สมาชิกมีอัตราเงินออมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 4.32 และมีอัตราการก่อหนี้เพิ่มขึ้น 
จากปีก่อน ร้อยละ 2.89 เห็นได้ว่า สมาชิกมีอัตราการออมมากกว่าการก่อหนี้ แต่เมื่อเปรียบเทียบ
อัตราเงินออมเฉลี่ยของสมาชิกต่อคน กับ หนี้เฉลี่ยของสมาชิกต่อคน พบว่า สหกรณ์การเกษตรมีอัตรา
เงินออมเฉล่ียต่อสมาชิกน้อยกว่าอัตราหนี้เฉลี่ยต่อสมาชิก 6,349.38 บาทต่อคน ซึ่งมีอัตราลดลงจาก 
ปีก่อน ร้อยละ 1.21

ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ�าหน่าย  43,909.00 ลบ. (15.64%) หดตัวลง 7.00% จากปี 2562

จากผลกระทบการแพร่ระบาดของ CO-VID 19 ส่งผลให้ก�าลังการซื้อยังไม่ฟื้นตัว  

จากสภาวะการว่างงาน รวมถงึมาตรการต่างๆ ทีภ่าครฐัได้เข้ามาดแูลสิน้สดุลง ท�าให้การใช้จ่าย 

ในด้านครัวเรือนมีอัตราลดลง ซึ่งในปี 2563 ในการจัดหาสินค้ามาให้บริการแก่สมาชิกของ

สหกรณ์มอัีตราลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 7.00 เนือ่งจาก สหกรณ์จะจดัหาสนิค้ามาให้บรกิาร

แก่สมาชกิตามความต้องการของสมาชกิ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทน�า้มนัและเชือ้เพลิง

สูงสุด 52.63% ของสินค้าที่จัดหามาจ�าหน่ายแต่เนื่องจาก อุปสงค์ของน�้ามันจะขึ้นอยู่กับ

สภาพเศรษฐกจิโลก ในปี 2563 ซึง่มแีนวโน้มชะลอตวัคาดว่าราคาน�า้มนัโลกจะลดลง ร้อยละ 

3.00 ปี 2564 คาดการณ์ว่า ธรุกจิการจดัหาสนิค้ามาจ�าหน่าย มอีตัราหดตัวลง ร้อยละ 0.68

ธรุกจิให้บรกิารและส่งเสรมิแก่สหกรณ์ 334.78 ลบ. (0.12%) หดตัวลง 3.01% จากปี 2562     

จากผลกระทบจาการแพร่ระบาดของ CO-VID 19 เกษตรกรประสบ ปัญหา ทั้งในเรื่อง 

พืน้ทีก่ารผลติ การขนส่ง เป็นต้น ซ่ึงในด้านการให้บรกิารและส่งเสรมิฯ แก่สมาชกิของสหกรณ์ 

มีอัตราลดลง ร้อยละ 3.01 เพราะทั้งผู้ค้าและเกษตรกรไม่ได้มาใช้บริการเหมือนที่ผ่านมา 

ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่ของสหกรณ์มาจากการให้เช่าตลาดกลางและเครื่องมือการเกษตร ในปี 

2564 คาดการณ์ว่า ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมแก่สหกรณ์ มีอัตราหดตัวลง ร้อยละ 1.36
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24,362.99 บาทต่อคน

30,712.37 บาทต่อคน

จากการก่อหน้ีของสมาชิกสหกรณ์การเกษตร ในปี 2563 คดิเป็นร้อยละ 1.40 ของหนีค้รวัเรอืน 
ของไทย (หน้ีครัวเรือนของไทย เท่ากับ 13.77 ล้านล้านบาท ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย) 
สะท้อนให้เห็นว่าการขาดสภาพคล่องท�าให้ครัวเรือนบางส่วนจ�าเป็นต้องก่อหนี้เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับ 
รายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ�าวัน และต้องเป็นแหล่งเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต�่า เพื่อมิให้
เกิดผลกระทบในการช�าระหนี้ในอนาคต

โดยทัว่ไป หนีค้รวัเรอืนหากอยูใ่นระดบัทีเ่หมาะสมและสอดคล้องกับปัจจยัพืน้ฐานทางเศรษฐกจิ
การเงิน เช่น การเพิ่มขึ้นของรายได้ประชากร ย่อมจะช่วยสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ อย่างไร
ก็ตาม หากหนี้ครัวเรือนอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องเป็นเวลานานจนไม่สอดคล้องกับระดับรายได้ ก็อาจ 
ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชาระหนี้ของครัวเรือน 

  ผลกำรด�ำเนนิงำน 

การบริหารเงินทุนในการด�าเนินงานของสหกรณ์การเกษตร เป็นการด�าเนินธุรกิจในรูปแบบ
การให้บริการแก่สมาชิกตามอาชีพของสมาชิกครบทุกธุรกิจ ดังนั้น รายได้ของสหกรณ์จึงอยู่ในรูปแบบ 
ของผลตอบแทนตามลักษณะของธุรกิจ ทั้งนี้ รายได้ท่ีได้รับจะมากหรือน้อยก็ข้ึนอยู่กับผลกระทบ 
ในแต่ละปีทีเ่กษตรกรประสบ ทัง้จากสภาพแวดล้อมจากธรรมชาติ ราคาผลผลิต และภาวะของเศรษฐกจิ 
ซึ่งล้วนแต่เป็นตัวก�าหนดรายได้ของเกษตรกรทั้งส้ิน อีกทั้ง สหกรณ์มิได้รับผลตอบแทนจากสมาชิก
เป็นรายเดือนโดยตรง แต่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการให้บริการ และสมาชิกจะเป็นผู้เดินทางเข้ามาติดต่อ 
กับสหกรณ์ด้วยตัวเอง
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ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์การเกษตร ประจ�าปี 2563 มีผลก�าไรสุทธิ 3,119.25 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 2.17 ของรายได้ ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 13.85 โดยเป็นรายได้ที่มาจากผลตอบแทน 
ในการลงทุนให้กับสมาชิก (การให้สินเชื่อ การจัดหาสินค้ามาจ�าหน่าย การรวบรวม/แปรรูปผลผลิต  
และการให้บรกิารส่งเสรมิฯ) ทัง้สิน้ 143,577.11 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 0.69 และค่าใช้จ่าย 
มาจาก (ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าฯ และค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน) ทั้งสิ้น 
140,457.86 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 0.35 โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 97.83  
ของรายได้ เมื่อพิจารณาก�าไรสุทธิ ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 13.85 เนื่องจาก ในปี 2563 รายได้ 
ของสหกรณ์ลดลง ร้อยละ 0.69 ก�าไรก่อนหักค่าใช้จ่ายลดลง ร้อยละ 3.22  ในขณะที่ค่าใช้จ่าย 
ด�าเนินงานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.42 ก่อให้เกิดอัตราค่าใช้จ่ายด�าเนินงานต่อก�าไรสูงขึ้น ร้อยละ 72.98  
ส่งผลให้ผลตอบแทนต่อส่วนของทนุ และผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ลดลงเช่นเดียวกัน 



สหกรณ์ประมง
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  บทสรปุ

สหกรณ์ประมง เกิดจากการรวมตัวกันของหมู่ชาวประมง เพ่ือแก้ไขปัญหาและอุปสรรค
ในการประกอบอาชีพประมง ซึ่งมีจ�านวนสหกรณ์ทั้งสิ้น 63 แห่ง มีจ�านวนสมาชิกทั้งสิ้น 11,692 คน

ทนุด�าเนนิงานของสหกรณ์ จ�านวน 1,153.61 ล้านบาท ส่วนใหญ่อยู่ในรปูของหนีส้นิ ร้อยละ 80.43  

ของทุนด�าเนินงานทั้งสิ้น ซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้สินหมุนเวียน ร้อยละ 89.15 ของหนี้สินทั้งส้ิน  

ส่วนทุนของสหกรณ์มีเพียง ร้อยละ 18.57 ของทุนด�าเนินงานทั้งสิ้น

มูลค่าธุรกิจทั้งสิ้น 1,606.21 ล้านบาท ด�าเนินธุรกิจหลัก ๆ  6 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจรวบรวมผลิตผล 
จ�านวน 621.05 ล้านบาท ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ�าหน่าย จ�านวน 550.59 ล้านบาท ธุรกิจการให้สินเชื่อ 
(เงินให้กู้) จ�านวน 220.52 ล้านบาท ธุรกิจรับฝากเงิน จ�านวน 90.70 ล้านบาท ธุรกิจการให้บริการ 

และส่งเสริมการเกษตร จ�านวน 90.16 ล้านบาท และธุรกิจแปรรูปผลิตผล จ�านวน 33.19 ล้านบาท

สหกรณ์มรีายได้ทัง้สิน้ 1,391.05 ล้านบาท มาจากรายได้จากการขายและบรกิาร ร้อยละ 96.82 
รายได้เฉพาะธุรกจิ ร้อยละ 1.48 และรายได้อ่ืน ร้อยละ 1.70 ส่วนค่าใช้จ่ายมทีัง้สิน้ 1,349.47 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 97.01 ของรายได้ทั้งสิ้น ท�าให้สหกรณ์ประมงมีก�าไรสุทธิประจ�าปี 41.58 ล้านบาท  

เพิม่ขึน้จากปี 2562 ร้อยละ 2.52 โดยสหกรณ์ทีม่ผีลก�าไร จ�านวน 45 แห่ง เป็นจ�านวนเงนิ 52.99 ล้านบาท 

และสหกรณ์ที่มีผลขาดทุนสุทธิ จ�านวน 18 แห่ง จ�านวนเงิน 11.41 ล้านบาท

สหกรณ์ประมง เป็นสหกรณ์เฉพาะกลุ่มที่มีขนาดเล็ก มีการเติบโตของธุรกิจในอัตราคงที่  

โดยสหกรณ์ประมงยงัประสบปัญหาเกีย่วกับการท�าประมงทีผ่ดิกฎหมาย มกีารลกัลอบน�าสนิค้าประมง

ที่ไม่ถูกกฎหมายมาจ�าหน่ายในประเทศ ท�าให้มีคู่แข่งเข้ามาแย่งส่วนแบ่งทางการตลาด อีกทั้ง ปัจจุบัน

ก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ในประเทศไทย ท�าให้มีรายได้จากการจ�าหน่ายลดลง เกิดการชะลอตัวการซื้อขายสินค้าประมง  

สนิค้าอาหารทะเล ขาดความเชือ่มัน่ ส่งผลให้สมาชกิมรีายได้ลดลง ไม่สามารถช�าระหนีไ้ด้ สหกรณ์เก็บหนี้

จากสมาชกิไม่ได้ตามรอบทีก่�าหนด ท�าให้ขาดสภาพคล่องทางการเงนิของสหกรณ์ ดังนัน้ สหกรณ์ประมง

ควรร่วมมือกัน เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยน�าหลักการตลาดแบบออนไลน์ 

มาช่วยเพิม่ช่องทางในการจดัจ�าหน่ายผลตภิณัฑ์จากสตัว์น�า้ และใช้กลยทุธ์ในการปรับตวัเพือ่ให้เหมาะสม 

กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
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  จ�ำนวนสหกรณ์

ปี 2563 สหกรณ์ประมง มีจ�านวนสหกรณ์ 63 แห่ง อัตราลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 4.55

สหกรณ์ประมง โดยรวมทั้งประเทศมีจ�านวนทั้งสิ้น 63 แห่ง เมื่อเทียบกับปี 2562 ลดลง 3 แห่ง   
โดยภาคตะวันออก มีการรวมตัวของสมาชิกเพื่อจัดตั้งเป็นสหกรณ์ประมงมีจ�านวนมากที่สุด จ�านวน  
17 แห่ง โดยจังหวัดจันทบุรี มีจ�านวนสหกรณ์มากที่สุดจ�านวน 4 แห่ง เนื่องจากจังหวัดจันทบุรี  
มีพื้นที่ราบลุ ่มน�้า และราบชายฝั ่ง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพมากท่ีสุดคือเกษตรกรรม 
และประมง สหกรณ์ส่วนใหญ่จะเป็นสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง รองลงมาเป็นภาคใต้ จ�านวน 15 แห่ง  
และภาคตะวันออกจ�านวน 10 แห่ง เมื่อพิจารณาแนวโน้มของสหกรณ์ประมง พบว่า สหกรณ์ประมง
มีแนวโน้มลดลงทุกปี
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  จ�ำนวนสมำชกิ

จ�านวนสมาชิก ปี 2563 ทั้งสิ้น 11,692 คน 

ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 2.94

สมาชกิของสหกรณ์ประมงมจี�านวน 11,692 คน ลดลงร้อยละ 2.94 สมาชกิส่วนใหญ่อยูใ่นภาคใต้  
ร้อยละ 33.86 ของสมาชิกทั้งหมด ซึ่งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ถึงร้อยละ 40.61 เมื่อพิจารณา 
แนวโน้มของสมาชิกสหกรณ์ประมง พบว่า มแีนวโน้มลดลงทกุปีเนือ่งจากจ�านวนสหกรณ์ลดลง จงึท�าให้
จ�านวนสมาชิกลดลงด้วย

  กำรบรหิำรเงินทนุ

ทุนด�าเนนิงานของสหกรณ์ประมง มจี�านวนทัง้สิน้ 1,153.61 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.86 
ซึง่ส่วนใหญ่เป็นส่วนของหนีส้นิ ร้อยละ  81.43 และเป็นส่วนของทนุเพยีง ร้อยละ 18.67 แสดงว่าสหกรณ์ 
บรหิารเงนิทนุด้วยหนีเ้ป็นหลกั ซึง่หนีส้นิส่วนใหญ่เป็นหนีส้นิระยะส้ันถึงร้อยละ 72.60 ของทนุด�าเนนิงาน  
ความมัน่คงทางการเงนิมคีวามเสีย่งสงู เนือ่งจากทนุของสหกรณ์ท่ีมอียูไ่ม่สามารถคุม้ครองภาระหนีสิ้นได้  
(อตัราส่วนหนีส้นิต่อทนุสงูถึง 5.38 เท่า) สภาพคล่องทางการเงิน อยูใ่นเกณฑ์ทีม่คีวามคล่องค่อนข้างน้อย  
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(อตัราทนุหมนุเวยีน 0.77 เท่า) อนัเนือ่งมาจากสหกรณ์มีหนีส้นิหมนุเวยีนค่อนข้างมาก  ถงึแม้ว่าสหกรณ์
จะลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก็ตาม แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะช�าระหนี้ 
ระยะสั้นได้ทั้งหมด จึงท�าให้เกิดความเสี่ยงของอายุสินทรัพย์และหนี้สิน ที่ไม่สมดุล สหกรณ์อาจต้องไป 
กู้ยืมเงินภายนอกเพิ่มขึ้นอีก เพื่อมาช�าระหนี้สินระยะสั้นที่สหกรณ์ได้ก่อไว้ ท�าให้สหกรณ์เป็นหนี้ที่ต้อง
จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะมาพร้อมกับภาระผูกพันของสหกรณ์ที่เพิ่มขึ้นด้วย 

แหล่งทีม่าของเงนิทนุ แหล่งเงนิทนุของสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นหนี ้ซึง่การบรหิารงานด้วยหนี้

จะท�าให้สหกรณ์มภีาระผกูพนัค่อนข้างสงู อยูใ่นรูปของดอกเบีย้ หนีส้หกรณ์ส่วนใหญ่เป็นหนีส้นิระยะสัน้  

ถึงร้อยละ 89.15 ของหนี้สินทั้งสิ้น โดยในจ�านวนหนี้เป็นหนี้สินภายนอกถึงร้อยละ 91.19 ของหนี้สิน 

ทั้งส้ิน ยิ่งเป็นการเพิ่มภาระให้กับสหกรณ์เพิ่มข้ึน ส่วนทุนของสหกรณ์มีเพียง ร้อยละ 18.57  

ของทุนด�าเนินงาน ซึ่งยังไม่สามารถคุ้มครองหนี้ได้ เจ้าหนี้มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงที่จะไม่ได้รับช�าระหนี้  
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หากวเิคราะห์ความเสีย่งของเงนิทนุ จะพบว่า สหกรณ์บรหิารเงนิด้วยหนีส้นิจากแหล่งภายนอก  
ถึงร้อยละ 70.03 ของทุนด�าเนนิงาน ซึ่งยงัสูงกว่าแหลง่เงินทุนภายในของสหกรณ์ที่เป็นทนุของสหกรณ ์
และเงินรับฝากสมาชิกรวมกันเพียง ร้อยละ 24.97 ของทุนด�าเนินงาน ความเสี่ยงของสหกรณ ์
ก็ยังสูงอยู ่ ดังนั้น สหกรณ์ควรมีการระดมเงินทุน ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มทุนเรือนหุ้นของสมาชิก  
และสนับสนนุให้สมาชิกสหกรณ์ฝากเงนิเพ่ิมขึน้ เพือ่จะได้ปรับลดหนีภ้ายนอกลดลง และเป็นการลดภาระ
ของดอกเบี้ยที่สหกรณ์ต้องจ่ายด้วย ซ่ึงจะส่งผลต่อก�าไรของสหกรณ์ รวมถึงควรเลือกลงทุนสินทรัพย์
สภาพคล่องเพิ่มขึ้น และให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นด้วย
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แหล่งใช้ไปของเงินทุน สินทรัพย์สหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ร้อยละ 55.80 

ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น เป็นเงินสดและเงินฝากมากที่สุด ร้อยละ 28.98 รองลงมาเป็นลูกหนี้ระยะสั้น  

ร้อยละ 12.47 ของสนิทรัพย์ทัง้สิน้ ส่วนสนิทรพัย์ไม่หมนุเวยีน ร้อยละ 44.20 ส่วนใหญ่เป็นทีด่นิ อาคาร

และอุปกรณ์ ร้อยละ 14.98 ของสินทรัพย์ ถึงแม้ว่าสหกรณ์จะลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนเป็นหลัก  

แต่สภาพคล่องทางการเงินค่อนข้างน้อย เนื่องจากหนี้สินหมุนเวียนสูงกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน  

รวมถึงอัตราค้างช�าระของลูกหนี้สูง ถึงร้อยละ 44.32 ท�าให้สภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์น้อย 

และจะส่งผลกระทบต่อการเติบโตของสินทรัพย์ลดลง และคาดการณ์ในปีถัดไปสินทรัพย์จะลดลง  

ร้อยละ 0.14 เนื่องจากสหกรณ์มีอัตราลูกหนี้ค้างช�าระสูง รวมถึงประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจ  

และการเกิดโรคระบาด ซึ่งส่งผลต่อการช�าระหนี้ของลูกหนี้  

สหกรณ์ประมง ควรส่งเสริมให้สมาชิกเพ่ิมหุ้น หรือรับฝากเงินเพิ่มข้ึน เพื่อลดการกู้ยืมเงิน 

จากแหล่งภายนอก ทีต้่องเสยีดอกเบ้ียสงูกว่าเงินทนุภายใน และเลือกลงทุนในสินทรพัย์ทีใ่ห้ผลตอบแทน

สงูขึน้ รวมถงึสร้างความเชือ่มัน่ให้กบัสมาชิกและผูฝ้ากเงนิ เพือ่ลดความเส่ียงในการลาออกและถอนเงิน 

สิ่งท่ีสหกรณ์ต้องเร่งด�าเนินการ คือ ติดตามทวงหนี้ให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดหนี้ที่ค ้างช�าระ   

ก่อนจะกลายเป็นหนี้เสียในอนาคตได้
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  กำรด�ำเนนิธรุกจิ 

สหกรณ์ประมง ด�าเนนิธรุกจิ 6 ประเภทธรุกจิ ได้แก่ ธรุกจิรบัฝากเงนิ ธรุกจิสนิเชือ่ ธรุกิจจดัหา

สินค้ามาจ�าหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลิตผล ธุรกิจแปรรูปผลิตผล และธุรกิจบริการและส่งเสริมการเกษตร  

มีมูลค่าธุรกิจรวมทั้งสิ้น 1,606.21 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7.53 ซึ่งมูลค่าธุรกิจรวบรวมผลิตผลมีมูลค่า 

มากที่สุด ร้อยละ 38.67 รองลงมาเป็นธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ�าหน่ายมากที่สุด ร้อยละ 34.28  

โดยคาดการณ์ว่าในปี 2564 มลูค่าธรุกจิสหกรณ์ประมงในภาพรวมจะเพิม่ขึน้ ร้อยละ 6.02 หรอืมมีลูค่า

อยู่ประมาณ 1,702.97 ล้านบาท

ลดลงจากปี 2562

ร้อยละ 1.58

ลดลงจากปี 2562

ร้อยละ 15.28

เพิ่มขึ้นจากปี 2562

ร้อยละ 53.57

เพิ่มขึ้นจากปี 2562

ร้อยละ 50.18

ลดลงจากปี 2562

ร้อยละ 10.75

ลดลงจากปี 2562

ร้อยละ 10.11
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คาดการณ์มูลค่าธุรกิจของสหกรณ์ประมงจ�าแนกตามประเภทธุรกิจ ปี 2564

ล้านบาท

1. ธรุกจิสนิเชือ่ ปี 2563 มีมูลค่ารวมท้ังส้ิน 220.52 ล้านบาท 

ลดลงร้อยละ 1.81 ซึ่งทั้งหมดเป็นการกู้ยืมแก่จากสมาชิก และ 

โดยส่วนใหญ่น�าเงนิไปลงทุนในการประกอบอาชพี เช่น การลงทุน

เลี้ยงสัตว์ ค่าพันธ์พืช ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช เป็นต้น คาดการณ์ว่า 

ปี 2564 มูลค่าธุรกิจสินเชื่อยังจะเติบโตต่อเน่ือง ร้อยละ 3.80 

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจยังไม่ฟื ้นตัว อาจจะท�าให้สมาชิก 

ยังต้องการเงินไปลงทุนประกอบอาชีพเพ่ิมเติม ดังน้ันท่ีสหกรณ์

ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการติดตามทวงหนี้ และการปล่อย 

สินเชื่อให้รัดกุม 

3. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ�าหน่าย ปี 2563 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 550.59 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.75 ส่วนใหญ่จัดหา
สินค้าประเภทการเกษตรมาจ�าหน่าย ร้อยละ 73.63 โดยสินค้าเกษตรที่จัดหาสินค้ามาจ�าหน่ายมากที่สุดได้แก่ อาหารสัตว์  
ร้อยละ 62.61 รองลงมาเป็นสินค้าท่ัวไป ร้อยละ 14.79 และสินค้าประเภทน�้ามัน ร้อยละ 11.58 โดยคาดการณ์ว่า  
ปี 2564 มูลค่าธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ�าหน่ายจะเพิ่มขึ้น ประมาณ 679.26 ล้านบาท

2. ธุรกิจรับฝากเงิน ปี 2563 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 90.70 

ล้านบาท เพิม่ข้ึนร้อยละ 53.57 เป็นการรบัฝากเงนิจากสมาชกิ

ร้อยละ 78.74 และรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น ร้อยละ 21.25 

ของมูลค่าธุรกิจรับฝากเงิน และคาดการณ์ว่า ปี 2564 มูลค่า

ธุรกิจรับฝากเงินจะลดลง ร้อยละ 14.21 ซึ่งเป็นไปตามภาวะ

เศรษฐกิจยังไม่ฟื้นตัว และการเกิดโรคระบาด จึงอาจท�าให้

สมาชิกมีเงินที่จะฝากสหกรณ์ลดลง
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คาดการณ์มูลค่าธุรกิจของสหกรณ์ประมงจ�าแนกตามประเภทธุรกิจ ปี 2564

4. ธุรกิจรวบรวมผลิตผล ปี 2563 มีมูลค่ารวมท้ังส้ิน 

621.05 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15.28 ซึ่งเป็นการรวบรวม

สัตว์เลี้ยงเพ่ือขาย ร้อยละ 97.47 ซึ่งรวบรวมปลามากที่สุด  

ร้อยละ 60.36 รองลงมาเป็นกุ้ง ร้อยละ 36.09 สัตว์น�้า 

ร้อยละ 1.02 และผลติภณัฑ์อืน่ๆ ร้อยละ 2.53 ของมูลค่าธรุกิจ

รวบรวมผลติผลทัง้สิน้ และคาดการณ์ว่า ปี 2564 มลูค่าธรุกิจ

รวบรวมผลิตผลจะยังลดลงต่อเนื่อง ประมาณ ร้อยละ 3.57 

6. ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร ปี 2563  

มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 99.16 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.11  

และคาดการณ์ว่า ปี 2564 มูลค่าธุรกิจให้บริการและ 

ส่งเสริมการเกษตร ลดลงร้อยละ 0.87

5. ธุรกิจแปรรูปผลิตผล ปี 2563 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 

33.19 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 50.18 เป็นการแปรรูป

ผลิตผลการเกษตรเกือบทั้งหมด คือร้อยละ 99 ของมูลค่า

ธุรกิจแปรรูปผลิตผลทั้งสิ้น และคาดการณ์ว่า ปี 2564 มูลค่า 

ธุรกิจแปรรูปผลิตผล ลดลงร้อยละ 40.82
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  เงนิออมและหนีต่้อสมำชิก

สหกรณ์ประมง ปี 2563 สมาชิกมีเงินออมไว้กับสหกรณ์ 344.54 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็น 

ทนุเรอืนหุน้ ร้อยละ 78.58 ส่วนภาระหนีกั้บสหกรณ์มี 608.16 ล้านบาท ซึง่หนีสิ้นส่วนใหญ่เป็นหนีเ้งนิกู้ 

ให้สมาชิก ร้อยละ 80.88 ซึ่งสมาชิกน�าเงินไปลงทุนเป็นส่วนใหญ่ในการประกอบอาชีพ เช่น ลงทุน 

เลีย้งสตัว์ ค่าพนัธ์พชื เป็นต้น พบว่ามเีงนิออมน้อยกว่าภาระหนี ้263.62 ล้านบาท อาจจะส่งผลให้ก�าลงั

ความสามารถช�าระหนี้ ของสมาชิกสหกรณ์ลดลง อาจส่งผลต่อรายได้และฐานะการเงินของสหกรณ์ได้

เงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิก ของสหกรณ์ประมง ปี 2563 สมาชิกมีเงินออมเฉลี่ย 29,467.99 บาท 

ต่อคน และมีหนี้เฉลี่ย 52,015.19 บาทต่อคน ซ่ึงเฉลี่ยแล้วสมาชิกมีหนี้มากกว่าเงินออมสูงถึง  

22,547.20 บาทต่อคน ดังนั้นสหกรณ์ต้องส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เช่น การส่งเสริมการออม การปรับ

เปลีย่นอตัราดอกเบีย้เงนิรบัฝาก รวมถงึการสร้างความเชือ่มัน่ของสหกรณ์ให้กับสมาชกิควบคู่กับการจดั

กจิกรรมการออมต่างๆ เพือ่ให้สมาชกิออมเงนิเพิม่ข้ึน นอกจากนีส้หกรณ์ต้องมกีารศกึษาอตัราดอกเบีย้ 

นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย และภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ เพื่อน�าข้อมูล 

ที่ได้ไปปรับเปล่ียนวางแผนอัตราดอกเบ้ียท้ังดอกเบ้ียเงินรับฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้เหมาะสม 

และพิจารณาการปล่อยสินเชื่อให้รัดกุมเพื่อลดอัตราค้างของหนี้
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  ผลกำรด�ำเนนิงำน

สหกรณ์ประมงถึงแม้ว่าจะมีก�าไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อน แต่จะพบว่ารายได้ของสหกรณ์ลดลง  

โดยเฉพาะรายได้ที่ได้จากธุรกิจหลัก ลดลงร้อยละ 10.80 ซึ่งส่ิงที่ท�าให้สหกรณ์ประมงมีก�าไรเพิ่มข้ึน 

เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่ลดลง แสดงให้เห็นว่าก�าไรเกิดจากค่าจ่ายท่ีลดลง ไม่ได้เกิดจากรายได้ของ 

การด�าเนินงาน สาเหตุที่รายได้ลดลงอันเนื่องมากจาการติดตามหนี้ไม่ได้ ดังนั้น สหกรณ์ควรเพิ่มรายได้

ให้สงูขึน้ โดยการลดหนีค้้างลง ลดค่าใช้จ่ายทีไ่ม่จ�าเป็น รวมถงึการลงทนุในสินทรพัย์ท่ีให้ผลตอบแทนสูง  

และลดการกู ้ยืมเงินจากแหล่งภายนอก ซึ่งสหกรณ์ที่มีผลก�าไรมีจ�านวน 45 แห่ง รวมเป็นเงิน  

52.99 ล้านบาท และสหกรณท์ี่ขาดทุน มจี�านวน 18 แห่ง รวมเป็นเงิน 11.41 ล้านบาท

ปี 2563 สหกรณ์ประมงมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย ส่งผลให้สหกรณ์ประมงในภาพรวม 

มีก�าไรสุทธิ  41.58 มีอัตราการเติบโตของก�าไรสุทธิ  ร ้อยละ 2.44 โดยรายได ้ส ่วนใหญ่ 

มาจากรายได้จากการขายและบริการร้อยละ 96.82 รองลงมาเป็นรายได้อื่น ร้อยละ 1.48 และรายได้

เฉพาะธุรกิจ ร้อยละ 1.70 



สหกรณ์นคิม



  บทสรุป

สหกรณ์นิคม เป็นสหกรณ์การเกษตรในรูปแบบหนึ่งที่มีการด�าเนินการจัดสรรที่ดินท�ากินให้

ราษฎร การจัดสร้างปัจจัยพ้ืนฐาน และสิ่งอ�านวยความสะดวกให้ผู้ที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการด�าเนิน

การจัดหาสินเชื่อ ปัจจัยการผลิตและสิ่งของที่จ�าเป็น การแปรรูปการเกษตร การส่งเสริมอาชีพ รวมทั้ง 

กิจการให้บริการสาธารณูปโภคแก่สมาชิก

สารสนเทศน่ารู้ทางการเงินของสหกรณ์นิคมเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการ

ด�าเนินงานและฐานะการเงินของสหกรณ์นิคมทั่วประเทศ ประจ�าปี 2563  โดยรวบรวมข้อมูลสิ้นสุด 

วันที่ 30 กันยายน 2563 สหกรณ์นิคม (ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์) ที่ด�าเนินธุรกิจ ไม่ด�าเนินธุรกิจ และหยุด

ด�าเนินธุรกิจ มีจ�านวนทั้งส้ิน 83 แห่ง สมาชิกทั้งสิ้น 190,812 คน ผลการด�าเนินงานมีรายได้ทั้งสิ้น  

6,529.86 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทัง้สิน้ 6,691.08 ล้านบาท ท�าให้มผีลขาดทนุสทุธ ิ161.22 ล้านบาท มลูค่า

สินทรัพย์รวม 12,170.83 ล้านบาท อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ 1.61%

การด�าเนินธุรกิจในรอบปี 2563 มีมูลค่าทั้งสิ้น 12,066.70 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2562  

ร้อยละ 1.41 โดยธุรกิจสินเชื่อมีมูลค่าสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 34.01 ของมูลค่าธุรกิจรวม มีทุนด�าเนินงาน  

จ�านวนเงิน 12,170.83 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สิน ร้อยละ 73.96 ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืม และ 

ทุนของสหกรณ์ ร้อยละ 26.04 ส่วนใหญ่เป็นทุนเรือนหุ้น ด้านการใช้เงินทุนส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ 

เงินให้กู ้ยืม 64.79 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น โดยมีหนี้ที่ช�าระไม่ได้ตามก�าหนด 3,198.70 ล้านบาท  

คิดเป็นอัตราการค้างช�าระของลูกหนี้  50.72%

สหกรณ์นิคมปี 2563 มีรายได้ทั้งส้ินต�่ากว่าค่าใช้จ่ายทั้งส้ิน ท�าให้ประสบผลขาดทุนสุทธ ิ 

เกดิจากค่าใช้จ่ายในการด�าเนนิงานทีเ่พิม่ข้ึนเกอืบเท่าตวั อีกทัง้สหกรณ์นคิมทีม่ขีาดทนุสะสมมจี�านวนถงึ 

ร้อยละ 43.38 หรือเกือบครึ่งของจ�านวนสหกรณ์นิคมทั้งสิ้น หากผู้บริหารสหกรณ์นิคมเหล่านี ้

ยังคงปล่อยให้ผลการด�าเนินงานมีผลขาดทุนอย่างต่อเนื่อง อาจท�าให้ในอนาคตสหกรณ์นั้นๆ ต้องหยุด

ด�าเนินธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสมาชิกของสหกรณ์นิคมนั้นและภาพรวมของวงการสหกรณ์ไทยได้ 

ดังนั้นผู้บริหารสหกรณ์นิคมต้องก�าหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานให้รอบคอบโดยเฉพาะด้านค่าใช้จ่าย 

ในการด�าเนนิงานว่าเกดิจากเหตใุด และควบคุมค่าใช้จ่ายนัน้ๆ ให้ลดลง ท�าให้สหกรณ์มีก�าไรอย่างต่อเน่ือง  

เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของสหกรณ์นิคมต่อไป
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  จ�ำนวนสหกรณ์

ปี 2563 สหกรณ์นิคมมีจ�านวนทั้งสิ้น 83 แห่ง อัตราลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 1.19
หากพิจารณาสหกรณ์นิคมแยกตามภาค พบว่าจัดตั้งอยู่ในภาคเหนือมากที่สุดจ�านวน 28 แห่ง 

คดิเป็นร้อยละ 33.74 ของจ�านวนสหกรณ์นคิมทัง้สิน้ เนือ่งจากภาคเหนอืมีพืน้ทีป่่าเพือ่น�ามาจดัสรรเป็น
ที่ดินท�ากินให้ประชากรในพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย โดยสหกรณ์นิคมในทุกภาคปี 2563 มีจ�านวน
เท่ากับปี 2562 ยกเว้นสหกรณ์นิคมในภาคใต้ที่มีจ�านวนลดลง เป็นสหกรณ์ที่ไม่สามารถส่งงบการเงิน
ได้ทันตามก�าหนดเวลา อาจเกิดจากการบริหารที่มีปัญหา จนท�าให้สหกรณ์นั้นต้องหยุดด�าเนินธุรกิจใน
อนาคต เป็นเหตุให้สหกรณ์นิคมภาพรวมปี 2563 มีจ�านวนลดลงตามไปด้วย

  จ�ำนวนสมำชกิ

จากจ�านวนสมาชิกสหกรณ์นิคมปี 2563  พบว่า จ�านวนสมาชิกสหกรณ์นิคมในภาคเหนือ 
มีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.52 ของจ�านวนสมาชิกสหกรณ์นิคมทั้งสิ้น ซึ่งเป็นไปตามจ�านวนสหกรณ์
ในภาคเหนือที่มีมากสุดเช่นกัน 

ในปี 2563 สหกรณ์นคิมมจี�านวนสมาชกิลดลงจากปี 2562 ซึง่เมือ่พจิารณาแยกตามภาค พบว่า 
สหกรณ์นคิมทีม่จี�านวนสมาชกิเพิม่ขึน้เพยีง 2 ภาคคอืภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืและกรงุเทพ/ปรมิณฑล 
ส่วนภาคอืน่อกี 5 ภาค มจี�านวนสมาชกิลดลง โดยจ�านวนสมาชกิสหกรณ์นคิมภาคใต้มอีตัราลดลงสูงสุด 

สัมพันธ์กับจ�านวนสหกรณ์ในภาคใต้ที่ลดลง
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  กำรบรหิำรเงินทนุ

ปี 2563 สหกรณ์นิคมมีทุนด�าเนินงาน 

12,170.83 ล้านบาท อัตราเพิ่มข้ึนจาก

ปี 2562 ร้อยละ 1.61 มาจากหนี้สินของ 

สหกรณ์ทีม่อีตัราเพิม่ขึน้ มากกว่าอตัราลดลง 

ของทุนสหกรณ์ โดยส่วนของทุนสหกรณ์ 

ทีล่ดลงเกดิจากสหกรณ์นคิมภาพรวมมขีาดทนุสะสมเพิม่ข้ึนจ�านวนมาก หากพจิารณารายสหกรณ์นคิม 

ที่มีขาดทุนสะสมเกินส่วนของทุนสหกรณ์(ส่วนขาดแห่งทุน) มีจ�านวน 16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 19.28  

ของจ�านวนสหกรณ์นิคมทั้งสิ้น และยังมีสหกรณ์นิคมที่มีขาดทุนสะสมแต่ยังไม่เกินทุนของสหกรณ ์

อีกจ�านวน 20 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.10 ของจ�านวนสหกรณ์นิคมท้ังสิ้น รวมเป็นสหกรณ์นิคมที่มี

ขาดทุนสะสมถึงร้อยละ 43.38 หรือเกือบครี่ง ของจ�านวนสหกรณ์นิคมทั้งสิ้น ซึ่งหากสหกรณ์นิคม

เหล่านี้มีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลให้สหกรณ์นิคมนั้นๆ ต้องเลิกด�าเนินธุรกิจไป

สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 256328
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9.32%

จ�านวนสมาชิก ปี 2563 ทั้งสิ้น 190,812 คน

อัตราลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 2.44

ลดลง

จากปี 2562

0.10%

ลดลง

จากปี 2562

0.37%

เพิ่มขึ้น

จากปี 2562
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แหล่งที่มาของเงินทุนสหกรณ์นิคม ได้มาจากหนี้สินที่มีมากถึงร้อยละ 73.96 หรือ 2 ใน 3 และ

ทนุของสหกรณ์ร้อยละ 26.04 ของทนุด�าเนนิงาน  ซ่ึงหน้ีสนิของสหกรณ์นคิมส่วนใหญ่ เป็นการก่อหนี้

จากภายนอกคิดเป็นร้อยละ 43.77 ของทุนด�าเนินงาน ประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสั้น ร้อยละ 35.58 

เงนิรบัฝากจากสหกรณ์อืน่ ร้อยละ 5.12 และเงนิกูย้มืระยะยาว ร้อยละ 3.07 ของทนุด�าเนนิงาน ส่วนทนุ 

ของสหกรณ์นิคมส่วนใหญ่เป็นทุนเรือนหุ้น คิดเป็นร้อยละ 21.60 ของทุนด�าเนินงาน เป็นส่วนของ 

สมาชิกที่สหกรณ์ไม่สามารถน�ามาใช้ช�าระหนี้ได้ทันที ส่วนที่เหลือเป็นทุนส�ารองและทุนสะสมอื่น  

ร้อยละ 10.40 ของทุนด�าเนินงาน แต่มีขาดทุนสะสม ร้อยละ 5.96 ของทุนด�าเนินงาน ซึ่งขาดทุนสะสม

ที่เกิดขึ้นท�าให้ทุนของสหกรณ์นิคมภาพรวมลดลง เหลือเป็นทุนของสหกรณ์ที่สามารถน�ามาช�าระหนี้

ได้เพียงร้อยละ 4.44 ของทุนด�าเนินงาน และเมื่อพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของสหกรณ์นิคม

ภาพรวมได้เท่ากับ 2.84 เท่า แสดงว่าทุนของสหกรณ์นิคมภาพรวมที่มีอยู่ไม่สามารถคุ้มครองหนี้สิน

ให้เจ้าหนี้ภายนอกได้
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ปี 2563 สหกรณ์นิคมภาพรวมมีอัตราการเติบโตของสินทรัพย์ 1.61% โดยน�าเงินทุนที่มีไปให้

สมาชิกและสหกรณ์อื่นกู้คิดเป็นร้อยละ 64.79 ของสินทรัพย์รวม โดยแบ่งเป็นลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะ

สั้น ร้อยละ 45.88 และลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะยาว ร้อยละ 18.91 ของสินทรัพย์รวม ส่วนเงินทุนที่เหลือ

เก็บไว้เป็นเงินสดและเงินฝากธนาคาร ร้อยละ 11.45 และอสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์) 

ร้อยละ 10.95 ของสินทรัพย์รวม

หากวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของสหกรณ์นิคมภาพรวม ปี 2563 พบว่า สหกรณ์นิคม 

มีสินทรัพย์หมุนเวียน ร้อยละ 68.57 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ร้อยละ 31.43 ของสินทรัพย์รวม  

ในขณะที่มีหนี้สินหมุนเวียน ร้อยละ 65.90 และหนี้สินไม่หมุนเวียน ร้อยละ 8.06 เมื่อค�านวณสินทรัพย์

หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน จะได้อัตราส่วนทุนหมุนเวียน เท่ากับ 1.04 เท่า ซึ่งตามหลักการแล้ว

ถือว่าอยู่ในเกณ์ดี แต่เมื่อพิจารณาแยกรายการย่อย พบว่า สหกรณ์นิคมมีสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ ่

เป็นลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ร้อยละ 45.88 ของสินทรัพย์รวม และมีหนี้สินหมุนเวียนส่วนใหญ ่

เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น ร้อยละ 35.58 และเงินรับฝากจากสมาชิก ร้อยละ 23.65 ของทุนด�าเนินงาน  

แสดงว่าสหกรณ์นิคมมีเงินที่ได้รับจากสมาชิกซึ่งถือว่ามาจากภายในสหกรณ์ไม่เพียงพอต่อการปล่อย

เงินให้กู้ยืม จึงต้องไปกู้ยืมเงินจากภายนอกเพิ่ม เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการกู้เงินของสมาชิก 

และสหกรณ์อืน่ ถอืว่าเป็นความเสีย่งด้านการได้มาของเงนิทนุ หากสหกรณ์นคิมไม่สามารถเรยีกเกบ็หนี้

จากลูกหนี้ได้ตามก�าหนด ก็จะ

ไม่สามารถน�าเงินไปจ่ายช�าระ

หนี้ให้เจ้าหนี้ได้ตามก�าหนด

เวลาเช่นกนั อาจท�าให้สหกรณ์

ต้องผิดนัดช�าระหนี้กับเจ้าหนี้  

ถือว ่ าสหกรณ ์นิคมยั งคงม ี

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง  

ถงึแม้ว่าอตัราส่วนทนุหมุนเวยีน  

จะอยู่ในเกณฑ์ดีก็ตาม
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หนี้ช�าระไม่ได้ตามก�าหนด
ปี 2563 สหกรณ์นิคมภาพรวมมีหนี้ที่ช�าระไม่ได้ตามก�าหนด 3,198.70 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา

การค้างช�าระของลกูหนี ้ 50.72% เพิม่ข้ึนจากปี 2562 แสดงว่าปี 2563 สหกรณ์นคิมภาพรวมไม่สามารถ

เรียกเก็บช�าระหนี้จากลูกหนี้ได้ตามก�าหนดเวลาเกินคร่ึงของหนี้ที่ถึงก�าหนดช�าระ ถือว่าสหกรณ์นิคม

ภาพรวมบริหารลูกหนี้ไม่ดีเท่าที่ควร
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การด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์นิคม  

ปี 2563 มีทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ 

ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ�าหน่าย 

ธุรกิจรวบรวมผลิตผล ธุรกิจแปรรูปผลิตผล และ 

ธุรกิจให้บริการ/ส่งเสริมการเกษตร โดยธุรกิจ 

สินเชื่อมีมูลค่าสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 34.01 ของ

มูลค่าธุรกิจรวม รองลงมาเป็นธุรกิจรับฝากเงิน 

ร้อยละ 22.01 ของมูลค่าธุรกิจรวม ซึ่งเป็นไป 

ในทางเดียวกันกับโครงสร้างทางการเงินที่มี

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมคงเหลือมากกว่าเงินรับฝาก 

คงเหลอื สหกรณ์นคิมภาพรวมมอีตัราเตบิโตของ

ธรุกจิ 1.41% มาจากการเติบโตของธรุกิจสินเชือ่ 

ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจแปรรูปผลิตผล และธุรกิจ

ให้บริการ/ส่งเสริมการเกษตร โดยธุรกิจแปรรูป

ผลิตผลมีอัตราเติบโตของมูลค่าธุรกิจมากที่สุด 

  กำรด�ำเนนิธรุกจิ
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เพิ่มขึ้นจากปี 2562

ร้อยละ 3.51

ลดลงจากปี 2562

ร้อยละ 10.14

เพิ่มขึ้นจากปี 2562

ร้อยละ 3.83

เพิ่มขึ้นจากปี 2562

ร้อยละ 25.03

ลดลงจากปี 2562

ร้อยละ 3.17

เพิ่มขึ้นจากปี 2562

ร้อยละ 12.24



คาดการณ์มูลค่าธุรกิจของสหกรณ์นิคมจ�าแนกตามประเภทธุรกิจ ปี 2564

คาดการณ์มูลค่าธุรกิจรวมของสหกรณ์นิคมในปี 2564 จะลดลงอยู่ที่ประมาณ 11,926.62  

ล้านบาท ซึง่ธรุกจิทีค่าดการณ์ว่าจะมมีลูค่าลดลง ได้แก่ ธรุกจิสนิเชือ่ ธรุกจิรบัฝากเงนิ ธรุกจิจดัหาสนิค้า

มาจ�าหน่าย และธรุกจิให้บริการ/ส่งเสรมิการเกษตร ส่วนธุรกิจรวบรวมผลิตผลและธรุกิจแปรรปูผลิตผล

คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าธุรกิจเพิ่มข้ึน  โดยธุรกิจที่คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าลดลงมากสุด 2 ล�าดับแรก  

คือ ธุรกิจสินเชื่อ และธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ�าหน่าย

4. ธรุกจิรวบรวมผลิตผล ปี 2563 มมีลูค่า 1,851.17 

ล้านบาท อัตราลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 10.14  

ซึ่งเป็นการรวบรวมยางพารา, ข้าวเปลือกเจ้า และปาล์ม

มากที่สุด และคาดการณ์ว่า ปี 2564 จะมีมูลค่าธุรกิจ

รวบรวมผลิตผล ประมาณ 2,067.33 ล้านบาท
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1. ธุรกิจสินเชื่อ ปี 2563 มีมูลค่า 4,103.77 
ล้านบาท อัตราเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 3.51 
โดยเป็นการให้กู้ยืมแก่สมาชิกเกือบทั้งหมด และ 
คาดการณ์ว ่าปี 2564 จะมีมูลค่าธุรกิจสินเชื่อ 
ประมาณ 3,920.88 ล้านบาท

3. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ�าหน่าย ปี 2563  
มมูีลค่า 2,363.83 ล้านบาท อัตราลดลงจากปี 2562 
ร้อยละ 3.17 เป็นการจ�าหน่ายน�้ามันเกือบ 2 ใน 3 
ของมูลค่าธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ�าหน่ายทั้งส้ิน และ
คาดการณ์ว่า ปี 2564 จะมีมูลค่าธุรกิจจัดหาสินค้า
มาจ�าหน่าย ประมาณ 2,207.61 ล้านบาท

2. ธุรกิจรับฝากเงิน ปี 2563 มีมูลค่า 2,655.28  
ล้านบาท อัตราเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 3.83 ซึ่งเป็น 
การรบัฝากเงนิจากสมาชกิ ร้อยละ 85.28 ของมลูค่าธรุกจิ
รับฝากเงิน และคาดการณ์ว่า ปี 2564 จะมีมูลค่าธุรกิจ
รับฝากเงิน ประมาณ  2,572.09 ล้านบาท



  เงนิออมและหนีต่้อสมำชิก

ปี 2563 สมาชิกสหกรณ์นิคมมีเงินออมไว้กับสหกรณ์ 5,507.50 ล้านบาท มาจากเงินฝากของ

สมาชิกและหุ้นที่สมาชิกซื้อไว้เป็นจ�านวนใกล้เคียงกัน แต่มีภาระหนี้ที่ต้องช�าระคืนสหกรณ์ 8,730.02 

ล้านบาท ส่วนใหญ่สมาชิกน�าเงินที่กู้จากสหกรณ์ไปลงทุนประกอบอาชีพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

สหกรณ์ที่จัดหาสินเชื่อให้สมาชิกไปประกอบอาชีพ โดยเงินออมของสมาชิกมีอัตราเพิ่มขึ้นสูงกว่าหนี้

ของสมาชิก สัมพันธ์กับการด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์นิคมที่ธุรกิจรับฝากเงิน มีอัตราการเพิ่มขึ้นสูงกว่า

ธุรกิจสินเชื่อ แสดงว่าสมาชิกสหกรณ์นิคมต้องการมีเงินออมไว้กับสหกรณ์ มากกว่า การเป็นหนี้กับ

สหกรณ์ อาจเกิดจากแรงจูงใจในแง่ของอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากและอัตราเงินปันผลของสหกรณ์นิคม

ที่สูงกว่าสถาบันการเงินอื่น

6. ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร  

ปี 2563 มีมูลค่า 17.15 ล้านบาท อัตราเพิ่มขึ้น 

จากปี 2562 ร้อยละ 12.24 และคาดการณ์ 

ว่าปี 2564 จะมีมูลค่าธุรกิจให้บริการและส่งเสริม

การเกษตร ประมาณ 15.23 ล้านบาท

5. ธุรกิจแปรรูปผลิตผล ปี 2563 มีมูลค่า 1,075.50 

ล้านบาท อัตราเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 25.03 และ

คาดการณ์ว่า ปี 2564 จะมีมูลค่าธุรกิจแปรรูปผลิตผล 

ประมาณ 1,143.48 ล้านบาท
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จากจ�านวนเงนิออมของสมาชกิทีน้่อยกว่าหนีข้องสมาชกิสหกรณ์นคิมในภาพรวม ปี 2563 ท�าให้

จ�านวนเงนิออมเฉลีย่ต่อสมาชิก น้อยกว่า หนีเ้ฉลีย่ต่อสมาชิกเช่นกัน และหากเป็นตามทีค่าดการณ์มูลค่า

ธุรกิจในอนาคต เงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิก ยังคงน้อยกว่า หนี้เฉลี่ยต่อสมาชิกอย่างต่อเนื่อง 

  ผลกำรด�ำเนนิงำน

ปี 2563 สหกรณ์นิคมภาพรวมมีรายได้ต�่ากว่าค่าใช้จ่าย ท�าให้ประสบผลขาดทุนสุทธิ 161.22 

ล้านบาท แต่ในปี 2562 ยังคงมีก�าไร ดังนั้นสหกรณ์นิคมภาพรวมปี 2563 มีอัตราก�าไรสุทธิลดลง  

ถึง 4.39 เท่า จนเป็นขาดทุนสุทธิ เกิดจากสัดส่วนของค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจ และค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน 

ที่สูงกว่ารายได้เฉพาะธุรกิจ และรายได้อื่น ถึงแม้ว่าสัดส่วนของรายได้ธุรกิจหลักจะยังคงสูงกว่า 

ต้นทุนธุรกิจหลักท�าให้มีก�าไรขั้นต้นก็ตาม และหากวิเคราะห์จ�านวนสหกรณ์นิคมที่มีผลขาดทุนสุทธิ  

30 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.14 หรือเพียง 1 ใน 3 ของจ�านวนสหกรณ์นิคมทั้งสิ้น แต่ผลรวม 

ของขาดทุนสุทธิจากสหกรณ์เหล่านั้นมีมากกว่าผลรวมก�าไรสุทธิของสหกรณ์ที่เหลือ จึงท�าให้สหกรณ์

นิคมภาพรวมมีผลขาดทุนสุทธิตามไปด้วย ดังนั้น ผู้บริหารสหกรณ์นิคมที่มีผลขาดทุน ต้องควบคุม 

ค่าใช้จ่ายไม่ให้มีผลขาดทุนเพิ่มข้ึน เพื่อไม่ให้สหกรณ์นิคมภาพรวมขาดทุนอย่างต่อเนื่องและกระทบ 

ต่อภาพรวมในวงการสหกรณ์ไทย
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หากเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและก�าไรสุทธิของสหกรณ์นิคมภาพรวม ปี 2563 มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 

สงูกว่า ปี 2562 จนท�าให้ปี 2563 มผีลขาดทนุสทุธ ิ ดงันัน้ ผูบ้รหิารสหกรณ์นคิมต้องควบคุมค่าใช้จ่าย 

เฉพาะธุรกิจและค่าใช้จ่ายด�าเนินงานให้ต�่าลง เพื่อให้สหกรณ์นิคมภาพรวมมีก�าไร และสามารถ 

ด�าเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 256336



สหกรณ์ร้ำนค้ำ



  บทสรุป

สหกรณ์ร้านค้า เป็นสหกรณ์ที่ผู้บริโภครวมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดหาสินค้าเครื่องอุปโภคและ

บริโภคมาจ�าหน่ายแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการซื้อเครื่องอุปโภค

และบริโภค และส่งเสริมความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น ประกอบด้วยรูปแบบย่อย แยกตามลักษณะ

อาชีพ ได้แก่ สหกรณ์ร้านค้าต�ารวจ, ทหาร, โรงพยาบาล, ส่วนราชการ, รฐัวสิาหกจิ, มหาวทิยาลยัราชภัฎ, 

อาชีวศึกษา, มหาวิทยาลัย, ส�านักงานประถมศึกษา และสหกรณ์ร้านค้าเอกชนและอื่นๆ

สารสนเทศน่ารู ้ทางการเงินของสหกรณ์ร้านค้า เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ข้อมูล  

จากรายงานผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของสหกรณ์ร้านค้าทั่วประเทศ ประจ�าปี 2563 โดย

รวบรวมข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จากจ�านวนสหกรณ์ที่ด�าเนินธุรกิจ ไม่ด�าเนินธุรกิจ 

และหยุดด�าเนินธุรกิจทั้งสิ้น 108 แห่ง (ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์ร้านค้า) มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 664,586 คน

การด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์ร้านค้า ในรอบปี 2563 มีมูลค่าธุรกิจทั้งส้ิน จ�านวน 4,220.45  

ล้านบาท โดยธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ�าหน่าย มีมูลค่าสูงสุด จ�านวน 4,167.13 ล้านบาท คิดเป็น 

ร้อยละ 98.74 ของมูลค่าธุรกิจทั้งสิ้น การด�าเนินงานของสหกรณ์มีผลก�าไรสุทธิ 206.67 ล้านบาท  

เป็นสหกรณ์ที่มีผลก�าไร จ�านวน 82 แห่ง หรือร้อยละ 75.93 ของสหกรณ์ทั้งส้ิน จ�านวนเงิน  

220.36 ล้านบาท สหกรณ์ที่มีผลขาดทุน จ�านวน 26 แห่ง จ�านวนเงิน 13.69 ล้านบาท และไม่มีสหกรณ์

ที่ไม่มีผลการด�าเนินงาน

ทุนด�าเนินงานของสหกรณ์ร้านค้า มีจ�านวน 2,589.78 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นทุนสหกรณ์  

คิดเป็นร้อยละ 73.60 ของทุนด�าเนินงานทั้งสิ้น  โดยน�าไปลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียน ร้อยละ 71.79 

ของทุนด�าเนินงานทั้งสิ้น ขณะที่มีหนี้สินหมุนเวียน ร้อยละ 18.07 ของทุนด�าเนินงานทั้งสิ้น

สหกรณ์ร้านค้านับวันยิ่งได้รับแรงกดดันจาก การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่มากขึ้นเรื่อยๆ 

สหกรณ์ร้านค้าจึงไม่สามารถยึดติดกับความส�าเร็จในอดีตและความได้เปรียบจาการค�้าจุน เพราะอาจ

จะท�าให้เมินต่อการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง แม้ว่ามีสหกรณ์ร้านค้าบางแห่งได้ปรับตัวตาม  

แต่หลายๆ แห่งก็ขาดการมีสัมผัสไวและไหวตัวเร็วเท่าที่ควร ซึ่งอาจจะท�าให้ไม่รับเลือกให้อยู่รอด 

ต่อไปตามกฎแห่งการเลือกสรรของกฎธรรมชาติ เมื่อเวลาล่วงเลยไปเรื่อยๆ จ�านวนสหกรณ์ร้านค้า 

ที่มีอยู่ในระบบเศรษฐกิจไทยอาจกลายเป็นสิ่งที่น่ากังวลมากขึ้น 
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  จ�ำนวนสหกรณ์

ในปี 2563 สหกรณ์ร้านค้ามีจ�านวนทั้งสิ้น 108 แห่ง ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 10.74

หากพจิารณาตามประเภทของสหกรณ์ร้านค้า พบว่า สหกรณ์ร้านค้าภายใต้ภาครฐั/รฐัวสิาหกจิ 

จะมีประมาณสองเท่าของสหกรณ์ร้านค้าภายใต้เอกชนและอื่นๆ และเห็นได้ว่าที่ตั้งของสหกรณ์ 

ร ้านค ้ามักอยู ่ ในตัวเมืองของจังหวัดหรือ 

ในเมืองหลวง การกระจายลงสู่ตัวอ�าเภอหรือ

ต�าบลยังไม ่มี เมื่อเทียบกับร ้านสะดวกซื้อ 

ที่กระจายสาขาสู่ต�าบล ซ่ึงในปัจจุบันสหกรณ์

ร้านค้ามีอยู่ใน 45 จังหวัด ของประเทศไทย  

แต่การขยายสาขาของร้านสะดวกซื้อที่มากข้ึน

ทุกปี ท�าให้กลุ่มลูกค้าผู้บริโภค มีช่องทางใน 

  จ�ำนวนสมำชกิ

สหกรณ์ร้านค้า ปี 2563 มีจ�านวนสมาชิก 664,586 คน 

อัตราลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 0.76

ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ

270,528 คน

40.71%
ภาคเอกชนและอื่น

394,058 คน

59.29%

การจบัจ่ายใช้สอยมากข้ึน อนัส่งผลกระทบ 

ต่อสหกรณ์ร้านค้า ดังนั้น การด�าเนินธุรกิจ

ของสหกรณ์ร้านค้าให้สามารถด�ารงอยู่ได้

ตามสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

หากพิจารณาแยกตามประเภท

ของสหกรณ์ร้านค้า พบว่าจ�านวนสมาชิก

สหกรณ์ร้านค้าส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ 

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจถึงร้อยละ 59.29 

จากจ�านวนสมาชกิสหกรณ์ร้านค้าภาพรวม 

ซึ่งสัมพันธ์กับจ�านวนสหกรณ์ร้านค้า
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จากข้อมูลปี 2563 สหกรณ์ร้านค้ามีจ�านวนสหกรณ์ภาพรวม น้อยกว่า ปี 2562 และมีจ�านวน

สมาชิกสหกรณ์ร้านค้าภาพรวม ปี 2563 น้อยกว่า ปี 2562 เมื่อเปรียบเทียบสมาชิกสหกรณ์ร้านค้ากับ

จ�านวนประชากรไทย มีประมาณ 1%

66.19 ล้านคน 669,672 คน

1.01%

1.00%
66.55 ล้านคน 664,586 คน

  กำรบรหิำรเงินทนุ

ปี 2563 สหกรณ์ร้านค้ามีทุนด�าเนินงาน 2,589.78 ล้านบาท อัตราเพิ่มขึ้นจากปี 2562  

ร้อยละ 1.51 โดยหนีส้นิของสหกรณ์ร้านค้ามอีตัราลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 2.90  ในขณะทีท่นุสหกรณ์

ร้านค้ามีอัตราเพ่ิมขึ้น จากปี 2562 ร้อยละ 3.20 เนื่องจากสหกรณ์ร้านค้ามีผลก�าไรจากเงินลงทุน

เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน ถึงแม้ว่าสหกรณ์ร้านค้าที่มีขาดทุนสะสม แต่ไม่อาจส่งผลให้เกิดส่วนขาดแห่งทุนได้  

ซึ่งสหกรณ์ร้านค้าเหล่านี้ถ้ายังประสบปัญหาขาดทุนสะสมติดต่อกันอีก อาจท�าให้สหกรณ์ร้านค้า 

เหล่านั้นต้องเลิกด�าเนินธุรกิจไป ส่งผลให้สหกรณ์สมาชิกต้องประสบปัญหาตามไปด้วย
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  กำรบรหิำรเงินทนุ

แหล่งที่มาของเงินทุนสหกรณ์ร้านค้า ปี 2563 มาจากหนี้สินและทุนของสหกรณ์ เป็นทุนของ

สหกรณ์ถงึร้อยละ 73.60 ของทนุด�าเนนิงาน ซ่ึงมากกว่าหน้ีสนิของสหกรณ์ทีม่เีพยีงร้อยละ 26.40 ของทนุ

ด�าเนนิงาน คดิเป็นอตัราส่วนหนีส้นิต่อทนุ 0.36 เท่า หากวเิคราะห์ทีม่าของอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทนุ พบว่า  

ภาระหนี้สินที่สหกรณ์ร้านค้าต้องจ่ายคืนทันทีเมื่อทวงถาม ร้อยละ 3.31 ของทุนด�าเนินงาน ประกอบ

ด้วยเงินรับฝากจากสมาชิก ร้อยละ 2.05 ของทุนด�าเนินงาน ซ่ึงถือเป็นหนี้สินของสหกรณ์ร้านค้า 

ที่สมาชิกสามารถเรียกคืนได้ทันที (ถอนเงิน) และเงินกู้ยืมระยะสั้น ร้อยละ 1.26 ของทุนด�าเนินงาน  

ที่สหกรณ์ร้านค้ามีภาระต้องจ่ายคืน

ช�าระหนี้ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี 

ส่วนทนุของสหกรณ์ร้านค้าทีไ่ม่สามารถ 

น�ามาใช้ได้ทนัทีเนือ่งจากเป็นทนุเรอืนหุน้ 

ทีส่หกรณ์สมาชกิถอืไว้กบัสหกรณ์ร้านค้า  

ร ้อยละ 11.97 ของทุนด�าเนินงาน  

แสดงว่า ทนุของสหกรณ์ร้านค้าเหลอืถงึ 

ร้อยละ 61.63 ของทนุด�าเนนิงาน ดงันัน้

ทุนของสหกรณ์ร้านค้าที่มีอยู่สามารถ 

คุ ้มครองหนี้ที่สหกรณ์ร ้านค ้าต ้อง 

จ่ายคืนให้เจ้าหนี้ได้
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ปี 2563 สหกรณ์ร้านค้ามอีตัราการเตบิโตของสนิทรพัย์ ร้อยละ 1.51 โดยน�าเงนิทนุทีม่ไีปลงทนุ 

ในเงินฝาก และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นส่วนใหญ่ แต่ก็มีการลงทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว  

ร้อยละ 2.70 แสดงว่าสหกรณ์ร้านค้าบริหารเงินทุนด้วยความระมัดระวัง สหกรณ์ร้านค้าช่วยเหลือ 

สมาชิก ด้านจัดหาสินค้าอุปโภคและบริโภคเป็นหลัก แต่ก็มีการปล่อยสินเชื่อบ้าง

หากพจิารณาโครงสร้างทางการเงนิของสหกรณ์ร้านค้าภาพรวม ปี 2563 พบว่า สหกรณ์ร้านค้า

มีสินทรัพย์หมุนเวียน ร้อยละ 71.79 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ร้อยละ 28.21 สหกรณ์ร้านค้าสามารถ

น�าสินทรัพย์หมุนเวียนไปเปลี่ยนเป็นเงินสด เพื่อน�ามาใช้จ่ายเม่ือเกิดปัญหาได้ ด้วยจ�านวนเงินทุนของ

สหกรณ์ที่มากกว่าภาระหนี้

หนี้ช�าระไม่ได้ตามก�าหนด
ปี 2563 สหกรณ์ร้านค้าภาพรวมไม่มีหนี้ที่ช�าระไม่ได้ตามก�าหนด ซึ่งลดลง จากปี 2562  

แสดงว่าปี 2563 สหกรณ์ร้านค้าสามารถเรียกเก็บช�าระหนี้จากลูกหนี้ได้ทั้งหมด ถือว่าสหกรณ์ร้านค้า 

ในภาพรวมมีการบริหารลูกหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
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  กำรด�ำเนนิธรุกจิ
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คาดการณ์มูลค่าธุรกิจรวมในปี 2564 จะลดลงเป็นจ�านวนเงินประมาณ 3,899.38 ล้านบาท  

ซึ่งทุกธุรกิจคาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าลดลง ยกเว้นธุรกิจสินเชื่อที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น

ปี 2563 สหกรณ์ร้านค้าด�าเนินธุรกิจทั้งหมด 

6 ด้าน มีมูลค่ารวม 4,220.45 ล้านบาท อัตรา

การเติบโตของธุรกิจ  (8.40)% โดยมูลค่าธุรกิจ

เกือบทั้งหมดเป็นของธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ�าหน่าย  

ถึง 98.74% ของมูลค่าธุรกิจรวม ส่วนที่เหลืออีก 

1.26% จะเป็นธุรกิจแปรรูปผลิตผล ธุรกิจให้บริการ 

และส่งเสริมการเกษตร ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจ

สินเชื่อ และธุรกิจรวบรวมผลิตผล หากพิจารณา 

การด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์ร้านค้า ปี 2563 พบว่า 

สหกรณ์ร ้านค ้ามีประเภทธุรกิจแปรรูปผลิตผล  

และธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตรท่ีมีมูลค่า

เพิ่มขึ้นส่วนที่เหลืออีก 4 ประเภทธุรกิจมีมูลค่าลดลง  

ซึ่งธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ�าหน่ายเป็นธุรกิจหลักของ

สหกรณ์ร้านค้า

คาดการณ์มูลค่าธุรกิจของสหกรณ์ร้านค้าจ�าแนกตามประเภทธุรกิจ ปี 2564
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  เงนิออมและหนีต่้อสมำชิก

ปี 2563 สมาชิกสหกรณ์ร้านค้ามีเงินออมไว้กับสหกรณ์ 363.20 ล้านบาท มากกว่าภาระหนี้ 

ที่มีกับสหกรณ์ 50.57 ล้านบาท โดยสมาชิกคาดหวังถึงผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลจากการถือหุ้น

และดอกเบี้ยรับจากเงินฝากสหกรณ์ร้านค้าที่มากกว่าการน�าเงินไปลงทุนกับสถาบันการเงินอื่น 

สมาชกิของสหกรณ์ร้านค้ามกีารกูเ้งนิจากสหกรณ์ เนือ่งจากกระบวนการให้เงนิกู้ยมืของสหกรณ์

ยืดหยุ่นกว่าสถาบันการเงิน เช่น เอกสารประกอบการกู้ยืมเงินจากสหกรณ์มีไม่มาก การจ่ายช�าระหนี้

คืนให้กับสหกรณ์เป็นระยะยาว และที่ส�าคัญอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมของสหกรณ์ร้านค้าต�่ากว่าสถาบัน

การเงิน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์ร้านค้าที่ต้องการช่วยเหลือสมาชิกที่เดือดร้อน

 

จากจ�านวนเงินออมของสมาชิกที่มีมากกว่าจ�านวนเงินที่สมาชิกเป็นหนี้ ท�าให้เงินออมเฉล่ีย 

ต่อสมาชิก มากกว่าหนี้เฉลี่ยต่อสมาชิกตามไปด้วย และคาดการณ์ว่าในอนาคตเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิก

จะมีมากกว่าหนี้เฉลี่ยต่อสมาชิก
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  ผลกำรด�ำเนนิงำน

ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ร้านค้าภาพรวมปี 2563 มีก�าไรสุทธิ 206.67 ล้านบาท คิดเป็น 

ร้อยละ 4.62 ของรายได้ทั้งสิ้น และมีอัตราการเติบโตของก�าไรสุทธิ ร้อยละ 70.29 โดยจ�านวนสหกรณ ์

ร้านค้าเกนิสามในสีม่ผีลก�าไรสทุธ ิคดิเป็นร้อยละ 75.93 ของจ�านวนสหกรณ์ร้านค้าทัง้สิน้ หากวเิคราะห์

รายได้และค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ร้านค้า พบว่าส่วนใหญ่มาจากรายได้ธุรกิจหลัก ร้อยละ 94.34 ของ 

รายได้ทัง้สิน้ และค่าใช้จ่ายธรุกจิหลกั ร้อยละ 85.24 ของรายได้ทัง้สิน้ เมือ่น�ามาค�านวณเป็นก�าไรขัน้ต้น 

แล้วได้เท่ากับ 9.10 ของรายได้ทั้งสิ้น เห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายธุรกิจหลักเป็นตัวส�าคัญที่มีผลกระทบต่อก�าไร

สุทธิของสหกรณ์ร้านค้า ดังนั้นผู้บริหารสหกรณ์ร้านค้าต้องควบคุมค่าใช้จ่ายธุรกิจให้ต�่ากว่านี้ เพ่ือให้

สหกรณ์ร้านค้ามีก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้น
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หากเปรียบเทียบร้อยละค่าใช้จ่ายและร้อยละก�าไรสุทธิของสหกรณ์ร้านค้าภาพรวม  

ปี 2563 กับปี 2562 พบว่า ปี 2563 สหกรณ์ร้านค้ามีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ร้อยละ 95.38 ของรายได้ 

ทั้งสิ้น ส่วนปี 2562 สหกรณ์ร้านค้ามีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ร้อยละ 97.44 ของรายได้ทั้งสิ้น แสดงว่าปี 2563 

สหกรณ์ร้านค้าสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ต�่ากว่าปี 2562 ส่งผลให้ปี 2563 มีก�าไรสุทธิสูงกว่าปี 2562 

ดังนั้น ถ้าสหกรณ์ร้านค้าสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้ต�่าลงทุกปี ก็จะท�าให้สหกรณ์ร้านค้ามีก�าไรสุทธ ิ

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน
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สหกรณ์บรกิำร



  บทสรปุ

สหกรณ์บรกิาร (ไม่รวมชมุนมุสหกรณ์บรกิาร) เป็นสหกรณ์ของกลุม่คนทีม่คีวามสมคัรใจ 

จะท�ากิจกรรมหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริการร่วมกัน มีหลายรูปแบบที่แตกต่างกันตามอาชีพ  

แหล่งที่อยู่อาศัยเป็นต้น โดยแบ่งประเภทย่อยได้ 5 ประเภท ได้แก่ สหกรณ์อุตสาหกรรมในครัวเรือน  

สหกรณ์เดินรถ สหกรณ์เคหสถานและบริการชุมชน สหกรณ์สาธารณูปโภค และสหกรณ์บริการ 

รูปแบบอื่น มีจ�านวนทั้งสิ้น 820 แห่ง และมีสมาชิก 443,785 คน ซึ่งทั้งจ�านวนสหกรณ์และสมาชิก 

เพิ่มจากปีก่อน

การบริหารเงินทุน มีทุนด�าเนินงานทั้งสิ้น 23,539.97 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 7.06  

เป็นหนี้สิน ร้อยละ 60.17 มีแนวโน้มลดลง ส่วนทุนของสหกรณ์ ร้อยละ 39.83 มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน  

ความม่ันคงทางการเงินเพิ่มขึ้น แต่สหกรณ์ยังมีความเสี่ยงอยู ่ เนื่องจากทุนของสหกรณ์ท่ีมีอยู ่ 

ไม่สามารถคุ้มครองภาระหนี้สินได้หากถูกทวงถามจากเจ้าหนี้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้เงินรับฝากสมาชิก  

สภาพคล่องทางการเงนิ ของสหกรณ์บริการลดลงเลก็น้อย แต่ยงัอยูใ่นเกณฑ์ทีม่สีภาพคล่องค่อนข้างน้อย 

อันเนื่องมาจากสหกรณ์มีหนี้สินหมุนเวียนมากว่าสินทรัพย์หมุนเวียน กล่าวคือสหกรณ์บริหารเงินทุน 

ด้วยหนี้สิน ซึ่งหนี้สินส่วนใหญ่เป็นหนี้สินระยะสั้น แต่เมื่อน�าเงินไปลงทุนในสินทรัพย์กลับเป็นสินทรัพย์

ระยะยาว จึงท�าให้เกิดความเสี่ยงของอายุสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่สมดุลกัน (maturity mismatch) 

ดังน้ันสหกรณ์อาจต้องไปกู้ยืมเงินภายนอกเพิ่มข้ึนอีก เพื่อมาปิดหน้ีสินระส้ันที่สหกรณ์ได้ก่อไว้ ท�าให้

สหกรณ์เป็นหนี้เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะมาพร้อมกับภาระผูกพันที่ต้องจ่ายดอกเบี้ย

การด�าเนินธุรกิจและผลการด�าเนินงาน การเติบโตของธุรกิจสูงขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจ 

สินเชื่อที่มีมูลค่าและการเติบโตสูงที่สุด รวมถึงให้ผลตอบแทนสูงที่สุดในธุรกิจทั้ง 6 ประเภทที่สหกรณ์

บริการด�าเนินการ ซึ่งส่งผลต่อรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ค่าใช้จ่ายก็สูงขึ้นตามเช่นกัน โดยเฉพาะค่าใช้จ่าย

ด�าเนินงาน จึงท�าให้สหรณ์มีก�าไรสุทธิลดลงจากปีก่อนร้อยละ 10.66 โดยมีสหกรณ์ท่ีมีก�าไร จ�านวน  

601 แห่ง และขาดทุน 199 แห่ง

เงินออมของสมาชิก จ�านวน 13,738.86 ล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 29.36 ส่วนใหญ่เป็น

เงินรับฝากจากสมาชิก ส่วนหนี้สินของสมาชิก มีจ�านวน 15,892.72 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.98  

หนี้สินส่วนใหญ่เป็นเงินกู ้แก่สมาชิก ท�าให้สมาชิกของสหกรณ์มีเงินออมเฉล่ียต่อสมาชิกจ�านวน  

30,958.96 บาทต่อคน และหนี้สินต่อสมาชิก จ�านวน 35,811.75 บาทต่อคน แสดงว่าสมาชิก 

มีหนี้มากกว่าเงินออม จ�านวน 4,852.85 บาทต่อคน

ดังนั้นส่ิงที่สหกรณ์บริการควรพิจาณาด�าเนินการ ได้แก่ การเพิ่มเงินทุนส�ารอง การพิจารณา

การรับฝากเงินและการปล่อยสินเชื่อให้รัดกุม การบริหารเงินทุนและสินทรัพย์ให้สอดคล้องกัน เพื่อให้

สหกรณ์มีสภาพคล่องทางการเงินท่ีดีและมีความเข้มแข็งของเงินทุน และควรเลือกลงทุนในสินทรัพย ์

ที่ให้ผลตอบแทนสูง เพื่อให้ได้ผลก�าไรที่คุ้มค่า รวมถึงสนับสนุนให้สมาชิกมีการออมเงินเพื่อให้สมาชิก 

มีเงินออมเฉลี่ยสูงกว่าหนี้สินของสมากชิก เพื่อประโยชน์กับสหกรณ์และสมาชิกได้สูงสุด 

สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 256350



  จ�ำนวนสหกรณ์

สหกรณ์บริการ เป็นการรวมกลุ่มของประชาชนในการท�ากิจกรรมหรือธุรกิจที่เก่ียวกับการ

บริการ จัดได้ 5 กลุ่มประเภทสหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์เคหสถานและบริการชุมชน สหกรณ์อุตสาหกรรม

ในครัวเรือน สหกรณ์เดินรถ สหกรณ์สาธารณูปโภค และสหกรณ์บริการอื่น มีจ�านวนทั้งสิ้น 820 แห่ง 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.99

สหกรณ์บริการ ส่วนใหญ่เป็นสหกรณ์เคหะสถานและชมุชน ร้อยละ 47.80 โดยร้อยละ 36.48 

ของสหกรณ์เคหสถานและชุมชน เป็นสหกรณ์บ้านมั่นคง เป็นผลมาจากการจัดต้ังโครงการบ้านมั่นคง  

ซึง่เป็นการร่วมมอืกนัของหน่วยงานภาครฐัและเอกชน ร่วมกันสนับสนนุการจดัต้ังสหกรณ์บ้านมัน่คงข้ึน  

เช่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริม

สหกรณ์ และภาคเอกชนทีเ่กีย่วข้อง และกรุงเทพมหานครได้มโีครงการพฒันาทีอ่ยูอ่าศยัชมุชนรมิคลอง  

จึงได้มกีารสนบัสนนุให้มกีารจดัตัง้สหกรณ์เคหสถานและชมุชนขึน้ ท�าให้สหกรณ์เคหะสถานและชมุชน

มีจ�านวนมากที่สุดและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี
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  จ�ำนวนสมำชกิ

สมาชิกสหกรณ์บริการ มาจากการรวมตัวกันของกลุ ่มบุคลที่มีสาขาอาชีพเดียวกัน 

ตามวัตถุประสงค์ของการตั้งสหกรณ์ เช่น สหกรณ์เดินรถ สหกรณ์อุตสาหกรรมในครัวเรือน หรือเป็น 

การรวมตัวกันของกลุ่มบุคคลท่ีอาศัยชุมชนหรือแหล่งที่อยู่อาศัยเดียวกัน เช่น สหกรณ์และเคหสถาน 

และชุมชน

สหกรณ์บริการ มีสมาชิกทั้งสิ้นจ�านวน 443,785 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.66 สมาชิกส่วนใหญ่

เป็นสมาชิกในสหกรณ์บริการอื่น จ�านวน 265,381 คน หรือร้อยละ 59.80 เพิ่มขึ้น 2.86 โดยสมาชิก 

ของสหกรณ์บริการอื่น ร้อยละ 59.24 อยู่ในภาคใต้ และส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของสหกรณ์อิสลาม  

รองลงมาเป็นสหกรณ์เคหสถานและชุมชนที่เพิ่มขึ้นตามจ�านวนสหกรณ์และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี 

ส่วนสมาชิกของสหกรณ์เดินรถ ลดลงจากปี 2562 อันเนื่องมาจากสมาชิกของสหกรณ์เดินรถส่วนใหญ่ 

เป็นการให้บริการรถโดยสาร ซึ่งขึ้นอยู่กับระบบภาวะเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ซึ่งด้วยปีที่ผ่านมา

ประเทศไทยได้ประสบปัญหาทั้ง 2 เรื่อง จึงท�าให้สมาชิกสหกรณ์เดินรถลาออกจากสมาชิกของสหกรณ์

จ�านวนมาก และคาดว่าในปี 2564 สมาชิกของสหกรณ์เดินรถจะลดลง
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  กำรบรหิำรเงินทนุ 

ทุนด�าเนินงาน ของสหสกรณ์บริการมีทั้งสิ้น 23,539.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.06 

เป็นหนี้สิน ร้อยละ 60.17 มีแนวโน้มลดลง ส่วนทุนของสหกรณ์ ร้อยละ 39.83 มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน  

ความมั่นคงทางการเงินเพิ่มขึ้น แต่สหกรณ์ยังมีความเสี่ยงอยู่ เนื่องจากทุนของสหกรณ์ที่มีอยู ่

ไม่สามารถคุ้มครองภาระหนี้สินได้หากถูกทวงจากเจ้าหนี้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้เงินรับฝากสมาชิก  

สภาพคล่องทางการเงิน ของสหกรณ์บริการลดลงเล็กน้อย แต่ยังอยู ่ในเกณฑ์ที่มีสภาพคล่อง 

ค่อนข้างน้อย อันเนื่องมาจากสหกรณ์มีหนี้สินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน กล่าวคือสหกรณ์

บรหิารเงนิทนุด้วยหนีส้นิ ซึง่หนีส้นิส่วนใหญ่เป็นหนีส้นิระยะสัน้ แต่น�าเงนิไปลงทนุในสนิทรพัย์ระยะยาว  

จึงท�าให้เกิดความเสี่ยงของอายุสินทรัพย์และหนี้สินที่ไม่สมดุลกัน (maturity mismatch) ดังนั้น 

สหกรณ์อาจต้องไปกูย้มืเงนิภายนอกเพิม่ขึน้อกี เพือ่มาปิดหนีสิ้นระยะส้ันทีส่หกรณ์ได้ก่อไว้ ท�าให้สหกรณ์ 

เป็นหนี้เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งจะมาพร้อมกับภาระหนี้ผูกพันของสหกรณ์ที่เพิ่มขึ้นด้วย

สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2563 53



แหล่งท่ีมาของเงนิทุน สหกรณ์บรกิารถงึแม้ว่าจะบรหิารงานด้วยหนีส้นิของสหกรณ์เป็นหลกั  

และมีความเสี่ยงที่เงินของสหกรณ์ไม่สามารถคุ้มครองภาระหน้ีสินได้ได้ทั้งหมด แต่เนื่องด้วยหนี้สิน 

ส่วนใหญเ่ปน็เงนิรบัฝาก ร้อยละ 57.76 ของหนี้สนิทัง้สิน้ สว่นทุนของสหกรณส่์วนใหญ่เปน็ทนุเรอืนหุน้ 

ร้อยละ 70.14 ของทุนสหกรณ์ แสดงว่าแหล่งที่มาของทุนด�าเนินงานส่วนใหญ่เป็นหล่งเงินทุนภายใน  

ถงึร้อยละ 62.69 ของทนุด�าเนนิงานทัง้สิน้ ซึง่มโีอกาสน้อยทีส่มาชกิจะถอนเงนิออกหรือลาออกจากการ

เป็นสมาชิกพร้อมๆกันและในปริมาณที่มาก อีกทั้งสหกรณ์ยังมีทุนส�ารองในระดับพอใช้ ท�าให้สหกรณ์

บริการในภาพรวมยังมีความมั่นคงทางการเงินในเกณฑ์พอใช้
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การก่อหนี้ของสหกรณ์ ถึงแม้ว่าหนี้สินของสหกรณ์ส่วนใหญ่จะเป็นเงินรับฝากก็ตาม  

แต่หน้ีภายนอกยังสูงอยู่ถึงร้อยละ 42.24 ซ่ึงสหกรณ์ต้องรับภาระผูกพันที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยและช�าระ

หนี้เงินกู้ที่ถึงก�าหนดช�าระ ดังนั้น สหกรณ์ควรลดการก่อหนี้จากแหล่งภายนอก และส่งเสริมให้สมาชิก

มีการออมเงินเพิ่มมากขึ้น เพื่อลดภาระอัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายลดลง พร้อมทั้งเลือกลงทุนในสินทรัพย์

ที่ให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น

แหล่งใช้ไปของเงินทุน สินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ร้อยละ 61.23  

ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น โดยเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาวมากที่สุด ร้อยละ 42.54 ส่วนสินทรัพย์หมุนเวียน  

ร้อยละ 38.77 ส่วนใหญ่เป็นเงินสดและเงินฝาก และเงินกู้ยืมระยะสั้น ร้อยละ 14.13 และ 13.48  

ตามล�าดบั การเตบิโตของสนิทรพัย์ค่อนข้างคงที ่และคาดการณ์ในปีถัดไปสินทรัพย์จะลดลง ร้อยละ 0.03  

เนื่องจากสหกรณ์มีการต้ังค่าเผื่อสงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น ทั้งในส่วนของลูกหนี้เงินให้กู ้ ลูกหนี้การค้า  

ลูกหนี้ค่าบริการ และลูกหนี้อื่น สาเหตุมาจากปัจจัยภายในสหกรณ์และปัจจัยภายนอก เช่น สภาวะ

เศรษฐกิจของในและนอกประเทศ การเกิดโรคระบาด ซึ่งส่งผลต่อการช�าระหนี้ของลูกหนี้
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โครงสร้างทางการเงนิ สหกรณ์บรหิารเงินทนุด้วยหน้ีสินระยะส้ันเป็นส่วนใหญ่ แต่ไปลงทนุ

ในสินทรัพย์ระยะยาวเป็นหลัก ท�าให้สภาพคล่องทางการเงินค่อนข้างน้อย รวมถึงอัตราลูกหนี้ระยะสั้น

ที่ช�าระได้ตามก�าหนด ร้อยละ 85.75 ซึ่งอยู่ในระดับพอใช้ จึงมีเงินไม่เพียงในการช�าระหนี้ที่จะต้องจ่าย 

รวมถึงสินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่นั้น ยังน่าเป็นห่วงในเรื่องของการให้สินเชื่อและให้เครดิตการค้า

ของการลงทุนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่สมาชิกที่ส่งผลให้อาจเกิดหนี้เสียในลูกหนี้ได้ สาเหตุเกิดจากการ

เปลีย่นสนิค้าให้เป็นเงนิสดได้ช้าและตดิตามเร่งรดัลกูหนีท้ีค้่างช�าระต่อสหกรณ์ไม่เต็มประสิทธภิาพ ท�าให้ 

ทุนด�าเนินงานบางส่วนไปจมอยู่ในสินทรัพย์ส่วนนี้มากจนท�าให้สภาพคล่องทางการเงินน้อย

สหกรณ์บริการ ควรส่งเสรมิให้สมาชกิเพิม่หุน้ หรอืรบัฝากเงนิเพิม่ขึน้ เพือ่ลดการกู้ยมืเงนิจาก 

แหล่งภายนอก ที่ต้องเสียดอกเบ้ียสูงกว่าเงินทุนภายใน และเลือกลงทุนในสินทรัพย์ท่ีให้ผลตอบแทน 

สูงขึ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกและผู ้ฝากเงิน เพื่อลดความเส่ียงในการลาออก 

และถอนเงินฝากออกจากสหกรณ์
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  กำรด�ำเนนิธรุกจิ

สหกรณ์บริการ ด�าเนินธุรกิจ 6 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจจัดหา

สินค้ามาจ�าหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลิตผล ธุรกิจแปรรูปผลิตผล และธุรกิจบริการและส่งเสริมการเกษตร  

มีมูลค่าธุรกิจรวมทั้งสิ้น 20,148.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.87 ซึ่งมูลค่าธุรกิจสินเชื่อมีมากที่สุด  

ร้อยละ 35.57 รองลงมาเป็นธุรกิจรวบรวมผลิตผล ร้อยละ 31.89 โดยคาดการณ์ว่าในปี 2564 มูลค่า 

ธรุกจิสหกรณ์บรกิารในภาพรวมจะหดตวัลง ร้อยละ 7.02 หรอืมมีลูค่าอยูป่ระมาณ 18,734.35 ล้านบาท  

ซึ่งสาเหตุที่มูลค่าธุรกิจลดลงเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจที่ยังซบเซา การท่องเที่ยวยังมีปัญหา รวมถึง 

การเกดิโรคระบาดของ COVID 19 ซึง่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อธุรกจิสหกรณ์บรกิาร โดยมรีายละเอยีด

แต่ละธุรกิจ ดังนี้
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ธรุกจิสนิเชือ่ มมีลูค่า 7,166.48 ล้านบาท หรอืร้อยละ 35.57 ของมลูค่าธุรกจิสหกรณ์บรกิาร 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.48 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี คาดการณ์ว่าในปี 2564 ธุรกิจจะเติบโต ร้อยละ 0.52  

สินเชื่อเกือบทั้งหมดเป็นการให้กู ้ยืมเงินแก่สมาชิก ร้อยละ 93.63 ส่วนใหญ่เป็นการให้กู้ยืมเงิน 

ระยะปานกลาง ร้อยละ 65.72 ซ่ึงการใช้ประโยชน์จากเงินกู้ส่วนใหญ่ไปใช้ซื้อ สร้าง ปรับปรุง 

สิ่งปลูกสร้าง อัตราลูกหนี้ที่ช�าระได้ตามก�าหนด ร้อยละ 85.75 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง สหกรณ์ 

จึงควรพิจารณาการให้สินเชื่อแก่สมาชิกที่รัดกุมมากยิ่งขึ้น และเร่งรัดการติดตามหนี้ ซึ่งจะท�าให้ 

คุณภาพหนี้เสียลดลงและเกิดสภาพคล่องในระบบสหกรณ์มากขึ้น 

ธุรกิจรับฝากเงิน มีมูลค่า 4,108.90 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.39 ของมูลค่าธุรกิจสหกรณ์

บริการ เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.74 คาดการณ์ว่าในปี 2564 ธุรกิจจะลดลง ร้อยละ 11.16 ส่วนใหญ่เป็น 

เงินรับฝากจากสมาชิก ร้อยละ 89.84 ซึ่งเงินรับฝาก ร้อยละ 90 เป็นประเภทเงินออมทรัพย์ ที่สามารถ 

ถอนได้ตลอดเมื่อต้องการใช้เงินหรือขาดความเช่ือมั่นต่อสหกรณ์ สหกรณ์ควรบริหารสภาพคล่อง 

ทางการเงินให้พร้อม เพือ่รองรบัการถอนเงนิออกในปรมิาณมากของสมาชกิ พร้อมทัง้สร้างความเชือ่มัน่ 

ให้กับผู้ฝากเงิน อีกประการหนึ่งธุรกิจรับฝากเงินเป็นธุรกิจที่สหกรณ์ต้องจ่ายดอกเบ้ีย สหกรณ ์

ควรตดิตามสถานการณอ์ัตราดอกเบี้ยอย่างใกล้ชดิ เพื่อบรหิารการจ่ายดอกเบีย้เงินรบัฝากให้เหมาะสม 

เพื่อสร้างแรงจูงใจในการฝากเงินหรือการไม่เป็นภาระที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยมากจนเกินไป
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ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ�าหน่าย มีมูลค่า 1,636.22 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.12 ของมูลค่า

ธุรกิจสหกรณ์บริการ ลดลงร้อยละ 14.11 และมีแนวโน้มลดลงทุกปี โดยคาดการณ์ว่าในปี 2564  

ธุรกิจจะลดลงร้อยละ 1.84 ซึ่งสินค้าที่สหกรณ์จัดหาส่วนใหญ่เป็นสินค้าทั่วไป รองลงมาเป็นสินค้า

ประเภทน�า้มนั และสนิค้าผ่อนช�าระ ตามล�าดบั
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ธุรกิจรวบรวมผลิตผล มีมูลค่า 6,424.80 ล้านบาท หรือร้อยละ 31.89 ของมูลค่าธุรกิจ

สหกรณ์บริการ ลดลงร้อยละ 8.87 เป็นธุรกิจที่มีมูลค่าอันดับ 2 รองจากธุรกิจสินเชื่อ โดยคาดการณ์

ว่าในปี 2564 ธุรกิจจะลดลงร้อยละ 12.15 เกือบทั้งหมดเป็นการรวบรวมยางพารา มีสหกรณ์เพียง  

6 แห่งที่ท�าธุรกิจ ซึ่งมีสหกรณ์ 2 แห่ง ที่มีมูลค่าธุรกิจรวมกัน ร้อยละ 99.81 ของธุรกิจรวบรวมผลผลิต 

ดงัน้ันสหกรณ์ทัง้ 2 แห่งควรพจิารณาวตัถุประสงค์ของการจดัตัง้สหกรณ์ และความคุม้ค่าของการด�าเนนิ

ธุรกิจด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก 

ธุรกิจแปรรูปผลิตผล มีมูลค่า 43.90 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.22 ของมูลค่าธุรกิจสหกรณ์

บริการ ลดลง ร้อยละ 39.36 และมีแนวโน้มลดลง ซึ่งมีสหกรณ์ 7 แห่ง ที่ด�าเนินธุรกิจแปรรูปผลิตผล

ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร มีมูลค่า 768.09 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.81 

ของมูลค่าธุรกิจสหกรณ์บริการ ลดลงร้อยละ 12.39 มีแนวโน้มลดลงทุกปี ธุรกิจให้บริการและส่งเสริม

การเกษตร เป็นวัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์บริการ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในสหกรณ์ประเภทรถโดยสาร
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   เงินออมและหนีส้นิต่อสมำชกิ

ปี 2563 สหกรณ์บรกิาร มีเงนิออมของสมาชกิจ�านวน 13,738.86 ล้านบาท เพิม่ขึน้ร้อยละ  

29.36 ส่วนใหญ่เป็นเงินรับฝากจากสมาชิก ส่วนหนี้สินของสมาชิก มีจ�านวน 15,892.72 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.98 หนี้สินส่วนใหญ่เป็นเงินกู้แก่สมาชิก ท�าให้สมาชิกของสหกรณ์มีเงินออมเฉล่ีย 

ต่อสมาชิกจ�านวน 30,958.36 บาทต่อคน และหนี้สินต่อสมาชิก จ�านวน 35,811.75 บาทต่อคน  

แสดงว่าสมาชิกมีหนี้มากกว่าเงินออม จ�านวน 4,852.85 บาทต่อคน 

เงินออมต่อสมาชิกและหนี้สินต่อสมาชิกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน สหกรณ์ 

ต้องส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เช่น การส่งเสริมการออม การปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก รวมถึง

การสร้างความเชื่อมั่นของสหกรณ์ให้กับสมาชิกควบคู่กับการจัดกิจกรรมการออมต่างๆ เพื่อให้สมาชิก

ออมเงนิเพิม่ขึน้ นอกจากนีส้หกรณ์ต้องมกีารศึกษาอตัราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย 

และภาวะเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือน�าข้อมูลที่ได้ไปปรับเปล่ียนวางแผนอัตราดอกเบ้ีย 

ทั้งดอกเบี้ยเงินรับฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้เหมาะสม  

  กำรด�ำเนนิงำน

ในปี 2563 สหกรณ์บรกิารมรีายได้ทัง้สิน้ 10,467.58 ล้านบาท และรายจ่ายทัง้สนิ 9,970.10 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.25 ของรายได้ทั้งหมด ท�าให้มีก�าไร จ�านวน 497.48 ล้านบาท ก�าไรลดลง 

ร้อยละ 10.66 ซึ่งเกิดจากรายได้ลดลงในส่วนของรายได้เฉพาะธุรกิจและรายได้อื่น ส่วนค่าใช้จ่าย 

เพิ่มขึ้นสูงขึ้นในส่วนของต้นทุนขายและบริการ ดังนั้นสหกรณ์ควรเลือกลงในธุรกิจที่ให้ผลตอบแทน 

ที่คุ้มค่า และตรงตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
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รายได้ธุรกิจหลัก ทั้ง 6 ประเภท มีจ�านวนทั้งสิ้น 10,131.82 ล้านบาท และค่าใช้จ่าย  

8,833.41 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 87.27 ของรายได้ธรุกจิหลัก ท�าใหม้กี�าไรขัน้ตน้ 1,279.12 ล้านบาท 

ซึ่งธุรกิจสินเชื่อท�าก�าไรมากที่สุด ร้อยละ 67.57 รองลงมาเป็นธุรกิจให้บริการ ร้อยละ 38.09  

สหกรณ์บริการ มีก�าไรสุทธิ จ�านวน 601 แห่ง คิดเป็นเงิน 649.28 ล้านบาท และขาดทุน

สุทธิจ�านวน 199 แห่ง คิดเป็นเงิน 151.80 ล้านบาท สหกรณ์ที่ขาดทุนควรจะมีการลงทุนในสินทรัพย์

ที่ให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น และหาวิธีลดค่าใช้จ่ายในการด�าเนินธุรกิจที่ไม่จ�าเป็น 
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สหกรณ์ออมทรพัย์



  บทสรปุ

สหกรณ์ออมทรัพย์ เกิดจากการรวมกันของคณะบุคคล เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

ทางด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมให้บุคคลที่เป็นสมาชิกรู้จักการออม และสามารถให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก 

เพื่อน�าไปใช้จ่ายยามเดือดร้อนและจ�าเป็น เป็นสหกรณ์ที่มีรูปแบบสถาบันการเงิน และมีความแตกต่าง 

จากสหกรณ์ประเภทอื่น คือ มีการหักเงินสะสมค่าหุ ้น รวมทั้งภาระหนี้สินจากเงินได้รายเดือน 

ของสมาชิก และเนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์จัดตั้งขึ้นในกลุ่มอาชีพต่างๆ กัน จึงมีจ�านวนสมาชิกและ 

ทุนด�าเนินงานแตกต่างกัน บางแห่งบริหารเงินทุนด้วยเงินสะสมค่าหุ้นและเงินรับฝาก แต่บางแห่งมีทุน

ไม่เพียงพอ อาจต้องกู้ยืม เพื่ออ�านวยประโยชน์ให้สมาชิกโดยรวม สหกรณ์ออมทรัพย์ที่จัดแบ่งประเภท

แยกตามอาชีพ ได้แก่ 1. สหกรณ์ออมทรัพย์ภาครัฐ ประกอบด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ครู สหกรณ์ 

ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการอื่น สหกรณ์ออมทรัพย์ต�ารวจ สหกรณ์ออมทรัพย ์

ทหาร สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข 2. สหกรณ์ออมทรัพย ์

ภาครัฐวิสาหกิจ และ 3. สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเอกชน/อื่นๆ

สารสนเทศน่ารู้ทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ข้อมูลจาก 

ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ ประจ�าปี 2563 โดยรวบรวม

ข้อมูลสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ (ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์) ที่ด�าเนินธุรกิจ 

ไม่ด�าเนินธุรกิจ และหยุดด�าเนินธุรกิจ มีจ�านวนทั้งสิ้น 1,374 แห่ง สมาชิกทั้งส้ิน 3.37 ล้านคน  

ส่วนใหญ่ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินงาน โดยมีผลก�าไรสุทธิ จ�านวน 1,330 แห่ง คิดเป็น 

ร้อยละ 96.80 ของจ�านวนสหกรณ์ทั้งสิ้น มูลค่าสินทรัพย์รวม 2.95 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 

ร้อยละ 4.66 

การด�าเนินธุรกิจในรอบปี 2563 มีมูลค่าทั้งสิ้น 1.72 ล้านล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ  

2.17 โดยธุรกิจสินเชื่อมีมูลค่าสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 64 ของมูลค่าธุรกิจทั้งสิ้น ผลการด�าเนินงาน 

มีก�าไรสุทธิ 93,364.60 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.74 ของรายได้ทั้งสิ้น โครงสร้างเงินทุน จ�านวน  

2.95 ล้านล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สิน ร้อยละ 51.99 ส่วนใหญ่เป็นเงินรับฝากจากสมาชิก  

และทุนของสหกรณ์ ร้อยละ 48.01 ส่วนใหญ่เป็นทุนเรือนหุ้นด้านการใช้เงินทุนส่วนใหญ่เป็น 

เงนิให้กูย้มื ร้อยละ 72.82 ของสนิทรพัย์ทัง้สิน้ ซึง่สหกรณ์ออมทรพัย์มลีกูหนีท้ีไ่ม่ก่อให้เกดิรายได้ (NPL)  

จ�านวนเงิน 10,005.63 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.17 ของลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้น

สหกรณ์ออมทรพัย์ภาพรวมปี 2563 มสีมาชกิส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าทีภ่าครฐัและภาครฐัวสิาหกิจ 

ซึง่ในสถานการณ์ โรคระบาดโควดิ-19 สหกรณ์ออมทรพัย์ภาพรวมปี 2563 ยงัคงไม่มผีลกระทบ เนือ่งจาก

สหกรณ์ออมทรัพย์ได้รบัเงนิค่าหุน้ และรบัช�าระหนีจ้ากเงนิได้รายเดอืนของสมาชกิเป็นประจ�าทกุเดือน

อยู่แล้ว แต่สิ่งที่สหกรณ์ออมทรัพย์ต้องระมัดระวังในการบริหารเงินทุนคือสภาพคล่องทางการเงิน 

เนือ่งจากสหกรณ์ออมทรพัย์มสีนิทรัพย์ระยะสัน้ทีส่ามารถเปลีย่นเป็นเงนิสดได้ทนัทไีม่ถึงครึง่ของหนีสิ้น 
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ระยะสั้น ซ่ึงน่าเป็นห่วงอย่างมาก หากสหกรณ์ออมทรัพย์ภาพรวมขาดสภาพคล่องทางการเงินเมื่อใด  

ระบบเศรษฐกจิไทยอาจมปัีญหาด้วยเช่นกนั ดงันัน้สหกรณ์ออมทรัพย์ควรก�าหนดกลยทุธ์ในการบรหิาร

เงินทุนด้วยความระมัดระวังรอบคอบทั้งด้านเงินรับและด้านเงินจ่าย เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์ยังคง 

มีสภาพคล่องทางการเงินท่ีดี และบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ตลอดเวลา สร้างความเชื่อมั่น 

ในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ให้กับสมาชิก เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืนของสหกรณ์ตลอดไป

  จ�ำนวนสหกรณ์

ปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ภาพรวมมีจ�านวนสหกรณ์ 1,374 แห่ง 

อัตราลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 0.07  

หากพจิารณาจ�านวนสหกรณ์ออมทรพัย์แยกตามประเภท ปี 2563 กับ ปี 2562 พบว่า สหกรณ์ 

ออมทรัพย์ภาครัฐ/ภาครัฐวิสาหกิจ และสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคเอกชน/อื่นๆ มีจ�านวนสหกรณ์ 

ไม่เปลีย่นแปลงมากนกั โดยสหกรณ์ออมทรพัย์ภาครฐั/รฐัวสิาหกิจ มจี�านวนสหกรณ์มากกว่าภาคเอกชน/

อ่ืนๆ เนื่องจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเล็งเห็นว่าสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นช่องทางหนึ่งในการช่วยเหลือ

สมาชิก ก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ในขณะที่การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของภาคเอกชน

ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของกิจการ หากเจ้าของกิจการใดมองว่าการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์

เป็นภาระ กิจการนั้นก็จะจัดตั้งสหกรณ์ได้ยาก
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  จ�ำนวนสมำชกิ

สหกรณ์ออมทรัพย์ ปี 2563 มีจ�านวนสมาชิก 3.37 ล้านคน 

อัตราเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 1.20 

หากพิจารณาแยกตามประเภทของสหกรณ์ออมทรัพย์ พบว่าจ�านวนสมาชิกสหกรณ์ 

ออมทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจถึงร้อยละ 83 จากจ�านวนสมาชิกสหกรณ์  

ออมทรัพย์ภาพรวม ซึ่งสัมพันธ์กับจ�านวนสหกรณ์ออมทรัพย์ 

จ�านวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ ปี 2563 

แยกตามประเภทสหกรณ์ 

จากข้อมลูปี 2563 สหกรณ์ออมทรพัย์มจี�านวนสหกรณ์ภาพรวม น้อยกว่า ปี 2562 แต่มจี�านวน

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ภาพรวม ปี 2563 มากกว่า ปี 2562 เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ลดลง 

เป็นสหกรณ์สถานะช�าระบัญชี มีปัญหาด้านการบริหารงานและมีจ�านวนสมาชิกไม่มาก ท�าให้ไม่มี 

ผลกระทบกับจ�านวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ยังคงอยู่ ซึ่งมีจ�านวนสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปี
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  กำรบรหิำรเงินทนุ

แหล่งที่มาของเงินทุนสหกรณ์ออมทรัพย์มาจากหนี้สินและทุนของสหกรณ์ (ทุนด�าเนินงาน)  

และน�าเงินทุนที่มี ไปลงทุนในสินทรัพย์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งทุนด�าเนินงาน ปี 2563 มีอัตรา 

เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 4.66 โดยหนี้สินมีอัตราการเติบโต ต�่ากว่าทุนของสหกรณ์ แสดงว่าปี 2563 

สหกรณ์ออมทรัพย์มีการก่อหนี้น้อยกว่าทุนที่ได้รับจากภายในสหกรณ์เอง

ปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ภาพรวมมีทุนด�าเนินงานทั้งสิ้น 2.95 ล้านล้านบาท คิดเป็น 

92% ของงบประมาณรายจ่ายแผ่นดินของประเทศไทย ประจ�าปี 2563 (งบประมาณรายจ่ายแผ่นดิน 

ของประเทศไทย ประจ�าปี 2563 เท่ากับ 3.2 ล้านล้านบาท ที่มา : ส�านักงบประมาณ ส�านักนายก

รัฐมนตรี) และคิดเป็น 15% ของสินทรัพย์รวม ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ (สินทรัพย์รวม 

ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ เท่ากับ 19.49 ล้านล้านบาท ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย)  

หากจดัล�าดบัสนิทรพัย์รวมของสถาบนัการเงนิในระบบเศรษฐกจิไทย ปี 2563 พบว่าสหกรณ์ออมทรพัย์ 

ภาพรวม อยู่ในล�าดับที่ 5 ของธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ เห็นได้ว่าจ�านวนเงินทุน 

ของสหกรณ์ออมทรัพย์ภาพรวมมีอยู่ไม่น้อยเมื่อเทียบกับภาพรวมเศรษฐกิจการเงินของประเทศ  

ดังนั้นหากสหกรณ์ออมทรัพย์บริหารเงินทุนด้วยความเสี่ยงและประสบปัญหา ไม่ว่าด้านสภาพคล่อง 

หรือความโปร่งใส อาจกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินในระบบเศรษฐกิจระดับประเทศได้

แหล่งที่มาของเงินทุนสหกรณ์ออมทรัพย์ภาพรวม ปี 2563 มาจากการก่อหนี้ (หนี้สินร้อยละ 

52 ของทุนด�าเนินงาน) และทุนของสหกรณ์ (ร้อยละ 48 ของทุนด�าเนินงาน) ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน

เกือบครึ่งต่อครึ่ง (อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 1.08 เท่า) หากวิเคราะห์ตามอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน แสดงว่า  

สหกรณ์ออมทรัพย์มีทุนที่สามารถคุ้มครองหนี้ได้พอสมควร แต่หากวิเคราะห์แยกส่วนประกอบ 

ของหนี้สินและทุน พบว่าหนี้สินส่วนใหญ่ เป็นเงินรับฝากจากสมาชิก ร้อยละ 36.92 ของทุนด�าเนินงาน  
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การก่อหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นหนี้สินระยะสั้น (หมุนเวียน) ร้อยละ 46.62 

ของทุนด�าเนินงานทั้งส้ิน โดยทุนด�าเนินงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์มีได้น�าไปลงทุนในสินทรัพย์ระยะส้ัน  

(หมนุเวยีน) เพยีงร้อยละ 21.78 ส่งผลให้สภาพคล่องทางการเงนิ คอือตัราส่วนทนุหมนุเวยีน (สนิทรพัย์

หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน) เท่ากับ 0.47 เท่า นั่นก็คือสหกรณ์ออมทรัพย์มีหนี้สินระยะส้ัน  

100 บาท แต่มีสินทรัพย์ระยะสั้นที่สามารถน�ามาช�าระหนี้ได้เพียง 47 บาท ซึ่งไม่ถึงครึ่ง ส่งผลให ้

สภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ภาพรวมยังไม่ดีเท่าที่ควร เนื่องจากมีสินทรัพย์ระยะสั้น

ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที น้อยกว่า หนี้สินระยะสั้น

และทุนของสหกรณ์ส่วนใหญ่เป็นทุนเรือนหุ้น ร้อยละ 39.85 ของทุนด�าเนินงาน โดยว่าแหล่งที่มา 

ของเงินทุนสหกรณ์ออมทรัพย์มาจากส่วนของเจ้าของสหกรณ์เองถึงร้อยละ 76.77 ของทุนด�าเนินงาน 

ทั้งสิ้น ซ่ึงเป็นเงินทุนท่ีไม่สามารถน�ามาใช้ได้ทันที ดังนั้น ทุนที่เหลืออยู ่ยังไม่สามารถคุ ้มครอง 

การจ่ายช�าระหนี้ภายนอกได้
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หากพิจารณาด้านของทุนสหกรณ์ปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ส่วนใหญ่มีก�าไรสะสม มีเพียง  

9 สหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 0.66 ของจ�านวนสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งสิ้น ที่มีขาดทุนสะสมส่งผลให้สหกรณ์

ออมทรัพย์นั้นๆ เกิดส่วนขาดแห่งทุน ซึ่งไม่มีผลกระทบกับทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาพรวม 

แหล่งใช้ไปของสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2563 ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนระยะยาวถึงร้อยละ 77.85 

ของสนิทรพัย์ทัง้สิน้ ได้แก่ ลูกหนีเ้งนิให้กูย้มืระยะยาว ร้อยละ 64.85 และ เงนิลงทุนระยะยาว ร้อยละ 13  

ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น และลงทุนระยะสั้นเพียงร้อยละ 11.32 ของสินทรัพย์ทั้งส้ิน ได้แก่ ลูกหนี้ 

เงนิให้กู้ยมืระยะสัน้ ร้อยละ 7.97 และ เงินลงทนุระยะสัน้ ร้อยละ 3.35 ของสินทรพัย์ทัง้ส้ิน โดยปี 2563 

มีอัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ร้อยละ 4.66

หากพิจารณาโครงสร้างทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ ปี 2563 พบว่าสหกรณ์ออมทรัพย ์

มคีวามเสีย่งด้านการบรหิารเงนิทนุค่อนข้างสงู เนือ่งจากสหกรณ์ออมทรพัย์น�าเงนิทนุทีม่ไีปลงทนุระยะยาว  

มากกว่า ระยะสั้น  หากสหกรณ์ออมทรัพย์ต้องจ่ายคืนเงินให้กับเจ้าหนี้ที่ครบก�าหนดช�าระระยะส้ัน 

(เงินกู้ยืมระยะสั้น)  ร้อยละ 7.16 รวมกับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ลาออกและถอนเงินฝาก (ส่วนของ

เจ้าของสหกรณ์เอง) ร้อยละ 76.77 รวมกันเป็นภาระหนีท้ีส่หกรณ์ออมทรพัย์ต้องจ่ายถึงร้อยละ 83.93  

ของทุนด�าเนินงานทั้งสิ้น สหกรณ์ออมทรัพย์จะไม่สามารถน�าเงินมาคืนได ้ทันที เนื่องจาก 

สหกรณ์ออมทรัพย์มีสินทรัพย์ระยะสั้นที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันทีเพียงร้อยละ 14.40  

ของทุนด�าเนินงานทั้งสิ้น 

อันได้แก่ เงินสด/เงินฝาก

ธนาคาร ร ้อยละ 3.08,  

เงินลงทุนระยะสั้น ร้อยละ 

3.35 และลูกหนี้เงินให้กู้ยืม 

ระยะสั้น ร ้อยละ 7.97 

ส ห ก ร ณ ์ อ อ ม ท รั พ ย  ์

ยังคงขาดเงินอยู่อีกร้อยละ 

69.53 ของทุนด�าเนินงาน 

ทั้ ง สิ้ น  ท� า ให ้ สหกรณ ์ 

ออมทรัพย ์อาจต ้องไป 

กู ้ เ งินจากภายนอกเพิ่ม  

เป็นการเพิม่ภาระค่าใช้จ่าย 

ดอกเบี้ ยให ้กับสหกรณ ์ 

ออมทรัพย์ ส่งผลต่อก�าไร 

ที่ลดลงตามไปด้วย
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อีกประการท่ีส�าคัญของการบริหารเงินทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2563 คือสหกรณ ์

ออมทรัพย์น�าเงินทุนที่มีไปปล่อยกู้เป็นอันดับแรกถึงร้อยละ 72.82 ของสินทรัพย์ทั้งส้ิน ส่วนเงินทุน 

ที่เหลือจึงน�าไปลงทุนในเงินลงทุนเพียงร้อยละ 16.35 ของสินทรัพย์ทั้งส้ิน ซึ่งลูกหนี้เงินให้กู้ยืม 

มคีวามเสีย่งต�า่กว่าเงนิลงทนุ เนือ่งจากการให้สมาชกิหรอืสหกรณ์อืน่กูจ้ะได้รบัรายได้ดอกเบีย้ทีแ่น่นอน 

ในขณะทีผ่ลตอบแทนจากเงนิลงทนุไม่แน่นอน โดยเงนิปันผลทีส่หกรณ์ออมทรพัย์จะได้รบัต้องขึน้อยูกั่บ 

ผลประกอบการของกิจการที่สหกรณ์ถือครองไว้ หรือหากกรณีขายเงินลงทุนสหกรณ์ออมทรัพย ์

อาจได้ก�าไรหรือขาดทุนก็ได้  

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้น และ ลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(NPL) 

ปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ภาพรวมมีลูกหนี้เงินให้กู ้ยืมระยะสั้น เพิ่มขึ้นจากปี 2562  

ร้อยละ 0.71 และลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 11.51 คิดเป็น 4.17% 

ของลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ซ่ึงสูงกว่าปี 2562 แสดงว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาพรวมปี 2563   

มีการบริหารลูกหนี้ไม่ดีนัก เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์มีลูกหนี้ที่ไม่สามารถจ่ายช�าระหนี้คืนให้กับ 

สหกรณ์ได้ตามก�าหนดเวลา มากกว่าปี 2562 ดังนั้นผู ้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ควรมีกลยุทธ์ 

การบริหารลูกหนี้ให้รัดกุม เช่น ก�าหนดเงื่อนไขการปล่อยเงินกู้อย่างรอบคอบ และติดตามทวงถามหนี้

อย่างสม�่าเสมอ เป็นต้น

  กำรด�ำเนนิธรุกจิ

ปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์มีการด�าเนินธุรกิจ 2 ด้าน มูลค่าธุรกิจรวม 1.72 ล้านล้านบาท 

ประกอบด้วย ธุรกิจสินเชื่อและธุรกิจรับฝากเงิน โดยสหกรณ์ออมทรัพย์มีมูลค่าธุรกิจสินเชื่อ มากกว่า 

มูลค่าธุรกิจรับฝากเงิน เกือบ 1 เท่า การด�าเนินธุรกิจทั้ง 2 ด้านของสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นการ 

ได้มาจากสมาชกิและใช้ไปกบัสมาชกิเกนิร้อยละ 90 ของมลูค่าธรุกิจแต่ละด้าน ซึง่สัมพนัธ์กับโครงสร้าง

ทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีสัดส่วนเงินรับฝากจากสมาชิก และลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่สมาชิก 

มากสุดเช่นเดียวกัน 
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คาดการณ์มูลค่าธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์จ�าแนกตามประเภทธุรกิจ ปี 2564

หากพิจารณามูลค่าธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์จ�าแนกตามประเภทธุรกิจ ปี 2563  

กับปี 2562 พบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์มีมูลค่าธุรกิจสินเชื่อ ลดลง ส่วนมูลค่าธุรกิจรับฝากเงิน เพิ่มข้ึน

เล็กน้อย

แต่อย่างไรก็ตาม การด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2563 มีอัตราลดลงจากปี 2562 

ร้อยละ 2.17 เนือ่งจากมลูค่าธรุกจิสนิเชือ่มอีตัราลดลง มากกว่า อตัราเพิม่ขึน้ของมลูค่าธรุกจิรบัฝากเงนิ  

นั่นคือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ต้องการกู้เงินน้อยลง แต่ต้องการฝากเงินเพิ่มข้ึน เนื่องจากอัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์มากกว่าสถาบันการเงินอื่น ส่งผลให้สหกรณ์ออมทรัพย์มีภาระ

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากเงินเพิ่มข้ึนตามไปด้วย และอาจมีเงินเกินในระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ ดังนั้น 

ผูบ้รหิารสหกรณ์ออมทรพัย์ต้องก�าหนดนโยบายการปล่อยกูเ้งนิให้จงูใจสมาชกิสหกรณ์มากขึน้ เพือ่เพิม่

รายได้ดอกเบี้ยรับให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์และป้องกันเงินล้นระบบสหกรณ์ออมทรัพย์
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จากการคาดการณ์มูลค่าธุรกิจแต่ละด้านในปี 2564 พบว่าทั้งธุรกิจสินเชื่อและธุรกิจรับฝาก

เงินจะมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น โดยอัตราการเพิ่มข้ึนของธุรกิจรับฝากเงินจะมีมากกว่าธุรกิจสินเชื่อ หากมูลค่า

ธุรกิจเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ในอนาคตสหกรณ์ออมทรัพย์ภาพรวมอาจประสบปัญหา (เงินเกิน) 

มีเงินรับมากกว่าเงินจ่าย

  เงนิออมและหนีต่้อสมำชิก

ปี 2563 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มีเงินออมไว้กับสหกรณ์ 2.26 ล้านล้านบาท มากกว่า 

ภาระหนี้ที่มีกับสหกรณ์ 2.03 ล้านล้านบาท โดยสมาชิกคาดหวังถึงผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล

จากการถือหุ้นและดอกเบ้ียรับจากเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มากกว่าการน�าเงินไปลงทุนกับสถาบัน

การเงินอื่น 

หนีข้องสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ ปี 2563 คดิเป็น 15% ของหนีค้รวัเรือนของไทย (หนีค้รวัเรอืน 

ของไทย เท่ากับ 13.77 ล้านล้านบาท ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย) แสดงให้เห็นว่าประชากร

ไทยที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ยังคงต้องการกู้เงินจากสหกรณ์ เนื่องจากกระบวนการ 
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ให้เงินกู้ยืมของสหกรณ์ยืดหยุ่นกว่าสถาบันการเงิน เช่น เอกสารประกอบการกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ 

มีไม่มาก การจ่ายช�าระหนี้คืนให้กับสหกรณ์เป็นระยะยาว และที่ส�าคัญอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ต�่ากว่าสถาบันการเงิน ซ่ึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์ออมทรัพย ์

ที่ต้องการช่วยเหลือสมาชิกที่เดือดร้อน 

จากจ�านวนเงินออมของสมาชิกที่มีมากกว่าจ�านวนเงินที่สมาชิกเป็นหนี้ ท�าให้เงินออมเฉล่ีย 

ต่อสมาชกิ มากกว่า หนีเ้ฉลีย่ต่อสมาชกิตามไปด้วย และคาดการณ์ว่าในอนาคตเงนิออมเฉล่ียต่อสมาชิก

จะมีมากกว่าหนี้เฉลี่ยต่อสมาชิก

  ผลกำรด�ำเนนิงำน
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ปี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ภาพรวมมีรายได้มากกว่าค่าใช้จ่าย ส่งผลให้สหกรณ์ออมทรัพย์

ภาพรวมมีก�าไร โดยอัตราการเติบโตของก�าไรสุทธิ เท่ากับ 3.62% โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจาก รายได้

ดอกเบีย้ทีส่มาชกิจ่ายช�าระหนีเ้งินกู้ รองลงมาเป็นรายได้ผลตอบแทนจากเงนิลงทนุในรปูของเงนิปันผล 

และก�าไรจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน ส่วนค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ออมทรัพย์ภาพรวมส่วนใหญ่เป็น 

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากและขาดทุนจากการจ�าหน่ายเงินลงทุน ในขณะที่หน้ีสงสัยจะสูญและหนี้สูญ  

เป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่น้อยมาก เป็นไปตามรูปแบบการจ่ายช�าระหนี้ของสมาชิกที่สหกรณ์ได้รับ 

เป็นประจ�าทุกเดือน

การบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย ์เป ็นสหกรณ์ที่มีการด�าเนินธุรกิจในรูปแบบ 

สถาบันการเงิน คือมีอัตราดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืมสูงกว่าดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก และต้องควบคุม 

ค่าใช้จ่ายให้ต�่ากว่ารายได้ ท�าให้สหกรณ์ออมทรัพย์มีก�าไรเป็นส่วนใหญ่ มีเพียงไม่กี่สหกรณ์ออมทรัพย์

ที่ประสบผลขาดทุน ซึ่งผู ้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีผลขาดทุนต้องพิจารณาควบคุมค่าใช้จ่าย 

และเพิ่มรายได้ เพื่อให้สหกรณ์มีก�าไร เพราะหากสหกรณ์ออมทรัพย์ใดประสบผลขาดทุนติดต่อกัน 

หลายปี อาจท�าให้สหกรณ์ออมทรัพย์นั้นต้องเลิกด�าเนินธุรกิจ
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สหกรณ์เครดติยเูนีย่น



  บทสรุป

สหกรณ์เครดติยเูนีย่น จดัตัง้ขึน้ในหมูป่ระชาชนทกุสาขาอาชพี ซึง่มภีมูลิ�าเนาหรอืประกอบ

อาชพีหลกัอย่างหนึง่อย่างใด ในเขตท้องทีด่�าเนนิงานของสหกรณ์ทีจ่ดัตัง้ขึน้โดยวธิกีารน�าเงนิของตนเอง

มาสะสมไว้เป็นกองทุน เพื่อที่ให้สมาชิกที่มีความจ�าเป็นเดือดร้อนทางด้านการเงิน กู้ยืมไปบ�าบัดปัญหา

และความเดือดร้อนเหล่านั้น พร้อมกับการช�าระคืนเงินกู้ของสมาชิกแต่ละคน ก็จะสะสมเงินของตนไป

ในคราวเดยีวกันด้วย เงนิกูก้จ็ะค่อยๆ หมดไป ในขณะทีเ่งนิสะสมกม็มีากขึน้สหกรณ์เครดติยเูนีย่นจงึเป็น

สหกรณ์ที่มุ่งหวังในการให้สมาชิกช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การบริหารโดยสมาชิก

และการท�ากิจการทุกอย่าง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก

สารสนเทศน่ารูท้างการเงนิของสหกรณ์เครดติยเูนีย่น เป็นส่วนหนึง่ของการวเิคราะห์ข้อมลูจาก

ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ ประจ�าปี 2563 โดยรวบรวม

ข้อมลูสิน้สุด วนัที ่30 กนัยายน 2563 จ�านวนสหกรณ์เครดติยเูนีย่น (ไม่รวมชมุนุมสหกรณ์เครดิตยเูนีย่น) 

สถานะด�าเนินธุรกิจ ไม่ด�าเนินธุรกิจ และหยุดด�าเนินธุรกิจ ทั้งสิ้น 539 แห่ง มีสมาชิก 805,754 คน  

ส่วนใหญ่ประสบความส�าเร็จในการด�าเนนิงานโดยมผีลก�าไรสทุธจิ�านวน 450 แห่ง คดิเป็นร้อยละ 83.49 

ของจ�านวนสหกรณ์ทั้งสิ้น มูลค่าสินทรัพย์รวม 58,257.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 5.01

การด�าเนินธุรกิจในรอบปี 2563 มีมูลค่าธุรกิจทั้งสิ้น 38,430.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 

ร้อยละ 4.84 โดยธุรกิจสินเชื่อมีมูลค่าสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 54.34 ของมูลค่าธุรกิจทั้งสิ้น ผลการด�าเนิน

งานมรีายได้ทัง้สิน้ 5,329.96 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทัง้สิน้ 3,473.89 ล้านบาท ท�าให้มผีลก�าไรสุทธ ิ1,856.07 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.82 ของรายได้ทั้งสิ้น โดยมีทุนด�าเนินงานทั้งสิ้น 58,257.00 ล้านบาท  

ส่วนใหญ่มาจากหนี้สิน ร้อยละ 72.65 ประกอบด้วยเงินรับฝากจากสมาชิก ร้อยละ 34.88 เงินกู้ยืม 

และเครดิตการค้า ร้อยละ 7.07 เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น ร้อยละ 2.94 หนี้สินอื่น ร้อยละ 27.76  

และมาจากทุนของสหกรณ์ ร้อยละ 27.35 ของทุนด�าเนินงาน ด้านสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นเงินให้กู้ยืม 

ร้อยละ 64.16 รองลงมาเป็นเงินสดและเงินฝากธนาคาร ร้อยละ 9.44 และเงินลงทุน ร้อยละ 5.38 

ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น

  จ�ำนวนสหกรณ์

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนปี 2563 มีจ�านวนสหกรณ์ท้ังสิ้น 539 แห่ง เพิ่มข้ึนจากปี 2562  

ร้อยละ 0.56 

หากกล่าวถึงนยิามของสหกรณ์ ซึง่สหกรณ์ถกูจดัตัง้เพือ่ช่วยเหลอืกนั โดยอดุมการณ์ของสหกรณ์ 

เครดิตยูเนี่ยนมุ่งพัฒนาสมาชิกให้ช่วยเหลือซ่ึงกันและกันตามหลักการและวิธีการสหกรณ์ รวมทั้งเพื่อ

พฒันาชมุชนให้เกดิความเข้มแข็ง ดงันัน้ เมือ่พจิารณาจ�านวนสหกรณ์ในแต่ละพืน้ที ่พบว่าภาคตะวนัออก
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เฉียงเหนอืมจี�านวนสหกรณ์มากทีส่ดุ สาเหตอุาจมาจากในแต่ละพืน้นัน้มภีาวะทางเศรษฐกจิ ภูมปิระเทศ 

หรือสถานะความเป็นอยู่ของสหกรณ์ที่ไม่ดีนัก สมาชิกจึงได้ร่วมกันจัดตั้งสหกรณ์เพื่อแก้ไขปัญหาและ

บรรเทาความเดือดร้อนเหล่านั้น และเพื่อเสริมอ�านาจให้กับตัวเองในการต่อรองสิ่งต่าง ๆ เช่น ต่อรอง

ราคาในการผลติสินค้า ต่อรองในเรือ่งของราคาสินค้าต่าง ๆ  เป็นต้น ด้วยเหตุที่กล่าวมานี้เองจึงอาจเป็น

หลักส�าคัญในการจัดตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ประชากรไทย ร้อยละ 1.22 เป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนปี 2563 มีจ�านวนสมาชิกทั้งสิ้น 

805,754 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 0.46

หากวิเคราะห์โดยพิจารณาแยกตามภาคของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ปี 2563 พบว่า  

ในภาคตะวนัตก มีจ�านวนสมาชิกมากที่สุด ร้อยละ 31.41 ของจ�านวนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั้งสิ้น  

ในขณะที่ภาคกลางมีจ�านวนสมาชิกน้อยที่สุดร้อยละ 0.94 ของจ�านวนสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

ทั้งสิ้น
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  กำรบรหิำรเงินทนุ

ในปี 2563 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีทุนด�าเนินงานทั้งสิ้น 58,257.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 

ปีก่อนร้อยละ 5.01 เนื่องจากมีเงินรับฝากจากสมาชิกและทุนของสหกรณ์ที่เพิ่มขึ้น

จากโครงสร้างทางการเงนิของสหกรณ์เครดติยเูนีย่น พบว่า แหล่งเงนิทนุประกอบไปด้วยหนีส้นิ

ทัง้สิน้ และทนุของสหกรณ์ โดยส่วนใหญ่เป็นหนีส้นิทัง้สิน้ถึงร้อยละ 72.65 แบ่งออกเป็นหนีสิ้นหมนุเวยีน

ร้อยละ 46.67 และหนี้สินไม่หมุนเวียนร้อยละ 25.98 นอกจากนี้สามารถวิเคราะห์ได้ต่อว่าสหกรณ์
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เครดิตยูเนี่ยนน�าเงินไปลงทุนในด้านสินทรัพย์ทั้งก่อให้เกิดรายได้และไม่เกิดรายได้ทั้งส้ิน 58,257.00 

ล้านบาท แบ่งออกเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนร้อยละ 45.05 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้อยละ 54.95 

เมื่อพิจารณาการบริหารเงินทุนของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จะเห็นว่า สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีอัตราส่วน

หนี้สินต่อทุนเท่ากับ 2.66 เท่า ซึ่งทุนของสหกรณ์ไม่สามารถรองรับการช�าระหนี้สินได้ แต่เมื่อพิจารณา 

ลึกลงไป พบว่า ภายใน 1 ปี สัดส่วนระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนมีค่าเท่ากับ 0.97 

เท่า นั้นอาจแปลว่าหนี้สินหมุนเวียนมากกว่าสินทรัพย์หมุนเวียน แสดงว่าเจ้าหนี้มีความเสี่ยงต่อการรับ

ช�าระหนี้ที่ถึงก�าหนดช�าระ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจึงควรให้ความสนใจ และร่วมพิจารณาการบริหาร

เงินของสหกรณ์ทั้งในด้านแหล่งเงินทุนและแหล่งลงทุน เพ่ือป้องกันผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการ

เงินซึ่งได้เงินทุนหมุนเวียนจากสินทรัพย์หมุนเวียนเพื่อไปบริหารเจ้าหนี้ระยะสั้น รวมทั้งการบริหารงาน

ด้วยความโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้สมาชิกมาร่วมลงทุนและบริหารสินทรัพย์เพื่อสร้างรายได้สะสม

ทุนส�ารองเพิ่มขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเงินทุนรองรับความเสี่ยงต่อไป

จากการบริหารเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ในด้านเงินทุนที่ได้มา พบว่า เงินทุนส่วนใหญ่

เป็นเงินรับฝากจากสมาชิก ร้อยละ 34.88 รองลงมาหนี้สินอื่น ๆ ร้อยละ 27.76 และทุนของสหกรณ์  

ร้อยละ 27.35 เมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงของสหกรณ์ระหว่างหนี้สินต่อทุนของสหกรณ์ พบว่า 

สหกรณ์มีหนี้สินสูงกว่าทุน เท่ากับ 2.66 เท่า ทุนจึงไม่สามารถที่จะรองรับหนี้สินได้ เนื่องจากหนี้สินที ่

สหกรณ์มีอยู่ส่วนใหญ่เป็นเงินรับฝากจากสมาชิก ท�าให้สหกรณ์ต้องรับภาระดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 
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เพ่ิมข้ึน ซ่ึงอาจส่งผลต่อก�าไรที่อาจจะลดลงตามไปด้วย เมื่อพิจารณาส่วนขาดแห่งทุน มีจ�านวน  

20 แห่ง เป็นจ�านวนเงิน 12,585.59 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.60 ของทุนด�าเนินงาน ดังนั้นสหกรณ์ 

ควรพิจารณาด้านปริมาณรับฝากและอัตราดอกเบ้ียให้เหมาะสม โดยค�านึงถึงต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

ให้คุ้มค่ากับรายได้ที่เกิดขึ้น เพื่อให้มีก�าไรส่งผลตอบแทนกลับคืนสู่สมาชิก
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สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้น�าเงินทุนไปให้บริการแก่สมาชิกของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกลับคืน 

ในด้านของการให้สนิเชือ่ เงินให้กูย้มืร้อยละ 67.78 ในจ�านวนนีเ้ป็นเงนิให้กู้ยมืแก่สมาชกิ ร้อยละ 64.10 

ส่วนใหญ่จะเป็นเงินให้กู้ยืมระยะยาว และใช้ในการบริหารสภาพคล่องด้านเงินสดและเงินฝากธนาคาร 

ร้อยละ 9.45 เมือ่พจิารณาการบรหิารเงนิระหว่างเงนิทนุทีไ่ด้มากบัแหล่งเงินทนุทีใ่ช้ไปในส่วนของหน้ีสนิ  

พบว่า เป็นหนี้สินระยะสั้น ร้อยละ 46.67 ของทุนด�าเนินงานทั้งสิ้น และส่วนใหญ่ได้น�าไปลงทุนใน

สินทรัพย์ระยะยาว ร้อยละ 54.95 ส่งผลต่อการขาดสภาพคล่องทางการเงิน พิจารณาจากอัตราส่วน

ทุนหมุนเวียน คือสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน เท่ากับ 0.97 เท่า จึงส่งผลต่อสภาพคล่อง

ทางการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในภาพรวมทุนหมุนเวียนไม่สามารถรองรับหนี้สินระยะส้ันได้

ทัง้หมด เนือ่งจากมสีนิทรพัย์ระยะสัน้ทีส่ามารถเปลีย่นเป็นเงนิสดได้ทนัทแีต่ยงัน้อยกว่าหนีส้นิระยะสัน้  

ผู้บริหารควรบริหารสินทรัพย์หมุนเวียนให้เหมาะสมกับหนี้สินหมุนเวียน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขาด

สภาพคล่องของสหกรณ์

การบริหารเงินทุนของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนปี 2563 เมื่อสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนน�าเงินทุนที่ม ี

ไปปล่อยกูเ้ป็นอนัดบัแรกถงึร้อยละ 67.78 ของสนิทรพัย์ทัง้ส้ิน ส่วนเงนิทนุทีเ่หลือจงึน�าไปลงทนุในเงนิสด

และเงินฝากธนาคาร/ฝากสหกรณ์อื่นร้อยละ 16.55 และเงินลงทุนร้อยละ 5.38 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น  

ซึ่งลูกหนี้เงินให้กู้ยืมมีความเสี่ยงต�่ากว่าเงินลงทุน เนื่องจากการให้สมาชิกกู้หรือสหกรณ์อื่นกู้ รวมทั้ง

เงินสดและเงินฝากธนาคาร/ฝากสหกรณ์อื่นจะได้รับรายได้ดอกเบี้ยที่แน่นอน แต่ผลตอบแทนที่ต�่ากว่า

เงินลงทุน
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ในปี 2563 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

ภาพรวมมีหนี้ถึงก�าหนดช�าระ เพิ่มข้ึนจาก

ปี 2562 ร้อยละ 3.50 และหนี้ที่ช�าระไม่ได้

ตามก�าหนด ลดลงจากปี ร้อยละ 1.28 หรือ 

คิดเป็นร้อยละ 20.90 ของหนี้ถึงก�าหนด 

ช�าระ ซ่ึงน้อยกว่า ปี 2562 แสดงว่าสหกรณ์

เครดิตยูเนี่ยนในภาพรวมปี 2563 สหกรณ์

เครดิตยเูนีย่นมลีกูหนีท้ีไ่ม่สามารถจ่ายช�าระหนี ้

คืนให้กับสหกรณ์ได้ตามก�าหนดเวลา สหกรณ์

ควรมีมาตรการและกลยุทธ์การบริหารลูกหนี้ 

ให้รดักมุ และตดิตามทวงถามหนีอ้ย่างสม�า่เสมอ 

ในปี 2563 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

มเีงนิออมมากกว่าหนีส้นิของสมาชกิ 1.26 เท่า 

แสดงให้เห็นว่าเงินออมของสมาชิกสามารถ

หนี้ถึงก�าหนดช�าระ

และหนี้ที่ช�าระไม่ได้ตามก�าหนด

คุ้มครองการเป็นหนี้ของสมาชิกได้ แต่ในทางสหกรณ์ต้องมีภาระต่อเงินออมในการจ่ายดอกเบี้ยและ 

ปันผลให้กับสมาชิก และติดตามหนี้ที่ถึงก�าหนดช�าระให้ได้ตามก�าหนด ส่วนใหญ่สมาชิกกู้เงินไปใช้อื่นๆ 

ร้อยละ15.21 รองลงมาเป็นค่าบริการและค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ร้อยละ 9.47 การเติบโตของเงินออม

และหนี้ของสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 6.10 และ 3.74 ซึ่งมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี

เงินออมและหนี้ของสมาชิก

เงินออมของสมาชิก 49,520.16 ล้านบาท 

ร้อยละ 85.00

หนี้สินของสมาชิก 39,199.50 ล้านบาท 

ร้อยละ 67.29
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  กำรด�ำเนนิธรุกจิ

ในปี 2563 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนด�าเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรับฝาก

เงิน ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ�าหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลิตผล ธุรกิจแปรรูปผลิตผล และธุรกิจให้บริการ 

และส่งเสริมการเกษตร มมีลูค่าธรุกจิรวมทัง้สิน้ 38,430.98 ล้านบาท (เฉลีย่ 3,202.58 ล้านบาท/เดือน) 

เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 4.84  โดยธุรกิจสินเชื่อมีมูลค่าสูงสุด ร้อยละ 54.33 ในจ�านวนนี้เป็นการให้

สินเชื่อแก่สมาชิก รองลงมาเป็นธุรกิจรับฝากเงิน ร้อยละ 42.98 ของมูลค่าธุรกิจทั้งสิ้น 

ในระหว่างปี 2563 สหกรณ์เครดติยเูนีย่นให้บรกิารสนิเชือ่ทัง้สิน้ 20,881.57 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 

จากปีก่อน ร้อยละ 8.52 โดยอยู่ในสินเชื่อระยะส้ัน 3,764.23 ล้านบาท ร้อยละ 9.79 และสินเชื่อ 

ในระยะยาว 16,961.19 ล้านบาท ร้อยละ 44.14 ส่วนใหญ่ให้สมาชิกกู้ จ�านวน 20,725.42 ล้านบาท  

ร้อยละ 53.93 ของสินเชื่อทั้งสิ้น ดังนั้น สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนควรพิจารณาการบริหารจัดการ 

ในการติดตามการช�าระหนีข้องสมาชกิให้เป็นไปตามก�าหนด เพือ่มใิห้เกดิความเสีย่งด้านการมาเบกิถอน 

เงินรับฝากของสมาชิก และการขาดสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน                
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  ผลกำรด�ำเนนิงำน

ในปี 2563 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนการด�าเนินธุรกิจ จ�านวน 539 แห่ง ผลการด�าเนินงาน 

มีรายได้ทั้งสิ้น 5,329.96 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 20.84 ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 3,473.89 

ล้านบาท หรือร้อยละ 65.18 ของรายได้ทั้งสิ้น ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 35.35 ผลการด�าเนินงาน 

ก่อให้เกิดก�าไรสุทธิประจ�าปี ท้ังสิ้น 1,856.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.82 ของรายได้ทั้งสิ้น  

เพิม่ขึน้จากปี 2562 ร้อยละ 36.45 ก�าไรสทุธทิีเ่พ่ิมขึน้จากปีก่อน เกดิจากค่าสดัส่วนค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกจิ  

และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน/อื่น ๆ ที่ลดลงจากปีก่อน สหกรณ์ท่ีมีแต่ก�าไรมีจ�านวน 450 แห่ง 

2,004.32 ล้านบาท ส่วนที่ขาดทุนมีจ�านวน 87 แห่ง 148.25 ล้านบาท และไม่ด�าเนินงาน 2 แห่ง

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจัดหาสินค้ามาจ�าหน่าย ทั้งสิ้น 649.40 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.69  

ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 23.75 ส่วนใหญ่ที่ลดลงจากปีก่อนได้แก่ น�้ามันเชื้อเพลิง ลดลงจากปีก่อน 

ร้อยละ 30.03 และประเภทปุ๋ย ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 27.14
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สหกรณ์ทกุประเภท



  บทสรุป

ปัจจุบันสหกรณ์ในประเทศไทย ที่จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสหกรณ์  

พ.ศ. 2542  แบ่งออกเป็น 7 ประเภท  ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์

ร้านค้า สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ซึ่งสหกรณ์แต่ละประเภท  

มีการด�าเนินงานที่แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

ส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือ  

ซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์   

สารสนเทศน่ารู้ทางการเงินของสหกรณ์ทุกประเภท  เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ข้อมูล

จากผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของสหกรณ์ทุกประเภททั่วประเทศ (ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์)  

ประจ�าปี 2563 โดยประมวลผล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  ที่ด�าเนินธุรกิจ ไม่ด�าเนินธุรกิจ และ

หยุดด�าเนินธุรกิจ มีจ�านวนสหกรณ์รวมทั้งสิ้น 5,989 แห่ง มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 11,747,961 คน มูลค่า

สินทรัพย์รวม 3.33 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2562 ร้อยละ 4.44

โครงสร้างเงินทุนที่ได้มา จ�านวน 3.33 ล้านล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นทุนของสหกรณ์ ร้อยละ 

46.06 รองลงมาเป็นเงินรับฝากจากสมาชิก ร้อยละ 36.18 เงินกู้ยืมและเครดิตการค้า ร้อยละ 13.81 

เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น ร้อยละ 2.38 และหนี้สินอื่น ร้อยละ 1.57 

ด้านการใช้เงนิลงทนุดงักล่าว พบว่า ส่วนใหญ่ลงทนุในการให้สินเชือ่แก่สมาชิกถงึ ร้อยละ 71.53 

และเงินลงทุนร้อยละ 14.60 ของทุนด�าเนินงานทั้งสิ้น 

การด�าเนินงานมีมูลค่าธุรกิจรวมทั้งสิ้น 2.08 ล้านล้านบาท  ลดลงจาก ปี 2562 ร้อยละ 4.29 

ในปี 2563 พบว่า สมาชิกให้ความส�าคัญในการท�าธุรกิจสินเชื่อสูงสุด ร้อยละ 58.94 รองลงมาเป็น 

รับฝากเงิน ร้อยละ 34.48 โดยเฉพาะประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งด�าเนินธุรกิจหลัก คิดเป็นร้อยละ 

82.82 ของมูลค่าธุรกิจรวมทั้งสิ้น  

ผลการด�าเนินงานในรอบปี มีก�าไรสุทธิ 98,924.44 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.67 ของ 

รายได้ทั้งสิ้นของสหกรณ์ เพิ่มขึ้นจาก ปี 2562  ร้อยละ 3.24

กล่าวโดยสรุป ในภาพรวมของสหกรณ์ทุกประภท พบว่า ในปี 2563 สหกรณ์ทุกประเภท  

มีทุนด�าเนินงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 4.44 จากการก่อหนี้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.87 และจากทุนของ

สหกรณ์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.35 ซึ่งเงินทุนส่วนใหญ่น�าไปลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาวถึง ร้อยละ 73.88 

โดยเป็นการให้สินเชื่อสูงถึง ร้อยละ 60.72 ซึ่งถือได้ว่าสหกรณ์ทุกประเภทมีความเสี่ยงด้านการบริหาร 

เงินทุนค่อนข้างสูง เนื่องจากสหกรณ์ทุกประเภทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เท่ากับ 1.17 เท่า และ 

อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเพียง 0.54 เท่า ท�าให้สหกรณ์ทุกประเภทอาจมีผลกระทบด้านสภาพคล่อง 

ทางการเงินได้ค่อนข้างสูง ดังนั้น สหกรณ์ต้องบริหารจัดการด้านสินทรัพย์หมุนเวียนให้มีสภาพคล่อง 

เพิ่มขึ้น และเพิม่ความระมัดระวงัการก่อหนีใ้ห้สอดคล้องทนุของสหกรณ์และก�าลงัความสามารถในการ

ช�าระหนีไ้ด้ เพื่อเสริมสร้างสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งต่อไป   
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  รปูแบบกำรด�ำเนนิงำนของสหกรณ์

สหกรณ์จัดตั้งข้ึนโดยการจดทะเบียนจัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม และต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดา

สมาชิกโดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ แยกตามประเภทสหกรณ์ ดังนี้ 

สหกรณ์ภาคการเกษตร ประกอบด้วย:

สหกรณ์การเกษตร เป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ผู้มีอาชีพทางการเกษตรรวมกันจัดตั้งขึ้น 

และจดทะเบยีนเป็นนติิบคุคลต่อนายทะเบยีนสหกรณ์โดยจดุมุง่หมายเพือ่ให้สมาชกิด�าเนนิกิจการร่วมกัน 

และช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั เพือ่แก้ไขความเดอืดร้อนในการประกอบอาชพีของสมาชกิและช่วยยกฐานะ

ความเป็นอยู่สมาชิกให้ดีขึ้น

สหกรณ์ประมง เป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งข้ึนในหมู่ชาวประมง เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรค 

ในการประกอบอาชีพ ซึ่งชาวประมงแต่ละคนสามารถแก้ไขให้ลุล่วงไปได้ตามล�าพัง บุคคลเหล่านี้ 

จึงรวมกัน โดยยึดหลักการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

สหกรณ์นิคม เป็นสหกรณ์การเกษตรในรูปแบบหนึ่ง  ที่มีการด�าเนินการจัดสรรที่ดินท�ากิน

ให้ราษฎรการจัดสร้างปัจจัยพื้นฐาน และสิ่งอ�านวยความสะดวกให้ผู้ที่อยู่อาศัยควบคู่ไปกับการด�าเนิน

การจัดหาสินเชื่อ ปัจจัยการผลิตและสิ่งของที่จ�าเป็นการแปรรูปการเกษตร การส่งเสริมอาชีพ รวมทั้ง

กิจการให้บริการสาธารณูปโภคแก่สมาชิก

สหกรณ์นอกภาคการเกษตร ประกอบด้วย:

สหกรณ์ร้านค้า เป็นสหกรณ์ทีม่ผีูบ้รโิภครวมกนัจดัตัง้ขึน้เพือ่จัดหาสนิค้าเครือ่งอปุโภคบรโิภค

มาจ�าหน่ายแก่สมาชกิและบุคคลท่ัวไป โดยจดทะเบียนตามกฎหมายสหกรณ์ในประเภทสหกรณ์ร้านค้า  

มีสภาพเป็นนิติบุคคล ซ่ึงสมาชิกผู ้ถือหุ ้นทุกคนเป็นเจ้าของ  สมาชิกลงทุนร่วมกันในสหกรณ์ 

ด้วยความสมัครใจเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค

สหกรณ์บรกิาร เป็นสหกรณ์ทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามพระราชบญัญตัสิหกรณ์ โดยมปีระชาชนไม่น้อยกว่า  

10 คน มีอาชีพอย่างเดียวกัน ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องเดียวกันรวมตัวกัน โดยยึดหลักการประหยัด

การช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ รวมทั้งการส่งเสริมให้เกิดความมั่นคง

ในอาชีพต่อไป

สหกรณ์ออมทรพัย์ เป็นสถาบนัการเงนิแบบหนึง่ทีม่สีมาชิกเป็นบุคคลซึง่มอีาชพีอย่างเดียวกัน 

หรือที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมทรัพย์และให้กู้ยืม

เมือ่เกิดความจ�าเป็น หรอืเพือ่ก่อให้เกดิประโยชน์งอกเงย และได้รบัการจดทะเบยีน ตามพระราชบญัญตัิ

สหกรณ์ สามารถกู้ยืมเงินได้เมื่อเกิดความจ�าเป็นตามหลักการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2563 87



สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นสหกรณ์ที่จัดตั้งในชุมชนเพื่อส่งเสริมการออม มีลักษณะส�าคัญ 

คอื สมาชิกมอีาชพีหลากหลายแต่อาศยัอยูใ่นชมุชนเดยีวกนั กจิการทีเ่ป็นธรุกจิ คอื การส่งเสรมิการออม

และการให้เงินกู้ โดยในอนาคตจะมีการขยายธุรกิจอื่นๆ  ตามความต้องการของสมาชิก  เป็นสหกรณ ์

ที่เน้นเรื่องความมีสัจจะ ความเชื่อใจ ความซื่อสัตย์ 

  จ�ำนวนสหกรณ์

ในปี 2563 สหกรณ์ทุกประเภทมีจ�านวนรวมทั้งสิ้น 5,989 แห่ง 

มีอัตราลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 0.96   

สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 256388



ในปี 2563 สหกรณ์ทุกประเภท (ไม่รวมชุมนุมสหกรณ์) มีจ�านวนรวมทั้งสิ้น 5,989 สหกรณ์  

ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 0.96  แยกเป็น สหกรณ์ ภาคการเกษตร 3,148 สหกรณ์ หรือร้อยละ 52.56 

และสหกรณ์นอกภาคการเกษตร จ�านวน 2,841 สหกรณ์ หรือร้อยละ 47.44 ของสหกรณ์ทุกประเภท  

หากพิจารณาตามโครงสร้างของจ�านวนสหกรณ์ พบว่า สหกรณ์ส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ร้อยละ 27.13 ของจ�านวนสหกรณ์ทั้งสิ้น โดยส่วนใหญ่อยู่ในประเภทสหกรณ์การเกษตร

พจิารณาเปรยีบเทยีบ จ�านวนสหกรณ์ กบั จ�านวนนติบิคุคล (ทีจ่ดทะเบยีนจดัตัง้กบักรมพฒันา 

ธุรกิจ ณ 31 ธันวาคม 2563) พบว่า  จ�านวนสหกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 0.36 ของจ�านวนนิติบุคคล  

ซึ่งถ้าเปรียบเทียบจ�านวนที่ด�าเนินกิจการระหว่างนิติบุคคล กับ สหกรณ์  คิดเป็นร้อยละ  0.76 
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จากข้อมูลปี 2563 สหกรณ์ทุกประเภทมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 11,747,961 คน น้อยกว่า ปี 2562     

ร้อยละ 0.17 แบ่งเป็น สมาชิกสหกรณ์ภาคการเกษตร 6,464,129 คน หรือร้อยละ 55.02 ส่วนใหญ ่

อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 25.01 (สหกรณ์การเกษตรมากสุดร้อยละ 24.77) และสหกรณ์

นอกภาคการเกษตร 5,283,832 คน หรอืร้อยละ 44.98 ส่วนใหญ่อยูใ่นกรงุเทพมหานคร ร้อยละ 15.53 

(สหกรณ์ออมทรัพย์มากสุดร้อยละ 11.20)  

  จ�ำนวนสมำชกิ

ในปี 2563 สหกรณ์ทุกประเภท มีจ�านวนสมาชิกทั้งสิ้น 11.75 ล้านคน 

อัตราลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 0.17 

หากพิจารณาเปรียบเทียบจ�านวนสมาชิกของสหกรณ์ทุกประเภท กับ จ�านวนประชากรทั้งสิ้น 

พบว่า จ�านวนสมาชิกของสหกรณ์ทุกประเภท ในปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 17.66 ของจ�านวนประชากร

ทั้งสิ้น มีอัตราลดลงจากปี 2562  มีอัตราร้อยละ 0.17 ของจ�านวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งสิ้น 
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  กำรบรหิำรเงินทนุ

จากโครงสร้างทางการเงนิของสหกรณ์ทกุประเภท ในรอบปี 2563 พบว่า สนิทรพัย์ของสหกรณ์

ทกุประเภทเพิม่ขึน้จากปีก่อน ร้อยละ 4.44 จากการก่อหน้ีเพิม่ข้ึน ร้อยละ 2.87 และจากทนุของเจ้าของ

สหกรณ์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 6.35 

ปี 2563 สหกรณ์ทุกประเภทมีทุนด�าเนินงานรวมท้ังส้ิน 3.33 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

13.31 ของทุนด�าเนินงานของนิติบุคคล ปี 2563 (ทุนด�าเนินงานของนิติบุคคล ประจ�าปี 2563 เท่ากับ 

25.02 ล้านล้านบาท ที่มา : กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) และคิดเป็นร้อยละ 17.09 ของสินทรัพย์รวม 

ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ (สินทรัพย์รวม ธนาคารพาณิชย์จดทะเบียนในประเทศ เท่ากับ 

19.49 ล้านล้านบาท  ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย) หากจัดล�าดับสินทรัพย์รวมของสหกรณ์แต่ละ

ประเภท ในปี 2563 พบว่า สหกรณ์ออมทรพัย์มสีนิทรัพย์รวมสูงสุด ร้อยละ 88.53 รองลงมาคือ สหกรณ์

การเกษตรมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น ร้อยละ 8.53 ของสินทรัพย์รวมของสหกรณ์ทุกประเภท
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จากสถิติมูลค่าทุนด�าเนินงานของสหกรณ์ทุกประเภท ที่จดทะเบียนจัดต้ังสหกรณ์และมีการ

ด�าเนนิงานมาถงึปี 2563 มจี�านวน 5,989 แห่ง รวมมลูค่าด�าเนนิงาน 3.33 ล้านล้านบาท ซึง่แบ่งตามช่วง

ทุนด�าเนินงาน พบว่า ช่วงทุนด�าเนินงานที่มีจ�านวนสหกรณ์สูงสุดคือ ทุนด�าเนินงานไม่เกิน 5 ล้านบาท  

มีจ�านวน 2,293 แห่ง หรือร้อยละ 38.29 (สหกรณ์การเกษตรมากที่สุด 1,570 แห่ง และสหกรณ์ 

ร้านค้า 463 แห่ง) รองลงมาสหกรณ์ทีม่ ีทนุด�าเนนิงานตัง้แต่ 10.01 - 100 ล้านบาท จ�านวน 1,569 แห่ง  

หรือร้อยละ 26.20 (สหกรณ์การเกษตรมากที่สุด 581 แห่ง และสหกรณ์ออมทรัพย์ 440 แห่ง)

ปี 2563 ทุนด�าเนินงานของสหกรณ์ทุกประเภทมีทั้งส้ิน 3.33 ล้านล้านบาท เพิ่มข้ึน 

จากปี 2562 ร้อยละ 4.44 โดยมาจากการก่อหน้ีรวม 1.79 ล้านล้านบาท หรือร้อยละ 53.94  

ของทุนด�าเนินงาน เพ่ิมขึ้นจาก ปี 2562 ร้อยละ 2.87 (สหกรณ์ 3 อันดับที่มีหนี้สินสูงสุด ได้แก่  

สหกรณ์ออมทรัพย์ ร้อยละ 46.03 สหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 5.90 และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  

ร้อยละ 1.27) และในส่วนทุนของเจ้าของสหกรณ์รวม 1.53 ล้านล้านบาท หรือ ร้อยละ 46.06 เพิ่มขึ้น 

จากปี 2562 ร้อยละ 6.35 (สหกรณ์ 3 อันดับที่มีทุนของสหกรณ์สูงสุด ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์  

ร้อยละ 42.51 สหกรณ์การเกษตร ร้อยละ 2.63 และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ร้อยละ 0.48) 
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แหล่งใช้ไปของสหกรณ์ทุกประเภทปี 2563 ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในระยะยาวถึง 

ร้อยละ 73.88 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น ได้แก่ ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะยาว ร้อยละ 60.72 และ เงินลงทุน

ระยะยาว ร้อยละ 11.59 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น และลงทุนในระยะสั้นเพียงร้อยละ 26.12 ของสินทรัพย ์

ทั้งสิ้น ได้แก่ ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ร้อยละ 10.81 และ เงินลงทุนระยะส้ัน ร้อยละ 3.01 ของ

สินทรัพย์ทั้งสิ้น โดยปี 2563 มีอัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ร้อยละ 4.44

หากพจิารณาโครงสร้างทางการเงินของสหกรณ์ทกุประเภท ปี 2563 พบว่า สหกรณ์ทกุประเภท

มคีวามเสีย่งด้านการบรหิารเงนิทนุค่อนข้างสงู เนือ่งจากสหกรณ์น�าเงนิทนุท่ีมไีปลงทนุระยะยาว มากกว่า 

ระยะสั้น หากสหกรณ์ต้องจ่ายคืนเงินให้กับเจ้าหน้ีที่ครบก�าหนดช�าระระยะส้ัน รวมกับสมาชิกลาออก

และถอนเงินฝาก (ส่วนของเจ้าของสหกรณ์เอง) 

อีกประการที่ส�าคัญของการบริหารเงินทุนของสหกรณ์ทุกประเภท ปี 2563 คือ สหกรณ ์

น�าเงนิทนุทีม่ไีปปล่อยกูเ้ป็นอนัดบัแรกถึงร้อยละ 71.53 ของสินทรพัย์ทัง้สิน้ ส่วนเงนิทนุทีเ่หลือจงึน�าไป 

ลงทุนในเงินลงทุนเพียงร้อยละ 14.60 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น ซ่ึงลูกหนี้เงินให้กู้ยืมมีความเสี่ยงต�่ากว่า 

เงินลงทุน เนื่องจากการให้สมาชิกหรือสหกรณ์อื่นกู้จะได้รับรายได้ดอกเบี้ยที่แน่นอน ในขณะที่ 

ผลตอบแทนจากเงินลงทุนไม่แน่นอน โดยเงินปันผลที่สหกรณ์จะได้รับต้องขึ้นอยู่กับผลประกอบการ 

ของกิจการที่สหกรณ์ถือครองไว้ หรือหากกรณีขายเงินลงทุนของสหกรณ์อาจได้ก�าไรหรือขาดทุนก็ได้  
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ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้น และ ลูกหนี้ที่ช�าระไม่ได้ตามก�าหนด /(NPL) 

ภาพรวมสหกรณ์ทุกประเภทมีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 1.51 

และลูกหนี้ที่ช�าระไม่ได้ตามก�าหนด /(NPL) เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 5.84 คิดเป็นร้อยละ 17.73 

ของลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ซึ่งสูงกว่า  ปี 2562 แสดงว่า สหกรณ์ทุกประเภทในภาพรวมปี 2563  

มีการบริหารลูกหนี้ไม่ดีนัก เนื่องจากสหกรณ์แต่ละประเภทมีลูกหนี้ที่ไม่สามารถจ่ายช�าระหนี้คืนให้กับ

สหกรณ์ได้ตามก�าหนดเวลา มากกว่าปี 2562 ท�าให้ในภาพรวมมีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้นสูงขึ้น ดังนั้น 

ผู้บริหารสหกรณ์แต่ละประเภทควรมีกลยุทธ์การบริหารลูกหน้ีให้รัดกุม เช่น ก�าหนดเงื่อนไขการ 

ปล่อยเงินกู้อย่างรอบคอบ และติดตามทวงถามหนี้อย่างสม�่าเสมอ เป็นต้น
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  กำรด�ำเนนิธรุกจิ
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คาดการณ์มูลค่าธุรกิจของสหกรณ์ทุกประเภท จ�าแนกตามประเภทธุรกิจ ปี 2564

ภาพรวมการด�าเนินธุรกิจของของสหกรณ์ทุกประเภท พบว่า ธุรกิจของสหกรณ์หดตัวลง 

เกือบทุกธุรกิจ โดยมีอัตราลดลงจาก ปี 2562 ร้อยละ 1.73 เมื่อพิจารณาแต่ละประเภทธุรกิจ เห็นได้ว่า

- ธุรกิจเงินฝาก เพิ่มขึ้น จ�านวน 9,755.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.38

- ธุรกิจสินเชื่อ  ลดลง จ�านวน 43,577.67 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.43

- ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ�าหน่าย ลดลง จ�านวน 4,327.41 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.51

- ธุรกิจรวบรวมผลผลิต เพิ่มขึ้น จ�านวน 1,672.83 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.60

- ธุรกิจแปรรูปผลผลิต ลดลง จ�านวน 30.65 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.19

- ธุรกิจให้บริการฯ ลดลง จ�านวน 111.34 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.26 
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จากการคาดการณ์มูลค่าธุรกิจแต่ละด้านในปี 2564 พบว่า ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรวบรวมผลผลิต 

ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ�าหน่าย และธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร มีอัตราลดลงจาก ปี 2563  

ส่วนธุรกิจรับฝากและธุรกิจแปรรูปผลผลิต มีอัตราเพิ่มขึ้น 

  เงนิออมและหนีต่้อสมำชิก

ปี 2563 สมาชิกสหกรณ์ทุกประเภทมีเงินออมไว้กับสหกรณ์ 2.48 ล้านล้านบาท มากกว่า 

ภาระหนี้ ที่มีกับสหกรณ์ 2.29 ล้านล้านบาท โดยสมาชิกคาดหวังถึงผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล

จากการถือหุ้นและดอกเบี้ยรับจากเงินฝากสหกรณ์ที่มากกว่าการน�าเงินไปลงทุนกับสถาบันการเงินอื่น 

หนี้ของสมาชิกสหกรณ์ทุกประเภท ปี 2563 คิดเป็น 16.63% ของหนี้ครัวเรือนของไทย  

(หนี้ครัวเรือนของไทย เท่ากับ 13.77 ล้านล้านบาท ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย) แสดงให้เห็นว่า 

ประชากรไทยทีเ่ป็นสมาชกิของสหกรณ์ยงัคงต้องการก่อหนีเ้พิม่จากสหกรณ์ เนือ่งจาก การขาดสภาพคล่อง 

ท�าให้ครวัเรอืนบางส่วนจ�าเป็นต้องก่อหนีเ้พิม่ขึน้ เพือ่รองรบัรายจ่ายเพือ่การอปุโภคบรโิภคในชวีติประจ�าวนั  

และต้องเป็นแหล่งเงินกู ้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต�่า เพื่อมิให้เกิดผลกระทบในการช�าระหนี้ในอนาคต  

ซึ่งกระบวนการให้เงินกู้ยืมของสหกรณ์ยืดหยุ่นกว่าสถาบันการเงิน เช่น เอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน 

จากสหกรณ์มีไม่มาก การจ่ายช�าระหนี้คืนให้กับสหกรณ์เป็นระยะยาว และที่ส�าคัญอัตราดอกเบี้ย 

เงินกู้ยืมของสหกรณ์ต�่ากว่าสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์หลักของสหกรณ์ที่ต้องการ 

ช่วยเหลือสมาชิกที่เดือดร้อน 

จากจ�านวนเงินออมของสมาชิกที่มีมากกว่าจ�านวนเหนี้ของสมาชิก ท�าให้เงินออมเฉลี่ย 

ต่อสมาชกิ มากกว่า หนีเ้ฉลีย่ต่อสมาชกิตามไปด้วย และคาดการณ์ว่าในอนาคตเงนิออมเฉล่ียต่อสมาชิก

จะมีมากกว่าหนี้เฉลี่ยต่อสมาชิก

สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2563 97



  ผลกำรด�ำเนนิงำน

ภาพรวมผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ทุกประเภท ประจ�าปี 2563 มีผลก�าไรสุทธิ 98,924.44 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.67 ของรายได้ เพิ่มขึ้นจาก ปี 2562 ร้อยละ 3.24 (สหกรณ์ออมทรัพย ์

มีก�าไรสูงสูด ร้อยละ 94.38) รายได้ทั้งสิ้นมาจากผลตอบแทนในการลงทุนกับสมาชิก (การให้สินเชื่อ  

การจัดหาสินค้ามาจ�าหน่าย การรวบรวม/แปรรูปผลผลิต การให้บริการส่งเสริมฯ และรายได้อื่น ๆ)  

ทั้งสิ้น 333,456.97 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2562 ร้อยละ 0.98 (สหกรณ์ออมทรัพย์มีรายได้สูงสุด  

ร้อยละ 48.49) และค่าใช้จ่ายมาจาก (ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าฯ และ 

ค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน) ทั้งสิ้น 234,532.53 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 0.05 โดยค่าใช้จ่าย 

ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 70.33 ของรายได้ (สหกรณ์การเกษตรมีค่าใช้จ่ายสูงสุด ร้อยละ 59.89)
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ชมุนมุสหกรณ์



  บทสรปุ

ชมุนมุสหกรณ์เป็นการรวมตวักนัของสหกรณ์ตัง้แต่ห้าสหกรณ์ขึน้ไปท่ีประสงค์จะร่วมกันด�าเนนิ

กิจการ  เพื่อให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ที่เข้าร่วมกันช่วยเหลือ ก�ากับ ดูแลสหกรณ์

ในชุมนุม และเป็นผู้แทนรักษาผลประโยชน์ร่วมกันของสหกรณ์สมาชิก 

สารสนเทศน่ารู ้ทางการเงินของชุมนุมสหกรณ์ เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ข้อมูล  

จากผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของชุมนุมสหกรณ์ประจ�าปี 2563 โดยรวบรวมข้อมูลส้ินสุด 

วันที่ 30 กันยายน  2563 มีจ�านวนชุมนุมสหกรณ์ที่ด�าเนินธุรกิจ ไม่ด�าเนินธุรกิจ และหยุดด�าเนินธุรกิจ 

ทั้งสิ้น 105 ชุมนุม มีสมาชิกทั้งสิ้น 5,398 สหกรณ์ส่วนใหญ่ประสบความส�าเร็จในการด�าเนินงาน  

โดยมีผลก�าไรสุทธิ จ�านวน 60 ชุมนุม คิดเป็นร้อยละ 57.14 ของจ�านวนชุมนุมสหกรณ์ท้ังส้ิน  

มูลค่าสินทรัพย์รวม 194,494.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 14.38

การด�าเนินธุรกิจในรอบปี 2563 มีมูลค่าทั้งสิ้น 190,895.85 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2562  

ร้อยละ 34.83 โดยธุรกิจรับฝากเงิน มีมูลค่าธุรกิจสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 64.80 ของมูลค่าธุรกิจทั้งสิ้น 

ผลการด�าเนินงานมีรายได้รวม 15,477.15 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 13,898.20 ล้านบาท ก�าไรสุทธิ 

1,578.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.20 ของรายได้รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 39.01  

โครงสร้างเงินทุนที่ได้มา จ�านวน 194,494.43   ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สิน ร้อยละ 81.68  

และทุนของชุมนุมสหกรณ์ ร้อยละ 18.32 หนี้สินดังกล่าว ได้แก่ เงินรับฝากจากสมาชิก ร้อยละ 67.57  

เงินกู้ยืม ร้อยละ 10.88 เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่นและหนี้สินอื่น ร้อยละ 3.23 ด้านการใช้เงินทุน 

ดังกล่าวเป็นเงินให้กู้ยืม-สุทธิ  ร้อยละ 52.64 เงินลงทุน ร้อยละ 30.67 เงินสด/เงินฝากธนาคาร 

และเงินฝากสหกรณ์อื่น ร้อยละ 11.30 และสินทรัพย์อื่นๆ ร้อยละ 5.39ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น

ทุนด�าเนินงานของชุมนุมสหกรณ์ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2559 ถึงปี 2563 มีจ�านวน

เงินเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างทางการเงินของชุมนุมสหกรณ์ปี 2563 เห็นได้ว่า

ชมุนมุสหกรณ์น�าเงินทนุทีไ่ด้มาจากเงนิรบัฝากจากสหกรณ์สมาชกิซึง่ถอืเป็นหนีส้นิระยะสัน้ ไปลงทนุใน

สนิทรพัย์ระยะยาวมากกว่าสนิทรพัย์ระยะสัน้ ซ่ึงส่งผลให้อตัราส่วนทนุหมนุเวยีน 0.50 เท่า คอืสนิทรพัย์

หมุนเวียนน้อยกว่าหนี้สินหมุนเวียน ต�่ากว่า 1 เท่า ถือว่ามีความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หากสหกรณ์

สมาชิกมาถอนเงินฝากทั้งหมด ชุมนุมสหกรณ์จะไม่สามารถน�าเงินมาจ่ายคืนให้กับสหกรณ์สมาชิกได้

ทันที เมื่อใดที่ชุมนุมสหกรณ์ขาดสภาพคล่องทางการเงิน จะส่งผลกระทบกับสหกรณ์สมาชิกในวงกว้าง

และเศรษฐกิจภาพรวมของวงการสหกรณ์ ดังนั้นผู้บริหารชุมนุมสหกรณ์ต้องบริหารเงินทุนให้สมดุลกัน

ระหว่างเงินทนุทีไ่ด้มากับเงินทนุท่ีใช้ไป ไม่ให้ชุมนมุสหกรณ์ประสบปัญหา  ขาดสภาพคล่องทางการเงนิ 

เพื่อให้ชุมนุมสหกรณ์ยังคงด�าเนินธุรกิจ ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
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  จ�ำนวนชมุนมุสหกรณ์

ปี 2563 ชุมนุมสหกรณ์มีจ�านวนทั้งสิ้น 105 ชุมนุม 

อัตราลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 0.94

หากพิจารณาจ�านวนชุมนุมสหกรณ์แยกตามประเภท พบว่า จ�านวนชุมนุมสหกรณ์นอกภาค

การเกษตรปี 2563 เท่ากับปี 2562 แต่จ�านวนชุมนุมสหกรณ์ในภาพรวมท่ีลดลง เกิดจากการลดลง 

ของชุมนุมสหกรณ์ภาคการเกษตร และจ�านวนสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ในภาพรวมที่ลดลง ก็เกิดจาก

การลดลงของจ�านวนสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ภาคการเกษตรเป็นส่วนใหญ่          

  จ�ำนวนสมำชกิ

ปี 2563 ชุมนุมสหกรณ์มีจ�านวนสมาชิก 5,398 สหกรณ์ 

อัตราลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 15.60

หากพิจารณาตามประเภทชุมนุมสหกรณ์ พบว่า ชุมนุมสหกรณ์ภาคการเกษตรมีจ�านวนชุมนุม 

มากกว่า แต่มีจ�านวนสมาชิก น้อยกว่า ชุมนุมสหกรณ์นอกภาคการเกษตร เนื่องจากชุมนุมสหกรณ์

ภาคการเกษตรจัดตั้งขึ้นทุกจังหวัด โดยมีจ�านวนสหกรณ์สมาชิกเฉลี่ยชุมนุมละ 27 สหกรณ์ ในขณะที่

ชุมนุมสหกรณ์นอกภาคการเกษตรจัดตั้งขึ้นตามประเภทของการด�าเนินธุรกิจของสหกรณ์ 4 ประเภท 

ซ่ึงมจี�านวนสหกรณ์สมาชกิเฉลีย่ชมุนมุละ 160 สหกรณ์ จงึมคีวามแตกต่างกันระหว่างจ�านวนชมุนมุกบั

จ�านวนสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ภาคการเกษตรและสหกรณ์นอกภาคการเกษตร

ซึง่ปี 2563 มีจ�านวน

ชุมนุมสหกรณ์และจ�านวน

สมาชิกลดลงจากปี 2562  

ม า จ า ก ชุ ม นุ ม ส ห ก ร ณ  ์

ภาคการเกษตรที่มีป ัญหา 

การบริหารงาน และอยู่

ในสถานะที่อาจต ้องหยุด 

ด�าเนินธุรกิจ
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  กำรบรหิำรเงินทนุ

ปี 2563 ชุมนุมสหกรณ์มีทุนด�าเนินงาน 1.94 แสนล้านบาท อัตราเพิ่มขึ้นจากปี 2562  

ร้อยละ 14.38  โดยหนี้สินของชุมนุมสหกรณ์มีอัตราเพิ่มข้ึนจากปี 2562 ร้อยละ 20.75 ซึ่งมาจาก 

การเพ่ิมขึ้นของเงินรับฝากจากสหกรณ์สมาชิกเป็นหลัก ในขณะที่ทุนชุมนุมสหกรณ์มีอัตราลดลง 

จากปี 2562 ร้อยละ 7.41 เนื่องจากชุมนุมสหกรณ์มีผลขาดทุนจากเงินลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 

เป็นจ�านวนมาก และมีขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้น เม่ือพิจารณาถึงชุมนุมสหกรณ์ที่มีขาดทุนสะสมจนท�าให้

เกิดส่วนขาดแห่งทุนมีจ�านวน 28 ชุมนุม ส่วนใหญ่เป็นชุมนุมสหกรณ์ภาคการเกษตรถึง 25 ชุมนุม  

ซึ่งยังคงน่าเป็นห่วง หากชุมนุมสหกรณ์เหล่านี้ประสบปัญหาขาดทุนสะสมติดต่อกันหลายปี อาจท�าให้

ชุมนุมสหกรณ์เหล่าน้ันต้องเลิกด�าเนินธุรกิจไป ส่งผลให้สหกรณ์สมาชิกต้องประสบปัญหาตามไปด้วย

เช่นกัน

จ�ำนวนสมำชกิ
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แหล่งทีม่าของเงนิทนุชมุนมุสหกรณ์ปี 2563 มาจากหนีสิ้นและทนุของชมุนมุสหกรณ์ เป็นหนีสิ้น 

ถึงร้อยละ 81.68 ของทุนด�าเนินงาน ซึ่งมากกว่าทุนชุมนุมสหกรณ์ที่มีเพียงร้อยละ 18.32 ของทุน 

ด�าเนินงาน คิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 4.46 เท่า หากวิเคราะห์ที่มาของอัตราส่วนหนี้สิน 

ต่อทุน พบว่า ภาระหนี้สินที่ชุมนุมสหกรณ์ต้องจ่ายคืนทันทีเมื่อทวงถาม ร้อยละ 80.38 ของ 

ทนุด�าเนินงาน ประกอบด้วยเงนิรบัฝากจากสหกรณ์สมาชกิ ร้อยละ 67.57 และเงนิรับฝากจากสหกรณ์อืน่  

ร้อยละ 2.24 ของทุนด�าเนินงาน ซึ่งถือเป็นหนี้สินของชุมนุมสหกรณ์ที่สมาชิกและสหกรณ์อื่นสามารถ 

เรียกคืนได้ทันที (ถอนเงิน) และเงินกู้ยืมระยะสั้น ร้อยละ 10.57 ของทุนด�าเนินงาน ที่ชุมนุมสหกรณ ์

มีภาระต้องจ่ายคืนช�าระหนี้ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี ส่วนทุนของชุมนุมสหกรณ์ที่ไม่สามารถ 

น�ามาใช้ได้ทันที เนื่องจากเป็นทุนเรือนหุ้นที่สหกรณ์สมาชิกถือไว้กับชุมนุมสหกรณ์ ร้อยละ 18.08  

ของทุนด�าเนินงาน แสดงว่าทุนของชุมนุมสหกรณ์เหลือเพียง ร้อยละ 0.24 ของทุนด�าเนินงาน ดังนั้น 

ทุนของชุมนุมสหกรณ์ที่มีอยู่ไม่สามารถคุ้มครองหนี้ที่ชุมนุมสหกรณต้องจ่ายคืนให้เจ้าหนี้ได้

สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2563 103



ปี 2563 ชุมนุมสหกรณ์มีอัตราการเติบโตของสินทรัพย์ 14.38% โดยน�าเงินทุนที่มีไปลงทุน 

ในลูกหนี้ เงินให้กู้ยืมมากที่สุด คือร้อยละ 52.64 ของสินทรัพย์รวม (แบ่งเป็น ระยะยาว ร้อยละ 29.84 

และระยะสั้น ร้อยละ 22.80) รองลงมาเป็นเงินลงทุน ร้อยละ 30.67 ของสินทรัพย์รวม (แบ่งเป็น  

ระยะยาว ร้อยละ 28.61 และระยะสั้น ร้อยละ 2.06) แสดงว่าชุมนุมสหกรณ์บริหารเงินทุนด้วย 

ความระมดัระวงัและเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้ชมุนมุสหกรณ์คอืน�าเงนิทนุทีม่ไีปช่วยเหลอื

สหกรณ์สมาชิกที่เดือดร้อนก่อน 

ส่วนเงินทุนที่เหลือจึงน�าไปเป็น

เงนิลงทุน เพือ่ให้ได้ผลตอบแทน

กลับมายังชุมนุมสหกรณ์

หากพจิารณาโครงสร้าง

ทางการเงินของชุมนุมสหกรณ์

ภาพรวม ปี 2563 พบว่า ชุมนุม

สหกรณ์มีสินทรัพย์หมุนเวียน 

ร้อยละ 40.17 และสินทรัพย์ 

ไม่หมุนเวียน ร้อยละ 59.83  

ในขณะที่มีหนี้สินหมุนเวียน 

ร ้อยละ 81.13 และหนี้สิน 

ไม ่หมุนเวียน ร ้อยละ 0.55 

ของทุนด�าเนินงาน ถือเป็นการ

บริหารเงินทุนที่ยังขาดสมดุล  

เนือ่งจากชมุนมุสหกรณ์น�าเงนิทนุ

ที่ได้มาจากหนี้สินระยะสั้น คือ 

เงินรับฝากจากสหกรณ์สมาชิก 

ร้อยละ 67.57 ของทุนด�าเนินงาน ไปลงทุนในสินทรัพย์ระยะยาวเกินกว่าหนึ่งปี ถึงร้อยละ 58.45  

ของสินทรัพย์รวม (ได้แก่ ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะยาว ร้อยละ 29.84 และเงินลงทุนระยะยาว ร้อยละ 

28.61) หากสหกรณ์สมาชิกมาถอนเงินฝากทั้งหมด ชุมนุมสหกรณ์จะไม่สามารถน�าสินทรัพย์ที่มีอยู่ 

ในระยะยาวซึ่งมีก�าหนดระยะเวลาได้รับเงินคืนที่แน่นอนมาจ่ายให้กับสหกรณ์สมาชิกได้ทันที  

อีกทั้งชุมนุมสหกรณ์ภาพรวมมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน 0.50 เท่า คือมีสินทรัพย์หมุนเวียน น้อยกว่า 

หนี้สินหมุนเวียน เพียงครึ่งหนึ่ง แสดงว่าสินทรัพย์ระยะสั้นที่มีอยู่ไม่สามารถจ่ายช�าระหนี้คืนให้กับ 

เจ้าหนี้และสมาชิกได้ทันที

สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2563104



หนี้ช�าระไม่ได้ตามก�าหนด

ปี 2563 ชุมนุมสหกรณ์ภาพรวมมีหนี้ที่ช�าระไม่ได้ตามก�าหนด 42.39 ล้านบาท คิดเป็นอัตรา 

การค้างช�าระของลูกหนี้ 0.06% ซึ่งลดลงจากปี 2562 แสดงว่าปี 2563 ชุมนุมสหกรณ์สามารถ  

เรียกเก็บช�าระหนี้จากลูกหนี้ได้ตามก�าหนดเวลาถึง 99.94% หรือเกือบทั้งหมด ถือว่าชุมนุมสหกรณ ์

ในภาพรวมมีการบริหารลูกหนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

  กำรด�ำเนนิธรุกจิ

ปี 2563 ชุมนุมสหกรณ์ด�าเนินธุรกิจทั้งหมด 6 ด้าน มีมูลค่ารวม 1.91 แสนล้านบาท  

อตัราการเติบโตของธรุกจิ 34.83% โดยธรุกิจรบัฝากเงินมมีลูค่าสูงสุด ร้อยละ 64.80 ของมลูค่าธุรกิจรวม  

รองลงมาเป็นธุรกิจสินเชื่อ ร้อยละ 31.42 ของมูลค่าธุรกิจรวม ส่วนธุรกิจที่เหลือ ประกอบด้วย  

ธุรกิจรวบรวมผลิตผล ร้อยละ 1.66, ธุรกิจแปรรูปผลิตผล ร้อยละ 0.93, ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ�าหน่าย 

ร้อยละ 0.82 และธุรกิจให้บริการ/ส่งเสริมการเกษตร ร้อยละ 0.37 ของมูลค่าธุรกิจรวม ตามล�าดับ  

หากพจิารณาการด�าเนนิธรุกจิของชมุนมุสหกรณ์ภาพรวม ปี 2563 พบว่าชมุนมุสหกรณ์มเีงนิรบัมากกว่า 

เงินจ่าย ซ่ึงสัมพันธ์กับโครงสร้างทางการเงินของชุมนุมสหกรณ์ที่มีเงินรับฝากคงเหลือ มากกว่า 

ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมคงเหลือและสินค้าคงเหลือ
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คาดการณ์มูลค่าธุรกิจรวมในปี 

2564 จะเพิม่ข้ึนเป็นจ�านวนเงนิประมาณ  

2 .11 แสนล ้ านบาท ซึ่ งทุกธุ ร กิจ 

คาดการณ์ว่าจะมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น ยกเว้น

ธุรกิจรวบรวมผลิตผลที่มีมูลค่าลดลง  

โดยธุรกิจรับฝากเงินจะมีมูลค่าสูงสุด 

และมากกว่าธุรกิจสินเชื่อ หากเป็นตาม  

ที่คาดการณ์ไว้ ผู้บริหารชุมนุมสหกรณ์

ควรจ�ากัดเงินรับฝากให้เหมาะสมกับ 

การปล่อยเงินกู้ เพื่อไม่ให้ชุมนุมสหกรณ ์

มีเงินคงเหลือมากเกินความจ�าเป็น

คาดการณ์มูลค่าธุรกิจของชุมนุมสหกรณ์จ�าแนกตามประเภทธุรกิจ ปี 2564

1. ธุรกิจสินเชื่อ ปี 2563 มีมูลค่า 5.99 หมื่นล้านบาท  

อัตราเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 19.68 โดยเป็นการ 

ให้กู้ยืมแก่สมาชิก ร้อยละ 93 ของมูลค่าธุรกิจสินเช่ือ 

และคาดการณ์ว่าปี 2564 จะมีมูลค่าธุรกิจสินเช่ือ 

ประมาณ 6.76 หมื่นล้านบาท

2. ธุรกิจรับฝากเงิน ปี 2563 มีมูลค่า 1.24  

แสนล้านบาท อัตราเพ่ิมขึน้จากปี 2562 ร้อยละ 50.68 

ซึ่งเป็นการรับฝากเงินจากสมาชิกเกือบทั้งหมด คือ

ร้อยละ 99 ของมูลค่าธุรกิจรับฝากเงิน และคาดการณ ์

ว่าปี 2564 จะมีมูลค่าธุรกิจรับฝากเงินประมาณ  

1.36 แสนล้านบาท
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3. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ�าหน่าย ปี 2563 มีมูลค่า 

1.57 พันล้านบาท อัตราลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 

24.41 เป็นการจ�าหน่ายสินค้าทั่วไป 2 ใน 3 ของมูลค่า

ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจ�าหน่ายทั้งสิ้น ส่วนที่เหลือเป็นการ

จ�าหน่ายสินค้าเกษตร ได้แก่ ปุ๋ย,อาหารสัตว์ เป็นต้น  

และคาดการณ์ว่า ปี 2564 จะมีมูลค่าธุรกิจจัดหาสินค้า

มาจ�าหน่าย ประมาณ 1.93 พันล้านบาท

4. ธุรกิจรวบรวมผลิตผล ปี 2563 มีมูลค่า 3.17 

พันล้านบาท อัตราลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 41.58  

ซ่ึ ง เป ็นการรวบรวมผลิตผลพืชเศรษฐกิจและ 

พืชพลังงาน (ยางพารา, ข้าวเปลือก) ถึงร้อยละ 98 

ของมูลค่าธุรกิจรวบรวมผลิตผลทั้งสิ้น และคาดการณ์

ว่า ปี 2564 จะมีมูลค่าธรุกจิรวบรวมผลติผล ประมาณ 

2.66 พันล้านบาท

5. ธุรกิจแปรรูปผลิตผล ปี 2563 มีมูลค่า 1.78  

พันล้านบาท อัตราเพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 4.13  

เป็นการแปรรูปผลิตผลการเกษตรเกือบทั้งหมด คือ 

ร้อยละ 99 ของมูลค่าธุรกิจแปรรูปผลิตผลทั้งส้ิน 

และคาดการณ์ว่าปี 2564 จะมีมูลค่าธุรกิจแปรรูป 

ผลิตผล ประมาณ 2.31 พันล้านบาท

6. ธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร ปี 2563 

มีมูลค่า 693.41 ล้านบาท อัตราเพิ่มขึ้นจากปี 2562 

เท่ากับ 3.52 เท่า และคาดการณ์ว่า ปี 2564 จะมี

มูลค่าธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร ประมาณ 

832.08 ล้านบาท
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จากเงินออมของสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ที่มีมากกว่าหนี้ของสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ในภาพรวม 

ท�าให้เงินออมเฉลี่ยต่อสหกรณ์สมาชิกมีมากกว่าหนี้เฉลี่ยต่อสหกรณ์สมาชิกตามไปด้วย และมีแนวโน้ม

ที่เงินออมเฉลี่ยต่อสหกรณ์สมาชิกจะมีมากกว่าหนี้เฉลี่ยต่อสหกรณ์สมาชิกอย่างต่อเนื่อง

  เงนิออมและหนีต่้อสมำชิก

ปี 2563 สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์มีเงินออมไว้กับชุมนุมสหกรณ์ 1.67 แสนล้านบาท  

และมีภาระหนี้กับชุมนุมสหกรณ์ 9.76 หมื่นล้านบาท เห็นได้ว่าสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์มีเงินออม 

ที่เป็นภาระหนี้ของชุมนุมสหกรณ์ มากกว่า หนี้ท่ีสมาชิกต้องช�าระคืนให้กับชุมนุมสหกรณ์ เงินออม 

ของสมาชกิมอัีตราเพิม่ขึน้จากปี 2562 ร้อยละ 31.40 ในขณะทีห่นีข้องสมาชกิมอีตัราลดลงจากปี 2562 

ร้อยละ 6.34 วิเคราะห์เงินออมและหนี้ของสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ปี 2563 ร่วมกับการคาดการณ์มูลค่า

ธรุกจิรบัฝากเงนิและมลูค่าธรุกิจสนิเชือ่ปี 2564 พบว่า เงนิรบัฝากจากสมาชกิจะมมีลูค่าเพิม่ขึน้มากกว่า

การให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิก หากเป็นตามท่ีคาดการณ์ไว้เงินออมของสมาชิกจะมีมากกว่าหนี้ของสมาชิก

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นผู้บริหารชุมนุมสหกรณ์ต้องวางแผนการบริหารเงินด้านการรับฝากเงินจากสมาชิก

ไม่ให้มากเกินความจ�าเป็น
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  ผลกำรด�ำเนนิงำน

ผลการด�าเนินงานของชุมนุมสหกรณ์ภาพรวมปี 2563 มีก�าไรสุทธิ 1.58 พันล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 10.20 ของรายได้ทัง้สิน้และมอีตัราการเตบิโตของก�าไรสทุธ ิ39.01% โดยจ�านวนชมุนมุสหกรณ์

เกินครึ่งมีผลก�าไรสุทธิ คิดเป็นร้อยละ 57.14 ของจ�านวนชุมนุมสหกรณ์ทั้งสิ้น ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีต้องระวัง 

หากจ�านวนชุมนุมสหกรณ์ที่มีผลก�าไรสุทธิลดลงกว่านี้ อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของสหกรณ์สมาชิก 

และกระทบกับเศรษฐกิจทั้งระบบในวงการสหกรณ์ได้ ส่วนการได้มาของก�าไรสุทธิปี 2563 มาจาก 

รายได้ทั้งสิ้นที่มากกว่าค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น หากวิเคราะห์รายได้และค่าใช้จ่ายของชุมนุมสหกรณ์ พบว่า 

ส่วนใหญ่มาจากรายได้ธุรกจิหลัก ร้อยละ 97.72 ของรายได้ทัง้ส้ิน และค่าใช้จ่ายธรุกิจหลัก ร้อยละ 81.50  

ของรายได้ทั้งสิ้น เมื่อน�ามาค�านวณเป็นก�าไรข้ันต้นแล้วได้เท่ากับ 16.22 ของรายได้ทั้งสิ้น เห็นได้ว่า 

ค่าใช้จ่ายธุรกิจหลักเป็นตัวส�าคัญที่มีผลกระทบต่อก�าไรสุทธิของชุมนุมสหกรณ์ ดังนั้นผู้บริหารชุมนุม

สหกรณ์ต้องควบคุมค่าใช้จ่ายธุรกิจหลักให้ต�่ากว่านี้ เพื่อให้ชุมนุมสหกรณ์มีก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้น
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หากเปรียบเทียบร้อยละค่าใช้จ่ายและร้อยละก�าไรสุทธิของชุมนุมสหกรณ์ภาพรวม ปี 2563 

กับปี 2562 พบว่า ปี 2563 ชุมนุมสหกรณ์มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 89.80 ของรายได้ทั้งสิ้น 

ส่วนปี 2562 ชุมนุมสหกรณ์มีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น คิดเป็นร้อยละ 93.02 ของรายได้ทั้งสิ้น แสดงว่าปี 2563 

ชุมนุมสหกรณ์สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ต�่ากว่าปี 2562 ส่งผลให้ปี 2563 มีก�าไรสุทธิสูงกว่าปี 2562  

ดังน้ันถ้าชุมนุมสหกรณ์สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้ต�่าลงทุกปี ก็จะท�าให้ชุมนุมสหกรณ์มีก�าไรสุทธิ 

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน
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กลุม่เกษตรกร



  บทสรุป

กลุ่มเกษตรกร เป็นคณะบุคคลที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มารวมตัวกันด�าเนินกิจการ  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประกอบอาชีพ กลุ่มเกษตรกรเป็นผู้ให้บริการแก่

สมาชกิในด้านต่างๆ เช่น การจดัหาทนุด�าเนนิงาน การจดัหาสนิค้ามาจ�าหน่าย การรวบรวมผลติผลจาก

สมาชิก และการให้บริการในรูปแบบต่างๆ กลุ่มเกษตรกรเป็นกลุ่มที่มีรูปแบบการด�าเนินงานคล้ายคลึง

กับสหกรณ์การเกษตรต่างกันตรงที่สมาชิกของกลุ่มเกษตรกรประกอบอาชีพเฉพาะด้าน เช่น ท�านา  

ท�าไร่ ท�าสวน เลีย้งสตัว์ เลีย้งสตัว์น�า้ และอืน่ ๆ  สมาชกิเป็นองค์ประกอบส่วนหนึง่ของกลุ่มในการบรหิาร

จัดการกลุ่มเกษตรกรให้ด�าเนินงานต่อไปได้อย่างมั่นคงและเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืน    

สารสนเทศน่ารูท้างการเงนิของกลุม่เกษตรกร เป็นส่วนหนึง่ของการวิเคราะห์ข้อมลู จากรายงาน

ผลการด�าเนินงานและฐานะการเงินของกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ ประจ�าปี 2563 โดยรวบรวมข้อมูล

สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จากจ�านวนกลุ่มเกษตรกรที่ด�าเนินธุรกิจ ไม่ด�าเนินธุรกิจ และหยุด

ด�าเนินธุรกิจทั้งสิ้น 3,566 แห่ง มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 392,394 คน

การด�าเนินธุรกิจของกลุ่มเกษตรกร ในรอบปี 2563 มีมูลค่าธุรกิจทั้งสิ้น จ�านวน 6,196.81 

ล้านบาท โดยธุรกิจสินเชื่อมีมูลค่าสูงสุด จ�านวน 2,273.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.68 ของ

มูลค่าธุรกิจทั้งสิ้น การด�าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร ประจ�าปี 2563 มีผลก�าไรสุทธิ 94.61 ล้านบาท  

เป็นกลุม่เกษตรกรท่ีมีผลก�าไร จ�านวน 3,076 แห่ง หรอืร้อยละ 86.26 ของกลุม่เกษตรกรท้ังสิน้ จ�านวนเงนิ  

185.77 ล้านบาท กลุ่มเกษตรกรที่มีผลขาดทุน จ�านวน 477 แห่ง หรือร้อยละ 13.38 จ�านวนเงิน  

91.16 ล้านบาท และกลุ่มเกษตรกรท่ีไม่มีผลการด�าเนินงาน จ�านวน 13 แห่ง หรือร้อยละ 0.36  

ของกลุ่มเกษตรกรทั้งสิ้น

ทุนด�าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร จ�านวน 4,771.31 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นหนี้สิน คิดเป็น

ร้อยละ 53.22 ของทุนด�าเนินงานทั้งสิ้น โดยเป็นเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้นสูงสุด  

ร้อยละ 29.02 รองลงมาเป็นเงินรับฝาก ร้อยละ 12.96 ของทุนด�าเนินงาน ส่วนทุนของกลุ่มเกษตรกร 

ร้อยละ 46.78 โดยทุนด�าเนินงานดังกล่าวส่วนใหญ่กลุ่มเกษตรกรน�าไปลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียน  

ร้อยละ 77.26 และสนิทรัพย์ไม่หมนุเวยีน ร้อยละ 22.74 ซ่ึงเป็นการลงทนุในเงนิให้กู้ยมืแก่สมาชกิ-สุทธิ

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.56 ของทุนด�าเนินงานทั้งสิ้น

กล่าวโดยสรุป ในปี 2563 กลุ่มเกษตรกรมีการด�าเนินธุรกิจลดลงจากปีก่อน โดยเฉพาะธุรกิจ

จดัหามาจ�าหน่าย ธรุกจิรวบรวมผลติผลและให้บรกิารและส่งเสรมิการเกษตร กลุม่เกษตรกรมค่ีาสดัส่วน

ต้นทุนขาย/บริการต่อรายได้ทั้งสิ้นไม่ต่างจากปีก่อน แต่ไม่สามารถท�าก�าไรได้เท่ากับปีก่อน เพราะ

ว่ามีค่าใช้จ่ายเฉพาะธุรกิจ และค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานมีค่าสัดส่วนท่ีเพิ่มข้ึน รวมทั้งรายได้จาก

การขายและบริการลดลงจากปีก่อน ส่งผลให้มีอัตราก�าไรที่ต�่ากว่าจากปีก่อน อย่างไรก็ตามผู้บริหาร 
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กลุม่เกษตรกรควรมกีารเพิม่ทนุส�ารองและส่งเสรมิอาชีพ เพือ่สร้างความเข้มแข็งให้กบัเกษตรกร สามารถ

แก้ไขปัญหาและพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งเร่งรัดและการบริหารจัดการลูกหนี้ให้ช�าระหนี้เป็นไปตาม 

ก�าหนด เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรมีเงินทุนหมุนเวียน ควบคุมค่าใช้จ่าย และรักษาสภาพคล่องทางการเงิน  

ในการด�าเนินงานธุรกิจมากขึ้น

  จ�ำนวนกลุม่เกษตรกร จ�ำแนกตำมอำชพีเกษตรกร

ในภาพรวม ปี 2563 มีกลุ่มเกษตรกร จ�านวน 3,566 แห่ง มีอัตราลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 

2.03 เนือ่งจากกลุม่เกษตรกรไม่สามารถส่งข้อมูลงบการเงนิประจ�าปีได้ตามก�าหนด ซึง่บางกลุ่มเกษตรกร 

อาจต้องหยุดด�าเนินกิจการ เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มเกษตรกรแยกตามอาชีพเกษตรกร ณ วันที่  

30 กันยายน 2563 พบว่า กลุ่มเกษตรกร ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเกษตรกรท�านา จ�านวน 1,641 แห่ง  

หรือร้อยละ 46.02 รองลงมาเป็นกลุ่มเกษตรกรท�าสวน จ�านวน 786 แห่ง หรือร้อยละ 22.04  

ของกลุ่มเกษตรกรทั้งสิ้น

ท�าไร่ ลดลงร้อยละ 6.42

เลี้ยงสัตว์ 
ลดลงร้อยละ 4.25

ท�าสวน ลดลงร้อยละ 10.69 ท�านา ลดลงร้อยละ 6.58

เลี้ยงสัตว์น�้า 
ลดลงร้อยละ 3.64

อื่นๆ คงที่ร้อยละ 0.00
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  จ�ำนวนสมำชกิ

กลุม่เกษตรกร ในภาพรวม ปี 2563 มสีมาชกิกลุม่เกษตรกร จ�านวน 392,364 คน มอีตัราลดลง 

จากปีก่อน ร้อยละ 7.46 เนื่องจากลดลงตามจ�านวนกลุ่มเกษตรกรท่ีไม่สามารถส่งข้อมูลงบการเงิน 

ประจ�าปีได้ตามก�าหนด ซึ่งบางกลุ่มเกษตรกรอาจต้องหยุดด�าเนินกิจการ มีผลต่อจ�านวนสมาชิก  

หากเปรยีบเทยีบกบัจ�านวนสมาชกิกลุม่เกษตรกรจ�าแนกตามอาชพี ณ 30 กันยายน. 2563 พบว่า จ�านวน

สมาชิกของกลุ่มเกษตรกร ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเกษตรกรท�านา จ�านวน 201,072 คน หรือร้อยละ 51.25  

แต่มจี�านวนสมาชกิลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6.58 รองลงมาเป็นกลุ่มเกษตรกรท�าสวน จ�านวน 92,304 คน  

หรือร้อยละ 23.53 ของจ�านวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรทั้งสิ้น กลุ่มเกษตรกรจ�าแนกตามอาชีพมีจ�านวน

สมาชิกลดลงจากปีก่อน ยกเว้นกลุ่มเกษตรกรอื่น ที่มีจ�านวนสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 0.86
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  กำรบรหิำรเงินทนุ

จากโครงสร้างทางการเงนิของกลุ่มเกษตรกร ในปี 2563 พบว่า แหล่งเงนิทนุของกลุ่มเกษตรกร

ส่วนใหญ่มาจากหนี้สินทั้งสิ้น 2,539.42 ล้านบาท หรือร้อยละ 53.22 ของเงินทุนทั้งสิ้น

ด้านแหล่งลงทุน กลุม่เกษตรกรน�าเงินทนุดังกล่าวไปลงทนุในสนิทรพัย์ท้ังสิน้ 4,771.31 ล้านบาท  

เมือ่พิจารณาการบรหิารเงินทนุของกลุ่มเกษตรกร พบว่า มีอตัราการเติบโตของหนีสิ้นมากกว่าการเติบโต

ของทุน และมีหนี้สินต่อทุน เท่ากับ 1.14 เท่า แสดงให้เห็นว่าหนี้สินมีมากกว่าทุนของกลุ่มเกษตรกร 

ส่วนใหญ่จะเป็นหนี้สินหมุนเวียน เป็นหนี้ที่เกิดจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น  

โดยภาพรวมของกลุ่มเกษตรกร มีส่วนขาดแห่งทุน จ�านวน 184 แห่ง จ�านวน 207.89 ล้านบาท  

เมื่อน�าเงินไปลงทุน ส่วนใหญ่น�าไปลงทุนในสินทรัพย์หมุนเวียนซึ่งมากกว่าหนี้สินหมุนเวียน 1.93 เท่า 

จะเห็นได้ว่า กลุ่มเกษตรกรมีสภาพคล่องที่สามารถช�าระหนี้สินให้กับเจ้าหนี้ได้เป็นอย่างดี
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จากการบริหารเงินของกลุ่มเกษตรกร ในด้านเงินทุนที่ได้มา พบว่า เงินทุนส่วนใหญ่มาจาก

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น ร้อยละ 29.02  รองลงมาเงินรับฝาก ร้อยละ 12.96  

และจากทนุของกลุม่เกษตรกร ร้อยละ 46.78 ในจ�านวนน้ีเป็นทนุเรอืนหุน้ ร้อยละ 21.29 และทนุส�ารอง 

ร้อยละ 20.57 เมื่อพิจารณาถึงความเส่ียงของกลุ่มเกษตรกรระหว่างหนี้สินและทุนของกลุ่มเกษตรกร 

พบว่า กลุ่มเกษตรกรมีหนี้สินมากกว่าทุน เท่ากับ 1.14 เท่า เนื่องจากหนี้สินกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่

เป็นเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น ซึ่งมีภาระค่าใช้จ่ายเก่ียวกับดอกเบ้ียเป็นหนี้สิน 

ที่ต้องจ่ายให้กับแหล่งเงินกู้จากภายนอก ดังนั้นจึงต้องบริหารเงินทุนของกลุ่มเกษตรกรที่มีจ�านวนมาก

เพื่อให้มีผลตอบแทนที่คุ้มค่า
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แหล่งใช้ไปของเงินทุน
จากการบรหิารเงินทนุของกลุม่เกษตรกรในด้านการน�าเงนิทนุไปลงทนุ พบว่า เงนิทนุส่วนใหญ่

น�าไปให้บริการแก่สมาชกิโดย การให้สนิเชือ่ทัง้ในรปูสนิเชือ่ระยะสัน้ และระยะยาว ร้อยละ 33.63 และ 

ร้อยละ 10.93 (รวมร้อยละ 44.56) ตามล�าดับ และไว้ใช้ในการบริหารสภาพคล่องด้านเงินสด และ 

เงินฝากธนาคาร ร้อยละ 30.60 หากพิจารณาการบริหารเงินระหว่างเงินทุนที่ได้มากับเงินทุนที่ใช้ไป 

จะเห็นว่า กลุ่มเกษตรกรมีทุนหมุนเวียนเพียงพอ สามารถน�าเงินไปช�าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ได้ตามก�าหนด 

โดยมสีนิทรพัย์หมนุเวยีนมากกว่าหนีส้นิหมนุเวยีน ในสดัส่วน 1.93 เท่า และมอีตัราเตบิโตของสนิทรพัย์  

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.13 แต่อย่างไรก็ตามมีหนี้ที่สามารถช�าระได้ตามก�าหนด ร้อยละ 76.48 ลดลงจาก 

ปีก่อน ซึ่งกลุ่มเกษตรกร ควรพิจารณาวางแผนการให้สินเชื่ออย่างรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อไม่เกิดการ

ผิดนัดช�าระหนี้และสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ที่ส่งผลให้การท�าก�าไรและผลตอบแทนลดลงด้วย

หนี้ถึงก�าหนดช�าระ 

และหนี้ที่ช�าระไม่ได้ตามก�าหนด

2,563.66 ล้านบาท (ลดลง)
ร้อยละ (2.04) 

หนี้ที่ช�าระไม่ได้ตามก�าหนด
603.84 ล้านบาท 
ร้อยละ 23.55

เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.13 

ในปี 2563 กลุ่มเกษตรกรภาพรวมมีหนี้ถึงก�าหนด

ช�าระ ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 2.04 และหนี้ที่ช�าระ

ไม่ได้ตามก�าหนด เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 4.13  

คิดเป็นร้อยละ 23.55 ของหนี้ถึงก�าหนดช�าระ แสดงว่า

กลุ่มเกษตรกรในภาพรวมปี 2563 มีลูกหนี้ที่ไม่สามารถ

ช�าระหนี้คืนให้กับกลุ ่มเกษตรกรได้ตามก�าหนดเวลา  

ดังนั้นผู้บริหารกลุ่มเกษตรกรควรมีกลยุทธ์การบริหาร 

ลูกหนี้ให้รัดกุม และติดตามทวงถามหนี้อย่างสม�่าเสมอ 

เพื่อรักษาสภาพคล่องของกลุ่มเกษตรกร
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  กำรด�ำเนนิธรุกจิ

ในปี 2563 กลุ่มเกษตรกรด�าเนินธุรกิจในด้านต่างๆ ได้แก่ ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจรับฝากเงิน ธุรกิจ

จัดหาสินค้ามาจ�าหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลิตผล ธุรกิจแปรรูปผลิตผล และธุรกิจให้บริการและส่งเสริม

การเกษตร มีมูลค่าธุรกิจรวมทั้งสิ้น 6,196.81  ล้านบาท (เฉลี่ย 516.40 ล้านบาท/เดือน) ลดลงจาก

ปี 2562 ร้อยละ 4.84  โดยธุรกิจสินเชื่อมีมูลค่าสูงสุด ร้อยละ 36.68  ซึ่งทั้งหมด  เป็นการให้สินเชื่อ

แก่สมาชิก รองลงมาเป็นธุรกิจรวบรวมผลิตผล ร้อยละ 36.12 ของมูลค่าธุรกิจทั้งสิ้น  คาดการณ์ในปี 

2564 มีมูลค่าธุรกิจ 5,538.16 ล้านบาท มีแนวโน้มลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 10.63 จากกราฟจะเห็น

ได้ว่ามูลค่าธุรกิจกลุ่มเกษตรกรลดลงต่อเนื่องทุกปี

ในระหว่างปี 2563 กลุ่มเกษตรกรให้บริการสินเชื่อทั้งสิ้น 2,273.11 ล้านบาท หรือร้อยละ 

36.68 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 1.14 โดยอยู่ในสินเชื่อระยะสั้น 1,960.27 ล้านบาท ร้อยละ 83.82 

และสินเชื่อในระยะยาว 312.84 ล้านบาท ร้อยละ 16.18 ส่วนใหญ่ให้สมาชิกกู้ จ�านวน 2,273.11  

ล้านบาท ร้อยละ 100 ของสินเช่ือทั้งสิ้น ดังนั้น กลุ่มเกษตรกรต้องพิจารณาการบริหารจัดการ 

ในการติดตามการช�าระหนี้ของสมาชิกให้เป็นไปตามก�าหนด เพื่อมิให้เกิดความเสี่ยงด้านความเพียงพอ 

ของเงินทุน ในการช�าระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ และการขาดสภาพคล่องทางการเงินของกลุ่มเกษตรกร

กลุ่มเกษตรกรวบรวมผลิตผล ทั้งสิ้น 2,238.05 ล้านบาท หรือร้อยละ 36.12 ลดลงจากปีก่อน

ร้อยละ 15.33 ส่วนใหญ่รวบรวมผลิตผลยางพารา 1,813.75 ล้านบาท ร้อยละ 81.04 รองลงมาเป็น

ข้าวเปลือก 162.58 ล้านบาท ร้อยละ 7.26
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  เงนิออมและหนีส้นิต่อสมำชกิ

ในปี  2563 สมาชกิของกลุม่เกษตรกรมกีารสะสมเงนิออมในรปูของเงนิรบัฝากและทนุเรอืนหุน้

ไว้กบักลุม่เกษตรกร จ�านวน 1,466.09 ล้านบาท เพิม่ข้ึนจากปี 2562 ร้อยละ 5.35 คิดเป็นเงนิออมเฉลีย่

ต่อสมาชกิเท่ากบั 3,736.55 บาท เพิม่ขึน้จากปี 2562 ร้อยละ 13.85 สมาชกิได้ก่อหนีก้บักลุม่เกษตรกร  

ในรูปของเงินกู้ยืม หนี้การค้าและหน้ีบริการอื่นๆ ส่วนใหญ่กู้ยืมไปใช้ค่าพันธ์ุพืช ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช 

ร้อยละ 54.51 หรือเรียกว่าหนี้สินของสมาชิกต่อกลุ่มเกษตรกรจ�านวน 2,704.41 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 

จากปี 2562 ร้อยละ 3.21 คิดเป็นหนี้สินเฉลี่ยต่อสมาชิกเท่ากับ 6,892.61 บาท/คน เพิ่มข้ึน 

จากปี 2562 ร้อยละ 8.91 

หากพิจารณาสุขภาพการเงินของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร ปี 2563 พบว่า สมาชิกจะมีเงินออม

เฉลี่ยน้อยกว่าหนี้สินเฉลี่ย จ�านวน 1,238.32 บาท อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 พบว่า 

กลุ่มเกษตรกรจะมีเงินออมและหนี้สินของสมาชิก เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี

30.71%
54.51%

7.56%

6.04%

69.29%
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  ผลกำรด�ำเนนิงำน

ในปี 2563 การด�าเนินงานของกลุ่มเกษตรกร จ�านวน 3,566 แห่ง มีรายได้ทั้งสิ้น 4,095.74 

ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 11.63 ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 4,001.13 ล้านบาท หรือร้อยละ 97.69  

ของรายได้ทั้งสิ้น ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 11.14 ผลการด�าเนินงานก่อให้เกิดก�าไรสุทธิประจ�าปี  

ทั้งสิ้น 94.61 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.31 ของรายได้ทั้งสิ้น ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 28.35 ก�าไร

สทุธทิีล่ดลงจากปีก่อน เกดิจากค่าสดัส่วนรายได้จากขายและบรกิารทีล่ดลงจากปีก่อน ขณะทีค่่าใช้จ่าย

ทั้งสิ้นที่มีค่าสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
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รายได้จากการด�าเนินธุรกิจและรายได้อื่น

ต้นทุนและค่าใช้จ่ายจากการจัดหาเงินทุนและด�าเนินธุรกิจ

สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2563122



ภำวะเศรษฐกจิ

ภำคสหกรณ์ไทย



  บทสรปุ

เศรษฐกิจการเงินภาคสหกรณ์ไทย
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคสหกรณ์ไทย รวบรวมข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563  

มีจ�านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (รวมชุมนุมสหกรณ์) ทั้งสิ้น 9,660 แห่ง สถานะด�าเนินธุรกิจ  

หยุดด�าเนินธุรกิจ และไม่ด�าเนินธุรกิจ มีจ�านวนสมาชิก 12.15 ล้านคน ในการบริหารจัดการธุรกิจ 

สร้างมูลค่าทั้งสิ้น 2.28 ล้านล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.31 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP)  

ธรุกจิมกีารเตบิโตเพิม่ขึน้ ร้อยละ 0.55 โดยธรุกิจสนิเชือ่มลูค่าสงูสดุ ร้อยละ 56.57 ภายใต้ทนุด�าเนนิงาน  

3.53 ล้านล้านบาท เพิ่มข้ึนร้อยละ 4.94 เมื่อเทียบกับปี 2562 ซ่ึงมีแนวโน้มของทุนด�าเนินงาน 

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี นอกจากนี้ในการบริหารงานมีการเติบโตของก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3.61  

และผลตอบแทนต่อส่วนของทุน ร้อยละ 6.59  

ส�าหรับภาพรวมด้านความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง มีสัดส่วนหนี้สินมากกว่าทุน

ของสหกรณ์ 1.25 เท่า จะเห็นว่าทุนของสหกรณ์ไม่สามารถรองรับหนี้สินได้ทั้งหมด เจ้าหนี้มีความเสี่ยง  

ซึง่หนีส้นิและทนุของสหกรณ์ส่วนใหญ่มาจากเงนิรบัฝากและทนุเรอืนหุน้ของสมาชกิรวม เป็นร้อยละ 75.19  

โดยมีการเตบิโตของทนุมากกว่าการเตบิโตของหนี ้ ในขณะทีก่ารบริหารเงนิทนุโดยน�าสินทรพัย์ไปลงทนุ 

ก่อให้เกิดรายได้มีผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ร้อยละ 2.92 แต่มีอัตราลูกหน้ีค้างช�าระ ร้อยละ 5.22  

ของหนี้ที่ถึงก�าหนดช�าระ โดยมีทุนส�ารองต่อสินทรัพย์อยู่ที่ 0.04 เท่า เป็นทุนที่ไม่มีต้นทุนและ

ภาระผูกพันต้องจ่ายคืนแต่อย่างใด ทั้งนี้ ควรเร่งระดมทุนและทุนส�ารองเพิ่มข้ึนเพื่อให้สหกรณ์ 

มีความมั่นคงและเข้มแข็งทางการเงิน

วเิคราะห์ด้านสภาพคล่องทางการเงิน ในการด�าเนินงาน พบว่า ทนุหมนุเวยีนมไีม่เพยีงพอกับ

ภาระหนีส้นิระยะส้ันได้ทัง้หมด เนือ่งจากมสีนิทรพัย์หมนุเวยีนน้อยกว่าหนีสิ้นหมนุเวยีนอยูใ่นอตัราส่วน 

ทุนหมุนเวียน 0.54 เท่า แสดงให้เห็นว่า สหกรณ์มีการน�าเงินกู้ยืมระยะส้ันไปลงทุนในระยะยาว  

อาจมผีลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงนิในการด�าเนนิงานธรุกจิ โดยเฉพาะหนีส้นิส่วนใหญ่มาจากเงนิ

รบัฝากทีม่เีงือ่นไขถอนเมือ่ใดกไ็ด้ หากเมือ่ใดสมาชกิเกดิความไม่ไว้วางใจหรอืเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สมาชกิ

อาจลาออกหรอืถอนเงนิรบัฝากพร้อมกันจ�านวนมากหรือในคราวเดยีวกัน ซึง่สหกรณ์และกลุม่เกษตรกร 

ควรติดตามสถานการณ์และวางแผนรับมืออย่างรอบคอบต้องพิจารณาทั้งข้อดีและข้อเสีย หากต้องหา

แหล่งเงินทุนจากภายนอกที่มีต้นทุนสูงกว่าในการรักษาสภาพคล่องให้สมาชิกมีความไว้วางใจสามารถ

ด�าเนินธุรกิจต่อไปได้ด้วยดี

ผลการด�าเนินงาน ในปี 2563 ภาพรวมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีก�าไรสุทธิ 100,598 

ล้านบาท หรือร้อยละ 28.50 ของรายได้ทั้งสิ้น แยกเป็นด�าเนินงานแล้วมีผลก�าไรสุทธิ  7,750 แห่ง เป็น

เงิน 105,600 ล้านบาท และด�าเนินงานแล้วมีผลขาดทุนสุทธิ 1,843 แห่ง เป็นเงิน 5,002 ล้านบาท 

ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มสหกรณ์ภาคการเกษตรเกินกว่าครึ่ง เนื่องจากมีอาชีพเกษตรกรรมด้านการผลิต 

ภาคการเกษตรจะได้รบัผลกระทบจากการเกดิภยัแล้งหรอืน�า้ท่วมขงัในบางพืน้ที ่รวมทัง้การจดัหาตลาด  

นอกจากนี้เศรษฐกิจภายในและภายนอกยังคงฟื้นตัวต�่า จากการแพร่ระบาดของโรค COVIC-19  
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ประกอบกับความไม่แน่นอนทางการเมือง แม้ว่าจะมีมาตรการหลายด้านของภาครัฐออกมาช่วยเหลือ

ในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ตาม ซึ่งสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรควรค�านึงถึงการลงทุนในสินทรัพย์ 

ที่ก่อให้เกิดรายได้คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมทั้งติดตามประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องในการ

วางแผนล่วงหน้าอย่างรอบคอบ เพือ่ความอยูร่อดไม่ขาดทุนต่อเนือ่งในการด�าเนนิงานคงอยูเ่ป็นทีพ่ึง่พา 

ของสมาชิกต่อไป

  สภำพกำรด�ำเนนิงำน

ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคสหกรณ์ไทย ในปี 2563 เป็นการรวบรวมข้อมูลจากงบการเงิน 

ที่ผู ้สอบบัญชีแสดงความเห็นเสร็จเรียบร้อยแล้วและบันทึกเข้าในระบบสารสนเทศทางการเงิน 

ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ข้อมูลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน  2563 ซึ่งมีจ�านวนสหกรณ์ 

และกลุ่มเกษตรกร (รวมชุมนุมสหกรณ์)  ที่มีสถานะด�าเนินธุรกิจ ไม่ด�าเนินธุรกิจ หยุดด�าเนินธุรกิจ ดังนี้

จ�านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร / สมาชิก (รวมชุมนุมสหกรณ์) 
จ�านวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (รวมชุมนุมสหกรณ์) รวบรวมได้ท้ังสิ้น 9,660 แห่ง  

ประกอบด้วย 3 กลุม่ คือ 1) กลุม่สหกรณ์ภาคการเกษตร (เกษตร ประมง นคิม) 3,234 แห่ง ร้อยละ 33.48  

ของจ�านวนท่ีรวบรวมท้ังสิ้น  2) กลุ่มสหกรณ์นอกภาคการเกษตร (ร้านค้า บริการ ออมทรัพย์  

เครดิตยูเน่ียน) 2,860 แห่ง ร้อยละ 29.61 และ 3) กลุ่มเกษตรกร 3,566 แห่ง ร้อยละ 36.91  

มจี�านวนสมาชกิทัง้สิน้ 12.15 ล้านคน คดิเป็นร้อยละ 18.36 ของประชากรไทยทัง้สิน้ (จากกรมการปกครอง 

66.19 ล้านคน)
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  กำรบรหิำรเงินทนุ

ภาคสหกรณ์ไทยมทีนุด�าเนนิงานทัง้สิน้ 3.53 ล้านล้านบาท มแีนวโน้มของทนุด�าเนนิงานเพิม่ขึน้

อย่างต่อเนือ่งทกุปี ซึง่ทนุด�าเนนิงานดงักล่าว ประกอบด้วย ทนุของสหกรณ์เอง  ร้อยละ 44.53 ส่วนหน้ีสิน  

ร้อยละ 55.47 ซึ่งหนี้สินเป็นเงินรับฝากจากสมาชิกสูงสุด ร้อยละ 37.88 โดยทุนด�าเนินงานสูงสุดอยู่ 

ที่สหกรณ์นอกภาคการเกษตร ร้อยละ 91.34 ของทุนด�าเนินงานทั้งสิ้น รองลงมาเป็นสหกรณ ์

ภาคการเกษตร และกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ  8.53 และ 0.13 ตามล�าดับ

ทุนด�าเนินงาน ปี 2563
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แหล่งที่มาของทุนด�าเนินงาน

ในภาพรวมแหล่งที่มาของเงินทุนด�าเนินงานได้มาจากหนี้สิน ร้อยละ 55.47 และจากส่วนทุน

ของสหกรณ์เอง ร้อยละ 44.53 โดยมาจากการก่อหนี้มากกว่าจากทุนของสหกรณ์ ด้านความเพียงพอ 

ของเงินทุนต่อความเสี่ยงอยู่ในสัดส่วนหนี้สินต่อทุนของสหกรณ์ 1.25 เท่า แสดงให้เห็นว่า ทุนของ 

สหกรณ์ไม่สามารถรองรับหนี้สินได้ทั้งจ�านวน แต่หนี้สินส่วนใหญ่มาจากแหล่งทุนภายใน ซึ่งเป็น 

เงินรับฝากจากสมาชิก ร้อยละ 37.88 และทุนของสหกรณ์ ส่วนใหญ่จากสมาชิกสะสมทุนเรือนหุ้น  

ร้อยละ 37.31 ของเงินทุนด�าเนินงานทั้งสิ้น ดังนั้น สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรควรให้ความส�าคัญ 

กับการระดมทุนเพิ่มขึ้น รวมทั้งสะสมทุนส�ารองเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิก

ในการร่วมลงทุนกับสหกรณ์ต่อไป

หากวิเคราะห์ด้านหนีส้นิเปรียบเทียบกบัทนุของสหกรณ์ พบว่า มกีารเตบิโตของทนุของสหกรณ์

มากกว่าการเติบโตของหนี้สิน โดยทุนของสหกรณ์เติบโตเพิ่มข้ึนจากปีก่อน ร้อยละ 5.99 และหนี้สิน

เติบโตเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 4.12 มีผลตอบแทนต่อส่วนของทุน ร้อยละ 6.59

อย่างไรก็ตาม สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรควรพิจารณาด้านเงินรับฝากจากสมาชิกให้อยู่ใน

ปรมิาณทีเ่หมาะสม เนือ่งจากเงนิรบัฝากทีม่เีงือ่นไขถอนเมือ่ใดกไ็ด้ หากมสีมาชกิมาถอนเงนิจ�านวนมาก

พร้อมกนั ดงันัน้ สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรควรตดิตามสถานการณ์และเตรยีมความพร้อมในการวางแผน

ไว้ล่วงหน้าหากเกิดวิกฤตหรือสมาชิกเกิดความไม่มั่นใจในการบริหารงานของสหกรณ์

แนวโน้มในปี 2564 คาดว่า ทุนด�าเนินงานของภาคสหกรณ์ไทยประมาณ 3.80 ล้านล้านบาท 

หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.64
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แหล่งใช้ไปของทุนด�าเนินงาน

แหล่งใช้ไปของเงินทุนภาคสหกรณ์ไทย ในภาพรวมน�าไปลงทุนโดยการปล่อยสินเชื่อสูงสุด  

ร้อยละ 70.45 ของทุนด�าเนินงานทั้งสิ้น รองลงมาเป็นเงินลงทุนและเงินฝากสหกรณ์อื่น ร้อยละ 15.47 

และร้อยละ 6.02 ตามล�าดบั ส่วนใหญ่ให้เงนิกูย้มืแก่สมาชกิ ร้อยละ 66.93  มหีนีช้�าระไม่ได้ตามก�าหนด 

ร้อยละ 5.22 ของหนี้ถึงก�าหนดช�าระทั้งสิ้น 

หากวิเคราะห์ด้านสภาพคล่องในการด�าเนินงาน โดยพิจารณาจากแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไป 

ของทนุด�าเนนิงาน พบว่า สนิทรพัย์หมุนเวยีนต่อหนีส้นิหมนุเวยีน อยูใ่นอตัราส่วนทนุหมนุเวยีน 0.54 เท่า  

แสดงว่า เงนิทนุหมนุเวียนมไีม่เพียงพอในการช�าระหนีส้นิระยะสัน้ได้ทัง้จ�านวน ส่งผลให้ขาดสภาพคล่อง

ในการด�าเนินงาน ไม่สามารถน�าเงินไปให้กับเจ้าหนี้ระยะสั้นได้เมื่อถึงก�าหนดช�าระ  

ดงันัน้ สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรควรพจิารณาด้านน�าเงนิทีไ่ด้มาไปลงทนุให้เหมาะสม รวมทัง้ 

ในการลงทุนต้องพิจารณาว่าสินทรัพย์ที่น�าไปลงทุนก่อให้เกิดรายได้และถูกใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หรือไม่ เพราะจะส่งผลต่อสภาพคล่องทางการเงินของสหกรณ์ หากไม่มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอ

อาจท�าให้สมาชิกขาดความเช่ือมั่นเปลี่ยนใจไม่ร่วมลงทุนกับสหกรณ์ ท�าให้สหกรณ์ไม่สามารถด�าเนิน

ธุรกิจต่อไปได้ ซึ่งผู้บริหารสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรควรพิจารณาในการวางแผนด�าเนินงานล่วงหน้า  

เพื่อแก้ไขและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการด�าเนินงานได้ทันที
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  กำรจัดกำรธรุกจิ 

ผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของภาคสหกรณ์ไทย

ในปัจจบุนัสถานการณ์ทัว่โลกต่างประสบปัญหาวกิฤตเศรษฐกิจได้รบัผลกระทบจากสถานการณ์

แพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ขณะเดียวกันในประเทศไทยมีการระบาดระลอกใหม่ ซึ่งสถานการณ์

ยังคงมีความไม่แน่นอนสูง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในทุกภาคส่วน 

ธุรกิจต่าง ๆ ต้องเผชิญกับภาวะชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความขัดแย้งและความไม่แน่นอน

ทางการเมืองในประเทศก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ ส�าหรับธุรกิจของสหกรณ์ 

และกลุ่มเกษตรกรไทยนั้น ถือเป็นหน่วยเศรษฐกิจฐานรากที่ส�าคัญทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งม ี

สมาชิกทั้งสิ้น 12 ล้านคนเศษ ย่อมได้รับผลกระทบเช่นกัน

ผลการด�าเนินธุรกิจของภาคสหกรณ์ไทย จ�านวน 9,660 แห่ง สามารถด�าเนินธุรกิจสร้างมูลค่า 

ทั้งสิ้น 2.28 ล้านล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 14.31 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP)  

โดยภาพรวมมีการเติบโตของธุรกิจ ร้อยละ 0.55 เนื่องมาจากผลการด�าเนินธุรกิจ 3 ด้าน มีการเติบโต 

ของธุรกิจเพิ่ม ข้ึน ได ้แก ่  ธุรกิจให ้บริการและส ่งเสริมการเกษตร ธุรกิจรับฝากเงิน และ 
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ธุรกิจแปรรูปผลิตผล ส่วนธุรกิจจัดหา

สินค้ามาจ�าหน่าย ธุรกิจสินเชื่อ ธุรกิจ

รวบรวมผลิตผลมีการเติบโตธุรกิจลดลง 

เนื่องจากปัจจัยผลกระทบมาจากปัญหา

ภัยแล้ง ประกอบกับเศรษฐกิจทั้งภายใน

และภายนอกประเทศ การส่งออกของ

สนิค้าทีม่แีนวโน้มหดตวัลงด้วย แนวโน้ม  

ปี 64 คาดว่า มูลค่าของธุรกิจเติบโต 

ลดลง ร้อยละ 0.01

การด�าเนินธุรกิจ

ในระหว่างปี 2563 ภาคสหกรณ์ไทยมกีารด�าเนินธรุกจิตามวตัถปุระสงค์หลกั รวม 6 ด้าน ได้แก่  

ธรุกจิสนิเชือ่  ธรุกจิรบัฝากเงนิ  ธรุกจิจดัหาสนิค้ามาจ�าหน่าย ธรุกิจรวบรวมผลติผล ธรุกจิแปรรปูผลติผล  

และธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตรมูลค่าทั้งสิ้น 2.28 ล้านล้านบาท รายละเอียดแต่ละธุรกิจ 

ตามล�าดับ ดังนี้

มูลค่าธุรกิจ (ล้านบาท) ในรอบ 3 ปี
และคาดการณ์ปี 2564
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อนัดบั 1 ธรุกจิสนิเชือ่ เป็นธรุกิจทีส่มาชกิให้ความส�าคญัค่อนข้างมากเป็นอนัดับหนึง่ มลูค่า 

1.29 ล้านล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 56.57 ของมลูค่าธรุกจิทัง้สิน้ ลดลงร้อยละ 2.55 เมือ่เทยีบกบัปี 2562  

คิดเฉลี่ยเดือนละ 107,320 ล้านบาท ส่วนใหญ่น�าไปใช้สอยส่วนตัวและในครัวเรือน ช�าระหนี้สินเดิม  

หากพิจารณาปัจจัยเสี่ยงของธุรกิจส่วนใหญ่เกิดจากการเรียกเก็บหนี้ท่ีช�าระไม่ได้ตามก�าหนด ร้อยละ  

5.22 เนื่องจากส่วนใหญ่สมาชิกมีรายได้ลดลง หนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น ไม่มีเงินมาช�าระหนี้สินได้ทัน  

ส่งผลต่อเงินทุนหมุนเวียนหรือขาดสภาพคล่องในการด�าเนินธุรกิจ ดังนั้นสหกรณ์ควรพิจารณา 

หามาตรการในการปล่อยสินเชื่อให้เหมาะสมรัดกุมยิ่งขึ้น และติดตามเรียกเก็บหนี้ให้ช�าระตามก�าหนด 

อันดับ 2 ธุรกิจรับฝากเงิน สมาชิกมีความสนใจเป็นอันดับสอง รองจากธุรกิจสินเช่ือ 

เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออม โดยสหกรณ์จะรับฝากเงินจากสมาชิก ประเภทออมทรัพย์หรือ

ออมทรัพย์พิเศษ และประเภทการรับฝากประจ�า มีมูลค่า 840,836 ล้านบาท คิดเฉลี่ยเดือนละ 70,070 

ล้านบาท เป็นร้อยละ 36.94 ของมูลค่าธุรกิจทั้งสิ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.51 เมื่อเทียบกับปี 2562 จะเห็น

ได้ว่า สมาชกิยงัคงมคีวามเชือ่มัน่และไว้วางใจระบบสหกรณ์ รวมทัง้ หวงัผลตอบแทนทีสู่งกว่าได้รบัจาก

ภายนอก อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าธุรกจิจะเติบโตเพิม่ข้ึน แต่กย็งัคงต้องระมดัระวงัเพราะสมาชิกมสีทิธทิีจ่ะ 

ถอนเงนิได้ตามเงือ่นไขของการรบัฝากหรอืลาออกจากการเป็นสมาชกิได้ทนัท ีดงันัน้ ควรเตรยีมความพร้อม

รับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน นอกจากนี้ ควรพิจารณาถึงอัตราดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเงินรับฝาก 

ให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้มีปริมาณมากจนเกินไป

มูลค่าธุรกิจสินเชื่อ ในรอบ 3 ปี

ลบ. ลบ. ลบ.
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อนัดบั 3 ธรุกจิจดัหาสนิค้ามาจ�าหน่าย เป็นการลงทนุโดยจดัหาสนิค้าอปุโภคและบรโิภค

มาจ�าหน่าย มูลค่า 55,651 ล้านบาท คิดเฉลี่ยเดือนละ 4,638 ล้านบาท เป็นร้อยละ 2.44 ของมูลค่า

ธุรกิจรวมทั้งสิ้น ลดลงร้อยละ 8.11 เมื่อเทียบกับปี  2562 เนื่องจากปัจจัยเศรษฐกิจทั้งภายในและ 

ภายนอกมผีลกระทบกับการด�าเนนิธรุกจิของภาคสหกรณ์ไทยเช่นกนั โดยเฉพาะการผลติภาคเกษตรลดลง  

ส่งผลต่อรายได้ของสมาชิกรวมทั้งปัญหาหนี้ครัวเรือนที่เพิ่มข้ึน ท�าให้สมาชิกมีก�าลังซื้อน้อยลงด้วย  

โดยในปี 2563 จัดหาสินค้าประเภทน�้ามันเชื้อเพลิงมูลค่าสูงสุด เป็นร้อยละ 47.46 ของมูลค่าธุรกิจ

จัดหาสินค้ามาจ�าหน่ายทั้งสิ้น 

อนัดบัที ่4 ธรุกจิรวบรวมผลติผล สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจดัหาตลาดและขายผลติผล

ให้ได้ราคาท่ีเป็นธรรม ในปี 2563 มีการรวบรวมผลิตผล มูลค่า 71,496 ล้านบาท คิดเฉล่ียเดือนละ 

5,958 ล้านบาท เป็นร้อยละ 3.14 ของมูลค่าธุรกิจทั้งสิ้น ลดลงร้อยละ 1.37 เมื่อเทียบกับปี 2562  

เนือ่งจากในพืน้ทีบ่างแห่งประสบกบัปัญหาภยัแล้งและบางพืน้ทีม่ฝีนตกหนกัปรมิาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย  

เช่น ยางพารา ส�าหรับภาคสหกรณ์ไทย พบว่า รวบรวมผลผลิตยางพารามูลค่าสูงสุด 25,290  

ล้านบาท (ปริมาณ 765,228 ตัน) ขณะที่มีความต้องการใช้จากทั้งภายในและภายนอกประเทศเพิ่มขึ้น 

อย่างต่อเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ทั่วโลกที่ส่งผลให้มีความต้องการใช้ถุงมือยาง

มากขึ้น
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อันดับท่ี 5 ธุรกิจแปรรูปผลิตผล เป็นการรวบรวมผลิตผลจากสมาชิกและไม่ใช่สมาชิก 

มาเพื่อแปรรูปมูลค่าทั้งสิ้น 18,598 ล้านบาท  คิดเฉลี่ยเดือนละ 1,550 ล้านบาท เป็นร้อยละ 0.82 ของ

มลูค่าธรุกจิทัง้สิน้ เพิม่ขึน้ร้อยละ 0.96 เมือ่เทยีบกบัปี  2562 พบว่า มกีารแปรรปูผลผลติยางพารามลูค่า 

สูงสุด 5,573.25 ล้านบาท โดยสหกรณ์ภาคการเกษตรมีมูลค่าธุรกิจแปรรูปผลิตผลสูงสุด 17,893  

ล้านบาท หรือร้อยละ 96.78 ของมูลค่าธุรกิจแปรรูปผลิตผลทั้งส้ิน รองลงมาเป็นกลุ่มเกษตรกรและ

สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 625 และ 80 ล้านบาท ตามล�าดับ

อนัดบัที ่6 ธรุกจิให้บรกิารและส่งเสรมิการเกษตร การด�าเนนิธรุกิจให้บรกิารมลูค่าทัง้ส้ิน  

1,950 ล้านบาท เฉลี่ยเดือนละ 163 ล้านบาท เป็นร้อยละ 0.09 ของมูลค่าธุรกิจทั้งสิ้น โดยสหกรณ ์

ภาคการเกษตรมีมูลค่าธุรกิจให้บริการสูงสุด 1,135 ล้านบาท หรือร้อยละ 58.2 ของมูลค่าธุรกิจ 

ให้บริการทั้งสิ้น รองลงมาเป็นสหกรณ์นอกภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 40.71 และ 1.08 

ตามล�าดับ
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  ผลกำรด�ำเนนิงำน

จากการด�าเนนิงาน ในปี 2563 แม้ว่าในภาพรวมจะมรีายได้สงูกว่าค่าใช้จ่าย โดยมรีายได้ทัง้สิน้ 

353,030 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากธุรกิจหลัก ร้อยละ 97.76 และค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 252,432 

ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากต้นทนุธรุกจิ ร้อยละ 59.27 มผีลให้มกี�าไรสุทธ ิ100,598 ล้านบาท หรอืร้อยละ 

28.50 ของรายได้ทั้งสิ้น โดยแยกสหกรณ์มีผลก�าไรสุทธิ 7,750 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 80.23 ของจ�านวน

สหกรณ์ที่รวบรวมได้ทั้งสิ้น เป็นจ�านวนเงิน 105,600 ล้านบาท สหกรณ์ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 1,843 แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ 19.08 ของสหกรณ์ที่รวบรวมได้ทั้งสิ้น จ�านวนเงิน 5,002 ล้านบาท

ผลการด�าเนินงาน (ล้านบาท) ปี 2563
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  กำรออมและภำระหนีส้นิของสมำชกิ

เงินออมและหนี้สินต่อสมาชิก
สมาชกิของภาคสหกรณ์ไทยมเีงนิออมทัง้สิน้ 2.65 ล้านล้านบาท โดยสมาชกิมกีารสะสมเงนิออม 

ไว้กับสหกรณ์ในรูปของเงินรับฝาก 1.34 ล้านล้านบาท และสะสมทุนเรือนหุ้น 1.32 ล้านล้านบาท  

ในขณะเดียวกันสมาชิกใช้บริการในรูปเงินกู้ยืม ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้บริการกับสหกรณ์เพื่อน�าไป 

ใช้ประโยชน์ในการลงทุนเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นหนี้สินของสมาชิก 2.39 ล้านล้านบาท 

ในภาพรวมสมาชิกมีเงินออมเฉลี่ยมากกว่าหนี้สินเฉลี่ย เท่ากับ 21,491 บาท/คน หรือเท่ากับ 1.11 เท่า

เงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิก (บาท/คน) หนี้สินเฉลี่ยต่อสมาชิก (บาท/คน)

เงินออมของสมาชิก

เงินออมเฉลี่ยและหนี้สินเฉลี่ยต่อสมาชิก (บาท) ในรอบ 5 ปี

หนี้สินของสมาชิก
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  กำรเตอืนภยัและเฝ้ำระวังทำงกำรเงนิ

การเตือนภยัและเฝ้าระวงัทางการเงินด้วยเครือ่งมอืเตอืนภยัทางการเงนิ CFSAWS:ss เพือ่เป็น

สัญญาณเตือนภัยทางการเงินให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ส�าหรับใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการ

ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ให้มีความเข้มแข็งและเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังทางการเงิน ประกอบด้วย 

(1) อัตราลูกหนี้ช�าระหนี้ได้ตามก�าหนด 

(2) อัตราค่าใช้จ่ายด�าเนินงานต่อก�าไร (ก่อนหักค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน) 

(3) อัตราทุนส�ารองต่อสินทรัพย์ โดยประยุกต์ใช้ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินของ

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร CFSAWS:ss (Cooperative Financial Surveillance and Warning 

System: Set Standard) 

ซึ่งมีค่าเทียบเคียงของอัตราส่วนมาตรฐานทางการเงิน แบ่งเป็น 3 ระดับ 

1) ระดับดี  2) ระดับพอใช้  3) ระดับควรปรับปรุง มีดังนี้

ผลการจัดระดับการเตือนภัยทางการเงิน ปี 2563

ในปี 2563 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ส่วนใหญ่มีลูกหนี้ช�าระหนี้ได้ตามก�าหนด อยู่ในระดับ 

ดี-พอใช้ ร้อยละ 70.73 (5,760 แห่ง) และระดับต้องปรับปรุง ร้อยละ 29.27 (2,383 แห่ง)  

ส่วนค่าใช้จ่ายด�าเนินงานต่อก�าไร (ก่อนหักค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน) อยู่ในระดับดี-พอใช้ ร้อยละ 70.86  
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ระดับวิเคราะห์เฝ้าระวังทางการเงิน

(6,798 แห่ง) และระดับต้องปรับปรุง ร้อยละ 29.14 (2,795 แห่ง) และทุนส�ารองต่อสินทรัพย์อยู่ใน 

ระดับดี-พอใช้ ร้อยละ 49.52 (4,784 แห่ง) และระดับควรปรับปรุง ร้อยละ 50.48 (4,876 แห่ง) 

ภาพรวมระดับเพื่อเฝ้าระวังทางการเงิน มี 4 ระดับ ผลการวิเคราะห์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ 

มากขึ้น ร้อยละ 36.43 จ�านวน 3,495 แห่ง รองลงมาเป็น ระดับปกติ ร้อยละ 33.72 จ�านวน  

3,235 แห่ง ระดับพิเศษ ร้อยละ 21.85 และระดับพิเศษเร่งด่วน ร้อยละ 8 จ�านวน 767 แห่ง 
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  พชืเศรษฐกิจและพืชพลงังำนทีส่�ำคญั

พืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ส�าคัญ ซึ่งล้วนเป็นสินค้า 

ทางการเกษตรทีอ่ยูใ่นความต้องการของตลาดมมีลูค่าทัง้สิน้ 55,652 ล้านบาท แยกตามภมูภิาค ได้ดงันี้

หมายเหตุ : การแบ่งภาคภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
ของกรมการปกครองและการแบ่งตามภูมิภาคของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แบ่งออกเป็น 4 ภาค
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อันดับ 1 ยางพารา : มูลค่าการรวบรวม  25,290 ล้านบาท 

ยางพารา รวบรวมได้ในพ้ืนที ่57 จงัหวดั ผ่านเครอืข่ายสหกรณ์และ

กลุม่เกษตรกร 703 แห่ง มลูค่าการรวบรวมยางพาราทัง้สิน้ 25,290 ล้านบาท 

เฉลี่ยเดือนละ 2,108 ล้านบาท โดยพื้นที่ภาคใต้ 260 แห่ง รวบรวมได้สูงสุด 

มูลค่า 13,783 ล้านบาท (340,537 ตัน) ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดสงขลา  

52 แห่ง รวบรวมได้สูงสุดมีมูลค่า 5,740 ล้านบาท (136,891 ตัน) รองมาเป็น พื้นที่ในภาคกลาง 5,685  

ล้านบาท (157,757 ตัน) และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมูลค่า 5,186 ล้านบาท (236,867 ตัน)  

อันดับ 2 ข้าวเปลือก : มูลค่าการรวบรวม 24,025 ล้านบาท

ข้าวเปลือก รวบรวมได้ในพื้นที่ 57 จังหวัด ผ่านเครือข่ายสหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกร 457 แห่ง มีมูลค่าการรวบรวมข้าวเปลือกทั้งสิ้น 24,025 

ล้านบาท เฉลีย่เดอืนละ 2,002 ล้านบาท โดยพืน้ทีภ่าคเหนอืรวบรวมผลผลติ

ข้าวเปลือกได้สูงสุด 163 แห่ง มีมูลค่า 11,493 ล้านบาท (1,280,312 ตัน) 

ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร 15 แห่ง รวบรวมได้สูงสุดมีมูลค่า 3,113 ล้านบาท ( 400,989 ตัน)  

รองมาเป็นพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7,956 ล้านบาท (613,571 ตัน) และภาคกลาง มูลค่า 

4,516 ล้านบาท (554,997 ตัน)
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อันดับ 3 ข้าวโพด : มูลค่าการรวบรวม 2,373 ล้านบาท

ข ้าวโพด รวบรวมได ้ ในพื้นที่  38 จั งหวัด  

ผ่านเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 170 แห่ง มีมูลค่า

การรวบรวมข้าวโพดทั้งสิ้น 2,373 ล้านบาท เฉลี่ยเดือนละ 

198 ล้านบาท โดยพื้นที่ภาคเหนือรวบรวมผลผลิตข้าวโพด

ได้สูงสุด 100 แห่ง มีมูลค่า 1,357 ล้านบาท (202,587 ตัน) ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์  

24 แห่ง รวบรวมได้สูงสุดมีมูลค่า 280 ล้านบาท (46,032 ตัน) รองมาเป็นพื้นที่ในภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ 866 ล้านบาท (108,463 ตัน)  และภาคกลาง 150 ล้านบาท (23,514 ตัน)

อันดับ 4 ปาล์ม : มูลค่าการรวบรวม 1,952 ล้านบาท

ปาล์ม รวบรวมได้ในพืน้ที ่31 จังหวดั ผ่านเครอืข่าย

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 109 แห่ง มีมูลค่าการรวบรวม

ปาล์มทั้งสิ้น 1,952 ล้านบาท เฉลี่ยเดือนละ 163 ล้านบาท 

โดยพื้นที่ภาคใต้รวบรวมผลผลิตได้สูงสุด 63 แห่ง มีมูลค่า 

1,447 ล้านบาท (467,654 ตนั) ส่วนใหญ่อยูใ่นพืน้ทีจ่งัหวดั

กระบี่ 17 แห่ง รวบรวมได้สูงสุดมีมูลค่า 762 ล้านบาท ( 236,366 ตัน) รองมาเป็นพื้นที่ในภาคกลาง 

435 ล้านบาท (129,972 ตัน) และภาคเหนือ 49 ล้านบาท (18,464 ตัน)

อันดับ 5 มันส�าปะหลัง : มูลค่าการรวบรวม 1,516 ล้านบาท

มันส�าปะหลัง รวบรวมได้ในพื้นที่ 32 จังหวัด  

ผ่านเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 119 แห่ง มีมูลค่า

การรวบรวมมันส�าปะหลังทั้งสิ้น 1,516 ล้านบาท เฉลี่ย 

เดือนละ 126 ล้านบาท โดยรวบรวมมันส�าปะหลังในพื้นที ่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 65 แห่ง มีมูลค่าสูงสุด 1,107 

ล้านบาท (522,119 ตัน) ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (20 แห่ง) รวบรวมได้สูงสุด 

มีมูลค่า 495 ล้านบาท (230,146 ตัน)

อันดับ 6 อ้อย : มูลค่าการรวบรวม 496 ล้านบาท

อ้อย รวบรวมอยูใ่นพ้ืนที ่16 จงัหวดั ผ่านเครอืข่าย 

สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 24 แห่ง มีมูลค่าการรวบรวม 

อ้อยท้ังสิ้น 496 ล้านบาท เฉลี่ยเดือนละ 41 ล้านบาท  

โดยรวบรวมออ้ยในพื้นที่ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 15 แห่ง  

มูลค่าสูงสุด 447 ล้านบาท (440,653 ตัน) ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น 2 แห่ง รวบรวมได ้

สูงสุดมีมูลค่า 274 ล้านบาท (320,899 ตัน)

สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2563140



Thrift and Credit 
Cooperatives



  Summary

Thrift and Credit Cooperatives were set up by a group of people to lend their 

helping hands to one another in terms of economy by enhancing members to know 

how to save money and giving them loans for spending in needy situations. This kind 

of cooperative is a financial institute which differs from other kinds of cooperatives.  

It deducts stock dividends as well as liabilities from members’ salaries. Due to various 

occupational groups that were formed as thrift and credit cooperatives, a number of 

members and operating capital vary accordingly. Some thrift and credit cooperatives 

manage their capital with share capital and deposits whereas some who have not enough 

capital must ask for a loan to facilitate their members as a whole. The examples of 

sub-occupational groups are as follows; 1. Thrift and Credit Cooperative in Private Sector 

consists of Teachers, Universities, Other Governmental Organizations, Police, Military, 

Hospitals, Public Health 2. State Enterprises and 3. Private Organizations and others.

The Financial Information of Thrift and Credit Cooperatives is a part of data 

analysis derived from its performance and Financial Condition of Thrift and Credit 

Cooperatives throughout the country in the year 2020 as of 30 September 2020. The 

number of Thrift and Credit Cooperatives (excluding cooperative federation) conducting 

business, not conducting business, and stopping conducting business is 1,374 in total 

with 3.37 million members. Most of them are successful with the net profit of 1,330 

cooperatives equivalent to 96.80% of the whole amount of cooperatives. The total 

asset is 2.95 trillion Baht increasing 4.66% from the year 2019. 

As for the year 2020, the total business value is 1.72 trillion Baht decreasing 2.17% 

from the year 2019. The most business value is generated by credit business with the 

total income of 161,691.47 million Baht or 64% of the total business value. Net profit 

is 93,364.60 million Baht or 57.74% of the total income. The capital structure is 2.95 

trillion Baht consisting of liabilities 51.99% mostly are deposits from members and the 

cooperative shareholders’ equity 48.01% mostly is share capital. In terms of investment, 

most of the capital is used for giving loans 72.82% of the operating capital. In fact, 

thrift and credit cooperatives own assets of inferior quality or Non–Performing Loans 

(NPL) from loans giving equivalent to 10,005.63 million Baht or 4.17% of the borrowers.
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Thrift and credit cooperatives for the year 2020, the most of members are 

officials and state enterprise officers. In the situation of the COVID-19 epidemic, the 

overview of thrift and credit cooperatives in 2020 remains unaffected since thrift and 

credit cooperatives already receive share payments and monthly payments from their 

members. Interestingly, the overall operating capital of thrift and credit cooperatives is 

2.95 trillion baht, accounting for 92% of the country’s annual government statement of 

expenditure for 2020. One of the things that thrift and credit cooperatives have to be 

careful when managing their capital is financial liquidity, as thrift and credit cooperatives 

have short-term assets that can be turned into cashless than half of their short-term 

debt, which is of great concern. If the overall thrift and credit cooperative lacks financial 

liquidity, the Thai economy may also have problems.

  Number of Cooperatives

In 2020, there are 1,374 thrift and credit cooperatives, 

a decrease of 0.07% from 2019.      
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  Number of Members

Thrift and credit cooperatives in 2020 have a total number 

of 3.37 million members, an increase of 1.20% from 2019. 

If considered by type of thrift and 

credit cooperatives, it was found that 

the most of their members were officials 

and state enterprise officers, accounting 

for 83% of the overall thrift and credit 

cooperative membership, which was 

related to the number of thrift and credit 

cooperatives.

If considering the number of thrift and credit cooperatives classified by types 

for 2020 and 2019, it was found that the number of public or state cooperatives sector 

and private or other thrift and credit cooperatives sector did not change much. Public 

and state enterprise thrift and credit cooperatives have more cooperatives than private 

or other sectors. This is because the public sector and state enterprises sector foresee 

opportunities of thrift and credit cooperatives as helping tools for their members who  

are officials and state enterprises officers. While setting up a thrift and credit  

cooperative of the private sector requires the approval of the business owner. If any 

business owners see setting up a thrift and credit cooperative as a burden, it will be 

difficult to set up a cooperative. 
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From the data of 2020, the number of thrift and credit cooperatives and 

the number of members are less than in 2019. The number of thrift and credit  

cooperatives was declined because some cooperatives went into liquidation with  

administrative problems, and a small number of members. However, there is no  

impact on the number of members of thrift and credit cooperatives that have increased 

every year.

  The Capital Management

In 2020, thrift and credit cooperatives have a total operating capital of 2.95 

trillion baht, accounting for 92% the country’s annual government statement of  

expenditure for 2020 (Thailand’s annual government statement of expenditure for 2020  

is 3.2 trillion baht. Source: Budget Bureau, Prime Minister’s Office), represents 15%  

of the total assets of locally registered commercial bank (Total assets of commercial  

banks registered in Thailand equal to 19.49 trillion baht. Source: Bank of Thailand).  

If ranking the total assets of financial institutions in the Thai economy in 2020,  

it is found that thrift and credit cooperatives are ranked 5th among commercial banks 

in country. Therefore, if thrift and credit cooperative manages their capital with risks 

and faces problems, whether in terms of liquidity or transparency, it may affect the 

financial stability of the national economic system.
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The overall source of funding for thrift and credit cooperatives in 2020 comes  

from debt financing (52% of the operating capital) and the cooperative’s equity  

(48% of the operating capital). The majority of debt and equity of thrift and credit  

cooperatives are stock capital 39.85% and deposits from members 36.92%. This means 

the source of funds for thrift and credit cooperative comes from the owners’ equity 

equal to 76.77% of the total operating capital.

The most of thrift and credit cooperatives’ debt financing are short-term  

(current) liabilities which is 46.62% of total operating capital. Thrift and credit  

cooperatives provided their operating capital to invest in short-term (current) assets 

only 21.78%, resulting in financial liquidity which is the current ratio (current assets per  

current liabilities) is 0.47 that means thrift and credit cooperatives have 100 baht  

short-term debts, but only 47 baht short-term assets can be settled debts. As a result,  

the financial liquidity of thrift and credit cooperatives is not as good as it should have 

been due to the fact that there are few short-term assets that can be converted into  

cash immediately than short-term current liabilities.
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The most of used sources of thrift and credit cooperatives in 2020 are long-term 

investments 77.85% of total assets, including receivables of long-term loans 64.85% and 

long-term investments 13% of total assets and short-term investments 11.32% of total 

assets which are short-term loans 7.97% and short-term investments 3.35% of assets.

Considering the financial structure of thrift and credit cooperatives in 2020,  

it is found that thrift and credit cooperatives have a relatively high risk on capital  

management because thrift and credit cooperatives use their long-term capital on 

investment rather than using short-term. If the thrift and credit cooperative has to pay 

back 7.16% to the short-term payables, together with their members who resign and 

withdraw 76.77% of deposits. This means thrift and credit cooperative has to pay 

83.93% of the total operating capital, the thrift and credit cooperative will not be 

able to recover the money immediately, as thrift and credit cooperatives have only 

14.40% of their short-term assets that can be instantly converted into cash, including  

3.08% of cash/bank deposits, 3.35% of short-term investments and 7.97% of short-

term loan receivables, so thrift and credit cooperatives still lost 69.53% of total  

operating capital. As a result, thrift and credit cooperatives may have to  

borrow more money from outside, which burden on thrift and credit cooperative  

increasing the interest expense then may affect the lower profit as well.

Another important aspect of the 2020 thrift and credit cooperatives’ capital 

management is that thrift and credit cooperatives bring their funds to loan 72.82%  

of their total assets. The remaining funds are invested in investments 16.35%  
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of the total assets. Loan receivables are at a lower risk than investments because 

providing loans to members or other cooperatives will receive a fixed interest as  

an income, while the return on investment is uncertain. The dividends that the thrift 

and credit cooperatives will receive depending on the performance of the business  

Short-term loans and Non-performing loan (NPL) 

In 2020, savings cooperatives increased 0.71% of short-term loan receivables 

from 2019 and non-performing loans (NPL) increased 11.51% from 2019, or 4.17%  

of short-term loan receivables. Which is higher than in 2019. This means the  

overall debt management of thrift and credit cooperatives in 2020 has poor receivable  

management due to the fact that thrift and credit cooperatives cannot collect debts 

of cooperatives, or if the investment is 

sold, the thrift and credit cooperatives 

may generate profit or loss.
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from their debtors on time which is higher than 2019. Therefore, the management of 

thrift and credit cooperatives should determine strategies on debtor management, 

for example, carefully stipulating conditions of loans, and regularly monitoring debt 

collection, etc.

  Business Value
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From the trends of the value of each business in 2021, it was found that both the 

loan and depository business will increase in value. The growth rate of the depository 

business will be greater than the loan business. If the business value is as expected in 

the future, the overall thrift and credit cooperative may have a problem with excess 

money (More income than expenses).

In 2020, thrift and credit cooperatives have two businesses, namely loan business, 

and depository business. The loan business has approximately double value than the 

depository business. Both aspects of business operation are acquired by members and 

are used by members in excess of 90% of the value of each business. This is related 

to the financial structure of thrift and credit cooperatives with the same proportion of 

deposits from members and loan receivables. 

However, the business operation ratio of thrift and credit cooperatives in 2020 

has decreased 2.17% from 2019 due to the value ratio of the loan business is decreased,  

which is higher than the increasing ratio of the depository business. That means  

members of thrift and credit cooperative need to borrow less, but want to deposit 

more money. This is because thrift and credit cooperatives’ interest rates are higher 

than other financial institutions, causing thrift and credit cooperatives to have burdens 

on higher interest deposits and excess money in thrift and credit cooperative system. 

Therefore, the management of thrift and credit cooperatives has to set attractive  

policies on giving loans to members in order to increase income by collecting interest 

and prevent overflowing in thrift and credit cooperative system.
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  Average Savings and Debts per Member

In 2020, thrift and credit cooperatives members have 2.26 trillion baht in savings, 

which is more than they owe cooperatives 2.03 trillion baht. Members expect a higher 

return in the form of dividends from shareholding and deposit interest than investing 

in other financial institutions.

As the amount of member savings is greater than the number of member debts. 

The resulting average savings per member is greater than the average debt per member. 

We speculate the average savings per member will be greater than the average debt 

per member in the future. 

  Operation Results

In 2020, overall thrift and credit cooperatives generate more incomes than ex-
penses, resulting in profitability. Most of their incomes is derived from the interest paid 
by members on loans. Followed by return on investments in the form of dividends and  
profits from disposal of investment. As for the expenses of thrift and credit  
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cooperatives, most of them are expenses on deposit interest and losses from the disposal 
of investments. On the other hand, expenses on doubtful and bad debts account have 
a very small ratio, which is in line with the monthly repayment scheme of members.

The management of thrift and credit cooperative is similar to financial  
institutions, this means it has higher interest rates for loans than the deposit  
interest rate. Thrift and credit cooperatives must control expenses as a way of getting 
to a profit, resulting in most of them are profitable with few of them experiencing  
losses. Management of thrift and credit cooperative with a loss must consider  
controlling costs and increasing income to make their cooperative profitable. If any 
thrift and credit cooperatives have suffered losses for many years, it may cause thrift 
and credit cooperative to cease business operations.
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All Type of 
Thai Cooperatives



  Summary

Currently, there are 7 types of cooperatives, in accordance with the 

Cooperative Act 1999, including agriculture cooperative, fishery cooperative, land  

settlement cooperative, consumer cooperative, service cooperative, thrift and credit 

cooperative, and Credit Union cooperative. Each type of cooperative operates differently, 

its objectives set out in the regulations, with the aim of promoting the socio-economic 

interests of its members through self-help and mutual assistance in accordance with 

cooperative principles.

Annual Essential Financial Information of All Types of Cooperatives is a part of 

the auditor-approved financial and performance analysis of all types of cooperatives  

(except Cooperative Federations) in 2020 (as of 30 September 2020). It reveals  

cooperatives which are conducting business, not conducting business, and stop  

conducting business. The number of cooperatives is 5,989 in total with 11,747,961 

members. The total assets value is 3.33 trillion Baht, a 4.44% rise from 2019.

The capital structure acquired of 3.33 trillion Baht, most of which was 46.06% of 

the cooperatives, followed by deposits from members 36.18%, loans and trade credit 

13.8%, deposits from other cooperatives 2.38%, and other liabilities 1.57%.

In terms of investments, it was found that most of them invested 71.53%  

in lending to their members and 14.60% in operating capital.

The total business value of all cooperatives is 2.08 trillion Baht, a 4.29% decrease 

from 2019. It was found that members gave the highest priority doing credit business 

at 58.94%, followed by 34.48% of deposits. Thrift and credit cooperatives operated 

credit and deposits business as a main, accounting for 82.82% of total business value.

The operating results for the year had a net profit of 98,924.42 million Baht, or 

29.67% of the total income of the cooperatives, a 3.24% increase from 2019.

In summary, in the overall picture of all types of cooperatives, it was found that 

in 2020, all types of cooperatives had an increase in operating capital from the previous  

year by 4.44% due to a 2.87% increase in debt, and a 6.35% increase in cooperative 

capital. Most of the funds are invested in long-term assets of 73.88%, with loans up to  

60.72%, which can be considered that all types of cooperatives have a high capital 

management risk. Since all types of cooperatives have a debt to equity ratio of 1.17 and 

a working capital ratio of only 0.54, all types of cooperatives may have a high impact on 
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  Cooperatives’ Operation Format

Cooperatives are registered under the Cooperative Act 1999 and amended. They 

have the objective of promoting the economic and social interests of their members 

by means of self-help and mutual assistance in accordance with the principles of  

cooperatives classified by their types, as follows:

Agricultural Cooperative Section consist of:-

Agricultural Cooperatives are established among agricultural professionals, 

and registered with the Registrar of Cooperatives to be juristic persons with the aim of 

members to operate together, assist each other to resolve the occupational difficulties 

of members, and raise the living standard of members.

Fisheries Cooperatives are established among fishermen to tackle  

occupational problems and obstacles that each fisherman can solve on his/her own. 

These individuals are united by the principles of self-help and mutual assistance.          

Land Settlement Cooperatives provide arable land to Thai people. They 

also establish infrastructure and facilities for residents, along with providing credit, 

inputs, and necessary items for agricultural processing, career promotion, as well as 

public utility services to members.

Non-Agricultural Cooperative Section consist of: -

Consumer Cooperatives are established to supply consumer products to 

distribute to members and the general public, registered under the cooperative law 

in the category of store cooperatives as juristic persons which all of the shareholders 

are owners. Members voluntarily invested together in a cooperative to resolve their 

difficulties in purchasing consumer goods.

their financial liquidity, so they have to manage their current assets to increase liquidity 

and increasing caution in debt formation in accordance with cooperative capital and 

debt servicing capacity to further strengthen the cooperative.
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Service cooperatives are established under the Cooperative Act. They consist 

of 10 people or more that have the same occupation, suffered in the same issues. A 

group of people unite on the principles of saving, self-help and mutual assistance to 

solve various problems including promoting further career stability.

Thrift and Credit Cooperatives are financial institutions where members are 

individuals who share the same occupation or reside in the same community. It is in-

tended to encourage members to save and loan when needed or to generate benefits. 

They are registered under the Cooperative Act. Members are able to borrow money 

when needed according to the principle of self-help and mutual assistance.          

Credit Union Cooperatives are organized in the community to promote 

savings. The main characteristics are that members have a wide variety of careers but 

live in the same community. Their business ventures are promoting savings and loans. 

In the future, other businesses will be expanded according to the needs of members. 

The cooperatives focus on truthfulness, trust, and honesty. 

  Number of Cooperatives

In 2020, there are 5,989 Cooperatives, 

a 0.96% decrease from 2019
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In 2020, there are 5,989 registered cooperatives (except Cooperative Federations) 

in Thailand, a 0.96% decrease from 2019 (3,148 agricultural cooperatives or 52.56% of 

all types of cooperatives, 2,841 non-agricultural cooperatives or 47.44% of all types of 

cooperatives). Considering the number of cooperatives and members structure, most 

cooperatives and cooperative members are in the North-Eastern region of Thailand 

which is 27.13% of all types of cooperatives). Most of the cooperatives are agriculture 

cooperatives.   

When considering comparing the number of cooperatives with the number 

of juristic persons (Registered with the Department of Business Development as of 

December 31, 2020) found that the number of cooperatives accounted for 0.36% of 

the number of juristic persons. If comparing the number of operations between juristic 

persons and cooperatives, it is 0.76%. 

In 2020, all types of cooperatives have a total number of 11.75 million 

members, a 0.17% decrease from 2019.

If comparing the number of members of all types of cooperatives with the total 

population, it was found that the number of members of all types of cooperatives in 

2020 accounted for 17.66% of the total population, 0.17% of number of cooperatives 

less than in 2019.
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From 2020 data, all types of cooperatives have a total membership  

of 11,747,961 people, 0.17% less than in 2019, divided into 6,464,129 members  

of agricultural cooperatives or 55.02%, most of them are in the Northeast region,  

accounted for 25.01% (most of them are agricultural cooperatives, which is 24.77%) 

and non-agricultural cooperatives 5,283,832 people or 44.98%, most of them are  

in Bangkok, accounted for 15.53% (with the most thrift and credit cooperatives  

at 11.20%).
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  Cooperative Operating Capital Management

From the financial structure of all types of cooperatives for the year 2020,  

it was found that the assets of all types of cooperatives increased by 4.44% from  

the previous year, due to a 2.87% increase in leverage and a 6.35% increase in the 

cooperatives’ capital.

In 2020, all types of cooperatives have a total operating capital of 3.33 trillion 

Baht, or 13.31% of the operating capital of juristic persons in 2020 (the operating capital 

of juristic persons for the year 2020 is 25.02 trillion Baht. Source: Department of Business 

Development) and accounted for 17.09% of total assets. A local registered commercial 

bank (total assets of local registered commercial banks equal 19.49 trillion Baht Source: 

Bank of Thailand). Considering range of the total assets of each type of cooperatives 

in 2020, it was found that thrift and credit cooperatives had the highest total assets of 

88.53%, followed by agricultural cooperatives with total assets of 8.53% of the total 

assets of all types of cooperatives.

According to statistics of the operating capital of all types of cooperatives,  

the registered cooperatives that have been operating until 2020. There are 5,989 

cooperatives, total operating capital of 3.33 trillion baht. Considering classification 

of operating capital range, the operating capital range with the highest number of  

cooperatives is the operating capital range with 5 million Baht, and lower which has 

Financial Information 2020160



2,293 cooperatives or 38.29% (1,570 agricultural cooperatives and 463 consumer  

cooperatives), followed by the cooperatives with operating capital ranging from 10.01 -  

100 million baht which have 1,569 places or 26.20% (581 agricultural cooperatives and 

440 thrift and credit cooperatives)
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In 2020, the operating capital of all types of cooperatives totaled 3.33 trillion 

Baht, a 4.44% increase from 2019 due to the combined debt of 1.79 trillion Baht or 

53.94% of the operating capital. A 2.87% increase from 2019 (the top three co-operative 

types with the highest debt are thrift and credit cooperative at 46.03%, agricultural  

cooperative 5.90%, and credit union cooperative at 1.27%) and the combined owners'  

equity of 1.53 trillion Baht or 46.06%, a 6.35% increase from 2019 (the top three  

cooperative types with the highest cooperative funds are thrift and credit cooperative 

at 42.51%, agricultural cooperative at 2.63%, and credit union cooperative at 0.48%).

The most operating capital using of all types of cooperatives in 2020 are long-

term investments of 73.88% of total assets, including long-term loan receivables at 

60.72%, long-term investments 11.59% of total assets, and only short-term investments 

26.12% of total assets (short-term loan receivables 10.81% and short-term investments 

3.01% of total assets, with asset growth of 4.44% in 2020).

By considering the financial structure of all types of cooperatives in 2020, it 

was found that all types of cooperatives had a slightly-high capital management risk. 

This is because cooperatives invest in long-term capital rather than short-term. If the 
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Short-term Loans and Non-performing Loan/(NPL) 

Overall, all types of cooperatives had short-term loan receivables a 1.51%  

increase from 2019 and non-performing loan/(NPL) a 5.84% increase from 2019,  

or 17.73% of short-term loans, which is higher than in 2019. This means all types of 

cooperatives in the overall year 2020 have poor debt management because each type 

of cooperative has debtors that are unable to repay debts to the cooperatives on time 

than in 2019, which resulting in higher number of short-term loan receivables. Therefore, 

the management of each type of cooperative should have strict debtor management 

strategies; for example, carefully setting loan giving conditions and regularly monitoring 

debt collection.

cooperative is required to repay short-term creditors. Combined with resigning members 

and withdrawing deposits (deposits of the owner of the cooperatives themselves).

Another important aspect of the 2020 cooperative operating capital manage-

ment is that the cooperatives bring their operating capital up to 71.53% of their total 

assets. The remaining capital is invested in investments only 14.60% of the total assets. 

The loan debtor has a lower risk than an investment because giving loans to members 

or cooperatives will receive a certain interest income. While the return on investment 

is uncertain. The dividend that thrift and credit cooperative will receive depends on 

the performance of the enterprise held by the cooperative. Or, in the case of selling 

investments, thrift and credit cooperative may gain a profit or loss.
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  การด�าเนนิธรุกจิ
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Overall of business operation of all types of cooperatives, it was found that 

the recession of cooperatives’ businesses was in almost businesses. The rate had been 

decreased by 1.73% from the year 2019. When considering each type of business, it 

can be shown that

  - Deposit business increased by 9,755.53 million baht or a 1.38% increase.

  - Credit business decreased by 43,577.67 million baht or a 3.43% decrease.

  - Trading business decreased by 4,327.41 million baht or a 7.51% decrease.

  - Product compilation business increased by 1,672.83 million baht or a 2.60% 

    increase.

  - Product processing business decreased by 30.65 million baht or a 0.19% 

    decrease.

  - Agricultural service and promotion business decreased by 111.34 million baht 

    or an 8.26% decrease. 
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Forecasting in the value of the business of all types of cooperatives: 

Classified by business type in 2021

From the forecast of the business value in 2021, the business value of credit  

business, product compilation business, trading business, agricultural service, and  

promotion businesses were decreased from 2020, while the deposit and product  

processing businesses were increased.
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  Savings and debts per a member

In 2020, members of all types of cooperatives have 2.48 trillion Baht savings, 

more than their 2.29 trillion Baht debt obligations with cooperatives. Members expect 

investment returns in form of dividend rather than investing money with other financial 

institutions.

Debts of members of savings cooperatives in 2020 accounted for 16.63% of Thai 

household debt (Thai household debt is 13.77 trillion Baht. Source: Bank of Thailand), 

showed that the Thai population who is a member of the cooperative still wants to 

incur more debts from the cooperatives. Due to the lack of liquidity causing some 

households incur additional debts to support daily consumption expenditures and 

the most of debts are sources of loans with low interest rates, in order not to affect 

the debt repayment in the future. In addition, the lending process of cooperatives is 

more flexible than that of financial institutions; for example, not much documentation 

required for borrowing from cooperatives, long-term repayment of the debt, and the 

interest rate on loans of cooperatives is lower than that of financial institutions. These 

processes are in line with the primary objective of the cooperative which is “helping 

members in need”.

The amount of member savings is greater than the amount of the member’s 

debt. This makes the average savings per member higher than the average debt  per 

member. Forecasting in the average savings per member will be greater than the  

average debt per member.
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  Operating Results

Overall operating results of all types of cooperatives for the year 2020, the net 
profit was 98,924.44 million Baht, or 29.67% of revenue, a 3.24% increase from 2019 
(savings cooperative had the highest profit of 94.38%). The net profit derived from the 
return on investment (granting of credit, procurement of products, product compilation 
and processing, agricultural service and other promotions) totaled 333,456.97 million 
Baht, a 0.98% increase from the year 2019 (thrift and credit cooperatives had the highest 
income at 48.49%) and expenses came from interest paid for deposits, cost of goods 
sold and operating expenses. Total expenses of cooperatives are 234,532.53 million 
Baht, a 0.05% increase from the year 2019, with total expenses representing 70.33% of 
income (agricultural cooperative has the highest expense at 59.89%).
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ภาคผนวก



10 อนัดบัสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร

จ�ำนวนสมำชิก

อันดับ

ที่
สหกรณ์กำรเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้ำนค้ำ

1 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด

ลูกค้า ธ.ก.ส.นครราชสีมา จ�ากัด

จ.นครราชสีมา 194,866 คน

สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่ง

สุราษฎร์ธานี จ�ากัด

จ.สุราษฎร์ธานี 1,131 คน

สหกรณ์นิคมพนม จ�ากัด

จ.สุราษฎร์ธานี 6,911 คน

ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ากัด

จ.กรุงเทพมหานคร 134,809 คน

2 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด

ลูกค้า ธ.ก.ส.ศรีสะเกษ จ�ากัด

จ.ศรีสะเกษ 138,395 คน

สหกรณ์ประมงระยอง จ�ากัด

จ. ระยอง 1,031 คน

สหกรณ์นิคมดอนตาล จ�ากัด

จ.มุกดาหาร 6,535 คน

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

จ�ากัด

จ. ปทุมธานี 124,452 คน

3 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด

ลูกค้า ธ.ก.ส.ร้อยเอ็ด จ�ากัด

จ.ร้อยเอ็ด 130,808 คน

สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์น�้ายะหริ่ง 

จ�ากัด

จ.ปัตตานี 886 คน

สหกรณ์นิคมชัยบาดาล จ�ากัด

จ.ลพบุรี 6,494 คน

ร้านสหกรณ์พระนคร จ�ากัด

จ.กรุงเทพมหานคร 90,936 คน

4 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด

ลูกค้า ธ.ก.ส.อุบลราชธานี จ�ากัด

จ.อุบลราชธานี 130,734 คน

สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน�้าปากพนัง  

จ�ากัด

จ.นครศรีธรรมราช 556 คน

สหกรณ์นิคมศรีส�าโรง จ�ากัด

จ. สุโขทัย 5,725 คน

ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย จ�ากัด

จ.กรุงเทพมหานคร 64,767 คน

5 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด

ลูกค้า ธ.ก.ส.ขอนแก่น จ�ากัด

จ.ขอนแก่น 129,255 คน

สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน�้าท่าทอง 

จ�ากัด

จ.สุราษฎร์ธานี 439 คน

สหกรณ์นิคมวิภาวดี  จ�ากัด

จ.สุราษฎร์ธานี 5,649 คน

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ จ�ากัด

จ.เชียงใหม่ 56,532 คน

6 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด

ลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จ�ากัด

จ.สุรินทร์ 118,393 คน

สหกรณ์ประมงจันทบุรี จ�ากัด

จ.จันทบุรี 424 คน

สหกรณ์นิคมพร้าว จ�ากัด

จ.เชียงใหม่ 5,350 คน

ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

จ�ากัด

จ.นนทบุรี 42,739 คน

7 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด

ลูกค้า ธ.ก.ส.ชัยภูมิ จ�ากัด

จ.ชัยภูมิ 117,987 คน

สหกรณ์ประมงคุ้มครอง จ�ากัด

จ.ชลบุรี 424 คน

สหกรณ์นิคมกบินทร์บุรี จ�ากัด

จ. ปราจีนบุรี 5,183 คน

ร้านสหกรณ์พัฒนา จ�ากัด

จ.กรุงเทพมหานคร 20,041 คน

8 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด

ลูกค้า ธ.ก.ส.เชียงใหม่ จ�ากัด

จ.เชียงใหม่ 111,025 คน

สหกรณ์ประมงพาน จ�ากัด

จ.เชียงราย 368 คน

สหกรณ์นิคมสระแก้ว จ�ากัด

จ.สระแก้ว 5,029 คน

ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จ�ากัด

จ.ตราด 16,378 คน

9 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด

ลูกค้า ธ.ก.ส.บุรีรัมย์ จ�ากัด

จ.บุรีรัมย์ 108,929 คน

สหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานครพนม  

จ�ากัด

จ.นครพนม 356 คน

สหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก 

จ�ากัด

จ.ก�าแพงเพชร 4,819 คน

ร้านสหกรณ์กลาโหม จ�ากัด

จ.นนทบุรี 9,289 คน

10 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด

ลูกค้า ธ.ก.ส.อุดรธานี จ�ากัด

จ.อุดรธานี 105,369 คน

สหกรณ์ผูเ้ลีย้งกุง้ลุม่น�า้สามร้อยยอด

-ปราณบุรี  จ�ากัด

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 276 คน

สหกรณ์นิคมวังทอง จ�ากัด

จ.พิษณุโลก 4,441 คน

ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครปฐม จ�ากัด

จ.นครปฐม 6,378 คน
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10 อนัดบัสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร

จ�ำนวนสมำชิก

อันดับ

ที่
สหกรณ์บริกำร สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กลุ่มเกษตรกร

1 สหกรณ์อิสลามปัตตานี  จ�ากัด

จ.ปัตตานี 57,128 คน

สหกรณ์อิสลาม อิบนูอัฟฟาน 

จ�ากัด

จ.ปัตตานี 94,321 คน

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

บางนกแขวก จ�ากัด

จ.สมุทรสงคราม 17,228 คน

กลุ่มเกษตรกรท�านาตะโหมด

จ.พัทลุง 1,846 คน

2 สหกรณ์บริการสาธารณสุข

นครราชสีมา จ�ากัด

จ.นครราชสีมา 41,879 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จ�ากัด

จ.กรุงเทพมหานคร 47,814 คน

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 

จ�ากัด

จ.กรุงเทพมหานคร 17,070 คน

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนป่าคลอก

จ.ภูเก็ต 1,378 คน

3 สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จ�ากัด

จ.สตูล 32,391 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ�ากัด

จ.นนทบุรี 45,102 คน

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

หนองขานาง จ�ากัด

จ.เพชรบุรี 12,439 คน

กลุ่มเกษตรกรท�านาหนองเม็ก

จ.อุดรธานี 1,235 คน

4 สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ�ากัด

จ.กรุงเทพมหานคร 15,541 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์

พนักงานเทศบาล จ�ากัด

จ.กรุงเทพมหานคร 44,680 คน

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ดอนมดตะนอย จ�ากัด

จ.ราชบุรี 12,410 คน

กลุ่มเกษตรกรท�านาคุ้งตะเภา

จ.อุตรดิตถ์ 1,155 คน

5 สหกรณ์อิสลามบีนา จ�ากัด

จ.ยะลา 12,787 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย

มหิดล จ�ากัด

จ.กรุงเทพมหานคร 41,014 คน

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

มงคลเศรษฐี จ�ากัด

จ.ปทุมธานี 12,400 คน

กลุ่มเกษตรกรท�านานาโส่

จ.ยโสธร 1,102 คน

6 สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จ�ากัด

จ.สุราษฎร์ธานี 12,764 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ�ากัด

จ.กรุงเทพมหานคร 34,374 คน

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด 

จ�ากัด

จ.กรุงเทพมหานคร 11,243 คน

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนทุ่งคาวัด

จ.ชุมพร 1,097 คน

7 สหกรณ์ปทุมวันแท็กซี่ จ�ากัด

จ.กรุงเทพมหานคร 11,998 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ 

จ�ากัด

จ.เชียงใหม่ 33,601 คน

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองพลับ

พัฒนา จ�ากัด

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 10,970 คน

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนเวียงสระ

พัฒนา

จ.สุราษฎร์ธานี 1,054 คน

8 สหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ จ�ากัด

จ.กระบี่ 11,674 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ 

จ�ากัด

จ.กรุงเทพมหานคร 32,742 คน

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนช่องลม

พัฒนา จ�ากัด

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 10,863 คน

กลุ่มเกษตรกรท�านาสามพร้าว

จ.อุดรธานี 1,013 คน

9 สหกรณ์บริการขนส่งและการค้า 

จ�ากัด

จ.กรุงเทพมหานคร 7,084 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสาร

แห่งประเทศไทย จ�ากัด

จ.กรุงเทพมหานคร 30,239 คน

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

บ้านแสงอรุณ จ�ากัด

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 10,818 คน

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนเขาทะลุ

จ.ชุมพร 991 คน

10 สหกรณ์บริการพนักงาน

การไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด

จ.กรุงเทพมหานคร 6,833 คน

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง 

จ�ากัด

จ.กรุงเทพมหานคร 28,331 คน 

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

บ้านสีดางาม จ�ากัด

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 10,145 คน

กลุ่มเกษตรกรท�านาบากเรือ

จ.ยโสธร 960 คน
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10 อนัดบัสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร

ทุนเรือนหุ้น

อันดับ

ที่
สหกรณ์กำรเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้ำนค้ำ

1 สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง 

จ�ากัด

จ.ระยอง 948.32 ล้านบาท

สหกรณ์พัฒนาการประมงมหาชัย 

จ�ากัด

จ.สมุทรสาคร 108.50 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมศรีส�าโรง จ�ากัด

จ.สุโขทัย 600.09 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์ไทยออยล์ จ�ากัด

จ.ชลบุรี 35.44 ล้านบาท

2 สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย 

จ�ากัด

จ.เชียงราย 705.62 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงระยอง จ�ากัด

จ.ระยอง 28.02 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมท่าแซะ จ�ากัด

จ.ชุมพร 126.90 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ�ากัด

จ.นนทบุรี 33.22 ล้านบาท

3 สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน 

จ�ากัด

จ.อุตรดิตถ์ 687.87 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง

เขื่อนล�าปาว  จ�ากัด

จ.กาฬสินธุ์ 15.67 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมสอยดาว จ�ากัด

จ.จันทบุรี 103.30 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จ�ากัด

จ.ตราด 30.86 ล้านบาท

4 สหกรณ์การเกษตรสามชุก จ�ากัด

จ.สุพรรณบุรี 687.63 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงแม่กลอง จ�ากัด

จ.สมุทรสงคราม 14.76 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมวังไทร จ�ากัด

จ.ระยอง 86.19 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์พระนคร จ�ากัด

จ.กรุงเทพมหานคร 

20.53 ล้านบาท

5 สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร 

จ�ากัด

จ.อุบลราชธานี 608.09 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จ�ากัด

จ.จันทบุรี 11.69 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมคีรีมาศ จ�ากัด

จ.สุโขทัย 70.01 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ากัด

จ.กรุงเทพมหานคร 

15.01 ล้านบาท

6 สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล 

จ�ากัด

จ.อุตรดิตถ์ 563.92 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่ง

สุราษฎร์ธานี จ�ากัด

จ.สุราษฎร์ธานี 10.55 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมสวรรคโลก จ�ากัด

จ.สุโขทัย 69.63 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลวชิระ

ภูเก็ต จ�ากัด

จ.ภูเก็ต 14.87 ล้านบาท

7 สหกรณ์การเกษตรสรรคบุรี จ�ากัด

จ.ชัยนาท 556.44 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงนิคมบ้านสร้าง

พัฒนาปราจีนบุรี จ�ากัด

จ.ปราจีนบุรี 7.47 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา 

จ�ากัด

จ.สุโขทัย 66.01 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย จ�ากัด

จ.กรุงเทพมหานคร 9.69 ล้านบาท

8 สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จ�ากดั

จ.ชัยนาท 542.08 ล้านบาท

สหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต�๊า

เมืองพะเยา  จ�ากัด

จ.พะเยา 6.42 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมชัยบาดาล จ�ากัด

จ.ลพบุรี 64.04 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์พนักงานโรงพยาบาล

บ้านแพ้ว  จ�ากัด

จ.สมุทรสาคร 9.16 ล้านบาท

9 สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย 

จ�ากัด

จ.ศรีสะเกษ 525.13 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงพาน จ�ากัด

จ.เชียงราย 6.31 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมนาหว้าใหญ่ จ�ากัด

จ.อ�านาจเจริญ 63.26 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์โรงเรียนนายร้อย

พระจุลจอมเกล้า จ�ากัด

จ.นครนายก 8.35 ล้านบาท

10 สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ 

จ�ากัด

จ.อุบลราชธานี 478.62 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงปากระวะ จ�ากัด

จ.นครศรธีรรมราช 5.92 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมวังทอง จ�ากัด

จ.พิษณุโลก 58.09 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์สวัสดิการ 

รพร.ท่าบ่อ  จ�ากัด

จ.หนองคาย 7.06 ล้านบาท

สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2563172



10 อนัดบัสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร

ทุนเรือนหุ้น

อันดับ

ที่
สหกรณ์บริกำร สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กลุ่มเกษตรกร

1 สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร 
1,680.62 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ�ากัด
จ.นนทบุรี 48,558.75 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 
จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร 
4,174.59 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนวังหว้า
จ.ระยอง 77.08 ล้านบาท

2 สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จ�ากัด
จ.สตูล 1,002.17 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร 
19,799.06 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
นักบุญเปโตร จ�ากัด
จ.นครปฐม 1,249.52 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�านาตะโหมด
จ.พัทลุง 47.65 ล้านบาท

3 สหกรณ์อิสลามปัตตานี  จ�ากัด
จ.ปัตตานี 462.00 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
มหิดล จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร 
19,504.07 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทยฮอนด้า 
จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร 
850.41 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนยางพารา
คลองตะเกรา
จ.ฉะเชิงเทรา 25.22 ล้านบาท

4 สหกรณ์บริการไออาร์พีซี จ�ากัด
จ.ระยอง 210.90 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร 
19,291.38 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
มงคลเศรษฐี จ�ากัด
จ.ปทุมธานี 833.30 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนป่าคลอก
จ.ภูเก็ต 23.90 ล้านบาท

5 สหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ จ�ากัด
จ.กระบี่ 205.76 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร 
17,835.35 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเอ็น เอช เค 
สปริง จ�ากัด
จ.สมุทรปราการ 
721.92 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนธารน�้าทิพย์
จ.ยะลา 14.35 ล้านบาท

6 สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จ�ากัด
จ.สุราษฎร์ธานี 191.56 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นครราชสีมา จ�ากัด
จ.นครราชสีมา 
16,672.75 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด 
จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร 
681.74 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�านาต�านาน
จ.พัทลุง 11.36 ล้านบาท

7 สหกรณ์บริการครูแพร่  จ�ากัด
จ.แพร่ 188.07 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสาร
แห่งประเทศไทย จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร 
14,094.48 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
เอเอที จ�ากัด
จ.ระยอง 677.04 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�านาบ้านแก่ง
จ.อุตรดิตถ์ 10.76 ล้านบาท

8 สหกรณ์อิสลามสันติชน จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร 
166.05 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร 
13,885.55 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเด็นโซ่ 
ประเทศไทย จ�ากัด
จ.สมุทรปราการ 
573.53 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนคมบาง
จ.จันทบุรี 8.14 ล้านบาท

9 สหกรณ์บริการพนักงานกลุ่ม
บริษัทยูนิลีเวอร์ไทย  จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร 
161.60 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร 
12,524.34 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
บางนกแขวก จ�ากัด
จ.สมุทรสงคราม 
504.44 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนบ้านควน
สามโพธิ์
จ.พัทลุง 7.47 ล้านบาท

10 สหกรณ์อิสลามตันมียะฮ์ จ�ากัด
จ.กระบี่ 126.31 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น 
จ�ากัด
จ.ขอนแก่น 11,913.88 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
บ้านโคกม่วง จ�ากัด
จ.สงขลา 436.42 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนยางพารา
บ้านพี้เหนือ
จ.น่าน 6.26 ล้านบาท
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ทุนส�ำรอง

อันดับ

ที่
สหกรณ์กำรเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้ำนค้ำ

1 สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี 

จ�ากัด(ในพระบรมราชูปถัมภ์)

จ.ราชบุรี 481.50 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงแม่กลอง จ�ากัด

จ.สมุทรสงคราม 94.20 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมศรีส�าโรง จ�ากัด

จ.สุโขทัย 87.64 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ากัด

จ.กรุงเทพมหานคร 

121.66 ล้านบาท

2 สหกรณ์การเกษตรบางน�้าเปรี้ยว 

จ�ากัด

จ.ฉะเชิงเทรา 245.70 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงระยอง จ�ากัด

จ.ระยอง 16.74 ล้านบาท

สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินล�าลูกกา 

จ�ากัด

จ.ปทุมธานี 73.61 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ�ากัด

จ.นนทบุรี 112.42 ล้านบาท

3 สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย 

จ�ากัด

จ.ศรีสะเกษ 233.90 ล้านบาท

สหกรณ์พัฒนาการประมงมหาชัย 

จ�ากัด

จ.สมุทรสาคร 9.26 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมชัยบาดาล จ�ากัด

จ.ลพบุรี 40.97 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

จ�ากัด

จ.ปทุมธานี 39.09 ล้านบาท

4 สหกรณ์กองทุนสวนยาง

บ้านเขาซก จ�ากัด

จ.ชลบุรี 194.92 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงพาน จ�ากัด

จ.เชียงราย 5.88 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมสอยดาว จ�ากัด

จ.จันทบุรี 37.85 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์พระนคร จ�ากัด

จ.กรุงเทพมหานคร 

37.50 ล้านบาท

5 สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จ�ากัด

จ.นครราชสีมา 184.66 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงปากระวะ จ�ากัด

จ.นครศรีธรรมราช 

5.17 ล้านบาท

สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดิน

เมืองเก่า จ�ากัด

จ.นครนายก 37.05 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์ไทยออยล์ จ�ากัด

จ.ชลบุรี 29.13 ล้านบาท

6 สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี 

จ�ากัด

จ.เพชรบุรี 170.52 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์เชียงราย 

จ�ากัด

จ.เชียงราย 4.60 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมพระร่วง จ�ากัด

จ.สุโขทัย 35.38 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จ�ากัด

จ.ตราด 22.93 ล้านบาท

7 สหกรณ์การเกษตรเมืองพล 

จ�ากัด

จ.ขอนแก่น 155.34 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง

เขื่อนล�าปาว  จ�ากัด

จ.กาฬสินธุ์ 3.40 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา 

จ�ากัด

จ.สุโขทัย 32.04 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์กองทัพภาคที่ 2 

จ�ากัด

จ.นครราชสีมา 19.92 ล้านบาท

8 สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง 

จ�ากัด

จ.ระยอง 139.09 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงนิคมบ้านสร้าง

พัฒนาปราจีนบุรี จ�ากัด

จ.ปราจีนบุรี 3.24 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมวังพระธาตุ จ�ากัด

จ.ก�าแพงเพชร 29.70 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ จ�ากัด

จ.เชียงใหม่ 18.28 ล้านบาท

9 สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด 

จ�ากัด

จ.เพชรบุรี 138.06 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน�้าท่าทอง 

จ�ากัด

จ.สุราษฎร์ธานี 2.08 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมท่ายาง จ�ากัด

จ.เพชรบุรี 23.17 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลพัทลุง 

จ�ากัด

จ.พัทลุง 16.49 ล้านบาท

10 สหกรณ์การเกษตรโคกส�าโรง 

จ�ากัด

จ.ลพบุรี 137.53 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงบ้านเพ จ�ากัด

จ.ระยอง 1.61 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมนาหว้าใหญ่ จ�ากัด

จ.อ�านาจเจริญ 21.97 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์การขนส่ง จ�ากัด

จ.กรุงเทพมหานคร 

15.87 ล้านบาท
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ทุนส�ำรอง

อันดับ

ที่
สหกรณ์บริกำร สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กลุ่มเกษตรกร

1 สหกรณ์บริการชุมชนสวน
บางเขน จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
199.74 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ�ากัด
จ.นนทบุรี 3,691.59 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
นักบุญเปโตร จ�ากัด
จ.นครปฐม 154.20 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าประมงปากน�้า
จ.ระนอง 37.11 ล้านบาท

2 สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
164.91 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
2,631.02 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
หนองขานาง จ�ากัด
จ.เพชรบุรี 103.65 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนวังหว้า
จ.ระยอง 31.35 ล้านบาท

3 สหกรณ์หมู่บ้านลัดดารมย์
เชียงใหม่  จ�ากัด
จ.เชียงใหม่ 107.41 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด 
จ�ากัด
จ.ร้อยเอ็ด 2,273.94 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทยฮอนด้า 
จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
63.39 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�านาตะโหมด
จ.พัทลุง 27.58 ล้านบาท

4 สหกรณ์เคหสถาน กรุงเทพฯ 
จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
49.24 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
มหิดล จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
2,048.16 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพัฒนา
ชุมชนบ้านพุตะแบก จ�ากัด
จ.ประจวบคีรีขันธ์  
63.17 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนเขาทะลุ
จ.ชุมพร 17.82 ล้านบาท

5 สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ จ�ากัด
จ.สงขลา 48.99 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
2,017.61 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
บ้านโคกม่วง จ�ากัด
จ.สงขลา 60.93 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนยางค้อม
จ.นครศรีธรรมราช  
7.80 ล้านบาท

6 สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จ�ากัด
จ.สตูล 44.71 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
1,560.17 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังขนาย  
จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
44.68 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนป่าคลอก
จ.ภูเก็ต 7.68 ล้านบาท

7 สหกรณ์แท็กซี่สยาม จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
34.02 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
1,538.18 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
บ้านแสงอรุณ จ�ากัด
จ.ประจวบคีรีขันธ์  
42.70 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�านาต�านาน
จ.พัทลุง 6.98 ล้านบาท

8 สหกรณ์อิสลามปัตตานี  จ�ากัด
จ.ปัตตานี 33.50 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นครราชสีมา จ�ากัด
จ.นครราชสีมา  
1,530.27 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเอ็น เอช เค 
สปริง จ�ากัด
จ.สมุทรปราการ 41.30 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนจะโหนง
จ.สงขลา 6.91 ล้านบาท

9 สหกรณ์รถยนต์บริการสนามบิน
เชียงใหม่ จ�ากัด
จ.เชียงใหม่ 33.35 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสาร
แห่งประเทศไทย จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
1,497.46 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีหฤทัย
ขลุง จ�ากัด
จ.จันทบุรี 40.40 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�านาหนองบัว
จ.นครสวรรค์ 6.35 ล้านบาท

10 สหกรณ์บวรแท็กซี่ จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
32.72 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
อุบลราชธานี จ�ากัด
จ.อุบลราชธานี  
1,479.52 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
บางนกแขวก จ�ากัด
จ.สมุทรสงคราม 40.29 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์หัวนา
จ.สุพรรณบุรี 5.80 ล้านบาท
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10 อนัดบัสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร

รำยได้ทั้งสิ้น

อันดับ

ที่
สหกรณ์กำรเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้ำนค้ำ

1 สหกรณ์โคนมวังน�้าเย็น จ�ากัด

จ.สระแก้ว 3,333.42 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์เชียงราย 

จ�ากัด

จ.เชียงราย 270.88 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมท่าแซะ จ�ากัด

จ.ชุมพร 924.76 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จ�ากัด

จ.ตราด 984.86 ล้านบาท

2 สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี 

จ�ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

จ.ราชบุรี 3,208.22 ล้านบาท

สหกรณ์พัฒนาการประมงมหาชัย 

จ�ากัด

จ.สมุทรสาคร 136.94 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมศรีส�าโรง จ�ากัด

จ.สุโขทัย 512.10 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ�ากัด

จ.นนทบุรี 368.41 ล้านบาท

3 สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ�ากัด

จ.สระบุรี 1,925.03 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง

เขื่อนล�าปาว  จ�ากัด

จ.กาฬสินธุ์ 128.21 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมแคนดง จ�ากัด

จ.บุรีรัมย์ 386.96 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์ไทยออยล์ จ�ากัด

จ.ชลบุรี 308.41 ล้านบาท

4 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด

ลูกค้า ธ.ก.ส.ตรัง จ�ากัด

จ.ตรัง 1,820.61 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน�้าปากพนัง  

จ�ากัด

จ.นครศรีธรรมราช  

120.86 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมคีรีมาศ จ�ากัด

จ.สุโขทัย 213.47 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ากัด

จ.กรุงเทพมหานคร  

230.88 ล้านบาท

5 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด

ลูกค้า ธ.ก.ส.สงขลา จ�ากัด

จ.สงขลา 1,810.15 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงแม่กลอง จ�ากัด

จ.สมุทรสงคราม  

100.73 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมทองผาภูมิ จ�ากัด

จ.กาญจนบุรี 197.83 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 

จ�ากัด

จ.นครราชสีมา 174.54 ล้านบาท

6 สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ�ากัด

จ.สระบุรี 1,503.61 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้าและ

การเกษตรสุพรรณบุรี  จ�ากัด

จ.สุพรรณบุรี 87.62 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมพระร่วง จ�ากัด

จ.สุโขทัย 196.49 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จ�ากัด

จ.สิงห์บุรี 137.98 ล้านบาท

7 สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย 

จ�ากัด

จ.ร้อยเอ็ด 1,160.49 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงพาน จ�ากัด

จ.เชียงราย 65.71 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมนครชุม จ�ากัด

จ.ก�าแพงเพชร 178.19 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลพัทลุง 

จ�ากัด

จ.พัทลุง 110.09 ล้านบาท

8 สหกรณ์กองทุนสวนยางอ�าเภอ

บ่อทอง จ�ากัด

จ.ชลบุรี 1,133.78 ล้านบาท

สหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต�๊าเมือง

พะเยา  จ�ากัด

จ.พะเยา 50.45 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมสวรรคโลก จ�ากัด

จ.สุโขทัย 173.22 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราช

นครราชสีมา จ�ากัด

จ.นครราชสีมา 105.64 ล้านบาท

9 สหกรณ์โคนมปากช่อง จ�ากัด

จ.นครราชสีมา  

1,067.82 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จ�ากัด

จ.จันทบุรี 48.97 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมดงมูลสอง จ�ากัด

จ.ขอนแก่น 172.27 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์โพธาราม จ�ากัด

จ.ราชบุรี 95.31 ล้านบาท

10 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด

ลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จ�ากัด

จ.สุรินทร์ 1,045.14 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม จ�ากัด

จ.นครปฐม 44.73 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมพนม จ�ากัด

จ.สุราษฎร์ธานี 166.01 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล

สุราษฎร์ธานี จ�ากัด

จ.สุราษฎร์ธานี 94.20 ล้านบาท
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รำยได้ทั้งสิ้น

อันดับ

ที่
สหกรณ์บริกำร สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กลุ่มเกษตรกร

1 สหกรณ์น�้ายางไท จ�ากัด
จ.สงขลา 3,292.75 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ�ากัด
จ.นนทบุรี 7,334.45 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
บ้านไร่จันดี จ�ากัด
จ.ระยอง 324.37 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนธารน�้าทิพย์
จ.ยะลา 169.78 ล้านบาท

2 สหกรณ์บริการขนส่งและการค้า  
จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
3,136.01 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
มหิดล จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร 2,962.39 
ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังขนาย  
จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
303.23 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนเขาทะลุ
จ.ชุมพร 155.91 ล้านบาท

3 สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จ�ากัด
จ.สุราษฎร์ธานี 439.36 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
2,893.97 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
นักบุญเปโตร จ�ากัด
จ.นครปฐม 246.08 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง
โคนมนาศรี - ดงเค็ง
จ.ขอนแก่น 105.77 ล้านบาท

4 สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
388.14 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
2,343.35 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
ครูฝางพัฒนา จ�ากัด
จ.เชียงใหม่ 177.16 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนยางค้อม
จ.นครศรีธรรมราช  
94.84 ล้านบาท

5 สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จ�ากัด
จ.สตูล 266.92 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นครราชสีมา จ�ากัด
จ.นครราชสีมา  
2,153.80 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 
จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
170.82 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนบ้านนา
ปรังพัฒนา
จ.สงขลา 77.97 ล้านบาท

6 สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ จ�ากัด
จ.สงขลา 147.13 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ 
จ�ากัด
จ.บุรีรัมย์ 2,022.40 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
มงคลเศรษฐี จ�ากัด
จ.ปทุมธานี 169.59 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนนายายอาม
จ.จันทบุรี 65.12 ล้านบาท

7 สหกรณ์แท็กซี่สยาม จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
145.27 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูร้อยเอ็ด 
จ�ากัด
จ.ร้อยเอ็ด 1,902.86 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
บ้านโคกม่วง จ�ากัด
จ.สงขลา 138.30 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าไร่นากลาง
จ.นครราชสีมา 60.92 ล้านบาท

8 สหกรณ์บริการผู้ปฎิบัติงาน 
ทศท. จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
139.27 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
1,837.32 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเกษตร
ทรัพย์ทวีบ้านห้วยหิน จ�ากัด
จ.ฉะเชิงเทรา 124.35 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�านาบ้านแก่ง
จ.อุตรดิตถ์ 56.59 ล้านบาท

9 สหกรณ์บริการพนักงาน 
การไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
131.78 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
1,819.50 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทยฮอนด้า 
จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
104.57 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนยางพารา
คลองตะเกรา
จ.ฉะเชิงเทรา 52.44 ล้านบาท

10 สหกรณ์นครลานนาเดินรถ จ�ากัด
จ.เชียงใหม่ 123.00 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น 
จ�ากัด
จ.ขอนแก่น 1,793.65 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  
เอเอที จ�ากัด
จ.ระยอง 96.30 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�านาตะโหมด
จ.พัทลุง 49.30 ล้านบาท
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มูลค่ำธุรกิจ

อันดับ

ที่
สหกรณ์กำรเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้ำนค้ำ

1 สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี 

จ�ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

จ.ราชบุรี 2,567.35 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์เชียงราย 

จ�ากัด

จ.เชียงราย 264.92 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมศรีส�าโรง จ�ากัด

จ.สุโขทัย 1,691.48 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จ�ากัด

จ.ตราด 967.25 ล้านบาท

2 สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย 

จ�ากัด

จ.เชียงราย 2,247.94 ล้านบาท

สหกรณ์พัฒนาการประมงมหาชัย 

จ�ากัด

จ.สมุทรสาคร 131.20 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมท่าแซะ จ�ากัด

จ.ชุมพร 972.93 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ�ากัด

จ.นนทบุรี 340.69 ล้านบาท

3 สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน 

จ�ากัด

จ.อุตรดิตถ์ 2,149.56 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง

เขื่อนล�าปาว  จ�ากัด

จ.กาฬสินธุ์ 127.54 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา 

จ�ากัด

จ.สุโขทัย 458.04 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์ไทยออยล์ จ�ากัด

จ.ชลบุรี 305.95 ล้านบาท

4 สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี 

จ�ากัด

จ.จันทบุรี 2,133.99 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงระยอง จ�ากัด

จ.ระยอง 123.32 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมแคนดง จ�ากัด

จ.บุรีรัมย์ 436.06 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 

จ�ากัด

จ.นครราชสีมา 174.44 ล้านบาท

5 สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล 

จ�ากัด

จ.อุตรดิตถ์ 2,044.66 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน�้าปากพนัง  

จ�ากัด

จ.นครศรีธรรมราช  

122.51 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมพระร่วง จ�ากัด

จ.สุโขทัย 415.83 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จ�ากัด

จ.สิงห์บุรี 138.95 ล้านบาท

6 สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ 

จ�ากัด

จ.ชัยนาท 1,924.92 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงแม่กลอง จ�ากัด

จ.สมุทรสงคราม  

101.67 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมคีรีมาศ จ�ากัด

จ.สุโขทัย 415.58 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลพัทลุง 

จ�ากัด

จ.พัทลุง 109.41 ล้านบาท

7 สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ 

จ�ากัด

จ.อุตรดิตถ์ 1,899.06 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงพาน จ�ากัด

จ.เชียงราย 88.46 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมนาหว้าใหญ่ จ�ากัด

จ.อ�านาจเจริญ 409.27 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ากัด

จ.กรุงเทพมหานคร  

105.38 ล้านบาท

8 สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ�ากัด

จ.สระบุรี 1,836.50 ล้านบาท

สหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต�๊า

เมืองพะเยา จ�ากัด

จ.พะเยา 97.49 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมนครชุม จ�ากัด

จ.ก�าแพงเพชร 339.81 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราช

นครราชสีมา จ�ากัด

จ.นครราชสีมา 104.10 ล้านบาท

9 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด

ลูกค้า ธ.ก.ส.ตรัง จ�ากัด

จ.ตรัง 1,815.45 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

แปดริ้ว จ�ากัด

จ.สุพรรณบุรี 79.85 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมทุ่งสง จ�ากัด

จ.นครศรีธรรมราช  

291.33 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์โพธาราม จ�ากัด

จ.ราชบุรี 95.28 ล้านบาท

10 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด

ลูกค้า ธ.ก.ส.สงขลา จ�ากัด

จ.สงขลา 1,805.58 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จ�ากัด

จ.จันทบุรี 59.44 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมวังไทร จ�ากัด

จ.ระยอง 275.25 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล

สุราษฎร์ธานี จ�ากัด

จ.สุราษฎร์ธานี 92.88 ล้านบาท

* มลูค่ำธรุกจิ หมำยถงึ ธรุกจิสนิเชือ่(ให้เงนิกู)้ ธรุกจิจดัหำสนิค้ำมำจ�ำหน่ำย ธรุกจิรวบรวมผลติผลและกำรแปรรปู ธุรกจิให้บรกิำรและส่งเสรมิกำรเกษตร และธุรกจิเงินรบัฝำก
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มูลค่ำธุรกิจ

อันดับ

ที่
สหกรณ์บริกำร สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กลุ่มเกษตรกร

1 สหกรณ์น�้ายางไท จ�ากัด
จ.สงขลา 3,282.20 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ�ากัด
จ.นนทบุรี 44,762.58 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
นักบุญเปโตร จ�ากัด
จ.นครปฐม 2,886.69 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนวังหว้า
จ.ระยอง 197.61 ล้านบาท

2 สหกรณ์บริการขนส่งและการค้า  
จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
3,135.46 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
36,181.49 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
เคหะรัษฎาภูเก็ต จ�ากัด
จ.ภูเก็ต 1,648.00 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�านาตะโหมด
จ.พัทลุง 183.95 ล้านบาท

3 สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
2,450.93 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
36,137.75 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่  
จ�ากัด
จ.สงขลา 1,279.66 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนเขาทะลุ
จ.ชุมพร 157.01 ล้านบาท

4 สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จ�ากัด
จ.สตูล 1,449.12 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
มหิดล จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
34,877.13 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
บ้านโคกม่วง จ�ากัด
จ.สงขลา 1,033.18 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนธารน�้าทิพย์
จ.ยะลา 133.63 ล้านบาท

5 สหกรณ์อิสลามปัตตานี  จ�ากัด
จ.ปัตตานี 1,237.52 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
มหาสารคาม จ�ากัด
จ.มหาสารคาม  
33,009.30 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทยฮอนด้า 
จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
818.30 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม 
นาศรี - ดงเค็ง
จ.ขอนแก่น 97.29 ล้านบาท

6 สหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ จ�ากัด
จ.กระบี่ 861.60 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
30,743.69 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยเูนีย่นบางนกแขวก 
จ�ากัด
จ.สมุทรสงคราม  
797.10 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนยางพารา
คลองตะเกรา
จ.ฉะเชิงเทรา 93.87 ล้านบาท

7 สหกรณ์บริการครูแพร่  จ�ากัด
จ.แพร่ 795.64 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสาร
แห่งประเทศไทย จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
29,810.98 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอิมั้งเพิ่มพูน
ทรัพย์ จ�ากัด
จ.จันทบุรี 769.46 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนยางค้อม
จ.นครศรีธรรมราช  
83.65 ล้านบาท

8 สหกรณ์บริการไออาร์พีซี  จ�ากัด
จ.ระยอง 568.60 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
26,854.22 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านหนอง
กระทุ่มพัฒนา จ�ากัด
จ.เพชรบุรี 749.49 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนป่าคลอก
จ.ภูเก็ต 81.32 ล้านบาท

9 สหกรณ์อิสลามตันมียะฮ์ จ�ากัด
จ.กระบี่ 413.91 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ 
จ�ากัด
จ.บุรีรัมย์ 24,341.36 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด 
จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
740.47 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนบ้านนา
ปรังพัฒนา
จ.สงขลา 76.16 ล้านบาท

10 สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จ�ากัด
จ.สุราษฎร์ธานี 394.71 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที 
จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
23,888.49 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
หนองขานาง จ�ากัด
จ.เพชรบุรี 732.04 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าไร่นากลาง
จ.นครราชสีมา 67.62 ล้านบาท
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ธุรกิจเงินรับฝำก

อันดับ

ที่
สหกรณ์กำรเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้ำนค้ำ

1 สหกรณ์การเกษตรเมืองอุตรดิตถ์ 

จ�ากัด

จ.อุตรดิตถ์ 1,081.49 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงบางจะเกร็ง - 

บางแก้ว จ�ากัด

จ.สมุทรสงคราม 27.45 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมศรีส�าโรง จ�ากัด

จ.สุโขทัย 289.53 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จ�ากัด

จ.ตราด 2.65 ล้านบาท

2 สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน 

จ�ากัด

จ.อุตรดิตถ์ 797.72 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงระยอง จ�ากัด

จ.ระยอง 25.57 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา 

จ�ากัด

จ.สุโขทัย 221.67 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จ�ากัด

จ.สิงห์บุรี 2.00 ล้านบาท

3 สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย 

จ�ากัด

จ.เชียงราย 776.84 ล้านบาท

สหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต�๊า 

เมืองพะเยา  จ�ากัด

จ.พะเยา 17.05 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมนาหว้าใหญ่ จ�ากัด

จ.อ�านาจเจริญ 142.62 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์นครศรีธรรมราช 

จ�ากัด

จ.นครศรีธรรมราช 1.57 ล้านบาท

4 สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล 

จ�ากัด

จ.อุตรดิตถ์ 761.60 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงแม่กลอง จ�ากัด

จ.สมุทรสงคราม 5.20 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมพันชาลี จ�ากัด

จ.พิษณุโลก 117.18 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์การค้าปราจีนบุรี 

จ�ากัด

จ.ปราจีนบุรี 0.09 ล้านบาท

5 สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี 

จ�ากัด

จ.จันทบุรี 760.15 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม จ�ากัด

จ.นครปฐม 3.31 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมนครชุม จ�ากัด

จ.ก�าแพงเพชร 112.63 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 

จ�ากัด

จ.นครราชสีมา 0.06 ล้านบาท

6 สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ 

จ�ากัด

จ.ชัยนาท 719.45 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จ�ากัด

จ.จันทบุรี 3.27 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมท่าแซะ จ�ากัด

จ.ชุมพร 112.22 ล้านบาท

-

7 สหกรณ์การเกษตรมะขาม จ�ากัด

จ.จันทบุรี 698.75 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงพาน จ�ากัด

จ.เชียงราย 2.97 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมคีรีมาศ จ�ากัด

จ.สุโขทัย 106.69 ล้านบาท

-

8 สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา 

จ�ากัด

จ.พะเยา 621.95 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

อุตรดิตถ์ จ�ากัด

จ.อุตรดิตถ์ 1.87 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมสวรรคโลก จ�ากัด

จ.สุโขทัย 93.87 ล้านบาท

-

9 สหกรณ์การเกษตรเมืองขลุง 

จ�ากัด

จ.จันทบุรี 602.12 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน�้าปากพนัง  

จ�ากัด

จ.นครศรีธรรมราช  

1.32 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมทุ่งสง จ�ากัด

จ.นครศรีธรรมราช  

85.88 ล้านบาท

-

10 สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม 

จ�ากัด

จ.สงขลา 591.63 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงบ้านนางพระยา 

จ�ากัด

จ.นครศรีธรรมราช  

0.55 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก 

จ�ากัด

จ.ก�าแพงเพชร 73.71 ล้านบาท

-
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ธุรกิจเงินรับฝำก

อันดับ

ที่
สหกรณ์บริกำร สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กลุ่มเกษตรกร

1 สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จ�ากัด
จ.สตูล 1,031.07 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ�ากัด
จ.นนทบุรี 34,278.32 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะรัษฎา
ภูเก็ต จ�ากัด
จ.ภูเก็ต 1,447.64 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�านาตะโหมด
จ.พัทลุง 78.80 ล้านบาท

2 สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
536.94 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
27,964.17 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
นักบุญเปโตร จ�ากัด
จ.นครปฐม 1,091.82 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนป่าคลอก
จ.ภูเก็ต 38.76 ล้านบาท

3 สหกรณ์อิสลามปัตตานี จ�ากัด
จ.ปัตตานี 486.22 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
25,367.72 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่  
จ�ากัด
จ.สงขลา 1,057.81 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนวังหว้า
จ.ระยอง 28.82 ล้านบาท

4 สหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ จ�ากัด
จ.กระบี่ 462.73 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
มหิดล จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
18,376.59 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
บ้านโคกม่วง จ�ากัด
จ.สงขลา 584.76 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�านาต�านาน
จ.พัทลุง 13.61 ล้านบาท

5 สหกรณ์อิสลามตันมียะฮ์ จ�ากัด
จ.กระบี่ 297.22 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
14,209.29 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด 
จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
414.47 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนกะปง
จ.พังงา 9.26 ล้านบาท

6 สหกรณ์บริการไออาร์พีซี  จ�ากัด
จ.ระยอง 232.64 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาล
ต�ารวจ จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
13,434.49 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
หนองขานาง จ�ากัด
จ.เพชรบุรี 406.52 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�านานาโส่
จ.ยโสธร 6.46 ล้านบาท

7 สหกรณ์อิสลามบีนา จ�ากัด
จ.ยะลา 151.13 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
การไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
12,979.77 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
อิมั้งเพิ่มพูนทรัพย์ จ�ากัด
จ.จันทบุรี 386.40 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวน 
บ้านควนสามโพธิ์
จ.พัทลุง 6.26 ล้านบาท

8 สหกรณ์อิสลามศรัทธาชน จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
101.21 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
12,887.62 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
บ้านซ่องวังจันทร์ จ�ากัด
จ.เพชรบุรี 377.07 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนบ้านบอน
จ.พะเยา 3.87 ล้านบาท

9 สหกรณ์บริการสาธารณสุข
อุทุมพรพิสัย จ�ากัด
จ.ศรีสะเกษ 73.92 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสาร
แห่งประเทศไทย จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
9,877.93 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
เวฬุวัน จ�ากัด
จ.จันทบุรี 347.24 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนยางพารา
คลองตะเกรา
จ.ฉะเชิงเทรา 3.06 ล้านบาท

10 สหกรณ์อิสลามอมานะฮฺ จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
65.42 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย 
จ�ากัด
จ.เชียงราย 9,488.44 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
บ้านหนองกระทุ่มพัฒนา จ�ากัด
จ.เพชรบุรี 336.74 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนท่าอยู่
จ.พังงา 2.92 ล้านบาท

สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2563 181



10 อนัดบัสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร

ธุรกิจสินเชื่อ(ให้เงินกู้)

อันดับ

ที่
สหกรณ์กำรเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้ำนค้ำ

1 สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี 

จ�ากัด

จ.จันทบุรี 1,283.78 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงระยอง จ�ากัด

จ.ระยอง 82.15 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมศรีส�าโรง จ�ากัด

จ.สุโขทัย 1,115.12 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิค

จันทบุรี จ�ากัด

จ.จันทบุรี 3.20 ล้านบาท

2 สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน 

จ�ากัด

จ.อุตรดิตถ์ 1,016.11 ล้านบาท

สหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต�๊า 

เมืองพะเยา  จ�ากัด

จ.พะเยา 22.95 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมพระร่วง จ�ากัด

จ.สุโขทัย 181.80 ล้านบาท

-

3 สหกรณ์การเกษตรสามชุก จ�ากัด

จ.สุพรรณบุรี 1,009.66 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงพาน จ�ากัด

จ.เชียงราย 22.27 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมนาหว้าใหญ่ จ�ากัด

จ.อ�านาจเจริญ 160.70 ล้านบาท

-

4 สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล 

จ�ากัด

จ.อุตรดิตถ์ 935.44 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงนิคมบ้านสร้าง

พัฒนาปราจีนบุรี จ�ากัด

จ.ปราจีนบุรี 19.04 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา 

จ�ากัด

จ.สุโขทัย 157.94 ล้านบาท

-

5 สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง 

จ�ากัด

จ.ระยอง 919.38 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จ�ากัด

จ.จันทบุรี 11.93 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมวังไทร จ�ากัด

จ.ระยอง 129.66 ล้านบาท

-

6 สหกรณ์การเกษตรด่านขุนทด 

จ�ากัด

จ.นครราชสีมา 904.77 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม จ�ากัด

จ.นครปฐม 10.37 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมคีรีมาศ จ�ากัด

จ.สุโขทัย 122.77 ล้านบาท

-

7 สหกรณ์การเกษตรตระการพืชผล 

จ�ากัด

จ.อุบลราชธานี 828.52 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี จ�ากัด

จ.จันทบุรี 6.50 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมสอยดาว จ�ากัด

จ.จันทบุรี 107.94 ล้านบาท

-

8 สหกรณ์การเกษตรเมือง

ศรีสะเกษ จ�ากัด

จ.ศรีสะเกษ 773.51 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

อุตรดิตถ์ จ�ากัด

จ.อุตรดิตถ์ 4.51 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมวังพระธาตุ จ�ากัด

จ.ก�าแพงเพชร 97.98 ล้านบาท

-

9 สหกรณ์การเกษตรล�าปลายมาศ 

จ�ากัด

จ.บุรีรัมย์ 701.42 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน�้า 

สามร้อยยอด-ปราณบุรี  จ�ากัด

จ.ประจวบคีรีขันธ์  

3.91 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมนครเดิฐ จ�ากัด

จ.สุโขทัย 92.95 ล้านบาท

-

10 สหกรณ์การเกษตรนางรอง จ�ากัด

จ.บุรีรัมย์ 690.38 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

อ่างทอง  จ�ากัด

จ.อ่างทอง 3.90 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จ�ากัด

จ.อุตรดิตถ์ 87.64 ล้านบาท

-
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10 อนัดบัสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร

ธุรกิจสินเชื่อ(ให้เงินกู้)

อันดับ

ที่
สหกรณ์บริกำร สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กลุ่มเกษตรกร

1 สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
1,913.99 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
มหาสารคาม จ�ากัด
จ.มหาสารคาม 
29,099.91 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
นักบุญเปโตร จ�ากัด
จ.นครปฐม 1,777.56 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนวังหว้า
จ.ระยอง 165.01 ล้านบาท

2 สหกรณ์อิสลามปัตตานี  จ�ากัด
จ.ปัตตานี 748.98 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสาร
แห่งประเทศไทย จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
19,933.05 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
เอ็น เอช เค สปริง จ�ากัด
จ.สมุทรปราการ 
610.36 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�านาตะโหมด
จ.พัทลุง 76.16 ล้านบาท

3 สหกรณ์บริการครูแพร่  จ�ากัด
จ.แพร่ 737.19 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
18,367.46 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทยฮอนด้า 
จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร 
590.41 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�านาต�านาน
จ.พัทลุง 17.32 ล้านบาท

4 สหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ จ�ากัด
จ.กระบี่ 398.87 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร 
จ�ากัด
จ.สกลนคร 18,303.87 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
บางนกแขวก จ�ากัด
จ.สมุทรสงคราม 
585.36 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวน
บ้านควนสามโพธิ์
จ.พัทลุง 16.71 ล้านบาท

5 สหกรณ์บริการไออาร์พีซี  จ�ากัด
จ.ระยอง 322.58 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท 
ทีโอที จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร 
18,086.13 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองจอก 
จ�ากัด
จ.เพชรบุรี 474.56 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�านาบ้านแก่ง
จ.อุตรดิตถ์ 10.58 ล้านบาท

6 สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จ�ากัด
จ.สตูล 236.14 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร 
17,856.08 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
เอเอที จ�ากัด
จ.ระยอง 449.83 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนบ้านบอน
จ.พะเยา 10.31 ล้านบาท

7 สหกรณ์บริการพนักงาน
กลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ไทย จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร 
169.75 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ 
จ�ากัด
จ.บุรีรัมย์ 16,711.40 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
บ้านโคกม่วง จ�ากัด
จ.สงขลา 447.96 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�านาสุเทพ
จ.เชียงใหม่ 10.14 ล้านบาท

8 สหกรณ์อิสลามบีนา จ�ากัด
จ.ยะลา 148.29 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น 
จ�ากัด
จ.ขอนแก่น 16,640.42 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
บ้านหนองกระทุ่มพัฒนา จ�ากัด
จ.เพชรบุรี 412.75 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�านาบึงค�าพร้อย
จ.ปทุมธานี 10.08 ล้านบาท

9 สหกรณ์อิสลามตันมียะฮ์ จ�ากัด
จ.กระบี่ 116.69 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
มหิดล จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
16,500.53 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
อิมั้งเพิ่มพูนทรัพย์ จ�ากัด
จ.จันทบุรี 383.06 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�านา
บ้านคลองกล้วยเหนือ
จ.อุตรดิตถ์ 9.68 ล้านบาท

10 สหกรณ์บวรแท็กซี่ จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร 
114.73 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
12,048.30 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนียน
บ้านซ่อง จ�ากัด
จ.เพชรบุรี 365.66 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�านาเทพนคร
จ.ก�าแพงเพชร 9.30 ล้านบาท
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10 อนัดบัสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร

ธุรกิจจัดหำสินค้ำมำจ�ำหน่ำย

อันดับ

ที่
สหกรณ์กำรเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้ำนค้ำ

1 สหกรณ์การเกษตรบางน�้าเปรี้ยว 

จ�ากัด

จ.ฉะเชิงเทรา 621.71 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์เชียงราย 

จ�ากัด

จ.เชียงราย 98.36 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมศรีส�าโรง จ�ากัด

จ.สุโขทัย 177.37 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จ�ากัด

จ.ตราด 964.60 ล้านบาท

2 สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย 

จ�ากัด

จ.เชียงราย 575.95 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงแม่กลอง จ�ากัด

จ.สมุทรสงคราม 70.03 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมท่าแซะ จ�ากัด

จ.ชุมพร 154.38 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ�ากัด

จ.นนทบุรี 340.69 ล้านบาท

3 สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว 

จ�ากัด

จ.ตรัง 470.70 ล้านบาท

สหกรณ์พัฒนาการประมงมหาชัย 

จ�ากัด

จ.สมุทรสาคร 66.32 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมคีรีมาศ จ�ากัด

จ.สุโขทัย 133.79 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์ไทยออยล์ จ�ากัด

จ.ชลบุรี 302.55 ล้านบาท

4 สหกรณ์ชาวไร่สับปะรด

สามร้อยยอด จ�ากัด

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

385.91 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง

เขื่อนล�าปาว  จ�ากัด

จ.กาฬสินธุ์ 65.04 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมพนม จ�ากัด

จ.สุราษฎร์ธานี 122.23 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 

จ�ากัด

จ.นครราชสีมา 174.38 ล้านบาท

5 สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขต

ปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จ�ากัด

จ.ก�าแพงเพชร 300.54 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงพาน จ�ากัด

จ.เชียงราย 30.47 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมคลองสวนหมาก 

จ�ากัด

จ.ก�าแพงเพชร 115.26 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์สิงห์บุรี จ�ากัด

จ.สิงห์บุรี 136.95 ล้านบาท

6 สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว 

จ�ากัด

จ.สมุทรสาคร 273.78 ล้านบาท

สหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

จังหวัดตรัง  จ�ากัด

จ.ตรัง 28.26 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมกบินทร์บุรี จ�ากัด

จ.ปราจีนบุรี 105.22 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ากัด

จ.กรุงเทพมหานคร 

105.38 ล้านบาท

7 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ ระยอง 

จ�ากัด

จ.ระยอง 266.80 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม จ�ากัด

จ.นครปฐม 25.38 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมชุมแสงจันทร์ จ�ากัด

จ.ระยอง 93.14 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราช

นครราชสีมา จ�ากัด

จ.นครราชสีมา 104.10 ล้านบาท

8 สหกรณ์การเกษตรปลวกแดง 

จ�ากัด

จ.ระยอง 265.89 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

และการเกษตรแปดริ้ว จ�ากัด

จ.ฉะเชิงเทรา 24.95 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมนาหว้าใหญ่ จ�ากัด

จ.อ�านาจเจริญ 93.13 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลพัทลุง 

จ�ากัด

จ.พัทลุง 102.69 ล้านบาท

9 สหกรณ์การเกษตรเมืองแปดริ้ว 

จ�ากัด

จ.ฉะเชิงเทรา 265.07 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

อุตรดิตถ์ จ�ากัด

จ.อุตรดิตถ์ 22.74 ล้านบาท

สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินหนองเสือ 

จ�ากัด

จ.สระบุรี 81.70 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์โพธาราม จ�ากัด

จ.ราชบุรี 95.28 ล้านบาท

10 สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค

(ล�าพญากลาง) จ�ากัด

จ.สระบุรี 264.44 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงบางจะเกร็ง - 

บางแก้ว จ�ากัด

จ.สมุทรสงคราม 21.39 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมวังไทร จ�ากัด

จ.ระยอง 69.07 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์อยุธยา จ�ากัด

จ.พระนครศรีอยุธยา 92.06 

ล้านบาท
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10 อนัดบัสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร

ธุรกิจจัดหำสินค้ำมำจ�ำหน่ำย

อันดับ

ที่
สหกรณ์บริกำร สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กลุ่มเกษตรกร

1 สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จ�ากัด
จ.สุราษฎร์ธานี 346.03 ล้านบาท

- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังขนาย  
จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร 
232.84 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนนายายอาม
จ.จันทบุรี 64.53 ล้านบาท

2 สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จ�ากัด
จ.สตูล 180.09 ล้านบาท

- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
เกษตรทรัพย์ทวีบ้านห้วยหิน 
จ�ากัด
จ.ฉะเชิงเทรา 121.26 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมนาศรี - 
ดงเค็ง
จ.ขอนแก่น 28.89 ล้านบาท

3 สหกรณ์แท็กซี่สยาม จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร 
112.12 ล้านบาท

- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ครูฝางพัฒนา จ�ากัด
จ.เชียงใหม่ 95.79 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�านาตะโหมด
จ.พัทลุง 22.82 ล้านบาท

4 สหกรณ์รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก
บาเจาะ จ�ากัด
จ.นราธิวาส 97.69 ล้านบาท

- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
เอเอที จ�ากัด
จ.ระยอง 55.36 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าไร่
ต�าบลหนองบ่อ
จ.สุพรรณบุรี 15.57 ล้านบาท

5 สหกรณ์นครลานนาเดินรถ จ�ากัด
จ.เชียงใหม่ 94.94 ล้านบาท

- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
นักบุญเปโตร จ�ากัด
จ.นครปฐม 17.31 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนทุ่งเบญจา
จ.จันทบุรี 13.02 ล้านบาท

6 สหกรณ์ผู้จ�าหน่าย
สลากกินแบ่งรัฐบาลเชียงใหม่ 
จ�ากัด
จ.เชียงใหม่ 79.43 ล้านบาท

- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
โรงเรียนวัดหนองแก จ�ากัด
จ.เพชรบุรี 14.25 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนบ่อ
จ.จันทบุรี 12.47 ล้านบาท

7 สหกรณ์เรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา 
จ�ากัด
จ.ชลบุรี 67.04 ล้านบาท

- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทยฮอนด้า 
จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร 
13.27 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนอ่าวน้อย
จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
11.81 ล้านบาท

8 สหกรณ์หมู่บ้านสหพร จ�ากัด
จ.นครปฐม 49.51 ล้านบาท

- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
สายสัมพันธ์ระไมล์ จ�ากัด
จ.สงขลา 12.23 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าประมงพัฒนา
เกษตรพอเพียง 49
จ.สมุทรสาคร 9.97 ล้านบาท

9 สหกรณ์เคหสถาน กรุงเทพฯ 
จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร 
46.35 ล้านบาท

- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหาดใหญ่  
จ�ากัด
จ.สงขลา 11.26 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�านาโกรกพระ
จ.นครสวรรค์ 9.77 ล้านบาท

10 สหกรณ์กรีนเนท จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร 
40.66 ล้านบาท

- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
นาดูนสามัคคี จ�ากัด
จ.อ�านาจเจริญ 7.32 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าไร่โป่งน�้าร้อน
จ.เชียงใหม่ 8.80 ล้านบาท
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10 อนัดบัสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร

ธุรกิจรวบรวมผลิตผล

อันดับ

ที่
สหกรณ์กำรเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้ำนค้ำ

1 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด

ลูกค้า ธ.ก.ส.สงขลา จ�ากัด

จ.สงขลา 1,789.20 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์เชียงราย 

จ�ากัด

จ.เชียงราย 166.57 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมแคนดง จ�ากัด

จ.บุรีรัมย์ 340.62 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์กองทัพภาคที่ 2 

จ�ากัด

จ.นครราชสีมา 2.98 ล้านบาท

2 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด

ลูกค้า ธ.ก.ส.ตรัง จ�ากัด

จ.ตรัง 1,772.04 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน�้าปากพนัง  

จ�ากัด

จ.นครศรีธรรมราช  

107.04 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมทองผาภูมิ จ�ากัด

จ.กาญจนบุรี 173.28 ล้านบาท

-

3 สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ�ากัด

จ.สระบุรี 848.52 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 

และการเกษตรสุพรรณบุรี  จ�ากัด

จ.สุพรรณบุรี 71.74 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมนครชุม จ�ากัด

จ.ก�าแพงเพชร 115.50 ล้านบาท

-

4 สหกรณ์การเกษตรรวบรวม

ผลิตผลทางการเกษตรทุ่งสง-

ทุ่งใหญ่ จ�ากัด

จ.นครศรีธรรมราช  

831.61 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง

เขื่อนล�าปาว  จ�ากัด

จ.กาฬสินธุ์ 62.50 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมพระร่วง จ�ากัด

จ.สุโขทัย 105.57 ล้านบาท

-

5 สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ�ากัด

จ.สระบุรี 774.91 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า 

และการเกษตรแห่งประเทศไทย  

จ�ากัด

จ.ฉะเชิงเทรา 34.68 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมศรีส�าโรง จ�ากัด

จ.สุโขทัย 105.18 ล้านบาท

-

6 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด

ลูกค้า ธ.ก.ส.ยะลา จ�ากัด

จ.ยะลา 713.87 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงพาน จ�ากัด

จ.เชียงราย 32.74 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จ�ากัด

จ.อุตรดิตถ์ 93.51 ล้านบาท

-

7 สหกรณ์โคนมวังน�้าเย็น จ�ากัด

จ.สระแก้ว 651.48 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จ�ากัด

จ.จันทบุรี 29.53 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมท่าแซะ จ�ากัด

จ.ชุมพร 66.93 ล้านบาท

-

8 สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ 

จ�ากัด

จ.ชัยนาท 613.82 ล้านบาท

สหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต�๊า 

เมืองพะเยา  จ�ากัด

จ.พะเยา 21.64 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมพันชาลี จ�ากัด

จ.พิษณุโลก 54.91 ล้านบาท

-

9 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด

ลูกค้า ธ.ก.ส.พะเยา จ�ากัด

จ.พะเยา 613.18 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม จ�ากัด

จ.นครปฐม 17.27 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมเชียงค�า จ�ากัด

จ.พะเยา 53.39 ล้านบาท

-

10 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด

ลูกค้า ธ.ก.ส.สุรินทร์ จ�ากัด

จ.สุรินทร์ 606.43 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงนิคมบ้านสร้าง

พัฒนาปราจีนบุรี จ�ากัด

จ.ปราจีนบุรี 15.05 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมอ่าวลึก  จ�ากัด

จ.กระบี่ 52.25 ล้านบาท

-
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10 อนัดบัสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร

ธุรกิจรวบรวมผลิตผล

อันดับ

ที่
สหกรณ์บริกำร สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กลุ่มเกษตรกร

1 สหกรณ์น�้ายางไท จ�ากัด

จ.สงขลา 3,282.20 ล้านบาท

- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

บ้านไร่จันดี จ�ากัด

จ.ระยอง 323.84 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวน

บ้านนาปรังพัฒนา

จ.สงขลา 73.09 ล้านบาท

2 สหกรณ์บริการขนส่ง 

และการค้า จ�ากัด

จ.กรุงเทพมหานคร  

3,130.55 ล้านบาท

- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังขนาย  

จ�ากัด

จ.กรุงเทพมหานคร 

13.87 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมนาศรี - 

ดงเค็ง

จ.ขอนแก่น 66.12 ล้านบาท

3 สหกรณ์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม

ล�าปาง จ�ากัด

จ.ล�าปาง 9.31 ล้านบาท

- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอ�าเภอ

หนองสองห้อง จ�ากัด

จ.ขอนแก่น 9.56 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�านาบ้านแก่ง

จ.อุตรดิตถ์ 55.76 ล้านบาท

4 สหกรณ์ศูนย์ศิลปาชีพทอผ้าไหม

แพรวาบ้านโพนกาฬสินธุ์ จ�ากัด

จ.กาฬสินธุ์ 1.71 ล้านบาท

- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

นาดูนสามัคคี จ�ากัด

จ.อ�านาจเจริญ 6.43 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าไร่นากลาง

จ.นครราชสีมา 52.13 ล้านบาท

5 สหกรณ์ชุมชนบ้านทุ่งสบายใจ  

จ�ากัด

จ.สงขลา 0.99 ล้านบาท

- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ชโลดมพัฒนา จ�ากัด

จ.สุราษฎร์ธานี 3.75 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรสวนยาง

ต�าบลกันทรอม

จ.ศรีสะเกษ 44.07 ล้านบาท

6 สหกรณ์กริชรามันห์ จ�ากัด

จ.ยะลา 0.05 ล้านบาท

- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

มิตรชาวสวน จ�ากัด

จ.สุราษฎร์ธานี 1.73 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�านาปะเคียบ

จ.บุรีรัมย์ 36.85 ล้านบาท

7 - - สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

หนองบัวแปะ จ�ากัด

จ.มหาสารคาม 1.22 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนยางพารา

สามร้อยยอด

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

35.46 ล้านบาท

8 - - - กลุ่มเกษตรกรท�าสวนลาดกระทิง

จ.ฉะเชิงเทรา 35.38 ล้านบาท

9 - - - กลุ่มเกษตรกรท�าสวนธารน�้าทิพย์

จ.ยะลา 34.14 ล้านบาท

10 - - - กลุ่มเกษตรกรท�าสวน

บ้านสระขาวละแม

จ.ชุมพร 33.58 ล้านบาท
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10 อนัดบัสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร

ธุรกิจให้บริกำรและส่งเสริมกำรเกษตร

อันดับ

ที่
สหกรณ์กำรเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้ำนค้ำ

1 สหกรณ์การเกษตรท่ายาง จ�ากัด

จ.เพชรบุรี 29.30 ล้านบาท

สหกรณ์พัฒนาการประมงมหาชัย 

จ�ากัด

จ.สมุทรสาคร 64.88 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมศรีส�าโรง จ�ากัด

จ.สุโขทัย 4.27 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลพัทลุง 

จ�ากัด

จ.พัทลุง 6.72 ล้านบาท

2 สหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น�้า

ฉะเชิงเทรา จ�ากัด

จ.ฉะเชิงเทรา 19.09 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงแม่กลอง จ�ากัด

จ.สมุทรสงคราม 22.36 ล้านบาท

สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินล�าลูกกา 

จ�ากัด

จ.ปทุมธานี 3.86 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์ไทยออยล์ จ�ากัด

จ.ชลบุรี 3.40 ล้านบาท

3 สหกรณ์การเกษตรฮอด จ�ากัด

จ.เชียงใหม่ 12.34 ล้านบาท

สหกรณ์ชาวประมง

บ้านคลองวาฬ  จ�ากัด

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

1.14 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมท่าแซะ จ�ากัด

จ.ชุมพร 2.53 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์วิทยาลัย

พณิชยการพระนคร จ�ากัด

จ.กรุงเทพมหานคร 

3.07 ล้านบาท

4 สหกรณ์การเกษตร

เพื่อการแปรรูปและส่งออก

จังหวัดตราด  จ�ากัด

จ.ตราด 11.39 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงบ้านเพ จ�ากัด

จ.ระยอง 0.78 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมลานสัก จ�ากัด

จ.อุทัยธานี 2.23 ล้านบาท

สหกรณ์ร้านค้ามหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราช จ�ากัด

จ.นนทบุรี 1.30 ล้านบาท

5 สหกรณ์การเกษตรหนองสูง 

จ�ากัด

จ.มุกดาหาร 11.10 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดปัตตานี  

จ�ากัด

จ.ปัตตานี 0.43 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมดอนตาลสอง จ�ากัด

จ.มุกดาหาร 0.70 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์ต�ารวจตระเวนชายแดน 

จ�ากัด

จ.กรุงเทพมหานคร 1.23 ล้านบาท

6 สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จ�ากดั

จ.เพชรบุรี 9.27 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงอ่างเก็บน�้า

ห้วยโสมง  จ�ากัด

จ.ปราจีนบุรี 0.27 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จ�ากัด

จ.ตาก 0.67 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์วิทยาลัยเทคนิค

เชียงใหม่ จ�ากัด

จ.เชียงใหม่ 1.09 ล้านบาท

7 สหกรณ์การเกษตรสวรรคโลก 

จ�ากัด

จ.สุโขทัย 8.95 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน�้าปากพนัง  

จ�ากัด

จ.นครศรีธรรมราช 

0.20 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จ�ากัด

จ.อุตรดิตถ์ 0.59 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์พนักงานโรงพยาบาล

บ้านแพ้ว  จ�ากัด

จ.สมุทรสาคร 0.93 ล้านบาท

8 สหกรณ์การเกษตรเชียรใหญ่ 

จ�ากัด

จ.นครศรีธรรมราช 

7.15 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงนิคมบ้านสร้าง

พัฒนาปราจีนบุรี จ�ากัด

จ.ปราจีนบุรี 0.10 ล้านบาท

สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินวังน้อย 

จ�ากัด

จ.พระนครศรีอยุธยา 

0.53 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์ค่ายธนะรัชต์ จ�ากัด

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 0.72 ล้านบาท

9 สหกรณ์การเกษตรล�าลูกกา จ�ากัด

จ.ปทุมธานี 7.10 ล้านบาท

- สหกรณ์นิคมวิภาวดี  จ�ากัด

จ.สุราษฎร์ธานี 0.52 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล

สมุทรปราการ  จ�ากัด

จ.สมุทรปราการ 0.38 ล้านบาท

10 สหกรณ์การเกษตรนิคมฯ 

ล�าตะคอง จ�ากัด

จ.นครราชสีมา 7.00 ล้านบาท

- สหกรณ์นิคมล�านารายณ์ จ�ากัด

จ.ลพบุรี 0.26 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษา

นครสวรรค์ จ�ากัด

จ.นครสวรรค์ 0.02 ล้านบาท

สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2563188



10 อนัดบัสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร

ธุรกิจให้บริกำรและส่งเสริมกำรเกษตร

อันดับ

ที่
สหกรณ์บริกำร สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กลุ่มเกษตรกร

1 สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ จ�ากัด
จ.สงขลา 138.62 ล้านบาท

- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังขนาย  
จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร 
4.23 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�านาดงเจน
จ.พะเยา 1.30 ล้านบาท

2 สหกรณ์บริการผู้ปฎิบัติงาน 
ทศท. จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร 136.81 
ล้านบาท

- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
อ�าเภอพระยืน  จ�ากัด
จ.ขอนแก่น 0.96 ล้านบาท

กลุม่เกษตรกรเลีย้งสัตวแ์ม่ข้าวตม้
จ.เชียงราย 1.08 ล้านบาท

3 สหกรณ์บริการพนักงาน
การไฟฟ้านครหลวง จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร 
105.28 ล้านบาท

- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนริมออน 
จ�ากัด
จ.เชียงใหม่ 0.55 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าประมง
เกาะเพชร
จ.นครศรีธรรมราช 
0.81 ล้านบาท

4 สหกรณ์บริการรถยนต์บริการ
ธุรกิจภูเก็ต จ�ากัด
จ.ภูเก็ต 40.57 ล้านบาท

- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่มูล 
จ�ากัด
จ.อุบลราชธานี 0.53 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าประมงบางเสร่
จ.ชลบุรี 0.78 ล้านบาท

5 สหกรณ์เคหสถานชุมชน
คลองเตย จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร 
40.39 ล้านบาท

- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
บ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง 1  
จ�ากัด
จ.ปทุมธานี 0.38 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น�้า
อ่าวคุ้งกระเบนด้วยระบบ
ชลประทานน�้าเค็ม
จ.จันทบุรี 0.68 ล้านบาท

6 สหกรณ์ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า
ภาคอีสาน  จ�ากัด
จ.นครราชสีมา 29.28 ล้านบาท

- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ชุมชน 48 
ไร่ไพร่ฟ้า จ�ากัด
จ.ปทุมธานี 0.24 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�านาบ้านช�าทอง
จ.อุตรดิตถ์ 0.64 ล้านบาท

7 สหกรณ์บริการ ทีโอที จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร 
26.22 ล้านบาท

- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเครือข่าย
อ�าเภอหนองเรือ  จ�ากัด
จ.ขอนแก่น 0.12 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�านาบ้านท่าเดื่อ
จ.อุตรดิตถ์ 0.59 ล้านบาท

8 สหกรณ์บวรแท็กซี่ จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร 
21.47 ล้านบาท

- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านวงศ์  
จ�ากัด
จ.พัทลุง 0.03 ล้านบาท

กลุม่เกษตรกรท�านาหญ้าเลีย้งสตัว์
บ้านสระ
จ.สุพรรณบุรี 0.56 ล้านบาท

9 สหกรณ์บริการ
ขอนแก่นบริวเวอรี่ จ�ากัด
จ.ขอนแก่น 21.20 ล้านบาท

- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
บ้านปรือน้อย จ�ากัด
จ.ประจวบครีขีนัธ์ 0.02 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าประมงทุ่งสุขลา
จ.ชลบุรี 0.49 ล้านบาท

10 สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จ�ากัด
จ.สุราษฎร์ธานี 20.46 ล้านบาท

- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
บ้านทุ่งเลียบ จ�ากัด
จ.พัทลุง 0.02 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�านาบ้านด่าน
จ.อุตรดิตถ์ 0.46 ล้านบาท
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10 อนัดบัสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร

ธุรกิจกำรแปรรูป

อันดับ

ที่
สหกรณ์กำรเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้ำนค้ำ

1 สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี 

จ�ากัด(ในพระบรมราชูปถัมภ์)

จ.ราชบุรี 1,579.59 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงปัตตานี จ�ากัด

จ.ปัตตานี 16.68 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมท่าแซะ จ�ากัด

จ.ชุมพร 565.04 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์ศูนย์การบินทหารบก 

จ�ากัด

จ.ลพบุรี 7.88 ล้านบาท

2 สหกรณ์กองทุนสวนยาง

อ�าเภอบ่อทอง จ�ากัด

จ.ชลบุรี 919.99 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานครพนม  

จ�ากัด

จ.นครพนม 7.02 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมทุ่งสง จ�ากัด

จ.นครศรีธรรมราช 

107.53 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์กองทัพภาคที่ 2 

จ�ากัด

จ.นครราชสีมา 4.67 ล้านบาท

3 สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย 

จ�ากัด

จ.ร้อยเอ็ด 748.03 ล้านบาท

สหกรณ์การประมงบ้านแหลม 

จ�ากัด

จ.เพชรบุรี 5.38 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมดงมูลสอง จ�ากัด

จ.ขอนแก่น 101.83 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์สวัสดิการ 

รพร.ท่าบ่อ จ�ากัด

จ.หนองคาย 4.26 ล้านบาท

4 สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ 

กรป.กลาง โพนยางค�า จ�ากัด

จ.สกลนคร 695.84 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จ�ากัด

จ.จันทบุรี 1.24 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมหลังสวน จ�ากัด

จ.ชุมพร 55.21 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราช

นครศรีธรรมราช จ�ากัด

จ.นครศรีธรรมราช 1.98 ล้านบาท

5 สหกรณ์โคนมไทยมิลค์ จ�ากัด

จ.สระบุรี 688.97 ล้านบาท

สหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต�๊า

เมืองพะเยา  จ�ากัด

จ.พะเยา 1.15 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมลานสัก จ�ากัด

จ.อุทัยธานี 47.38 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล

สุราษฎร์ธานี จ�ากัด

จ.สุราษฎร์ธานี 1.41 ล้านบาท

6 สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จ�ากัด

จ.สระบุรี 472.15 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน�้าท่าทอง 

จ�ากัด

จ.สุราษฎร์ธานี 0.89 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมแม่ระมาด จ�ากัด

จ.ตาก 45.42 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์กองทัพภาคที่ 1 

จ�ากัด

จ.กาญจนบุรี 0.80 ล้านบาท

7 สหกรณ์กองทุนสวนยาง

บ้านเขาซก จ�ากัด

จ.ชลบุรี 407.23 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

อุตรดิตถ์ จ�ากัด

จ.อุตรดิตถ์ 0.38 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมสวรรคโลก จ�ากัด

จ.สุโขทัย 33.87 ล้านบาท

สหกรณ์ร้านค้าบี.ฟู้ดส์ ลพบุรี  

จ�ากัด

จ.ลพบุรี 0.43 ล้านบาท

8 สหกรณ์โคนมปากช่อง จ�ากัด

จ.นครราชสีมา 401.62 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงแม่กลอง จ�ากัด

จ.สมุทรสงคราม 0.27 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมแม่สอด จ�ากัด

จ.ตาก 29.02 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏสงขลา จ�ากัด

จ.สงขลา 0.20 ล้านบาท

9 สหกรณ์โคนมวังน�้าเย็น จ�ากัด

จ.สระแก้ว 344.58 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์น�้ายะหริ่ง 

จ�ากัด

จ.ปัตตานี 0.13 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมนครชุม จ�ากัด

จ.ก�าแพงเพชร 18.78 ล้านบาท

สหกรณ์ร้านค้าโรงพยาบาล

พุทธโสธร จ�ากัด

จ.ฉะเชิงเทรา 0.12 ล้านบาท

10 สหกรณ์การเกษตรหนองสูง 

จ�ากัด

จ.มุกดาหาร 297.44 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงนิคม

บ้านสร้างพัฒนาปราจีนบุรี จ�ากัด

จ.ปราจีนบุรี 0.02 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จ�ากัด

จ.อุตรดิตถ์ 12.68 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลปัตตานี 

จ�ากัด

จ.ปัตตานี 0.09 ล้านบาท

สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2563190



10 อนัดบัสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร

ธุรกิจกำรแปรรูป

อันดับ

ที่
สหกรณ์บริกำร สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กลุ่มเกษตรกร

1 สหกรณ์สุราษฎร์ธานี จ�ากัด

จ.สุราษฎร์ธานี 28.12 ล้านบาท

- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

อ�าเภอหนองสองห้อง จ�ากัด

จ.ขอนแก่น 6.99 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนเขาทะลุ

จ.ชุมพร 154.55 ล้านบาท

2 สหกรณ์กรีนเนท จ�ากัด

จ.กรุงเทพมหานคร 

9.04 ล้านบาท

- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังขนาย  

จ�ากัด

จ.กรุงเทพมหานคร  

5.58 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนธารน�้าทิพย์

จ.ยะลา 99.47 ล้านบาท

3 สหกรณ์ สกย.อุตสาหกรรมยาง

ปัตตานี 2015  จ�ากัด

จ.ปัตตานี 2.47 ล้านบาท

- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

อ�าเภอพระยืน  จ�ากัด

จ.ขอนแก่น 0.93 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนยางค้อม

จ.นครศรีธรรมราช  

78.08 ล้านบาท

4 สหกรณ์รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก

บาเจาะ จ�ากัด

จ.นราธิวาส 2.31 ล้านบาท

- สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

นาดูนสามัคคี จ�ากัด

จ.อ�านาจเจริญ 0.45 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนยางพารา

คลองตะเกรา

จ.ฉะเชิงเทรา 72.33 ล้านบาท

5 สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จ�ากัด

จ.สตูล 1.83 ล้านบาท

- - กลุ่มเกษตรกรท�าสวนควนเมา

จ.ตรัง 41.69 ล้านบาท

6 สหกรณ์สตรีทอผ้าตีนจกแม่แจ่ม 

จ�ากัด

จ.เชียงใหม่ 0.07 ล้านบาท

- - กลุ่มเกษตรกรท�าสวนยางพารา

นาบอน

จ.นครศรีธรรมราช  

21.64 ล้านบาท

7 สหกรณ์บริการและส่งเสริม

นวัตกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวร  

จ�ากัด

จ.พิษณุโลก 0.07 ล้านบาท

- - กลุ่มเกษตรกรท�าสวนตลิ่งชัน

จ.นครศรีธรรมราช  

17.33 ล้านบาท

8 - - - กลุ่มเกษตรกรท�าสวนไม้เรียง

จ.นครศรีธรรมราช  

16.56 ล้านบาท

9 - - - กลุ่มเกษตรกรท�าสวนชัยเกษม

จ.ประจวบคีรีขันธ์  

12.30 ล้านบาท

10 - - - กลุ่มเกษตรกรท�าสวนบ้านถ�้าทะลุ

จ.ยะลา 11.61 ล้านบาท

สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2563 191



10 อนัดบัสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร

ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

อันดับ

ที่
สหกรณ์กำรเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้ำนค้ำ

1 สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี 

จ�ากัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

จ.ราชบุรี 1,262.44 ล้านบาท

สหกรณ์พัฒนาการประมงมหาชัย 

จ�ากัด

จ.สมุทรสาคร 143.23 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมศรีส�าโรง จ�ากัด

จ.สุโขทัย 793.67 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์พระนคร จ�ากัด

จ.กรุงเทพมหานคร 

317.17 ล้านบาท

2 สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง 

จ�ากัด

จ.ระยอง 1,229.19 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงแม่กลอง จ�ากัด

จ.สมุทรสงคราม 

115.51 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมสอยดาว จ�ากัด

จ.จันทบุรี 157.05 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ากัด

จ.กรุงเทพมหานคร 

229.30 ล้านบาท

3 สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน 

จ�ากัด

จ.อุตรดิตถ์ 872.50 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงระยอง จ�ากัด

จ.ระยอง 65.73 ล้านบาท

สหกรณ์การเช่าซื้อที่ดินล�าลูกกา 

จ�ากัด

จ.ปทุมธานี 146.81 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ�ากัด

จ.นนทบุรี 224.80 ล้านบาท

4 สหกรณ์การเกษตรสามชุก จ�ากัด

จ.สุพรรณบุรี 856.08 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง

เขื่อนล�าปาว  จ�ากัด

จ.กาฬสินธุ์ 30.22 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมชัยบาดาล จ�ากัด

จ.ลพบุรี 123.04 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จ�ากัด

จ.ตราด 91.20 ล้านบาท

5 สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย 

จ�ากัด

จ.เชียงราย 836.90 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์เชียงราย 

จ�ากัด

จ.เชียงราย 20.84 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมวังไทร จ�ากัด

จ.ระยอง 117.63 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์ไทยออยล์ จ�ากัด

จ.ชลบุรี 79.84 ล้านบาท

6 สหกรณ์การเกษตรอุทุมพรพิสัย 

จ�ากัด

จ.ศรีสะเกษ 817.92 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงนิคม

บ้านสร้างพัฒนาปราจีนบุรี จ�ากัด

จ.ปราจีนบุรี 13.31 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา 

จ�ากัด

จ.สุโขทัย 116.96 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

จ�ากัด

จ.ปทุมธานี 60.89 ล้านบาท

7 สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จ�ากัด

จ.นครราชสีมา 716.77 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงพาน จ�ากัด

จ.เชียงราย 13.02 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมพระร่วง จ�ากัด

จ.สุโขทัย 113.37 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล

วชิระภูเก็ต จ�ากัด

จ.ภูเก็ต 42.99 ล้านบาท

8 สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล 

จ�ากัด

จ.อุตรดิตถ์ 678.55 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงปากระวะ จ�ากัด

จ.นครศรีธรรมราช 

11.72 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมนาหว้าใหญ่ จ�ากัด

จ.อ�านาจเจริญ 99.33 ล้านบาท

สหกรณ์ร้านค้าโรงพยาบาล

ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ�ากัด

จ.ชุมพร 38.63 ล้านบาท

9 สหกรณ์การเกษตรสรรคบุรี 

จ�ากัด

จ.ชัยนาท 674.13 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี จ�ากัด

จ.จันทบุรี 9.81 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมคีรีมาศ จ�ากัด

จ.สุโขทัย 96.89 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราช

นครราชสีมา จ�ากัด

จ.นครราชสีมา 37.50 ล้านบาท

10 สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ 

จ�ากัด

จ.ชัยนาท 670.10 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

และการเกษตรแปดริ้ว จ�ากัด

จ.ฉะเชิงเทรา 5.91 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมสวรรคโลก จ�ากัด

จ.สุโขทัย 94.90 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์กองทัพภาคที่ 2 

จ�ากัด

จ.นครราชสีมา 34.65 ล้านบาท

สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2563192



10 อนัดบัสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร

ทุนของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

อันดับ

ที่
สหกรณ์บริกำร สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กลุ่มเกษตรกร

1 สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
2,173.62 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ�ากัด
จ.นนทบุรี 61,252.77 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
นักบุญเปโตร จ�ากัด
จ.นครปฐม 1,713.94 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนวังหว้า
จ.ระยอง 143.82 ล้านบาท

2 สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จ�ากัด
จ.สตูล 1,078.98 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
มหิดล จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร 
25,088.25 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทยฮอนด้า 
จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร 
977.83 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�านาตะโหมด
จ.พัทลุง 82.76 ล้านบาท

3 สหกรณ์อิสลามปัตตานี  จ�ากัด
จ.ปัตตานี 562.69 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร 
22,975.08 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
เอ็น เอช เค สปริง จ�ากัด
จ.สมุทรปราการ 
809.19 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนเขาทะลุ
จ.ชุมพร 72.00 ล้านบาท

4 สหกรณ์บริการไออาร์พีซี  จ�ากัด
จ.ระยอง 285.48 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
22,745.09 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
ฟรีเทรด จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
749.64 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนป่าคลอก
จ.ภูเก็ต 52.58 ล้านบาท

5 สหกรณ์บริการ 
ชุมชนสวนบางเขน จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
260.49 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
19,974.42 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  
เอเอที จ�ากัด
จ.ระยอง 735.66 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าประมงปากน�้า
จ.ระนอง 39.36 ล้านบาท

6 สหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ จ�ากัด
จ.กระบี่ 236.88 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นครราชสีมา จ�ากัด
จ.นครราชสีมา  
19,442.99 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านโคก
ม่วง จ�ากัด
จ.สงขลา 629.39 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�านาต�านาน
จ.พัทลุง 27.29 ล้านบาท

7 สหกรณ์บริการครูแพร่  จ�ากัด
จ.แพร่ 229.29 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
18,393.33 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเด็นโซ่ 
ประเทศไทย จ�ากัด
จ.สมุทรปราการ  
628.98 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนยางค้อม
จ.นครศรีธรรมราช 18.76 ล้าน
บาท

8 สหกรณ์เคหสถาน กรุงเทพฯ 
จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
203.98 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสาร
แห่งประเทศไทย จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
16,444.28 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
บางนกแขวก จ�ากัด
จ.สมุทรสงคราม  
585.38 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนคมบาง
จ.จันทบุรี 15.56 ล้านบาท

9 สหกรณ์บริการพนักงาน 
กลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ไทย  จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
183.61 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
15,807.47 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
หนองขานาง จ�ากัด
จ.เพชรบุรี 449.53 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าไร่สับปะรด
แฟร์เทรด
จ.ประจวบคีรีขันธ์  
15.14 ล้านบาท

10 สหกรณ์อิสลามสันติชน จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
177.93 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น 
จ�ากัด
จ.ขอนแก่น 14,496.48 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
ดอนมดตะนอย จ�ากัด
จ.ราชบุรี 386.79 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนควนเมา
จ.ตรัง 12.99 ล้านบาท
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ก�ำไรสุทธิ

อันดับ

ที่
สหกรณ์กำรเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้ำนค้ำ

1 สหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ 

จ�ากัด

จ.อุบลราชธานี 80.13 ล้านบาท

สหกรณ์พัฒนาการประมงมหาชัย 

จ�ากัด

จ.สมุทรสาคร 19.81 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมศรีส�าโรง จ�ากัด

จ.สุโขทัย 65.64 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ากัด

จ.กรุงเทพมหานคร 

79.61 ล้านบาท

2 สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง 

จ�ากัด

จ.ระยอง 73.57 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง

เขื่อนล�าปาว  จ�ากัด

จ.กาฬสินธุ์ 10.39 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมวังไทร จ�ากัด

จ.ระยอง 7.24 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์พระนคร จ�ากัด

จ.กรุงเทพมหานคร 

17.01 ล้านบาท

3 สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี 

จ�ากัด

จ.เพชรบุรี 64.60 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงระยอง จ�ากัด

จ.ระยอง 5.91 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมคีรีมาศ จ�ากัด

จ.สุโขทัย 7.12 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ�ากัด

จ.นนทบุรี 13.64 ล้านบาท

4 สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร 

จ�ากัด

จ.อุบลราชธานี 63.80 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงแม่กลอง จ�ากัด

จ.สมุทรสงคราม 5.33 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมพิชัยพัฒนา จ�ากัด

จ.อุตรดิตถ์ 6.19 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์ไทยออยล์ จ�ากัด

จ.ชลบุรี 9.98 ล้านบาท

5 สหกรณ์การเกษตรสามชุก จ�ากัด

จ.สุพรรณบุรี 61.64 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์เชียงราย 

จ�ากัด

จ.เชียงราย 2.17 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมพระร่วง จ�ากัด

จ.สุโขทัย 6.02 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลพัทลุง 

จ�ากัด

จ.พัทลุง 8.22 ล้านบาท

6 สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จ�ากัด

จ.นครราชสีมา 57.05 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์น�้าชายฝั่ง

สุราษฎร์ธานี จ�ากัด

จ.สุราษฎร์ธานี 2.06 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมนาหว้าใหญ่ จ�ากัด

จ.อ�านาจเจริญ 5.93 ล้านบาท

สหกรณ์ร้านค้าโรงพยาบาล

ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จ�ากัด

จ.ชุมพร 8.19 ล้านบาท

7 สหกรณ์การเกษตรเมืองแกลง 

จ�ากัด

จ.ระยอง 51.11 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงปัตตานี จ�ากัด

จ.ปัตตานี 1.23 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมนครเดิฐ จ�ากัด

จ.สุโขทัย 5.16 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราช

นครราชสีมา จ�ากัด

จ.นครราชสีมา 7.95 ล้านบาท

8 สหกรณ์การเกษตรเมืองตรอน 

จ�ากัด

จ.อุตรดิตถ์ 49.44 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงบางจะเกร็ง - 

บางแก้ว จ�ากัด

จ.สมุทรสงคราม 0.81 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมชุมแสงจันทร์ จ�ากัด

จ.ระยอง 4.51 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล

วชิระภูเก็ต จ�ากัด

จ.ภูเก็ต 5.86 ล้านบาท

9 สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด

ลูกค้า ธ.ก.ส.พิษณุโลก จ�ากัด

จ.พิษณุโลก 48.78 ล้านบาท

สหกรณ์เพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

จังหวัดตรัง  จ�ากัด

จ.ตรัง 0.72 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมท่ายาง จ�ากัด

จ.เพชรบุรี 4.43 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล

สุราษฎร์ธานี จ�ากัด

จ.สุราษฎร์ธานี 5.84 ล้านบาท

10 สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรี 

จ�ากัด

จ.จันทบุรี 45.76 ล้านบาท

สหกรณ์ชาวประมง

บ้านคลองวาฬ  จ�ากัด

จ.ประจวบครีีขนัธ์ 0.64 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมชัยบาดาล จ�ากัด

จ.ลพบุรี 4.34 ล้านบาท

สหกรณ์ร้านค้าโรงพยาบาล

พุทธโสธร จ�ากัด

จ.ฉะเชิงเทรา 5.06 ล้านบาท

สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2563194
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ก�ำไรสุทธิ

อันดับ

ที่
สหกรณ์บริกำร สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กลุ่มเกษตรกร

1 สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร 
235.20 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ�ากัด
จ.นนทบุรี 4,879.45 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 
จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร 
242.31 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนเขาทะลุ
จ.ชุมพร 22.31 ล้านบาท

2 สหกรณ์บริการไออาร์พีซี  จ�ากัด
จ.ระยอง 41.29 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
มหิดล จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร 
1,532.22 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสุวรรณภูมิ 
จ�ากัด
จ.ร้อยเอ็ด 149.02 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนวังหว้า
จ.ระยอง 14.99 ล้านบาท

3 สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จ�ากัด
จ.สตูล 31.80 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร 
1,489.29 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
นักบุญเปโตร จ�ากัด
จ.นครปฐม 119.24 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�านาตะโหมด
จ.พัทลุง 6.92 ล้านบาท

4 สหกรณ์อิสลามปัตตานี  จ�ากัด
จ.ปัตตานี 29.07 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร 
1,394.78 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทยฮอนด้า 
จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร 
55.24 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนธารน�้าทิพย์
จ.ยะลา 3.06 ล้านบาท

5 สหกรณ์บวรแท็กซี่ จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร 
18.83 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ กทม. จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร 
1,279.10 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
บ้านโคกม่วง จ�ากัด
จ.สงขลา 50.47 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนยางค้อม
จ.นครศรีธรรมราช  
2.76 ล้านบาท

6 สหกรณ์บริการครูแพร่  จ�ากัด
จ.แพร่ 18.73 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นครราชสีมา จ�ากัด
จ.นครราชสีมา  
1,225.15 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
มงคลเศรษฐี จ�ากัด
จ.ปทุมธานี 44.10 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนบ้านถ�้าทะลุ
จ.ยะลา 2.58 ล้านบาท

7 สหกรณ์ราชพฤกษ์แท็กซี่  จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
16.97 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
1,171.65 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
เอ็น เอช เค สปริง จ�ากัด
จ.สมุทรปราการ 42.40 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�านาต�านาน
จ.พัทลุง 2.29 ล้านบาท

8 สหกรณ์บริการพนักงาน 
กลุ่มบริษัทยูนิลีเวอร์ไทย  จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
14.65 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ 
จ�ากัด
จ.บุรีรัมย์ 1,145.61 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  
เอเอที จ�ากัด
จ.ระยอง 40.36 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนป่าคลอก
จ.ภูเก็ต 2.09 ล้านบาท

9 สหกรณ์บางกะปิ จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
11.67 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูขอนแก่น 
จ�ากัด
จ.ขอนแก่น 1,126.27 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด 
จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
40.04 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนคมบาง
จ.จันทบุรี 1.30 ล้านบาท

10 สหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ จ�ากัด
จ.กระบี่ 9.45 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
973.24 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
บางนกแขวก จ�ากัด
จ.สมุทรสงคราม 34.26 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนตรอกนอง
จ.จันทบุรี 1.14 ล้านบาท

สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2563 195
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ทุนด�ำเนินงำน

อันดับ

ที่
สหกรณ์กำรเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้ำนค้ำ

1 สหกรณ์โคนมวังน�้าเย็น จ�ากัด

จ.สระแก้ว 3,988.00 ล้านบาท

สหกรณ์พัฒนาการประมงมหาชัย 

จ�ากัด

จ.สมุทรสาคร 352.36 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมศรีส�าโรง จ�ากัด

จ.สุโขทัย 2,272.82 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์กรุงเทพ จ�ากัด

จ.กรุงเทพมหานคร 

365.06 ล้านบาท

2 สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย 

จ�ากัด

จ.ร้อยเอ็ด 2,932.80 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงระยอง จ�ากัด

จ.ระยอง 207.48 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมหนองบัวพัฒนา 

จ�ากัด

จ.สุโขทัย 645.13 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์พระนคร จ�ากัด

จ.กรุงเทพมหานคร 

341.77 ล้านบาท

3 สหกรณ์การเกษตรเมืองเชียงราย 

จ�ากัด

จ.เชียงราย 2,411.25 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงแม่กลอง จ�ากัด

จ.สมุทรสงคราม 

155.35 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมท่าแซะ จ�ากัด

จ.ชุมพร 577.64 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์ผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ�ากัด

จ.นนทบุรี 294.64 ล้านบาท

4 สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี 

จ�ากัด(ในพระบรมราชูปถัมภ์)

จ.ราชบุรี 2,311.62 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงนิคม

บ้านสร้างพัฒนาปราจีนบุรี จ�ากัด

จ.ปราจีนบุรี 53.64 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมคีรีมาศ จ�ากัด

จ.สุโขทัย 542.13 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์จังหวัดตราด จ�ากัด

จ.ตราด 282.42 ล้านบาท

5 สหกรณ์การเกษตรเมืองระยอง 

จ�ากัด

จ.ระยอง 2,274.76 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์เชียงราย 

จ�ากัด

จ.เชียงราย 43.17 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมสอยดาว จ�ากัด

จ.จันทบุรี 524.38 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์ไทยออยล์ จ�ากัด

จ.ชลบุรี 121.40 ล้านบาท

6 สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ 

จ�ากัด

จ.ชัยนาท 2,261.91 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง

เขื่อนล�าปาว  จ�ากัด

จ.กาฬสินธุ์ 36.93 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมสวรรคโลก จ�ากัด

จ.สุโขทัย 472.49 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

จ�ากัด

จ.ปทุมธานี 72.94 ล้านบาท

7 สหกรณ์การเกษตรบรบือ จ�ากัด

จ.มหาสารคาม 

2,124.42 ล้านบาท

สหกรณ์ประมงพาน จ�ากัด

จ.เชียงราย 29.29 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมพระร่วง จ�ากัด

จ.สุโขทัย 431.68 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์โรงพยาบาล

วชิระภูเก็ต จ�ากัด

จ.ภูเก็ต 48.38 ล้านบาท

8 สหกรณ์การเกษตรนาหม่อม 

จ�ากัด

จ.สงขลา 2,118.49 ล้านบาท

สหกรณ์เลี้ยงปลาบ้านต�๊า

เมืองพะเยา  จ�ากัด

จ.พะเยา 27.52 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมนครชุม จ�ากัด

จ.ก�าแพงเพชร 283.66 ล้านบาท

สหกรณ์ร้านค้าโรงพยาบาลชุมพร

เขตรอุดมศักดิ์ จ�ากัด

จ.ชุมพร 44.91 ล้านบาท

9 สหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล 

จ�ากัด

จ.อุตรดิตถ์ 2,044.28 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งนครปฐม จ�ากัด

จ.นครปฐม 19.64 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมดงมูลสอง จ�ากัด

จ.ขอนแก่น 279.63 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราช

นครราชสีมา จ�ากัด

จ.นครราชสีมา 43.10 ล้านบาท

10 สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี 

จ�ากัด

จ.เพชรบุรี 1,937.09 ล้านบาท

สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน�้าปากพนัง  

จ�ากัด

จ.นครศรีธรรมราช 

18.42 ล้านบาท

สหกรณ์นิคมวังไทร จ�ากัด

จ.ระยอง 276.88 ล้านบาท

ร้านสหกรณ์กองทัพภาคที่ 2 

จ�ากัด

จ.นครราชสีมา 40.99 ล้านบาท

สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2563196
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ทุนด�ำเนินงำน

อันดับ

ที่
สหกรณ์บริกำร สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กลุ่มเกษตรกร

1 สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
6,090.61 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ�ากัด
จ.นนทบุรี 129,134.02 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
นักบุญเปโตร จ�ากัด
จ.นครปฐม 4,369.68 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�านาตะโหมด
จ.พัทลุง 291.94 ล้านบาท

2 สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จ�ากัด
จ.สตูล 2,009.34 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย
มหิดล จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
73,971.29 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น 
จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
2,847.02 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนวังหว้า
จ.ระยอง 290.74 ล้านบาท

3 สหกรณ์อิสลามปัตตานี  จ�ากัด
จ.ปัตตานี 1,072.95 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน
บริษัทการบินไทย จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
61,014.62 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
บ้านโคกม่วง จ�ากัด
จ.สงขลา 1,737.17 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนป่าคลอก
จ.ภูเก็ต 122.70 ล้านบาท

4 สหกรณ์อิสลามษะกอฟะฮ จ�ากัด
จ.กระบี่ 826.97 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน 
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
49,731.96 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไทยฮอนด้า 
จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
1,623.00 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนเขาทะลุ
จ.ชุมพร 102.26 ล้านบาท

5 สหกรณ์บริการมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ จ�ากัด
จ.สงขลา 748.47 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
40,964.40 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด 
จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
1,258.00 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนธารน�้าทิพย์
จ.ยะลา 82.57 ล้านบาท

6 สหกรณ์บริการไออาร์พีซี  จ�ากัด
จ.ระยอง 591.16 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย ์
ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
37,011.82 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
มงคลเศรษฐี จ�ากัด
จ.ปทุมธานี 1,047.59 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนยางพารา
คลองตะเกรา
จ.ฉะเชิงเทรา 75.12 ล้านบาท

7 สหกรณ์บริการสวัสดิการไทเลย   
จ�ากัด
จ.เลย 413.52 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
นครราชสีมา จ�ากัด
จ.นครราชสีมา  
36,904.83 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
บางนกแขวก จ�ากัด
จ.สมุทรสงคราม  
1,004.13 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนยาง 
และผลิตภัณฑ์ยางตาชี
จ.ยะลา 60.38 ล้านบาท

8 สหกรณ์อิสลามตันมียะฮ์ จ�ากัด
จ.กระบี่ 373.70 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์ปตท. จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
36,586.95 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
อิมั้งเพิ่มพูนทรัพย์ จ�ากัด
จ.จันทบุรี 948.16 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�านาต�านาน
จ.พัทลุง 57.43 ล้านบาท

9 สหกรณ์บริการครูแพร่  จ�ากัด
จ.แพร่ 343.21 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย ์
บริษัท ทีโอที จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
36,278.36 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
เอ็น เอช เค สปริง จ�ากัด
จ.สมุทรปราการ  
861.57 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนควนเมา
จ.ตรัง 51.94 ล้านบาท

10 สหกรณ์อิสลามบีนา จ�ากัด
จ.ยะลา 330.52 ล้านบาท

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
34,747.25 ล้านบาท

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังขนาย  
จ�ากัด
จ.กรุงเทพมหานคร  
763.43 ล้านบาท

กลุ่มเกษตรกรท�าสวนกะปง
จ.พังงา 44.80 ล้านบาท
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สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรรายจงัหวดั (ฉบบัน�าสัญจร) 

ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจ�ำแนกตำมประเภท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

ทั่วประเทศ

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 3,085 65 84 110 825 1,383 542 6,094 3,566

จ�ำนวนสมำชิก คน 6,263,870 11,744 190,863 664,762 444,028 3,371,703 806,389 11,753,359 392,364

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 83 2 1 2 5 9 3 105 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 287,449.77 1,153.98 12,172.00 2,948.03 23,541.65 3,131,191.90 63,416.62 3,521,873.95 4,771.31

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 87,940.94 214.49 3,169.25 1,910.81 9,375.37 1,448,459.29 17,200.41 1,568,270.56 2,231.89

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 288,132.08 1,606.84 12,068.06 5,095.61 20,148.78 1,902,186.80 40,937.03 2,270,175.20 6,196.81

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 2,738.83 41.58 161.21 199.84 497.48 95,297.34 1,889.53 100,503.39 94.61

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 2,099 47 54 82 603 1,337 452 4,674 3,076

ล้านบาท 5,654.28 52.99 151.64 220.36 649.31 96,640.66 2,045.24 105,414.48 185.77

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 967 18 30 28 201 34 88 1,366 477

ล้านบาท (2,915.45) (11.41) (312.85) (20.52) (151.83) (1,343.32) (155.71) (4,911.09) (91.16)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง 19 - - - 21 12 2 54 13

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

กรุงเทพและปริมณฑล

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 61 6 8 32 227 560 65 959 44

จ�ำนวนสมำชิก คน 96,603 683 6,445 526,429 134,069 1,612,444 91,538 2,468,211 3,612

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 7 1 - 2 3 8 3 24 0

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 7,459.55 387.56 341.42 1,735.14 11,283.21 1,620,167.61 21,721.04 1,663,095.53 45.39

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 2,900.76 150.26 219.44 1,090.17 4,594.73 702,109.88 (3,210.67) 707,854.57 30.73

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 6,302.13 200.12 149.99 1,694.42 7,797.82 973,443.22 10,699.00 1,000,286.70 47.62

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 168.66 20.52 (35.79) 113.25 368.78 43,424.53 734.06 44,794.01 1.80

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 44 6 6 20 176 546 55 853 36

ล้านบาท 218.88 20.52 4.67 126.04 379.95 44,587.77 747.91 46,085.74 1.90

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 17 - 2 12 41 9 10 91 7

ล้านบาท (50.22) - (40.46) (12.79) (11.17) (1,163.24) (13.85) (1,291.73) (0.10)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - 10 5 - 15 1
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สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรรายจงัหวดั (ฉบบัน�าสัญจร) 

ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจ�ำแนกตำมประเภท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

ภำคกลำง

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 155 2 5 10 41 78 10 301 367

จ�ำนวนสมำชิก คน 265,996 160 12,343 6,980 4,180 112,827 7,535 410,021 27,602

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 8 - 1 - - - - 9 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 16,756.57 7.20 431.50 97.37 136.04 83,017.64 336.43 100,782.75 299.84

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 5,855.77 2.52 240.91 70.40 35.66 49,392.60 296.85 55,894.71 151.93

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 19,534.04 9.33 290.46 403.76 46.66 45,318.25 210.62 65,813.12 248.12

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 119.21 0.15 (4.29) 6.28 (1.76) 3,022.24 15.17 3,157.00 6.38

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 106 2 4 8 29 78 8 235 330

ล้านบาท 321.84 0.15 5.01 6.66 1.35 3,022.24 15.95 3,373.20 8.97

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 49 - 1 2 12 - 2 66 37

ล้านบาท (202.63) - (9.30) (0.38) (3.11) - (0.78) (216.20) (2.60)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - - - - -

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

ภำคตะวันตก

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 159 9 8 8 61 72 82 399 180

จ�ำนวนสมำชิก คน 289,277 1,460 12,797 7,238 11,748 115,617 253,081 691,218 18,219

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 7 - - - 1 - - 8 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 17,274.52 196.82 392.28 67.53 453.70 78,840.03 14,072.33 111,297.21 250.95

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 7,278.02 28.18 48.23 49.19 152.51 39,795.61 6,961.50 54,313.24 140.51

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 18,058.80 264.57 507.60 240.69 205.62 47,141.17 10,246.85 76,665.30 254.12

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 327.84 4.09 (60.82) 6.60 3.91 2,556.96 407.84 3,246.42 2.11

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 118 4 4 8 36 71 75 316 158

ล้านบาท 443.32 6.80 4.69 6.60 7.62 2,557.14 410.52 3,436.69 6.52

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 41 5 4 - 22 1 6 79 20

ล้านบาท (115.48) (2.71) (65.51) - (3.71) (0.18) (2.68) (190.27) (4.41)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - 3 - 1 4 2
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สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรรายจงัหวดั (ฉบบัน�าสัญจร) 

ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจ�ำแนกตำมประเภท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

ภำคตะวันออก

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 195 17 11 16 93 156 49 537 199

จ�ำนวนสมำชิก คน 284,850 3,410 31,950 28,570 20,137 196,017 57,181 622,115 20,767

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 6 - - - - - - 6 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 27,572.40 317.90 1,795.54 502.43 1,593.65 136,421.25 6,404.01 174,607.18 645.59

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 7,753.37 93.78 550.72 255.39 628.24 72,654.04 3,171.2000 85,106.74 338.61

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 26,179.21 315.48 1,418.45 1,514.48 989.61 83,054.54 5,524.25 118,996.02 753.72

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 99.20 2.89 7.53 23.41 55.13 4,854.34 167.78 5,210.28 12.47

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 129 10 8 14 69 151 42 423 177

ล้านบาท 536.84 6.63 15.02 24.25 71.72 4,856.69 189.65 5,700.80 25.39

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 63 7 3 2 24 1 6 106 22

ล้านบาท (437.64) (3.74) (7.49) (0.84) (16.59) (2.35) (21.87) (490.52) (12.92)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง 3 - - - - 4 1 8 -

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 1,134 11 9 13 133 201 141 1,642 1,429

จ�ำนวนสมำชิก คน 2,910,381 1,013 26,927 12,179 71,568 538,023 170,467 3,730,558 182,394

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 16 1 - - - - - 17 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 111,958.82 56.61 995.06 148.00 1,318.91 580,618.33 6,619.44 701,715.17 994.78

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 33,079.54 39.51 258.73 122.92 260.52 269,481.77 2,826.22 306,069.21 455.53

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 103,180.34 154.71 1,393.22 393.33 459.16 379,834.35 4,259.79 489,674.90 2,265.78

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 1,198.99 10.54 3.27 16.01 (1.59) 19,827.71 287.84 21,342.77 20.05

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 815 9 7 11 91 187 110 1,230 1,224

ล้านบาท 2,154.89 11.49 9.51 16.14 15.89 19,975.51 304.12 22,487.55 45.55

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 313 2 2 2 41 14 31 405 201

ล้านบาท (955.90) (0.96) (6.24) (0.13) (17.47) (147.80) (16.28) (1,144.78) (25.50)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง 6 - - - 1 - - 7 4

สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2563200



สหกรณ์และกลุม่เกษตรกรรายจงัหวดั (ฉบบัน�าสัญจร) 

ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจ�ำแนกตำมประเภท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

ภำคใต้

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 590 15 15 17 129 151 59 976 281

จ�ำนวนสมำชิก คน 759,802 3,959 36,448 18,474 173,543 402,773 72,612 1,467,611 37,428

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 23 - - - 1 1 - 25 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 39,349.69 72.70 1,323.22 276.65 6,882.74 251,888.70 6,308.75 306,102.45 1,326.77

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 11,946.94 (139.04) 23.50 228.29 2,929.16 123,893.62 2,801.97 141,684.44 441.07

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 42,051.92 194.32 2,025.17 639.25 9,040.55 154,541.24 5,840.83 214,333.28 1,350.09

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 204.55 4.36 (166.45) 30.18 72.68 8,294.24 128.12 8,567.68 37.88

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 312 13 2 10 95 142 44 618 216

ล้านบาท 825.30 4.61 3.99 35.24 123.57 8,317.43 157.79 9,467.93 54.70

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 270 2 13 7 30 7 15 344 64

ล้านบาท (620.75) (0.25) (170.44) (5.06) (50.89) (23.19) (29.67) (900.25) (16.81)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง 8 - - - 4 2 - 14 1

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

ภำคเหนือ

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 791 5 28 14 141 165 136 1,280 1,066

จ�ำนวนสมำชิก คน 1,656,961 1,059 63,953 64,892 28,783 394,002 153,975 2,363,625 102,342

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 16 - - - - - - 16 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 67,078.21 115.19 6,892.98 120.92 1,873.39 380,238.34 7,954.62 464,273.65 1,207.99

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 19,126.53 39.29 1,827.73 94.44 774.54 191,131.78 4,353.34 217,347.65 673.51

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 72,825.65 468.32 6,283.16 209.69 1,609.36 218,854.03 4,155.67 304,405.88 1,277.36

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 620.39 (0.96) 95.34 4.11 0.33 13,317.31 148.71 14,185.23 13.92

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 575 3 23 11 107 162 118 999 935

ล้านบาท 1,153.22 2.79 108.75 5.43 49.20 13,323.90 219.28 14,862.57 42.74

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 214 2 5 3 31 2 18 275 126

ล้านบาท (532.83) (3.75) (13.41) (1.32) (48.87) (6.59) (70.57) (677.34) (28.81)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง 2 - - - 3 1 - 6 5

สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2563 201



กลุ่มที ่1 กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล

ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจ�ำแนกตำมประเภท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

กรุงเทพมหำนคร

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 9 1 - 20 127 329 42 528 3

จ�ำนวนสมำชิก คน 7,800 - - 333,486 120,494 1,306,341 54,371 1,822,492 142

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 69 43 - 176 95 666 635 1,684 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 873.38 0.19 - 1,263.24 10,030.50 1,206,880.95 13,507.84 1,232,556.10 0.41

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 640.93 0.16 - 722.09 4,154.39 536,149.27 (7,629.09) 534,037.75 0.39

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 754.86 0.26 - 1,178.93 7,411.61 698,648.52 5,881.17 713,875.35 0.36

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 37.81 - - 92.14 344.02 33,401.69 438.38 34,314.04 (0.04)

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 7 1 - 12 94 324 34 472 1

ล้านบาท 39.54 - - 102.96 354.48 33,432.02 451.74 34,380.74 0.01

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 2 - - 8 28 4 8 50 2

ล้านบาท (1.73) - - (10.82) (10.46) (30.33) (13.36) (66.70) (0.04)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - 5 1 - 6 -

                                                                                                *1,579.75

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

สมุทรสำคร

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 11 2 1 1 5 27 - 47 10

จ�ำนวนสมำชิก คน 15,801 332 3,007 580 743 17,097 - 37,560 1,042

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 11 - - - - - - 11 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 869.15 353.80 34.60 23.13 65.08 8,555.87 - 9,901.63 15.58

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 375.07 143.58 (9.21) 20.94 28.21 5,439.61 - 5,998.20 14.04

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 931.26 132.26 14.53 33.02 41.93 5,807.85 - 6,960.85 15.40

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 14.82 19.85 (31.98) 2.85 2.00 312.62 - 320.16 0.71

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 7 2 - 1 5 25 - 40 8

ล้านบาท 17.83 19.85 - 2.85 2.00 312.62 - 355.15 0.75

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 4 - 1 - - - - 5 2

ล้านบาท (3.01) - (31.98) - - - - (34.99) (0.04)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - 2 - 2 -

สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2563202



กลุม่ที ่1 กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล

ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจ�ำแนกตำมประเภท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

สมุทรปรำกำร

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 4 - 1 1 31 94 14 145 2

จ�ำนวนสมำชิก คน 6,458 - 26 814 3,409 71,112 13,514 95,333 125

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ - - - - 17 - - 17 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 144.53 - 3.46 5.80 466.67 25,602.41 2,568.66 28,791.53 1.45

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 88.59 - 3.18 4.85 193.17 16,709.58 2,367.69 19,367.06 1.45

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 90.71 - 1.68 20.72 120.41 21,734.01 1,777.60 23,745.13 0.54

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 1.27 - 0.07 1.38 8.67 925.46 125.69 1,062.54 0.04

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 4 - 1 1 25 93 13 137 2

ล้านบาท 1.27 - 0.07 1.38 9.08 925.46 125.98 1,063.24 0.04

ขำดทุนสุทธิ แห่ง - - - - 6 - 1 7 -

ล้านบาท - - - - (0.41) - (0.29) (0.70) -

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - 1 - 1 -

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

ปทุมธำนี

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 12 2 4 2 29 49 6 104 11

จ�ำนวนสมำชิก คน 18,836 120 2,994 124,714 3,395 49,433 14,214 213,706 849

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 125 - - - - - - 125 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 1,568.66 13.92 285.34 76.12 223.48 18,096.70 1,255.57 21,519.79 13.11

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 193.49 2.15 210.52 63.95 38.06 12,178.74 327.24 13,014.15 3.17

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 1,513.06 11.28 127.26 27.62 32.34 9,864.58 149.40 11,725.54 17.23

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท (4.08) 0.38 (4.63) 2.80 3.16 621.18 50.74 669.55 0.57

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 10 2 3 1 22 45 6 89 10

ล้านบาท 33.71 0.38 3.85 2.81 3.43 653.97 50.74 748.89 0.57

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 2 - 1 1 4 3 - 11 -

ล้านบาท (37.79) - (8.48) (0.01) (0.27) (32.79) - (79.34) -

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - 3 1 - 4 1

สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2563 203



กลุ่มที ่1 กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล

ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจ�ำแนกตำมประเภท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

นนทบุรี

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 8 - - 4 16 37 1 66 4

จ�ำนวนสมำชิก คน 13,160 - - 56,619 3,717 139,599 460 213,555 481

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 11 - - - 116 1,312 - 1,439 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 1,837.66 - - 341.90 190.95 345,304.92 13.51 347,688.94 2.12

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 418.43 - - 261.05 95.84 121,440.96 3.75 122,220.03 1.31

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 690.85 - - 380.23 29.50 230,093.59 1.98 231,196.15 1.48

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 19.82 - - 12.31 5.72 7,569.0400 (0.20) 7,606.69 (0.00)

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 5 - - 2 14 35 - 56 2

ล้านบาท 22.85 - - 13.87 5.72 8,669.16 - 8,711.60 0.02

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 3 - - 2 1 2 1 9 2

ล้านบาท (3.03) - - (1.56) - (1,100.12) (0.20) (1,104.91) (0.03)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - 1 - - 1 -

                                                                                                              *-2,820.92

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

นครปฐม

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 17 1 2 4 19 24 2 69 14

จ�ำนวนสมำชิก คน 34,322 188 418 10,040 2,083 26,884 8,344 82,279 973

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 10 - - - - - - 10 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 2,166.17 19.64 18.02 24.95 306.54 15,726.76 4,375.47 22,637.55 12.71

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 1,184.25 4.37 14.95 17.30 85.07 10,191.72 1,719.72 13,217.38 10.38

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 2,321.39 56.32 6.52 53.91 162.03 7,294.67 2,888.84 12,783.68 12.61

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 99.02 0.29 0.75 1.78 5.21 594.53 119.45 821.03 0.51

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 11 1 2 3 16 24 2 59 13

ล้านบาท 103.70 0.29 0.75 2.17 5.24 594.53 119.45 826.13 0.51

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 6 - - 1 2 - - 9 1

ล้านบาท (4.68) - - (0.39) (0.03) - - (5.10) *(0.00)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - 1 - - 1 -

                                                                                                               *-2,000.33

สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2563204



กลุม่ที ่2 ภาคกลาง

ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจ�ำแนกตำมประเภท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

ชัยนำท

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 23 - - - 11 4 2 40 29

จ�ำนวนสมำชิก คน 55,454 - - - 913 9,629 1,790 67,786 2,786

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 15 - - - - - - 15 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 6,564.91 - - - 41.17 9,322.45 49.62 15,978.15 27.29

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 2,463.60 - - - 12.08 5,597.63 30.49 8,103.80 8.83

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 4,824.92 - - - 5.06 5,237.77 27.18 10,094.93 14.67

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 105.44 - - - (0.01) 347.83 0.94 454.20 0.43

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 19 - - - 10 4 2 35 25

ล้านบาท 105.50 - - - 0.41 347.83 0.94 454.68 0.80

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 4 - - - 1 - - 5 4

ล้านบาท (0.06) - - - (0.42) - - (0.48) (0.37)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - - - - -

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

พระนครศรีอยุธยำ

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 28 - 1 1 12 15 4 61 76

จ�ำนวนสมำชิก คน 50,268 - 365 349 1,282 22,610 2,066 76,940 3,691

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 13 - - - - - - 13 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 1,838.69 - 33.36 2.23 41.46 15,624.96 227.98 17,768.68 55.67

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 380.19 - 32.43 1.52 12.52 8,961.68 211.99 9,600.33 35.26

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 1,344.84 - 0.60 92.06 25.42 7,355.26 149.67 8,967.85 60.27

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท (61.99) - 0.15 (0.37) 0.24 590.66 13.65 542.34 1.76

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 14 - 1 - 9 15 3 42 68

ล้านบาท 12.23 - 0.15 - 0.60 590.66 13.65 617.29 2.13

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 14 - - 1 3 - 1 19 8

ล้านบาท (74.22) - - (0.37) (0.36) - - (74.95) (0.37)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - - - - -
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กลุ่มที ่2 ภาคกลาง

ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจ�ำแนกตำมประเภท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

ลพบุรี

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 33 - 3 3 9 17 2 67 98

จ�ำนวนสมำชิก คน 66,683 - 10,695 2,560 489 34,175 2,781 117,383 10,190

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 28 - 51 - - - - 79 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 2,778.95 - 299.87 22.53 19.37 23,595.60 49.80 26,766.12 88.94

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 1,200.16 - 168.05 21.08 9.59 14,309.46 48.08 15,756.42 46.22

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 4,964.85 - 160.62 33.19 13.69 11,354.64 26.63 16,553.62 72.07

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 23.28 - (4.95) 2.55 0.01 862.65 1.31 884.85 2.79

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 24 - 2 3 7 17 2 55 93

ล้านบาท 71.05 - 4.35 2.55 0.18 862.65 1.31 942.09 2.93

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 9 - 1 - 2 - - 12 5

ล้านบาท (47.77) - (9.30) - (0.17) - - (57.24) (0.14)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - - - - -

                                                                                                          

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

อ่ำงทอง

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 15 2 - - 3 6 1 27 48

จ�ำนวนสมำชิก คน 36,512 160 - - 161 8,880 606 46,319 2,432

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 10 - - - - - - 10 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 1,296.99 7.20 - - 11.07 8,979.17 8.24 10,302.67 34.68

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 481.83 2.52 - - 0.43 5,160.60 5.96 5,651.34 16.69

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 1,324.23 9.33 - - 0.42 6,281.15 6.87 7,622.00 23.33

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 30.79 0.15 - - 0.10 283.61 (0.77) 313.88 0.25

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 13 2 - - 2 6 - 23 45

ล้านบาท 31.31 0.15 - - 0.15 283.61 - 315.22 0.63

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 2 - - - 1 - 1 4 3

ล้านบาท (0.52) - - - (0.05) - (0.77) (1.34) (0.38)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - - - - -

                                                                                                            

สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2563206



กลุม่ที ่2 ภาคกลาง

ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจ�ำแนกตำมประเภท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

สิงห์บุรี

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 23 - - 2 3 8 - 36 51

จ�ำนวนสมำชิก คน 19,516 - - 2,120 214 6,352 - 28,202 3,492

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 5 - - - - - - 5 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 832.62 - - 29.46 9.76 4,873.62 - 5,745.46 30.50

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 470.78 - - 13.26 2.82 3,531.73 - 4,018.59 18.05

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 783.75 - - 140.56 1.40 2,399.33 - 3,325.04 24.45

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 19.88 - - 0.93 (0.89) 204.73 - 224.65 0.65

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 17 - - 1 1 8 - 27 44

ล้านบาท 21.16 - - 0.95 0.01 204.73 - 226.85 0.91

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 6 - - 1 2 - - 9 7

ล้านบาท (1.28) - - (0.02) (0.90) - - (2.20) (0.26)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - - - - -

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

สระบุรี

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 33 - 1 4 3 28 1 70 65

จ�ำนวนสมำชิก คน 37,416 - 1,232 1,951 1,121 31,181 292 73,193 5,011

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 76 - - - - - - 76 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 3,444.41 - 98.28 43.14 13.20 20,621.84 0.80 24,221.67 62.76

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 859.21 - 40.43 34.54 (1.78) 11,831.50 0.33 12,764.23 26.87

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 6,291.46 - 129.24 137.95 0.68 12,690.10 0.26 19,249.69 53.33

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 1.81 - 0.51 3.17 (1.22) 732.76 0.05 737.08 0.50

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 19 - 1 4 - 28 1 53 55

ล้านบาท 80.58 - 0.51 3.17 - 732.76 0.05 817.07 1.58

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 14 - - - 3 - - 17 10

ล้านบาท (78.77) - - - (1.22) - - (79.99) (1.07)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - - - - -
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กลุ่มที ่3 ภาคตะวนัตก

ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจ�ำแนกตำมประเภท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

กำญจนบุรี

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 36 - 4 2 8 18 4 72 23

จ�ำนวนสมำชิก คน 58,022 - 4,698 822 642 27,601 1,932 93,717 1,885

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 27 - - - - - - 27 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 2,536.11 - 146.32 14.11 34.40 18,801.52 79.66 21,612.12 39.27

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 1,055.88 - (18.65) 9.87 24.01 8,166.88 60.09 9,298.08 18.79

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 3,109.73 - 253.68 47.25 39.61 13,488.83 31.31 16,970.41 43.60

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท (21.70) - (62.32) 1.34 1.09 601.78 1.02 521.21 0.16

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 28 - 2 2 6 17 3 58 21

ล้านบาท 57.50 - 0.08 1.34 1.11 601.96 1.23 663.22 0.94

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 8 - 2 - 1 1 1 13 2

ล้านบาท (79.20) - (62.40) - (0.02) (0.18) (0.21) (142.01) (0.78)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - 1 - - 1 -

                                                                                                          

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

เพชรบุรี

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 22 2 2 1 6 8 47 88 56

จ�ำนวนสมำชิก คน 57,581 444 3,165 134 954 17,309 128,110 207,697 4,541

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 20 - - - - - - 20 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 5,069.09 8.95 196.31 1.22 83.57 14,848.94 8,596.36 28,804.44 51.60

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 1,640.58 (77.86) 55.55 0.87 7.06 6,391.68 3,889.63 11,907.51 23.11

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 3,861.64 6.25 167.84 2.36 23.01 9,259.39 6,869.11 20,189.60 33.31

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 140.71 (1.70) 1.35 0.03 1.62 397.12 239.36 778.49 0.99

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 17 - 1 1 6 8 45 78 52

ล้านบาท 143.43 - 4.43 0.03 1.62 397.12 239.59 786.22 1.23

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 5 2 1 - - - 2 10 4

ล้านบาท (2.72) (1.70) (3.08) - - - (0.23) (7.73) (0.24)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - - - - -
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กลุม่ที ่3 ภาคตะวนัตก

ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจ�ำแนกตำมประเภท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

ประจวบคีรีขันธ์

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 27 2 1 1 6 13 20 70 36

จ�ำนวนสมำชิก คน 36,915 416 2,609 657 1,214 13,608 82,051 137,470 6,996

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 43 - - - - - - 43 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 1,067.03 15.21 0.57 4.68 90.52 10,121.94 3,305.00 14,604.95 92.78

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 390.35 (14.02) (9.44) 3.91 45.86 6,020.85 1,754.76 8,192.27 50.64

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 2,416.66 15.25 5.65 5.74 78.77 4,922.74 2,044.20 9,489.01 105.25

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 11.87 (0.11) (0.03) 0.15 1.00 387.49 106.11 506.48 (1.64)

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 16 1 - 1 6 13 18 55 31

ล้านบาท 34.50 0.65 - 0.15 1.00 387.49 106.14 529.93 1.56

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 11 1 1 - - - 2 15 4

ล้านบาท (22.63) (0.76) (0.03) - - - (0.03) (23.45) (3.20)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - - - - 1

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

สุพรรณบุรี

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 31 1 1 1 32 7 4 77 29

จ�ำนวนสมำชิก คน 87,083 29 2,325 323 8,434 16,231 2,242 116,667 1,909

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 15 - - - 10 - - 25 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 5,244.95 6.64 49.10 4.66 218.28 13,558.88 58.77 19,141.28 40.75

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 2,447.22 4.17 20.77 4.29 73.32 6,837.02 45.27 9,432.06 31.12

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 4,933.37 79.86 80.44 1.01 54.34 8,274.80 27.65 13,451.47 42.88

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 141.61 0.02 0.18 0.13 0.23 448.76 1.51 592.44 1.71

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 21 1 1 1 12 7 3 46 23

ล้านบาท 147.90 0.02 0.18 0.13 3.25 448.76 1.51 601.75 1.77

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 10 - - - 18 - - 28 5

ล้านบาท (6.29) - - - (3.02) - - (9.31) (0.06)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - 2 - 1 3 1
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กลุ่มที ่3 ภาคตะวนัตก

ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจ�ำแนกตำมประเภท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

สมุทรสงครำม

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 7 3 - - 6 6 2 24 2

จ�ำนวนสมำชิก คน 7,097 511 - - 411 6,062 17,400 31,481 199

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ - - - - - - - - -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 127.55 165.96 - - 26.22 4,637.02 1,006.51 5,963.26 0.83

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 42.93 118.24 - - 2.62 2,742.71 587.27 3,493.77 0.40

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 157.97 160.67 - - 8.38 4,069.09 797.62 5,193.73 0.94

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 1.29 5.91 - - 0.56 149.46 34.28 191.50 0.09

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 6 2 - - 5 6 2 21 2

ล้านบาท 1.72 6.14 - - 0.65 149.46 34.28 192.25 0.09

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 1 1 - - 1 - - 3 -

ล้านบาท (0.43) (0.23) - - (0.09) - - (0.75) -

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - - - - -

                                                                                                          

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

รำชบุรี

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 36 1 - 3 3 20 5 68 34

จ�ำนวนสมำชิก คน 42,429 60 - 5,302 83 34,806 21,346 104,026 2,689

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 45 - - - - - - 45 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 3,229.79 0.05 - 42.85 0.71 16,871.72 1,026.04 21,171.16 25.71

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 1,701.07 (2.34) - 30.25 (0.35) 9,636.45 624.46 11,989.54 16.44

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 3,579.42 2.54 - 184.33 1.51 7,126.33 476.96 11,371.09 28.14

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 54.05 (0.03) - 4.94 (0.58) 572.34 25.57 656.29 0.81

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 30 - - 3 1 20 4 58 29

ล้านบาท 58.26 - - 4.94 - 572.34 27.77 663.31 0.94

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 6 1 - - 2 - 1 10 5

ล้านบาท (4.21) (0.03) - - (0.58) - (2.20) (7.02) (0.13)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - - - - -

                                                                                                            

สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2563210



กลุม่ที ่4 ภาคตะวันออก

ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจ�ำแนกตำมประเภท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

ปรำจีนบุรี

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 16 2 1 2 8 21 1 51 21

จ�ำนวนสมำชิก คน 38,672 363 5,183 499 3,330 18,889 1,044 67,980 1,613

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 5 - - - - - - 5 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 1,437.10 53.85 218.85 6.32 132.38 11,907.01 114.16 13,869.67 25.36

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 428.98 13.51 49.70 4.36 88.77 6,218.06 67.96 6,871.34 11.69

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 1,628.52 45.71 220.74 22.90 117.81 11,107.04 76.46 13,219.18 27.72

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท (10.02) (2.96) 1.43 0.18 9.37 350.68 4.08 352.76 0.78

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 10 1 1 2 5 21 1 41 19

ล้านบาท 6.79 0.02 1.43 0.18 9.43 350.68 4.08 372.61 0.83

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 5 1 - - 3 - - 9 2

ล้านบาท (16.81) (2.98) - - (0.06) - - (19.85) (0.04)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง 1 - - - - - - 1 -

                                                                                                            

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

นครนำยก

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 9 1 2 2 10 7 1 32 12

จ�ำนวนสมำชิก คน 21,700 152 1,027 1,947 811 8,441 415 34,493 792

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ - - - - - - - - -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 577.59 4.51 141.72 18.82 42.96 5,101.53 2.47 5,889.60 9.19

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 222.44 1.78 85.00 14.99 6.25 3,534.21 2.43 3,867.10 6.85

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 309.99 1.64 142.66 33.44 2.04 3,004.32 2.39 3,496.48 5.77

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท (6.13) (0.01) 0.96 1.48 0.54 197.49 0.12 194.45 0.02

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 3 - 2 2 6 7 1 21 11

ล้านบาท 5.05 - 0.96 1.48 0.64 197.49 0.12 205.74 0.27

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 6 1 - - 4 - - 11 1

ล้านบาท (11.18) (0.01) - - (0.10) - - (11.29) (0.25)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - - - - -

                                                                                                                                                       

สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2563 211



กลุ่มที ่4 ภาคตะวันออก

ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจ�ำแนกตำมประเภท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

ตรำด

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 30 3 - 2 8 3 5 51 21

จ�ำนวนสมำชิก คน 23,232 276 - 17,557 859 6,228 4,397 52,549 3,036

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 9 - - - - - - 9 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 2,001.59 6.08 - 291.99 42.83 6,009.29 264.08 8,615.86 18.71

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 673.12 (2.61) - 99.62 13.09 2,712.73 115.00 3,610.95 10.19

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 1,939.85 10.32 - 1,008.09 18.42 3,849.65 188.59 7,014.92 19.64

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท (10.00) (0.28) - 5.46 0.54 219.09 (1.54) 213.27 0.54

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 22 2 - 2 6 3 2 37 19

ล้านบาท 46.51 0.05 - 5.46 0.70 219.09 3.48 275.29 0.61

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 8 1 - - 2 - 3 14 2

ล้านบาท (56.51) (0.33) - - (0.16) - (5.02) (62.02) (0.07)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - - - - -

                                                                                                          

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

ชลบุรี

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 15 2 - 4 22 49 6 98 24

จ�ำนวนสมำชิก คน 22,637 522 - 3,550 5,389 87,099 1,728 120,925 1,779

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ - - - - - - - - -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 2,411.54 5.48 - 131.14 266.70 55,093.54 182.84 58,091.24 37.69

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 511.60 4.14 - 88.93 147.70 30,376.92 173.23 31,302.52 31.94

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 2,857.62 0.05 - 324.81 187.86 26,492.46 177.31 30,040.11 24.03

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 24.39 (0.03) - 10.92 (5.38) 2,102.41 9.89 2,142.20 0.84

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 13 1 - 3 16 48 5 86 22

ล้านบาท 49.85 - - 11.15 7.77 2,104.75 9.89 2,183.41 1.16

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 2 1 - 1 6 1 - 11 2

ล้านบาท (25.46) (0.03) - (0.23) (13.15) (2.34) - (41.21) (0.33)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - - 1 1 -

                                                                                                            

สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2563212



กลุม่ที ่4 ภาคตะวันออก

ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจ�ำแนกตำมประเภท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

ฉะเชิงเทรำ

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 30 3 - 3 4 29 4 73 16

จ�ำนวนสมำชิก คน 45,024 119 - 1,980 869 23,358 3,898 75,248 1,820

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 3 - - - - - - 3 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 2,503.66 12.66 - 41.96 116.45 10,844.86 228.55 13,748.14 96.95

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 1,048.15 10.10 - 37.65 14.32 6,148.80 161.26 7,420.28 22.03

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 3,156.89 67.70 - 56.50 10.37 7,426.38 270.77 10,988.61 168.56

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 82.16 (0.10) - 5.85 0.73 373.64 5.62 467.90 (3.54)

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 25 2 - 3 2 28 4 64 11

ล้านบาท 85.57 0.23 - 5.85 1.37 373.64 5.62 472.28 0.35

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 5 1 - - 2 - - 8 5

ล้านบาท (3.41) (0.33) - - (0.64) - - (4.38) (3.89)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - 1 - 1 -

                                                                                                                

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

จันทบุรี

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 34 4 1 3 18 6 23 89 50

จ�ำนวนสมำชิก คน 42,241 847 3,999 3,037 2,377 13,554 39,571 105,626 5,642

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 27 - - - - - - 27 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 7,083.01 24.58 524.37 12.19 334.26 18,922.11 4,543.22 31,443.74 87.60

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 2,031.40 (2.13) 157.05 9.85 26.99 7,988.46 1,749.74 11,961.36 54.65

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 8,643.79 65.95 195.47 68.74 28.16 9,071.21 3,748.94 21,822.26 173.60

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท (50.12) 0.12 (4.72) (0.48) 5.00 605.55 98.56 653.91 (3.40)

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 24 2 - 2 14 6 21 69 45

ล้านบาท 170.00 0.18 - 0.13 7.24 605.55 115.22 898.32 4.51

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 10 2 1 1 4 - 2 20 5

ล้านบาท (220.12) (0.06) (4.72) (0.61) (2.24) - (16.66) (244.41) (7.91)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - - - - -

                                                                                                                                                       

สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2563 213



กลุ่มที ่4 ภาคตะวันออก

ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจ�ำแนกตำมประเภท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

ระยอง

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 19 2 4 - 19 28 9 81 36

จ�ำนวนสมำชิก คน 30,913 1,131 10,696 - 6,335 25,584 6,128 80,787 4,664

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 26 - - - - - - 26 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 5,981.80 210.75 659.18 - 655.03 14,839.74 1,068.71 23,415.21 348.29

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 2,366.08 68.96 197.96 - 328.70 9,447.69 901.58 13,310.97 187.06

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 5,044.54 124.11 676.42 - 623.21 7,782.10 1,059.79 15,310.17 311.38

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 138.15 6.14 9.23 - 44.27 600.12 51.05 848.96 16.17

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 9 2 3 - 17 26 8 65 32

ล้านบาท 166.27 6.14 11.90 - 44.42 600.12 51.24 880.09 16.55

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 10 - 1 - 2 - 1 14 4

ล้านบาท (28.12) - (2.67) - (0.15) - (0.19) (31.13) (0.38)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - 2 - 2 -

                                                                                                          

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

สระแก้ว

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 42 - 3 - 4 13 - 62 19

จ�ำนวนสมำชิก คน 60,361 - 11,045 - 167 12,864 - 84,437 1,421

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ - - - - - - - - -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 5,576.12 - 251.42 - 3.03 13,703.15 - 19,533.72 21.80

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 471.61 - 61.01 - 2.42 6,227.17 - 6,762.21 14.19

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 2,598.00 - 183.18 - 1.74 14,321.37 - 17,104.29 23.02

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท (69.21) - 0.62 - 0.05 405.37 - 336.83 1.05

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 23 - 2 - 3 12 - 40 18

ล้านบาท 6.81 - 0.73 - 0.14 405.37 - 413.05 1.11

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 17 - 1 - 1 - - 19 1

ล้านบาท (76.02) - (0.11) - (0.09) - - (76.22) (0.06)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง 2 - - - - 1 - 3 -

                                                                                                            

สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2563214



กลุม่ที ่5 ภาคเหนอื

ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจ�ำแนกตำมประเภท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

เชียงใหม่

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 129 - 7 4 20 26 41 227 153

จ�ำนวนสมำชิก คน 203,944 - 11,750 58,689 8,611 83,250 63,050 429,294 13,139

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 104 - - - - - - 104 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 7,661.23 - 431.44 59.20 696.95 61,958.22 4,049.64 74,856.68 142.33

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 2,175.57 - (22.64) 45.23 196.32 31,947.38 2,235.52 36,577.38 92.10

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 8,879.18 - 340.32 72.00 350.11 35,382.92 1,957.11 46,981.64 128.75

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 45.82 - (4.23) 3.00 (25.48) 2,428.76 103.99 2,551.86 3.39

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 94 - 4 4 16 26 38 182 133

ล้านบาท 158.89 - 1.16 3.00 9.23 2,428.76 125.79 2,726.83 4.36

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 35 - 3 - 4 - 3 45 19

ล้านบาท (113.07) - (5.39) - (34.71) - (21.80) (174.97) (0.97)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - - - - 1

                                                                                                                

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

เชียงรำย

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 62 2 - - 12 9 29 114 54

จ�ำนวนสมำชิก คน 171,776 644 - - 1,448 32,075 30,838 236,781 5,566

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 32 - - - - - - 32 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 9,021.56 72.45 - - 43.65 31,462.13 1,647.96 42,247.75 25.82

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 3,079.29 33.85 - - 16.56 15,863.66 878.75 19,872.11 13.33

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 9,129.02 353.38 - - 9.84 21,125.00 1,044.40 31,661.64 63.41

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 138.79 2.69 - - 1.25 1,258.48 18.77 1,419.98 1.31

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 44 2 - - 9 9 25 89 46

ล้านบาท 173.05 2.69 - - 1.45 1,258.48 35.05 1,470.72 1.39

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 18 - - - 3 - 4 25 8

ล้านบาท (34.26) - - - (0.20) - (16.28) (50.74) (0.08)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - - - - -
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กลุ่มที ่5 ภาคเหนอื

ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจ�ำแนกตำมประเภท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

ก�ำแพงเพชร

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 44 - 3 - 1 6 - 54 27

จ�ำนวนสมำชิก คน 117,400 - 6,850 - 241 15,880 - 140,371 3,626

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 33 - - - - - - 33 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 3,605.21 - 587.35 - 10.97 18,538.45 - 22,741.98 52.86

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 517.84 - 175.13 - 9.28 9,845.01 - 10,547.26 33.64

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 4,089.31 - 813.56 - 9.69 14,961.37 - 19,873.93 43.30

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท (25.39) - 3.29 - 0.46 617.13 - 595.49 (0.21)

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 18 - 3 - 1 6 - 28 24

ล้านบาท 33.55 - 3.29 - 0.46 617.13 - 654.43 1.67

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 26 - - - - - - 26 3

ล้านบาท (58.94) - - - - - - (58.94) (1.88)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - - - - -

                                                                                                                                                                              

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

แพร่

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 22 - - 1 20 9 6 58 122

จ�ำนวนสมำชิก คน 29,109 - - 1,178 5,409 14,568 3,260 53,524 7,864

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ - - - - - - - - -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 2,050.90 - - 3.73 484.36 17,909.32 179.80 20,628.11 72.93

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 876.38 - - 2.86 309.93 8,704.29 55.35 9,948.81 27.32

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 2,123.97 - - 3.17 894.66 10,795.84 64.80 13,882.44 57.73

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 39.90 - - (0.21) 22.14 655.00 (2.14) 714.69 1.94

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 18 - - - 18 9 4 49 107

ล้านบาท 44.11 - - - 23.20 655.00 2.25 724.56 2.37

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 4 - - 1 2 - 2 9 14

ล้านบาท (4.21) - - (0.21) (1.06) - (4.39) (9.87) (0.43)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - - - - 1
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กลุม่ที ่5 ภาคเหนอื

ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจ�ำแนกตำมประเภท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

เพชรบูรณ์

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 44 1 - - 13 8 2 68 53

จ�ำนวนสมำชิก คน 125,883 75 - - 3,805 18,853 1,905 150,521 4,286

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ - - - - - - - - -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 3,109.37 2.15 - - 159.17 23,979.38 23.25 27,273.32 48.19

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 786.14 1.10 - - 85.61 12,511.02 10.26 13,394.13 30.93

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 3,137.69 2.10 - - 105.28 18,046.29 13.76 21,305.12 52.06

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท (18.78) 0.10 - - 4.46 809.20 1.23 796.21 0.48

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 22 1 - - 9 8 2 42 43

ล้านบาท 22.21 0.10 - - 5.10 809.20 1.23 837.84 1.90

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 21 - - - 3 - - 24 10

ล้านบาท (40.99) - - - (0.64) - - (41.63) (1.42)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง 1 - - - 1 - - 2 -

                                                                                                                

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

พิษณุโลก

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 60 - 3 1 4 17 1 86 64

จ�ำนวนสมำชิก คน 117,897 - 9,530 110 731 49,464 894 178,626 6,443

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 18 - - - - - - 18 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 3,362.09 - 380.98 3.59 34.05 36,696.50 42.19 40,519.40 61.18

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 818.28 - 199.35 3.32 15.64 21,386.88 22.71 22,446.18 46.84

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 3,369.81 - 623.03 3.71 5.41 28,297.41 16.63 32,316.00 128.93

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 90.39 - (1.91) (0.89) 0.40 1,353.92 4.72 1,446.63 2.35

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 49 - 2 - 2 17 1 71 51

ล้านบาท 114.97 - 5.63 - 0.63 1,353.92 4.72 1,479.87 2.87

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 11 - 1 1 1 - - 14 13

ล้านบาท (24.58) - (7.54) (0.89) (0.23) - - (33.24) (0.52)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - 1 - - 1 -
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กลุ่มที ่5 ภาคเหนอื

ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจ�ำแนกตำมประเภท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

พิจิตร

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 35 - - - 3 4 - 42 44

จ�ำนวนสมำชิก คน 72,723 - - - 349 16,359 - 89,431 3,955

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 27 - - - - - - 27 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 2,839.90 - - - 7.13 18,864.17 - 21,711.20 77.34

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 662.75 - - - 3.36 8,250.07 - 8,916.18 33.70

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 4,666.04 - - - 17.18 10,057.49 - 14,740.71 69.19

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 39.94 - - - 0.11 564.18 - 604.23 1.87

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 29 - - - 2 4 - 35 38

ล้านบาท 41.46 - - - 0.17 564.18 - 605.81 2.37

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 6 - - - 1 - - 7 6

ล้านบาท (1.52) - - - (0.06) - - (1.58) (0.50)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - - - - -

                                                                                                                                                                                    

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

พะเยำ

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 33 1 1 - 4 8 7 54 105

จ�ำนวนสมำชิก คน 73,261 151 2,309 - 117 12,294 3,869 92,001 9,503

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 44 - - - - - - 44 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 2,229.04 27.53 43.57 - 1.92 15,753.98 150.97 18,207.01 83.64

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 411.76 3.03 0.68 - 1.82 6,861.06 84.86 7,363.21 51.96

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 3,842.32 81.95 81.55 - 1.23 6,624.70 100.48 10,732.23 106.72

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 6.29 (3.41) (0.48) - 0.01 514.08 3.69 520.18 3.61

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 25 - - - 3 7 6 41 97

ล้านบาท 27.41 - - - 0.06 514.08 4.53 546.08 3.69

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 8 1 1 - 1 - 1 12 8

ล้านบาท (21.12) (3.41) (0.48) - (0.05) - (0.84) (25.90) (0.09)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - 1 - 1 -
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กลุม่ที ่5 ภาคเหนอื

ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจ�ำแนกตำมประเภท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

น่ำน

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 35 - - - 3 10 3 51 100

จ�ำนวนสมำชิก คน 113,089 - - - 178 19,776 3,099 136,142 8,963

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 35 - - - - - - 35 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 3,851.37 - - - 2.39 20,151.96 71.27 24,076.99 84.70

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 1,150.87 - - - 2.04 11,411.38 (26.47) 12,537.82 45.26

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 2,960.89 - - - 1.40 8,978.94 25.67 11,966.90 73.71

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 38.95 - - - (0.04) 818.78 (16.42) 841.27 2.89

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 27 - - - 1 10 2 40 96

ล้านบาท 55.91 - - - 0.05 818.78 0.58 875.32 3.38

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 8 - - - 2 - 1 11 4

ล้านบาท (16.96) - - - (0.09) - (17.00) (34.05) (0.49)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - - - - -

                                                                                                                

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

นครสวรรค์

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 30 - 1 1 13 12 10 67 54

จ�ำนวนสมำชิก คน 115,441 - 218 260 1,533 29,368 15,868 162,688 5,188

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 30 - - - - - - 30 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 5,413.14 - 23.93 4.38 192.49 32,819.03 470.19 38,923.16 125.09

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 1,562.24 - 11.90 4.37 71.01 16,283.24 334.91 18,267.67 89.57

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 4,985.30 - 15.21 5.36 79.23 8,485.34 210.02 13,780.46 98.66

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 32.42 - 1.09 0.23 (6.59) 1,004.84 9.49 1,041.48 1.62

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 24 - 1 1 10 12 8 56 46

ล้านบาท 67.99 - 1.09 0.23 3.75 1,004.84 11.33 1,089.23 3.32

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 6 - - - 2 - 2 10 8

ล้านบาท (35.57) - - - (10.34) - (1.84) (47.75) (1.70)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - 1 - - 1 -
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กลุ่มที ่5 ภาคเหนอื

ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจ�ำแนกตำมประเภท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

ตำก

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 25 - 2 2 10 8 - 47 24

จ�ำนวนสมำชิก คน 36,146 - 6,497 626 1,889 13,970 - 59,128 2,456

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ - - - - - - - - -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 1,264.73 - 273.94 9.09 148.53 12,116.30 - 13,812.59 49.29

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 399.98 - 25.98 7.60 20.31 6,111.76 - 6,565.63 32.67

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 1,224.02 - 379.92 11.38 60.99 7,470.14 - 9,146.45 51.50

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 17.96 - 3.30 0.78 0.98 444.68 - 467.70 2.65

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 17 - 2 2 6 7 - 34 21

ล้านบาท 22.00 - 3.30 0.78 1.78 450.72 - 478.58 2.70

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 8 - - - 4 1 - 13 2

ล้านบาท (4.04) - - - (0.80) (6.04) - (10.88) (0.05)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - - - - 1

                                                                                                                                                                                    

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

แม่ฮ่องสอน

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 27 - - 2 4 5 3 41 4

จ�ำนวนสมำชิก คน 22,598 - - 301 450 9,468 3,329 36,146 390

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 8 - - - - - - 8 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 363.06 - - 0.56 2.30 5,180.54 107.74 5,654.20 0.61

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท (61.74) - - 0.42 0.77 2,704.82 62.70 2,706.97 0.50

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 325.09 - - 0.17 0.85 2,561.57 57.96 2,945.64 1.31

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท (16.85) - - 0.03 0.15 153.32 (2.65) 134.00 0.01

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 20 - - 2 2 5 2 31 3

ล้านบาท 2.67 - - 0.03 0.22 153.32 1.55 157.79 0.04

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 6 - - - 2 - 1 9 1

ล้านบาท (19.52) - - - (0.07) - (4.20) (23.79) (0.03)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง 1 - - - - - - 1 -

                                                                                                            

สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2563220



กลุม่ที ่5 ภาคเหนอื

ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจ�ำแนกตำมประเภท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

อุทัยธำนี

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 31 - 1 1 2 4 8 47 46

จ�ำนวนสมำชิก คน 50,699 - 2,832 390 312 13,590 9,544 77,367 3,363

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ - - - - - - - - -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 2,785.40 - 234.63 5.78 6.39 13,461.64 479.69 16,973.53 80.34

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 891.45 - 45.93 5.58 3.06 5,251.12 256.61 6,453.75 46.54

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 2,662.06 - 193.99 6.52 1.71 11,674.82 248.79 14,787.89 70.04

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท (17.00) - 0.18 0.29 0.14 361.76 7.61 352.98 2.78

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 18 - 1 1 1 4 8 33 41

ล้านบาท 20.12 - 0.18 0.29 0.14 361.76 7.61 390.10 3.06

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 13 - - - 1 - - 14 5

ล้านบาท (37.12) - - - *(0.00) - - (37.12) (0.29)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - - - - -

                                                                                                                *-3,538.33     

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

อุตรดิตถ์

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 73 1 3 - 3 9 - 89 56

จ�ำนวนสมำชิก คน 104,637 189 4,403 - 165 15,113 - 124,507 7,910

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 330 - - - - - - 330 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 8,406.05 13.06 235.70 - 10.25 18,218.42 - 26,883.48 148.49

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 2,426.76 1.31 77.04 - 1.57 8,071.96 - 10,578.64 40.69

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 9,845.72 30.89 300.00 - 11.88 10,417.94 - 20,606.43 200.98

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 77.47 (0.34) 6.32 - (0.02) 537.18 - 620.61 (13.57)

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 53 - 3 - 2 9 - 67 48

ล้านบาท 158.98 - 6.32 - 0.24 537.18 - 702.72 3.60

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 20 1 - - 1 - - 22 8

ล้านบาท (81.51) (0.34) - - (0.26) - - (82.11) (17.17)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - - - - -
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กลุ่มที ่5 ภาคเหนอื

ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจ�ำแนกตำมประเภท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

สุโขทัย

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 63 - 6 - 13 10 1 93 54

จ�ำนวนสมำชิก คน 123,886 - 17,383 - 1,064 16,260 78 158,671 8,733

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ - - - - - - - - -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 4,887.57 - 4,553.75 - 30.46 16,828.28 8.92 26,308.98 57.94

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 1,103.56 - 1,278.29 - 10.99 8,123.92 4.61 10,521.37 29.27

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 5,156.66 - 3,419.94 - 20.33 11,037.80 7.18 19,641.91 57.41

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 69.05 - 86.41 - 0.56 567.31 0.29 723.62 0.73

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 52 - 6 - 12 10 1 81 42

ล้านบาท 77.91 - 86.41 - 0.58 567.31 0.29 732.50 1.83

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 11 - - - 1 - - 12 10

ล้านบาท (8.86) - - - (0.02) - - (8.88) (1.10)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - - - - 2

                                                                                                                                                                                    

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

ล�ำพูน

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 42 - - - 6 11 3 62 42

จ�ำนวนสมำชิก คน 71,341 - - - 857 13,579 1,618 87,395 4,814

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 27 - - - - - - 27 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 2,290.18 - - - 15.38 13,476.76 50.72 15,833.04 49.40

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 1,056.46 - - - 6.71 7,722.36 35.21 8,820.74 30.40

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 2,842.45 - - - 7.62 5,663.46 19.45 8,532.98 42.75

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 57.53 - - - 0.02 528.80 1.60 587.95 0.81

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 34 - - - 4 10 2 50 38

ล้านบาท 61.79 - - - 0.22 529.35 1.99 593.35 1.96

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 8 - - - 2 1 1 12 4

ล้านบาท (4.26) - - - (0.20) (0.55) (0.39) (5.40) (1.15)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - - - - -

                                                                                                            

สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2563222



กลุม่ที ่5 ภาคเหนอื

ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจ�ำแนกตำมประเภท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

ล�ำปำง

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 36 - 1 2 10 9 22 80 64

จ�ำนวนสมำชิก คน 106,410 - 2,181 3,338 1,624 20,135 16,623 150,311 6,143

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 33 - - - - - - 33 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 3,937.39 - 127.68 34.59 27.03 22,823.27 672.27 27,622.23 47.84

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 1,268.94 - 36.06 25.07 19.56 10,081.86 398.32 11,829.81 28.79

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 3,586.10 - 115.64 107.36 31.96 7,273.01 389.42 11,503.49 30.92

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 43.90 - 1.37 0.87 1.78 699.88 18.53 766.33 1.28

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 31 - 1 1 9 9 19 70 61

ล้านบาท 70.21 - 1.37 1.10 1.91 699.88 22.37 796.84 2.21

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 5 - - 1 1 - 3 10 3

ล้านบาท (26.31) - - (0.23) (0.13) - (3.84) (30.51) (0.93)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - - - - -
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กลุ่มที ่6 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจ�ำแนกตำมประเภท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

กำฬสินธุ์

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 54 1 - - 5 9 6 75 78

จ�ำนวนสมำชิก คน 144,815 57 - - 1,376 20,812 7,735 174,795 10,016

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ - - - - - - - - -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 3,627.23 36.93 - - 11.21 25,977.55 334.52 29,987.44 32.44

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 1,023.45 30.22 - - 4.01 12,101.90 158.66 13,318.24 18.31

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 3,227.36 127.54 - - 2.71 11,130.02 247.16 14,734.79 92.93

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 45.12 10.39 - - (0.11) 961.87 9.31 1,026.58 0.70

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 40 1 - - 2 7 5 55 63

ล้านบาท 64.44 10.39 - - 0.10 962.29 10.15 1,047.37 1.47

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 13 - - - 3 2 1 19 15

ล้านบาท (19.32) - - - (0.21) (0.42) (0.84) (20.79) (0.77)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง 1 - - - - - - 1 -

                                                                                                                                                                                    

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

บุรีรัมย์

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 84 1 1 1 4 8 2 101 125

จ�ำนวนสมำชิก คน 192,754 50 1,983 193 966 37,587 677 234,210 16,160

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 37 - - - - - - 37 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 6,587.95 5.88 105.40 1.12 11.30 43,290.24 11.70 50,013.59 111.25

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 2,197.13 2.97 49.43 0.94 6.82 20,107.29 3.32 22,367.90 41.34

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 6,601.36 4.04 436.06 2.04 5.82 30,436.56 8.13 37,494.01 183.25

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 64.64 0.06 1.09 0.14 0.34 1,672.73 0.11 1,739.11 4.14

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 63 1 1 1 4 8 2 80 108

ล้านบาท 123.34 0.06 1.09 0.14 0.34 1,672.73 0.11 1,797.81 5.73

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 20 - - - - - - 20 17

ล้านบาท (58.70) - - - - - - (58.70) (1.59)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง 1 - - - - - - 1 -

                                                                                                            

สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2563224



กลุม่ที ่6 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจ�ำแนกตำมประเภท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

บึงกำฬ

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 53 - - - - 2 4 59 22

จ�ำนวนสมำชิก คน 39,622 - - - - 1,949 12,404 53,975 2,301

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 13 - - - - - - 13 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 675.15 - - - - 2,240.66 494.28 3,410.09 12.12

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 134.38 - - - - 533.14 243.17 910.69 5.90

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 928.84 - - - - 1,312.59 319.26 2,560.69 117.02

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท (7.36) - - - - 60.37 6.71 59.72 0.15

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 30 - - - - 2 1 33 17

ล้านบาท 11.06 - - - - 60.37 9.53 80.96 0.84

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 23 - - - - - 3 26 4

ล้านบาท (18.42) - - - - - (2.82) (21.24) (0.69)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - - - - 1

                                                                                                            

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

นครรำชสีมำ

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 97 3 1 5 19 20 6 151 151

จ�ำนวนสมำชิก คน 318,511 192 2,784 8,731 44,575 64,449 2,094 441,336 17,697

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 90 9 - - - - - 99 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 16,656.34 1.52 21.78 99.92 161.17 58,902.98 112.92 75,956.63 121.98

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 5,720.26 0.07 6.97 85.60 76.92 32,452.75 56.01 38,398.58 85.87

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 17,297.77 1.94 20.99 302.69 85.47 24,990.73 60.16 42,759.75 158.69

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 99.48 (0.81) (3.36) 10.55 (1.14) 2,138.37 2.26 2,245.35 4.76

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 66 2 - 5 12 18 3 106 143

ล้านบาท 329.98 0.02 - 10.55 2.01 2,140.19 3.16 2,485.91 6.04

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 31 1 1 - 7 2 3 45 7

ล้านบาท (230.50) (0.83) (3.36) - (3.15) (1.82) (0.90) (240.56) (1.28)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - - - - 1
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กลุ่มที ่6 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจ�ำแนกตำมประเภท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

นครพนม

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 49 1 - 1 4 10 2 67 78

จ�ำนวนสมำชิก คน 71,353 356 - 662 5,366 14,306 1,919 93,962 10,915

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ - - - - - - - - -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 613.67 4.60 - 8.39 46.32 14,012.59 33.73 14,719.30 23.97

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 59.35 1.20 - 7.50 (18.55) 6,768.44 14.24 6,832.18 18.47

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 792.44 8.15 - 15.82 10.15 4,359.41 23.62 5,209.59 198.20

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท (9.97) 0.29 - 2.42 (7.88) 486.44 (1.38) 469.92 0.66

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 32 1 - 1 1 10 1 46 62

ล้านบาท 4.45 0.29 - 2.42 - 486.44 0.35 493.95 1.47

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 17 - - - 3 - 1 21 16

ล้านบาท (14.42) - - - (7.88) - (1.73) (24.03) (0.82)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - - - - -

                                                                                                                                                                                    

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

ชัยภูมิ

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 63 1 1 - 4 8 6 83 63

จ�ำนวนสมำชิก คน 168,171 99 1,422 - 303 20,609 2,707 193,311 6,352

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 22 - - - - - - 22 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 4,598.13 0.12 141.50 - 25.85 25,481.91 79.60 30,327.11 36.27

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 1,069.48 (1.01) 33.06 - 3.48 10,660.40 36.62 11,802.03 21.73

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 5,089.17 0.01 125.78 - 10.06 17,137.33 52.32 22,414.67 45.13

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท (25.47) (0.13) (2.88) - 0.01 792.20 1.61 765.34 0.38

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 39 - - - 3 6 6 54 45

ล้านบาท 47.64 - - - 0.15 800.71 1.61 850.11 1.48

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 23 1 1 - 1 2 - 28 18

ล้านบาท (73.11) (0.13) (2.88) - (0.14) (8.51) - (84.77) (1.10)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง 1 - - - - - - 1 -

                                                                                                            

สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2563226



กลุม่ที ่6 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจ�ำแนกตำมประเภท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

ขอนแก่น

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 52 - 2 - 26 28 22 130 79

จ�ำนวนสมำชิก คน 210,924 - 6,456 - 3,958 55,696 33,312 310,346 10,241

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 88 - - - - - - 88 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 10,023.48 - 428.79 - 269.01 51,378.62 1,677.96 63,777.86 86.10

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 3,113.58 - 89.51 - 60.77 25,480.09 533.41 29,277.36 29.80

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 9,168.86 - 312.77 - 84.78 39,781.52 991.41 50,339.34 199.57

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 222.78 - 1.92 - 3.63 2,044.10 20.11 2,292.54 3.33

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 41 - 2 - 19 27 16 105 72

ล้านบาท 229.28 - 1.92 - 4.70 2,044.23 22.16 2,302.29 4.27

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 11 - - - 7 1 6 25 7

ล้านบาท (6.50) - - - (1.07) (0.13) (2.05) (9.75) (0.94)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - - - - -

                                                                                                            

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

ยโสธร

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 32 - - - 2 5 3 42 63

จ�ำนวนสมำชิก คน 83,151 - - - 145 10,507 2,068 95,871 10,530

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 20 - - - - - - 20 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 1,748.68 - - - 3.69 19,605.58 78.49 21,436.44 69.36

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 293.09 - - - 1.70 6,720.08 25.74 7,040.61 (18.58)

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 1,487.43 - - - 0.11 17,430.74 98.40 19,016.68 126.49

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 0.66 - - - 0.11 205.95 1.92 208.64 (8.58)

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 18 - - - 2 4 3 27 44

ล้านบาท 22.01 - - - 0.11 258.95 1.92 282.99 1.21

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 14 - - - - 1 - 15 19

ล้านบาท (21.35) - - - - (53.00) - (74.35) (9.79)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - - - - -
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กลุ่มที ่6 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจ�ำแนกตำมประเภท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

มุกดำหำร

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 31 - 3 - - 8 2 44 45

จ�ำนวนสมำชิก คน 51,601 - 11,357 - - 7,986 874 71,818 5,624

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 10 - - - - - - 10 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 1,391.60 - 43.38 - - 9,803.86 21.92 11,260.76 18.84

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 263.41 - (19.57) - - 4,206.94 16.12 4,466.90 9.69

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 1,721.30 - 88.38 - - 4,282.74 9.73 6,102.15 113.22

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 18.40 - 0.57 - - 232.63 0.42 252.02 1.57

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 29 - 3 - - 7 2 41 38

ล้านบาท 24.43 - 0.57 - - 238.86 0.42 264.28 1.69

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 2 - - - - 1 - 3 7

ล้านบาท (6.03) - - - - (6.23) - (12.26) (0.12)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - - - - -

                                                                                                                                                                                    

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

มหำสำรคำม

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 50 - - - 3 9 17 79 77

จ�ำนวนสมำชิก คน 153,114 - - - 431 42,163 19,983 215,691 10,641

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ - - - - - - - - -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 8,590.14 - - - 14.76 34,647.01 418.93 43,670.84 27.73

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 2,403.57 - - - 3.80 13,441.17 165.35 16,013.89 17.89

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 6,352.70 - - - 0.59 39,828.00 265.93 46,447.22 32.22

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 178.04 - - - 0.18 992.39 0.97 1,171.58 0.06

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 46 - - - 2 9 10 67 57

ล้านบาท 179.21 - - - 0.23 992.39 3.48 1,175.31 1.02

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 4 - - - 1 - 7 12 20

ล้านบาท (1.17) - - - (0.05) - (2.51) (3.73) (0.96)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - - - - -

                                                                                                            

สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2563228



กลุม่ที ่6 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจ�ำแนกตำมประเภท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

อุบลรำชธำนี

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 117 2 - 1 15 17 11 163 163

จ�ำนวนสมำชิก คน 294,694 105 - 683 4,666 56,445 11,266 367,859 22,918

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 11 - - - - - - 11 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 11,753.09 4.98 - 11.07 42.78 46,352.38 602.22 58,766.52 138.67

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 4,100.64 4.56 - 9.22 11.35 23,156.30 317.54 27,599.61 63.42

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 11,134.43 10.18 - 12.62 21.81 32,627.32 347.65 44,154.01 145.88

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 311.29 0.63 - 0.96 (0.04) 1,769.59 20.49 2,102.92 2.96

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 82 2 - 1 9 17 11 122 139

ล้านบาท 358.94 0.63 - 0.96 0.87 1,769.59 20.49 2,151.48 5.58

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 35 - - - 6 - - 41 24

ล้านบาท (47.65) - - - (0.91) - - (48.56) (2.62)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - - - - -

                                                                                                            

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

อุดรธำนี

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 63 - - - 5 17 4 89 61

จ�ำนวนสมำชิก คน 155,034 - - - 2,459 36,068 6,762 200,323 9,418

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 41 - - - - - - 41 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 5,435.18 - - - 63.81 34,685.35 347.03 40,531.37 31.33

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 1,895.59 - - - (0.16) 21,098.98 236.35 23,230.76 19.41

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 5,762.32 - - - 21.89 26,360.91 224.83 32,369.95 115.68

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 113.96 - - - (0.59) 1,461.87 11.66 1,586.90 1.26

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 47 - - - 1 17 4 69 53

ล้านบาท 119.31 - - - 0.38 1,461.87 11.66 1,593.22 1.69

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 16 - - - 3 - - 19 8

ล้านบาท (5.35) - - - (0.97) - - (6.32) (0.43)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - 1 - - 1 -
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กลุ่มที ่6 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจ�ำแนกตำมประเภท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

อ�ำนำจเจริญ

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 31 - 1 - 4 4 3 43 34

จ�ำนวนสมำชิก คน 74,345 - 2,925 - 498 9,492 5,418 92,678 3,030

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ - - - - - - - - -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 1,817.38 - 254.21 - 10.65 12,843.22 209.57 15,135.03 23.80

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 648.02 - 99.33 - 4.29 5,821.07 75.37 6,648.08 7.19

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 2,149.64 - 409.27 - 5.22 7,444.17 149.75 10,158.05 36.38

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 33.25 - 5.93 - 0.26 496.57 2.76 538.77 (0.02)

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 20 - 1 - 3 4 3 31 30

ล้านบาท 64.01 - 5.93 - 0.36 496.57 2.76 569.63 0.60

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 11 - - - 1 - - 12 4

ล้านบาท (30.76) - - - (0.10) - - (30.86) (0.62)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - - - - -

                                                                                                                                                                                    

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

หนองบัวล�ำภู

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 35 1 - - 2 4 4 46 49

จ�ำนวนสมำชิก คน 68,599 30 - - 239 8,304 3,414 80,586 3,544

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 26 - - - - - - 26 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 907.02 1.06 - - 2.04 10,116.98 26.54 11,053.64 23.24

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 257.99 1.06 - - 0.59 4,011.27 19.07 4,289.98 11.78

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 896.79 0.13 - - 1.20 2,958.41 10.69 3,867.22 113.67

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท (29.21) 0.01 - - 0.07 303.90 0.57 275.34 1.09

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 19 1 - - 2 4 3 29 39

ล้านบาท 3.17 0.01 - - 0.07 303.90 0.64 307.79 1.65

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 15 - - - - - 1 16 9

ล้านบาท (32.38) - - - - - (0.07) (32.45) (0.56)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง 1 - - - - - - 1 1
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กลุม่ที ่6 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจ�ำแนกตำมประเภท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

หนองคำย

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 47 - - 3 1 5 3 59 24

จ�ำนวนสมำชิก คน 57,883 - - 585 91 14,055 2,966 75,580 3,982

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ - - - - - - - - -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 1,314.21 - - 12.56 6.37 14,520.04 94.28 15,947.46 12.11

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 544.75 - - 9.00 0.76 7,499.58 40.50 8,094.59 10.06

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 1,639.40 - - 22.21 0.21 9,593.39 95.72 11,350.93 11.51

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 33.39 - - 0.81 - 576.14 (1.43) 608.91 0.43

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 42 - - 2 - 5 2 51 24

ล้านบาท 35.59 - - 0.85 - 576.14 0.41 612.99 0.43

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 5 - - 1 1 - 1 8 -

ล้านบาท (2.20) - - (0.04) *(0.00) - (1.84) (4.08) -

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - - - - -

                                                                                                                *-1,265.31  

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

สุรินทร์

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 63 - - - 7 10 8 88 35

จ�ำนวนสมำชิก คน 185,696 - - - 624 35,040 14,249 235,609 4,456

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ - - - - - - - - -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 9,423.44 - - - 35.34 43,423.58 383.79 53,266.15 30.25

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 2,763.28 - - - 6.83 18,188.62 213.23 21,171.96 18.99

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 6,788.58 - - - 27.70 22,280.46 249.20 29,345.94 50.57

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 110.94 - - - (0.21) 1,338.40 10.58 1,459.71 1.56

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 44 - - - 6 10 8 68 34

ล้านบาท 156.66 - - - 0.44 1,338.40 10.58 1,506.08 1.60

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 19 - - - 1 - - 20 1

ล้านบาท (45.72) - - - (0.65) - - (46.37) (0.04)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - - - - -

                                                                                                                                                       

สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2563 231



กลุ่มที ่6 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจ�ำแนกตำมประเภท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

สกลนคร

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 63 - - 2 10 9 9 93 77

จ�ำนวนสมำชิก คน 141,347 - - 1,325 1,536 27,297 10,728 182,233 7,055

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 16 - - - - - - 16 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 3,624.78 - - 14.93 76.97 34,493.56 640.46 38,850.70 43.57

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 1,343.93 - - 10.65 48.28 14,377.47 447.23 16,227.56 18.56

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 3,916.89 - - 37.96 37.25 27,659.19 404.56 32,055.85 218.17

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 84.61 - - 1.14 2.64 1,095.01 31.69 1,215.09 (0.07)

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 49 - - 1 8 8 8 74 70

ล้านบาท 99.86 - - 1.23 2.66 1,095.07 31.96 1,230.78 2.13

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 13 - - 1 2 1 1 18 7

ล้านบาท (15.25) - - (0.09) (0.02) (0.06) (0.27) (15.69) (2.19)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง 1 - - - - - - 1 -

                                                                                                                                                                                    

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

ศรีสะเกษ

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 56 - - - 10 8 14 88 39

จ�ำนวนสมำชิก คน 216,149 - - - 914 28,273 15,209 260,545 4,378

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 31 - - - - - - 31 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 10,996.18 - - - 69.22 32,544.74 217.22 43,827.36 32.51

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 2,294.56 - - - 26.01 17,774.64 25.61 20,120.82 20.06

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 8,423.38 - - - 97.72 21,308.40 115.40 29,944.90 131.75

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท (162.81) - - - 0.72 1,422.83 1.21 1,261.95 1.69

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 35 - - - 7 7 11 60 37

ล้านบาท 137.36 - - - 1.29 1,424.61 3.58 1,566.84 1.85

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 21 - - - 3 1 3 28 2

ล้านบาท (300.17) - - - (0.57) (1.78) (2.37) (304.89) (0.16)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - - - - -
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กลุม่ที ่6 ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื

ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจ�ำแนกตำมประเภท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

เลย

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 31 - - - 7 9 - 47 37

จ�ำนวนสมำชิก คน 94,477 - - - 791 15,918 - 111,186 3,835

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 7 - - - - - - 7 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 2,836.68 - - - 423.43 18,435.26 - 21,695.37 24.52

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 804.15 - - - 21.50 5,846.29 - 6,671.94 10.05

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 2,103.81 - - - 14.96 10,244.05 - 12,362.82 68.30

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 11.11 - - - 2.06 349.32 - 362.49 0.97

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 24 - - - 7 6 - 37 30

ล้านบาท 17.62 - - - 2.06 425.16 - 444.84 1.07

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 7 - - - - 3 - 10 6

ล้านบาท (6.51) - - - - (75.84) - (82.35) (0.09)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - - - - 1

                                                                                                                

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

ร้อยเอ็ด

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 63 1 - - 5 11 15 95 129

จ�ำนวนสมำชิก คน 187,729 115 - - 2,630 31,067 16,682 238,223 19,301

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ - - - - - - - - -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 9,338.50 1.52 - - 45.00 47,862.22 834.29 58,081.53 94.71

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 2,148.91 0.45 - - 2.11 19,235.37 198.68 21,585.52 45.57

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 7,697.87 2.72 - - 31.49 28,668.40 585.86 36,986.34 107.15

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 106.11 0.10 - - (1.64) 1,427.03 168.27 1,699.87 3.01

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 49 1 - - 3 11 11 75 119

ล้านบาท 126.51 0.10 - - 0.13 1,427.03 169.15 1,722.92 3.73

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 13 - - - 2 - 4 19 10

ล้านบาท (20.40) - - - (1.77) - (0.88) (23.05) (0.72)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง 1 - - - - - - 1 -
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กลุ่มที ่7 ภาคใต้

ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจ�ำแนกตำมประเภท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

กระบี่

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 40 1 5 - 10 6 1 63 8

จ�ำนวนสมำชิก คน 24,880 29 12,630 - 20,225 12,265 235 70,264 474

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 36 - - - - - - 36 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 894.95 0.03 199.19 - 1,278.59 12,796.95 4.91 15,174.62 6.44

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท (359.10) 0.03 43.24 - 409.84 5,898.00 3.26 5,995.27 2.57

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 2,277.22 0.06 357.26 - 1,312.05 8,380.08 1.56 12,328.23 5.97

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท (160.90) *0.00 (83.34) - 19.27 415.06 (0.60) 189.49 0.45

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 13 1 - - 8 6 - 28 5

ล้านบาท 4.14 *0.00 - - 19.90 415.06 - 439.10 0.57

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 24 - 5 - 2 - 1 32 3

ล้านบาท (165.04) - (83.34) - (0.63) - (0.60) (249.61) (0.11)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง 3 - - - - - - 3 -

                                                                                *1,275.59

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

พัทลุง

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 57 - - 2 3 5 7 74 32

จ�ำนวนสมำชิก คน 90,375 - - 3,298 236 14,197 9,997 118,103 6,551

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 34 - - - - - - 34 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 5,721.74 - - 45.18 16.30 13,110.96 727.94 19,622.12 431.69

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 2,231.31 - - 36.88 4.10 5,264.71 415.35 7,952.35 141.91

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 4,995.15 - - 133.27 4.07 6,812.00 383.29 12,327.78 277.48

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 139.05 - - 9.00 0.70 437.99 18.45 605.19 12.03

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 27 - - 2 3 5 6 43 28

ล้านบาท 158.31 - - 9.00 0.70 437.99 18.50 624.50 12.06

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 30 - - - - - 1 31 4

ล้านบาท (19.26) - - - - - (0.05) (19.31) (0.03)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - - - - -
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กลุม่ที ่7 ภาคใต้

ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจ�ำแนกตำมประเภท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

พังงำ

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 26 1 - - 4 4 - 35 20

จ�ำนวนสมำชิก คน 34,498 62 - - 497 8,946 - 44,003 3,144

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 29 - - - - - - 29 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 461.37 0.13 - - 25.25 10,070.91 - 10,557.66 94.94

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 120.65 0.11 - - 2.94 4,859.90 - 4,983.60 24.43

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 545.23 0.04 - - 0.27 4,742.98 - 5,288.52 89.91

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 1.77 0.02 - - 0.16 332.25 - 334.20 0.23

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 14 1 - - 4 4 - 23 13

ล้านบาท 6.07 0.02 - - 0.16 332.25 - 338.50 1.61

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 12 - - - - - - 12 7

ล้านบาท (4.30) - - - - - - (4.30) (1.38)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - - - - -

                                                                                                                

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

ปัตตำนี

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 33 4 - 1 11 9 - 58 7

จ�ำนวนสมำชิก คน 44,424 1,216 - 1,334 61,876 111,624 - 220,474 886

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 13 - - - - - - 13 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 503.56 15.02 - 16.31 1,145.75 13,556.50 - 15,237.14 5.04

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 142.40 5.72 - 12.71 591.00 6,191.19 - 6,943.02 2.78

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 425.28 21.53 - 23.15 1,293.74 6,519.22 - 8,282.92 3.54

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 5.52 1.13 - 1.39 29.40 417.50 - 454.94 0.26

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 22 3 - 1 8 9 - 43 6

ล้านบาท 10.69 1.35 - 1.39 29.66 417.50 - 460.59 0.27

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 11 1 - - 3 - - 15 1

ล้านบาท (5.17) (0.22) - - (0.26) - - (5.65) (0.02)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - - - - -
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กลุ่มที ่7 ภาคใต้

ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจ�ำแนกตำมประเภท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

นรำธิวำส

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 28 1 1 - 8 12 1 51 7

จ�ำนวนสมำชิก คน 39,081 60 1,597 - 780 17,507 397 59,422 439

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 13 - - - - - - 13 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 660.55 0.33 32.68 - 66.96 10,104.03 17.20 10,881.75 3.74

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 284.21 0.18 (17.48) - 12.34 5,661.33 17.20 5,957.78 2.86

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 321.85 0.33 46.10 - 103.85 6,169.69 10.59 6,652.41 5.89

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 9.39 0.05 (0.27) - 0.04 408.53 1.34 419.08 0.18

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 18 1 - - 4 12 1 36 4

ล้านบาท 16.98 0.05 - - 0.39 408.53 1.34 427.29 0.31

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 9 - 1 - 3 - - 13 3

ล้านบาท (7.59) - (0.27) - (0.35) - - (8.21) (0.14)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง 1 - - - 1 - - 2 -

                                                                                                                                                                                    

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

นครศรีธรรมรำช 

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 100 4 2 3 13 19 6 147 84

จ�ำนวนสมำชิก คน 147,452 830 1,844 2,866 1,614 44,436 6,246 205,288 7,993

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 95 - - - - - - 95 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 4,544.22 36.81 276.58 40.29 67.32 38,374.46 329.27 43,668.95 122.13

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 1,284.11 14.70 59.55 27.84 27.29 22,606.38 184.30 24,204.17 71.41

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 5,039.83 126.38 306.87 102.94 18.36 19,052.62 204.90 24,851.90 212.24

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 45.55 0.11 3.99 2.94 1.25 1,463.58 11.56 1,528.98 3.55

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 61 3 2 2 10 17 5 100 69

ล้านบาท 93.84 0.14 3.99 3.82 1.53 1,465.56 11.62 1,580.50 5.03

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 39 1 - 1 2 2 1 46 15

ล้านบาท (48.29) (0.03) - (0.88) (0.28) (1.98) (0.06) (51.52) (1.48)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - 1 - - 1 -

                                                                                                            

สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2563236



กลุม่ที ่7 ภาคใต้

ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจ�ำแนกตำมประเภท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

ตรัง

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 53 1 - - 7 11 2 74 9

จ�ำนวนสมำชิก คน 65,667 152 - - 3,136 19,051 269 88,275 1,689

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 92 - - - - - - 92 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 6,542.31 6.33 - - 106.83 18,277.06 2.94 24,935.47 69.00

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 2,208.21 5.82 - - 77.15 9,677.54 2.59 11,971.31 25.09

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 9,004.62 36.44 - - 121.46 12,872.95 1.82 22,037.29 54.84

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท (120.70) 0.72 - - 3.98 744.05 0.03 628.08 (1.80)

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 17 1 - - 5 10 1 34 4

ล้านบาท 120.99 0.72 - - 4.09 744.57 0.03 870.40 0.32

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 36 - - - 2 1 1 40 5

ล้านบาท (241.69) - - - (0.11) (0.52) *0.00 (242.32) (2.12)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - - - - -

                                                                                                                                                         *-285.41

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

ชุมพร

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 32 - 3 3 4 8 5 55 22

จ�ำนวนสมำชิก คน 53,182 - 7,020 1,867 204 16,764 3,415 82,452 4,333

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 47 - - - - - - 47 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 1,151.86 - 614.32 50.32 6.39 12,921.53 198.32 14,942.74 136.31

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 211.66 - (128.74) 40.68 2.88 6,983.24 102.15 7,211.87 82.55

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 1,252.73 - 1,067.52 131.88 1.92 8,409.74 148.28 11,012.07 249.20

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 4.61 - (80.57) 6.00 0.04 414.26 6.24 350.58 20.76

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 16 - - 1 2 6 5 30 21

ล้านบาท 23.71 - - 8.19 0.07 417.94 6.24 456.15 23.20

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 15 - 3 2 2 2 - 24 1

ล้านบาท (19.10) - (80.57) (2.19) (0.03) (3.68) - (105.57) (2.44)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - - - - -
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กลุ่มที ่7 ภาคใต้

ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจ�ำแนกตำมประเภท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

ยะลำ

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 27 - - 1 6 12 1 47 7

จ�ำนวนสมำชิก คน 26,367 - - 481 16,177 18,356 413 61,794 1,172

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 28 - - - - - - 28 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 439.32 - - 9.99 379.32 17,311.81 19.49 18,159.93 171.12

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 148.47 - - 8.74 142.13 7,633.24 8.33 7,940.91 (37.59)

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 1,500.81 - - 7.96 346.25 12,798.50 8.13 14,661.65 161.44

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 6.81 - - (0.25) 4.49 635.51 (1.02) 645.54 3.28

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 13 - - - 5 11 - 29 6

ล้านบาท 11.20 - - - 4.55 635.63 - 651.38 5.85

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 12 - - 1 1 1 1 16 1

ล้านบาท (4.39) - - (0.25) (0.06) (0.12) (1.02) (5.84) (2.57)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง 2 - - - - - - 2 -

                                                                                                                                                                                    

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

ภูเก็ต

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 5 - - 3 18 14 4 44 1

จ�ำนวนสมำชิก คน 3,920 - - 2,683 3,679 16,058 8,836 35,176 1,378

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ - - - - 5 - - 5 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 528.12 - - 65.51 213.47 7,592.25 666.25 9,065.60 122.70

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 304.85 - - 59.34 104.00 4,127.66 189.50 4,785.35 52.58

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 233.89 - - 118.47 173.98 5,472.61 1,692.84 7,691.79 81.32

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 23.33 - - 5.77 1.53 251.07 (6.31) 275.39 2.09

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 4 - - 2 13 13 2 34 1

ล้านบาท 23.50 - - 6.08 6.86 251.07 1.96 289.47 2.09

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 1 - - 1 5 - 2 9 -

ล้านบาท (0.17) - - (0.31) (5.33) - (8.27) (14.08) -

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - 1 - 1 -

                                                                                                            

สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2563238



กลุม่ที ่7 ภาคใต้

ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจ�ำแนกตำมประเภท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

สุรำษฎร์ธำนี

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 72 3 4 1 19 13 21 133 50

จ�ำนวนสมำชิก คน 81,374 1,610 13,357 2,986 15,353 31,479 23,748 169,907 5,137

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 35 - - - - - - 35 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 2,498.79 14.05 200.45 33.26 378.87 28,572.15 1,186.29 32,883.86 43.46

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 920.89 (165.61) 66.93 29.15 158.34 14,652.09 640.29 16,302.08 17.27

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 3,452.52 9.54 247.43 92.88 439.75 22,720.73 697.81 27,660.66 35.70

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 12.55 2.33 (6.26) 5.84 (40.98) 927.53 2.12 903.13 0.13

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 38 3 - 1 12 12 15 81 34

ล้านบาท 69.90 2.33 - 5.84 2.54 944.42 21.77 1,046.80 1.65

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 33 - 4 - 6 1 6 50 15

ล้านบาท (57.35) - (6.26) - (43.52) (16.89) (19.65) (143.67) (1.52)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง 1 - - - 1 - - 2 1

                                                                                                                                              

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

สตูล

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 30 - - 1 8 6 - 45 9

จ�ำนวนสมำชิก คน 25,285 - - 455 36,906 7,426 - 70,072 713

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 34 - - - - - - 34 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 1,921.30 - - 1.31 2,173.75 6,389.50 - 10,485.86 9.87

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 191.72 - - 0.74 1,160.07 3,540.26 - 4,892.79 7.90

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 1,665.57 - - 5.08 1,607.24 4,344.16 - 7,622.05 22.65

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท (9.75) - - (0.05) 36.30 234.05 - 260.55 (0.91)

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 13 - - - 6 6 - 25 5

ล้านบาท 18.12 - - - 36.46 234.05 - 288.63 0.22

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 17 - - 1 2 - - 20 4

ล้านบาท (27.87) - - (0.05) (0.16) - - (28.08) (1.13)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - - - - -
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กลุ่มที ่7 ภาคใต้

ข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจ�ำแนกตำมประเภท ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

สงขลำ

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 78 - - 1 15 26 9 129 9

จ�ำนวนสมำชิก คน 108,485 - - 1,701 12,553 78,866 18,685 220,290 1,708

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ 63 - - - - 18 - 81 -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 13,374.55 - - 4.69 1,018.28 58,353.58 3,151.45 75,902.55 47.36

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 4,233.92 - - 3.34 232.23 23,719.73 1,235.91 29,425.13 4.25

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 10,935.38 - - 10.32 3,611.78 34,114.15 2,687.34 51,358.97 116.03

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท 254.60 - - (1.37) 16.02 1,425.40 96.14 1,790.79 (3.43)

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 51 - - - 12 25 8 96 5

ล้านบาท 267.48 - - - 16.18 1,425.40 96.16 1,805.22 0.45

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 27 - - 1 2 - 1 31 4

ล้านบาท (12.88) - - (1.37) (0.16) - (0.02) (14.43) (3.87)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - 1 1 - 2 -

                                                                                                                                                                                    

จังหวัด/รำยกำร หน่วยวัด

ประเภทสหกรณ์

กลุ่ม
เกษตร ประมง นิคม ร้ำนค้ำ บริกำร ออมทรัพย์

เครดิต

ยูเนี่ยน
รวม

ระนอง

จ�ำนวนสหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร

แห่ง 9 - - 1 3 6 2 21 16

จ�ำนวนสมำชิก คน 14,293 - - 803 302 5,780 371 21,549 1,811

จ�ำนวนชุมนุมสหกรณ์ สหกรณ์ - - - - - - - - -

ทุนด�ำเนินงำน ล้านบาท 107.04 - - 9.78 5.65 4,457.03 4.70 4,584.20 62.97

ทุนของสหกรณ์ ล้านบาท 23.64 - - 8.89 4.84 3,078.35 3.09 3,118.81 43.06

มูลค่ำธุรกิจ ล้านบาท 401.83 - - 13.28 5.84 2,131.81 4.28 2,557.04 33.89

ผลกำรด�ำเนินงำน 
ก�ำไร (ขำดทุน) สุทธิ ล้านบาท (7.27) - - 0.93 0.49 187.45 0.15 181.75 1.05

ก�ำไรสุทธิ แห่ง 5 - - 1 3 6 1 16 15

ล้านบาท 0.35 - - 0.93 0.49 187.45 0.15 189.37 1.06

ขำดทุนสุทธิ แห่ง 4 - - - - - 1 5 1

ล้านบาท (7.62) - - - - - *(0.00) (7.62) (0.01)

ไม่มีผลกำรด�ำเนินงำน แห่ง - - - - - - - - -

                                                                                                                                                      *-1,742.65          

สารสนเทศน่ารู้ทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ปี 2563240
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