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ธีรพงศ�  กฤษฎาธีระ
08-9969-6966 ; 08-0288-4442 ; Line Id: safety270299

กรรมการผูจัดการ

ทนุเรอืนหุน้ 4,602.85 ลา้นบาท

เงนิรบัฝาก  2,431.25 ลา้นบาท

สมาชกิ 5,564      คน

ทนุสํารอง 257.77 ลา้นบาท

ทนุสะสม  23.08 ลา้นบาท

หนี%สนิอื&น 24.50 ลา้นบาท

1 คน

รายงานกจิการ ณ วนัที& 31 ม.ค. 2564

17.97 ลา้นบาท

5,563  คน

ตน้เดอืน คงเหลอืปลายเดอืน+ เพิ&ม /- ลดลง

 4,620.82 ลา้นบาท

 2,461.46 ลา้นบาท30.21 ลา้นบาท

24.45 ลา้นบาท

257.77 ลา้นบาท

22.86 ลา้นบาท

0.05 ลา้นบาท

ไมเ่ปลี&ยนแปลง

0.22 ลา้นบาท

5,414  คน

ประมาณการ

 4,677.43 ลา้นบาท

 2,389.71 ลา้นบาท

24.80 ลา้นบาท

257.77 ลา้นบาท

23.40 ลา้นบาท
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ธีรพงศ�  กฤษฎาธีระ
08-9969-6966 ; 08-0288-4442 ; Line Id: safety270299

กรรมการผูจัดการ

สนิทรพัย ์7,401.71 ลา้นบาท

ใหส้มาชกิกู ้4,461.32 ลา้นบาท

เงนิลงทนุ  2,575.58 ลา้นบาท

สนิทรพัยอ์ ื&น  16.46 ลา้นบาท

ฝากธนาคาร 348.35 ลา้นบาท

รายงานกจิการ ณ วนัที& 31 ม.ค. 2564

ตน้เดอืน รวมปลายเดอืน+ เพิ&ม /- ลดลง

69.98 ลา้นบาท

 31.12 ลา้นบาท

7,471.69 ลา้นบาท

4,430.20 ลา้นบาท

 2,925.91 ลา้นบาท350.33 ลา้นบาท

16.45 ลา้นบาท

99.13 ลา้นบาท

0.01 ลา้นบาท

249.22 ลา้นบาท

7,679.05 ลา้นบาท

ประมาณการ

 4,781.74 ลา้นบาท

 2,911.73 ลา้นบาท

16.45 ลา้นบาท

20.00 ลา้นบาท
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ธีรพงศ�  กฤษฎาธีระ
08-9969-6966 ; 08-0288-4442 ; Line Id: safety270299

กรรมการผูจัดการ

รายงานกจิการ ณ วนัที� 31 ม.ค. 2564

ตน้เดอืน รวมปลายเดอืน+ เพิ&ม /- ลดลง ประมาณการ

113.59 ลา้นบาท**

85.38 ลา้นบาท**

107.69 ลา้นบาท 26.70 ลา้นบาท รายได ้    80.99 ลา้นบาท

 

กําไร   59.85 ลา้นบาท**

  28.21 ลา้นบาท**  26.73 ลา้นบาท 5.59 ลา้นบาท รายจา่ย   21.14 ลา้นบาท

21.11 ลา้นบาท** 80.96 ลา้นบาท**

รายได้ -   5.90 ลา้นบาท ! ตํ&ากวา่ประมาณการ

รายจา่ย - 1.48 ลา้นบาท ! ตํ&ากวา่ประมาณการ

กําไร - 4.42 ลา้นบาท ! ตํ&ากวา่ประมาณการ

= 5.49 %

= 5.25 %

= 5.18 %



4

ธีรพงศ�  กฤษฎาธีระ
08-9969-6966 ; 08-0288-4442 ; Line Id: safety270299

กรรมการผูจัดการ

รายงานกจิการ ณ วนัที� 31 ม.ค. 2564

ตน้เดอืน รวมปลายเดอืน+ เพิ&ม /- ลดลง ประมาณการ

79.87 ลา้นบาท**77.75 ลา้นบาท 19.39 ลา้นบาท ด/บ รบัเงนิกู ้       58.36 ลา้นบาท

 

33.63 ลา้นบาท**29.76 ลา้นบาท 7.25 ลา้นบาท ด/บ รบัเงนิลงทนุ 22.51 ลา้นบาท

  0.09 ลา้นบาท**  0.18 ลา้นบาท 0.06 ลา้นบาท รายไดอ้ื&น               0.12 ลา้นบาท

113.59 ลา้นบาท**รวมรายได ้     80.99 ลา้นบาท** 26.70 ลา้นบาท** 107.69 ลา้นบาท**

ด/บ รบัเงนิกู ้ -  2.12 ลา้นบาท ตํ&ากวา่ประมาณการ

ด/บ รบัเงนิลงทนุ -  3.87 ลา้นบาท ตํ&ากวา่ประมาณการ

รายไดอ้ื&น + 0.09 ลา้นบาท สงูกวา่ประมาณการ

= 2.65 %

= 11.51 %

= 100 %
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ธีรพงศ�  กฤษฎาธีระ
08-9969-6966 ; 08-0288-4442 ; Line Id: safety270299

กรรมการผูจัดการ

รายงานกจิการ ณ วนัที� 31 ม.ค. 2564

ตน้เดอืน รวมยอดปลายเดอืน+ เพิ&ม /- ลดลง ประมาณการ

18.23 ลา้นบาท**18.24 ลา้นบาท 4.69 ลา้นบาท ด/บจา่ยเงนิฝาก  13.55 ลา้นบาท

  2.31 ลา้นบาท**  2.14 ลา้นบาท 0.50 ลา้นบาท คชจ.เจา้หนา้ที&       1.64 ลา้นบาท

  0.40 ลา้นบาท**  0.38 ลา้นบาท 0.10 ลา้นบาท กรรมการ/ผูส้อบ    0.29 ลา้นบาท

28.21 ลา้นบาท**รวมรายจา่ย     21.14 ลา้นบาท** 5.60 ลา้นบาท** 26.73 ลา้นบาท**

  0.03 ลา้นบาท**  0.04 ลา้นบาท 0.01 ลา้นบาท คา่วสัดสุํานกังาน    0.03 ลา้นบาท

  5.28 ลา้นบาท**  4.16 ลา้นบาท 0.01 ลา้นบาท คชจ.โครงการ       4.15 ลา้นบาท

  1.96 ลา้นบาท**  1.77 ลา้นบาท 0.29 ลา้นบาท คา่ใชส้อย             1.48 ลา้นบาท

ควบคมุคา่ใชจ้า่ยไดต้ํ&ากวา่ประมาณการ 5.25%
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ธีรพงศ�  กฤษฎาธีระ
08-9969-6966 ; 08-0288-4442 ;

Line Id: safety270299

กรรมการผูจัดการ

ฝากในชุมนมุสหกรณอ์อมทรพัยร์วม 1,713.34 ลา้นบาท

ซื%อหุน้ของชุมนมุสหกรณอ์อมทรพัย ์  731.15 ลา้นบาท

การลงทนุของสหกรณ์ ณ วนัที& 31 ม.ค.2564

เงนิลงทนุระยะส ั%น        1,894.24 ลา้นบาท
เงนิลงทนุระยะยาว       5,577.45 ลา้นบาท

ลงทนุหุน้สามญั-PTTและPTTGC           481.22 ลา้นบาท

ลงทนุบรษิทัสหประกนัชวีติ 0.20 ลา้นบาท


