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            รายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงนิของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจงัหวัดศรสีะเกษ ปี 2558 
 
สภาพทั่วไป 

สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ  มี
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ (ณ วันที่ 30กันยายน 
2558) จํานวนทั้งสิ้น 135 แห่ง แยกเป็นสหกรณ์ 94 
แห่ง (ภาคเกษตร 63 แห่ง และนอกภาคเกษตร 31 แห่ง) 
และกลุ่มเกษตรกร 41 แห่ง ประชากรที่เป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ 239,290 คน คิดเป็นร้อยละ 16.33 ของ
ประชากรทั้งสิ้นในจังหวัดศรีสะเกษ 
 

  
 
 

การดําเนินธุรกิจ 

สหกรณ์และกลุ่ ม เกษตรกร  มีทุน
ดําเนินงานทั้งสิ้น 34,508.82 ล้านบาท ลดลง
จากปี 2557  ร้อยละ 5.91 ดําเนินธุรกิจเพื่อ
ให้บริการสมาชิก 5 ด้าน มูลค่าธุรกิจทั้งสิ้น 
27,674.25 ล้านบาท ธุรกิจที่มีการดําเนินงาน
มากท่ีสุดคือ ธุรกิจให้เงินกู้ (56.60%) รองลงมา
คือ ธุรกิจรับฝากเงิน (34.14%) ธุรกิจรวบรวม
และแปรรูปผลิตผล (4.97%) ธุรกิจจัดหาสินค้า
มาจําหน่าย (4.26%) และธุรกิจให้บริการ
การเกษตร (0.03%) ตามลําดับ แยกพิจารณา
ได้ดังนี้ 

 
1. สหกรณ์ภาคการเกษตร  จํานวน 57 แห่ง สมาชิก 207,934 คน 

           ภาคการเกษตร มีทุนดําเนินงาน 10,445.26 ล้านบาท ลงทุนในธุรกิจ 5 ด้าน               
ปริมาณรวมทั้งสิ้น 3,987.24 ล้านบาท ธุรกิจที่มีมูลค่ามากที่สุดคือ ธุรกิจสินเชื่อ มูลค่า 3,893.02 ล้านบาท 
(41.51%) รองลงมาคือ ธุรกิจรับฝากเงิน (31.69%) ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปผลผลิต (14.21%) ธุรกิจจัดหา
สินค้ามาจําหน่าย (12.50%) และธุรกิจให้บริการและส่งเสริมการเกษตร (0.09%) ตามลําดับ มีรายได้ทั้งสิ้น 
3,673.89 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 3,759.53 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 75.64 ล้านบาท เนื่องจากประสบปัญหาการ
ทุจริต           1 แห่ง ทําให้สหกรณ์แห่งนั้นขาดทุนสุทธิจํานวน 236.60 ล้านบาท ส่งผลให้ภาพรวมการ
ดําเนินงานของสหกรณ์ภาคการเกษตรประสบผลขาดทุนตามไปด้วย สมาชิกมีเงินออมเฉลี่ย 15,624.59 บาทต่อ
คน ขณะที่มีหนี้สินเฉลี่ย 34,923.43 บาทต่อคน 
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2. สหกรณน์อกภาคเกษตร (บรกิาร/ออมทรัพย์/เครดิตยูเนี่ยน) จํานวน 37 แห่ง  สมาชิก 
26,531 คน 
     นอกภาคเกษตร มีทุนดําเนินงาน 24,037.27 ล้านบาท มีการลงทุนในธุรกิจ 4 ด้าน 

ปริมาณธุรกิจรวมทั้งสิ้น 18,228.09 ล้านบาท ธุรกิจที่มีการลงทุนมากที่สุด คือ ธุรกิจสินเชื่อ 64.46% รองลงมา
คือ ธุรกิจเงินรับฝาก 35.51% ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 0.02% และธุรกิจให้บริการ 0.01% มีรายได้รวม
ทั้งสิ้น 1,656.26 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวม 672.92 ล้านบาท กําไรสุทธิ 983.34 ล้านบาท สมาชิกมีเงินออมเฉลี่ย 
652,144.12 บาทต่อคน แต่มีหนี้สินเฉลี่ยถึง 872,892.16 บาท ต่อคน 

3. กลุ่มเกษตรกร จํานวน 41 แห่ง สมาชิก 5,825  คน 
     กลุ่มเกษตรกร มีทุนดําเนินงานรวมทั้งสิ้น 23.09 ล้านบาท ดําเนินธุรกิจ 4 ด้าน             

ปริมาณธุรกิจรวม 67.92 ล้านบาท ธุรกิจที่ลงทุนมากที่สุดคือ การรวบรวมและแปรรูปผลิตผล 63.87% รองลงมา
คือ ธุรกิจให้เงินกู้ 28.26% ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย 7.28% ธุรกิจเงินรับฝาก 0.58% ตามลําดับ มีรายได้
ทั้งสิ้น 51.54 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 51.07 ล้านบาท กําไรสุทธิ 0.47 ล้านบาท สมาชิกกลุ่มเกษตรกรมีเงิน
ออมเฉลี่ย 1,293.40 บาทต่อคน มีหนี้สินเฉลี่ย 2,146.02 บาทต่อคน 
 
มิติทางการเงิน 
ความพอเพียงของเงนิทนุต่อความเสี่ยง
(Capital strength) 

ในภาพรวมพบว่า เงินทุนไม่เพียงพอและ
มีความเสี่ยง โดยมีทุนดําเนินงานทั้งสิ้นจํานวน 
34,508.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.91% เมื่อเทียบ
กับ ปี  2557  เป็ นทุ นของสหกรณ์  จํ านวน 
14,754.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.76และ
เงินรับฝากบุคคลภายนอก 1,103.49 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 3.20 เงินกู้ยืมและอื่นๆ จํานวน 
13,401.27 ล้านบาท คิดเป็น 38.83% ทุนสหกรณ์ไม่สามารถรองรับภาระหนี้สินที่มีอยู่มากกว่าทุน 0.34 เท่า 
และมีทุนสํารองเพียง 0.04 เท่าของสินทรัพย์ทั้งสิ้น 

 
คุณภาพของสนิทรัพย ์
 สิ นทรั พย์ ภ าคสหกรณ์ และกลุ่ ม
เกษตรกร สามารถสร้างรายได้และได้รับ
ผลตอบแทน 3.38% ของมูลค่าสินทรัพย์ทั้งสิ้น 
34,508.82 ล้านบาท เป็นลูกหนี้เงินให้กู้มาก
ที่สุด 37,136.66 ล้านบาท คิดเป็น 93.12% 
ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น ลูกหนี้สามารถชําระหนี้ได้
ร้อยละ 91.00 ของหนี้ที่ถึงกําหนดชําระ 
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