
1.  สรุปนโยบายการบญัชีที่ส าคัญ
- สหกรณ์บนัทกึบญัชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง  ยกเว้นรายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินใหกู้ข้องลูกหนี้ที่ไม่ก่อใหเ้กิดรายได้จะบนัทกึเปน็รายได้ต่อเมื่อได้รับช าระแล้ว
- สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจ านวนรายได้จะเทา่กับอัตราดอกเบี้ยคูณด้วยจ านวนเงินต้นที่ค้างช าระตามระยะเวลาที่กูย้ืม

 -

-

-

- สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือตามราคาทนุ

- เงินลงทนุระยะยาวที่ไม่อยูใ่นความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทนุ

-

-

-

-

2.  เงินสดและเงินฝากธนาคาร   ประกอบด้วย
ป ี2563 ป ี2562

บาท บาท
เงินสด 5,266.45 648.60
เงินฝากธนาคาร

กระแสรายวัน 8,803,572.14 3,321,498.11
ออมทรัพย์ 97,618,171.49 135,305,485.35

รวม 106,427,010.08 138,627,632.06

3.  เงินใหกู้้ยืม  ประกอบด้วย

เงินใหกู้ย้ืม-ปกติ ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว
ลูกหนี้เงินกูฉุ้กเฉิน 253,938,414.65 251,531,559.14 277,763,597.64 185,788,170.59
ลูกหนี้เงินกูส้ามัญ 731,910,861.60 21,461,081,596.06 737,224,634.39 20,879,144,197.64
ลูกหนี้เงินกูพ้เิศษ 1,823,332.66 43,359,320.47 1,461,309.16 37,601,360.31
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพปกติ 2,455,800.00 57,993,220.40 1,734,760.88 35,840,602.15
ลูกหนี้ระหว่างด าเนินคดีปกติ 53,200.00 2,030,445.68 0.00 0.00
ลูกหนี้ตามค าพพิากษาปกติ 1,794,882.99 60,601,064.61 1,529,100.00 51,989,564.51

รวมเงินใหกู้้ยืม-ปกติ 991,976,491.90 21,876,597,206.36 1,019,713,402.07 21,190,363,895.20

เงินสดในงบกระแสเงินสดหมายถึงเงินสดในมือ  เงินฝากธนาคารทกุประเภทและเงินฝากสหกรณ์ทกุประเภท  ทั้งนี้ใหร้วมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝาก
สหกรณ์ที่น าไปเปน็หลักทรัพย์ค้ าประกันหนี้สินด้วย

สหกรณ์ระงับการรับรู้รายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินใหกู้ข้องลูกหนี้ที่ไม่ก่อใหเ้กิดรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง จ านวนเงิน 18,750,766.08 บาท ซ่ึงหากสหกรณ์
รับรู้ดอกเบี้ยเงินใหกู้ข้องลูกหนี้ดังกล่าวแล้ว  จะท าใหส้หกรณ์มีก าไรสุทธิประจ าป ี2563  เปน็จ านวนเงิน 638,891,879.52  บาท

สหกรณ์ได้ต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ ว่าด้วย  การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกูแ้ละการเผ่ือหนี้
สงสัยจะสูญ พ.ศ.2544 ในส่วนที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ว่าด้วยการบญัชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2563

สหกรณ์ไม่ปรับลดบญัชีค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ตามมาตรการช่วยเหลือด้านหนี้สินซ่ึงสหกรณ์ได้ต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยไว้ก่อนแล้ว จนกว่าจะได้รับ
ช าระหนี้จากลูกหนี้

ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์  ค านวณโดยวิธีเส้นตรง ในอัตราที่ก าหนดไว้ในระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ว่าด้วยการบญัชีของสหกรณ์และกลุ่ม
เกษตรกร พ.ศ.2563  ทั้งนี้ยกเว้นที่ดิน

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ ตัดเปน็ค่าใช้จ่ายประจ าป ี โดยวิธีเส้นตรงในอัตราไม่น้อยกว่าอัตราค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์หรือตามการเปล่ียนแปลงการ
ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ใหม่

ค่าซ่อมบ ารุง  ค่าซ่อมแซมรวมทั้งการซ้ือมาเปล่ียนแทนส าหรับสินทรัพย์รายการย่อยๆ  ถือเปน็ค่าใช้จ่ายหกัจากรายได้การต่อเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและ
อุปกรณ์รายใหญ่ๆ  ถือเปน็ราคาทนุของสินทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ป ี2563 ป ี2562
บาท บาท



เงินใหกู้ย้ืม-ที่ไม่ก่อใหเ้กิดรายได้
ลูกหนี้เงินกูฉุ้กเฉิน 109,949.81 0.00 118,270.35 0.00
ลูกหนี้เงินกูส้ามัญ 14,204,070.66 0.00 26,517,229.94 0.00
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพที่ไม่ก่อใหเ้กิดรายได้ 6,674,682.89 0.00 30,241,223.49 0.00
ลูกหนี้ระหว่างด าเนินคดีที่ไม่ก่อใหเ้กิดรายได้ 12,275,278.69 0.00 22,889,237.74 0.00
ลูกหนี้ตามค าพพิากษาที่ไม่ก่อใหเ้กิดรายได้ 106,587,047.49 0.00 68,080,319.90 0.00

รวมเงินใหกู้้ยืม-ที่ไม่ก่อใหเ้กิดรายได้ 139,851,029.54 0.00 147,846,281.42 0.00
รวมเงินใหกู้้ยืม 1,131,827,521.44 21,876,597,206.36 1,167,559,683.49 21,190,363,895.20

หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสญู 115,025,192.38 0.00 91,603,280.79 0.00
รวมเงินใหกู้้ยืม - สุทธิ 1,016,802,329.06 21,876,597,206.36 1,075,956,402.70 21,190,363,895.20

1.ใหเ้งินกูฉุ้กเฉินกรณีพเิศษในวงเงินกูไ้ม่เกิน 50,000 บาท มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการกูเ้งินจ านวน 3,503 ราย 

4.  ลูกหน้ีคู่สัญญาซ้ือขายสลากกินแบง่รัฐบาล - สุทธิ

5.  สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน    ประกอบด้วย
ป ี2563 ป ี2562

บาท บาท
วัสดุ/เคร่ืองเขียนแบบพมิพค์งเหลือ 263,634.00 431,375.00
เงินทดรองจ่ายด าเนินคดี 1,394,254.00 792,330.00
ค่าเบี้ยประกันภยัจ่ายล่วงหน้า 63,629.22 64,030.56
รายได้ค่าเช่าค้างรับ 2,400.00 2,400.00
ลูกหนี้เงินรอเรียกคืน 40,553.13 40,553.13
หกั ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินรอเรียกคืน 40,553.13 40,553.13
ลูกหนี้เงินรอเรียกคืน - สุทธิ 0.00 0.00

รวม 1,723,917.22 1,290,135.56

     ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 63 คร้ังที่ 14/2563    เมื่อวันที่  6  เมษายน  2563  มีมติใหค้วามช่วยเหลือสมาชิกเนื่องจาก
ผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 ดังนี้

     2.พกัการส่งช าระหนี้เฉพาะเงินต้นรายเดือน เปน็ระยะเวลา 3 เดือนต้ังแต่ เดือน พฤษภาคม 2563 - กรกฎาคม 2563  มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 2,291 ราย

     สหกรณ์มีลูกหนี้เงินกูเ้ข้าร่วมมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ซ่ึงเปน็ลูกหนี้ที่สหกรณ์ได้ต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญที่ต้ังไว้ก่อนลูกหนี้เข้าร่วมมาตรการฯ 
ใหค้วามช่วยเหลือแล้ว จ านวน 1 ราย เปน็จ านวนเงิน 3,072,000.00 บาท

     สหกรณ์ฯได้ท าสัญญาซ้ือขายสลากกินแบง่รัฐบาลกับบริษทั จัมโบ ้ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส จ ากัด ภายหลังสหกรณ์ฯได้ยุติการซ้ือขายสลากกินแบง่
รัฐบาลกับบริษทั จัมโบ ้ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส จ ากัด ตามค าแนะน าของนายทะเบยีนสหกรณ์ โดย บริษทั จัมโบ ้ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จ ากัด ได้ค้าง
ช าระเงินกับสหกรณ์ฯ เปน็จ านวนเงิน 326,300,000.00 บาท สหกรณ์ฯ ได้ด าเนินการร้องทกุข์ด าเนินคดีทั้งทางแพง่และอาญากับผู้ที่เกีย่วข้อง ขณะนี้คดี
แพง่หมายเลขคดีด าที่ 993/2555 อยูใ่นระหว่างการบงัคับใหเ้ปน็ไปตามค าพพิากษา  ส่วนคดีแพง่หมายเลขคดีด าที่ 385/2555 อยูใ่นระหว่าการพจิารณา
ของศาลยุติธรรม คดีอาญาความอยูใ่นระหว่างการการพจิารณาของศาลยุติธรรม โดยสหกรณ์ฯ ต้ังส ารองหนี้สงสัยจะสูญเผ่ือความเสียหายครบทั้งจ านวน
การต้ังค่าเผ่ือมูลค่าความเสียหายดังกล่าวข้างต้นเปน็วิธีปฏบิติัทางบญัชี ไม่ท าใหสิ้ทธิใ์นการฟอ้งร้องทางกฏหมายกับผู้ที่เกีย่วข้องลดลงแต่อย่างใด

     ณ วันที่  31 ธันวาคม  2563  ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญข้างต้น  แยกเปน็ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินใหกู้ท้ี่ไม่ก่อใหเ้กิดรายได้  จ านวนเงิน 
6,206,910.24 บาท ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ จ านวนเงิน 2,365,747.12 บาท ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ตามค าพพิากษา 
จ านวนเงิน 91,163,530.92 บาท  ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ระหว่างด าเนินคดี จ านวนเงิน 12,275,278.69 บาท ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ขาด
สมาชิกภาพ จ านวนเงิน 3,013,725.41 บาท



6.  เงินลงทนุระยะยาว   ประกอบด้วย
ป ี2563 ป ี2562

บาท บาท
ราคาทนุ ราคาทนุ

เงินลงทนุที่ไม่อยูใ่นความต้องการของตลาด
 -  หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จ ากัด 41,147,000.00 41,147,000.00
 -  หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จ ากัด 122,730.00 108,940.00
 -  หุ้นบริษทั สหประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 200,000.00 200,000.00
 -  หุ้นชุมนุมสหกรณ์ไทย ไอซีท ีจ ากัด 10,000.00 10,000.00

รวมเงินลงทนุระยะยาว 41,479,730.00 41,465,940.00

7.  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์  -  สุทธ ิ   ประกอบด้วย
ป ี2563 ป ี2562

บาท บาท
ที่ดิน

ราคาทนุเดิม 26,534,940.00 26,534,940.00
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม 22,233,560.00 22,233,560.00

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 62,048,727.82 62,048,727.82
ยานพาหนะ 2,228,000.00 2,228,000.00
เคร่ืองใช้ส านักงาน 24,812,706.88 29,611,573.56

รวม 137,857,934.70 142,656,801.38
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม 55,628,489.74 56,008,787.14

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 82,229,444.96 86,648,014.24

8.  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  -  สุทธ ิ   ประกอบด้วย
ป ี2563 ป ี2562

บาท บาท
โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 21,555,963.10 21,555,963.10
หกั ค่าตัดจ่ายสะสม 16,300,687.88 12,099,133.52

 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  -  สุทธิ 5,255,275.22 9,456,829.58

9.   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน      ประกอบด้วย

ป ี2563 ป ี2562
บาท บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟา้ 480,300.00 480,300.00
เงินประกันการใช้โทรศัพท์ 1,200.00 1,200.00
เงินประกันการใช้น้ าประปา 9,533.00 9,533.00
เงินประกันไปรษณีย์ 10,000.00 10,000.00

รวม 501,033.00 501,033.00

 - บริษทั สหประกันชีวิต จ ากัด ได้จดทะเบยีนแปรสภาพเปน็บริษทัมหาชน จ ากัด เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554  ทะเบยีนเลขที่ 0107554000186  ตาม
พระราชบญัญัติประกันชีวิต (ฉบบัปรับปรุงใหม่) พ.ศ. 2551 และพระราชบญัญัติประกันวินาศภยั (ฉบบัปรับปรุง) พ.ศ. 2551 แต่บริษทัมิได้น าหุ้นเข้าจด
ทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์

    ในปบีญัชี 2561 สหกรณ์ได้ท าการตีราคาที่ดินเพิ่มตามราคาประเมินที่ดินของส านักงานที่ดินจังหวัดสกลนคร  จากราคาทนุเดิมของที่ดิน เปน็จ านวนเงิน
 26,534,940.00 บาท ราคาประเมินที่ดินของส านักที่ดิน จังหวัดสกลนครเปน็จ านวนเงิน 48,768,500.00 บาท ราคาส่วนที่ตีเพิ่มเปน็จ านวนเงิน 
22,233,560.00 บาท



10.  เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น    ประกอบด้วย
ป ี2563 ป ี2562

บาท บาท
เงินเบกิเกินบญัชีธนาคาร    (10.1)   0.00 0.00
ต๋ัวสัญญาใช้เงิน                  (10.2) 850,000,000.00 1,250,000,000.00

รวม 850,000,000.00 1,250,000,000.00

10.1  เงินเบกิเกินบญัชีธนาคาร      ปปีจัจุบนัสหกรณ์มีวงเงินเบกิเกินบญัชีธนาคาร ตามรายละเอียดดังนี้

-

-

10.2  ตัว๋สัญญาใช้เงิน    ประกอบด้วย

ป ี2563 ป ี2562
บาท บาท

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 50,000,000.00 450,000,000.00
ธนาคารออมสิน 400,000,000.00 400,000,000.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 400,000,000.00 400,000,000.00

รวม 850,000,000.00 1,250,000,000.00

ณ วันสิ้นปบีญัชี 2563  สหกรณ์กู้ยืมเงินโดยการออกตัว๋สัญญาใช้เงิน  ซ่ึงมียอดคงเหลือตามรายละเอียดดังน้ี

11.  เงินรับฝาก     ประกอบด้วย
ป ี2563 ป ี2562

บาท บาท
เงินรับฝาก - สมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย์ 1,068,987,064.64 911,865,291.12
เงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษ 2,155,891,864.87 1,804,739,594.82
เงินรับฝากประจ า 6,615,313.50 6,290,538.07

รวม 3,231,494,243.01 2,722,895,424.01
เงินรับฝาก - สมาชิกสมทบ
เงินรับฝากออมทรัพย์ 15,990,775.96 2,082,938.58
เงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษ 35,076,883.54 30,489,027.43

รวม 51,067,659.50 32,571,966.01
เงินรับฝาก - สหกรณ์อ่ืน
เงินรับฝากออมทรัพย์ 887,245,347.26 75,775,347.26

รวม 887,245,347.26 75,775,347.26
รวมเงินรับฝาก 4,169,807,249.77 2,831,242,737.28

 -   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสกลนคร จ านวนเงิน 400,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.02 บาท ต่อป ี ครบก าหนด
ช าระภายในป ี2564 ทั้งจ านวน  โดยมีคณะกรรมการด าเนินการและผู้จัดการเปน็ผู้ค้ าประกัน

 -   ธนาคารออมสิน สาขาสว่างแดนดิน จ านวนเงิน  400,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.80 บาทต่อป ีครบก าหนดช าระภายในป ี2564 ทั้ง
จ านวน  โดยมีคณะกรรมการด าเนินการและผู้จัดการเปน็ผู้ค้ าประกัน

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาสกลนคร จ านวนเงิน  12,800,000.00 บาท  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.82 บาทต่อป ี โดยมีคณะกรรมการ
ด าเนินการและผู้จัดการเปน็ผู้ค้ าประกัน

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาพงัโคน  จ านวนเงิน  3,200,000.00  บาท  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.82 บาทต่อป ี โดยมีคณะกรรมการ
ด าเนินการและผู้จัดการเปน็ผู้ค้ าประกัน

 -   ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาสกลนคร จ านวนเงิน 50,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.57 บาทต่อป ีครบก าหนดช าระภายในป ี
2564 ทั้งจ านวน  โดยมีคณะกรรมการด าเนินการและผู้จัดการเปน็ผู้ค้ าประกัน



12.  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน    ประกอบด้วย
ป ี2563 ป ี2562

บาท บาท
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 4,123,840.66 7,193,549.41
เงินรอจ่ายคืนสมาชิก 1,797,770.17 1,232,796.40
เงินรอจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิต 13,800.00 0.00
เงินรอตรวจสอบ 2,129,935.65 2,067,933.65
เงินรอจ่ายคืนเงินประกันสัญญา 42,800.00 206,962.20
เงินรอจ่ายสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหฯ์ 4,202,830.00 4,091,000.00
ภาษเีงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 41,305.98 40,776.09
เงินประกันสังคมค้างจ่าย 44,748.00 44,560.00

รวม 12,397,030.46 14,877,577.75

13.  เงินกู้ยืมระยะยาว     ประกอบด้วย

ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี
ชมุนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดัสัญญาที่ 1 0.00 0.00 357,819,600.00 1,759,272,687.73

ชมุนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดัสัญญาที่ 2 0.00 0.00 12,000,000.00 963,000,000.00
ชมุนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดัสัญญาที่ 3 0.00 0.00 205,280,400.00 515,123,000.00
ชมุนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดัสัญญาที่ 4 0.00 0.00 60,000,000.00 430,000,000.00
ชมุนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดัสัญญาที่ 5 377,325,600.00 3,364,476,287.73 0.00 0.00
สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลัยมหิดล จ ากดั สัญญาที่ 1 120,000,000.00 210,000,000.00 120,000,000.00 330,000,000.00
สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลัยมหิดล จ ากดั สัญญาที่ 2 150,000,000.00 262,500,000.00 150,000,000.00 412,500,000.00
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากัด 70,080,000.00 372,960,000.00 70,080,000.00 443,040,000.00
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด 50,400,000.00 248,000,000.00 50,400,000.00 290,000,000.00
สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ จ ากดั 40,008,000.00 73,308,000.00 40,008,000.00 103,314,000.00
สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จ ากัด สัญญาที่ 1 33,324,000.00 286,031,000.00 33,324,000.00 319,355,000.00
สหกรณ์ออมทรัพย์จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จ ากัด สัญญาที่ 2 132,000,000.00 327,000,000.00 0.00 0.00
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 83,400,000.00 117,750,000.00 83,400,000.00 201,150,000.00
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษา จ ากดั สัญญาที่ 1 60,000,000.00 45,000,000.00 60,000,000.00 105,000,000.00
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษา จ ากดั สัญญาที่ 2 0.00 0.00 60,000,000.00 0.00
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามญัศึกษา จ ากดั สัญญาที่ 3 80,400,000.00 192,300,000.00 80,400,000.00 272,700,000.00
สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด 34,200,000.00 76,300,000.00 34,200,000.00 110,500,000.00
สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การเภสัชกรรม จ ากัด  40,020,000.00 26,580,000.00 40,020,000.00 66,600,000.00
สหกรณ์ออมทรัพย์การเคหะแหง่ชาติ จ ากัด 25,008,000.00 93,732,000.00 25,008,000.00 112,488,000.00
สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลต ารวจ จ ากดั สัญญาที่ 1 29,280,000.00 80,120,000.00 29,280,000.00 109,400,000.00
สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลต ารวจ จ ากดั สัญญาที่ 2 11,640,000.00 42,480,000.00 0.00 0.00
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษทัการบนิไทย จ ากัด 30,000,000.00 147,500,000.00 30,000,000.00 217,500,000.00
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้านครหลวง จ ากัด 0.00 0.00 40,000,800.00 96,664,600.00
สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ จ ากดั 60,000,000.00 435,000,000.00 60,000,000.00 495,000,000.00
ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จ ากัด สัญญาที่ 1 24,000,000.00 93,876,000.00 24,000,000.00 117,876,712.33
ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จ ากัด สัญญาที่ 2 36,000,000.00 156,000,000.00 36,000,000.00 192,000,000.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จ ากัด สัญญาที่ 1 0.00 0.00 40,080,000.00 139,880,000.00
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จ ากัด สัญญาที่ 2 100,008,000.00 333,320,000.00 0.00 0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 60,000,000.00 80,000,000.00 60,000,000.00 268,910,210.24
สหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงานการประปานครหลวง จ ากดั 60,000,000.00 410,000,000.00 0.00 0.00

รวม 1,707,093,600.00 7,474,233,287.73 1,801,300,800.00 8,071,274,210.30

ป ี2562
ถึงก าหนดช าระ

ป ี2563
ถึงก าหนดช าระ



ในระหว่างป ี2563  สหกรณ์กู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้ต่าง ๆ ตามรายละเอียด ดังน้ี

 - 

 -

 -

 -

 - 

 -

14.  ทนุเรือนหุ้น

15.  ทนุสะสมตามข้อบงัคับ  ระเบยีบ  และอ่ืน  ๆ    ประกอบด้วย
ป ี2563 ป ี2562

ทนุสาธารณประโยชน์ 10,960,000.00 10,785,000.00

ทนุรักษาระดับอัตราเงินปนัผล 1,824,590.15 1,724,590.15

ทนุสวัสดิการสงเคราะหส์มาชิกและครอบครัว 0.00 1,200,000.00
รวม 12,784,590.15 13,709,590.15

16. การจัดรูปแบบงบการเงิน

ตัวเลขเปรียบเทยีบที่น ามาเปรียบเทยีบ ได้ท าการจัดประเภทใหม่เพื่อใหส้อดคล้องกับงบการเงินปปีจัจุบนั

17.  การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์

     ในการประชุมคณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 63 คร้ังที่ 14/2563    เมื่อวันที่  6  เมษายน  2563  มีมติใหค้วามช่วยเหลือสมาชิกเนื่องจากผลกระทบ
จากการระบาดของโรคโควิด 19 โดยการลดอัตราการถือหุ้น ของสมาชิกรายเดือนเปน็ร้อยละ 50 ของค่าหุ้นที่ส่งปกติ  เปน็ระยะเวลา3 เดือนต้ังแต่เดือน
พฤษภาคม 2563 - กรกฎาคม 2563  มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจ านวน  350  ราย

 - สหกรณ์ต้องด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง   ซ่ึงก าหนดใหส้หกรณ์ด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยกฎกระทรวงไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งของยอดเงินรับฝากทั้งหมด

สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด สัญญาที่ 2 วงเงิน 550,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.90 บาทต่อป ีก าหนดช าระคืนเงิน
ต้นงวดละ 11,000,000.00  บาท จ านวน 50 งวด เร่ิมช าระเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 ( ได้รับการผ่อนผันจากผลกระทบโรคระบาดโควิด-19 โดยลดช าระ
เงินต้นเปน็ระยะเวลา 3 เดือน โดยใหช้ าระเดือนละ 1,000,000.00 บาท)  ในระหว่างปสีหกรณ์ ได้เบกิเงินกูแ้ล้วทั้งจ านวน  โดยมีคณะกรรมการ
ด าเนินการเปน็ผู้ค้ าประกัน

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ ากัด วงเงิน 500,000,000.00 บาท  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.95 บาทต่อป ี ก าหนดช าระคืนเงินต้น
งวดละ 5,000,000.00 บาท จ านวน 60 งวด ส่วนที่เหลือใหช้ าระใหเ้สร็จส้ินในงวดที่ 60 เร่ิมช าระเดือน กรกฎาคม 2563  ในระหว่างปสีหกรณ์ได้เบกิ
เงินกูแ้ล้วทั้งจ านวน โดยมีคณะกรรมการด าเนินการเปน็ผู้ค้ าประกัน

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลต ารวจ จ ากัด สัญญาที่ 2 วงเงิน 58,000,000.00  บาท  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  3.00  บาทต่อป ี ก าหนดช าระคืนเงินต้น
งวดละ 970,000.00 บาท จ านวน 60 งวด เร่ิมช าระเดือน กันยายน 2563 ในระหว่างปสีหกรณ์ได้เบกิเงินกูแ้ล้วทั้งจ านวน โดยมีคณะกรรมการ
ด าเนินการเปน็ผู้ค้ าประกัน

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จ ากัด สัญญาที่ 2 วงเงิน 500,000,000.00  บาท  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  4.25  บาทต่อป ี ก าหนดช าระคืนเงินต้นงวดละ
 8,334,000.00 บาท จ านวน 60 งวด เร่ิมช าระเดือน กุมภาพนัธ์ 2563 (ได้รับการผ่อนผันจากผลกระทบโรคระบาดโควิด-19 โดยงดช าระเงินต้นเปน็
ระยะเวลา 3 เดือน)ในระหว่างปสีหกรณ์ได้เบกิเงินกูแ้ล้วทั้งจ านวน  โดยมีคณะกรรมการด าเนินการเปน็ผู้ค้ าประกัน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสกลนคร วงเงิน 1,000,000,000.00 บาท สหกรณ์สามารถเบกิเงินกูไ้ด้เปน็คราวๆ  แต่ต้องไม่เกิน
วงเงินกูท้ี่ก าหนด  ในระหว่างปสีหกรณ์ได้เบกิเงินกูย้ืม จ านวน  1,400,000,000.00  บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  5.00  บาทต่อป ี ก าหนดช าระคืนเงิน
ต้นงวดละไม่น้อยกว่า 5,000,000.00 บาท  โดยมีคณะกรรมการด าเนินการเปน็ผู้ค้ าประกัน

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย  จ ากัด วงเงินกู ้ 3,773,245,687.73  บาท  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  3.95  บาทต่อป ี ก าหนดช าระคืนเงินต้น
เปน็งวดรายเดือน งวดละ 31,443,800.00 บาท จ านวน 120 งวด เร่ิมช าระงวดแรกเดือน ธันวาคม 2563 สหกรณ์สามารถเบกิเงินกูไ้ด้เปน็คราวๆ แต่
ต้องไม่เกินวงเงินกูท้ี่ก าหนด   โดยมีคณะกรรมการด าเนินการเปน็ผู้ค้ าประกัน


