
1.  สรปุนโยบายการบญัชีที่ส าคัญ

- สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง  ยกเวน้รายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ของลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จะบันทึกเป็น
รายได้ต่อเมื่อได้รับช าระแล้ว

- สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจ านวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยคูณด้วยจ านวนเงินต้นที่ค้าง
ช าระตามระยะเวลาที่กู้ยมื

- สหกรณ์ระงับการรับรู้รายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ของลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง จ านวนเงิน 16,228,359.97  บาท
ซ่ึงหากสหกรณ์รับรู้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ของลูกหนี้ดังกล่าวแล้ว  จะท าให้สหกรณ์มีก าไรสุทธปิระจ าปี 2562  เป็นจ านวนเงิน 
653,115,834.78  บาท

- สหกรณ์ได้ต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไวใ้นระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ วา่ด้วย  การจัดชั้นคุณภาพ

ลูกหนี้เงินกู้และการเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 
- สหกรณ์ตีราคาวสัดุคงเหลือตามราคาทุน
- เงินลงทุนระยะยาวที่ไม่อยูใ่นความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุน
- ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์  ค านวณโดยวธิเีส้นตรงในอัตราที่ก าหนดไวใ้นระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ด้วยการบัญชี

ของสหกรณ์  พ.ศ. 2560  ทั้งนี้ยกเวน้ที่ดิน   
- โปรแกรมคอมพวิเตอร์ ตัดเป็นค่าใช้จ่ายประจ าปี  โดยวธิเีส้นตรงในอัตราไม่น้อยกวา่อัตราค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์หรือ

ตามการเปล่ียนแปลงการใช้โปรแกรมคอมพวิเตอร์ใหม่ 
- ค่าซ่อมบ ารุง  ค่าซ่อมแซมรวมทั้งการซ้ือมาเปล่ียนแทนส าหรับสินทรัพยร์ายการยอ่ยๆ  ถือเป็นค่าใช้จ่ายหักจากรายได้การต่อเติม

หรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ๆ  ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
 - เงินสดในงบกระแสเงินสดหมายถึงเงินสดในมือ  เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณ์ทุกประเภท  ทั้งนี้ให้รวมถึง

เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์ที่น าไปเป็นหลักทรัพยค้์ าประกันหนี้สินด้วย

2.  เงินสดและเงินฝากธนาคาร   ประกอบด้วย

ป ี2562 ป ี2561
บาท บาท

เงินสด 648.60 716.81
เงินฝากธนาคาร

กระแสรายวนั 3,321,498.11 3,805,768.98
ออมทรัพย์ 135,305,485.35 320,376,745.41

รวม 138,627,632.06 324,183,231.20

3.  เงินให้กู้ยืม  ประกอบด้วย

เงินให้กู้ยมื-ปกติ ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 277,763,597.64 185,788,170.59 230,280,230.70 467,383,282.95
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ 737,224,634.39 20,879,144,197.64 651,116,036.08 19,478,938,116.48
ลูกหนี้เงินกู้พเิศษ 1,461,309.16 37,601,360.31 887,555.48 25,909,138.65

รวมเงินให้กู้ยืม-ปกติ 1,016,449,541.19 21,102,533,728.54 882,283,822.26 19,972,230,538.08

ป ี2562 ป ี2561
บาท บาท

สหกรณอ์อมทรพัย์ครสูกลนคร จ ากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรบัปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562



เงินให้กู้ยมื-ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 118,270.35 0.00 515,247.88 0.00
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ 26,517,229.94 0.00 27,797,253.85 0.00

รวมเงินให้กู้ยืม-ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 26,635,500.29 0.00 28,312,501.73 0.00
รวมเงินให้กู้ยืม 1,043,085,041.48 21,102,533,728.54 910,596,323.99 19,972,230,538.08

หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 6,102,028.74 0.00 6,747,527.06 0.00
รวมเงินให้กู้ยืม-สุทธิ 1,036,983,012.74 21,102,533,728.54 903,848,796.93 19,972,230,538.08

4.  ลูกหน้ีอ่ืน-สุทธ ิ    ประกอบด้วย

ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว
ลูกหนี้ระหวา่งด าเนินคดีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 22,889,237.74 0.00 0.00 0.00
ลูกหนี้ตามค าพพิากษาปกติ 1,529,100.00 51,989,564.51 1,420,200.00 54,145,449.79
ลูกหนี้ตามค าพพิากษาที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 68,080,319.90 0.00 77,270,364.23 0.00
ลูกหนี้รอการช าระหนี้ปกติ 1,734,760.88 35,840,602.15 885,537.29 20,757,688.51
ลูกหนี้รอการช าระหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 30,241,223.49 0.00 33,832,501.64 0.00
ลูกหนี้อื่น 40,553.13 0.00 40,553.13 0.00

รวมลูกหน้ีอ่ืน 124,515,195.14 87,830,166.66 113,449,156.29 74,903,138.30
หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 85,541,805.18 0.00 75,527,097.85 0.00

รวมลูกหน้ีอ่ืน-สุทธิ 38,973,389.96 87,830,166.66 37,922,058.44 74,903,138.30

ณ วนัที่  31 ธนัวาคม  2562  ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญข้างต้น  แยกเป็นค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ตามค าพพิากษา  จ านวนเงิน 
51,340,612.01 บาท  ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ระหวา่งด าเนินคดี จ านวนเงิน 20,426,436.03 บาทค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้รอการช าระหนี้ 
จ านวนเงิน 13,734,204.01 บาท และค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้อื่น  จ านวนเงิน 40,553.13 บาท

5.  ลูกหน้ีคู่สัญญาซ้ือขายสลากกินแบง่รฐับาล - สุทธิ     ประกอบด้วย

ป ี2562 ป ี2561
บาท บาท

ลูกหนี้เงินค่าจองซ้ือขายสลากกินแบ่งรัฐบาล 252,700,000.00 252,700,000.00
ลูกหนี้เงินค่าสลากกินแบ่งรัฐบาล 73,600,000.00 73,600,000.00

รวม 326,300,000.00 326,300,000.00
หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 252,700,000.00 252,700,000.00

ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 73,600,000.00 73,600,000.00
รวมลูกหน้ีคู่สัญญาซ้ือขายสลากกินแบง่รฐับาล - สุทธิ 0.00 0.00

สหกรณ์ฯได้ท าสัญญาซ้ือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลกับบริษัท จัมโบ้ ซัพพลาย แอนด์เซอร์วสิ จ ากัด ภายหลังสหกรณ์ฯได้ยติุการซ้ือขาย
สลากกินแบ่งรัฐบาลกับบริษัท จัมโบ้ ซัพพลาย แอนด์เซอร์วสิ จ ากัด ตามค าแนะน าของนายทะเบียนสหกรณ์ โดย บริษัท จัมโบ้ ซัพพลาย
แอนด์เซอร์วสิ จ ากัด ได้ค้างช าระเงินกับสหกรณ์ฯ เป็นจ านวนเงิน 326,300,000.00 บาท สหกรณ์ฯ ได้ด าเนินการร้องทุกข์ด าเนินคดีทั้ง
ทางแพง่และอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้อง     ขณะนี้คดีแพง่หมายเลขคดีด าที่ 993/2555 อยูใ่นระหวา่งการบังคับให้เป็นไปตามค าพพิากษา  
ส่วนคดีแพง่หมายเลขคดีด าที่ 385/2555  อยูใ่นระหวา่การพจิารณาของศาลยติุธรรม   คดีอาญาความอยูใ่นระหวา่งการการพจิารณา
ของศาลยติุธรรม     โดยสหกรณ์ฯ ต้ังส ารองหนี้สงสัยจะสูญเผ่ือความเสียหายครบทั้งจ านวนการต้ังค่าเผ่ือมูลค่าความเสียหาย
ดังกล่าวข้างต้นเป็นวธิปีฏิบัติทางบัญชี ไม่ท าให้สิทธิใ์นการฟอ้งร้องทางกฏหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องลดลงแต่อยา่งใด

บาท

ป ี2562

ป ี2562 ป ี2561

บาท

บาท

ป ี2561
บาท



6.  เงินรอรบัคืนจากธนาคารออมสิน
เงินฝากธนาคารออมสินของสหกรณ์เลขที่บัญชี 200-51-76069-0 สาขาสวา่งแดนดิน  ธนาคารฯ ท ารายการถอนเงินฝากจ านวน 

167,000,000.00 บาท เมื่อวนัที่ 28 ธนัวาคม 2561 เนื่องจากความผิดพลาดของธนาคารฯ  ภายหลังธนาคารฯได้บันทึกรายการฝาก
เงินคืนให้กับสหกรณ์แล้วทั้งจ านวน เมื่อวนัที่ 2 มกราคม 2562  ทั้งนี้ธนาคารฯได้ท าหนังสือชี้แจงและขออภัยต่อสหกรณ์

7.  สินทรพัย์หมุนเวียนอ่ืน    ประกอบด้วย
ป ี2562 ป ี2561

บาท บาท
วสัดุ/เคร่ืองเขียนแบบพมิพค์งเหลือ 431,375.00 247,970.00
เงินทดรองจ่ายด าเนินคดี 792,330.00 251,261.00
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า 64,030.56 62,213.97
รายได้ค่าเช่าค้างรับ 2,400.00 0.00

รวม 1,290,135.56 561,444.97

8.  เงินลงทุนระยะยาว   ประกอบด้วย
ป ี2562 ป ี2561

บาท บาท
ราคาทุน ราคาทุน

เงินลงทุนที่ไม่อยูใ่นความต้องการของตลาด
 -  หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากัด 41,147,000.00 39,347,000.00
 -  หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย จ ากัด 108,940.00 95,470.00
 -  หุ้นบริษัท สหประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) 200,000.00 200,000.00
 -  หุ้นชุมนุมสหกรณ์ไทย ไอซีที จ ากัด 10,000.00 10,000.00

รวมเงินลงทุนระยะยาว 41,465,940.00 39,652,470.00

 - บริษัท สหประกันชีวติ จ ากัด ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จ ากัด เมื่อวนัที่ 5 สิงหาคม 2554  ทะเบียนเลขที่ 
0107554000186  ตามพระราชบัญญัติประกันชีวติ (ฉบับปรับปรุงใหม)่ พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติประกันวนิาศภัย 
(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2551 แต่บริษัทมิได้น าหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

9.  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์ -  สุทธ ิ   ประกอบด้วย
ป ี2562 ป ี2561

บาท บาท
ที่ดิน

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

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 62,048,727.82 61,552,227.82
ยานพาหนะ 2,228,000.00 2,228,000.00
เคร่ืองใช้ส านักงาน 29,611,573.56 30,402,972.56

รวม 142,656,801.38 142,951,700.38
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม 56,008,787.14 51,865,833.20

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์- สุทธิ 86,648,014.24 91,085,867.18

  ในปีบัญชี 2561 สหกรณ์ได้ท าการตีราคาที่ดินเพิ่มตามราคาประเมินที่ดินของส านักงานที่ดินจังหวดัสกลนคร  จากราคาทุนเดิม
ของที่ดิน เป็นจ านวนเงิน 26,534,940.00 บาท ราคาประเมินที่ดินของส านักที่ดิน จังหวดัสกลนครเป็นจ านวนเงิน 48,768,500.00 บาท

ราคาส่วนที่ตีเพิ่มเป็นจ านวนเงิน 22,233,560.00 บาท 



10.  สินทรพัย์ไม่มีตัวตน  -  สุทธ ิ   ประกอบด้วย

ป ี2562 ป ี2561
บาท บาท

โปรแกรมคอมพวิเตอร์ 21,555,963.10 18,862,719.20
หัก ค่าตัดจ่ายสะสม 12,099,133.52 8,113,784.45

 สินทรพัย์ไม่มีตัวตน  -  สุทธิ 9,456,829.58 10,748,934.75

11.   สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน      ประกอบด้วย

ป ี2562 ป ี2561
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

12.  เงินเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น    ประกอบด้วย
ป ี2562 ป ี2561

บาท บาท
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร   (12.1) 0.00 0.00
ต๋ัวสัญญาใช้เงิน                 (12.2) 1,250,000,000.00 1,450,000,000.00

รวม 1,250,000,000.00 1,450,000,000.00

12.1  เงินเบกิเกินบญัชีธนาคาร      ปีปัจจุบันสหกรณ์มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ตามรายละเอียดดังนี้

- ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาสกลนคร จ านวนเงิน  12,800,000.00 บาท  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.87 บาทต่อปี  
โดยมีคณะกรรมการด าเนินการและผู้จัดการเป็นผู้ค้ าประกัน 

- ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาพงัโคน  จ านวนเงิน  3,200,000.00  บาท  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.87 บาทต่อปี  
โดยมีคณะกรรมการด าเนินการและผู้จัดการเป็นผู้ค้ าประกัน 

12.2  ตั๋วสัญญาใช้เงิน    ประกอบด้วย

ป ี2562 ป ี2561
บาท บาท

ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 450,000,000.00 550,000,000.00
ธนาคารออมสิน 400,000,000.00 400,000,000.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 400,000,000.00 400,000,000.00
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) 0.00 100,000,000.00

รวม 1,250,000,000.00 1,450,000,000.00

ณ วันสิ้นปบีญัชี 2562  สหกรณกู้์ยืมเงินโดยการออกตั๋วสัญญาใช้เงิน  ซ่ึงมียอดคงเหลือตามรายละเอียดดังน้ี
 -   ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาสกลนคร จ านวนเงิน 450,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.62 บาทต่อปี 

ครบก าหนดช าระภายในปี 2563 ทั้งจ านวน  โดยมีคณะกรรมการด าเนินการและผู้จัดการเป็นผู้ค้ าประกัน
 -   ธนาคารออมสิน สาขาสวา่งแดนดิน จ านวนเงิน  400,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 บาทต่อปี ครบก าหนด

ช าระภายในปี 2563 ทั้งจ านวน  โดยมีคณะกรรมการด าเนินการและผู้จัดการเป็นผู้ค้ าประกัน
 -   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสกลนคร จ านวนเงิน 400,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 

5.12172 บาท ต่อปี  ครบก าหนดช าระภายในปี 2563 ทั้งจ านวน  โดยมีคณะกรรมการด าเนินการและผู้จัดการเป็นผู้ค้ าประกัน



13.  เงินรบัฝาก     ประกอบด้วย
ป ี2562 ป ี2561

บาท บาท

เงินรบัฝาก - สมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย์ 911,865,291.12 976,275,864.30
เงินรับฝากออมทรัพยพ์เิศษ 1,804,739,594.82 1,404,131,757.26
เงินรับฝากประจ า 6,290,538.07 12,751,445.36

รวม 2,722,895,424.01 2,393,159,066.92
เงินรบัฝาก - สมาชิกสมทบ
เงินรับฝากออมทรัพย์ 2,082,938.58 352,207.46
เงินรับฝากออมทรัพยพ์เิศษ 30,489,027.43 26,057,413.71

รวม 32,571,966.01 26,409,621.17
เงินรบัฝาก - สหกรณอ่ื์น
เงินรับฝากออมทรัพย์ 75,775,347.26 80,775,347.26

รวม 75,775,347.26 80,775,347.26
รวมเงินรบัฝาก 2,831,242,737.28 2,500,344,035.35

14.  หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน    ประกอบด้วย

ป ี2562 ป ี2561

บาท บาท
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 7,193,549.41 6,791,035.77
เงินรอจ่ายคืนสมาชิก 1,232,796.40 854,501.40
เงินรอจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวติ 0.00 3,670.00
เงินรอตรวจสอบ 2,067,933.65 2,038,122.06
เงินรอจ่ายคืนเงินประกันสัญญา 206,962.20 37,450.00
เงินรอจ่ายสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 4,091,000.00 2,898,740.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 40,776.09 35,741.56
เงินประกันสังคมค้างจ่าย 44,560.00 43,232.00

รวม 14,877,577.75 12,702,492.79


