
1.  สรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคัญ

- สหกรณ์บนัทึกบญัชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง  ยกเว้นรายได้ที่เกดิจากดอกเบีย้เงินใหกู้ข้องลูกหนีท้ี่ไมก่อ่ใหเ้กดิรายได้จะบนัทึกเปน็

รายได้ต่อเม่ือได้รับช าระแล้ว

- สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบีย้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจ านวนรายได้จะเท่ากบัอตัราดอกเบีย้คูณด้วยจ านวนเงินต้นที่ค้าง

ช าระตามระยะเวลาที่กูย้ืม

- สหกรณ์ระงับการรับรู้รายได้ที่เกดิจากดอกเบีย้เงินใหกู้ข้องลูกหนีท้ี่ไมก่อ่ใหเ้กดิรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง จ านวนเงิน 16,440,524.53 

บาท   ซ่ึงหากสหกรณ์รับรู้ดอกเบีย้เงินใหกู้ข้องลูกหนีดั้งกล่าวแล้ว  จะท าใหส้หกรณ์มกี าไรสุทธิประจ าป ี2561  เปน็จ านวนเงิน 

599,821,975.16  บาท
- สหกรณ์ได้ต้ังค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ ว่าด้วย  การจัดชัน้คุณภาพ

ลูกหนีเ้งินกูแ้ละการเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ พ .ศ. 2544 

- สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือตามราคาทุน

- เงินลงทุนระยะยาวที่ไมอ่ยูใ่นความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุน

- ค่าเส่ือมราคาอาคารและอปุกรณ์  ค านวณโดยวิธีเส้นตรงในอตัราที่ก าหนดไว้ในระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ว่าด้วยการบญัชี

ของสหกรณ์  พ.ศ. 2560  ทั้งนีย้กเว้นที่ดิน   

- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตัดเปน็ค่าใช้จ่ายประจ าป ี โดยวิธีเส้นตรงในอตัราไมน่อ้ยกว่าอตัราค่าเส่ือมราคาอาคารและอปุกรณ์หรือ

ตามการเปล่ียนแปลงการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม ่

- ค่าซ่อมบ ารุง  ค่าซ่อมแซมรวมทั้งการซ้ือมาเปล่ียนแทนส าหรับสินทรัพย์รายการย่อยๆ  ถือเปน็ค่าใช้จ่ายหกัจากรายได้การต่อเติม

หรือเพิ่มเติมอาคารและอปุกรณ์รายใหญ่ๆ  ถือเปน็ราคาทุนของสินทรัพย์

 - เงินสดในงบกระแสเงินสดหมายถึงเงินสดในมอื  เงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝากสหกรณ์ทุกประเภท  ทั้งนีใ้หร้วมถึง

เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์ที่น าไปเปน็หลักทรัพย์ค้ าประกนัหนีสิ้นด้วย

2.  เงินสดและเงินฝากธนาคาร   ประกอบดว้ย

ป ี2561 ป ี2560 

บาท บาท
เงินสด 716.81 303.63
เงินฝากธนาคาร

กระแสรายวัน 3,805,768.98 6,626,167.84
ออมทรัพย์ 320,376,745.41 237,034,729.27

รวม 324,183,231.20 243,661,200.74

3.  เงินใหกู้้ยมื  ประกอบดว้ย

เงินใหกู้ย้ืม-ปกติ ระยะสัน้ ระยะยาว ระยะสัน้ ระยะยาว
ลูกหนีเ้งินกูฉุ้กเฉิน 230,280,230.70 467,383,282.95 363,371,342.68 1,604,726,490.07
ลูกหนีเ้งินกูส้ามัญ 651,116,036.08 19,478,938,116.48 719,396,249.63 16,846,486,077.49
ลูกหนีเ้งินกูพ้ิเศษ 887,555.48 25,909,138.65 1,274,521.24 30,336,741.21

รวมเงินใหกู้้ยมื-ปกติ 882,283,822.26 19,972,230,538.08 1,084,042,113.55 18,481,549,308.77

บาท บาท

สหกรณอ์อมทรัพยค์รูสกลนคร จ ากัด
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน

ส าหรับปสีิน้สดุวันที ่31 ธันวาคม 2561

ป ี2561 ป ี2560 



เงินใหกู้ย้ืม-ที่ไม่กอ่ใหเ้กดิรายได้
ลูกหนีเ้งินกูฉุ้กเฉิน 515,247.88 0.00 2,900,127.12 0.00
ลูกหนีเ้งินกูส้ามัญ 27,797,253.85 0.00 44,062,820.59 0.00

รวมเงินใหกู้้ยมื-ทีไ่มก่่อใหเ้กิดรายได้ 28,312,501.73 0.00 46,962,947.71 0.00
รวมเงินใหกู้้ยมื 910,596,323.99 19,972,230,538.08 1,131,005,061.26 18,481,549,308.77

หกั ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 6,747,527.06 0.00 15,423,557.99 0.00
รวมเงินใหกู้้ยมื-สทุธิ 903,848,796.93 19,972,230,538.08 1,115,581,503.27 18,481,549,308.77

4.  ลกูหน้ีอ่ืน-สทุธิ     ประกอบดว้ย

ระยะสัน้ ระยะยาว ระยะสัน้ ระยะยาว
ลูกหนีร้ะหว่างด าเนนิคดีที่ไมก่อ่ใหเ้กดิรายได้ 0.00 0.00 6,204,101.76 0.00
ลูกหนีต้ามค าพิพากษาปกติ 1,420,200.00 54,145,449.79 1,541,300.00 50,942,656.75
ลูกหนีต้ามค าพิพากษาที่ไมก่อ่ใหเ้กดิรายได้ 77,270,364.23 0.00 83,366,852.83 0.00
ลูกหนีร้อการช าระหนีป้กติ 885,537.29 20,757,688.51 805,000.00 17,416,539.84
ลูกหนีร้อการช าระหนีท้ี่ไมก่อ่ใหเ้กดิรายได้ 33,832,501.64 0.00 22,831,742.42 0.00
ลูกหนีอ้ืน่ 40,553.13 0.00 40,553.13 0.00

รวมลกูหน้ีอ่ืน 113,449,156.29 74,903,138.30 114,789,550.14 68,359,196.59
หกั ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 75,527,097.85 0.00 64,419,444.63 0.00

รวมลกูหน้ีอ่ืน-สทุธิ 37,922,058.44 74,903,138.30 50,370,105.51 68,359,196.59

ณ วันที่  31 ธันวาคม  2561  ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญข้างต้น  แยกเปน็ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญลูกหนีต้ามค าพิพากษา  จ านวนเงิน   
54,806,536.82 บาท  ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญลูกหนีร้อการช าระหนี ้จ านวนเงิน 20,680,007.90 บาท และค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญลูกหนีอ้ืน่ 
จ านวนเงิน 40,553.13 บาท

5.  ลกูหน้ีคู่สญัญาซ้ือขายสลากกินแบง่รัฐบาล - สทุธิ     ประกอบดว้ย

ป ี2561 ป ี2560 
บาท บาท

ลูกหนีเ้งินค่าจองซ้ือขายสลากกนิแบง่รัฐบาล 252,700,000.00 293,670,000.00
ลูกหนีเ้งินค่าสลากกนิแบง่รัฐบาล 73,600,000.00 32,630,000.00

รวม 326,300,000.00 326,300,000.00
หกั ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 293,670,000.00 293,670,000.00

ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 32,630,000.00 32,630,000.00
รวมลกูหน้ีคู่สญัญาซ้ือขายสลากกินแบง่รัฐบาล - สทุธิ 0.00 0.00

สหกรณ์ฯได้ท าสัญญาซ้ือขายสลากกนิแบง่รัฐบาลกบับริษทั จัมโบ ้ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส จ ากดั ภายหลังสหกรณ์ฯได้ยุติการซ้ือขาย
สลากกนิแบง่รัฐบาลกบับริษทั จัมโบ ้ซัพพลาย แอนด์เซอร์วิส จ ากดั ตามค าแนะน าของนายทะเบยีนสหกรณ์ โดย บริษทั จัมโบ ้ซัพพลาย
แอนด์เซอร์วิส จ ากดั ได้ค้างช าระเงินกบัสหกรณ์ฯ เปน็จ านวนเงิน 326,300,000.00 บาท สหกรณ์ฯ ได้ด าเนนิการร้องทุกข์ด าเนนิคดีทั้ง
ทางแพ่งและอาญากบัผู้ที่เกีย่วข้อง     ขณะนีค้ดีแพ่งหมายเลขดคีด าที่ 993/2555 อยูใ่นระหว่างการบงัคับใหเ้ปน็ไปตามค าพิพากษา  
ส่วนคดีแพ่งหมายเลขคดีด าที่ 385/2555  อยูใ่นระหว่าการพิจารณาของศาลยุติธรรม   คดีอาญาความอยูใ่นระหว่างการการพิจารณา
ของศาลยุติธรรม     โดยสหกรณ์ฯ ต้ังส ารองหนีส้งสัยจะสูญเผ่ือความเสียหายครบทั้งจ านวนการต้ังค่าเผ่ือมลูค่าความเสียหาย
ดังกล่าว ข้างต้นเปน็วิธีปฏบิติัทางบญัชี ไมท่ าใหสิ้ทธิ์ในการฟ้องร้องทางกฏหมายกบัผู้ที่เกีย่วข้องลดลงแต่อย่างใด

6.  เงินรอรับคืนจากธนาคารออมสนิ
เงินฝากธนาคารออมสินของสหกรณ์เลขที่บญัชี 200-51-76069-0 สาขาสว่างแดนดิน  ธนาคารฯ ท ารายการถอนเงินฝากจ านวน 

167,000,000.00 บาท เมือ่วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เนือ่งจากความผิดพลาดของธนาคารฯ  ภายหลังธนาคารฯได้บนัทึกรายการฝาก
เงินคืนใหก้บัสหกรณ์แล้วทั้งจ านวน เมือ่วันที่ 2 มกราคม 2562  ทั้งนีธ้นาคารฯได้ท าหนงัสือชีแ้จงและขออภยัต่อสหกรณ์

บาท บาท

ป ี2561 ป ี2560 
บาท บาท

ป ี2561 ป ี2560 



7.  สนิทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน    ประกอบดว้ย
ป ี2561 ป ี2560 

บาท บาท
วัสดุ/เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์คงเหลือ 247,970.00 173,515.00
เงินทดรองจ่ายด าเนนิคดี 251,261.00 346,801.00
ค่าเบีย้ประกนัภยัจ่ายล่วงหนา้ 62,213.97 64,800.42

รวม 561,444.97 585,116.42

8.  เงินลงทนุระยะยาว   ประกอบดว้ย
ป ี2561 ป ี2560 

บาท บาท
ราคาทนุ ราคาทนุ

เงินลงทุนที่ไม่อยูใ่นความต้องการของตลาด
 -  หุน้ชุมนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จ ากดั 39,347,000.00 39,047,000.00
 -  หุน้ชุมนมุสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จ ากดั 95,470.00 82,390.00
 -  หุน้บริษทั สหประกนัชีวิต จ ากดั (มหาชน) 200,000.00 200,000.00
 -  หุน้ชุมนมุสหกรณ์ไทย ไอซีที จ ากดั 10,000.00 10,000.00

รวมเงินลงทนุระยะยาว 39,652,470.00 39,339,390.00

 - บริษทั สหประกนัชีวิต จ ากดั ได้จดทะเบยีนแปรสภาพเปน็บริษทัมหาชน จ ากดั เมือ่วันที่ 5 สิงหาคม 2554  ทะเบยีนเลขที่ 
0107554000186  ตามพระราชบญัญัติประกนัชีวิต (ฉบบัปรับปรุงใหม่) พ.ศ. 2551 และพระราชบญัญัติประกนัวินาศภยั 
(ฉบบัปรับปรุง) พ.ศ. 2551 แต่บริษทัมไิด้น าหุน้เข้าจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์

9.  ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ ์ -  สทุธิ    ประกอบดว้ย
ป ี2561 ป ี2560 

บาท บาท
ที่ดิน

ราคาทุนเดิม 26,534,940.00 26,534,940.00
ส่วนที่ตีราคาเพิ่ม ป ี2561 22,233,560.00 0.00

อาคารและส่ิงปลูกสร้าง 61,552,227.82 61,353,227.82
ยานพาหนะ 2,228,000.00 2,228,000.00
เคร่ืองใช้ส านกังาน 30,402,972.56 29,409,182.56
หกั ค่าเส่ือมราคาสะสม 51,865,833.20 46,628,670.50

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ ์- สทุธิ 91,085,867.18 72,896,679.88

  ในปบีญัชี 2561 สหกรณ์ได้ท าการตีราคาที่ดินเพิ่มตามราคาประเมนิที่ดินของส านกังานที่ดินจังหวัดสกลนคร  จากราคาทุนเดิม
ของที่ดิน เปน็จ านวนเงิน 26,534,940.00 บาท ราคาประเมนิที่ดินของส านกัที่ดิน จังหวัดสกลนครเปน็จ านวนเงิน 48,768,500.00 บาท
ราคาส่วนที่ตีเพิ่มเปน็จ านวนเงิน 22,233,560.00 บาท 

10.  สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน  -  สทุธิ    ประกอบดว้ย
ป ี2561 ป ี2560 

บาท บาท
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 18,862,719.20 18,862,719.20
หกั ค่าตัดจ่ายสะสม 8,113,784.45 4,341,240.61

 สนิทรัพยไ์มม่ตีวัตน  -  สทุธิ 10,748,934.75 14,521,478.59



11.   สนิทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน      ประกอบดว้ย

ป ี2561 ป ี2560 
บาท บาท

เงินประกนัการใช้ไฟฟ้า 480,300.00 480,300.00
เงินประกนัการใช้โทรศัพท์ 1,200.00 1,200.00
เงินประกนัการใช้น้ าประปา 9,533.00 9,533.00
เงินประกนัไปรษณีย์ 10,000.00 10,000.00

รวม 501,033.00 501,033.00

12.  เงินเบกิเกินบญัชธีนาคารและเงินกู้ยมืระยะสัน้    ประกอบดว้ย
ป ี2561 ป ี2560 

บาท บาท
เงินเบกิเกนิบญัชีธนาคาร        (12.1) 0.00 0.00
ต๋ัวสัญญาใช้เงิน (12.2) 1,450,000,000.00 2,388,000,000.00

รวม 1,450,000,000.00 2,388,000,000.00

12.1  เงินเบกิเกินบญัชธีนาคาร      ปปีจัจุบนัสหกรณ์มวีงเงินเบกิเกนิบญัชีธนาคาร ตามรายละเอยีดดังนี้

- ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาสกลนคร จ านวนเงิน  12,800,000.00 บาท  อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 7.120 บาทต่อป ี 
โดยมีคณะกรรมการด าเนนิการและผู้จัดการเปน็ผู้ค้ าประกนั 

- ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาพังโคน  จ านวนเงิน  3,200,000.00  บาท  อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 7.120 บาทต่อป ี 
โดยมีคณะกรรมการด าเนนิการและผู้จัดการเปน็ผู้ค้ าประกนั 

12.2  ตัว๋สญัญาใชเ้งิน    ประกอบดว้ย

ป ี2561 ป ี2560 
บาท บาท

ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 550,000,000.00 1,788,000,000.00
ธนาคารออมสิน 400,000,000.00 400,000,000.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 400,000,000.00 0.00
ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) 100,000,000.00 200,000,000.00

รวม 1,450,000,000.00 2,388,000,000.00

ณ วันสิน้ปบีญัช ี2561  สหกรณกู้์ยมืเงินโดยการออกตัว๋สญัญาใชเ้งิน  ซ่ึงมยีอดคงเหลอืตามรายละเอียดดงัน้ี
 -   ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาสกลนคร จ านวนเงิน 550,000,000.00 บาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.87 บาทต่อป ี

ครบก าหนดช าระภายในป ี2562 ทั้งจ านวน  โดยมคีณะกรรมการด าเนนิการและผู้จัดการเปน็ผู้ค้ าประกนั
 -   ธนาคารออมสิน สาขาสว่างแดนดิน จ านวนเงิน  400,000,000.00 บาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.25 บาทต่อป ีครบก าหนด

ช าระภายในป ี2562 ทั้งจ านวน  โดยมคีณะกรรมการด าเนนิการและผู้จัดการเปน็ผู้ค้ าประกนั
 -   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสกลนคร จ านวนเงิน 400,000,000.00 บาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 

4.86058 บาท ต่อป ี ครบก าหนดช าระภายในป ี2562 ทั้งจ านวน  โดยมคีณะกรรมการด าเนนิการและผู้จัดการเปน็ผู้ค้ าประกนั
 -   ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) สาขาสกลนคร จ านวนเงิน 100,000,000.00 บาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.50 บาท ต่อปี

ครบก าหนดช าระภายในป ี2562 ทั้งจ านวน  โดยมคีณะกรรมการด าเนนิการและผู้จัดการเปน็ผู้ค้ าประกนั



13.  เงินรับฝาก     ประกอบดว้ย
ป ี2561 ป ี2560 

บาท บาท

เงินรับฝาก - สมาชกิ
เงินรับฝากออมทรัพย์ 976,275,864.30 945,215,287.78
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 1,404,131,757.26 972,178,521.06

เงินรับฝากประจ า 12,751,445.36 12,117,696.07
รวม 2,393,159,066.92 1,929,511,504.91

เงินรับฝาก - สมทบ
เงินรับฝากออมทรัพย์ 352,207.46 4,762,976.76
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 26,057,413.71 10,262,783.07

รวม 26,409,621.17 15,025,759.83
เงินรับฝาก - สหกรณอ่ื์น
เงินรับฝากออมทรัพย์ 80,775,347.26 267,263,999.80

รวม 80,775,347.26 267,263,999.80
รวมเงินรับฝาก 2,500,344,035.35 2,211,801,264.54

14.  หน้ีสนิหมนุเวียนอ่ืน    ประกอบดว้ย

ป ี2561 ป ี2560 

บาท บาท
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 6,791,035.77 3,483,580.15
เงินรอจ่ายคืนสมาชิก 854,501.40 849,501.40
เงินรอจ่ายค่าเบีย้ประกนัชีวิต 3,670.00 0.00
เงินรอตรวจสอบ 2,038,122.06 2,033,622.06
เงินรอจ่ายคืนเงินประกนัสัญญา 37,450.00 75,622.25
เงินรอจ่ายสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหฯ์ 1,004,960.00 1,432,150.00
เงินรอจ่ายสมาคมฌาปนกจิสงเคราะหผู้์กูเ้งินฯ 1,893,780.00 25,530.00
ภาษเีงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 35,741.56 36,241.39
เงินประกนัสังคมค้างจ่าย 43,232.00 44,656.00

รวม 12,702,492.79 7,980,903.25



15.  เงินกู้ยมืระยะยาว     ประกอบดว้ย

ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากัดสัญญาที่ 1 357,819,600.00 2,117,092,287.73 357,819,600.00 2,474,911,887.73

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากัดสัญญาที่ 2 12,000,000.00 325,000,000.00 12,000,000.00 187,000,000.00
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากัดสัญญาที่ 3 182,204,400.00 637,710,400.00 0.00 0.00
สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลัยมหิดล จ ากัด สัญญาที่ 1 0.00 0.00 60,000,000.00 480,000,000.00
สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลัยมหิดล จ ากัด สัญญาที่ 2 134,400,000.00 96,000,000.00 134,400,000.00 230,400,000.00
สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลัยมหิดล จ ากัด สัญญาที่ 3 120,000,000.00 450,000,000.00 0.00 0.00
สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ จ ากัด 70,080,000.00 513,120,000.00 70,080,000.00 583,200,000.00
สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ จ ากัด 50,400,000.00 340,400,000.00 50,400,000.00 390,800,000.00
สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั สัญญาที่ 1 0.00 0.00 40,008,000.00 49,970,000.00
สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั สัญญาที่ 2 40,008,000.00 143,322,000.00 0.00 0.00
สหกรณ์ออมทรัพยจ์ฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จ ากัด 33,324,000.00 352,679,000.00 33,324,000.00 386,003,000.00
สหกรณ์ออมทรัพยว์ชิรพยาบาล จ ากัด 83,400,000.00 284,550,000.00 83,400,000.00 367,950,000.00
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามัญศึกษา จ ากัด สัญญาที่ 1 0.00 0.00 60,000,000.00 65,000,000.00
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามัญศึกษา จ ากัด สัญญาที่ 2 8,000,000.00 0.00 24,000,000.00 8,000,000.00
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามัญศึกษา จ ากัด สัญญาที่ 3 60,000,000.00 165,000,000.00 60,000,000.00 225,000,000.00
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามัญศึกษา จ ากัด สัญญาที่ 4 67,200,000.00 60,000,000.00 67,200,000.00 127,200,000.00
สหกรณ์ออมทรัพยค์รูกรมสามัญศึกษา จ ากัด สัญญาที่ 5 100,800,000.00 182,400,000.00 0.00 0.00
สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด สัญญาที่ 1 0.00 0.00 30,000,000.00 42,500,000.00
สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากัด สัญญาที่ 2 30,000,000.00 95,000,000.00 0.00 0.00
สหกรณ์ออมทรัพยอ์งค์การเภสัชกรรม จ ากัด  40,020,000.00 106,620,000.00 40,020,000.00 146,640,000.00
สหกรณ์ออมทรัพยก์ารเคหะแห่งชาติ จ ากัด สัญญาที่ 1 66,720,000.00 10,960,000.00 66,720,000.00 77,680,000.00
สหกรณ์ออมทรัพยก์ารเคหะแห่งชาติ จ ากัด สัญญาที่ 2 16,680,000.00 66,640,000.00 16,680,000.00 83,320,000.00
สหกรณ์ออมทรัพยโ์รงพยาบาลต ารวจ จ ากัด 20,000,400.00 34,998,700.00 20,000,400.00 54,999,100.00
สหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงานบริษัทการบินไทย จ ากัด 30,000,000.00 247,500,000.00 0.00 0.00
สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวสิาหกิจการไฟฟา้นครหลวง จ ากัด 40,000,800.00 136,665,400.00 0.00 0.00
สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ จ ากัด 40,000,800.00 339,995,200.00 0.00 0.00
ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จ ากัด สัญญาที่ 1 24,000,000.00 142,000,000.00 24,000,000.00 166,000,000.00
ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จ ากัด สัญญาที่ 2 36,000,000.00 228,000,000.00 36,000,000.00 264,000,000.00
ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 60,000,000.00 872,720,890.32 60,000,000.00 318,677,455.66
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สัญญาที่ 1 0.00 0.00 5,500,000.00 0.00
ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) สัญญาที่ 2 0.00 0.00 11,104,000.00 0.00

รวม 1,723,058,000.00 7,948,373,878.05 1,362,656,000.00 6,729,251,443.39

ในระหว่างป ี2561  สหกรณกู้์ยมืเงินจากแหลง่เงินกู้ตา่ง ๆ ตามรายละเอียด ดงัน้ี

 - ชุมนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย  จ ากดั สัญญาที่ 2   วงเงินกู ้ 1,000,000,000.00  บาท  อตัราดอกเบีย้ร้อยละ  3.69-4.00  บาท
ต่อป ี ก าหนดช าระคืนเงินต้นเปน็งวดรายเดือน  โดยงวดที่ 1 ถึงงวดที่ 35 ส่งช าระเงินต้นงวดละร้อยละ 1 ของวงเงินกูแ้ต่ไมเ่กนิ 1,000,000.00 
บาท งวดที่ 36 ข าระเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ทั้งหมด เร่ิมช าระเดือน ธันวาคม 2560  ในระหว่างปสีหกรณ์เบกิเงินกู ้จ านวนเงิน 150,000,000.00 
บาท  โดยมคีณะกรรมการด าเนนิการเปน็ผู้ค้ าประกนั

 - ชุมนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย  จ ากดั สัญญาที่ 3   วงเงินกู ้ 900,000,000.00  บาท  อตัราดอกเบีย้ร้อยละ  4.20  บาทต่อป ี
ก าหนดช าระคืนเงินต้นเปน็งวดรายเดือน  โดยค านวณจากต้นเงินกูค้งเหลือหารจ านวนงวดช าระหนีค้งเหลือพร้อมดอกเบีย้ จ านวน 60 งวด
เร่ิมช าระเดือน กรกฎาคม 2561  ในระหว่างปสีหกรณ์เบกิเงินกูแ้ล้วทั้งจ านวน  โดยมคีณะกรรมการด าเนนิการเปน็ผู้ค้ าประกนั

ถึงก าหนดช าระ
ป ี2560 

ถึงก าหนดช าระ
ป ี2561 



 - สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหดิล จ ากดั  สัญญาที่ 3   วงเงินกู ้ 600,000,000.00 บาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.50 บาทต่อป ี ก าหนด 
ช าระคืนเงินต้นงวดละไมต่่ ากว่า 10,000,000.00 บาท จ านวน 60 งวด  เร่ิมช าระงวดแรกในเดือน ตุลาคม 2561   ในระหว่างปสีหกรณ์ได้
เบกิเงินกูย้ืมแล้วทั้งจ านวน  โดยมคีณะกรรมการด าเนนิการเปน็ผู้ค้ าประกนั 

 - สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ ากดั สัญญาที่ 2  วงเงินกู ้ 200,000,000.00 บาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.25 บาทต่อป ี 
ก าหนดช าระคืนเงินต้นตามตารางการช าระหนี ้ ปจัจุบนัช าระเงินต้นงวดละไมน่อ้ยกว่า 3,334,000.00 บาท  จ านวน 60 งวด  เร่ิมช าระงวด
แรกในเดือน สิงหาคม 2561  ในระหว่างปสีหกรณ์ได้เบกิเงินกูย้ืมแล้วทั้งจ านวน  โดยมคีณะกรรมการด าเนนิการเปน็ผู้ค้ าประกนั

 - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามญัศึกษา จ ากดั สัญญาที่ 5  วงเงินกู ้ 300,000,000.00 บาท อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.00 บาทต่อป ีก าหนด
ช าระคืนเงินต้นงวดที่ 1 ถึงงวดที่ 35 งวดละไมน่อ้ยกว่า 8,400,000.00 บาท ส่วนงวดที่ 36  ช าระงวดละ 6,000,000.00 บาท  เร่ิมช าระ
งวดแรกในเดือน พฤศจิกายน 2561 ในระหว่างปสีหกรณ์ได้เบกิเงินกูย้ืมแล้วทั้งจ านวน  โดยมคีณะกรรมการด าเนนิการเปน็ผู้ค้ าประกนั 

 - สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ ากดั  วงเงินกู ้ 150,000,000.00  บาท  อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.25  บาทต่อป ี ก าหนด
ช าระคืนเงินต้นงวดละไมน่อ้ยกว่า 2,500,000.00  บาท จ านวน 60 งวด  เร่ิมช าระงวดแรกในเดือน มนีาคม 2561  ในระหว่างปสีหกรณ์
ได้เบกิเงินกูย้ืมแล้วทั้งจ านวน  โดยมคีณะกรรมการด าเนนิการเปน็ผู้ค้ าประกนั 

 - สหกรณ์ออมทรัพย์พนกังานบริษทัการบนิไทย จ ากดั  วงเงินกู ้ 300,000,000.00  บาท  อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.20 บาทต่อป ีก าหนดช าระ
คืนเงินต้นงวดละไมน่อ้ยกว่า  2,500,000.00  บาท  จ านวน 120 งวด  เร่ิมช าระงวดแรกในเดือน  เมษายน 2561   ในระหว่างปสีหกรณ์ได้
เบกิเงินกูย้ืมแล้วทั้งจ านวน  โดยมคีณะกรรมการด าเนนิการเปน็ผู้ค้ าประกนั 

 - สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกจิการไฟฟ้านครหลวง จ ากดั  วงเงินกู ้ 200,000,000.00 บาท  อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.75 บาท
ต่อป ี ก าหนดช าระคืนเงินต้นงวดละไมน่อ้ยกว่า 3,333,400.00 บาท เร่ิมช าระงวดแรกในเดือน มถิุนายน 2561  ในระหว่างปสีหกรณ์ได้เบกิ
เงินกูย้ืมแล้วทั้งจ านวน  โดยมคีณะกรรมการด าเนนิการเปน็ผู้ค้ าประกนั 

 - สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จ ากดั  วงเงินกู ้ 400,000,000.00  บาท  อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 4.70 บาทต่อป ี ก าหนด
ช าระคืนเงินต้นงวดละไมน่อ้ยกว่า 3,333,400.00 บาท  จ านวน 120 งวด  เร่ิมช าระงวดแรกในเดือน กรกฎาคม 2561   ในระหว่างปสีหกรณ์
ได้เบกิเงินกูย้ืมแล้วทั้งจ านวน โดยมคีณะกรรมการด าเนนิการเปน็ผู้ค้ าประกนั 

 - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสกลนคร  วงเงินกู ้ 1,000,000,000.00  บาท  สหกรณ์สามารถเบกิเงินกูไ้ด้เปน็คราวๆ  
แต่ต้องไมเ่กนิวงเงินกูท้ี่ก าหนด  อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 5.00 บาทต่อป ี ก าหนดช าระคืนเงินต้นงวดละไมน่อ้ยกว่า 5,000,000.00 บาท  จ านวน 
48 งวด  ในระหว่างปสีหกรณ์ฯได้เบกิเงินกูย้ืมจ านวนเงิน  1,700,000,000.00  บาท  โดยมคีณะกรรมการด าเนนิการเปน็ผู้ค้ าประกนั  

16.  ทนุสะสมตามขอ้บงัคับ  ระเบยีบ  และอ่ืน  ๆ    ประกอบดว้ย
ป ี2561 ป ี2560 

ทุนสาธารณประโยชน์ 10,510,000.00 10,185,000.00
ทุนรักษาระดับอตัราเงินปนัผล 1,624,590.15 1,524,590.15

รวม 12,134,590.15 11,709,590.15

17.  การจดัรูปแบบงบการเงิน
- ตัวเลขเปรียบเทียบที่น ามาเปรียบเทียบ ได้ท าการจัดประเภทใหมเ่พื่อใหส้อดคล้องกบังบการเงินปปีจัจุบนั

18.  การด ารงสนิทรัพยส์ภาพคลอ่งของสหกรณ์
- สหกรณ์ต้องด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยกฎกระทรวง   ซ่ึงก าหนดใหส้หกรณ์ด ารงสินทรัพย์

สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดโดยกฎกระทรวงไมน่อ้ยกว่าร้อยละหนึง่ของยอดเงินรับฝากทั้งหมด


