สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมภิ าค จากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

ปี 2563

ปี 2562

สนิทรพัย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณ์อื่น
เงินให้กยู้ ืมระยะสั้น - สุทธิ
ลูกหนี้ระยะสั้น - สุทธิ
ดอกเบี้ยเงินให้กคู้ ้างรับ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

2
3
5
6
7

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินให้กยู้ ืมระยะยาว
อุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน - สุทธิ
สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารเอนกประสงค์ - สุทธิ
ค่าปรับปรุงสานักงานรอตัดจ่าย - สุทธิ
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

4
5
8

(4)

94,683,371.70
870,000,000.00
667,954,599.65
0.00
839,724.67
7,070,766.53
1,640,548,462.55

119,545,353.21
480,000,000.00
657,108,327.56
13,450,916.31
1,173,978.38
3,559,200.87
1,274,837,776.33

2,309,000.00
5,178,458,903.21
717,743.24
396,055.53
12,090,000.00
13,235.24
5,193,984,937.22
6,834,533,399.77

2,111,500.00
5,050,505,568.57
693,179.58
328,236.30
13,020,000.00
26,470.46
5,066,684,954.91
6,341,522,731.24

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมภิ าค จากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย : บาท)
หมายเหตุ

หนี้สนิ และทุนของสหกรณ์ฯ
หนี้สนิ หมุนเวียน
เงินรับฝาก
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สนิ
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)
หุ้นที่ชาระเต็มมูลค่าแล้ว
ทุนสารอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ
กาไรสุทธิประจาปี
รวมทุนของสหกรณ์
รวมหนี้สนิ และทุนของสหกรณ์

ปี 2563

10
11

4,030,046,575.58
7,184,154.20
4,037,230,729.78

3,700,600,960.24
1,627,352.22
3,702,228,312.46

12

11,165,141.96
11,165,141.96
4,048,395,871.74

87,381,659.55
87,381,659.55
3,789,609,972.01

2,319,236,230.00
211,773,275.09
21,696,366.75
233,431,656.19
2,786,137,528.03
6,834,533,399.77

2,109,263,440.00
189,546,777.38
30,837,564.71
222,264,977.14
2,551,912,759.23
6,341,522,731.24

13

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายประเสริฐ เชือ้ พานิช)
ประธานกรรมการ

(นายเลิศศักดิ์ ภู่อนุสรณ์ชยั )
เลขานุการ
วันที่ 28 มกราคม 2564
(5)

ปี 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมภิ าค จากัด
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ปี 2563
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน
หัก หนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินให้กู้
(เกินความต้องการ)
รวมหนี้สงสัยจะสูญ
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ
บวก รายได้อื่น
รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
รายได้จากการลงโฆษณา
ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ตามคาพิพากษา
รายได้อื่น
รวมรายได้อื่น

(6)

(หน่วย : บาท)
%
ปี 2562

%

373,795,228.26 96.15
14,854,513.74 3.82
96,457.24 0.03
388,746,199.24 100.00

363,936,704.21 98.39
5,855,899.43 1.59
86,632.86 0.02
369,879,236.50 100.00

139,378,824.08
139,378,824.08

35.85
35.85

129,058,071.00
129,058,071.00

34.89
34.89

501,271.63

0.13

(2,518.00)

0.00

501,271.63
248,866,103.53

0.13
64.02

(2,518.00)
240,823,683.50

0.00
65.11

15,000.00
122,500.00
1,410,369.32
52,792.66
1,600,661.98

0.00
0.03
0.36
0.01
0.40

16,200.00
160,000.00
1,342,178.43
22,156.20
1,540,534.63

0.00
0.04
0.36
0.01
0.41

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมภิ าค จากัด
งบกาไรขาดทุน (ต่อ)
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หัก ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
เงินเดือน
ค่าจ้าง
ค่าล่วงเวลา
เงินสารองบาเหน็จเจ้าหน้าที่
ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ค่ารักษาพยาบาล
ค่าเล่าเรียนบุตร
เงินช่วยเหลือบุตร
ค่าครองชีพ
ดอกเบี้ยจ่ายเงินประกันความเสียหายของเจ้าหน้าที่
เงินสมทบกองทุนทดแทน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน
ค่าปรับปรุงสานักงานตัดจ่าย
ค่าบารุงรักษาคอมพิวเตอร์
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
สิทธิการใชป้ระโยชน์ในซอฟท์แวร์ตัดจ่าย
สิทธิการใชป้ระโยชน์ในอาคารเอนกประสงค์ตัดจ่าย
ขาดทุนจากการเลิกใชท้รัพย์สิน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
ค่าใช้จ่ายของสมนาคุณสมาชิก
ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาสมาชิก

(7)

ปี 2563

(หน่วย : บาท)
%
ปี 2562

%

7,694,513.28
0.00
432,319.59
1,147,640.00
57,962.00
126,472.00
35,688.50
10,600.00
15,000.00
77,040.00
9,078.72
3,914.00

1.98
0.00
0.11
0.30
0.02
0.03
0.01
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00

7,066,375.99
37,903.09
302,329.47
1,095,210.00
52,739.00
146,120.00
62,715.50
1,000.00
12,300.00
53,010.62
8,448.01
5,135.00

1.91
0.01
0.08
0.30
0.01
0.04
0.02
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00

10,377.50
13,235.22
128,400.00
380,887.80
209,510.71
930,000.00
36.00

0.00
0.00
0.03
0.10
0.05
0.24
0.00

28,783.00
13,235.22
314,635.64
450,659.46
198,178.77
930,000.00
0.00

0.01
0.00
0.09
0.12
0.05
0.25
0.00

186,867.21
514,678.94

0.05
0.13

154,405.65
630,274.49

0.04
0.17

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมภิ าค จากัด
งบกาไรขาดทุน (ต่อ)
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ปี 2563

หัก ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน (ต่อ)
ค่าใช้จ่ายดาเนินงานอื่น
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
ค่าพาหนะและเบี้ยเลีย้ ง
ค่ารับรอง
ค่าตรวจสอบกิจการ
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชี
ค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา
ค่าจัดพิมพ์วารสารสหกรณ์
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินคดี
ค่าเบี้ยประกันภัย
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
ค่ากระแสไฟฟ้า
ค่าไปรษณีย์
ค่าโทรศัพท์
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ
(เกินความต้องการ)
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระหว่างดาเนินคดี
(เกินความต้องการ)
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามคาพิพากษา
(เกินความต้องการ)
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน
กาไรสุทธิ

(หน่วย : บาท)
%
ปี 2562

3,678,804.00 0.95
357,800.00 0.09
469,132.00 0.12
24,265.00 0.01
86,400.00 0.02
130,000.00 0.03
182,462.00 0.05
221,840.00 0.06
367,991.79 0.09
6,492.76 0.00
470,077.36 0.12
323,653.60 0.08
339,428.30 0.09
207,932.97 0.05
501,590.76 0.13
(613,547.32) (0.16)
63,708.35

0.02

(1,767,143.72) (0.45)
17,035,109.32
233,431,656.19

(8)

4.37
60.05

3,412,877.51
390,840.00
422,400.00
19,635.00
80,000.00
120,000.00
363,626.00
232,175.00
507,042.72
8,071.01
370,599.36
309,208.60
256,917.70
206,876.27
423,326.40
872,169.70

%

0.92
0.11
0.11
0.01
0.02
0.03
0.10
0.06
0.14
0.00
0.10
0.08
0.07
0.07
0.11
0.24

(1,017,342.39) (0.27)
1,557,359.20

0.42

20,099,240.99
222,264,977.14

5.43
60.09

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จากัด
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย : บาท)
ปี 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรสุทธิ
รายการปรับปรุงเพื่อการกระทบยอดกาไรสุทธิเป็นเงินสด
สุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์
สิทธิการใช้ประโยชน์ในซอฟท์แวร์ตัดจ่าย
สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารเอนกประสงค์ตัดจ่าย
ค่าปรับปรุงสานักงานตัดจ่าย
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินให้กู้ (เกินความต้องการ)
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ (เกินความต้องการ)
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระหว่างดาเนินคดี (เกินความต้องการ)
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามคาพิพากษา (เกินความต้องการ)
ดอกเบี้ยเงินให้กคู้ ้างรับ
ดอกเบี้ยเงินฝากค้างรับ
ค่าบารุงรักษาโปรแกรมฯ และอุปกรณ์ค้างจ่าย
เจ้าหนี้ค้างจ่าย
ดอกเบี้ยเงินฝากค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชีค้างจ่าย
ค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่าย
ค่าไปรษณีย์ค้างจ่าย

(9)

ปี 2562

233,431,656.19

222,264,977.14

380,887.80
36.00
209,510.71
930,000.00
13,235.22
470,077.36
501,271.63
(613,547.32)
63,708.35
(1,767,143.72)
(839,724.67)
(6,899,371.59)
0.00
(70,000.00)
60,796.91
130,000.00
7,200.00
75,457.00

450,659.46
0.00
198,178.77
930,000.00
13,235.22
370,599.36
(2,518.00)
872,169.70
(1,017,342.39)
1,557,359.20
(1,173,978.38)
(3,404,315.07)
200,000.00
70,000.00
1,046.86
120,000.00
20,000.00
26,618.00

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จากัด
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย : บาท)
ปี 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน (ต่อ)
รายการปรับปรุงเพื่อการกระทบยอดกาไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ
จากกิจกรรมดาเนินงาน (ต่อ)
ค่าล่วงเวลาค้างจ่าย
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย
ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
เงินสารองบาเหน็จเจ้าหน้าที่
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินให้กฉู้ ุกเฉิน
เงินสดรับลูกหนี้เงินให้กฉู้ ุกเฉิน
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินให้กสู้ ามัญ
เงินสดรับลูกหนี้เงินให้กสู้ ามัญ
เงินสดรับลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ
เงินสดรับลูกหนี้ตามคาพิพากษา
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินให้กคู้ ้างรับ
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ
เงินสดจ่ายเครื่องเขียนแบบพิมพ์
เงินสดรับค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารจ่ายล่วงหน้า
เงินสดจ่ายเงินยืมทดรอง
เงินสดรับเงินยืมทดรอง

ปี 2562

98,104.91
27,862.80
17,199.72
90,742.45
1,147,640.00
227,465,599.75

59,391.02
25,990.30
17,355.40
50,908.50
1,095,210.00
222,745,545.09

(246,954,099.12)
250,420,684.03
(3,491,279,100.00)
3,338,686,800.08
502,560.59
11,639,258.75
1,173,978.38
3,404,315.07
(491,086.50)
4,500.00
(6,201,935.36)
6,226,935.36

(153,570,452.00)
169,353,190.95
(4,002,419,400.00)
3,759,547,720.17
2,900,061.10
4,948,743.04
1,080,324.91
1,072,095.90
(335,382.69)
6,000.00
(6,363,917.00)
6,338,917.00

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จากัด
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย : บาท)
ปี 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน (ต่อ)
หนี้สินดาเนินงาน
เงินสดรับตัวแทนรับชาระหนี้แทนสถาบันอื่นๆ
เงินสดจ่ายตัวแทนรับชาระหนี้แทนสถาบันอื่นๆ
เงินสดรับตัวแทนรับชาระศูนย์ประสานงานสส.ชสอ.
เงินสดจ่ายตัวแทนรับชาระศูนย์ประสานงานสส.ชสอ.
เงินสดรับตัวแทนรับชาระหนี้แทนธนาคารออมสิน
เงินสดจ่ายตัวแทนรับชาระหนี้แทนธนาคารออมสิน
เงินสดรับเงินประกันสินเชือ่
เงินสดจ่ายเงินประกันสินเชือ่
เงินสดรับเงินสินไหมทดแทนสินเชือ่ รอจ่ายคืน
เงินสดจ่ายเงินสินไหมทดแทนสินเชือ่ รอจ่ายคืน
เงินสดรับเงินค่าเบี้ยประกันรอนาส่ง
เงินสดจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันรอนาส่ง
เงินสดรับเงินกองทุนเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพสหกรณ์ (ส่วนของสมาชิก)
เงินสดจ่ายเงินกองทุนเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพสหกรณ์ (ส่วนของสมาชิก)
เงินสดรับเงินรอตรวจสอบ
เงินสดจ่ายเงินรอตรวจสอบ
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชีค้างจ่าย
เงินสดจ่ายค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่าย
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
เงินสดรับจากภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน
เงินสดรับเงินรอจ่ายคืน

( 11 )

5,217,110.06
(5,217,110.06)
796,410.00
(796,410.00)
0.00
0.00
2,681,683.66
(2,681,683.66)
2,704,442.00
(959,662.00)
18,821.00
(18,821.00)
0.00
(63,403,000.00)
12,666,491.18
(12,114,578.95)
(120,000.00)
(20,000.00)
(429,800.13)
422,140.18
(19,634,020.19)
22,127,895.32

ปี 2562

8,165,159.75
(8,165,159.75)
177,802.00
(187,482.00)
37,067.20
(37,067.20)
3,342,948.98
(3,342,948.98)
367,900.00
(367,900.00)
26,262.00
(26,262.00)
5,305,200.00
(2,632,900.00)
12,361,832.43
(12,806,499.64)
(100,000.00)
(20,000.00)
(12,646.14)
25,118.38
(6,197,466.37)
6,045,952.70

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จากัด
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย : บาท)
ปี 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน (ต่อ)
หนี้สินดาเนินงาน (ต่อ)
เงินสดจ่ายค่าบารุงรักษาโปรแกรมค้างจ่าย
เงินสดจ่ายค่าไปรษณีย์ค้างจ่าย
เงินสดจ่ายค่าล่วงเวลาค้างจ่าย
เงินสดจ่ายค่าไฟฟ้าค้างจ่าย
เงินสดจ่ายค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายอื่นค้างจ่าย
เงินสดรับเงินประกันความเสียหาย
เงินสดรับเงินประกันค่าสมัครกรรมการ
เงินสดจ่ายเงินประกันค่าสมัครกรรมการ
เงินสดรับเงินประกันการจ้างทาระบบโปรแกรมและอุปกรณ์
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดาเนินงาน

ปี 2562

(140,000.00)
(26,618.00)
(59,391.02)
(25,990.30)
(17,355.40)
(50,908.50)
22,278.72
9,000.00
(9,000.00)
12,500.00
35,552,633.94

(204,294.86)
(14,807.00)
(64,969.95)
(21,710.30)
(17,381.08)
(62,513.82)
5,003.30
21,000.00
(21,000.00)
0.00
6,881,684.12

(197,500.00)
(405,487.46)
(27,329.94)
(630,317.40)

(184,000.00)
(275,868.00)
(97,329.94)
(557,197.94)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ฯ
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้สานักงาน
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการใช้ประโยชน์ในซอฟท์แวร์
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จากัด
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย : บาท)
ปี 2563
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินรับฝาก
เงินสดจ่ายจากเงินรับฝาก
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น
เงินสดจ่ายจากทุนเรือนหุ้น
เงินสดจ่ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิก(สงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว)
เงินสดรับเงินกองทุนเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพสหกรณ์ (ส่วนของสหกรณ์)
เงินสดจ่ายเงินกองทุนเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพสหกรณ์ (ส่วนของสหกรณ์)

เงินสดจ่ายเงินทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้ค้าประกันเงินกูส้ ามัญ
เงินสดจ่ายค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ
เงินสดจ่ายเงินปันผล
เงินสดจ่ายเงินเฉลีย่ คืน
เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์
เงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึน้ (ลดลง)
เงินสด ณ วันต้นปี
เงินสด ณ วันสิน้ ปี

( 13 )

1,135,545,582.89
(806,099,967.55)
238,568,230.00
(28,595,440.00)
(5,780,800.00)
0.00
(4,382,169.46)
(3,265,524.93)
(30,000.00)
(140,076,444.00)
(50,616,778.25)
(4,472,986.75)
(578,000.00)
330,215,701.95
365,138,018.49
599,545,353.21
964,683,371.70

ปี 2562
797,502,364.50
(508,153,585.74)
223,901,620.00
(26,616,300.00)
(4,344,400.00)
1,970,086.47
(1,219,645.07)
0.00
(30,000.00)
(126,658,414.75)
(46,758,700.00)
(4,159,925.00)
(723,540.00)
304,709,560.41
311,034,046.59
288,511,306.62
599,545,353.21

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
1.1 สหกรณ์ฯ บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
1.2 สหกรณ์ฯ รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา
1.3 สหกรณ์ฯ ระงับการรับรู้รายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ของลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง
ซึ่งหากสหกรณ์ฯรับรู้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ของลูกหนี้ดังกล่าวแล้ว จะทาให้สหกรณ์ฯ มีกาไรสุทธิประจาปีเป็น
จานวนเงินดังนี้
กาไรสุทธิประจาปี
233,431,656.19 บาท
บวก ดอกเบี้ยที่ไม่รับรู้เป็นรายได้
413,061.18 บาท
กาไรสุทธิ (หากรับรูด้ อกเบี้ยเงินกู้ของลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้)
233,844,717.37 บาท
1.4 สหกรณ์ฯ ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการจัดชั้น
คุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 และถือใช้ระเบียบดังกล่าวเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 และประกาศนายทะเบียน
สหกรณ์ เรื่องการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 จนกว่ากฎกระทรวง การจัดชั้นสินทรัพย์และ
การกันเงินสารองจะมีผลบังคับใช้และขอให้เข้าใจว่าเป็นเพียงประมาณการทางบัญชีเท่านั้น ยังมิได้มีการ
ตัดสูญหรือทาให้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของสหกรณ์ฯ ด้อยไปแต่อย่างใด หากจะมีการตัดลูกหนี้เป็นสูญ
ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ก่อนจึงจะกระทาได้
1.5 เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท เงินฝากสหกรณ์ทกุ ประเภท
ทั้งนี้รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์ทกุ ประเภทที่นาไปเป็นหลักทรัพย์ค้าประกันหนี้สินด้วย
1.6 สหกรณ์ฯ ตีราคาวัสดุคงเหลือและของใช้สิ้นเปลืองคงเหลือตามราคาทุน
1.7 ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์ คานวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอัตราที่กาหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2563 ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ถือใช้ในการนาเสนองบการเงิน
ปี 2563 เป็นต้นไป
1.8 สหกรณ์ฯ บันทึกครุภัณฑ์ที่รับบริจาคไว้ในบัญชีครุภัณฑ์ และคานวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่
กาหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2542
1.9 สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารเอนกประสงค์ตัดจ่ายเป็นรายปี ระยะเวลา 20 ปี (ตามบันทึกข้อตกลงการใช้
ประโยชน์อาคารเอนกประสงค์ ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2555 และเริ่มตัดจ่ายตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา)
1.10 สิทธิการใช้ประโยชน์ในซอฟท์แวร์เป็นระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลและ
ปฏิบตั ิงานของสหกรณ์ฯ โดยมีนโยบายตัดจ่ายตามอายุการใช้งานเป็นระยะเวลา 5 ปี

1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ (ต่อ)
1.11 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี ตัดจ่ายเป็นรายปี ระยะเวลา 5 ปี
1.12 ค่าซ่อมบารุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนสาหรับรายการย่อย ๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายหักจากรายได้การต่อเติม
หรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์ใหญ่ ๆ ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
1.13 เงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุนระยะยาวที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดสหกรณ์ฯ
บันทึกบัญชีด้วยราคาทุน
1.14 กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้ค้าประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ.2563 ตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ฯ
ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 โดยยุบเลิกกองทุนเสริมสร้างเสถียรภาพของสหกรณ์ (ส่วนของสหกรณ์)
แล้วโอนเข้ากองทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้ค้าประกันเงินกู้สามัญ และกองทุนเสริมสร้างเสถียรภาพของ
สหกรณ์ (ส่วนของสมาชิก) ให้คืนเงินแก่สมาชิกตามจานวนเงินที่สมาชิกแต่ละรายจ่ายสมทบเข้ากองทุนโดยไม่มี
ดอกเบี้ยและให้โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกที่มีกับสหกรณ์ฯ ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ระเบียบ
มีผลบังคับใช้ หากสมาชิกไม่มีบญ
ั ชีเงินฝากออมทรัพย์ จะต้องมาขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยไม่ต้อง
เขียนใบส่งเงินฝากออมทรัพย์ แต่จะนาเงินที่สมาชิกได้รับเงินคืนดังกล่าวถือว่าเป็นเงินเปิดบัญชีออมทรัพย์
เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกให้กับสมาชิก
หากสมาชิกไม่มาขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ จนล่วงเลยเวลา 90 วันแล้ว ให้สหกรณ์ฯ โอนเงินดังกล่าว
ไปไว้ในบัญชีเงินรอจ่ายคืน
1.15 สหกรณ์ฯ ได้จัดประเภทบัญชีบางรายการในงบการเงิน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อให้สอดคล้อง
กับการแสดงรายการในงบการเงิน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อกาไรสุทธิ
หรือส่วนของทุนสหกรณ์ฯ
2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย

เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์
รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร

(หน่วย : บาท)
ปี 2563
ปี 2562
94,683,371.70 119,545,353.21
94,683,371.70 119,545,353.21

3. เงินฝากสหกรณ์อื่น ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
ปี 2563
ปี 2562
240,000,000.00
190,000,000.00
630,000,000.00
290,000,000.00
870,000,000.00
480,000,000.00

เงินฝากประจา - สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จากัด
เงินฝากประจา - ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
รวมเงินฝากสหกรณ์อื่น
4. เงินลงทุน ประกอบด้วย

(หน่วย : บาท)
ปี 2563
ปี 2562
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จากัด
หุ้นทุน - บริษัท สหประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
รวมเงินลงทุนระยะยาว
รวมเงินลงทุน

2,109,000.00
200,000.00
2,309,000.00
2,309,000.00

1,911,500.00
200,000.00
2,111,500.00
2,111,500.00

การลงทุนดังกล่าวโดยรวมเป็นไปตามมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2562 และ
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ เรื่องกาหนดการฝากหรือการลงทุนอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2563
5. เงินให้กู้ยืม - สุทธิ ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
ปี 2563
ระยะสั้น
เงินให้กู้ยืม - ปกติ
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
รวมเงินให้กู้ยืม - ปกติ
เงินให้กู้ยืม - ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
รวมเงินให้กู้ยมื - ไม่ก่อให้เกิดรายได้

ปี 2562
ระยะยาว

ระยะสั้น

ระยะยาว

150,079,113.47
484,252,462.11
634,331,575.58

0.00
5,178,458,903.21
5,178,458,903.21

153,532,469.09
471,576,665.92
625,109,135.01

0.00
5,050,505,568.57
5,050,505,568.57

0.00
2,587,206.19
2,587,206.19

0.00
0.00
0.00

13,229.29
930,825.42
944,054.71

0.00
0.00
0.00

5. เงินให้กู้ยืม - สุทธิ ประกอบด้วย (ต่อ)
(หน่วย : บาท)
ปี 2563
ระยะสั้น
เงินให้กู้ยืมอื่น - ที่เกิดจากสัญญาเงินกู้
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ
ลูกหนี้ระหว่างดาเนินคดี
ลูกหนี้ตามคาพิพากษา
รวมเงินให้กู้ยืมอื่น ที่เกิดจากสัญญาเงินกู้
รวมเงินให้กู้ยืม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้เงินให้กู้ค้างนาน
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ
ลูกหนี้ระหว่างดาเนินคดี
ลูกหนี้ตามคาพิพากษา
รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมเงินให้กู้ยืม - สุทธิ

ปี 2562
ระยะยาว

ระยะสั้น

ระยะยาว

12,106,572.45
127,416.69
27,750,885.11

0.00
0.00
0.00

9,462,526.79
2,300,841.72
30,056,536.76

0.00
0.00
0.00

39,984,874.25
676,903,656.02

0.00
5,178,458,903.21

41,819,905.27
667,873,094.99

0.00
5,050,505,568.57

(900,943.50)
(1,882,814.99)
(63,708.35)
(6,101,589.53)
(8,949,056.37)
667,954,599.65

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,178,458,903.21

(399,671.87)
(2,496,362.31)
0.00
(7,868,733.25)
(10,764,767.43)
657,108,327.56

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,050,505,568.57

ในระหว่างปีคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ 34 ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 มีมติให้ความช่วยเหลือตามมาตรการฯ
โครงการพักชาระหนี้ต้นเงินให้สมาชิกเป็นระะยะเวลา 4 เดือน ซึ่งระยะเวลาโครงการมี 2 รอบ โดยรอบที่ 1 เริ่มตั้งแต่
เมษายน ถึง กรกฎาคม 2563 และรอบที่ 2 เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2563
สหกรณ์มีลูกหนี้เงินกู้ที่เข้าร่วมมาตรการฯ เป็นลูกหนี้เงินกู้สามัญ จานวน 1,119 ราย (1,119 สัญญา) เป็นจานวนเงิน
1,314,965,419.23 บาท ซึ่ง ณ วันสิ้นปีทางบัญชีโครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดแล้ว
ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ได้จัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการบัญชี
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 ซึ่งยังคงให้ถือปฏิบตั ิตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพ
ลูกหนี้และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 และประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่องการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย การบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 12 มกราคม
พ.ศ. 2564 ไปจนกว่ากฎกระทรวง เรื่อง การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินสารองจะมีผลบังคับใช้เท่าที่ไม่ขัดกับ
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฉบับดังกล่าว

6. ลูกหนี้ - สุทธิ ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
ปี 2563
ระยะสั้น
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง
ลูกหนี้ผู้ค้าประกัน
รวมลูกหนี้ - สุทธิ

ปี 2562
ระยะยาว

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

ระยะสั้น
25,000.00
13,425,916.31
13,450,916.31

ระยะยาว
0.00
0.00
0.00

7. สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย

เครื่องเขียนแบบพิมพ์
ดอกเบี้ยเงินฝากค้างรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

(หน่วย : บาท)
ปี 2563
ปี 2562
171,394.94
150,385.80
6,899,371.59
3,404,315.07
0.00
4,500.00
7,070,766.53
3,559,200.87

8. อุปกรณ์ - สุทธิ ประกอบด้วย

อุปกรณ์และเครื่องใช้สานักงาน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
รวมอุปกรณ์ - สุทธิ

(หน่วย : บาท)
ปี 2563
ปี 2562
853,906.28
730,988.62
(136,163.04)
(37,809.04)
717,743.24
693,179.58

สหกรณ์ฯ มีค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินสาหรับรอบปีทางบัญชี 2563 และ 2562 จานวน 380,887.80 และ 450,659.46 บาท
ตามลาดับ
9. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น ประกอบด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สหกรณ์ฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกู้ยืมระยะสั้นกับสถาบันการเงินในประเทศ ดังนี้
9.1 เงินเบิกเกินบัญชี
1) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาประดิพัทธ์ 13 วงเงินเบิกเกินบัญชีจานวน 10,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ MOR ต่อปี (ปัจจุบนั เท่ากับร้อยละ 5.820 ต่อปี) โดยมีคณะกรรมการดาเนินการและผู้จัดการเป็นผู้ค้าประกัน
2) ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาวิภาวดี - รังสิต 64 วงเงินเบิกเกินบัญชีจานวน 10,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ MOR ต่อปี (ปัจจุบนั เท่ากับร้อยละ 5.820 ต่อปี) โดยมีคณะกรรมการดาเนินการและผู้จัดการเป็นผู้ค้าประกัน

9. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้ ประกอบด้วย (ต่อ)
9.2 เงินกูย้ ืมระยะสั้น
สหกรณ์ฯ มีวงเงินกูจ้ านวน 40,000,000.00 บาทกับธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) โดยมีคณะกรรมการดาเนินการ
เป็นผู้ค้าประกันวงเงินดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สหกรณ์ฯไม่มกี ารเบิกใช้วงเงินดังกล่าวข้างต้น
10. เงินรับฝาก ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
ปี 2563
เงินรับฝาก - สมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย์ เอทีเอ็ม
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินรับฝากประจา 24 เดือน
รวมเงินรับฝาก - สมาชิก
รวมเงินรับฝาก

ปี 2562

34,947,687.26
3,992,357,388.32
2,741,500.00
4,030,046,575.58
4,030,046,575.58

4,433,851.27
3,695,861,608.97
305,500.00
3,700,600,960.24
3,700,600,960.24

11. หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
(หน่
เงินรอจ่ายคืน
เงินปันผลค้างจ่าย
เงินเฉลีย่ คืนค้างจ่าย
ค่าล่วงเวลาค้างจ่าย
เจ้าหนี้ค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชีค้างจ่าย
ค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่าย
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย
ค่าบารุงรักษาโปรแกรมฯและอุปกรณ์ค้างจ่าย
เงินรอการตรวจสอบ
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย
ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย
ค่าไปรษณีย์ค้างจ่าย
รายได้รับบริจาครอการรับรู้

ปี 2563
3,184,714.11
37,512.25
8,325.75
98,104.91
0.00
61,843.77
130,000.00
7,200.00
17,458.43
60,000.00
1,372,942.01
27,862.80
17,199.72
75,457.00
11.00

ปี 2562
121,218.98
60,338.25
8,325.75
59,391.02
70,000.00
1,046.86
120,000.00
20,000.00
25,118.38
200,000.00
821,029.78
25,990.30
17,355.40
26,618.00
11.00

11. หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย (ต่อ)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
เงินสินไหมประกันสินเชือ่ ค้างจ่าย
ค่าพัฒนาโปรแกรมค้างจ่าย
รวมหนี้สนิ หมุนเวียนอื่น

90,742.45
1,744,780.00
250,000.00
7,184,154.20

50,908.50
0.00
0.00
1,627,352.22

12. หนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
สารองบาเหน็จเจ้าหน้าที่
เงินประกันความเสียหาย
เงินกองทุนเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพสหกรณ์ (ส่วนของสมาชิก)
เงินกองทุนเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพสหกรณ์ (ส่วนช่วยเหลือ)
เงินประกันการจ้างทาระบบโปรแกรมฯ
รวมหนี้สนิ ไม่หมุนเวียนอื่น

ปี 2563
10,890,220.00
262,421.96
0.00
0.00
12,500.00
11,165,141.96

ปี 2562
9,742,580.00
240,343.24
63,972,820.00
13,425,916.31
0.00
87,381,659.55

13. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ ประกอบด้วย
(หน่วย : บาท)
ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ทุนสวัสดิการสมาชิก
เงินกองทุนเพื่อเสริมสร้างเสถียรภาพสหกรณ์ (ส่วนของสหกรณ์ฯ)
ทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้ค้าประกันเงินกูส้ ามัญ
รวมทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ

ปี 2563
4,337,739.53
5,200,669.55
145,100.00
0.00
12,012,857.67
21,696,366.75

ปี 2562
4,615,739.53
6,135,573.12
1,425,700.00
18,660,552.06
0.00
30,837,564.71

ในระหว่างปี 2563 สหกรณ์ฯ ได้มกี ารยุบเลิกกองทุนสร้างเสริมเสถียรภาพสหกรณ์ (ส่วนของสหกรณ์) โดยโอน
เข้ากองทุนสวัสดิการช่วยเหลือผู้ค้าประกันเงินกูส้ ามัญ และกองทุนสร้างเสริมเสถียรภาพสหกรณ์ (ส่วนของสมาชิก)
คืนแก่สมาชิกตามจานวนเงินที่สมาชิกแต่ละรายจ่ายสมทบเข้ากองทุนโดยไม่มดี อกเบี้ย
14. การดารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ฯ
สหกรณ์ฯ สามารถดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลีย่ รายเดือนได้ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละหนึ่งของยอดเงินรับฝาก
ทั้งหมด จึงถือว่าสหกรณ์ฯ ได้มกี ารปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยเรื่อง กาหนดอัตราการดารง
สินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2550 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วันที่ 17 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป

