






สนิทรพัย์หมนุเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 94,683,371.70 119,545,353.21
เงินฝากสหกรณ์อ่ืน 3 870,000,000.00 480,000,000.00
เงินให้กูยื้มระยะสั้น - สุทธิ 5 667,954,599.65 657,108,327.56
ลูกหนี้ระยะสั้น - สุทธิ 6 0.00 13,450,916.31
ดอกเบี้ยเงินให้กูค้้างรับ 839,724.67 1,173,978.38
สินทรัพย์หมนุเวียนอ่ืน 7 7,070,766.53 3,559,200.87

รวมสนิทรพัย์หมนุเวียน 1,640,548,462.55 1,274,837,776.33

สนิทรพัย์ไมห่มนุเวียน
เงินลงทุนระยะยาว 4 2,309,000.00 2,111,500.00
เงินให้กูยื้มระยะยาว 5 5,178,458,903.21 5,050,505,568.57
อุปกรณ์ - สุทธิ 8 717,743.24 693,179.58
สินทรัพย์ไมม่ตัีวตน - สุทธิ 396,055.53 328,236.30
สิทธิการใชป้ระโยชน์ในอาคารเอนกประสงค์ - สุทธิ 12,090,000.00 13,020,000.00
ค่าปรับปรุงส านักงานรอตัดจ่าย - สุทธิ 13,235.24 26,470.46

รวมสนิทรพัย์ไมห่มนุเวียน 5,193,984,937.22 5,066,684,954.91
รวมสนิทรพัย์ 6,834,533,399.77 6,341,522,731.24

สหกรณ์ออมทรพัย์การประปาสว่นภูมภิาค  จ ากัด
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วันที่  31  ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

( 4 )

หมายเหตุ ปี 2563 ปี 2562
สนิทรพัย์



หมายเหตุ ปี 2563 ปี 2562
    หนี้สนิและทุนของสหกรณ์ฯ

หนี้สนิหมนุเวียน
เงินรับฝาก            10 4,030,046,575.58 3,700,600,960.24
หนี้สินหมนุเวียนอ่ืน 11 7,184,154.20 1,627,352.22

           รวมหนี้สนิหมนุเวียน 4,037,230,729.78 3,702,228,312.46
หนี้สนิไมห่มนุเวียน

หนี้สินไมห่มนุเวียนอ่ืน 12 11,165,141.96 87,381,659.55
รวมหนี้สนิไมห่มนุเวียน 11,165,141.96 87,381,659.55
รวมหนี้สนิ 4,048,395,871.74 3,789,609,972.01

ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น (มลูค่าหุ้นละ 10.00 บาท)

หุ้นที่ช าระเต็มมลูค่าแล้ว 2,319,236,230.00 2,109,263,440.00
ทุนส ารอง 211,773,275.09 189,546,777.38
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอ่ืน ๆ 13 21,696,366.75 30,837,564.71
ก าไรสุทธิประจ าปี 233,431,656.19 222,264,977.14

รวมทุนของสหกรณ์ 2,786,137,528.03 2,551,912,759.23
รวมหนี้สนิและทุนของสหกรณ์ 6,834,533,399.77 6,341,522,731.24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

        (นายประเสริฐ   เชือ้พานิช) (นายเลิศศักดิ ์  ภู่อนุสรณ์ชยั)
               ประธานกรรมการ                 เลขานุการ

สหกรณ์ออมทรพัย์การประปาสว่นภูมภิาค  จ ากัด
งบแสดงฐานะการเงิน  (ตอ่)
ณ  วันที่   31  ธันวาคม   2563

(หน่วย : บาท)

วันที่  28  มกราคม  2564

( 5 )



ปี 2563 % ปี 2562 %
รายได้ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงินลงทุน

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 373,795,228.26 96.15 363,936,704.21 98.39
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 14,854,513.74 3.82 5,855,899.43 1.59
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 96,457.24 0.03 86,632.86 0.02
รวมรายได้ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 388,746,199.24 100.00 369,879,236.50 100.00

ค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียและเงินลงทุน
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 139,378,824.08 35.85 129,058,071.00 34.89
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบ้ียและเงินลงทุน 139,378,824.08 35.85 129,058,071.00 34.89

หัก หนี้สงสยัจะสญู
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินให้กู ้ 501,271.63 0.13 (2,518.00) 0.00

(เกินความต้องการ)
รวมหนี้สงสยัจะสญู 501,271.63 0.13 (2,518.00) 0.00

รายได้ดอกเบ้ียและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสทุธิ 248,866,103.53 64.02 240,823,683.50 65.11
บวก  รายได้อ่ืน

รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 15,000.00 0.00 16,200.00 0.00
รายได้จากการลงโฆษณา 122,500.00 0.03 160,000.00 0.04
ดอกเบี้ยรับลูกหนี้ตามค าพิพากษา 1,410,369.32 0.36 1,342,178.43 0.36
รายได้อ่ืน 52,792.66 0.01 22,156.20 0.01
รวมรายได้อ่ืน 1,600,661.98 0.40 1,540,534.63 0.41

สหกรณ์ออมทรพัย์การประปาสว่นภูมภิาค จ ากัด
งบก าไรขาดทุน

ส าหรบัปีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

( 6 )



ปี 2563 % ปี 2562 %
หัก   ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าที่
เงินเดือน 7,694,513.28 1.98 7,066,375.99 1.91

0.00 0.00 37,903.09 0.01
432,319.59 0.11 302,329.47 0.08

เงินส ารองบ าเหน็จเจ้าหน้าที่ 1,147,640.00 0.30 1,095,210.00 0.30
ค่าเคร่ืองแบบเจ้าหน้าที่ 57,962.00 0.02 52,739.00 0.01
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 126,472.00 0.03 146,120.00 0.04
ค่ารักษาพยาบาล 35,688.50 0.01 62,715.50 0.02
ค่าเล่าเรียนบุตร 10,600.00 0.00 1,000.00 0.00
เงินชว่ยเหลือบุตร 15,000.00 0.00 12,300.00 0.00
ค่าครองชพี 77,040.00 0.02 53,010.62 0.01
ดอกเบี้ยจ่ายเงินประกันความเสียหายของเจ้าหน้าที่ 9,078.72 0.00 8,448.01 0.00
เงินสมทบกองทุนทดแทน 3,914.00 0.00 5,135.00 0.00

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสมาชิก
ค่าใชจ่้ายของสมนาคุณสมาชกิ 186,867.21 0.05 154,405.65 0.04
ค่าใชจ่้ายในการสัมมนาสมาชกิ 514,678.94 0.13 630,274.49 0.17

สหกรณ์ออมทรพัย์การประปาสว่นภูมภิาค จ ากัด
งบก าไรขาดทุน  (ตอ่)

ส าหรบัปีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

ค่าจ้าง
ค่าล่วงเวลา

( 7 )

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน 10,377.50 0.00 28,783.00 0.01
ค่าปรับปรุงส านักงานตัดจ่าย 13,235.22 0.00 13,235.22 0.00
ค่าบ ารุงรักษาคอมพิวเตอร์ 128,400.00 0.03 314,635.64 0.09
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 380,887.80 0.10 450,659.46 0.12
สิทธิการใชป้ระโยชน์ในซอฟท์แวร์ตัดจ่าย 209,510.71 0.05 198,178.77 0.05
สิทธิการใชป้ระโยชน์ในอาคารเอนกประสงค์ตัดจ่าย 930,000.00 0.24 930,000.00 0.25
ขาดทุนจากการเลิกใชท้รัพย์สิน 36.00 0.00 0.00 0.00



ปี 2563 % ปี 2562 %
หัก   ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  (ตอ่)

ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน
ค่าใชจ่้ายในการประชมุใหญ่ 3,678,804.00 0.95 3,412,877.51 0.92
ค่าเบี้ยประชมุกรรมการ 357,800.00 0.09 390,840.00 0.11
ค่าพาหนะและเบี้ยเลีย้ง 469,132.00 0.12 422,400.00 0.11
ค่ารับรอง 24,265.00 0.01 19,635.00 0.01
ค่าตรวจสอบกิจการ 86,400.00 0.02 80,000.00 0.02
ค่าธรรมเนียมวิชาชพีสอบบัญชี 130,000.00 0.03 120,000.00 0.03
ค่าใชจ่้ายในการอบรมสัมมนา 182,462.00 0.05 363,626.00 0.10
ค่าจัดพิมพ์วารสารสหกรณ์ 221,840.00 0.06 232,175.00 0.06
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินคดี 367,991.79 0.09 507,042.72 0.14
ค่าเบี้ยประกันภัย 6,492.76 0.00 8,071.01 0.00
ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 470,077.36 0.12 370,599.36 0.10
ค่ากระแสไฟฟ้า 323,653.60 0.08 309,208.60 0.08
ค่าไปรษณีย์ 339,428.30 0.09 256,917.70 0.07
ค่าโทรศัพท์ 207,932.97 0.05 206,876.27 0.07
ค่าใชจ่้ายเบ็ดเตล็ด 501,590.76 0.13 423,326.40 0.11
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ขาดสมาชกิภาพ (613,547.32)        (0.16)  872,169.70 0.24

(เกินความต้องการ)
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ระหว่างด าเนินคดี 63,708.35           0.02 (1,017,342.39) (0.27)

(เกินความต้องการ)
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ตามค าพิพากษา (1,767,143.72)     (0.45) 1,557,359.20 0.42

(เกินความต้องการ)
รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 17,035,109.32 4.37 20,099,240.99 5.43

ก าไรสทุธิ 233,431,656.19 60.05 222,264,977.14 60.09

( 8 )

สหกรณ์ออมทรพัย์การประปาสว่นภูมภิาค จ ากัด
งบก าไรขาดทุน  (ตอ่)

ส าหรบัปีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)



ปี 2563 ปี 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรสุทธิ 233,431,656.19 222,264,977.14
รายการปรับปรุงเพ่ือการกระทบยอดก าไรสุทธิเป็นเงินสด

สุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน 380,887.80 450,659.46
ขาดทุนจากการเลกิใช้สินทรัพย์ 36.00 0.00
สิทธิการใช้ประโยชน์ในซอฟท์แวร์ตัดจ่าย 209,510.71 198,178.77
สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารเอนกประสงค์ตัดจ่าย 930,000.00 930,000.00
ค่าปรับปรุงส านักงานตัดจ่าย 13,235.22 13,235.22
ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป 470,077.36 370,599.36
หนี้สงสัยจะสูญ - ลกูหนี้เงินใหกู้ ้(เกินความต้องการ) 501,271.63 (2,518.00)
หนี้สงสัยจะสูญ - ลกูหนี้ขาดสมาชิกภาพ (เกินความต้องการ) (613,547.32) 872,169.70
หนี้สงสัยจะสูญ - ลกูหนี้ระหว่างด าเนินคดี (เกินความต้องการ) 63,708.35 (1,017,342.39)
หนี้สงสัยจะสูญ - ลกูหนี้ตามค าพิพากษา (เกินความต้องการ) (1,767,143.72) 1,557,359.20
ดอกเบี้ยเงินใหกู้ค้้างรับ (839,724.67) (1,173,978.38)
ดอกเบี้ยเงินฝากค้างรับ  (6,899,371.59) (3,404,315.07)
ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรมฯ และอุปกรณ์ค้างจ่าย 0.00 200,000.00
เจ้าหนี้ค้างจ่าย (70,000.00) 70,000.00
ดอกเบี้ยเงินฝากค้างจ่าย 60,796.91 1,046.86
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชีค้างจ่าย 130,000.00 120,000.00
ค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่าย 7,200.00 20,000.00
ค่าไปรษณีย์ค้างจ่าย 75,457.00 26,618.00

สหกรณ์ออมทรัพยก์ารประปาส่วนภูมิภาค จ ากัด
งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31  ธันวาคม  2563

(หน่วย : บาท)

( 9 )



ปี 2563 ปี 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน   (ต่อ)
รายการปรับปรุงเพ่ือการกระทบยอดก าไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ

จากกิจกรรมด าเนินงาน  (ต่อ)
ค่าลว่งเวลาค้างจ่าย 98,104.91 59,391.02
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย 27,862.80 25,990.30
ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย 17,199.72 17,355.40
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอ่ืน 90,742.45 50,908.50
เงินส ารองบ าเหน็จเจ้าหน้าที่ 1,147,640.00 1,095,210.00

ก าไรจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง 227,465,599.75 222,745,545.09
          ในสินทรัพยแ์ละหนี้สินด าเนินงาน

สินทรัพยด์ าเนินงาน
เงินสดจ่ายลกูหนี้เงินใหกู้ฉุ้กเฉิน (246,954,099.12) (153,570,452.00)
เงินสดรับลกูหนี้เงินใหกู้ฉุ้กเฉิน 250,420,684.03 169,353,190.95
เงินสดจ่ายลกูหนี้เงินใหกู้ส้ามัญ (3,491,279,100.00) (4,002,419,400.00)
เงินสดรับลกูหนี้เงินใหกู้ส้ามัญ 3,338,686,800.08 3,759,547,720.17
เงินสดรับลกูหนี้ขาดสมาชิกภาพ 502,560.59 2,900,061.10
เงินสดรับลกูหนี้ตามค าพิพากษา 11,639,258.75 4,948,743.04
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินใหกู้ค้้างรับ 1,173,978.38 1,080,324.91
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารค้างรับ 3,404,315.07 1,072,095.90
เงินสดจ่ายเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ (491,086.50) (335,382.69)
เงินสดรับค่าเช่าเคร่ืองถา่ยเอกสารจ่ายลว่งหน้า 4,500.00 6,000.00
เงินสดจ่ายเงินยืมทดรอง (6,201,935.36) (6,363,917.00)
เงินสดรับเงินยืมทดรอง 6,226,935.36 6,338,917.00

สหกรณ์ออมทรัพยก์ารประปาส่วนภูมิภาค จ ากัด
งบกระแสเงินสด  (ต่อ)

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31  ธันวาคม  2563

(หน่วย : บาท)



ปี 2563 ปี 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน   (ต่อ)
หนี้สินด าเนินงาน

เงินสดรับตัวแทนรับช าระหนี้แทนสถาบันอ่ืนๆ 5,217,110.06 8,165,159.75
เงินสดจ่ายตัวแทนรับช าระหนี้แทนสถาบันอ่ืนๆ (5,217,110.06) (8,165,159.75)
เงินสดรับตัวแทนรับช าระศูนย์ประสานงานสส.ชสอ. 796,410.00 177,802.00
เงินสดจ่ายตัวแทนรับช าระศูนย์ประสานงานสส.ชสอ. (796,410.00) (187,482.00)
เงินสดรับตัวแทนรับช าระหนี้แทนธนาคารออมสิน 0.00 37,067.20
เงินสดจ่ายตัวแทนรับช าระหนี้แทนธนาคารออมสิน 0.00 (37,067.20)
เงินสดรับเงินประกันสินเชือ่ 2,681,683.66 3,342,948.98
เงินสดจ่ายเงินประกันสินเชือ่ (2,681,683.66) (3,342,948.98)
เงินสดรับเงินสินไหมทดแทนสินเชือ่รอจ่ายคืน 2,704,442.00 367,900.00
เงินสดจ่ายเงินสินไหมทดแทนสินเชือ่รอจ่ายคืน (959,662.00) (367,900.00)
เงินสดรับเงินค่าเบี้ยประกันรอน าส่ง 18,821.00 26,262.00
เงินสดจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันรอน าส่ง (18,821.00) (26,262.00)
เงินสดรับเงินกองทุนเพ่ือเสริมสร้างเสถยีรภาพสหกรณ์ (ส่วนของสมาชิก) 0.00 5,305,200.00
เงินสดจ่ายเงินกองทุนเพ่ือเสริมสร้างเสถยีรภาพสหกรณ์ (ส่วนของสมาชิก) (63,403,000.00) (2,632,900.00)
เงินสดรับเงินรอตรวจสอบ 12,666,491.18 12,361,832.43
เงินสดจ่ายเงินรอตรวจสอบ (12,114,578.95) (12,806,499.64)
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมวิชาชีพสอบบัญชีค้างจ่าย (120,000.00) (100,000.00)
เงินสดจ่ายค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่าย (20,000.00) (20,000.00)
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย (429,800.13) (12,646.14)
เงินสดรับจากภาษีเงินได้หกั ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 422,140.18 25,118.38
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน (19,634,020.19) (6,197,466.37)
เงินสดรับเงินรอจ่ายคืน 22,127,895.32 6,045,952.70

สหกรณ์ออมทรัพยก์ารประปาส่วนภูมิภาค จ ากัด
งบกระแสเงินสด  (ต่อ)

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31  ธันวาคม  2563

(หน่วย : บาท)

( 11 )



ปี 2563 ปี 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน   (ต่อ)
หนี้สินด าเนินงาน  (ต่อ)

เงินสดจ่ายค่าบ ารุงรักษาโปรแกรมค้างจ่าย (140,000.00) (204,294.86)
เงินสดจ่ายค่าไปรษณีย์ค้างจ่าย (26,618.00) (14,807.00)
เงินสดจ่ายค่าลว่งเวลาค้างจ่าย (59,391.02) (64,969.95)
เงินสดจ่ายค่าไฟฟ้าค้างจ่าย (25,990.30) (21,710.30)
เงินสดจ่ายค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย (17,355.40) (17,381.08)
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายอ่ืนค้างจ่าย (50,908.50) (62,513.82)
เงินสดรับเงินประกันความเสียหาย 22,278.72 5,003.30
เงินสดรับเงินประกันค่าสมัครกรรมการ 9,000.00 21,000.00
เงินสดจ่ายเงินประกันค่าสมัครกรรมการ (9,000.00) (21,000.00)
เงินสดรับเงินประกันการจ้างท าระบบโปรแกรมและอุปกรณ์ 12,500.00 0.00

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 35,552,633.94 6,881,684.12

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ฯ (197,500.00) (184,000.00)
เงินสดจ่ายซื้อเคร่ืองใช้ส านักงาน (405,487.46) (275,868.00)
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการใช้ประโยชน์ในซอฟท์แวร์ (27,329.94) (97,329.94)

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (630,317.40) (557,197.94)

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31  ธันวาคม  2563

สหกรณ์ออมทรัพยก์ารประปาส่วนภูมิภาค จ ากัด
งบกระแสเงินสด  (ต่อ)

(หน่วย : บาท)



ปี 2563 ปี 2562
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

เงินสดรับจากเงินรับฝาก 1,135,545,582.89 797,502,364.50
เงินสดจ่ายจากเงินรับฝาก (806,099,967.55) (508,153,585.74)
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น 238,568,230.00 223,901,620.00
เงินสดจ่ายจากทุนเรือนหุ้น (28,595,440.00) (26,616,300.00)
เงินสดจ่ายเงินทุนสวัสดกิารสมาชกิ(สงเคราะห์สมาชกิและครอบครัว) (5,780,800.00) (4,344,400.00)
เงินสดรับเงินกองทุนเพ่ือเสริมสร้างเสถยีรภาพสหกรณ์ (ส่วนของสหกรณ์) 0.00 1,970,086.47
เงินสดจ่ายเงินกองทุนเพ่ือเสริมสร้างเสถยีรภาพสหกรณ์ (ส่วนของสหกรณ์) (4,382,169.46) (1,219,645.07)
เงินสดจ่ายเงินทุนสวัสดิการช่วยเหลอืผู้ค้ าประกันเงินกูส้ามัญ (3,265,524.93) 0.00
เงินสดจ่ายค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ (30,000.00) (30,000.00)
เงินสดจ่ายเงินปันผล (140,076,444.00) (126,658,414.75)
เงินสดจ่ายเงินเฉลีย่คืน (50,616,778.25) (46,758,700.00)
เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ (4,472,986.75) (4,159,925.00)
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ (578,000.00) (723,540.00)

เงินสดสุทธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน 330,215,701.95 304,709,560.41
เงินสดสุทธิ  เพ่ิมขึน้  (ลดลง) 365,138,018.49 311,034,046.59
เงินสด ณ วันต้นปี 599,545,353.21 288,511,306.62
เงินสด ณ วันสิน้ปี 964,683,371.70 599,545,353.21

( 13 )

สหกรณ์ออมทรัพยก์ารประปาส่วนภูมิภาค จ ากัด
งบกระแสเงินสด  (ต่อ)

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่  31  ธันวาคม  2563

(หน่วย : บาท)



1.  สรปุนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ
1.1 สหกรณ์ฯ บนัทกึบญัชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
1.2 สหกรณ์ฯ รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา
1.3 สหกรณ์ฯ ระงับการรับรู้รายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินใหกู้้ของลูกหนี้ที่ไม่ก่อใหเ้กิดรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง   

ซึ่งหากสหกรณ์ฯรับรู้ดอกเบี้ยเงินใหกู้้ของลูกหนี้ดังกล่าวแล้ว จะท าใหส้หกรณ์ฯ มีก าไรสุทธิประจ าปเีปน็
จ านวนเงินดังนี้

ก าไรสุทธิประจ าปี 233,431,656.19 บาท
บวก ดอกเบี้ยที่ไม่รับรู้เปน็รายได้ 413,061.18 บาท
ก าไรสุทธิ (หากรบัรูด้อกเบ้ียเงินกู้ของลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้) 233,844,717.37 บาท

1.4 สหกรณ์ฯ ได้ต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ว่าด้วยการจัดชั้น
คุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  พ.ศ. 2544  และถือใช้ระเบยีบดังกล่าวเทา่ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
ระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ ว่าด้วยการบญัชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 และประกาศนายทะเบยีน
สหกรณ์ เร่ืองการประมาณการค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ ตามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ ว่าด้วยการบญัชีของสหกรณ์ 
และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564 จนกว่ากฎกระทรวง การจัดชั้นสินทรัพย์และ
การกันเงินส ารองจะมีผลบงัคับใช้และขอใหเ้ข้าใจว่าเปน็เพียงประมาณการทางบญัชีเทา่นั้น ยังมิได้มีการ 
ตัดสูญหรือท าใหส้ิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของสหกรณ์ฯ ด้อยไปแต่อย่างใด  หากจะมีการตัดลูกหนี้เปน็สูญ
ต้องได้รับอนมุัติจากที่ประชุมใหญ่ก่อนจึงจะกระท าได้

1.5 เงินสดในงบกระแสเงินสด  หมายถึง เงินสดในมือ  เงินฝากธนาคารทกุประเภท  เงินฝากสหกรณ์ทกุประเภท  
ทั้งนี้รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์ทกุประเภทที่น าไปเปน็หลักทรัพย์ค้ าประกันหนี้สินด้วย

1.6 สหกรณ์ฯ ตีราคาวัสดุคงเหลือและของใช้สิ้นเปลืองคงเหลือตามราคาทนุ
1.7 ค่าเสื่อมราคาอาคาร และอุปกรณ์ ค านวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอัตราที่ก าหนดไว้ในระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์

ว่าด้วยการบญัชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ.2563 ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ถือใช้ในการน าเสนองบการเงิน
ป ี2563 เปน็ต้นไป

1.8 สหกรณ์ฯ บนัทกึครุภัณฑ์ที่รับบริจาคไว้ในบญัชีครุภัณฑ์ และค านวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่
ก าหนดไว้ในระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ ว่าด้วยการบญัชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2542  

1.9 สิทธิการใช้ประโยชนใ์นอาคารเอนกประสงค์ตัดจ่ายเปน็รายป ีระยะเวลา 20 ป ี(ตามบนัทกึข้อตกลงการใช้
ประโยชนอ์าคารเอนกประสงค์ ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2555 และเร่ิมตัดจ่ายต้ังแต่ป ี2557 เปน็ต้นมา)

1.10 สิทธิการใช้ประโยชนใ์นซอฟทแ์วร์เปน็ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลและ
ปฏิบติังานของสหกรณ์ฯ โดยมีนโยบายตัดจ่ายตามอายุการใช้งานเปน็ระยะเวลา  5  ป ี

สหกรณ์ออมทรพัย์การประปาส่วนภูมิภาค  จ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ส าหรบัปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563



1.   สรปุนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ (ต่อ)
1.11 ค่าใช้จ่ายรอการตัดบญัช ีตัดจ่ายเปน็รายป ีระยะเวลา 5 ป ี
1.12 ค่าซ่อมบ ารุง  ค่าซ่อมแซม  รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนส าหรับรายการย่อย ๆ  ถือเปน็ค่าใช้จ่ายหกัจากรายได้การต่อเติม

หรือเพ่ิมเติมอาคารและอุปกรณ์ใหญ่ ๆ ถือเปน็ราคาทนุของสินทรัพย์
1.13 เงินลงทนุระยะสั้นและเงินลงทนุระยะยาวที่เปน็เงินลงทนุในหลักทรัพย์ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดสหกรณ์ฯ   

บนัทกึบญัชีด้วยราคาทนุ
1.14 กองทนุสวัสดิการช่วยเหลือผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ พ.ศ.2563 ต้ังขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนนิการสหกรณ์ฯ 

คร้ังที่ 6/2563 วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 โดยยุบเลิกกองทนุเสริมสร้างเสถียรภาพของสหกรณ์ (ส่วนของสหกรณ์)
แล้วโอนเข้ากองทนุสวัสดิการช่วยเหลือผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ และกองทนุเสริมสร้างเสถียรภาพของ
สหกรณ์ (ส่วนของสมาชิก) ใหค้ืนเงินแก่สมาชิกตามจ านวนเงินที่สมาชิกแต่ละรายจ่ายสมทบเข้ากองทนุโดยไม่มี
ดอกเบี้ยและใหโ้อนเข้าบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกที่มีกับสหกรณ์ฯ ภายใน 90 วัน นบัแต่วันที่ระเบยีบ
มีผลบงัคับใช้ หากสมาชิกไม่มีบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ จะต้องมาขอเปดิบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ โดยไม่ต้อง 
เขียนใบส่งเงินฝากออมทรัพย์ แต่จะน าเงินที่สมาชิกได้รับเงินคืนดังกล่าวถือว่าเปน็เงินเปดิบญัชีออมทรัพย์ 
เพ่ือเปน็การอ านวยความสะดวกใหก้ับสมาชิก

หากสมาชิกไม่มาขอเปดิบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ จนล่วงเลยเวลา 90 วันแล้ว ใหส้หกรณ์ฯ โอนเงินดังกล่าว
ไปไว้ในบญัชีเงินรอจ่ายคืน

1.15 สหกรณ์ฯ ได้จัดประเภทบญัชีบางรายการในงบการเงิน ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพ่ือใหส้อดคล้อง
กับการแสดงรายการในงบการเงิน ส าหรับปสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อก าไรสุทธิ
หรือส่วนของทนุสหกรณ์ฯ

2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร   ประกอบด้วย

ปี 2563 ปี 2562
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 94,683,371.70 119,545,353.21

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 94,683,371.70 119,545,353.21

(หนว่ย : บาท)



3.  เงินฝากสหกรณ์อ่ืน   ประกอบด้วย

ปี 2563 ปี 2562
เงินฝากประจ า - สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย จ ากัด 240,000,000.00 190,000,000.00
เงินฝากประจ า - ชุมนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จ ากัด 630,000,000.00 290,000,000.00

รวมเงินฝากสหกรณ์อ่ืน 870,000,000.00 480,000,000.00

4.  เงินลงทนุ   ประกอบด้วย

ปี 2563 ปี 2562
เงินลงทนุระยะยาว
เงินลงทนุที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
หุ้นชุมนมุสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จ ากัด 2,109,000.00 1,911,500.00
หุ้นทนุ - บริษัท สหประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 200,000.00 200,000.00

รวมเงินลงทนุระยะยาว 2,309,000.00 2,111,500.00
รวมเงินลงทนุ 2,309,000.00 2,111,500.00

การลงทนุดังกล่าวโดยรวมเปน็ไปตามมาตรา 62 แหง่พระราชบญัญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 ที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2562  และ
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แหง่ชาติ  เร่ืองก าหนดการฝากหรือการลงทนุอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ. 2563

5.  เงินให้กู้ยืม - สุทธิ  ประกอบด้วย

ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว
เงินให้กู้ยืม - ปกติ

ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 150,079,113.47 0.00 153,532,469.09 0.00
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ 484,252,462.11 5,178,458,903.21 471,576,665.92 5,050,505,568.57
รวมเงินให้กู้ยืม - ปกติ 634,331,575.58 5,178,458,903.21 625,109,135.01 5,050,505,568.57

เงินให้กู้ยืม - ไม่ก่อให้เกิดรายได้
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 0.00 0.00 13,229.29 0.00
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ 2,587,206.19 0.00 930,825.42 0.00
รวมเงินให้กู้ยมื - ไมก่่อให้เกิดรายได้ 2,587,206.19 0.00 944,054.71 0.00

(หนว่ย : บาท)

(หนว่ย : บาท)

(หนว่ย : บาท)
ปี 2563 ปี 2562



5.  เงินให้กู้ยืม - สุทธิ  ประกอบด้วย (ต่อ)

ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว
เงินให้กู้ยืมอ่ืน - ที่เกิดจากสัญญาเงินกู้

ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 12,106,572.45 0.00 9,462,526.79 0.00
ลูกหนี้ระหว่างด าเนนิคดี 127,416.69 0.00 2,300,841.72 0.00
ลูกหนี้ตามค าพิพากษา 27,750,885.11 0.00 30,056,536.76 0.00
รวมเงินให้กู้ยืมอ่ืน -

ที่เกิดจากสัญญาเงินกู้ 39,984,874.25 0.00 41,819,905.27 0.00
รวมเงินให้กู้ยืม 676,903,656.02 5,178,458,903.21 667,873,094.99 5,050,505,568.57

หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้เงินใหกู้้ค้างนาน (900,943.50)          0.00 (399,671.87)          0.00
ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ (1,882,814.99)       0.00 (2,496,362.31)       0.00
ลูกหนี้ระหว่างด าเนนิคดี (63,708.35)            0.00 0.00 0.00
ลูกหนี้ตามค าพิพากษา (6,101,589.53)       0.00 (7,868,733.25)       0.00

รวมค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (8,949,056.37)       0.00 (10,764,767.43)     0.00
รวมเงินให้กู้ยืม - สุทธิ 667,954,599.65 5,178,458,903.21 657,108,327.56 5,050,505,568.57

ในระหว่างปคีณะกรรมการด าเนนิการชุดที่ 34 คร้ังที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 มีมติใหค้วามช่วยเหลือตามมาตรการฯ 
โครงการพักช าระหนี้ต้นเงินใหส้มาชิกเปน็ระะยะเวลา 4 เดือน  ซึ่งระยะเวลาโครงการมี 2 รอบ โดยรอบที่ 1   เร่ิมต้ังแต่ 
เมษายน ถึง กรกฎาคม 2563 และรอบที่ 2 เร่ิมต้ังแต่ พฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2563

สหกรณ์มีลูกหนี้เงินกู้ที่เข้าร่วมมาตรการฯ เปน็ลูกหนี้เงินกู้สามัญ จ านวน 1,119 ราย (1,119 สัญญา) เปน็จ านวนเงิน 
1,314,965,419.23 บาท ซึ่ง ณ วันสิ้นปทีางบญัชีโครงการดังกล่าวได้สิ้นสุดแล้ว

ทั้งนี้ สหกรณ์ฯ ได้จัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เปน็ไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการบญัชี
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563 ซึ่งยังคงใหถ้ือปฏิบติัตามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพ
ลูกหนี้และการเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 และประกาศนายทะเบยีนสหกรณ์ เร่ืองการประมาณการค่าเผ่ือหนี้สงสัย
จะสูญ ตามระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ว่าด้วย การบญัชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ .ศ. 2563 ลงวันที่  12 มกราคม 
พ.ศ. 2564 ไปจนกว่ากฎกระทรวง เร่ือง การจัดชั้นสินทรัพย์และการกันเงินส ารองจะมีผลบงัคับใช้เทา่ที่ไม่ขัดกับ
ระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ฉบบัดังกล่าว

(หนว่ย : บาท)
ปี 2563 ปี 2562



6.  ลูกหนี้  -  สุทธิ  ประกอบด้วย

ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง 0.00 0.00 25,000.00 0.00
ลูกหนี้ผู้ค้ าประกัน 0.00 0.00 13,425,916.31 0.00

รวมลูกหนี้ - สุทธิ 0.00 0.00 13,450,916.31 0.00

7.  สินทรพัย์หมุนเวียนอ่ืน     ประกอบด้วย

ปี 2563 ปี 2562
เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 171,394.94 150,385.80
ดอกเบี้ยเงินฝากค้างรับ 6,899,371.59 3,404,315.07
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหนา้ 0.00 4,500.00
 รวมสินทรพัย์หมุนเวียนอ่ืน 7,070,766.53 3,559,200.87

8.  อุปกรณ์ - สุทธิ     ประกอบด้วย

ปี 2563 ปี 2562
อุปกรณ์และเคร่ืองใช้ส านกังาน 853,906.28 730,988.62
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม (136,163.04) (37,809.04)

รวมอุปกรณ์ - สุทธิ 717,743.24 693,179.58

สหกรณ์ฯ มีค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินส าหรับรอบปทีางบญัช ี2563 และ 2562 จ านวน 380,887.80 และ 450,659.46 บาท
ตามล าดับ 

9.   เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้น    ประกอบด้วย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สหกรณ์ฯ มีวงเงินเบกิเกินบญัชีและวงเงินกู้ยืมระยะสั้นกับสถาบนัการเงินในประเทศ  ดังนี้

9.1 เงินเบิกเกินบัญชี
1) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาประดิพัทธ ์13 วงเงินเบกิเกินบญัชีจ านวน 10,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ MOR ต่อป ี(ปจัจุบนัเทา่กับร้อยละ 5.820 ต่อป)ี โดยมีคณะกรรมการด าเนนิการและผู้จัดการเปน็ผู้ค้ าประกัน
2) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) สาขาวิภาวด ี- รังสิต 64 วงเงินเบกิเกินบญัชีจ านวน 10,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ MOR ต่อป ี(ปจัจุบนัเทา่กับร้อยละ 5.820 ต่อป)ี โดยมีคณะกรรมการด าเนนิการและผู้จัดการเปน็ผู้ค้ าประกนั

(หนว่ย : บาท)

(หนว่ย : บาท)

(หนว่ย : บาท)
ปี 2563 ปี 2562



9.   เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้    ประกอบด้วย (ต่อ)
9.2 เงินกูยื้มระยะสั้น
สหกรณ์ฯ มวีงเงินกูจ้ านวน 40,000,000.00 บาทกับธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) โดยมคีณะกรรมการด าเนินการ

เป็นผู้ค้ าประกันวงเงินดังกล่าว 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สหกรณ์ฯไมม่กีารเบิกใชว้งเงินดังกล่าวข้างต้น

10.  เงินรบัฝาก  ประกอบด้วย

ปี 2563 ปี 2562
เงินรบัฝาก - สมาชิก

เงินรับฝากออมทรัพย์ เอทีเอ็ม 34,947,687.26 4,433,851.27
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 3,992,357,388.32 3,695,861,608.97
เงินรับฝากประจ า 24 เดือน 2,741,500.00 305,500.00

รวมเงินรบัฝาก - สมาชิก 4,030,046,575.58 3,700,600,960.24
รวมเงินรบัฝาก 4,030,046,575.58 3,700,600,960.24

11.  หนี้สนิหมนุเวียนอ่ืน    ประกอบด้วย

ปี 2563 ปี 2562
เงินรอจ่ายคืน 3,184,714.11 121,218.98
เงินปันผลค้างจ่าย 37,512.25 60,338.25
เงินเฉลีย่คืนค้างจ่าย 8,325.75 8,325.75
ค่าล่วงเวลาค้างจ่าย 98,104.91 59,391.02
เจ้าหนี้ค้างจ่าย 0.00 70,000.00
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 61,843.77 1,046.86
ค่าธรรมเนียมวิชาชพีสอบบัญชคี้างจ่าย 130,000.00 120,000.00
ค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่าย 7,200.00 20,000.00
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายค้างจ่าย 17,458.43 25,118.38
ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรมฯและอุปกรณ์ค้างจ่าย 60,000.00 200,000.00
เงินรอการตรวจสอบ 1,372,942.01 821,029.78
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย 27,862.80 25,990.30
ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย 17,199.72 17,355.40
ค่าไปรษณีย์ค้างจ่าย 75,457.00 26,618.00
รายได้รับบริจาครอการรับรู้ 11.00 11.00

(หน่วย : บาท)

(หน่



11.  หนี้สนิหมนุเวียนอ่ืน    ประกอบด้วย (ต่อ)
ค่าใชจ่้ายค้างจ่ายอ่ืน 90,742.45 50,908.50
เงินสินไหมประกันสินเชือ่ค้างจ่าย 1,744,780.00 0.00
ค่าพัฒนาโปรแกรมค้างจ่าย 250,000.00 0.00

รวมหนี้สนิหมนุเวียนอ่ืน 7,184,154.20 1,627,352.22
12.  หนี้สนิไมห่มนุเวียนอ่ืน    ประกอบด้วย

ปี 2563 ปี 2562
ส ารองบ าเหน็จเจ้าหน้าที่ 10,890,220.00 9,742,580.00
เงินประกันความเสียหาย 262,421.96 240,343.24
เงินกองทุนเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพสหกรณ์ (ส่วนของสมาชกิ) 0.00 63,972,820.00
เงินกองทุนเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพสหกรณ์ (ส่วนชว่ยเหลือ) 0.00 13,425,916.31
เงินประกันการจ้างท าระบบโปรแกรมฯ 12,500.00 0.00

รวมหนี้สนิไมห่มนุเวียนอ่ืน 11,165,141.96 87,381,659.55

13.  ทุนสะสมตามขอ้บังคับ  ระเบียบและอ่ืน ๆ    ประกอบด้วย

ปี 2563 ปี 2562
ทุนสาธารณประโยชน์ 4,337,739.53 4,615,739.53
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 5,200,669.55 6,135,573.12
ทุนสวัสดิการสมาชกิ 145,100.00 1,425,700.00
เงินกองทุนเพ่ือเสริมสร้างเสถียรภาพสหกรณ์ (ส่วนของสหกรณ์ฯ) 0.00 18,660,552.06
ทุนสวัสดิการชว่ยเหลือผู้ค้ าประกันเงินกูส้ามญั 12,012,857.67 0.00

รวมทุนสะสมตามขอ้บังคับ ระเบียบและอ่ืน ๆ 21,696,366.75 30,837,564.71

ในระหว่างป ี2563 สหกรณ์ฯ ได้มกีารยุบเลิกกองทุนสร้างเสริมเสถียรภาพสหกรณ์ (ส่วนของสหกรณ์) โดยโอน
เข้ากองทุนสวัสดิการชว่ยเหลือผู้ค้ าประกันเงินกูส้ามญั และกองทุนสร้างเสริมเสถียรภาพสหกรณ์ (ส่วนของสมาชกิ) 
คืนแก่สมาชกิตามจ านวนเงินที่สมาชกิแต่ละรายจ่ายสมทบเข้ากองทุนโดยไมม่ดีอกเบี้ย

สหกรณ์ฯ สามารถด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเฉลีย่รายเดือนได้ในอัตราไมต่่ ากว่าร้อยละหนึ่งของยอดเงินรับฝาก
ทั้งหมด  จึงถือว่าสหกรณ์ฯ ได้มกีารปฏบิัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยเร่ือง ก าหนดอัตราการด ารง
สินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ลงวันที ่ 31 ตุลาคม  2550 ซึ่งมผีลบังคับใชต้ั้งแต่วันที่  17 ตุลาคม  2550 เป็นต้นไป   

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

14.   การด ารงสนิทรพัย์สภาพคล่องของสหกรณ์ฯ
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