
ปี 2558 ปี 2557

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวยีน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 68,174,396.49        105,206,032.51       

เงินฝากสหกรณ์อื่น 4 508,378,349.80       506,048,530.68       

เงินลงทุนระยะส้ัน 5 170,000,000.00       230,000,000.00       

เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน - สุทธิ 6 1,181,398,623.47    1,201,817,886.18    

ลูกหนีร้ะยะส้ัน - สุทธิ 7 17,221,246.01        31,415,986.58        

ลูกหนีคู่้สัญญาซ้ือขายสลากกนิแบ่งรัฐบาลระหว่างด าเนินคดี - สุทธิ 8 369,201,545.00       414,486,707.50       

ดอกเบีย้เงินให้กู้ค้างรับ - สุทธิ 9 148,811.83            25,585.62              

ที่ดินรอการจ าหน่าย 350,317,997.64       350,317,997.64       

สินทรัพยห์มุนเวียนอื่น 10 20,641,370.37        16,756,431.45        

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 2,685,482,340.61   2,856,075,158.16   

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน

เงินฝากสหกรณ์เครดิตยเูนีย่นคลองจั่น จ ากดั 2, 11 288,600,894.77       288,600,894.77       

เงินลงทุนระยะยาว 5 8,091,900.00          4,091,900.00          

เงินให้กู้ยมืระยะยาว - สุทธิ 6 4,999,440,030.02 5,026,728,254.31    

ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ - สุทธิ 12 36,116,883.55        26,792,588.86        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอื่น 13 3,649,299.00          2,764,148.00          

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 5,335,899,007.34   5,348,977,785.94   

รวมสินทรัพย์ 8,021,381,347.95   8,205,052,944.10   

(4)

สหกรณอ์อมทรัพยค์รูนนทบุรี จ ากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัที่ 31 ตุลาคม 2558



ปี 2558 ปี 2557

หมายเหตุ บาท บาท

หน้ีสินและทุนของสหกรณ์

หน้ีสินหมุนเวยีน

เงินกู้ยมืระยะส้ัน 14 15,000,000.00 500,000,000.00       

ส่วนของหนีสิ้นไม่หมุนเวียนที่ถงึก าหนดช าระภายในหนึง่ปี 16 186,639,600.00       215,812,400.00       

เงินรับฝาก            15 3,733,361,042.54    3,487,822,249.61    

หนีสิ้นหมุนเวียนอื่น 17 43,722,896.05        37,663,433.27        

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน 3,978,723,538.59   4,241,298,082.88   

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน

เงินกู้ยมืระยะยาว 16 989,586,957.43 854,615,328.77       

หนีสิ้นไม่หมุนเวียนอื่น 18 19,285,867.24        17,741,037.51        

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน 1,008,872,824.67   872,356,366.28     

รวมหน้ีสิน 4,987,596,363.26   5,113,654,449.16   

ทุนของสหกรณ์

ทุนเรือนหุน้  (มูลค่าหุน้ละ 10.00 บาท)

      หุน้ที่ช าระเต็มมูลค่าแล้ว 2,739,147,200.00    2,771,174,360.00    

ทุนส ารอง 218,954,888.31       207,193,374.08       

ทุนสะสมตามขอ้บังคับ ระเบียบและอื่นๆ 19 681,095.58            667,202.63            

ก าไรสุทธิประจ าปี 75,001,800.80        112,363,558.23       

รวมทุนของสหกรณ์ 3,033,784,984.69   3,091,398,494.94   

รวมหน้ีสินและทุนของสหกรณ์ 8,021,381,347.95   8,205,052,944.10   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

วันที่ 4 ธันวาคม 2558

(5)

สหกรณอ์อมทรัพยค์รูนนทบุรี จ ากัด

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ  วนัที่ 31 ตุลาคม 2558

(นายบัณฑิตย ์  กองกลู) (นายวิทยา   ถาวรกนัต์)

ประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ



ปี 2558 ปี 2557

บาท % บาท %

รายไดด้อกเบีย้และผลตอบแทนจากเงินลงทุน

ดอกเบีย้รับเงินให้กู้ 359,765,211.15  92.96   358,579,964.08  90.85   

ดอกเบีย้รับเงินฝาก 25,083,612.36    6.48     32,937,058.38    8.35     

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 219,361.17        0.06     1,399,459.39     0.35     

ดอกเบีย้รับจากเงินลงทุน 1,950,917.81     0.50     1,771,873.23     0.45     

รวมรายไดด้อกเบีย้และผลตอบแทนจากเงินลงทุน 387,019,102.49 100.00 394,688,355.08 100.00 

ค่าใชจ้า่ยดอกเบีย้และเงินลงทุน

ดอกเบีย้จา่ยเงินรับฝาก 142,277,258.87  36.76   118,862,357.64  30.12   

ดอกเบีย้จา่ยเงินกู้ยมืระยะส้ัน 23,123,753.40    5.97     25,982,534.25    6.58     

ดอกเบีย้จา่ยเงินกู้ยมืระยะยาว 47,974,736.57    12.40   58,210,235.52    14.75   

รวมค่าใชจ้า่ยดอกเบีย้และเงินลงทุน 213,375,748.84 55.13   203,055,127.41 51.45   

หัก หน้ีสงสยัจะสญู (เกินความตอ้งการ)

หนีส้งสัยจะสูญ - ลูกหนีเ้งินกู้ (2,144,194.72)     (0.55)    (1,794,138.94)     (0.45)    

หนีส้งสัยจะสูญ - ดอกเบีย้ค้างรับลูกหนีไ้ม่กอ่ให้เกดิรายได้ (1,064,873.89)     (0.28)    0.00 0.00

เงินฝากสหกรณ์เครดิตยเูนีย่นคลองจั่น จ ากดั สงสัยจะสูญ 2,054,770.81     0.00 0.00 0.00

รวมหน้ีสงสยัจะสญู (เกินความตอ้งการ) (1,154,297.80)   (0.83)   (1,794,138.94)   (0.45)   

รายไดด้อกเบีย้และผลตอบแทนจากเงินลงทุนสทุธิ 174,797,651.45 45.70   193,427,366.61 49.00   

บวก รายไดท้ีม่ิใชด่อกเบีย้

ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 53,000.00         0.01     47,600.00         0.01     

รายได้ค่าตอบแทนสิทธิการเชา่ทีดิ่น 150,000.00        0.04     150,000.00        0.04     

รายได้ค่าเชา่ทีดิ่น 659,472.52        0.17     950,000.00        0.24     

รายได้ค่าบริจาค 43,500.00         0.01     43,500.00         0.01     

รายได้เงินเฉล่ียคืน 1,525,826.37     0.39     0.00 0.00

รายได้โครงการเฉลิมฉลองฯ ครบรอบ 55 ปี 1,190,639.00     0.31     0.00 0.00

รายได้อื่นๆ 172,070.92        0.04     36,402.78         0.01     

รวมรายไดท้ีม่ิใชด่อกเบีย้ 3,794,508.81    0.98    1,227,502.78    0.31    

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนนทบุรี จ ากัด

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ตลุาคม 2558

(6)



ปี 2558 ปี 2557

บาท % บาท %

หัก   ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงาน

ค่าใชจ้า่ยเก่ียวกับเจา้หน้าที่

เงินเดือน 8,404,506.00     2.17     8,531,420.00     2.16     

ค่าครองชพี 652,720.00        0.17     602,000.00        0.15     

ค่าจา้งพนักงานท าความสะอาด 216,720.00        0.06     216,000.00        0.05     

ค่าจา้งพนักงานรักษาความปลอดภัย 324,000.00        0.08     304,000.00        0.08     

ค่าเบีย้เล้ียงพาหนะ 627,370.00        0.16     542,500.00        0.14     

บ าเหน็จเจา้หน้าที่ 1,742,300.00     0.45     1,959,610.00     0.50     

ค่าล่วงเวลา 182,950.00        0.05     165,475.00        0.04     

ค่าสวัสดิการเจา้หน้าที่ 323,861.00        0.08     690,276.00        0.17     

ค่าประกนัสังคม 238,670.00        0.06     228,690.00        0.06     

ค่าประชมุสัมมนากรรมการและเจา้หน้าที่ 1,449,466.26     0.37     769,474.07        0.19     

ค่าเบีย้ประกนัภัย 32,963.79         0.01     33,770.39         0.01     

ค่าใชจ้า่ยเก่ียวกับทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์

ค่าเส่ือมราคา 1,625,877.99     0.42     1,859,479.03     0.47     

ค่าซ่อมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ 128,332.20        0.03     179,853.39        0.05     

ค่าสาธารณูปโภค 799,205.05        0.20     726,211.81        0.18     

ค่าบ ารุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 406,524.00        0.11     75,000.00         0.02     

ค่าปรับปรุงส านักงาน 224,004.26        0.06     1,972,557.00     0.50     

ค่าป้องกนัและก าจดัแมลง 44,940.00         0.01     0.00 0.00

ค่าใชจ้า่ยเกี่ยวกบัยานพาหนะ 200,000.00        0.05     176,899.73        0.04     

ค่าเบีย้ประกนัภัย 63,651.09         0.02     69,481.52         0.02     

ค่าใชจ้า่ยเก่ียวกับสมาชกิ

ค่าโครงการสงเคราะห์สมาชกิผู้สูงอายุ 1,717,500.00     0.44     2,834,000.00     0.72     

ค่าสวัสดิการสมาชกิเสียชวีิต 5,783,479.05     1.49     5,500,415.52     1.39     

ค่าสวัสดิการสมาชกิเกษียณอายรุาชการ 2,506,470.00     0.65     1,901,035.00     0.48     

ค่าสวัสดิการสมาชกิประสบอบุัติเหตุ 2,778,435.00     0.72     0.00 0.00

ค่าใชจ้า่ยในการประชมุอบรมสัมมนา 800,000.00        0.21     800,000.00        0.20     

ค่าทุนการศึกษา 1,095,000.00     0.28     1,202,000.00     0.30     

ค่าน้ าบริการสมาชกิ 48,440.00         0.01     63,360.00         0.02     

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนนทบุรี จ ากัด

งบก าไรขาดทุน (ตอ่)

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ตลุาคม 2558

(7)



ปี 2558 ปี 2557

บาท % บาท %

หัก   ค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงาน  (ตอ่)

ค่าใชจ้า่ยด าเนินงานอ่ืน

ค่าโครงการเอื้ออาทรต่อชมุชน 380,000.00        0.10     600,000.00        0.15     

ค่าโครงการชว่ยเหลือสมาชกิประสบอทุกภัย 0.00 0.00 224,000.00        0.06     

ค่าเบีย้ประชมุคณะกรรมการด าเนินงาน 731,500.00        0.20     759,000.00        0.19     

ค่าเบีย้เล้ียงพาหนะ-กรรมการ 585,150.00        0.17     663,600.00        0.17     

ค่ารับรอง 327,174.00        0.07     276,931.75        0.07     

ค่าโครงการเฉลิมฉลองฯ ครบรอบ 55 ปี 1,940,639.00     0.00 0.00 0.00

ค่าเคร่ืองเขยีนแบบพิมพ์ใชไ้ป 637,880.17        0.14     550,686.61        0.14     

ค่าใชจ้า่ยวันประชมุใหญ่ 14,820,099.70    3.39     13,123,028.57    3.32     

ค่าของใชส้ านักงาน 220,171.50        0.05     179,726.60        0.05     

ค่าตอบแทนผู้ชว่ยเหลืองานสหกรณ์ 412,540.00        0.13     496,190.00        0.13     

ค่าตอบแทนอนุกรรมการ 600,000.00        0.16     600,000.00        0.15     

ค่าอากรเชค็และไปรษณียากร 76,314.00         0.02     58,311.00         0.01     

ค่าเบีย้ประกนัภัย 47,040.95         0.00 5,624.52           0.00

ค่าประชาสัมพันธ์ 1,076,714.00     0.27     1,057,439.00     0.27     

ค่าบริการอนิเตอร์เน็ต/ยบูีซี 8,972.88           0.00 7,050.23           0.00

ค่าธรรมเนียมธนาคาร 24,441.00         0.01     27,811.00         0.01     

ค่าติดตามหนีสิ้น 1,140,036.00     0.21     813,381.46        0.21     

ค่าตอบแทนทีป่รึกษา 150,000.00        0.04     150,000.00        0.04     

ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกจิการ 200,000.00        0.05     200,000.00        0.05     

ค่าตรวจสอบบัญชี 120,000.00        0.00 0.00 0.00

ค่าใชจ้า่ยอื่น 814,824.83        0.16     605,123.45        0.15     

หนีส้งสัยจะสูญ-ลูกหนีร้ะหว่างด าเนินคดี 443,802.50        0.17     659,967.25        0.17     

หนีส้งสัยจะสูญ-ลูกหนีต้ามค าพิพากษา (เกนิความต้องการ) (650,896.98)       0.14     551,312.46        0.14     

หนีส้งสัยจะสูญ-ดอกเบีย้ค้างรับลูกหนีต้ามค าพิพากษา 1,781,407.72     (0.63)    (2,420,994.95)     (0.61)    

หนีส้งสัยจะสูญ-ลูกหนีคู่้สัญญาซ้ือขายสลากกนิแบ่งรัฐบาล

ระหว่างด าเนินคดี 45,285,162.50    8.19     31,699,613.75    8.03     

รวมค่าใชจ้า่ยในการด าเนินงาน 103,590,359.46 21.40   82,291,311.16   20.84   

ก าไรสทุธิ 75,001,800.80   25.28   112,363,558.23 28.47   

(8)

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนนทบุรี จ ากัด

งบก าไรขาดทุน (ตอ่)

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ตลุาคม 2558



ปี 2558 ปี 2557

บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรสทุธิ 75,001,800.80     112,363,558.23   

รายการปรับปรุงเพ่ือกระทบยอดก าไรสทุธิเป็นเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาสินทรัพย ์ 1,625,877.99        1,876,916.82        

หนีส้งสัยจะสูญ - ลูกหนีคู่้สัญญาซ้ือขายสลากกนิแบ่งรัฐบาล 45,285,162.50      31,699,613.75      

หนีส้งสัยจะสูญ - ลูกหนีเ้งินกู้ (เกนิความต้องการ) (2,144,194.72) (582,859.23)

หนีส้งสัยจะสูญ - ลูกหนีร้ะหว่างด าเนินคดี 443,802.50          0.00

หนีส้งสัยจะสูญ - ลูกหนีต้ามค าพิพากษา  (เกนิความต้องการ) (650,896.98) 0.00

หนีส้งสัยจะสูญ - ดอกเบีย้เงินให้กู้ค้างรับ  (เกนิความต้องการ) (1,064,873.89) (5,074,621.94)

เงินฝากสหกรณ์เครดิตยเูนีย่นคลองจั่น จ ากดั ส่วนของดอกเบีย้ (2,054,770.81) 0.00

เงินฝากสหกรณ์เครดิตยเูนีย่นคลองจั่น จ ากดั สงสัยจะสูญ 2,054,770.81        0.00

ส ารองบ าเหน็จเจา้หน้าที่ 1,742,300.00        1,959,610.00        

ดอกเบีย้เงินจา่ยเงินกู้ (2,067,205.00) (1,212,997.62)

ดอกเบีย้เงินฝากค้างรับ (11,215,469.58) (10,691,236.49)

ค่าเบีย้ประกนัภัยจา่ยล่วงหน้า 71,952.97            (36,568.36)

ค่าเคร่ืองเขยีนแบบพิมพ์ใชไ้ป 651,683.17          556,686.61          

ดอกเบีย้ต๋ัวสัญญาใชเ้งินค้างรับ  (50,684.93) 0.00

ค่าใชจ้า่ยค้างจา่ย 1,071,456.00        (29,550.70)

ภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่า่ยค้างจา่ย 25,843.70            0.00

เงินสมทบกองทุนประกนัสังคมค้างจา่ย 39,808.00            0.00

ดอกเบีย้จา่ยเงินกู้ยมืค้างจา่ย 320,466.97          882,876.70          

ดอกเบีย้เงินรับฝากค้างจา่ย  18,691,810.19      13,152,770.81      

ทุนสวัสดิการชว่ยเหลือสมาชกิ 1,450,958.90        0.00

ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลง

ในสนิทรัพยแ์ละหน้ีสนิด าเนินงาน 129,229,598.59   144,864,198.58   

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนนทบุรี จ ากัด

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ตลุาคม 2558
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ปี 2558 ปี 2557

บาท บาท

สนิทรัพยด์ าเนินงาน

เงินสดจา่ยเงินกู้แกส่มาชกิ (1,948,624,711.39) (1,703,432,112.59) 

เงินสดรับจากลูกหนีส้มาชกิ 1,828,008,688.12  1,582,914,398.38  

เงินสดจา่ยเงินให้กู้แกส่หกรณ์อื่น (300,000,000.00) (229,000,000.00)

เงินสดรับจากเงินให้กู้แกส่หกรณ์อื่น 468,323,510.27    243,172,920.00    

เงินสดรับลูกหนีไ้ม่กอ่ให้เกดิรายได้ 2,144,194.72        6,360,992.44        

ลูกหนีตั้วแทนหักเงินส่ง 5,257,264.60        (1,793,757.37)

เงินสดรับจากลูกหนีร้ะหว่างด าเนินคดี 1,054,438.25        2,848,310.25        

ลูกหนีร้ะหว่างด าเนินคดี (เพิม่) (1,003,895.00) (2,580,080.25)

ลูกหนีต้ามค าพิพากษา (เพิม่) (1,206,357.00) (4,380,983.75)

ลูกหนีต้ามค าพิพากษา ลด 10,300,384.20      4,466,153.62        

ลูกหนีส้วัสดิการน้ ามัน ลด 0.00 5,821.70             

ดอกเบีย้เงินให้กู้แกส่มาชกิค้างรับ 3,008,852.68        252,335.38          

ดอกเบีย้ค้างรับตามค าพิพากษา 0.00 2,653,301.74        

ดอกเบีย้เงินลงทุนค้างรับ 0.00 10,452,054.80      

เงินสดจา่ยค่าเบีย้ประกนัภัยจา่ยล่วงหน้า (36,010.46) 0.00

เงินสดจา่ยค่าเบีย้ประกนัสมาชกิจา่ยล่วงหน้า (7,785,027.60) 0.00

เงินสดจา่ยเงินทดรองจา่ย (15,000.00) 0.00

เงินสดจา่ยเงินทดรองจา่ย - ทุนสาธารณประโยชน์ (305,000.00) (760,000.00)

เงินสดจา่ยเงินทดรองจา่ย - ด าเนินคดี (885,151.00) (816,104.00)

เงินสดจา่ยค่าเคร่ืองเขยีนแบบพิมพ์  (569,022.55) (599,313.96)

เงินรอเรียกเกบ็ (2,267.00) (2,016.85)

เงินสดรับดอกเบีย้เงินฝากค้างรับ 14,609,907.06      0.00

เงินฝากสหกรณ์เครดิตยเูนีย่นคลองจั่น จ ากดั 0.00 (9,386,122.71)

งบกระแสเงินสด (ตอ่)

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนนทบุรี จ ากัด

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ตลุาคม 2558

(10)



ปี 2558 ปี 2557

บาท บาท

หน้ีสนิด าเนินงาน

เงินสดจา่ยเงินรอตรวจสอบ (38,518,055.69) (20,770,076.39)

เงินสดรับเงินรอตรวจสอบ 36,532,533.04      29,232,686.48      

เงินสดจา่ยค่าใชจ้า่ยค้างจา่ย (987,775.00) 0.00

เงินสดจา่ยภาษีเงินได้หัก ณ ทีจ่า่ยค้างจา่ย (18,170.00) (104,860.00)

เงินประกนัสังคมรอน าส่ง (42,998.00) 7,028.00             

เงินสดจา่ยเงินรอจา่ยคืน  (19,384,447.42) (27,521,324.90)

เงินสดรับเงินรอจา่ยคืน  20,972,970.67      21,299,229.87      

เงินสดจา่ยดอกเบีย้เงินรับฝากค้างจา่ย  (13,152,770.81) (8,962,870.72)

เงินสดจา่ยส ารองบ าเหน็จเจา้หน้าที่ (87,780.00) (2,653,800.00)

รายได้รับล่วงหน้า 72,527.48            0.00

ค่าตอบแทนสิทธิการเชา่ (150,000.00) (150,000.00)

เงินสดสทุธิไดม้า  (ใชไ้ป)  จากกิจกรรมด าเนินงาน 186,740,430.76   35,616,007.75     

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินสดจา่ยซ้ือต๋ัวสัญญาใชเ้งิน (2,960,000,000.00) (1,980,000,000.00)

เงินสดรับจากการไถถ่อนต๋ัวสัญญาใชเ้งิน 3,020,000,000.00  1,770,000,000.00  

เงินสดจา่ยซ้ือหุน้ ชสอ. จ ากดั (4,000,000.00) (278,500.00)

เงินสดจา่ยซ้ือหุน้สหกรณ์ครูไทย จ ากดั 0.00 (23,500.00)

เงินสดจา่ยซ้ือทีดิ่น (10,000,000.00) 0.00

เงินสดจา่ยซ้ือเคร่ืองใชส้ านักงาน (950,172.68) (788,272.79)

เงินสดจา่ยเงินประกนัสัญญาจดัจา้ง (12,500.00) (37,500.00)

เงินสดรับเงินประกนัสัญญาจดัจา้ง 9,600.00             0.00

เงินสดสทุธิ (ไดม้า) ใชไ้ปจากกิจกรรมลงทุน 45,046,927.32     (211,127,772.79)

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนนทบุรี จ ากัด

งบกระแสเงินสด (ตอ่)

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ตลุาคม 2558
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ปี 2558 ปี 2557

บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน  

เงินสดรับเงินกู้ยมืต๋ัวสัญญาใชเ้งิน 0.00 2,180,000,000.00  

เงินสดจา่ยช าระต๋ัวสัญญาใชเ้งิน (500,000,000.00) (2,280,000,000.00)

เงินสดรับจากเงินรับฝากจากสมากชกิ 1,522,623,508.81  1,339,790,135.21  

เงินสดจา่ยคืนเงินรับฝากจากสมาชกิ (1,279,274,284.96) (888,680,142.26)

เงินสดรับจากเงินรับฝากสหกรณ์อื่น 6,248,463.34        8,861,247.85        

เงินสดจา่ยคืนเงินรับฝากสหกรณ์อื่น (4,058,894.26) (9,780,948.14)

เงินสดจา่ยช าระเงินกู้ยมื สอ.มหิดล จ ากดั (218,200,000.00) (142,800,000.00)

เงินสดจา่ยช าระเงินกู้ยมื ชสอ. จ ากดั (109,728,871.34) (87,096,600.00)

รับเงินกู้ ชสอ. จ ากดั 407,997,700.00    139,048,958.57    

เงินสดจา่ยช าระเงินกู้ยมื สอ.มศว. จ ากดั (103,270,000.00) (20,040,000.00)

รับเงินกู้ สอ.มศว. จ ากดั 50,000,000.00      0.00

เงินสดจา่ยช าระเงินกู้ยมื สอ.จฬุาลงกรณ์ฯ จ ากดั (6,000,000.00) 0.00

รับเงินกู้ สอ.จฬุาลงกรณ์ฯ จ ากดั 100,000,000.00    0.00

เงินสดจา่ยเงินเฉล่ียคืน (8,975,208.75) (8,033,768.25)

เงินสดจา่ยเงินปันผล (88,123,869.50) (86,819,353.50)

เงินสดรับทุนเรือนหุน้ 146,386,190.00    151,432,640.00    

เงินสดจา่ยทุนเรือนหุน้ (178,413,350.00) (200,296,860.00)

เงินสดจา่ยทุนสาธาณประโยชน์ (831,784.09) (476,125.02)

เงินสดจา่ยทุนกอ่สร้างสะพาน (43,500.00) (43,500.00)

เงินสดรับ (จา่ย) กองทุนสวัสดิการจากสมาชกิจากการค้าสลากกนิแบ่งรัฐบาล (926,556.48) 48,000.00            

เงินสดรับเงินหลักประกนัเจา้หน้าที่ 179,686.66          314,036.76          

เงินสดจา่ยเงินหลักประกนัเจา้หน้าที่ (168,404.41) (178,891.76)

เงินสดจา่ยค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์ (10,000.00) (10,000.00)

เงินสดจา่ยโบนัสกรรมการและเจา้หน้าที่ (1,900,000.00) (1,750,000.00)

ทุนส ารองเพิม่(โอนปันผล-เฉล่ียคืน) 0.00 1,202,036.79        

เงินสดสทุธิไดม้า (ใชไ้ป) จากกิจกรรมจดัหาเงิน (266,489,174.98) 94,690,866.25     

เงินสดสทุธิ  เพ่ิมขึน้ (ลดลง)    (34,701,816.90) (80,820,898.79)

เงินสด ณ วนัตน้ปี 611,254,563.19   692,075,461.98   

เงินสด ณ วนัสิน้ปี 576,552,746.29   611,254,563.19   

สหกรณ์ออมทรัพยค์รูนนทบุรี จ ากัด

งบกระแสเงินสด (ตอ่)

ส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ตลุาคม 2558
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1. สรปุนโยบายการบญัชีที่ส าคัญ

1.1 สหกรณ์ฯ บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง

1.2 สหกรณ์ฯ รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจ านวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยคูณด้วยจ านวนเงินต้นที่ค้างช าระ

ตามระยะเวลาที่กู้ยมื

1.3 สหกรณ์ฯ ต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไวใ้นจ านวนที่เพยีงพอส าหรับการขาดทุน ซ่ึงอาจเกิดขึ้นโดยการพจิารณาลูกหนี้แต่ละรายที่ค้างอยู่

ณ วนัส้ินปี

1.4 สหกรณ์ฯ ได้ต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไวใ้นระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้

และการเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544  

1.5 สหกรณ์ฯ ต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้คู่สัญญาซ้ือขายสลากกินแบ่งรัฐบาล ไวใ้นจ านวนที่เพยีงพอส าหรับความเสียหายที่อาจเกิด

ขึ้นเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่ปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป โดยปีที่ 1 คิดอัตราร้อยละ 5 ปีที่ 2 คิดอัตราร้อยละ 

6 ปีที่ 3 คิดอัตราร้อยละ 7 ปีที่ 4 คิดอัตราร้อยละ 10 ปีที่ 5 ถึงปีที่ 7 คิดอัตราร้อยละ 11 ปีที่ 8 ถึงปีที่ 10 คิดอัตราร้อยละ 13 

ตามหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0404/7064 ลงวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2555

1.6 สหกรณ์ฯ ตีราคาวสัดุคงเหลือตามราคาทุน

1.7 ค่าเส่ือมราคาอาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยวธิเีส้นตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด ทั้งนี้ยกเวน้ที่ดิน

1.8 เงินลงทุนระยะส้ัน/เงินลงทุนระยะยาว ที่เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพยท์ี่ไม่อยูใ่นความต้องการของตลาด แสดงด้วยราคาทุน  

1.9 ค่าซ่อมบ ารุง  ค่าซ่อมแซม  รวมทั้งการซ้ือมาเปล่ียนแทนส าหรับรายการยอ่ยๆ ถือเป็นค่าใช้จ่ายหักจากรายได้  

1.10 เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท เงินฝากสหกรณ์ทุกประเภท ทั้งนี้รวมถึง

เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์ทุกประเภทที่น าไปเป็นหลักทรัพยค้์ าประกันหนี้สินด้วย

1.11 เงินทดรองจ่าย - ทุนสาธารณประโยชน์ เป็นเงินที่สหกรณ์ฯ ได้จ่ายทดรองให้กับทายาทที่สมาชิกถึงแก่กรรม ตามมติที่ประชุม

ชุดที่ 55 คร้ังที่ 11/2557 ลงวนัที่ 25 กันยายน 2557 ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2558  มียอดคงเหลือ จ านวน 305,000.00 บาท

2. เงินฝากสหกรณเ์ครดิตยูเน่ียนคลองจั่น จ ากัด

2.1 เงินฝาก สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนคลองจั่น จ ากัด จ านวน 290,655,665.58 บาท บัญทึกบัญชีด้วยจ านวนเงินคงเหลือตามบัญชี 

ณ วนัส้ินปีทางบัญชีปัจจุบัน ซ่ึงรวมดอกเบี้ยแล้ว จ านวน 9,102,856.22 บาท เนื่องจากสหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนคลองจั่น จ ากัด อยูใ่น

ระหวา่งการฟื้นฟกูิจการ เพื่อให้สามารถด าเนินงานได้ต่อเนื่องตามปกติ ประกอบกับสหกรณ์ฯ ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ 

เพื่อแก้ปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงิน โดยคงเงินฝากไวท้ี่สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ซ่ึงเป็นไปตามมติที่ประชุมระหวา่ง

คณะกรรมการด าเนินการชั่วคราวกับสหกรณ์ผู้ฝากเงิน เมื่อวนัที่ 27 พฤศจิกายน 2556

2.2 สหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ได้โอนดอกเบี้ยเงินฝาก (เล่ม 1) จ านวน   9,102,856.22 บาท เข้าบัญชีเงินฝากสหกรณ์

เครดิตยเูนี่ยนคลองจั่น จ ากัด (เล่ม 2) ซ่ึงสหกรณ์ฯ ได้บันทึกบัญชีด้วยจ านวนเงินคงเหลือตามบัญชี ณ วนัส้ินปีทางบัญชี  นอกจากนี้

เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ และผลประโยชน์ของสมาชิก นายทะเบียนสหกรณ์จึงผ่อนผันให้สหกรณ์ฯ

ต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตามจ านวนดอกเบี้ยเงินฝากที่เกิดขึ้นในปีบัญชีปัจจุบันทั้งจ านวน เป็นเงิน  2,054,770.81 บาท

ตามหนังสือที่ กษ.0404/ว.9 ลงวนัที่  19 มกราคม  2558 เร่ือง วธิปีฏิบัติทางบัญชีกรณีสหกรณ์น าเงินฝากไวก้ับสหกรณ์

เครดิตยเูนี่ยนคลองจั่น จ ากัด (ดูหมายเหตุ 11)

สหกรณอ์อมทรพัย์ครนูนทบรุ ีจ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรบัปสีิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558
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3. เงินสดและเงินฝากธนาคาร   ประกอบด้วย

ป ี2558 ป ี2557

บาท บาท

เงินสด 909,889.40         179,840.70         

เงินฝากธนาคาร

กระแสรายวนั 1,899,040.02      2,695,748.52      

ออมทรัพย์ 65,365,467.07     102,330,443.29   

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 68,174,396.49    105,206,032.51  

4. เงินฝากสหกรณอ่ื์น   ประกอบด้วย

ป ี2558 ป ี2557

บาท บาท

ประเภทเงินฝากออมทรพัย์

สหกรณ์ออมทรัพยพ์นักงานรถเมล์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด 130,500,000.00   136,100,000.00   

ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ ากัด (เล่ม 1) 251,000,000.00   252,000,000.00   

ชุมนุมร้านสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ ากัด (เล่ม 2) 13,878,349.80     4,948,530.68      

สหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจ จ ากัด 113,000,000.00   113,000,000.00   

รวมเงินฝากสหกรณอ่ื์น 508,378,349.80  506,048,530.68  

5.  เงินลงทุน   ประกอบด้วย

ป ี2558 ป ี2557

บาท บาท

ราคาทุน ราคาทุน

เงินลงทุนระยะสั้น

เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

ต๋ัวสัญญาใช้เงิน - ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากัด 170,000,000.00   230,000,000.00   

รวมเงินลงทุนระยะสั้น 170,000,000.00  230,000,000.00  

เงินลงทุนระยะยาว

เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด

หุ้นบริษัทสหประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) 220,000.00         220,000.00         

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากัด 7,835,500.00      3,835,500.00      

หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยค์รูไทย จ ากัด 36,400.00          36,400.00          

รวมเงินลงทุนระยะยาว 8,091,900.00     4,091,900.00     

(14)



5.  เงินลงทุน   ประกอบด้วย (ต่อ)

ตามงบการเงินของ บริษัท สหประกันชีวติ จ ากัด (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 มีผลขาดทุนสะสม 377,754,441.00 บาท  

และมีมูลค่าหุ้นคงเหลือหุ้นละ 4.38 บาท โดยมีราคาตามมูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท

การลงทุนดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการพฒันาการ

สหกรณ์แห่งชาติ เร่ือง " ข้อก าหนดการฝากหรือการลงทุนอยา่งอื่นของสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2558 " 

6.  เงินให้กู้ยืม-สุทธ ิ   ประกอบด้วย

ระยะสัน้ ระยะยาว ระยะสัน้ ระยะยาว

เงนิให้กู้ยืม - ปกติ

เงินให้กูแ้ก่ สอ.ครูยโสธร จ ากัด 25,900,000.00      79,900,000.00       20,400,000.00       71,100,000.00       

เงินให้กู้แก่ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวังขนาย จ ากัด 51,000,000.00      96,300,000.00       20,400,000.00       77,900,000.00       

เงินให้กูแ้ก่ สหกรณ์เครดิตยเูนีย่นเวลธ จ ากัด 723,510.27          3,372,979.46        1,080,000.00        3,740,000.00        

เงินให้กูแ้ก่ สอ.พนักงานรถเมล์องค์การขนส่ง

มวลชนกรุงเทพ จ ากัด 0.00 0.00 33,600,000.00       72,300,000.00       

เงินให้กูแ้ก่ สอ.ครูบุรีรัมย ์จ ากัด 0.00 0.00 32,400,000.00       73,600,000.00       

เงินให้กูแ้ก่ สอ.ครูปทุมธานี จ ากัด 0.00 0.00 12,000,000.00       7,000,000.00        

ลูกหนีเ้งินกูฉุ้กเฉิน 548,687,854.95     0.00 546,040,859.05     0.00

ลูกหนีเ้งินกูส้ามัญ 425,025,358.34     2,763,995,624.04  408,998,813.19     2,632,703,081.27   

ลูกหนีเ้งินกูพ้ิเศษ 130,061,899.91     2,055,871,426.52  126,898,213.94     2,088,385,173.04   

รวมเงนิให้กู้ยืม - ปกติ 1,181,398,623.47 4,999,440,030.02 1,201,817,886.18 5,026,728,254.31 

เงนิให้กู้ยืม - ไม่ก่อให้เกิดรายได้

ลูกหนีเ้งินกูฉุ้กเฉิน 342,680.55          0.00 967,976.00           0.00

ลูกหนีเ้งินกูส้ามัญ 4,984,313.14        0.00 5,319,911.06        0.00

ลูกหนีเ้งินกูพ้ิเศษ 0.00 0.00 1,183,301.35        0.00

5,326,993.69       0.00 7,471,188.41       0.00

รวมเงนิให้กู้ยืม 1,186,725,617.16 4,999,440,030.02 1,209,289,074.59 5,026,728,254.31

หัก ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ 5,326,993.69        0.00 7,471,188.41        0.00

รวมเงนิให้กู้ยืม - สุทธิ 1,181,398,623.47 4,999,440,030.02 1,201,817,886.18 5,026,728,254.31 

ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2558 ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ จ านวน 5,326,993.69 บาท เป็นค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 

จ านวน 342,680.55 บาท และลูกหนี้เงินกู้สามัญ จ านวน 4,984,313.14 บาท  

ปี 2558 ปี 2557

บาท บาท

รวมเงนิให้กู้ยืม - ไม่ก่อให้เกิดรายได้
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7.  ลูกหน้ีระยะสั้น-สุทธ ิ   ประกอบด้วย

ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว

ลูกหนี้ระหวา่งด าเนินคดี 2,529,537.00     0.00 2,580,080.25      0.00

ลูกหนี้ตามค าพพิากษา 36,556,988.63    0.00 45,651,015.83    0.00

ลูกหนี้อื่น 4,380,938.81     0.00 4,380,938.81      0.00

ลูกหนี้ตัวแทนเงินหักส่ง 8,776,412.20     0.00 14,033,676.80    0.00

ลูกหนี้สวสัดิการน้ ามัน 4,845.55           0.00 4,845.55            0.00

รวม 52,248,722.19   0.00 66,650,557.24   0.00

หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 35,027,476.18    0.00 35,234,570.66    0.00

ลูกหน้ีระยะสั้น - สุทธิ 17,221,246.01   0.00 31,415,986.58   0.00

ณ วนัที่ 31 ตุลาคม 2558 ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ แยกเป็นค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้ระหวา่งด าเนินคดี จ านวน 2,529,537.00 

บาท ลูกหนี้ตามค าพพิากษา จ านวน 28,117,000.37 บาท และลูกหนี้อื่น จ านวน 4,380,938.81 บาท

8.  ลูกหน้ีคู่สัญญาซ้ือขายสลากกินแบง่รฐับาลระหว่างด าเนินคด-ีสุทธ ิ   ประกอบด้วย

ป ี2558 ป ี2557

บาท บาท

ลูกหนี้คู่สัญญาซ้ือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลระหวา่งด าเนินคดี 496,000,000.00  496,000,000.00  

หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ 126,798,455.00  81,513,292.50    

ลูกหนี้คู่สัญญาซ้ือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลระหวา่งด าเนินคดี - สุทธิ 369,201,545.00 414,486,707.50 

ตามหนังสือส านักงานที่ดินจังหวดัน่าน สาขาปัว ที่ นน 0019.01.01/827 ลงวนัที่ 11 กรกฎาคม 2555 แจ้งผลการตรวจสอบ

ราคาประเมินที่ดินจ านวน 72 แปลง เนื้อที่ 989 ไร่ 3 งาน 7 ตารางวา ต้ังอยูใ่นเขตพื้นที่อ าเภอเชียงกลาง จังหวดัน่าน มีราคาประเมิน

ทั้งส้ิน 43,148,375.00 บาท ซ่ึงไม่เพยีงพอต่อมูลค่าความเสียหายลูกหนี้คู่สัญญาซ้ือขายสลากกินแบ่งรัฐบาล จ านวน 496,000,000.00 

บาท คงเหลือลูกหนี้คู่สัญญาซ้ือขายสลากกินแบ่งรัฐบาล หลังหักราคาประเมินของหลักทรัพยค้์ าประกัน จ านวน 452,851,625.00 บาท 

เพื่อบรรเทาผลกระทบที่สมาชิกจะได้รับจากการต้ังค่าเผ่ือมูลค่าความเสียหาย สหกรณ์ฯ จึงขอผ่อนผันการต้ังค่าเผ่ือมูลค่าความเสียหาย 

เป็นระยะเวลา 10 ปี ตามหนังสือ ที่ สอ.นบ. 663/255 ลงวนัที่ 26 ตุลาคม 2555

ตามหนังสือกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ กษ 0404/7064 ลงวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2555 เห็นควรให้สหกรณ์ฯ ได้รับการผ่อนผัน

การต้ังค่าเผ่ือค่าความเสียหายเงินมัดจ าสลากกินแบ่งรัฐบาล จ านวน 452,851.625.00 บาท ในระยะเวลา 10 ปี นับต้ังแต่ปีบัญชีส้ินสุด

วนัที่ 31 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป โดยปีที่ 1 ต้ังค่าเผ่ือมูลค่าความเสียหายฯ ในอัตราร้อยละ 5 ปีที่ 2 ร้อยละ 6 ปีที่ 3 ร้อยละ 7 ปีที่ 4 

ร้อยละ 10 ปีที่ 5 ถึงปีที่ 7 ร้อยละ 11 และปีที่ 8 ถึงปีที่ 10 ร้อยละ 13 ซ่ึงท าให้สหกรณ์ฯ สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกได้

ไม่ต่ ากวา่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 1 ปี ในระหวา่งปี 2558 สหกรณ์ฯ ต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น อีกร้อยละ 5 คิดเป็นจ านวน 

45,285,162.50 บาท รวมต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ รวม 4 ปี จ านวน 126,798,455.00 บาท

ป ี2558 ป ี2557

บาท บาท
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9. ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรบั-สุทธ ิ ประกอบด้วย ป ี2558 ป ี2557

บาท บาท

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ 2,017,199.94      2,958,847.62      

หัก ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ 1,868,388.11      2,933,262.00      

 ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรบั-สุทธิ 148,811.83       25,585.62         

10.  สินทรพัย์หมุนเวียนอ่ืน   ประกอบด้วย

ป ี2558 ป ี2557

บาท บาท

ดอกเบี้ยเงินให้กู้ลูกหนี้ตามค าพพิากษาค้างรับ 24,917,590.49    23,136,182.77    

หัก ค่าเผ่ือดอกเบี้ยเงินให้กู้ลูกหนี้ตามค าพพิากษาค้างรับ 24,917,590.49    23,136,182.77    

0.00 0.00

ดอกเบี้ยเงินฝากค้างรับ 11,215,469.58    14,609,907.06    

ดอกเบี้ยต๋ัวสัญญาใช้เงินค้างรับ 50,684.93          0.00

ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า 37,137.73          73,080.24          

ค่าเบี้ยประกันชีวติสมาชิกจ่ายล่วงหน้า 7,785,027.60      0.00

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (เพยท์ัช) 50,000.00          50,000.00          

เคร่ืองเขียนแบบพมิพ์ 255,226.28        337,886.90        

เงินทดรองจ่าย 15,000.00          0.00

เงินทดรองจ่าย - ทุนสาธารณประโยชน์ 305,000.00        760,000.00        

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเรียกเก็บ 922,500.00        922,500.00        

เงินรอเรียกเก็บ 5,324.25            3,057.25            

รวมสินทรพัย์หมุนเวียนอ่ืน 20,641,370.37   16,756,431.45   

11.  เงินฝากสหกรณเ์ครดิตยูเน่ียนคลองจั่น จ ากัด-สุทธ ิ ประกอบด้วย

ป ี2558 ป ี2557

บาท บาท

เงินฝากสหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนคลองจั่น จ ากัด 290,655,665.58  288,600,894.77  

หัก ค่าเผ่ือเงินฝากสหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนคลองจั่น จ ากัด สงสัยจะสูญ 2,054,770.81      0.00

เงินฝากสหกรณเ์ครดิตยูเน่ียนคลองจั่น จ ากัด-สุทธิ 288,600,894.77 288,600,894.77 

เงินฝากสหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนคลองจั่น จ ากัด จ านวน 290,655,665.58 บาท บันทึกบัญชีด้วยจ านวนเงินคงเหลือตามบัญชี 

ณ วนัส้ินปีทางบัญชี ซ่ึงรวมดอกเบี้ยเงินฝากไวแ้ล้ว ซ่ึงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินส าหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ 

สภาวชิาชีพบัญชีในพระบรมราชูปภัมภ์ ยอ่หน้าที่ 22 ก าหนดให้ต้องต้ังค่าเผ่ือเงินฝากสหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนคลองจั่น จ ากัด สงสัยจะสูญ

เต็มจ านวนทั้งส่วนที่เป็นเงินฝากและดอกเบี้ย อยา่งไรก็ตามเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ และผลประโยชน์

ของสมาชิก นายทะเบียนสหกรณ์จึงผ่อนผันให้สหกรณ์ฯ ต้ังค่าเผ่ือเงินฝากสหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนคลองจั่น จ ากัด สงสัยจะสูญ
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11.  เงินฝากสหกรณเ์ครดิตยูเน่ียนคลองจั่น จ ากัด-สุทธ ิ ประกอบด้วย (ต่อ)

ตามจ านวนดอกเบี้ยเงินฝากที่เกิดขึ้นในปีบัญชีปัจจุบันทั้งจ านวน เป็นเงิน 2,054,770.81 บาท ตามหนังสือที่ กษ.0404/ว.9 ลงวนัที่ 

19 มกราคม 2558 เร่ือง วธิปีฏิบัติทางบัญชีกรณีสหกรณ์น าเงินฝากไวก้ับสหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนคลองจั่น จ ากัด

12. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์- สุทธ ิ   ประกอบด้วย

ป ี2558 ป ี2557

บาท บาท

ที่ดิน 29,733,273.00    19,733,273.00    

อาคาร 1,423,288.67      2,015,363.48      

สะพานข้ามคลอง 2,274,854.79      2,416,354.79      

ยานพาหนะ 712,438.15        1,011,678.15      

อุปกรณ์ 1,973,028.94      1,615,919.44      

รวมที่ดิน อาคารและอุปกรณ ์- สุทธิ 36,116,883.55   26,792,588.86   

สหกรณ์ฯ มีค่าเส่ือมราคาทรัพยสิ์นส าหรับรอบปีทางบัญชี 2558 และ 2557 จ านวน 1,625,877.99 และ 1,876,916.82 บาท 

ตามล าดับ

13. สินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน    ประกอบด้วย

ป ี2558 ป ี2557

บาท บาท

เงินทดรองจ่ายด าเนินคดี 3,589,699.00      2,704,548.00      

เงินประกันไฟฟา้ 58,600.00          58,600.00          

เงินประกันการใช้น้ า 1,000.00            1,000.00            

รวมสินทรพัย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,649,299.00     2,764,148.00     

14. เงินกู้ยืมระยะสั้น    ประกอบด้วย

ป ี2558 ป ี2557

บาท บาท

ต๋ัวสัญญาใช้เงิน - ธนาคารออมสิน สาขาติวานนท์ 0.00 500,000,000.00  

เงินกู้ยมื-สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลัยศรีนรินทรวโิรฒ จ ากัด 15,000,000.00    0.00

รวมเงินกู้ยืมระยะสั้น 15,000,000.00   500,000,000.00 

ในระหว่างป ีสหกรณฯ์ มีวงเงินกู้ยืม ดังน้ี

สหกรณ์ฯ มีวงเงินกู้ยมืประเภท ต๋ัวสัญญาใช้เงิน กับ ธนาคารออมสิน สาขา ติวานนท์ วงเงิน 500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 

4.75 - 5.00 ต่อปี ระยะเวลาไถ่ถอนภายใน 3  เดือน  

เงินกู้ยมืเงินจากสหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ จ ากัด วงเงิน 50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 

4.60 - 4.75 ต่อปี

วงเงินกู้ยมืดังกล่าวมีคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ฯ เป็นผู้ค้ าประกัน
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15. เงินรบัฝาก    ประกอบด้วย

ป ี2558 ป ี2557

สมาชิก บาท บาท

เงินฝากออมทรัพย์ 124,989,839.33     127,415,172.76     

เงินฝากออมทรัพยพ์เิศษ 3,537,721,686.84   3,291,947,129.56   

รวมเงินรับฝากจากสมาชิก 3,662,711,526.17   3,419,362,302.32   

สหกรณอ่ื์น

เงินฝากออมทรัพย์ 486,282.13           751,913.26           

เงินฝากออมทรัพยพ์เิศษ 70,163,234.24       67,708,034.03       

รวมเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น 70,649,516.37       68,459,947.29       

รวมเงินรบัฝากทั้งสิ้น 3,733,361,042.54 3,487,822,249.61 

16. เงินกู้ยืมระยะยาว    ประกอบด้วย

ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี ภายใน 1 ปี เกิน 1 ปี

เงินกู้ยืม - สอ.มหาวิทยาลัยมหดิล จ ากัด (ปานกลาง) 0.00 0.00 79,400,000.00      0.00

เงินกู้ยืม - สอ.มหาวิทยาลัยมหดิล จ ากัด (ยาว) 0.00 0.00 20,400,000.00      118,400,000.00    

เงินกู้ยืม - ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จ ากัด (1) 95,972,400.00     591,809,757.43    95,972,400.00      687,985,328.77    

เงินกู้ยืม - ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จ ากัด (2) 66,667,200.00 327,777,200.00 0.00 0.00

เงินกู้ยืม - สอ.มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ จ ากัด (ยาว) 0.00 0.00 20,040,000.00 48,230,000.00

เงินกู้ยืม - สอ.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ ากัด 24,000,000.00     70,000,000.00      0.00 0.00

รวมเงินกู้ยืมระยะยาว 186,639,600.00   989,586,957.43   215,812,400.00   854,615,328.77   

ในระหว่างป ีสหกรณฯ์ มีวงเงินกู้ยืม ดังน้ี

1) สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลัยมหิดล จ ากัด (ระยะปานกลาง) จ านวน 365 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.85-5.05 ต่อปี 

ช าระเสร็จส้ินในระหวา่งปี

2) สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลัยมหิดล จ ากัด (ระยะยาว) จ านวน  200 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00-5.15 ต่อปี  

ช าระเสร็จส้ินในระหวา่งปี

3) สหกรณ์ออมทรัพยม์หาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ จ ากัด (ระยะยาว) จ านวน 100 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.95 ต่อปี 

ช าระเสร็จส้ินในระหวา่งปี

4) ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากัด (สัญญาที่ 1 ระยะยาว) จ านวน 934,731,328.77 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ  

5.15-5.25  ต่อปี 

ปี 2558 ปี 2557
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บาท บาท

ถึงก าหนดช าระ ถึงก าหนดช าระ



16. เงินกู้ยืมระยะยาว    ประกอบด้วย (ต่อ)

ในระหว่างป ีสหกรณฯ์ มีวงเงินกู้ยืม ดังน้ี (ต่อ)

5) ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากัด (สัญญาที่ 2 ระยะปานกลาง) จ านวน 400 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 

4.60 ต่อปี 

6) สหกรณ์ออมทรัพยจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย จ ากัด จ านวน 100 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.50 ต่อปี

วงเงินกู้ยมืดังกล่าวมีคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ฯ เป็นผู้ค้ าประกัน

17. หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน   ประกอบด้วย

ป ี2558 ป ี2557

บาท บาท

สวสัดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก 10,800,000.00    9,999,999.99      

เงินรอจ่ายคืน 3,723,952.25      2,193,845.90      

เงินรอตรวจสอบ 6,016,049.19      8,462,610.09      

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 1,337,922.97      933,775.00        

ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย 18,691,810.19    13,152,770.81    

เงินประกันสังคมรอน าส่ง 39,808.00          42,998.00          

ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 948,343.70        940,670.00        

เงินประกันสัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง 22,100.00          25,000.00          

เงินสนับสนุนสหกรณ์บริการ 144,400.00        144,400.00        

เงินเฉล่ียคืนค้างจ่าย 279,618.00        109,592.50        

เงินปันผลค้างจ่าย 1,718,891.75      731,214.50        

กองทุนสวสัดิการสมาชิกจากการค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล 0.00 926,556.48        

รวมหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 43,722,896.05   37,663,433.27   

18. หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน   ประกอบด้วย

ป ี2558 ป ี2557

บาท บาท

ส ารองบ าเหน็จเจ้าหน้าที่ 14,050,480.00    12,395,960.00    

เงินประกันค่าเช่าที่ดิน 200,000.00        200,000.00        

เงินประกันความเสียหายเจ้าหน้าที่ 1,713,522.77      1,702,240.52      

รายได้รอการรับรู้ 2,622,527.48      2,700,000.00      

ทุนเพื่อก่อสร้างสะพาน 699,336.99        742,836.99        

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 19,285,867.24   17,741,037.51   
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19. ทุนสะสมตามข้อบงัคับ ระเบยีบ และอ่ืนๆ   ประกอบด้วย

ป ี2558 ป ี2557

บาท บาท

ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 679,281.43        664,563.28        

ทุนสาธารณประโยชน์ 1,814.15            2,639.35            

รวมทุนสะสมตามข้อบงัคับ ระเบยีบ และอ่ืนๆ 681,095.58       667,202.63       

20. การด ารงสินทรพัย์สภาพคล่องของสหกรณ ์  ประกอบด้วย

เมื่อวนัที่ 31 ตุลาคม 2558 อัตราการด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องของสหกรณ์คิดเป็นร้อยละ 5.29 ของยอดเงินฝากทั้งหมด 

จึงถือได้วา่สหกรณ์ฯ ได้มีการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วา่ด้วย เร่ือง ก าหนดอัตราการด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่อง

ของสหกรณ์ลงวนัที่ 31 ตุลาคม 2550 ซ่ึงมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วนัที่ 17 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป

21. การจัดประเภทบญัชีใหม ่  ประกอบด้วย

งบการเงินบางรายการส าหรับปี 2557 ที่น ามาเปรียบเทียบได้จัดประเภทรายการใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการแสดงรายการ

ในงบการเงินส าหรับปี 2558 โดยไม่มีผลกระทบต่อก าไร (ขาดทุน) สุทธ ิหรือ ส่วนทุนของสหกรณ์ฯ ตามที่ได้รายงานไปแล้ว

22. คดีความ

สหกรณ์ฯ ได้ด าเนินธรุกิจจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจ าหน่ายไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 33(1) 

และไม่เป็นไปตามวตัถุประสงค์ของการจัดต้ังสหกรณ์ฯ ซ่ึงสหกรณ์ฯ ได้รับผลกระทบจากธรุกิจดังกล่าว ท าให้มีการฟอ้งร้องด าเนินคดี

แบ่งเป็น 2 คดี ดังนี้

1 สหกรณ์ฯ เป็นโจทก์ยืน่ฟอ้ง บริษัท เทวาสิทธ ิพฆิเนศ จ ากัด และ พวก เนื่องจากมีการซ้ือขายสลากกินแบ่งรัฐบาล

ซ่ึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย และจ าเลยไม่สามารถน าเงินมาช าระหนี้คืนได้ ท าให้สหกรณ์ฯ เกิดความเสียหาย ซ่ึงต่อมาศาลได้มีค าพพิากษา 

ตามคดีหมายเลขแดงที่ ย90/2556 ลงวนัที่ 30 กันยายน 2557 ให้จ าเลยทั้งสองร่วมกันช าระเงิน จ านวน 529,530,320.54 บาท 

พร้อมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 8.00 ต่อปี ของต้นเงิน 523,400,000.00 บาท นับแต่วนัที่ฟอ้งจนถึงวนัที่ช าระเสร็จส้ิน

2 สหกรณ์ฯ เป็นโจทก์ยืน่ฟอ้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว เนื่องจากจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ฝ่าฝืนค าส่ังของทางราชการ

ที่ห้ามสหกรณ์ฯ ด าเนินธรุกิจจัดหาสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจ าหน่ายซ่ึงเป็นการผิดวตัถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ อีกทั้งไม่มีการตรวจสอบ

ราคาประเมินหลักทรัพยท์ี่น ามาจดจ านองเป็นหลักประกัน ท าให้สหกรณ์ฯ ได้รับความเสียหาย ซ่ึงต่อมาศาลได้มีค าพพิากษา

ตามคดีหมายเลขแดงที่ พ.494/2558 ลงวนัที่ 25 มีนาคม 2558 ให้จ าเลย ช าระเงินรวม 5,000,000.00 บาท พร้อมอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 

7.50  ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วนัที่ฟอ้งจนถึงวนัที่ช าระเสร็จส้ิน ขณะนี้อยูใ่นระหวา่งอุทธรณ์ของจ าเลย
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