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สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุเชียงใหม่ จ ากดั
งบก าไรขาดทนุ

ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559

ปี 2559 (บาท) % ปี 2558 (บาท) %

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทนุ
ดอกเบีย้รบัเงนิใหกู้้ 253,831,195.75 99.47 250,711,879.32 98.96
ดอกเบีย้รบัเงนิฝาก 1,117,356.31 0.44 2,308,752.98 0.91
ผลตอบแทนจากเงนิลงทุน 237,893.88 0.09 325,568.40 0.13

รวมรายไดด้อกเบีย้และผลตอบแทนจากเงนิลงทุน 255,186,445.94 100.00 253,346,200.70 100.00

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทนุ
ดอกเบีย้จ่ายเงนิรบัฝาก 25,219,761.39 9.88 20,300,534.30 8.01
ดอกเบีย้จ่ายเงนิกูย้มืระยะสัน้ 17,890,997.83 7.01 29,628,766.22 11.70
ดอกเบีย้จ่ายเงนิกูย้มืระยะยาว 11,447,473.67 4.49 17,925,613.03 7.08
ค่าตดัจ่ายเงนิลงทุน 0.00 0.00 10,000.00 0.00

รวมค่าใชจ่้ายดอกเบีย้และเงนิลงทุน 54,558,232.89 21.38 67,864,913.55 26.79

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทนุสทุธิ 200,628,213.05 78.62 185,481,287.15 73.21

บวก รายได้อ่ืน
ค่าธรรมเนยีมแรกเขา้ 26,350.00 0.01 41,800.00 0.02
เงนิเฉลีย่คนื 549,796.86 0.21 722,402.67 0.29
รายไดค้่าเชา่ทีด่นิ 0.00 0.00 132,000.00 0.05
รายไดค้่าเชา่อาคาร 84,000.00 0.03 84,000.00 0.03
รายไดค้่าบ ารุงหอ้งประชมุ 15,300.00 0.01 12,400.00 0.00
รายไดค้่าปรบัเงนิฝากออมทรพัยพ์เิศษ 7,300.00 0.00 9,672.00 0.00
รายไดค้่าธรรมเนยีมเงนิกูพ้เิศษ 117,500.00 0.05 79,500.00 0.03
รายไดค้่ารกัษาบญัชเีงนิฝาก 0.00 0.00 39,927.59 0.02
รายไดค้่าตอบแทนจากสมาคมฌาปนกจิ 120,000.00 0.05 120,000.00 0.05
รายไดเ้บด็เตลด็ 44,584.00 0.02 5,840.00 0.00

รวมรายไดอ้ื่น 964,830.86       0.38   1,247,542.26     0.49   

หกั ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัเจ้าหน้าท่ี
เงนิเดอืน 4,295,760.00 1.68 3,859,729.31 1.52
ค่าประกนัสงัคมและเงนิสมทบ 122,606.00 0.05 120,302.00 0.05
ค่าครองชพี 2,070.00 0.00 35,520.00 0.01
บ าเหน็จพนกังาน 2,037,860.00 0.80 628,770.00 0.25
ค่าล่วงเวลา 128,065.92 0.05 223,914.73 0.09
ค่าสวสัดกิารพนกังาน 95,162.00 0.04 77,495.50 0.03



สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุเชียงใหม่ จ ากดั
งบก าไรขาดทนุ (ต่อ)

ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559

ปี 2559 (บาท) % ปี 2558 (บาท) %

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์
ค่าสาธารณูปโภค 208,339.71 0.08 206,566.98 0.08
ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาสนิทรพัย์ 21,790.75 0.01 64,082.50 0.03
ค่าดแูลโปรแกรมระบบ 124,505.00 0.05 0.00 0.00
สทิธกิารใชซ้อฟทแ์วร์ตดัจ่าย 91,346.02 0.04 280,202.21 0.11
ค่าปรบัปรุงอาคารส านกังานตดับญัชี 284,408.40 0.11 289,041.73 0.11
ค่าเสือ่มราคาสนิทรพัย์ 527,989.89 0.21 359,861.31 0.14
ค่าเบีย้ประกนัภยัและภาษอีื่น 20,436.31 0.01 20,468.20 0.01
ค่าท าความสะอาด 93,200.00 0.04 90,000.00 0.04
ค่าเชา่สญัญาณรกัษาความปลอดภยั 101,125.70 0.04 93,346.80 0.04
ค่าน ้ามนัรถ 32,965.40 0.01 22,293.00 0.01

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัสมาชิก
ค่าสงเคราะหเ์กีย่วกบัการจดัการศพ 935,000.00 0.37 722,500.00 0.29
ค่าสวสัดกิารเพื่อการสญูเสยีชวีติสมาชกิ 1,500,000.00 0.59 1,500,000.00 0.59
เงนิสมทบกองทุนเสรมิสรา้งเสถยีรภาพ 10,979,837.09 4.30 11,078,075.96 4.37
ค่าศกึษาดงูานสมาชกิ 595,215.00 0.23 641,250.00 0.25
ค่าใชจ่้ายเกษยีณอายุราชการ 172,819.00 0.07 143,558.00 0.06
ค่าใชจ่้ายประชมุตวัแทนสมาชกิ 55,350.00 0.02 42,000.00 0.02
ค่าชว่ยเหลอืการกุศลสมาชกิ 44,337.79 0.02 18,500.00 0.01
ค่าใชจ่้ายโครงการสหกรณ์พบสมาชกิ 0.00 0.00 70,076.00 0.03
ค่าสวสัดกิารเยีย่มปลอบขวญัคนไข้ 22,475.00 0.01 26,800.00 0.01
ค่าสวสัดกิารการสรา้งครอบครวัใหม่ 16,485.00 0.01 27,475.00 0.01
ค่าชว่ยเหลอืสมาชกิประสบภยัพบิตัิ 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00
ค่าใชจ่้ายประชมุเจา้หน้าทีก่ารเงนิ 55,200.00 0.02 40,050.00 0.02
ค่าสมนาคุณสมาชกิ 3,051.50 0.00 3,242.25 0.00
ค่าใชจ่้ายอบรมอาชพีเสรมิสมาชกิ 32,022.00 0.01 49,450.00 0.02
ค่าพฒันาศกัยภาพสหกรณ์และสมาชกิ 167,280.00 0.07 194,692.10 0.08

ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน
ค่าตอบแทนผูท้ าคุณประโยชน์แก่สหกรณ์ 386,344.33 0.15 420,999.00 0.17
ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบกจิการ 100,000.00 0.04 100,000.00 0.04
ค่าตอบแทนผูช้ว่ยงานสหกรณ์ 9,500.00 0.00 28,691.00 0.01
ค่าตอบแทนทีป่รกึษา 30,000.00 0.01 60,000.00 0.02
ค่าตอบแทนยามรกัษาการ 98,340.00 0.04 102,980.00 0.04



สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุเชียงใหม่ จ ากดั
งบก าไรขาดทนุ (ต่อ)

ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559

ปี 2559 (บาท) % ปี 2558 (บาท) %

ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน (ต่อ)
ค่าใชจ่้ายวนัประชมุใหญ่ 2,205,176.30 0.86 2,168,667.54 0.86
ค่าเบีย้เลี้ยง พาหนะ 344,827.20 0.13 300,328.20 0.12
ค่าเบีย้ประชมุ 299,750.00 0.12 245,850.00 0.10
ค่าเครื่องเขยีนแบบพมิพแ์ละค่าถ่ายเอกสาร 201,368.10 0.08 210,898.40 0.08
ค่าจดัพมิพเ์อกสารเผยแพร่สมาชกิ 60,000.00 0.02 65,617.50 0.03
ค่าใชจ่้ายในการประชมุอบรมและสมัมนา 26,700.00 0.01 51,950.00 0.02
ค่าธรรมเนยีมธนาคารและอากรเชค็ 91,743.00 0.04 107,633.20 0.04
ค่าของทีร่ะลกึเปิดบญัชเีงนิฝาก 0.00 0.00 16,770.00 0.01
ค่าหนงัสอืพมิพแ์ละวารสาร 7,072.00 0.00 9,311.00 0.00
ค่าใชจ่้ายสือ่สาร 130,110.13 0.05 135,537.81 0.05
ค่าวสัดุส านกังาน 36,333.59 0.01 33,846.42 0.01
ค่าวสัดุอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ 19,987.96 0.01 39,560.70 0.02
ค่าเบีย้ประกนัชวีติ 37,400.00 0.01 37,620.00 0.01
ค่าใชจ่้ายท าบุญส านกังาน 38,397.00 0.02 30,225.00 0.01
ค่าการกุศล 21,020.00 0.01 20,957.00 0.01
ค่าสนบัสนุนกฬีา 49,500.00 0.02 105,575.00 0.04
ค่าสนบัสนุนกจิกรรมเครอืขา่ยสหกรณ์ 6,348.00 0.00 8,350.00 0.00
ค่ารบัรอง 110,668.00 0.04 83,464.00 0.03
ค่าจา้งเหมาบรกิาร 350,236.57 0.14 185,350.19 0.07
ค่าธรรมเนยีมสอบบญัชี 100,000.00 0.04 100,000.00 0.04
ค่าพฒันาขอ้มลูขา่วสารสหกรณ์ 9,000.00 0.00 9,000.00 0.00
ค่าใชจ่้ายโครงการประเมนิสหกรณ์ 0.00 0.00 9,644.00 0.00

รวมค่าใชจ่้ายในการด าเนนิงาน 27,541,525.66   10.79 25,623,089.54   10.11 

ก าไรสทุธิ 174,051,518.25 68.21 161,105,739.87 63.59 



สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุเชียงใหม่ จ ากดั
งบกระแสเงินสด

ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559

ปี 2559 (บาท) ปี 2558 (บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไรสุทธิ 174,051,518.25     161,105,739.87     
รายการปรบัปรุงเพื่อกระทบยอดก าไรสุทธเิป็นเงนิสดสุทธจิากกจิกรรมด าเนนิงาน

ค่าเสือ่มราคาและค่าใชจ่้ายตดับญัชี 812,398.29           648,903.04           
สทิธใินการใชซ้อฟแวร์ตดัจ่าย 91,346.02            280,202.21           
ตดัจ าหน่ายเงนิลงทุนถอืหุน้ บรษิทั นมไทย-เดนมาร์ค จ ากดั 0.00 10,000.00
ค่าสวสัดกิารเพื่อการสญูเสยีชวีติสมาชกิ 1,500,000.00        1,500,000.00        
ส ารองบ าเหน็จพนกังาน 2,037,860.00        628,770.00           
เงนิสมทบกองทุนเสรมิสรา้งเสถยีรภาพ 10,979,837.09 11,078,075.96
ดอกเบีย้เงนิใหกู้ค้า้งรบั (5,145,862.25)       (6,784,848.75)       
ดอกเบีย้เงนิฝากสหกรณ์คา้งรบั (23,144.84)           (416,178.71)          
ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคารคา้งรบั (244,995.59)          (383,763.14)          
ดอกเบีย้พนัธบตัรคา้งรบั 0.00 (114,410.96)          
ค่าจา้งก าจดัปลวกจ่ายล่วงหน้า 4,577.84              (4,577.84)             
ค่าเบีย้ประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า 6,207.42              6,593.61              
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 14,991,456.33       9,080,978.25        
ค่าเครื่องเขยีนแบบพมิพ์ 201,368.10           210,898.40           

ก าไรจากการด าเนนิงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด าเนนิงาน 199,262,566.66     176,846,381.94     
สนิทรพัยด์ าเนนิงาน 

เงนิสดจ่ายลูกหนี้เงนิกูฉุ้กเฉิน (73,192,722.50)      (59,386,410.00)      
เงนิสดรบัลูกหนี้เงนิกูฉุ้กเฉิน 67,934,557.25       53,630,898.00       
เงนิสดจ่ายลูกหนี้เงนิกูส้ามญั (665,907,217.88)    (713,224,650.00)    
เงนิสดรบัลูกหนี้เงนิกูส้ามญั 632,712,533.58     726,547,121.27     
เงนิสดจ่ายลูกหนี้เงนิกูพ้เิศษ (210,288,024.75)    (171,240,750.00)    
เงนิสดรบัลูกหนี้เงนิกูพ้เิศษ 160,602,537.21     130,007,108.79     
เงนิสดจ่ายลูกหนี้ตวัแทนหกัส่งเงนิ (4,781,448.31)       (149,078,767.46)    
เงนิสดรบัลูกหนี้ตวัแทนหกัส่งเงนิ 3,102,200.50        145,976,566.96     
เงนิสดจ่ายลูกหนี้เงนิยมืทดรองจ่าย (1,732,460.00)       (3,801,143.00)       
เงนิสดรบัลูกหนี้เงนิยมืทดรองจ่าย 1,737,056.00        3,872,243.00        
เงนิสดรบัดอกเบีย้เงนิใหกู้ค้า้งรบั 6,784,848.75        1,553,987.75        



สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุเชียงใหม่ จ ากดั
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559

ปี 2559 (บาท) ปี 2558 (บาท)

เงนิสดรบัดอกเบีย้เงนิฝากสหกรณ์อื่นคา้งรบั 416,178.71           20,917.65            
เงนิสดรบัดอกเบีย้เงนิฝากธนาคารอื่นคา้งรบั 383,763.14           40,315.51            
เงนิสดรบัดอกเบีย้พนัธบตัรคา้งรบั 114,410.96           95,342.48            
เงนิสดรบัรายไดค้า้งรบั 0.00 6,550.00              
เงนิสดจ่ายซือ้วสัดุคงเหลอื (177,845.00)          (256,443.50)          
เงนิสดจ่ายค่าเบีย้ประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า (6,378.01)             (6,207.42)             
เงนิสดจ่ายค่าจา้งก าจดัปลวกจ่ายล่วงหน้า (1,442.17)             0.00
เงนิสดจ่ายเงนิรอเรอืกคนื (5,314.00)             (91,139.25)           
เงนิสดรบัเงนิรอเรอืกคนื 5,093.75              88,900.00            

หนี้สนิด าเนนิงาน 
เงนิสดจ่ายค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย (9,080,978.25)       (9,214,750.21)       
เงนิสดจ่ายเงนิประกนัอคัคภียัรอน าส่ง (74,815.74)           (112,840.93)          
เงนิสดรบัเงนิประกนัอคัคภียัรอน าส่ง 61,191.73            76,966.57            
เงนิสดจ่ายภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ายรอน าส่ง (1,407,980.99)       (1,047,288.31)       
เงนิสดรบัภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ายรอน าส่ง 1,482,907.23        1,081,802.01        
เงนิสดจ่ายเงนิประกนัสงัคมรอน าส่ง (120,751.00)          (118,541.00)          
เงนิสดรบัเงนิประกนัสงัคมรอน าส่ง 121,357.00           118,728.00           
เงนิสดจ่ายเงนิระหวา่งทางรอการตรวจสอบ (15,046,490.37)      (27,944,303.81)      
เงนิสดรบัเงนิระหวา่งทางรอการตรวจสอบ 993,079.15           42,048,890.37       
เงนิสดจ่ายเงนิรอช าระหนี้รายเดอืน (4,422,182.25)       (57,414,238.75)      
เงนิสดรบัเงนิรอช าระหนี้รายเดอืน 4,422,182.25        57,414,238.75       
เงนิสดจ่ายเงนิรอน าฝาก (10,500.00)           (1,776,376.97)       
เงนิสดรบัเงนิรอน าฝาก 10,500.00            1,773,936.97        
เงนิสดจ่ายเงนิฌาปนกจิรอน าส่ง (8,731,085.75)       (285,900.00)          
เงนิสดรบัเงนิฌาปนกจิรอน าส่ง 8,708,227.75        285,900.00           
เงนิสดจ่ายเงนิรอจ่ายคนื (826,575.11)          (3,614,240.25)       
เงนิสดรบัเงนิรอจ่ายคนื 479,174.79           2,689,909.82        
เงนิสดจ่ายเงนิประกนัการเชา่ทีด่นิสหกรณ์ (30,000.00)           0.00

เงินสดสทุธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 93,490,154.33       145,562,714.98     



สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุเชียงใหม่ จ ากดั
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559

ปี 2559 (บาท) ปี 2558 (บาท)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ
เงนิสดรบัไถ่ถอนพนัธบตัรออมทรพัยไ์ทยเขม้แขง็ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 4,000,000.00        0.00
เงนิสดจ่ายสรา้งอาคารส านกังานระหวา่งสรา้ง (4,375,000.00)       (123,352.00)          
เงนิสดจ่ายซือ้เครื่องใชส้ านกังาน (99,930.00)           (225,070.00)          
เงนิสดจ่ายซือ้ยานพาหนะ (957,011.00)          (50,400.00)           
เงนิสดจ่ายเพื่อสทิธใินการใชซ้อฟแวร์ (30,000.00)           (433,552.00)          
เงนิสดรบัเงนิประกนัถงัน ้า 0.00 2,000.00
เงินสดสทุธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทนุ (1,461,941.00)       (830,374.00)          

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน
เงนิสดรบัเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 948,513.73           11,724,815.50       
เงนิสดจ่ายช าระหนี้เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร (1,010,134.51)       (11,663,194.72)      
เงนิสดรบัตัว๋สญัญาใชเ้งนิ 1,890,000,000.00   2,680,000,000.00   
เงนิสดจ่ายช าระคนืตัว๋สญัญาใชเ้งนิ (2,330,000,000.00)  (2,640,000,000.00)  
เงนิสดรบัเงนิกูย้มืสหกรณ์อื่น 50,000,000.00       50,000,000.00       
เงนิสดจ่ายช าระหนี้เงนิกูย้มืสหกรณ์อื่น (77,608,400.00)      (396,742,679.88)    
เงนิสดรบัเงนิรบัฝาก 1,362,746,802.74   570,370,740.06     
เงนิสดจ่ายคนืเงนิรบัฝาก (1,133,851,427.17)  (427,371,585.52)    
เงนิสดรบัทุนเรอืนหุน้ 214,655,170.00     192,690,960.00     
เงนิสดจ่ายทุนเรอืนหุน้ (27,053,200.00)      (31,900,480.00)      
เงนิสดจ่ายกองทุนสวสัดกิารสมาชกิเพื่อการสญูเสยีชวีติ (1,080,000.00)       (900,000.00)          
เงนิสดจ่ายกองทุนเสรมิสรา้งเสถยีรภาพฯ (2,851,884.27)       (1,281,272.75)       
กองทุนเสรมิสรา้งเสถยีรภาพฯ (5%) 4,915,964.24        3,512,696.06        
เงนิสดจ่ายค่าบ ารุงสนันบิาตสหกรณ์ฯ (10,000.00)           (10,000.00)           
เงนิสดจ่ายเงนิปนัผล (107,229,249.50)    (97,968,454.50)      
เงนิสดจ่ายเงนิเฉลีย่คนื (24,701,792.00)      (24,414,627.00)      
เงนิสดจ่ายโบนสั (2,836,764.08)       (2,640,000.00)       
เงนิสดจ่ายทุนส่งเสรมิการศกึษา (583,450.00)          (667,426.00)          
เงนิสดจ่ายกองทุนสวสัดกิารสมาชกิ (3,787,640.00)       (2,413,500.00)       
เงินสดสทุธิ ได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน (189,337,490.82)    (129,674,008.75)    

เงินสดสทุธิ เพ่ิมขึน้ (97,309,277.49)      15,058,332.23       
เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ์อ่ืน ณ วนัต้นปี 210,630,568.32     195,572,236.09     
เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ์อ่ืน ณ วนัส้ินปี 113,321,290.83     210,630,568.32     

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



1 สรปุนโยบายการบญัชีท่ีส าคญั
- สหกรณ์บนัทกึบญัชโีดยใชเ้กณฑค์งคา้ง
- สหกรณ์รบัรูร้ายไดด้อกเบีย้ตามเกณฑส์ดัส่วนของเวลา ส่วนจ านวนรายไดจ้ะเท่ากบัอตัราดอกเบีย้คณูดว้ย

จ านวนเงนิตน้ทีค่า้งช าระตามระยะเวลาทีกู่ย้มื
- สหกรณ์ตัง้ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูตามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไวใ้นระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ วา่ดว้ยการจดัชัน้

คุณภาพลูกหนี้เงนิกูแ้ละการเผือ่หนี้สงสยัจะสญู พ.ศ. 2544  โดย ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2559 ไม่มลีูกหนี้เงนิกู้
รายใดทีจ่ดัเป็นลูกหนี้เงนิกูท้ ีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายไดต้ามหลกัเกณฑด์งักล่าว จงึไม่ไดต้ัง้ค่าเผือ่หนี้สงสยัจะสญูไว้

- สหกรณ์ตรีาคาวสัดุคงเหลอื/ของใชส้ิน้เปลอืงตามราคาทุน
- ค่าเสือ่มราคาอาคารและอุปกรณ์ ค านวณโดยวธิเีสน้ตรงในอตัราทีน่ายทะเบยีนสหกรณ์ก าหนด ทัง้นี้ยกเวน้ทีด่นิ
- เงนิลงทุนระยะยาวทีเ่ป็นเงนิลงทุนในหลกัทรพัยท์ีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด แสดงดว้ยราคาทุน
- ค่าซ่อมบ ารุง ค่าซ่อมแซม รวมทัง้การซือ้มาเปลีย่นแทนส าหรบัทรพัยส์นิรายการย่อยๆ ถอืเป็นค่าใชจ่้ายหกัจาก

รายได ้การต่อเตมิหรอืเพิม่เตมิอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ๆ ถอืเป็นราคาทุนของสนิทรพัย์
- สทิธใินการใชซ้อฟทแ์วร์ ตดับญัชเีป็นรายปีในระยะเวลา 5 ปี และตามการเปลีย่นแปลงการใชซ้อฟทแ์วร์ใหม่
- ค่าใชจ่้ายรอตดับญัช ีตดับญัชเีป็นรายปี  โดยตดับญัช ีค่าปรบัปรุงอาคารรอตดับญัชใีนระยะเวลา 5 ปี
- เงนิสดในงบกระแสเงนิสด หมายถงึ เงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคารทุกประเภท และเงนิฝากสหกรณ์ทุกประเภท

ทัง้นี้รวมถงึเงนิฝากธนาคารและเงนิฝากสหกรณ์ทีน่ าไปเป็นหลกัทรพัยค์ ้าประกนัหนี้สนิดว้ย

2 การด ารงสินทรพัยส์ภาพคล่องของสหกรณ์
สหกรณ์ไดถ้อืปฏบิตัติามกฎกระทรวงวา่ดว้ยการด ารงสนิทรพัยส์ภาพคล่องของสหกรณ์ พ .ศ.2550 โดยด ารงสนิทรพัย์

สภาพคล่องเฉลีย่รายเดอืนไม่ต ่ากวา่อตัราทีร่ฐัมนตรปีระกาศก าหนด

3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร   ประกอบดว้ย
ปี 2559 (บาท) ปี 2558 (บาท)

เงนิสด 5,330.66 9,678.84
เงนิฝากธนาคาร

กระแสรายวนั 83,464.77         71,774.02           
ออมทรพัย์ 108,813,117.47 146,313,073.74
ประจ า 5,993.28 5,944.37

รวม 108,907,906.18  146,400,470.97    

4 เงินฝากสหกรณ์อ่ืน   ประกอบดว้ย
ปี 2559 (บาท) ปี 2558 (บาท)

สหกรณ์ออมทรพัยต์ ารวจภธูรจงัหวดัล าพนู จ ากดั 3,330,170.48     3,201,749.62       
สหกรณ์ออมทรพัยค์รูน่าน จ ากดั 1,083,214.17     1,028,347.73       
ชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 0.00 60,000,000.00      

รวม 4,413,384.65 64,230,097.35

สหกรณ์ออมทรพัยส์าธารณสขุเชียงใหม่ จ ากดั
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน

ส าหรบัปี ส้ินสุดวนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2559



5 เงินลงทนุ   ประกอบดว้ย
ปี 2559 (บาท) ปี 2558 (บาท)

เงนิลงทุนระยะสัน้
เงนิลงทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด

- พนัธบตัรออมทรพัยไ์ทยเขม้แขง็ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ครัง้ที ่1 0.00 4,000,000.00       
รวมเงนิลงทุนระยะสัน้ 0.00 4,000,000.00

เงนิลงทุนระยะยาว
เงนิลงทุนทีไ่ม่อยู่ในความตอ้งการของตลาด

- หุน้ ชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 1,931,000.00 1,931,000.00
- หุน้ บรษิทั สหประกนัชวีติ จ ากดั (มหาชน) 200,000.00 200,000.00

รวมเงนิลงทุนระยะยาว 2,131,000.00     2,131,000.00       
รวมเงนิลงทุน 2,131,000.00     6,131,000.00       

6 เงินให้กู้ยืม - สทุธิ  ประกอบดว้ย

ระยะสัน้ ระยะยาว ระยะสัน้ ระยะยาว

เงนิใหกู้ย้มื - ปกติ
ลูกหนี้เงนิกูฉุ้กเฉิน 27,898,170.50   0.00 22,640,005.25   0.00
ลูกหนี้เงนิกูส้ามญั 224,363,529.93  3,092,768,479.14  213,530,865.27  3,070,406,459.50  
ลูกหนี้เงนิกูพ้เิศษ 40,395,313.83   453,674,714.67    34,941,530.92   409,443,010.04    

รวมเงนิใหกู้ย้มื - สุทธิ 292,657,014.26  3,546,443,193.81  271,112,401.44  3,479,849,469.54  

7 ลกูหน้ี - สทุธิ   ประกอบดว้ย

ระยะสัน้ ระยะยาว ระยะสัน้ ระยะยาว

ลูกหนี้ตวัแทนหกัเงนิส่ง 4,781,448.31     0.00 3,102,200.50     0.00
ลูกหนี้เงนิยมืทดรอง 46,004.00 0.00 50,600.00 0.00

รวมลูกหนี้ - สุทธิ 4,827,452.31     0.00 3,152,800.50     0.00

8 สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน  ประกอบดว้ย
ปี 2559 (บาท) ปี 2558 (บาท)

วสัดุคงเหลอื 63,825.90         87,349.00           
ดอกเบีย้เงนิฝากธนาคารคา้งรบั 244,995.59       383,763.14          
ดอกเบีย้เงนิฝากสหกรณ์อื่นคา้งรบั 23,144.84 416,178.71          
ดอกเบีย้พนัธบตัรคา้งรบั 0.00 114,410.96          
ค่าเบีย้ประกนัภยัจ่ายล่วงหน้า 6,378.01           6,207.42             
ค่าก าจดัปลวกจ่ายล่วงหน้า 1,442.17           4,577.84             
เงนิรอเรยีกคนื 5,314.00           5,093.75             
เงนิปนัผลคลาดเคลื่อน 0.00 320.00               

รวม 345,100.51       1,017,900.82       

ปี 2559 (บาท) ปี 2558 (บาท)

ปี 2558 (บาท)ปี 2559 (บาท)



9 ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ - สทุธิ   ประกอบดว้ย
ปี 2559 (บาท) ปี 2558 (บาท)

ทีด่นิ 8,425,000.00 8,425,000.00
อาคารส านกังาน 1,575,000.00 1,575,000.00
อาคารระหวา่งก่อสรา้ง 4,498,352.00 123,352.00
รัว้ 41,678.00 41,678.00
เครื่องใชส้ านกังาน 4,280,732.10 4,180,802.10
ยานพาหนะ 1,564,211.00 607,200.00
รวมราคาทุน 20,384,973.10   14,953,032.10      
หกั ค่าเสือ่มราคาสะสม 5,924,481.40     5,396,491.51       

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 14,460,491.70   9,556,540.59       

ค่าเสือ่มราคาสะสมขา้งตน้ แยกเป็น
- ค่าเสือ่มราคาสะสม - อาคารส านกังาน 1,574,999.00     1,574,999.00       
- ค่าเสือ่มราคาสะสม - รัว้ 41,677.00         41,677.00           
- ค่าเสือ่มราคาสะสม - เครื่องใชส้ านกังาน 3,588,850.84     3,218,818.81       
- ค่าเสือ่มราคาสะสม - ยานพาหนะ 718,954.56       560,996.70          

รวมค่าเสือ่มราคาสะสม 5,924,481.40     5,396,491.51       

10 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน  ประกอบดว้ย
ปี 2559 (บาท) ปี 2558 (บาท)

ค่าปรบัปรุงอาคารส านกังานรอตดับญัชี 74,908.98 359,317.38
เงนิประกนัระบบรกัษาความปลอดภยั 10,000.00 10,000.00
เงนิประกนัการใชไ้ฟฟ้า 6,000.00 6,000.00
เงนิประกนัการใชน้ ้าประปา 200.00 200.00

รวม 91,108.98 375,517.38

11 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสัน้  ประกอบดว้ย
ปี 2559 (บาท) ปี 2558 (บาท)

เงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร
- ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาสุเทพ 0.00 61,620.78

ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ
- ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาสุเทพ 80,000,000.00 620,000,000.00
- ธนาคารออมสนิ  สาขาท่าแพ 100,000,000.00 0.00

เงนิกูย้มืระยะสัน้
- สหกรณ์ออมทรพัยม์หาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จ ากดั 37,499,000.00 0.00

รวม 217,499,000.00 620,061,620.78



11.1 เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร
สหกรณ์มวีงเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สาขาสุเทพ จ านวน 20,000,000.00 บาท อตัราดอกเบีย้
รอ้ยละ MOR+1 ต่อปี (ปจัจุบนัรอ้ยละ 8.10) โดยมคีณะกรรมการด าเนนิการและผูจ้ดัการเป็นผูค้ ้าประกนั

11.2 ตัว๋สญัญาใช้เงิน
ในปี 2559 สหกรณ์มวีงเงนิกูย้มืระยะสัน้โดยการออกตัว๋สญัญาใชเ้งนิกบัธนาคารพาณชิย ์ดงันี้

- ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) วงเงนิ 620,000,000.00 บาท  โดยมคีณะกรรมการด าเนนิการเป็นผูค้ ้าประกนั
- ธนาคารออมสนิ วงเงนิ 300,000,000.00 บาท  โดยมคีณะกรรมการด าเนนิการเป็นผูค้ ้าประกนั

11.3 เงินกู้ยืมระยะสัน้                           
ในปี 2559 สหกรณ์ท าสญัญากูย้มืเงนิระยะสัน้จากสหกรณ์ออมทรพัยอ์ื่น ดงันี้
สหกรณ์ออมทรพัยม์หาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ ากดั วงเงนิ 50,000,000.00 บาท อตัราดอกเบีย้ตามสญัญารอ้ยละ 4.00 ต่อปี
ช าระคนืภายใน 12 งวด โดยมคีณะกรรมการด าเนนิการเป็นผูค้ ้าประกนั ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2559  มยีอดหนี้คงเหลอื
จ านวน 37,499,000.00 บาท

12 เงินรบัฝาก   ประกอบดว้ย
ปี 2559 (บาท) ปี 2558 (บาท)

เงนิรบัฝาก - สมาชกิ
เงนิรบัฝากออมทรพัย์ 60,798,980.87 33,698,004.53
เงนิรบัฝากออมทรพัยพ์เิศษ 363,571,374.07 370,393,725.36
เงนิรบัฝากประจ า 24 เดอืน 226,397,119.55 127,864,893.74
เงนิรบัฝากประจ า 12 เดอืน 123,447,520.14 76,319,775.87
เงนิรบัฝากประจ า 6 เดอืน 34,573,714.11 33,830,622.98
เงนิรบัฝากประจ า 3 เดอืน 25,056,714.18 20,049,301.87
เงนิรบัฝากสนิทวี 13,683,965.00 6,477,688.00

รวม 847,529,387.92  668,634,012.35    
เงนิรบัฝาก - สหกรณ์
เงนิรบัฝากประจ า 12 เดอืน 60,000,000.00   10,000,000.00      

รวม 60,000,000.00   10,000,000.00      
รวมเงนิรบัฝาก 907,529,387.92  678,634,012.35    

13 หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน  ประกอบดว้ย
ปี 2559 (บาท) ปี 2558 (บาท)

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 14,991,456.33 9,080,978.25
เงนิปนัผลและเงนิเฉลีย่คนืคา้งจ่าย 142,697.75 146,869.25
ภาษเีงนิไดห้กั ณ ทีจ่่ายรอน าส่ง 142,470.64 67,544.40
เงนิประกนัสงัคมรอน าส่ง 10,500.00 9,894.00
เงนิฌาปนกจิรอจ่ายคนื 0.00 22,858.00
เงนิประกนัอคัคภียัรอน าส่ง 29,327.81 42,951.82
เงนิระหวา่งทางรอการตรวจสอบ 1,562,700.10 15,616,111.32
เงนิรอจ่ายคนื 103,992.44 451,392.76

รวม 16,983,145.07 25,438,599.80



14 เงินกู้ยืมระยะยาว   ประกอบดว้ย

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

เงินกู้ยืม จาก
ชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศฯ 36,000,000.00 149,244,237.54 44,331,000.00 206,020,637.54

รวม 36,000,000.00 149,244,237.54 44,331,000.00 206,020,637.54

ในระหวา่งปี 2557 สหกรณ์ฯท าสญัญากูย้มืเงนิระยะยาวกบัสหกรณ์อื่น ดงัต่อไปนี้
ชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั  จ านวน 300,000,000.00 บาท อตัราดอกเบีย้ตามสญัญารอ้ยละ

5.25 ต่อปี ช าระคนืภายใน 100 งวด วนัเริม่ช าระหนี้ 31 มนีาคม 2557 โดยมคีณะกรรมการด าเนนิการเป็นผูค้ ้าประกนั
ณ วนัที ่30 พฤศจกิายน 2559  มยีอดหนี้คงเหลอื 185,244,237.54 บาท

15 หน้ีสินไม่หมนุเวียนอ่ืน  ประกอบดว้ย
ปี 2559 (บาท) ปี 2558 (บาท)

ส ารองบ าเหน็จพนกังาน 7,662,200.00 5,624,340.00
เงนิประกนัการใหเ้ชา่ทีด่นิสหกรณ์ 0.00 30,000.00
เงนิประกนัการใหเ้ชา่อาคาร 21,000.00 21,000.00
กองทุนเสรมิสรา้งเสถยีรภาพสหกรณ์ (5%) 181,845,593.63 176,929,629.39
เงนิสมทบกองทุนเสรมิสรา้งเสถยีรภาพ 5% 51,565,797.28 42,937,844.46

รวม 241,094,590.91  225,542,813.85    

16 ทนุส ารอง   ประกอบดว้ย
ปี 2559 (บาท) ปี 2558 (บาท)

ทุนส ารองยกมาตน้ปี 135,912,143.23  121,018,873.73    
บวก จดัสรรจากก าไรสุทธปิระจ าปี 19,601,342.87 14,864,269.50

โอนจาก  ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 0.00 29,000.00
            เงนิโบนสัคา้งจ่าย 30,442.92 0.00

รวม 155,543,929.02  135,912,143.23    

17 ทนุสะสมตามข้อบงัคบั ระเบียบ และอ่ืนๆ   ประกอบดว้ย
ปี 2559 (บาท) ปี 2558 (บาท)

ทุนรกัษาระดบัอตัราเงนิปนัผล 2,492,722.23 2,292,722.23
ทุนสาธารณประโยชน์ 5,331,937.75 4,831,937.75
ทุนส่งเสรมิการศกึษา 3,784,237.00 3,367,687.00
กองทุนสวสัดกิารสมาชกิ 15,482,231.02 15,269,871.02
กองทุนเงนิสวสัดกิารเพื่อชว่ยเหลอืการสญูเสยีชวีติ 12,430,000.00 11,510,000.00

รวม 39,521,128.00   37,272,218.00      

ปี 2559 (บาท) ปี 2558 (บาท)

ถงึก าหนดช าระถงึก าหนดช าระ
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