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สหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
รายงานผลการดําเนินงาน ณ 31 ธันวาคม 2561
............................................

1. จํานวนสมาชิกเข้ าใหม่ ลาออก ประจําปี 2561
จํานวนสมาชิกเข้ าใหม่ ลาออก ประจําปี 2561มีดังต่ อไปนี(หน่ วย : คน)
รายการ
สมาชิกยกมา ก.ย.61
บวก เข้าใหม่
หัก ลาออก
โอนย้าย
เสี ยชีวิต
สมาชิกพ้นสภาพ
สมาชิกคงเหลือ

สมาชิกสามัญ
4,391
41
21
0
0
4
4,407

สมาชิกสมทบ
589
14
6
0
0
0
597

รวม
4,980
55
27
0
0
4
5,004

2. ผลการดําเนินงานปี 62
1. ด้ านการให้ บริการเงินกู้แก่สมาชิก
รายงานการอนุมัติเงินให้ ก้แู ก่สมาชิกระหว่ างปี (1 ต.ค. 2561 – 31 ธันวาคม 2561)
ประเภทเงินกู้สามัญ
ประเภท
สามัญ
เงินกู้
สัญญา จํานวนเงิน
ต.ค.
, , .
พ.ย.
, , .
ธ.ค.
, , .
, , .

พัฒนา
สัญญา จํานวนเงิน
, ,
, ,
, ,
, ,

.
.
.

.

สวัสดิการ
สัญญา จํานวนเงิน
, , .
, , .
, , .
, , .

ประเภทเงินกู้เพือเหตุฉุกเฉิน
ประเภทเงินกู้
ฉุกเฉินทัวไป
สั ญญา
จํานวนเงิน
ต.ค.
, , .
พ.ย.
, , .
ธ.ค.
, , .
รวม
, , .

สภาพคล่ อง
สัญญา จํานวนเงิน
, , .
, , .
, , .
, , .

ฉุกเฉินกระแสรายวัน
สั ญญา
จํานวนเงิน
, , .
, , .
, , .
, , .

รวมทังสิ น
, , .
, , .
, , .
, , .
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.รายงานหนีสิ นคงเหลือ (ณ ธ.ค. )
ลําดับ ประเภท
รายละเอียด
สั ญญา
ยอดคงเหลือ
1
ฉฉ
ฉุกเฉิน
384
7,316,136.10
2
ฉอ
ฉุกเฉินเอทีเอ็ม
1,130
26,313,558.25
3
สว
สวัสดิการ (การศึกษา)
294
26,220,341.25
4
สด
สวัสดิการ
6
129,624.00
(เครื องอํานวยความสะดวก)****
5
สจ
สวัสดิการ (รถจักรยานยนต์)****
1
15,400.00
6
สท
สวัสดิการ (ท่องเทียว)
13
697,015.25
7
สส
สามัญ
1,703
718,025,417.45
8
สห
สามัญใช้หุน้ คําประกัน
42
22,310,899.25
9
สน
สามัญเพือชําระหนีแทน
53
6,635,369.19
10
สช
สามัญเพือพัฒนาคุณภาพชีวติ
1,412
2,817,374.731.88
11
สฒ
สามัญเพือพัฒนาคุณภาพชีวติ 2 ****
9
5.228,999.50
12
สอ
สามัญสวัสดิการ (ส่ งเสริ มอาชีพ)
104
7,620.577.50
13
สร
สามัญเสริ มสภาพคล่อง
839
153,308,165.20
รวม
5,990
3,791,196,234.82
สมาชิกสามัญ ,
คน สมทบ
คน รวม , คน
** เป็ นหนีต่อสหกรณ์ , คนคิดเป็ นร้อยละ 65.77ของสมาชิกทังหมด(ไม่รวมสมทบคิดเป็ นร้อย . )
**ไม่เป็ นหนีต่อสหกรณ์ , คนคิดเป็ นร้อยละ . ของสมาชิกทังหมด
4. ด้ านการให้ บริการรับฝากเงิน (หน่วย:บาท)
ประเภท
ออมทรัพย์พิเศษ
ออมทรัพย์พิเศษ 2
ออมทรัพย์
ออมทรัพย์เกษียณเปี ยมสุ ข
เงินฝากประจํา 12 เดือน
รวม

ยอดยกมา 1 ต.ค.60

81,395,410.73
778,687,999.42
20,939,831.30
30,924,650.88
27,936,999.11
939,884,891.44

เงินรับฝากเพิมขึน 59,940,398.82บาท คิดเป็ นร้ อยละ 6.38

ฝาก

20,184,279.55
96,519,896.70
53,773,661.80
2,172,710.00
9,038,072.81
181,688,620.86

ถอน

22,111,448.80
34,295,561.21
53,386,107.86
1,132,975.65
10,822,128.52
121,748,222.04

คงเหลือ

79,468,241.48
840,912,334.91
21,327,385.24
31,964,385.23
26,152,943.40
999,825,290.26
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(หน่วย:บัญชี)

จํานวนบัญชีเงินฝาก
อัตราดอกเบีย (%)
ประเภท
ออมทรัพย์
1.75
ออมทรัพย์พิเศษ
2.75
ออมทรัพย์พิเศษ (2)
3.50
ประจํา 12 เดือน
3.75
ประจํา 24 เดือนปลอดภาษี
3.50
ออมทรัพย์เกษียณเปี ยมสุ ข
4.25
รวม
บัญชีเงินฝากเพิมขึน 10บัญชี

ยกมาต.ค.61
เปิ ดบัญชี ปิ ดบัญชี คงเหลือ ธ.ค. 61
2,694
39
29
2,704
1,174
10
37
1,147
773
49
8
814
30
0
2
28
790
7
21
776
5,461
105
97
5,469
2,694
39
29
2,704

5. ด้ านวิชาการ
ระหว่าง 1 ตุลาคม 2561ถึง 31 ธันวาคม 2561สหกรณ์ได้ส่งกรรมการ และเจ้าหน้าทีสหกรณ์ เข้าประชุม
สัมมนา อบรม ดังรายการต่อไปนี
สรุปการประชุม / อบรม / สั มมนากรรมการ และเจ้ าหน้ าทีสหกรณ์
ลําดับ

ชือ- สกุล

1

นายปุรินทร จุน
โกเศศ

2

นายเสมอเทพ ศรี
ทาสรอย

หลักสู ตรหรือ โครงการทีอบรม/สั มมนา
ประชุมคณะกรรมการครั้งที่6/2561

วันที
18-19
ต.ค.61

จัดโดย/งบประมาณ
ชสอ.ภาค

(5,256)
22 ธ.ค.61 สันนิบาตฯ

ประชุมใหญสามัญ 2561

(5,800)

6. กองทุนและสวัสดิการ
6.1 กองทุนช่ วยเหลือสมาชิก
กองทุนช่ วยเหลือสมาชิก ณ 31ธันวาคม 61
ยอดยกมาต้ นปี
บวก จัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี
เพิมระหว่างปี
หักสมาชิกเสี ยอายุ / ปี ราย
นางศรี ประภา พงษ์สิมา
นายอัมพร คําใบ
นายมานิต ธีระตันติกานนท์
นางสุ ภาพร ขันธีวิทย์

3,092,618.18
1,975,950.00
13,950.00
,
,
,
,

.
.
.
.

1,989,900.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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จ่ายสมาชิก 20 ปี อายุ 65 ปี (รายเดือน)
คงเหลือ

101,000.00
281,000.00

4,801,518.18

บาท
บาท

6.2 กองทุนช่ วยเหลือผู้คาประกั
ํ
นเงินกู้สามัญ
กองทุนช่ วยเหลือผู้คาประกั
ํ
นเงินกู้สามัญ
ณ 31 ธันวาคม 61
ยอดยกมาต้ นปี
บวกจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี
หักชําระหนี
- นางทัศนีย ์ พิมพ์ศรี (เป้ งคําภา)
- นางธัญญาภรณ์ ภูพวงนิล
- น.ส.ณฐิตา ทองทัน
คงเหลือ

4,340,315.54 บาท
432,000.00 บาท
, .
, .
, .

6.3 กองทุนสวัสดิการสมาชิก
กองทุนสวัสดิการสมาชิกณ31 ธันวาคม 61
ยอดยกมาต้ นปี
บวก จัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี
หักสมาชิกเสี ยชีวติ
นางอังคณา คําวิชา
30,000.00
สมาชิกอายุครบ ปี
นางจรวย กงลา
, .
นางทิพธัญญา ภูครองทุ่ง
2,000.00
นางสุ ภาณี สิ งห์มาตย์
5,000.00
นางแต๋ ว จันทร์เจียก
2,000.00
นางเครื อวัลย์ สายคง
5,000.00

, .
4,712,940.52 บาท

1,336,089.00
1,360,000.00

บาท
บาท
บาท

6 นางลําภา สามปรุ

5,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

7 นางกุลทรัพย ชาติโสม

5,000.00

บาท

8 นางปราณี วรวงศเทพ

5,000.00

บาท

9 นายเรียบรอย ศรีลาอาจ

5,000.00

บาท

10 นายกฤตภาส อารมณรต
ั น

4,000.00

บาท
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11 นางทองอินทร พันสิว
่

2,000.00

บาท

12 นายบัวไล ไชยคําจันทร

2,000.00

บาท

13นางวิไล มนตรีพิทก
ั ษ

5,000.00

บาท

14นางศิริลักษณ พงษไทย

5,000.00

บาท
57,000.00

สวัสดิการไมมบ
ี ต
ุ ร

บาท

2,000.00

บาท

1 นางเสาวนีย ศรีวงษรต
ั น

4,000.00

บาท

2 นางสุชาดา หาพรหม

5,000.00

บาท

3 นางวราภรณพน
ั ธศรี

5,000.00

1. นางลําภา สามปรุ
สวัสดิการคนในครอบครัวพิการ

คงเหลือ

บาท
103,000.00

บาท

2,593,089.00

บาท

6.4 เงินทุนสาธารณประโยชน
ทุนสาธารณประโยชน ณ 31 ธันวาคม 2561
2,103,051.80 บาท

ยอดยกมาตนป
บวกจัดสรรกําไรสุทธิประจําป
หักบริจาคการกุศล- กฐินสสจ.อุดรธานี
-รวมใจให
กาชาด
-โครงการหมอ
ชวนวิง่
มาราธอน

-กูแกวฮาลฟ
- กีฬาสี สสจ.

100,000.00

บาท

20,000.00

บาท

1,000.00

บาท

9,823.00

บาท

1,500.00

บาท

5,000.00

บาท
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- ผาปาสามัคคี สอ.ครู
นครราชสีมา
-กฐินพระราชทาน ธนาคารธน
ชาติ
-กฐินพระราชทาน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
-ผูปวยติดเชื้อเอดสวัดพระบาท
น้ําพุ
คงเหลือ

บาท
500.00
500.00

บาท
บาท

500.00
บาท
500.00
39,323.00 บาท
2,163,728.80
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สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 (3 เดือน)

สิ นทรัพย์
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน
เงิ นสดและเงิ นฝากธนาคาร
เงิ นให้กยู ้ ืมระยะสัน
ลูกหนี ตัวแทนหักเงิ นส่ง
ดอกเบียเงิ นให้กคู ้ า้ งรับ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน

หมายเหตุ

2
4

5

รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
เงิ นลงทุนระยะยาว
เงิ นให้กยู ้ ืมระยะยาว - สุ ทธิ
อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ ทธิ การใช้ประโยชน์ ในอาคาร

3
4
6

รวมสิ นทรัพย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
หนีสิ นและทุนของสหกรณ์
หนีสิ นหมุนเวียน
เงิ นกูย้ ืมระยะสัน

7
ส่วนของหนีสินไม่หมุนเวียนทีถึงก ําหนดช ําระภายในหนึ10งปี
เงิ นรับฝาก
8
หนี สิ นหมุนเวียนอืน
9
รวมหนีสิ นหมุนเวียน

ปี 2562
บาท

ปี 2561
บาท

49,823,400.87
275,666,433.05
13,931.75
4,356,592.00
1,947,483.15

33,722,829.00
252,710,451.55
39,717.25
4,060,905.88
544,654.45

331,807,840.82

291,078,558.13

18,446,500.00
3,515,753,814.39
1,367,011.27
1,068,232.41

18,357,000.00
3,308,740,785.90
416,588.22
1,196,460.56

3,536,635,558.07

3,328,710,834.68

3,868,443,398.89

3,619,789,392.81

100,000,000.00
52,080,000.00
1,001,641,478.93
2,170,044.95

334,000,000.00
12,000,000.00
913,479,335.57
2,798,541.20

1,155,891,523.88

1,262,277,876.77
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ปี 2562
บาท

ปี 2561
บาท

560,289,500.00
8,114,366.81

408,000,000.00
6,984,922.44

568,403,866.81

414,984,922.44

1,724,295,390.69

1,677,262,799.21

1,930,734,540.00
159,273,471.05
15,825,276.50
38,314,720.65

1,753,895,010.00
135,251,091.44
14,839,031.75
38,540,914.41

รวมทุนของสหกรณ์

2,144,148,008.20

1,942,526,047.60

รวมหนีสิ นและทุนของสหกรณ์

3,868,443,398.89

3,619,788,846.81

หนีสิ นไม่ หมุนเวียน
เงิ นกูย้ ืมระยะยาว
หนี สิ นไม ่หมุนเวียนอืน

10
11

รวมหนีสิ นไม่ หมุนเวียน
รวมหนีสิ น
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรื อนหุ ้น (มูลค่าหุ ้นละ 10.00 บาท)
ทุนสํารอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบอืน ๆ
ประมาณการกําไรสุ ทธิ

12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี
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สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับงวดสิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 (3 เดือน)
ปี 2562
บาท
%
รายได้ ดอกเบียและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ดอกเบียรับเงิ นให้ก ู ้
63,331,521.50
99.73
ดอกเบียรับเงิ นฝาก
169,825.60
0.27
63,501,347.10
100.00
รวมรายได้ดอกเบียและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ค่ าใช้ จ่ายดอกเบียและเงินลงทุน
ดอกเบียจ่ายเงิ นรับฝาก
ดอกเบียจ่ายเงิ นกูย้ ืมระยะสัน
ดอกเบียจ่ายเงิ นกูย้ ืมระยะยาว
รวมค่าใช้จา่ ยดอกเบียและเงิ นลงทุน
รายได้ดอกเบียและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุ ทธิ

หัก

หนี สงสัยจะสู ญและหนี สู ญ
หนี สงสัยจะสู ญลูกหนี ถูกให้ออก
หนี สงสัยจะสู ญลูกหนี เงิ นให้ก ู ้
รวมหนี สงสัยจะสู ญ

รายได้ ดอกเบียและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุ ทธิ
บวก รายได้ อืน
รายได้คา่ ธรรมเนี ยมแรกเข้า
รายได้อืน
ดอกเบียรับลูกหนี ถูกให้ออก
รวมรายได้อืน

ปี 2561
บาท

%

58,556,092.64
85,996.16
58,642,088.80

99.85
0.15
100.00

8,924,568.31
1,191,497.09
6,113,456.57

14.05
1.88
9.63

8,825,644.03
2,219,972.60
4,152,879.46

15.05
3.79
7.08

16,229,521.97
47,271,825.13

25.56
74.44

15,198,496.09
43,443,592.71

25.92
74.08

(4,276.75)
0.00
(4,276.75)

0.02
0.02

(9,323.25)
(1,297,651.59)
(1,306,974.84)

0.02
0.02

47,276,101.88

75.95

44,750,567.55

75.95

7,050.00
172,742.47
24,854.25

0.03
0.02
0.01

13,900.00
11,380.01
3,876.75

0.03
0.02
0.01

204,646.72

0.06

29,156.76

0.06
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สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
งบกําไรขาดทุน
สํ าหรับงวดสิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 (3 เดือน)
ปี 2562
บาท
%

หัก

ปี 2561
บาท

%

ค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
ค่ าใช้ จ่ายเกียวกับเจ้ าหน้ าที
เงิ นเดือน
ค่าล่วงเวลา
เงิ นสมทบประกันสังคม
ค่าบําเหน็ จเจ้าหน้าที
ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที
ดอกเบียจ่ายเงิ นสะสมเจ้าหน้าที
สมทบกองทุนสํารองเลียงชีพ

1,031,280.00
62,688.00
33,528.00
124,520.00
10,000.00
8,056.88
51,576.00

1.62
0.10
0.05
0.20
0.02
0.01
0.08

893,310.00
95,293.00
21,883.00
0.00
10,000.00
371.50
44,678.00

1.52
0.16
0.04
0.00
0.02
0.00
0.08

ค่ าใช้ จ่ายเกียวกับอาคารสถานทีและอุปกรณ์
ค่าเสื อมราคาทรัพย์สิน
ค่าตัดจ่ายสิ ทธิ ประโยชน์ การใช้อาคาร
ค่านําประปา
ค่าซ่อมแซม บํารุ งรักษา
ค่าไฟฟ้ า
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
ค่าเบียประกันภัยทรัพย์สิน

366,512.64
32,057.04
577.80
108,814.86
33,476.00
18,630.00
323.14

0.58
0.05
0.00
0.17
0.05
0.03
0.00

50,655.09
32,057.04
385.20
4,720.00
36,693.68
17,890.00
0.00

0.09
0.05
0.00
0.01
0.06
0.03
0.00

18,450.00

0.03

29,050.00

0.05

84,500.00
27,000.00
48,100.00
4,349,496.40
2,431,939.00
75,928.00
12,207.91

0.13
0.04
0.08
6.85
3.83
0.12
0.02

78,000.00
27,000.00
47,400.00
2,964,922.00
1,509,044.00
71,372.00
18,546.00

0.13
0.05
0.08
5.06
2.57
0.12
0.03

ค่ าใช้ จ่ายเกียวกับสมาชิก
กองทุนชว่ ยเหลือสมาชิก
ค่ าใช้ จ่ายดําเนินงานอืน
ค่าเบียประชุมกรรมการ
ค่าตอบแทนผูต้ รวจสอบกิจการ
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีการเงิ น
ค่าใช้จา่ ยวันประชุมใหญ่
ค่าใช้จา่ ยในการสรรหา
ค่าเบียเลียงพาหนะ
ค่าธรรมเนี ยมธนาคาร
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ค่าธรรมเนี ยมไปรษณีย์
ค่ารับรอง
ค่าวัสดุสํานักงาน
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว
ค่าเครื องเขียนแบบพิมพ์
ค่านํามันเชือเพลิง
ค่าโทรศัพท์
ค่าถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม
ค่าอบรมสัมมนา กก. และจนท.ผส.
ค่านิ ตยสารหนังสื อพิมพ์
ค่าใช้จา่ ยโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์
ค่าภาษีทรัพย์สินและภาษีป้าย
ค่าธรรมเนี ยมผูส้ อบบัญชี
ค่าพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ด
รวมค่ าใช้ จ่ายในการดําเนินงาน
ประมาณการกําไรสุ ทธิ

10,157.00
45,531.00
4,409.00
5,406.00
36,119.00
11,626.00
9,242.78
6,336.00
10,586.50
735.00
4,500.00
100.00
0.00
89,700.00
1,918.00

0.02
0.07
0.01
0.01
0.06
0.02
0.01
0.01
0.02
0.00
0.01
0.00
0.00
0.14
0.00

6,494.00
21,577.00
19,289.00
5,091.00
44,000.00
3,690.00
10,990.49
3,580.00
71,495.90
2,100.00
3,500.00
0.00
19,000.00
70,650.00
4,082.00

0.01
0.04
0.03
0.01
0.08
0.01
0.02
0.01
0.12
0.00
0.01
0.00
0.03
0.12
0.01

9,166,027.95
38,314,720.65

14.43
60.07

6,238,809.90
38,540,914.41

10.64
63.50
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สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดสิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 ( 3 เดือน)
ปี 2562
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
38,314,720.65
ประมาณการกําไรสุ ทธิ
รายการปรับปรุ งเพือกระทบยอดกําไรสุ ทธิ เป็ นเงิ นสดสุ ทธิ
จากกิจกรรมดําเนิ นงาน
เงิ นสดรับดอกเบียเงิ นให้กคู ้ ้างรับ
3,546,226.50
เงิ นสดจ่ายดอกเบียเงิ นให้กคู ้ ้างรับ
(4,356,592.00)
รายได้ค้างรับ
0.00
ค่าธรรมเนี ยมสอบบัญชีค้างจ่าย
(17,000.00)
ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญ-ลูกหนี ถูกให้ออก
(4,276.75)
ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญ-ลูกหนี เงิ นกู ้
0.00
ดอกเบียจ่ายเงิ นกูย้ ืมค้างจ่าย
(207,143.70)
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
0.00
ภาษีหัก ณ ทีจ่ายค้างจ่าย
131,966.30
สิ ทธิ ในการใช้ประโยชน์ในอาคาร
32,057.04
ค่าเสื อมราคาทรัพย์สิน
366,512.64
เครื องเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป
36,119.00
กําไรจากการดําเนินงานก่ อนการเปลียนแปลง
ในสิ นทรัพย์ และหนีสิ นดําเนินงาน
37,842,589.68
สิ นทรัพย์ ดาํ เนินงาน
เงิ นสดจ่ายลูกหนี เงิ นกูฉ้ ุ กเฉิ น
เงิ นสดรับจากลูกหนี เงิ นกูฉ้ ุ กเฉิ น
เงิ นสดจ่ายลูกหนี เงิ นกูส้ ามัญ
เงิ นสดรับจากลูกหนี เงิ นกูส้ ามัญ
เงิ นสดจ่ายลูกหนี เงิ นกูส้ ามัญเพือพัฒนาคุณภาพชีวิต
เงิ นสดรับจากลูกหนี เงิ นกูส้ ามัญเพือพัฒนาคุณภาพชีวิต
เงิ นสดรับลูกหนี ถูกให้ออกตามข้อบังคับ
เงิ นสดรับลูกหนี ตัวแทนหักเงิ นส่ง
เงิ นสดจ่ายลูกหนี ตัวแทนหักเงิ นส่ง

(20,470,543.75)
23,609,429.25
(152,396,859.64)
162,161,908.55
(539,980,000.00)
479,790,275.57
18,945.75
12,492,683.25
(12,408,214.50)

ปี 2561
บาท
38,540,914.41

2,748,107.50
(4,060,905.88)
0.00
(28,000.00)
(9,323.25)
(1,297,651.59)
(108,509.59)
(13,312.85)
186,667.18
32,057.04
70,455.09
44,000.00
36,104,498.06
(22,256,559.02)
25,813,826.04
(179,729,018.45)
182,230,575.28
(600,400,000.00)
472,758,317.46
9,323.25
11,064,869.00
(10,495,833.50)
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สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดสิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 ( 3 เดือน)
ปี 2562
บาท

เงิ นสดรับคื นเงิ นยืมทดรองจ่าย
เงิ นสดจ่ายเงิ นยืมทดรองจ่าย
เงิ นสดรับเงิ นรอเรี ยกเก็บ
เงิ นสดจ่ายเงิ นรอเรี ยกเก็บ
เงิ นสดรับเงิ นรอจ่ายคื น
เงิ นสดจ่ายเงิ นรอจ่ายคื น
เงิ นสดจ่ายเงิ นรอตรวจสอบ
เงิ นสดรับเงิ นรอลงบัญชี
เงิ นสดจ่ายเงิ นรอลงบัญชี
เงิ นสดรับดอกเบียเงิ นรับฝากค้างจ่าย
เงิ นสดจ่ายดอกเบียเงิ นรับฝากค้างจ่าย
เงิ นสดจ่ายภาษีหัก ณ ทีจ่ายค้างจ่าย
เงิ นสดจ่ายซื อเครื องเขียนแบบพิมพ์
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงิ นสดจ่ายซื อครุ ภัณฑ์
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงิ นสดรับเจ้าหนี เงิ นกูย้ ืม
เงิ นสดจ่ายชําระหนี เงิ นกูย้ ืม
เงิ นสดรับจากเงิ นรับฝาก
เงิ นสดจ่ายคื นเงิ นรับฝาก
เงิ นสดรับเงิ นสะสมเจ้าหน้าที
เงิ นสดรับเงิ นสํารองเจ้าหน้าที
เงิ นสดรับเงิ นประกันสังคม
เงิ นสดรับจากกองทุนสํารองเลียงชีพ

ปี 2561
บาท

7,233,464.00
(4,939,196.00)
23,422.00
(159,434.00)
9,772,832.42
(9,765,630.80)
(23,488.00)
73,805,873.50
(73,731,452.00)
0.00
(255,555.31)
(125,282.25)
(53,240.00)
(7,557,472.28)

3,784,112.00
(3,359,796.00)
(6,395.00)
0.00
7,695,486.30
(7,693,798.05)
0.00
23,980,857.81
(24,465,116.00)
853,226.42
(784.96)
(169,337.21)
(101,600.00)
(84,383,146.57)

(128,500.00)
(128,500.00)

(15,000.00)
(15,000.00)

100,000,000.00
(119,479,500.00)
183,504,809.53
(121,748,222.04)
59,632.88
124,520.00
8,382.00
51,576.00

150,000,000.00
(98,500,000.00)
201,230,393.69
(144,300,454.51)
45,049.50
0.00
0.00
44,678.00
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สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับงวดสิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 ( 3 เดือน)
ปี 2562
บาท
เงิ นสดรับเงิ นบริ จาคเพือเป็ นรางวัลในวันประชุมใหญ่
1,800.00
เงิ นสดจ่ายเงิ นบริ จาคเพือเป็ นรางวัลในวันประชุมใหญ่
(149,995.00)
เงิ นสดจ่ายค่าบํารุ งสันนิ บาตสหกรณ์ฯ
(30,000.00)
เงิ นสดจ่ายเงิ นปันผล
(110,835,720.00)
เงิ นสดจ่ายเงิ นเฉลียคื น
(28,643,288.50)
เงิ นสดจ่ายเงิ นโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที
(1,500,000.00)
เงิ นสดรับจากทุนเรื อนหุ ้น
59,096,490.00
เงิ นสดจ่ายคื นทุนเรื อนหุ ้น
(18,030,460.00)
0.00
เงิ นสดรับทุนสํารอง
0.00
เงิ นสดจ่ายทุนรักษาระดับอัตราเงิ นปันผล
เงิ นสดจ่ายเงิ นทุนสาธารณประโยชน์
(39,323.00)
เงิ นสดรับเงิ นกองทุนช ่วยเหลือสมาชิก
18,450.00
เงิ นสดจ่ายเงิ นกองทุนช ่วยเหลือสมาชิก
(331,500.00)
เงิ นสดจ่ายเงิ นกองทุนสวัสดิการช ่วยเหลือสมาชิก
(103,000.00)
เงิ นสดจ่ายกองทุนช ่วยเหลือผู ค้ ําประกัน
(59,375.02)
เงินสดสุ ทธิได้มาจาก (ใช้ ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
(58,084,723.15)
เงินสดสุ ทธิ เพิมขึน(ลดลง)
(65,770,345.43)
เงินสด ณ วันต้ นปี
115,593,746.30
เงินสด ณ วันสิ นปี
49,823,400.87

ปี 2561
บาท
22,356.00
(120,000.00)
(30,000.00)
(102,189,166.91)
(26,454,641.87)
(1,500,000.00)
70,576,260.00
(14,971,030.00)
1,318,519.37
(1,308,519.37)
(35,000.00)
29,050.00
(480,450.00)
(54,500.00)
(263,153.33)
33,059,390.57
(51,387,606.00)
85,110,435.00
33,722,829.00
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สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุ ขจังหวัดอุดรธานี จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สํ าหรับงวดสิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2561 (3 เดือน)
1. สรุปนโยบายการบัญชีทสํี าคัญ
- สหกรณ์บนั ทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
- สหกรณ์รับรู ้รายได้ดอกเบียตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจํานวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบียคูณด้วย
จํานวนเงิ นต้นทีค้างชํา ระตามระยะเวลาทีกูย้ ืม
- เงิ นลงทุนระยะยาวเป็ นเงิ นลงทุนทีไม ่อยูใ่ นความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุน
-สหกรณ์ตงค่
ั าเผือหนี สงสัยจะสู ญตามหลักเกณฑ์ทีกําหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว ่าด้วยการจัดชันคุณภาพ
ลูกหนี เงิ นกูแ้ ละการเผือหนี สงสัยจะสู ญ พ.ศ.2544
- สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือ / ของใช้สินเปลืองตามราคาทุน
- ค่าเสื อมราคาอาคารและอุปกรณ์ คํานวณโดยวิธีเส้นตรงในอัตราทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนดไว้ในระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ว ่าด้วยการบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ.2542
- สิ ทธิ การใช้ประโยชน์ ในอาคารตัดจ่ายตามอายุการใช้ประโยชน์
- ค่าซ่อมบํารุ งรักษา ค่าซ่อมแซม รวมทังการซือมาเปลียนแทนสําหรับสิ นทรัพย์รายการย่อย ๆ ถือเป็ นค่าใช้จา่ ย
หักจากรายได้ การต่อเติมหรื อเพิมเติมอาคารและอุปกรณ์รายการใหญ่ ๆ ถือเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์
- เงิ นสดในงบกระแสเงิ นสด หมายถึง เงิ นสดในมือ เงิ นฝากธนาคารทุกประเภทและเงิ นฝากสหกรณ์อืนทุกประเภท
2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย
ปี 2562

ปี 2561

บาท

บาท

30,400.00

41,217.05

กระแสรายวัน

12,896,103.52

7,193,240.46

ออมทรัพย์

36,896,897.35

26,488,371.49

รวม

49,823,400.87

33,722,829.00

เงิ นสด
เงิ นฝากธนาคาร
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3. เงินลงทุน ประกอบด้วย
ปี 2562

ปี 2561

บาท

บาท

เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนทีไม่ อยู่ในความต้ องการของตลาด
- หุ ้นชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด
- หุ ้นชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขไทย

รวมเงินลงทุนระยะยาว

18,096,500.00

18,007,000.00

350,000.00

350,000.00

18,446,500.00

18,357,000.00

4 เงินให้ ก้ ยู ืม ประกอบด้วย
ปี 2562

ปี 2561

บาท

บาท

ระยะสั น

ระยะยาว

ระยะสั น

ระยะยาว

เงิ นให้กยู ้ ืม-ปกติ
ลูกหนี เงิ นกูฉ้ กุ เฉิ น

31,851,979.10

0.00

ลูกหนี เงิ นกูส้ ามัญ
รวมเงินให้ ก้ ยู ืม

243,814,453.95

3,515,753,814.39

223,999,947.30 3,308,740,785.90

275,666,433.05

3,515,753,814.39

252,710,451.55 3,308,740,785.90

28,710,504.25

5. สิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืน ประกอบด้วย

ลูกหนี ถูกให้ออกตามข้อบังคับ
เงิ นรอเรี ยกเก็บ
เงิ นยืมทดรอง
เครื องเขียนแบบพิมพ์
รายได้คา้ งรับ
ค่าเบียประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
รวมสิ นทรัพย์ หมุนเวียนอืน

ปี 2562
บาท
1,453,932.38
151,371.25
155,140.00
145,539.00
11,514.14
29,986.38
1,947,483.15

ปี 2561
บาท
347,576.38
15,221.25
19,800.00
132,445.80
0.00
29,611.02
197,078.07

0.00
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6. อาคารและอุปกรณ์ -สุ ทธิ ประกอบด้วย

ยานพาหนะ
หัก
หัก

ปี 2562

ปี 2561

บาท

บาท

1,759,281.53

ค่าเสื อมราคาสะสม-ยานพาหนะ

855,830.31

เครื องใช้สํานักงาน

2,277,519.10

ค่าเสื อมราคาสะสม-เครื องใช้สนง.

1,813,959.05

รวม

17,933.50
903,451.22
398,654.72
463,560.05
1,367,011.27

416,588.22

ปี 2562

ปี 2561

บาท

บาท

7. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั น ประกอบด้วย

ชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

0.00

84,000,000.00

100,000,000.00

100,000,000.00

ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์

0.00

150,000,000.00

รวมเงินกู้ยืม

100,000,000.00

334,000,000.00

ธนาคารกรุ งเทพ

ในปี 2561 สหกรณ์มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินต่ าง ๆ ดังนี
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ประกอบด้วย
- ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ตามหนังสื อกูเ้ บิกเงิ นเกินบัญชี ลงวันที 8 มิถุนายน 2549 วงเงิ นกู ้
จํานวน 6,000,000.00 บาท (หกล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบีย MOR โดยมีคณะกรรมการดําเนิ นการและผูจ้ ดั การ
เป็ นผูค้ าประกั
ํ
น วันสิ นปี ไม่ มีหนีคงเหลื อ
- ธนาคารออมสิ น สัญญากูเ้ บิกเงิ นเกินบัญชี ลงวันที 11 กรกฏาคม 2559 จํานวน 10,000,000.00 บาท (สิ บล้านบาทถ้วน)
อัตราดอกเบีย MOR -1.50 ต่อปี (ปั จจุบนั อัตราดอกเบีย 5.875 ต่อปี ) โดยมีคณะกรรมการดําเนิ นการและผูจ้ ดั การเป็ น
ผูค้ าประกั
ํ
น วันสิ นปี ไม่ มีหนีคงเหลื อ
- ธนาคารธนชาต ประเภทเบิกเกินบัญชี สัญญาลงวันที 25 มิถุนายน 2558 วงเงิ นกู ้ 5,000,000.00 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
อัตราดอกเบีย MOR ปั จจุบนั อัตราดอกเบีย 7.67 ต่อปี โดยมีคณะกรรมการดําเนิ นการและผูจ้ ดั การเป็ นผูค้ าประกั
ํ
น
วันสิ นปี ไม ่มีหนี คงเหลือ
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เงินกู้ยืมระยะสั น

ประกอบด้วย

- ธนาคารออมสิ น ตัวสั ญญาใช้ เงิน สัญญาลงวันที 26 กันยายน 2555 วงเงิ นกู ้ จํานวน 80,000,000.00 บาท
(แปดสิ บล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบียร้อยละ MLR -2.75 ต่อปี (ปั จจุบนั 3.75 ต่อปี โดยมีคณะกรรมการดําเนิ นการและผูจ้ ดั การ
เป็ นผูค้ าประกั
ํ
น วันสิ นปี ไม่ มีหนีคงเหลื อ
- ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)ตัวสัญญาใช้เงิ น สัญญากูล้ งวันที 25 เมษายน 2556 วงเงิ นกู ้ 200,000,000.-บาท
(สองร้อยล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบีย MOR -1.75 ต่อปี (ปั จจุบนั อัตราดอกเบียร้อยละ 4.30 ต่อปี ) โดยมีคณะกรรมการ
ดําเนิ นการและผูจ้ ดั การเป็ นผูค้ าประกั
ํ
น วันสิ นปี ไม่ มีหนีคงเหลื อ
- ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สัญญาลงวันที 9 ธันวาคม 2557 วงเงิ นกู ้ 50,000,000.00 บาท
(ห้าสิ บล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบียร้อยละ 5 ต่อปี โดยมีคณะกรรมการดําเนิ นการและผูจ้ ดั การเป็ นผูค้ าประกั
ํ
น
ณ วันสิ นปี ไม่ มีหนีคงเหลื อ
-ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ แห่ งประเทศไทย จํากัด ระยะสัน สัญญาลงวันที 12 มิถุนายน 2558 วงเงิ นกู ้ 100,000,000.00 บาท
(หนึ งร้อยล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบียร้อยละ 3.80 ต่อปี โดยมีคณะกรรมการดําเนิ นการเป็ นผูค้ าประกั
ํ
น
ณ วันสิ นปี ไม่ มีหนีคงเหลื อ
- ธนาคารธนชาต ประเภทตัวเงิ น สัญญาลงวันที 25 มีนาคม 2559 วงเงิ นกู ้ 90,000,000.00 บาท(เก้าสิ บล้านบาทถ้วน)
อัตราดอกเบีย MLR -2.575 ต่อปี (ปั จจุบนั อัตราดอกเบีย 4.00 ต่อปี )และสัญญาลงวันที 25 มิถุนายน 2558
วงเงิ นกู ้ 55,000,000.00 บาท(ห้าสิ บห้าล้านบาท)อัตราดอกเบีย MLR-2.575 ต่อปี (ปั จจุบนั อัตราดอกเบียร้อยละ 4 ต่อปี )
โดยมีคณะกรรมการดําเนินการและผู้จัดการเป็ นผู้คาประกั
ํ
น วันสิ นปี ไม่ มีหนีคงเหลื อ
- สหกรณ์ออมทรัพย์ จุฬาลงกรณ์ ระยะสั น สัญญาลงวันที 27 ตุลาคม 2558 วงเงิ นกู ้ 100,000,000.00 บาท
(หนึ งร้อยล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบีย 4.25 ต่อปี โดยมีคณะกรรมการดําเนิ นการเป็ นผูค้ าประกั
ํ
น
วันสิ นปี มีหนีคงเหลื อ 22,000,000.00 บาท (ยีสิ บสองล้ านบาทถ้ วน)
8. เงินรับฝาก ประกอบด้วย
ปี 2562

ปี 2561

บาท

บาท

เงิ นรับฝากออมทรัพย์

21,467,570.99

36,595,371.95

เงิ นรับฝากออมทรัพย์เกษียณเปี ยมสุ ข

32,296,119.80

25,788,783.56

เงิ นรับฝากออมทรัพย์พิเศษ

80,028,335.35

85,401,008.31

เงิ นรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 2

841,234,876.61

727,410,219.65

เงิ นรับฝากประจํา 12 เดือน
รวม

26,614,576.18
1,001,641,478.93

38,283,952.10
913,479,335.57

~ 19 ~
9. หนีสิ นหมุนเวียนอืน ประกอบด้วย
ปี 2562
บาท
528,370.45
342,090.75
0.00
7,545.75
1,168,791.25
44,064.75

ดอกเบียเงิ นรับฝากประจําค้างจ่าย
เงิ นรอลงบัญชี
ดอกเบียเงิ นกูค้ า้ งจ่าย
เงิ นปั นผลค้างจ่าย
ค่าเผือหนี สงสัยจะสู ญ
เงิ นรอตรวจสอบ
เงิ นรอจ่ายคืน
ภาษีหัก ณ ทีจ่ายค้างจ่าย
เงิ นเฉลียคืน
เงิ นประกันสังคม รอนําส่ง
เงิ นบริ จาคเพือเป็ นรางวัลในวันประชุมใหญ่
รวม

44,046.25

24,948.75
0.00
8,382.00
1,805.00
2,170,044.95

ปี 2561
บาท
2,068,862.43
254,091.81
0.00
35,131.05
347,576.38
0.00
20,242.19
37,482.34
12,799.00
0.00
22,356.00
2,798,541.20

10. เงินกู้ยืมระยะยาว ประกอบด้วย
ปี 2562
บาท
ถึงกําหนดชําระ
ภายใน 1 ปี

เกิน 1 ปี

ชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ

24,000,000.00

467,089,500.00

สหกรณ์ออมทรัพย์รพ.หาดใหญ่

28,080,000.00

93,200,000.00

52,080,000.00

560,289,500.00

รวม
11. หนีสิ นไม่ หมุนเวียน ประกอบด้วย
สํารองบําเหน็ จเจ้าหน้าที
เงิ นสะสมเจ้าหน้าที
กองทุนสํารองเลียงชีพ
เงิ นคําประกันสัญญาจ้าง
รวม

ปี 2562
บาท
5,168,220.00
1,628,643.06
1,298,003.75
19,500.00
8,114,366.81

ปี 2561
บาท
ถึงกําหนดชําระ
ภายใน 1 ปี

เกิน 1 ปี

12,000,000.00 408,000,000.00
0.00

0.00

12,000,000.00 408,000,000.00

ปี 2561
บาท
4,457,680.00
1,399,292.19
1,127,950.25
0.00
6,984,922.44
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12.ทุนสะสมตามข้ อบังคับระเบียบและอืน ๆ ประกอบด้วย

ทุนสาธารณประโยชน์

ปี 2562
บาท
2,163,728.80

ปี 2561
บาท
2,191,828.80

กองทุนชว่ ยเหลือสมาชิก

4,755,518.18

4,446,668.18

กองทุนสวัสดิการชว่ ยสมาชิก

2,593,089.00

2,353,589.00

กองทุนชว่ ยเหลือผูค้ าประกั
ํ
น

4,712,940.52

4,346,945.77

ทุนสะสมเพือจัดตังสํานักงาน

1,600,000.00

1,500,000.00

15,825,276.50

14,839,031.75

รวม

13. การดํารงสิ นทรัพย์ สภาพคล่ องของสหกรณ์
สหกรณ์ดาํ รงสิ นทรัพย์สภาพคล่องเป็ นไปตามกฎกระทรวงว ่าด้วยการดํารงสิ นทรัพย์สภาพคล่อง ซึงกําหนด
ให้สหกรณ์ตอ้ งดํารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องไว้ไม ่ตํากว ่าร้อยละหนึ งของเงิ นรับฝาก
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ประมาณการรายได้ ดอกเบียรับ 31 ธ.ค. 2561 ดอกเบียปัจจุบัน
ประเภทเงินกู้
ฉุกเฉิน

จํานวน
32,837,679.10

ถ่ วงนําหนัก
0.866

อ.ด/บ
6.25%

ต้ นทุนถัวเฉลี ย
0.054

สามัญ

728,168,759.45

19.206

6.25%

1.200

2,817,765,231.75

74.320

6.75%

5.017

5,228,999.50

0.138

6.75%

0.009

สามัญสวัสดิการ

25,004,269.75

0.659

5.25%

0.035

เสริมสภาพคล่ อง

153,311,065.20

4.04

6.25%

0.253

ชํา ระแทนผู้ คาประกั
ํ
น

6,635,369.19
22,468,873.50

0.175
0.593

4.25%
6.25%

0.007
0.037

3,791,420,247.44

100.00

สามัญพัฒนา
พัฒนา 2

เงินกู้สามัญ(หุ้น)ไม่ มีผู้คาํ

รวม

ดอกเบียรับ ปี 61 (3เดือน) (1)

6.612
58,974,929.50

ประมาณการรับ ปี 61 (9เดือน) (2)

188,016,530.07

ประมาณการตลอดปี (1)+(2)

246,991,459.57

เป้าหมายทีตังไว้

256,000,000.00

ตํากว ่าเป้ าหมายทีตังไว้

ดอกเบียรับต่อเดือน 19,000,000 บาท

9,008,540.43

~ 22 ~

ต้นทุ นทางการเงิ น ณ วันที 31 ธ.ค. 2561 ปั จจุบัน
ต้ นทุนทางการเงิน 31 ธ.ค. 2561
ที

รายการ

เงินทุน
จํานวน

ร้ อยละ

อัตราผล

ต้ นทุน

ตอบแทน

การเงิน

1,889,668,510.00

48.86

6.00

2.932

41,066,030.00

1.06

6.00

0.032

3 เงิ นกูย้ ืมสถาบันการเงิ น

712,369,500.00

18.42

3.536

0.651

4 เงิ นรับฝากจากสมาชิก

999,837,190.26

25.85

3.434

0.888

5 หนี สิ นอืน

13,234,928.58

0.34

6 ทุนสํารอง

159,273,471.05

4.12

-

-

7 ทุนสะสมอืน ๆ

15,820,776.50

0.41

-

-

8 กําไร

36,065,242.25

0.93

-

-

3,867,335,648.64

100.00

1 ทุนเรื อนหุ ้น 30 กย.61
2 ระหว ่างปี

รวม

4.503

ส่ วนเหลื อม

2.000

ต้ นทุนทางการเงินรวม

6.503

อัตราดอกเบียเงิ นกูร้ ับ ปั จจุบนั

6.612

ดอกเบียรับสู งกว ่าต้นทุนทางการเงิ น

0.109

