
สินทรัพย์ หมายเหตุ ปี 2560 ปี 2559
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 74,062,269.29 51,811,019.93
เงินฝากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 20,000,000.00 20,000,000.00
เงินให้กูย้มืระยะสั้น 4 312,501,307.54 300,345,178.94
ลูกหน้ีระยะสั้น - สุทธิ 5 21,927.00 23,129.00
ดอกเบ้ียเงินให้กูค้า้งรับ 154,279.00 279,528.00
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 6 175,982.41 173,709.35

รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 406,915,765.24 372,632,565.22
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนระยะยาว 3 280,010,000.00 124,892,000.00
เงินให้กูย้มืระยะยาว 4 2,019,257,316.46 1,943,836,701.66
ลูกหน้ีระยะยาว - สุทธิ 5 207,816.91 229,441.91
อุปกรณ์ - สุทธิ 337,312.12 509,230.93
สิทธิการใชป้ระโยชน์ในซอฟตแ์วร์รอตดัจ่าย - สุทธิ 625.29 15,840.69

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 2,299,813,070.78 2,069,483,215.19
รวมสินทรัพย์ 2,706,728,836.02 2,442,115,780.41

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยาซากิและในเครือ จ ากัด
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่  31 ตุลาคม 2560

(หน่วย : บาท)

( 4 )



หนีสิ้นและทุนของสหกรณ์ฯ หมายเหตุ ปี 2560 ปี 2559

หนีสิ้นหมุนเวยีน

เงินกูย้มืระยะสั้น 7 0.00 10,246,599.61
ส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10 0.00 3,858,600.00
เงินรับฝาก            8 277,934,268.01 244,626,992.90
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 9 4,182,175.11 4,701,936.63

รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 282,116,443.12 263,434,129.14

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

เงินสะสมเจา้หนา้ท่ี 2,187,041.72 2,440,712.16
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 2,187,041.72 2,440,712.16

รวมหนีสิ้น 284,303,484.84 265,874,841.30

ทุนของสหกรณ์ฯ

ทุนเรือนหุ้น  (มลูค่าหุ้นละ 10 บาท)
หุ้นท่ีช าระเตม็มลูค่าแลว้ 2,157,301,790.00 1,933,789,590.00

ทุนส ารอง 133,354,207.21 120,479,031.68
ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั ระเบียบ และอ่ืนๆ 11 767,840.69 1,509,021.65
ก าไรสุทธิประจ าปี 131,001,513.28 120,463,295.78

รวมทุนของสหกรณ์ฯ 2,422,425,351.18 2,176,240,939.11
รวมหนีสิ้นและทุนของสหกรณ์ฯ 2,706,728,836.02 2,442,115,780.41

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

เลขานุการ

ณ วนัที่  31 ตุลาคม 2560

( 5 )

วนัท่ี  15  พฤศจิกายน  2560

                         (นางสาวอาอีซะ   เลงงั)
                         ประธานกรรมการ

(นายสมพงษ ์    แกว้พิจิตร)

(หน่วย : บาท)

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยาซากิและในเครือ จ ากัด
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)



ปี 2560 % ปี 2559 %

รายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากเงนิลงทุน

ดอกเบ้ียรับเงินใหกู้้ 137,652,374.00 93.79 126,364,399.53 92.94

ดอกเบ้ียรับเงินฝาก 1,120,892.23 0.76 1,943,976.48 1.43

ผลตอบแทนจากเงินลงทุน 7,993,283.84 5.45 7,660,770.96 5.63

รวมรายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากเงนิลงทุน 146,766,550.07 100.00 135,969,146.97 100.00

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้และเงนิลงทุน

ดอกเบ้ียจ่ายเงินรับฝาก 7,789,841.83 5.31 6,770,465.93 4.98

ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้ืมระยะสั้น 2,241,591.42 1.53 1,646,781.63 1.21

ดอกเบ้ียจ่ายเงินกูย้ืมระยะยาว 57,646.52 0.04 795,267.13 0.59

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบีย้และเงนิลงทุน 10,089,079.77 6.88 9,212,514.69 6.78

รายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากเงนิลงทุนสุทธิ 136,677,470.30 93.12 126,756,632.28 93.22

บวก รายได้อืน่

คา่ธรรมเนียมแรกเขา้ 11,600.00 0.01 13,200.00 0.01

เงินเฉล่ียคืนชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 51,578.33 0.04 105,736.77 0.09

รายไดเ้บ็ดเตลด็ 41,724.42 0.03 177,878.05 0.13

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 0.00 0.00 10,398.00 0.00

รวมรายได้อืน่ 104,902.75 0.08 307,212.82 0.23

หัก ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัเจ้าหน้าที่

เงินเดือน 2,489,254.00 1.70 2,280,591.00 1.68
คา่ล่วงเวลา 17,960.00 0.01 18,346.00 0.01
คา่สวสัดิการเจา้หนา้ท่ี 221,804.00 0.15 257,887.59 0.19
คา่เบ้ียเล้ียง 48,100.00 0.03 53,350.00 0.04
คา่พาหนะ 156,680.00 0.11 178,836.00 0.13

( 6 )

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยาซากแิละในเครือ จ ากดั
งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560

(หน่วย : บาท)



ปี 2560 % ปี 2559 %

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัเจ้าหน้าที่ (ต่อ)

เงินสมทบเจา้หนา้ท่ี 122,715.00 0.08 129,795.00 0.10
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกนัสังคม 73,152.00 0.05 69,836.00 0.05
ดอกเบ้ียจ่ายเงินสะสมเจา้หนา้ท่ี 47,400.34 0.03 44,693.48 0.03
ส ารองเงินบ าเหน็จเจา้หนา้ท่ี 200,000.00 0.14 500,000.00 0.37

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์

คา่เส่ือมราคาอุปกรณ์ 188,080.81 0.13 186,818.99 0.14
สิทธิการใชป้ระโยชน์ในซอฟทแ์วร์ตดัจ่าย 15,215.40 0.01 15,215.40 0.01
คา่ซ่อมแซมอุปกรณ์ส านกังาน 4,250.00 0.00 12,532.50 0.01
คา่บริการเครือขา่ยระบบงานสหกรณ์ 315,035.54 0.21 316,737.12 0.23
คา่บ ารุงรักษาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ 106,145.47 0.07 97,544.42 0.07
คา่โปรแกรมป้องกนัไวรัสคอมพิวเตอร์ 15,401.51 0.01 13,101.91 0.01
คา่เช่าส านกังาน 18,000.00 0.01 18,000.00 0.01

ค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัสมาชิก

คา่ใชจ่้ายอบรมสัมมนาสมาชิก 0.00 0.00 505,195.00 0.37

ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอืน่

คา่ใชจ่้ายประชุมใหญ่ 494,344.50 0.34 440,360.50 0.32
คา่เบ้ียประชุม 129,800.00 0.09 133,100.00 0.10
คา่รับรอง 78,840.00 0.05 75,114.00 0.06
คา่ตอบแทนผูช่้วยเหลืองานสหกรณ์ 536,000.00 0.37 515,400.00 0.38
คา่โทรศพัท์ 15,080.58 0.01 16,541.01 0.01
คา่เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ 167,681.55 0.11 194,543.40 0.15

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยาซากแิละในเครือ จ ากดั

( 7 )

(หน่วย : บาท)

งบก าไรขาดทุน (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560



ปี 2560 % ปี 2559 %

ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอืน่ (ต่อ)

คา่ธรรมเนียมและคา่อากรแสตมป์ 25,720.07 0.02 29,393.00 0.02
คา่บริจาคการกศุล 0.00 0.00 34,500.00 0.03
คา่ธรรมเนียมวิชาชีพ 85,000.00 0.06 85,000.00 0.06
คา่ตรวจสอบกิจการ 72,000.00 0.05 72,000.00 0.05

คา่ใชจ่้ายทัว่ไป 44,939.00 0.03 20,917.00 0.02

การศึกษาและประชาสัมพนัธ์ 92,260.00 0.06 285,200.00 0.21

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 5,780,859.77 3.93 6,600,549.32 4.85

ก าไรสุทธิ 131,001,513.28 89.27 120,463,295.78 88.60

( 8 )

งบก าไรขาดทุน (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560

(หน่วย : บาท)

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยาซากแิละในเครือ จ ากดั



ปี 2560 ปี 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรสุทธิ 131,001,513.28 120,463,295.78
รายการปรับปรุงเพื่อการกระทบยอดก าไรสุทธิเป็นเงินสดสุทธิ
      จากกจิกรรมด าเนินงาน

คา่เส่ือมราคาอุปกรณ์ 188,080.81 186,818.99
ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพย์ 0.00 (10,398.00)
สิทธิการใชป้ระโยชใ์นซอฟตแ์วร์ตดัจ่าย 15,215.40 15,215.40
เงินสะสมเจา้หนา้ท่ี 0.00 284,809.08
ส ารองบ าเหน็จเจา้หนา้ท่ี 200,000.00 500,000.00
ดอกเบ้ียเงินให้กูค้า้งรับ (154,279.00) (279,528.00)
ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารคา้งรับ (45,869.49) (29,434.65)
ดอกเบ้ียเงินฝากสหกรณ์อ่ืนคา้งรับ (38,739.73) (38,739.73)
คา่เคร่ืองเขียนแบบพิมพใ์ชไ้ป 167,681.55 194,543.40
คา่โปรแกรมป้องกนัไวรัสคอมพิวเตอร์จ่ายล่วงหนา้ 3,128.39 2,898.10
คา่บ ารุงรักษาเวบ็ไซดแ์ละคา่เช่าพ้ืนท่ีจ่ายล่วงหนา้ 46,905.58 44,940.00
ดอกเบ้ียเงินรับฝากประจ าคา้งจ่าย 1,443,282.38 1,379,328.05
ดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยเ์พ่ือการศึกษาคา้งจ่าย 6,709.14 925.15
ดอกเบ้ียเงินกูย้ืมคา้งจ่าย 0.00 1,235.21
คา่ประกนัสงัคมส่วนของนายจา้งคา้งจ่าย 6,278.00 69,194.00
คา่ธรรมเนียมวิชาชีพคา้งจ่าย 34,000.00 59,500.00
คา่ตอบแทนคา้งจ่าย 86,400.00 86,400.00
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลง
       ในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน 132,960,306.31 122,931,002.78

(หน่วย : บาท)

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยาซากแิละในเครือ   จ ากดั
งบกระแสเงินสด 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560

( 9 )



ปี 2560 ปี 2559

สินทรัพย์ด าเนินงาน

เงินสดรับจากลูกหน้ีเงินให้กูแ้ก่สหกรณ์อ่ืน 0.00 70,745,000.00
เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินให้กูฉุ้กเฉิน (405,758,020.00) (257,999,210.00)
เงินสดรับจากลูกหน้ีเงินให้กูฉุ้กเฉิน 399,574,334.00 233,739,554.00
เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินให้กูส้ามญั (3,139,651,586.00) (4,325,588,871.00)
เงินสดรับจากลูกหน้ีเงินให้กูส้ามญั 3,058,386,548.60 4,093,782,927.40
เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินให้กูพิ้เศษ (2,020,000.00) (13,208,000.00)
เงินสดรับจากลูกหน้ีเงินให้กูพิ้เศษ 1,891,980.00 558,551.00
เงินสดรับจากลูกหน้ีอ่ืน 21,927.00 22,229.00
เงินสดจ่ายลูกหน้ีเงินยืมทดรอง (533,800.00) (900.00)
เงินสดรับจากลูกหน้ีเงินยืมทดรอง 534,700.00 0.00
เงินสดรับจากดอกเบ้ียเงินให้กูค้า้งรับ 279,528.00 92,964.47
เงินสดจ่ายซ้ือเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ (152,594.55) (179,985.40)
เงินสดรับจากดอกเบ้ียพนัธบตัรออมทรัพยค์า้งรับ 0.00 23,835.62
เงินสดรับจากดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารคา้งรับ 29,434.65 0.00
เงินสดรับจากดอกเบ้ียเงินฝากสหกรณ์อ่ืนคา้งรับ 38,739.73 160,232.43
เงินสดจ่ายคา่ป้องกนัไวรัสคอมพิวเตอร์ (1,059.08) (3,128.39)
เงินสดจ่ายคา่บ ารุงรักษาเวบ็ไซตแ์ละคา่เช่าพ้ืนท่ี (49,900.11) (46,905.58)

หนีสิ้นด าเนินงาน 
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียเงินรับฝากประจ าคา้งจ่าย (1,379,328.05) (1,165,529.87)
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยเ์พ่ือการศึกษาคา้งจ่าย (925.15) 0.00
เงินสดจ่ายดอกเบ้ียเงินกูย้ืมคา้งจ่าย (1,235.21) (18,647.85)
เงินสดรับภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 29,775.18 234,377.20
เงินสดจ่ายภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย (9,794.04) (232,204.10)
เงินสดจ่ายเงินประกนัสงัคมคา้งจ่าย (11,544.00) (138,356.00)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560

( 10 )

(หน่วย : บาท)

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยาซากแิละในเครือ   จ ากดั



ปี 2560 ปี 2559
หนีสิ้นด าเนินงาน  (ต่อ)

เงินสดรับจากเงินประกนัสงัคมส่วนของลูกจา้งคา้งจ่าย 6,278.00 69,194.00
เงินสดรับจากเบ้ียประกนัภยัรอน าส่ง 571,153.41 599,573.18
เงินสดจ่ายเบ้ียประกนัภยัรอน าส่ง (599,573.18) (654,795.00)
เงินสดรับเงินรอจ่ายคืน 3,601.00 154,637.83
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน (1,486.00) 1,486.00
เงินสดรับเงินรอจ่ายคืนเงินฌาปณกิจ 1,749,660.00 1,839,540.00
เงินสดจ่ายคืนเงินรอจ่ายคืนเงินฌาปณกิจ (1,839,540.00) (1,300,480.00)
เงินสดจ่ายเงินรอตรวจสอบ (682,100.00) (52,392.00)
เงินสดรับจากเงินรอตรวจสอบ 244,638.00 672,000.00
เงินสดจ่ายคา่ธรรมเนียมวิชาชีพคา้งจ่าย (59,500.00) (34,000.00)
เงินสดจ่ายคา่ตอบแทนคา้งจ่าย (86,400.00) (86,400.00)
เงินสดจ่ายคา่ตรวจสอบกิจการคา้งจ่าย 0.00 (6,000.00)
เงินสดจ่ายเงินรับล่วงหนา้ (30,111.00) (16,146.00)
เงินสดจ่ายเงินสะสมเจา้หนา้ท่ี (31,222.44) 0.00
เงินสดจ่ายคืนส ารองบ าเหน็จเจา้หนา้ท่ี (422,448.00) 0.00

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมด าเนินงาน 43,000,437.07 (75,104,846.28)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน   
เงินสดจ่ายซ้ือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั (155,118,000.00) (24,882,000.00)
เงินสดจ่ายซ้ือตัว๋สญัญาใชเ้งินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั (190,000,000.00) (120,000,000.00)
เงินสดรับจากการไถ่ถอน/จ าหน่ายพนัธบตัร 0.00 1,000,000.00
เงินสดรับจากการไถ่ถอนตัว๋สญัญาใชเ้งินชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั 190,000,000.00 120,000,000.00
เงินสดรับจากการจ าหน่ายครุภณัฑ์ 0.00 10,400.00
เงินสดจ่ายซ้ืออุปกรณ์ส านกังาน (16,162.00) (58,420.00)

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมลงทุน (155,134,162.00) (23,930,020.00)

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยาซากแิละในเครือ   จ ากดั
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560

( 11 )

(หน่วย : บาท)



ปี 2560 ปี 2559

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน 
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้น 140,000,000.00 180,000,000.00
เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะสั้น (150,246,599.61) (243,736,700.39)

เงินสดจ่ายช าระเงินกูย้ืมระยะยาว (3,858,600.00) (4,210,800.00)

เงินสดรับจากเงินรับฝากสมาชิก 183,214,409.47 187,056,427.76

เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝากสมาชิก (150,321,142.54) (146,690,779.52)

เงินสดรับจากเงินรับฝากสหกรณ์อ่ืน 414,008.18 2,753,792.22

เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝากสหกรณ์อ่ืน 0.00 (1,000,000.00)
เงินสดจ่ายคา่บ ารุงสนันิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (10,000.00) (10,000.00)
เงินสดจ่ายเงินปันผล (92,347,001.54) (83,531,938.27)
เงินสดจ่ายเงินเฉล่ียคืน (9,957,118.71) (9,008,909.36)
เงินสดจ่ายเงินโบนสักรรมการและเจา้หนา้ท่ี (2,174,000.00) (1,943,000.00)
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น 292,811,470.00 278,038,180.00
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น (69,299,270.00) (74,454,100.00)
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ (1,927,390.00) (3,260,000.00)
เงินสดจ่ายทุนศึกษาอบรม (1,820,076.00) 0.00
เงินสดจ่ายทุนช่วยเหลือสมาชิก (93,714.96) 0.00

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกจิกรรมจัดหาเงิน 134,384,974.29 80,002,172.44
เงินสดสุทธิ เพิ่มขึน้ (ลดลง) 22,251,249.36 (19,032,693.84)
เงินสด ณ วันต้นปี 71,811,019.93 90,843,713.77

เงินสด ณ วันส้ินปี 94,062,269.29 71,811,019.93

สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยาซากแิละในเครือ   จ ากดั
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2560

( 12 )

(หน่วย : บาท)



1. สรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคญั

1.1 สหกรณ์ฯ บนัทึกบญัชีโดยใชเ้กณฑค์งคา้ง
1.2 สหกรณ์ฯ รับรู้รายไดด้อกเบ้ียตามเกณฑส์ดัส่วนของเวลา
1.3 สหกรณ์ฯ ระงบัการรับรู้รายไดท่ี้เกิดจากดอกเบ้ียเงินให้กูข้องลูกหน้ีท่ีไมก่่อให้เกิดรายได ้ตามเกณฑค์งคา้ง 

ซ่ึงหากสหกรณ์ฯ รับรู้ดอกเบ้ียเงินให้กูข้องลูกหน้ีดงักล่าวแลว้ จะท าให้สหกรณ์ฯ มีก าไรสุทธิประจ าปี 
เป็นจ านวนเงินดงัน้ี

(หน่วย : บาท)

     ก  าไรสุทธิประจ าปี 131,001,513.28
     บวก ดอกเบ้ียท่ีไมรั่บรู้เป็นรายได้ 32,288.25
     ก  าไรสุทธิ (หากรับรู้ดอกเบ้ียเงินกูข้องลูกหน้ีท่ีไมก่่อให้เกิดรายได)้ 131,033,801.53

1.4 สหกรณ์ฯ ไดต้ั้งค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดไวใ้นระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ดว้ยการจดัชั้น
คุณภาพลูกหน้ีเงินกูแ้ละการเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ พ.ศ. 2544  ซ่ึงเป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
ชุดท่ี 34 คร้ังท่ี 12  วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 และขอให้เขา้ใจวา่เป็นเพียงประมาณการทางบญัชีเท่านั้น  ยงัมิไดมี้การ
สูญจริงหรือท าให้สิทธิเรียกร้องของสหกรณ์ฯ ดอ้ยไปแต่อยา่งใดหากมีการตดัหน้ีเป็นสูญตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก
ท่ีประชุมใหญ่ก่อนจึงจะกระท าได้

1.5 สหกรณ์ฯ ตีราคาเคร่ืองเขียนแบบพิมพค์งเหลือตามราคาทุน
1.6 เงินลงทุนระยะยาว  เป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์ไมอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาดสหกรณ์ฯ บนัทึกบญัชีดว้ยราคาทุน
1.7 ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ ค  านวณโดยวิธีเส้นตรงในอตัราท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ วา่ดว้ยการบญัชีของ

สหกรณ์ พ.ศ. 2542  
1.8 สิทธิการใชป้ระโยชน์ในซอฟตแ์วร์รอตดัจ่าย สหกรณ์ฯ มีนโยบายตดัจ่ายตามอายกุารใชง้านท่ีไดรั้บโดยประมาณ 5  ปี
1.9 ค่าซ่อมบ ารุง  ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซ้ือมาเปล่ียนแทนส าหรับสินทรัพยร์ายการยอ่ยๆ ถือเป็นค่าใชจ่้ายหกัจากรายได้

ส่วนรายการต่อเติม และ/หรือเพ่ิมเติมอาคารและอุปกรณ์ดว้ยมลูค่าท่ีมีสาระส าคญั  ถือเป็นราคาทุนของสินทรัพย์
1.10 ค่าใชจ่้ายรอตดัจ่าย สหกรณ์ฯ มีนโยบายตดัจ่ายประมาณ 5  ปี
1.11 เงินสดในงบกระแสเงินสด  หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝากสหกรณ์ ทุกประเภท 

ทั้งน้ีให้รวมถึงเงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ์ท่ีน าไปเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัหน้ีสินดว้ย

 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยาซากิและในเครือ จ ากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2560
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2.   เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร   ประกอบดว้ย

ปี 2560 ปี 2559
เงินสด 25,810.05 12,014.21
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ 73,990,459.24 51,753,005.72

- กระแสรายวนั 46,000.00 46,000.00
รวมเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 74,062,269.29 51,811,019.93

ณ วนัส้ินปี  สหกรณ์ฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีกบัธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ ากดั วงเงิน  100 ลา้นบาท
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ MLR 5.00 ต่อปี  โดยมีคณะกรรมการด าเนินการและผูจ้ดัการค ้าประกนั 

3.   เงนิลงทุน   ประกอบดว้ย

ปี 2560 ปี 2559
เงนิลงทุนระยะยาว
เงนิลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
หุน้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  จ  ากดั 280,000,000.00 124,882,000.00
หุน้ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยไ์ทย ไอซีที จ  ากดั 10,000.00 10,000.00

รวม เงนิลงทุนระยะยาว 280,010,000.00 124,892,000.00
รวม เงนิลงทุน 280,010,000.00 124,892,000.00

การลงทุนดงักล่าวเป็นไปตามมาตรา 62 แห่งพระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพฒันา
สหกรณ์แห่งชาติ  เร่ืองก าหนดการฝากหรือการลงทุนอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ. 2558

4.   เงนิให้กู้ยืม  ประกอบดว้ย

ระยะส้ัน ระยะยาว ระยะส้ัน ระยะยาว
เงนิให้กู้ยืม - ปกติ
ลูกหน้ีเงินใหกู้ฉุ้กเฉิน 48,645,723.00 0.00 42,462,037.00 0.00
ลูกหน้ีเงินใหกู้ส้ามญั 262,220,406.85 2,004,700,998.15 256,703,183.01 1,928,953,184.59
ลูกหน้ีเงินใหกู้พิ้เศษ 1,635,177.69 14,556,318.31 1,179,958.93 14,883,517.07

รวมเงนิให้กู้ยืม 312,501,307.54 2,019,257,316.46 300,345,178.94 1,943,836,701.66

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

( 14 )
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5.   ลูกหนี ้- สุทธิ  ประกอบดว้ย

ระยะส้ัน ระยะยาว ระยะส้ัน ระยะยาว
ลูกหน้ีเงินยืมทดรอง 0.00 0.00 900.00 0.00
ลูกหน้ีตามค าพิพากษา 538,137.47 0.00 538,137.47 0.00
ลูกหน้ีอ่ืน 21,927.00 207,816.91 22,229.00 229,441.91

รวม 560,064.47 207,816.91 561,266.47 229,441.91
หัก คา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

 - ลูกหน้ีตามค าพิพากษา (538,137.47) 0.00 (538,137.47) 0.00
รวมลูกหนี ้- สุทธิ 21,927.00 207,816.91 23,129.00 229,441.91

สหกรณ์ฯ ไดจ้ดัชั้นคุณภาพลูกหน้ีตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าดว้ยการจดัชั้นคุณภาพลูกหน้ีและการตั้ง
คา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 ซ่ึงสหกรณ์ฯ ไดต้ั้งคา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญลูกหน้ีตามค าพิพากษาเตม็จ านวนแลว้

6.   สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่    ประกอบดว้ย

ปี 2560 ปี 2559
ดอกเบ้ียเงินฝากสหกรณ์อ่ืนคา้งรับ 38,739.73 38,739.73
ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารคา้งรับ 45,869.49 29,434.65
เคร่ืองเขียนแบบพิมพค์งเหลือ 40,414.00 55,501.00
คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 50,959.19 50,033.97
เงินทดรองจ่าย - บริษทั เวบแคช จ ากดั 80,028.53 80,028.53
หัก คา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - เงินทดรองจ่าย บริษทั เวบแคช จ ากดั (80,028.53) (80,028.53)

รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอืน่ 175,982.41 173,709.35

ปัจจุบนั บริษทั เวบแคช จ ากดั ไดห้ยดุด าเนินงานและอยูใ่นระหว่างจดทะเบียนเลิกบริษทัและช าระบญัชี
สหกรณ์ฯ ไดมี้การตั้งคา่เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเตม็จ านวนแลว้

7.   เงนิกู้ยืมระยะส้ัน

1. สหกรณ์ฯ มีวงเงินกูย้ืมระยะสั้น จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จ ากดั จ  านวน 300,000,000.00 บาท
 อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 4.60 ต่อปี โดยมีคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ฯ ค  ้าประกนั ซ่ึงเงินกูย้ืมดงักล่าวได้
ไดช้ าระหมดแลว้ในระหว่างปี

2. สหกรณ์ฯ มีวงเงินกูย้ืมระยะสั้น จากสหกรณ์ออมทรัพยจุ์ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จ  ากดั จ  านวน 100,000,000.00 บาท
 อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 3.75 ต่อปี โดยมีคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ฯ ค  ้าประกนั ซ่ึงเงินกูย้ืมดงักล่าวได้
ไดช้ าระหมดแลว้ในระหว่างปี

( 15 )

(หน่วย : บาท)
ปี 2560 ปี 2559

(หน่วย : บาท)



8.   เงนิรับฝาก   ประกอบดว้ย

ปี 2560 ปี 2559
เงนิรับฝาก - สมาชิก

เงินรับฝากออมทรัพยพิ์เศษ 167,618,164.80 138,800,601.04
เงินรับฝากประจ า 93,804,411.96 92,140,708.79
เงินรับฝากเพ่ือการสร้างหลกัประกนั 5,250,000.00 2,838,000.00
รวม 266,672,576.76 233,779,309.83

เงนิรับฝาก - สหกรณ์อืน่
เงินรับฝากออมทรัพยพิ์เศษ 11,261,691.25 10,847,683.07
รวม 11,261,691.25 10,847,683.07
รวมเงนิรับฝาก 277,934,268.01 244,626,992.90

9.   หนีสิ้นหมุนเวียนอืน่     ประกอบดว้ย

ปี 2560 ปี 2559
เงินรอจ่ายคืน 3,601.00 1,486.00
เงินรับล่วงหนา้ 400.00 30,511.00
เงินรอจ่ายคืนเงินฌาปณกิจ 1,749,660.00 1,839,540.00
เงินรอตรวจสอบ 244,638.00 682,100.00
ภาษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ายคา้งจ่าย 29,775.18 9,794.04
ดอกเบ้ียเงินรับฝากประจ าคา้งจ่าย 1,443,282.38 1,379,328.05
ดอกเบ้ียเงินกูค้า้งจ่าย 0.00 1,235.21
ดอกเบ้ียจ่ายเงินฝากออมทรัพยเ์พ่ือการศึกษาคา้งจ่าย 6,709.14 925.15
เบ้ียประกนัภยัรอน าส่ง 571,153.41 599,573.18
เงินประกนัสังคมคา้งจ่าย 12,556.00 11,544.00
คา่ตอบแทนผูช่้วยเหลืองานสหกรณ์คา้งจ่าย 86,400.00 86,400.00
คา่ธรรมเนียมวิชาชีพคา้งจ่าย 34,000.00 59,500.00

รวมหนีสิ้นหมุนเวียนอืน่ 4,182,175.11 4,701,936.63

เงินรอตรวจสอบส่วนใหญ่เป็นเงินท่ีโอนมาจากลูกหน้ีตามสัญญาเงินใหกู้ส้ามญั ซ่ึงอยูร่ะหว่างการติดตาม
รายละเอียดและบนัทึกบญัชีโดยสหกรณ์ฯ

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

( 16 )



10.   เงนิกู้ยืมระยะยาว   ประกอบดว้ย

ระยะส้ัน ระยะยาว ระยะส้ัน ระยะยาว
เงินกูย้ืม - กรมสวสัดิการและคุม้ครอง

แรงงาน 0.00 0.00 3,858,600.00 0.00
รวมเงนิกู้ยืมระยะยาว 0.00 0.00 3,858,600.00 0.00

ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 สหกรณ์ฯ มีวงเงินกูย้ืมระยะยาวกบักรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 
จ านวน 20,000,000.00 บาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.00 ต่อปีโดยมีคณะกรรมการด าเนินการของสหกรณ์ฯ 
เป็นผูค้  ้าประกนั ซ่ึงจ านวนเงินกูย้ืมดงักล่าวไดช้ าระหมดแลว้ในระหว่างปี

11.  ทุนสะสมตามข้อบังคบั ระเบียบ และอืน่ๆ   ประกอบดว้ย

ปี 2560 ปี 2559
ทุนสาธารณประโยชน์ 91,631.65 1,019,021.65
ทุนศึกษาอบรม 179,924.00 0.00
ทุนช่วยเหลือสมาชิก 6,285.04 0.00
ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 490,000.00 490,000.00

รวมทุนสะสมตามข้อบังคบั ระเบียบ และอืน่ๆ 767,840.69 1,509,021.65

12.  การด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ฯ

สหกรณ์ฯ สามารถด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องเฉล่ียรายเดือนไดใ้นอตัราไม่ต  ่ากว่าร้อยละหน่ึงของยอดเงินฝากทั้งหมด   
จึงถือไดว้่า สหกรณ์ฯ ไดมี้การปฏิบติัตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าดว้ย  เร่ือง  การก าหนดอตัราการด ารง
สินทรัพยส์ภาพคล่องของสหกรณ์ ลงวนัท่ี 31 ตุลาคม 2550  ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี 17  ตุลาคม  2550  เป็นตน้ไป

13. การจัดประเภทบัญชีใหม่

งบการเงินบางรายการส าหรับปี 2559 ท่ีน ามาเปรียบเทียบไดจ้ดัประเภทรายการใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการ
แสดงรายการในงบการเงินส าหรับปี 2560 โดยไม่มีผลกระทบต่อส่วนทุนของสหกรณ์ตามท่ีไดร้ายงานไปแลว้

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)
ปี 2560 ปี 2559
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