สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
1. สรุปนโยบายบัญชีที่สาคัญ
- สหกรณ์บนั ทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง เว้นแต่รายได้ดอกเบี้ยค้างรับลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ จะรับรู ้เมื่อได้รับเงิน
- สหกรณ์ได้ระงับการรับรู้รายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินให้กขู้ องลูกหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง ซึ่ งหากสหกรณ์
รับรู ้รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กขู้ องลูกหนี้ดงั กล่าวแล้ว จะทําให้สหกรณ์มีกาํ ไรสุทธิ เพิม่ ขึ้นด้วยจํานวนดังกล่าว
- สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สดั ส่ วนของเวลา ส่ วนจํานวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยคูณด้วยจํานวนเงินต้น
ที่คา้ งชําระตามระยะเวลาที่กยู้ มื
- สหกรณ์ต้งั ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญตามหลักเกณฑ์ที่กาํ หนดไว้ ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพ
ลูกหนี้เงินกูแ้ ละการเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญ พ.ศ. 2544 เท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้งกับระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการบัญชี
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2563
- ภายใต้ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความสามารถจ่ายดอกเบี้ยหุน้ กูข้ อง บมจ.การบินไทย ผูอ้ อกหุน้ กู้ ในปี 2563 สหกรณ์
ได้โอนกลับรายการดอกเบี้ยค้างรับที่บนั ทึกบัญชีไว้เป็ นรายได้ของปี ก่อน โดยบันทึกผลกระทบของรายการดังกล่าว
ไว้ในบัญชีผลขาดทุนจากการกลับรายการดอกเบี้ยหุน้ กูโ้ ดยถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนปี 2563
- ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ที่สูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ หุน้ กู้ บมจ.การบินไทย สหกรณ์จะทยอยตัดจําหน่ ายโดยวิธีเส้นตรง ตามระยะเวลา
คงเหลือของหุน้ กูจ้ ะถึงกําหนดชําระโดยถือเป็ นค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน ปี 2563
- สหกรณ์เปลี่ยนนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในหุน้ กู้ บมจ.การบินไทย จากที่ถือไว้เป็ นหลักทรัพย์เผื่อขาย เป็ น
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไป และแสดงมูลค่าคงเหลือ ณ วันสิ้ นปี ด้วยราคาทุน/ราคา
ทุนตัดจําหน่ายจากเดิมที่แสดงด้วยมูลค่ายุติธรรม
- บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) อยูร่ ะหว่างกระบวนการขอฟื้ นฟูกิจการ เนื่องจากบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ประสบปั ญหาขาดทุนมาต่อเนื่อง มีหนี้สินล้นพ้นตัวทําให้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน โดยศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ สั่งรับ
คําร้องขอฟื้ นฟูกิจการแล้ว ผลของการรับคําร้องส่ งผลให้เกิดสภาวะพักชําระหนี้ (Automatic stay) กระทบต่อความสามารถ
ในการไถ่ถอนหุน้ กูท้ ี่ครบกําหนด และกระทบต่อการชําระดอกเบี้ยประจํางวด นอกจากนี้ หากในอนาคตแผนฟื้ นฟูกิจการ
กําหนดให้ยดื กําหนดเวลาไถ่ถอนหุน้ กูอ้ อกไป ระยะเวลาชําระหนี้ที่ระบุในใบหุน้ อาจจมีการเปลี่ยนแปลงไป
- เงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุนระยะยาวเป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่อยูใ่ นความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคามูลค่า
ยุติธรรม ทั้งนี้สหกรณ์รับรู ้การเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุนเป็ นกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้น โดยแสดงเป็ น
รายการแยกต่างหากในส่ วนทุนของสหกรณ์และจะรับรู้เป็ นรายได้หรื อค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุน เมื่อสหกรณ์ได้จาํ หน่ าย
เงินลงทุนนั้น
- ส่วนเกิน/ส่วนตํ่ามูลค่าเงินลงทุนที่ซ้ื อจากตลาดรองตัดจําหน่ ายโดยใช้วิธีเส้นตรง เว้นแต่ส่วนเกินมูลค่าหุน้ กู้ บมจ.การบินไทย
ตัดจําหน่ายเป็ นค่าใช้จ่ายทั้งจํานวนในงบกําไรขาดทุน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนิ นการ ครั้งที่ 14/2563 ลงวันที่
24 พฤศจิกายน 2563
- เงินลงทุนระยะยาวที่เป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่อยูใ่ นความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุนและจะรับรู ้เป็ นรายได้
หรื อค่าใช้จ่ายในงบกําไรขาดทุนเมื่อสหกรณ์จาํ หน่ ายเงินลงทุนนั้น

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
1. สรุปนโยบายบัญชีที่สาคัญ (ต่อ)
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่ได้มาก่อนระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการบัญชีสหกรณ์ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ แสดง
ด้วยมูลค่าคงเหลือตามบัญชีหลังหักค่าเสื่ อมราคาประจําปี ส่ วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาภายหลัง แสดงด้วยมูลค่า
ราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคาสะสม ค่าเสื่ อมราคาคํานวนโดยวิธีเส้นตรงตามที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด ยกเว้นที่ดิน
- สิ ทธิ การใช้ซอฟท์แวร์ ตัดจ่ายตามระยะเวลาของอายุการใช้งานหรื อตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ซอฟท์แวร์ใหม่
- สหกรณ์ตีราคาเครื่ องเขียนแบบพิมพ์คงเหลือตามราคาทุน
- ค่าซ่อมบํารุ ง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซื้ อมาเปลี่ยนแทนสําหรับสิ นทรัพย์รายการย่อย ๆ ถือเป็ นค่าใช้จ่ายหักจากรายได้
การต่อเติมหรื อเพิม่ เติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ ๆ ถือเป็ นราคาทุนของสิ นทรัพย์
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝากสหกรณ์ทุกประเภท ทั้งนี้
รวมถึงเงินฝากธนาคาร และเงินฝากสหกรณ์ที่นาํ ไปเป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันหนี้สินด้วย
- สหกรณ์ได้จดั ประเภทรายการของงบการเงินปี 2562 ในบางรายการเพือ่ ประโยชน์ในการเปรี ยบเทียบกับปี 2563
2 . เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
รวม
3 . เงินฝากสหกรณ์ อนื่ ประกอบด้วย
เงินฝากออมทรัพย์
ชุมนุ มสหกรณ์กรุ งเทพ จํากัด
สอ.โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด
สอ.ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด
เงินฝากออมทรัพย์ พเิ ศษ
สอ.ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํากัด
ใบรับเงินฝากประจา
ชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด
ชุมนุ มสหกรณ์กรุ งเทพ จํากัด
รวม

ปี 2563
บาท
280,509.00

ปี 2562
บาท
299,705.00

312,319.10
68,068,328.11
68,661,156.21

142,143.00
150,925,503.16
151,367,351.16

ปี 2563
บาท

ปี 2562
บาท

99,702,720.36
67,356.64
274,517,047.17

573,611.91
67,021.30
914,532.14

250,000,000.00

200,000,000.00

1,990,000,000.00
420,000,000.00
3,034,287,124.17

2,670,000,000.00
190,000,000.00
3,061,555,165.35

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
4 . เงินลงทุน-สุ ทธิ ประกอบด้วย
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่อยู่ในความต้ องการของตลาด
หุน้ กู้ บมจ.ปตท
หุน้ กู้ บมจ.ปูนซิ เมนต์ไทย
หุน้ กู้ บมจ.เหมราชพัฒนาที่ดิน
หุน้ กู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ
หุน้ กู้ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
หุน้ กู้ บมจ.ทรู คอร์ ปอเรชัน่
หุน้ กู้ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
หุน้ กู้ บมจ.ช.การช่าง
หุน้ กู้ บมจ.ซีพี ออลล์
หุน้ กู้ บมจ.บริ หารสิ นทรัพย์ กรุ งเทพฯ
หุน้ กู้ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ้งส์
หุน้ กู้ บมจ.พลังงานบริ สุทธิ์
หุน้ กู้ บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ ส
หุน้ กู้ บมจ.การบินไทย
รวม
บวก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุน
หัก ค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าหุน้ กู้
รวม

ปี 2563
บาท
มูลค่ายุตธิ รรม
ราคาทุนตัดจาหน่ าย

ปี 2562
บาท
มูลค่ ายุตธิ รรม
ราคาทุนตัดจาหน่ าย

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150,690,373.50
101,619,967.00
142,195,501.00
295,047,426.10
66,442,441.45
96,239,898.65
30,682,791.90
97,566,591.50
431,000,000.00
1,411,484,991.10

5,172,026.35
2,067,132.18
10,074,675.60
107,114,662.00
89,524,060.70
152,213,832.00
257,178,221.35
141,264,981.40
393,120,101.40
264,081,743.00
74,238,260.90
30,758,238.90
0.00
461,916,224.23
1,988,724,160.01

เงินลงทุนที่ไม่ อยู่ในความต้ องการของตลาด
หุน้ ชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ งประเทศไทย จํากัด
หุน้ ชุมนุ มสหกรณ์กรุ งเทพ จํากัด
หุน้ ชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย ไอซี ที จํากัด
หุน้ สามัญบริ ษทั สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)
หัก ค่าเผื่อการปรับมูลค่าหุน้ สหกรณ์
รวม
รวมเงินลงทุนระยะยาว-สุ ทธิ

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150,932,048.48
100,000,000.00
140,000,000.00
296,882,179.42
65,000,000.00
95,000,000.00
30,000,000.00
95,000,000.00
431,000,000.00
1,403,814,227.90
7,670,763.20
45,000,000.00
1,366,484,991.10

96,677,500.00
51,000,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
147,877,500.00
1,514,362,491.10

5,000,000.00
2,000,000.00
10,251,741.38
100,000,000.00
80,000,000.00
151,434,448.70
239,993,479.15
140,000,000.00
378,564,341.00
255,000,000.00
70,518,034.00
30,000,000.00
0.00
436,354,822.94
1,899,116,867.17
89,607,292.84
0.00
1,988,724,160.01

41,677,500.00
28,000,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
69,877,500.00
2,058,601,660.01

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
4 . เงินลงทุน-สุ ทธิ ประกอบด้วย (ต่อ)
เงินลงทุนที่อยูใ่ นความต้องการของตลาดระยะยาว ราคาทุน 1,403.81 ล้านบาท การลงทุนดังกล่าวของสหกรณ์เป็ นไปตาม
มาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และ ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่ งชาติ เรื่ อง ข้อกําหนดการ
ฝากหรื อการลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2563
บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) อยูร่ ะหว่างกระบวนการขอฟื้ นฟูกิจการ เนื่องจากบริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน)
ประสบปั ญหาขาดทุนมาต่อเนื่อง มีหนี้สินล้นพ้นตัวทําให้ขาดสภาพคล่องทางการเงิน โดยศาลล้มละลายกลางได้มีคาํ สั่งรับคําร้อง
ขอฟื้ นฟูกิจการแล้ว ผลของการรับคําร้องส่ งผลให้เกิดสภาวะพักชําระหนี้ (Automatic stay) กระทบต่อความสามารถในการ
ไถ่ถอนหุน้ กูท้ ี่ครบกําหนด และกระทบต่อการชําระดอกเบี้ยประจํางวด นอกจากนี้ หากในอนาคตแผนฟื้ นฟูกิจการกําหนดให้
ยืดกําหนดเวลาไถ่ถอนหุน้ กูอ้ อกไป ระยะเวลาชําระหนี้ที่ระบุในใบหุน้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงไป
สหกรณ์ได้มีมติอนุ มตั ิทยอยตั้งค่าเผื่อการปรับลดมูลค่าหุน้ กู้ บมจ.การบินไทย เป็ นเวลา 10 ปี ตั้งแต่ปี 2563 ถึงปี 2572
ตามมติคณะกรรมการดําเนิ นการ ครั้งที่ 14/2563 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563
สหกรณ์ได้ระงับการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยค้างรับหุน้ กู้ บริ ษทั การบินไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 14,982,356.70 บาท
หากสหกรณ์ฯ รับรู ้รายได้ดอกเบี้ยหุน้ กูน้ ้ ี จะทําให้มีกาํ ไรเพิม่ ขึ้นด้วยจํานวนดังกล่าว
5 . เงินให้ ก้ ยู ืม-สุ ทธิ ประกอบด้วย
ปี 2563
ปี 2562
บาท
บาท
เงินให้ ก้ยู ืม - ปกติ
ระยะสั้ น
ระยะยาว
ระยะสั้ น
ระยะยาว
ลูกหนี้เงินกู้ - ฉุกเฉิ น
1,674,200.00
0.00
3,388,620.49
0.00
ลูกหนี้เงินกู้ - สามัญ
1,479,938,393.83 11,439,254,303.74 1,380,786,465.47 10,555,335,402.41
ลูกหนี้เงินกู้ - พิเศษ
14,426,789.29
152,574,313.60
14,722,645.23
182,740,330.76
รวม
1,496,039,383.12 11,591,828,617.34 1,398,897,731.19 10,738,075,733.17
เงินให้ ก้ยู ืม - ไม่ ก่อให้ เกิดรายได้
ลูกหนี้เงินกู้ - สามัญ
2,248,764.94
0.00
5,490,908.84
0.00
ลูกหนี้เงินกู้ - ขาดสมาชิกภาพ
631,809.09
0.00
1,292,015.13
0.00
ลูกหนี้เงินกู้ - ตามคําพิพากษา
1,228,030.89
0.00
1,228,030.89
0.00
รวม
4,108,604.92
0.00
8,010,954.86
0.00
รวมเงินให้ ก้ ยู ืม
1,500,147,988.04 11,591,828,617.34 1,406,908,686.05 10,738,075,733.17
หัก ค่าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญ
ลูกหนี้เงินกู้ - สามัญ
1,648,759.47
0.00
2,521,515.15
0.00
ลูกหนี้เงินกู้ - ขาดสมาชิกภาพ
486,590.56
0.00
586,372.12
0.00
ลูกหนี้เงินกู้ - ตามคําพิพากษา
1,228,030.89
0.00
1,228,030.89
0.00
รวมค่ าเผื่อหนีส้ งสั ยจะสู ญ
3,363,380.92
0.00
4,335,918.16
0.00
เงินให้ ก้ยู ืม - สุ ทธิ
1,496,784,607.12 11,591,828,617.34 1,402,572,767.89 10,738,075,733.17

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
6 . สินทรัพย์ หมุนเวียนอืน่ ประกอบด้วย
เครื่ องเขียนแบบพิมพ์
ผลตอบแทนเงินลงทุนค้างรับ
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์คา้ งรับ
เงินรอเรี ยกคืน
สํารองจ่ายเงินประกันอัคคีภยั
รวม
7 . เครื่องใช้ สานักงาน - สุ ทธิ ประกอบด้วย
ส่ วนที่ไม่ แสดงค่ าเสื่ อมราคาสะสม
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
รวม
ส่ วนที่แสดงค่ าเสื่ อมราคาสะสม
เครื่ องใช้สาํ นักงาน
หัก ค่าเสื่ อมราคาสะสม
รวม
รวมเครื่องใช้ สานักงาน - สุ ทธิ
8 . สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอืน่ ประกอบด้วย
เงินประกันไปรษณี ย ์
เงินมัดจํา
รวม

ปี 2563
บาท
320,105.77
5,843,491.77
3,130,215.04
6,780.00
23,610.62
9,324,203.20

ปี 2562
บาท
286,176.38
14,663,467.39
9,024,568.64
17,780.00
0.00
23,991,992.41

ปี 2563
บาท

ปี 2562
บาท

104,172.54
104,172.54

288,695.50
288,695.50

519,725.50
149,349.94
370,375.56
474,548.10

434,151.50
50,364.18
383,787.32
672,482.82

ปี 2563
บาท
10,000.00
1,800.00
11,800.00

ปี 2562
บาท
10,000.00
1,800.00
11,800.00

9 . เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้ น ประกอบด้วย
9.1 วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

ณ วันสิ้ นปี 2563 และ 2562 สหกรณ์มีวงเงินเบิกเกินบัญชีกบั ธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) สาขากรมสรรพากร วงเงิน
20.00 ล้านบาท คํ้าประกันโดยคณะกรรมการดําเนิ นการและผูจ้ ดั การ

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
9 . เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้ยืมระยะสั้ น ประกอบด้วย (ต่อ)
9.2 วงเงินกู้ตั๋วสัญญาใช้ เงิน

ณ วันสิ้ นปี 2563 และ 2562 สหกรณ์มีวงเงินกูย้ มื โดยการออกตัว๋ สัญญาใช้เงินกับธนาคารกรุ งไทย จํากัด (มหาชน) สาขา
ประดิพทั ธ์ 13 วงเงิน 1,688.00 ล้านบาท คํ้าประกันหนี้โดยคณะกรรมการดําเนิ นการและผูจ้ ดั การ
9.3 วงเงินกู้ยมื ระยะสั้น

ในปี 2563 สหกรณ์มีเงินกูย้ มื ชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด วงเงิน 1,200.00 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4.00
ต่อปี คํ้าประกันหนี้โดยเงินฝากประจําของชุมนุ มสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด โดยเบิกใช้และชําระคืนในระหว่างปี
เสร็ จสิ้ นแล้ว
10 . เงินรับฝาก ประกอบด้วย
เงินรับฝาก - สมาชิก
เงินรับฝากออมทรัพย์
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินรับฝากประจํา
รวม
11 . หนีส้ ินหมุนเวียนอืน่ ประกอบด้วย
ดอกเบี้ยเงินรับฝากค้างจ่าย
เงินรอจ่ายคืนจากการเรี ยกเก็บประจําเดือน
เงินรอจ่ายคืนอื่น ๆ
เงินรอตรวจสอบ
เงินปั นผลค้างจ่าย
ค่าธรรมเนี ยมการสอบบัญชีคา้ งจ่าย
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ภาษีหกั ณ ที่จ่ายรอนําส่ ง
เงินประกันสังคมรอนําส่ ง
เงินประกันภัยรอนําส่ ง
ค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประจํารอนําส่ ง
รวม

ปี 2563
บาท
1,674,793,769.87
6,518,282,161.90
216,442,350.00
8,409,518,281.77

ปี 2562
บาท
1,506,015,780.29
6,797,758,301.12
211,020,300.00
8,514,794,381.41

ปี 2563
บาท
6,136,640.32
5,909,311.77
3,263,450.79
1,662,759.77
185,412.49
80,000.00
27,509.00
36,420.94
19,932.00
24,034.23
10,000.00
3,740.03
712.02
17,359,923.36

ปี 2562
บาท
6,297,653.83
9,926,475.31
1,234,636.69
1,863,619.37
148,060.06
70,000.00
17,404.00
19,835.45
19,500.00
21,245.16
10,000.00
3,740.03
56.97
19,632,226.87

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
12 . หนีส้ ินไม่ หมุนเวียนอืน่ ประกอบด้วย
สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที่
เงินประกันเครื่ องคอมพิวเตอร์
รายได้รับบริ จาครอการรับรู ้
รวม
13 . ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอืน่ ๆ ประกอบด้วย
ทุนสวัสดิการสมาชิก
ทุนสาธารณประโยชน์
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล
ทุนขยายกิจการสหกรณ์
ทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผูค้ ้ าํ ประกันเงินกูส้ ามัญ
รวม
14 . กาไรจากเงินลงทุนที่ยังไม่ เกิดขึน้ ประกอบด้วย
ยอดยกมา ต้นปี
การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปี
ยอดคงเหลือ ปลายปี

ปี 2563
บาท
11,938,000.00
44,306.52
3,829.89
11,986,136.41

ปี 2562
บาท
10,969,010.00
44,306.52
7,327.89
11,020,644.41

ปี 2563
บาท
1,401,039.40
108,582.00
13,324,134.75
21,000,000.00
100,000.00
35,933,756.15

ปี 2562
บาท
188,051.75
1,438,081.00
3,324,134.75
11,000,000.00
100,000.00
16,050,267.50

ปี 2563
บาท
89,607,292.84
(81,936,529.64)
7,670,763.20

ปี 2562
บาท
27,330,160.83
62,277,132.01
89,607,292.84

15 . การดารงสินทรัพย์ สภาพคล่ องของสหกรณ์
สหกรณ์ดาํ รงสิ นทรัพย์สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนดโดยกฎกระทรวง ซึ่ งกําหนดให้สหกรณ์ดาํ รงสิ นทรัพย์
สภาพคล่องตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนดโดยกฎกระทรวงไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่งของยอดเงินรับฝากทั้งหมด

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน (ต่ อ)
สาหรับปี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
16. การช่ วยเหลือสมาชิกจากสถานการณ์ โควิด
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ขา้ ราชการสรรพากร จํากัด ได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อ สุ ขภาพ การดําเนิ นชีวิต และเศรษฐกิจ จึงมีมาตรการช่วยเหลือดังนี้
มาตรการที่ 1
พักชําระต้นเงินกูส้ ามัญทัว่ ไป เงินกูส้ ามัญ 1 เงินกูส้ ามัญ 2 เงินกูส้ ามัญเพือ่ การฟื้ นฟูคุณภาพชีวิต และเงินกู้
สามัญเพือ่ การฟื้ นฟูคุณภาพชีวิต โครงการ 2 โดยกําหนดให้สมาชิกพักชําระหนี้ตน้ เงิน เป็ นระยะเวลา 3 เดือน
นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563
มาตรการที่ 2
ลดดอกเบี้ยเงินกูส้ ามัญและเงินกูฉ้ ุกเฉิ น ลงร้อยละ 0.25 บาทต่อปี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
มาตรการที่ 3
ให้ความช่วยเหลือสมาชิกโดยการจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกสามัญ รายละ 300 บาท เพือ่ นําไปซื้ อประกันภัย
ส่ วนบุคคล หรื ออุปกรณ์เพือ่ ป้ องกันโรคติดต่อตามความจําเป็ นของแต่ละบุคคล
มาตรการที่ 4
ให้สมาชิกกูเ้ งินสามัญโครงการพิเศษ เพือ่ บรรเทาความเดือดร้อน ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท ชําระคืน
ภายใน 24 เดือน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี และสหกรณ์จะไม่จ่ายเงินเฉลี่ยคืนประจําปี สําหรับ
ดอกเบี้ยโครงการพิเศษดังกล่าว

