สหกรณ์ ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดตาก จากัด
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี ้สิน
ณ 30 มิถนุ ายน 2564
(ไม่ได้ ผา่ นการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีสหกรณ์)
สินทรัพย์

หน่วย : พันบาท
หนี ้สิ ้น

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

168,749,438.72

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

-

เงินฝากสหกรณ์ อื่น

164,694,647.72

เงินกู้ยมื

-

เงินลงทุน - สุทธิ

8,022,140.00

เงินให้ ก้ ยู มื - สุทธิ

1,453,404,376.44

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

เงินรับฝาก
หนี ้สินอื่น

7,084,782.03

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

6,148,230.92

รวมหนี ้สิน

802,500.00

สินทรัพย์อื่น

884,720,211.04
890,868,441.96
ทุนของสหกรณ์

2,038,833.70

ทุนเรื อนหุ้น

806,377,430.00

ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ-สก.ปฏิรูปที่ดนิ วังเจ้ า -

980,878.93

ทุนสารอง

72,132,839.90

ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ-สก.สามเงา

432,320.00

ทุนสะสมตามข้ อบังคับ ระเบียบและอื่นๆ

-

ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ-สก.อื่น(ผู้ปลูกลาไย)

-

ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ-ดบ.เงินฝากสหกรณ์ อื่นรวมสินทรัพย์

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ

8,233.70

รวมทุนของสหกรณ์

1,803,375,285.98

รวมหนี ้สินและทุนของสหกรณ์

5,491,128.36
28,505,445.76
912,506,844.02
1,803,375,285.98

เงินฝากสหกรณ์ อื่นรายที่มีจานวนเงินฝากเกินกว่าร้ อยละ 5 ของทุนเรื อนหุ้นบวกด้ วยทุนสารอง
สหกรณ์ ออมทรัพย์สาธารณสุขตาก จากัด

107,197,114.22

สหกรณ์ การเกษตรบ้ านตาก จากัด

319,880,665.18
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เงินให้ ก้ ยู มื แก่สมาชิกที่ไม่กอ่ ให้ เกิดรายได้

-

เงินให้ ก้ ยู มื แก่สหกรณ์ อื่นที่ไม่กอ่ ให้ เกิดรายได้

-

สินทรัพย์ที่นาไปค ้าประกันเงินกู้ยมื /เงินรับฝาก
เงินลงทุน

8,022,140.00

ที่ดนิ

1,245,150.00

อาคาร

4,241,562.53

ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน

-

อื่น ๆ(ระบุ)
หนี ้สินที่อาจเกิดขึ ้นในภายหน้ า (สหกรณ์ ถกู ฟ้องร้ องค่าเสียหาย)
ขอรับรองว่ารายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี ้สินนี ้ครบถ้ วนถูกต้ องตามความเป็ นจริ ง

(นายเพชร นุ่มนิ่ม)
ผู้จดั การสหกรณ์
วันที่ 12 กรกฏาคม 2564

เดือนมิถุนายน 2564
เงินสด+ธนาคาร
เงินสด
ไทยตาก
ไทยบ้ านตาก
ไทยแม่สอด

ฝากสหกรณ์อื่น

42,500.00

เงินฝาก 12 ด.

111,049,717.75

เงินฝาก15 ด.

-

เงินฝาก 24 ด.

-

-

2,000,000.00

113,905.76

เงินฝาก 36 ด.

3,000,000.00

ไทยโลตัส

9,658,043.37

เงินฝาก 48 ด.

5,000,000.00

ไทยแส

2,118,043.75

ตัว๋ 60 ด.

ไทยแสโลตัส
เทพแส
เทพสะสม
ชาติออม
ชาติอนั ตร้ า

-

สามเงา

เงินลงทุน

เงินกู้ยืม

2,000,000.00

ฉุกเฉิน

1,687,000.00

หุ้นครูไทย

22,140.00

COVID

1,856,400.00

สลากธกส

5,000,000.00

ฉุกพิเศษ

สลากธอส

1,000,000.00

ดารง

78,175,104.00

ด.พนง.

1,469,648.00

หุ้นชสอ

-

ศึกษา

616,000.00

-

422,320.00

วิทย

39,255,338.00

45,440.67

สก.เดินรดแม่สอด

3,000,000.00

ส.Pa

45,835,995.00

486,290.00

สอ.มหาสารคาม

50,000,000.00

สามัญ

541,171,929.00

100,000,000.00

ส.หุ้น

44,271,358.00

16,017,794.06
-

สอ.ขอนแก่น
นครราชสีมา

-

ส. ATM

61,570,890.44

-

ฌาปณ

251,881,922.00

ชาติแส

67,522.83

เชียงราย

ออมสิน

454,764.54

สุขตาก

291,448.79

รวมหนี ้

183,850,506.00

71,272.41

ปฎิรูป

980,878.93

พัฒนา

13,412,399.00

ออมสินแส
ธกส.

27,624,003.58

กบข.

ธอส.

1,000,140.00

ปั นผล
จัดงาน
สูงวัย
จนท.
สุขภาพ
ผู้ค ้า
ส.รวมหนี ้
พิเศษ

เดร ส/ท
เคร ส/ท
ผลลัพท์

168,749,438.72

164,694,647.72

1,814,196,474.76
10,821,188.78
1,803,375,285.98

ดบ.ค้ างรับสมาชิก

สินทรัพย์อื่น
-

1,803,375,285.98
-

เฉลีย่ คืนคาดเคลือ่ น

ยืมทดรอง
รอเรียกคืน

ดบ./ตัว๋ ค้ างรับ
ภัยล่วงหน้ า

52,561.91
1,526,059.66

ทุนเรือนหุ้น

806,377,430.00

ชีวิตล่วงหน้ า

ทุนสารอง

72,132,839.90

Pa ล่วงหน้ า

878,510,269.90

ประกันไฟ

43,925,513.50

363,562.00
56,650.13

40,000.00
2,038,833.70

8,022,140.00

595,535.00
70,910,371.00
2,128,515.00
12,676,610.00
171,335.00
99,568,881.00
2,298,640.00
1,453,404,376.44

ที่ ดิน อาคาร

เงินกู้ยืม

เงินรับฝาก

ที่ดนิ

1,245,150.00

ไทย

-

ออม

121,312,400.08

อาคาร

4,241,562.53

เทพ

-

ATM

21,436,395.56

ยาน

1,196,105.08

ธนชาต

-

สก.อื่น

378,524,799.08

แลนด์

-

เศษ

วชิร

-

พิเศษสก.

ตารวจ

-

พิเศษสก.12 ด.

ใช้ สนง.

401,964.42

31,638,442.69
50,000,000.00

หนีส้ ินอื่น
ดบ.ตัว๋ ค้ างจ่าย
ดบ.เงินฝากค้ างจ่าย
เงินรอตรวจสอบ
รอจ่ายคืน

9,920.00
77,290.00
-

ประกัน

-

ประกัน สป.

-

พูน

195,411,981.62

เพิ่ม

79,027,508.55

แสน

6,041,000.00

Pa สังคม

-

สุขใจ

1,327,683.46

กิจการ

-

ผู้สอบ

-

สันนิบาต

-

เฉลีย่ คืน

-

ปั นผล

-

โบนัส

-

ภาษี

สัญญา

-

73,274.69

เงินรอตัดชาระหนี ้

เหน็จ

7,084,782.03

-

884,720,211.04

16.23

5,964,080.00
23,650.00

6,148,230.92

