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ประธานกรรมการดำ�เนินการ  (นางทัศนีย  
์ ผลชานิโก)  แจ้งทีป่ ระชุมใหญ่ ดังนี้
เรื่องที่ 1  การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีบัญชี 2564 ครั้งนี้ จะจัดในรูปแบบ
วิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ประชุมแบบ On-site และ Teleconference)
เนือ่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ซึ่ ง จะส่งผลกระทบต่อการประชุม ใหญ่สามั ญประจำ � ปีข องสหกรณ์
นายทะเบียนสหกรณ์ จึงประกาศกำ�หนดแนวทางการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี
สหกรณ์และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อให้สหกรณ์
ปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐในการลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค
ดังนั้น สหกรณ์ฯ จึงกำ�หนดแนวทาง วิธีการการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำ�ปีบัญชี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กำ�หนดวัน เวลา และสถานที่
ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีบัญชี 2564 ดังนี้
1. กำ�หนดประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีบญ
ั ชี 2564 วันพฤหัสบดีท่ี 23
กันยายน 2564 ตั้งแต่ เวลา 08.30 -12.00 น.
2. ส่วนกลาง ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพฯ
และห้องประชุมสำ�นักประชาสัมพันธ์ เขต 1 - 8
เรื่องที่ 2 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
ข้อ 47 กำ�หนดว่า “ให้คณะกรรมการดำ�เนินการเรียกประชุม
ปีละหนึง่ ครัง้ ภายในหนึง่ ร้อยห้าสิบวันนับแต่วนั สิน้ ปีทางบัญชีของสหกรณ์”
ข้อ 54 กำ�หนดว่า “การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิก
มาประชุ ม ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจำ � นวนสมาชิ ก ทั้ ง หมดหรื อ ไม่ น้ อ ยกว่ า
หนึ่งร้อยคน จึงจะเป็นองค์ประชุม”
ณ วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
คือวันที่ 30 มิถนุ ายนของทุกปี การประชุมใหญ่วนั นี้ (23 กันยายน 2564) เป็นไปตาม
การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
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ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด เนือ่ งจากยังอยูภ่ ายในระยะเวลา
ที่กำ�หนด
เจ้าหน้าทีแ่ จ้งว่า
เมือ่ เวลา .................น. มีผลู้ งทะเบียนเข้าร่วมประชุม
จำ�นวน ................. คน ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ
เรื่องที่ 3 คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
		ครบวาระในปีน้ี จำ�นวน 7 คน  ได้แก่ 		
1.  นายวิเชียร
นุ่นรอด
2.  นางจรรยา
อัมหิรัญ
3.  นางปรีห์กมล
ถนอมศักดิ์ชัย
4.  นายพุทธาสิทธิ์
จันทร์เต็ม
5.  นายพศิน
ชุติกชุษณพงศ์
6.  นางนวพรรณ
ไชยวรรณ์ อุทัยยศ
       7.  นายประจวบ
หวันวิศษ
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ และดำ�เนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
มติที่ประชุมใหญ่ ...........................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
ประจำ�ปีบัญชี 2563
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ
			 ประจำ�ปีบัญชี 2563
กรรมการและเลขานุการ (นางทัศนียาพร  ดวงแก้ว) รายงานว่า ตามที่ได้มีการ
ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีบญ
ั ชี 2563 เมือ่ วันศุกร์ท่ี 25 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น.
ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ชั้น 3 กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์
ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท  เขตพญาไท กรุงเทพฯ แล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดทำ�
รายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่นำ�เสนอต่อที่ประชุมใหญ่
จึ ง ขอเสนอที่ป ระชุ ม พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจำ � ปี
บัญชี 2563 ต่อไป
มติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ … …………………………………………………………………..................
……………………………………………………………………………………………………………...................
………………………………………………………………………………………….....................................
………………………………………………………………………………………….....................................
……………………………………………………………………………………………………………...................
………………………………………………………………………………………….....................................
………………………………………………………………………………………….....................................

การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีบัญชี 2563
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น.

ณ อาคารหอประชุม ชั้น 3 กรมประชาสัมพันธ์
ซอยอารียส์ มั พันธ์ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
-----------------

สมาชิกผู้มาประชุม
จำ�นวน 1,386 คน
สมาชิกทั้งหมด ณ วันปิดบัญชี จำ�นวน 3,063 คน
คณะกรรมการผู้ดำ�เนินการประชุม
1. นางพิชญา
เมืองเนาว์
ประธานกรรมการดำ�เนินการ
2. นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า
รองประธานกรรมการดำ�เนินการ คนที่ 1
3. นายวิเชียร
นุ่นรอด
รองประธานกรรมการดำ�เนินการ คนที่ 2
4. นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ
รองประธานกรรมการดำ�เนินการ คนที่ 3
5. นางปรีห์กมล ถนอมศักดิ์ชัย
กรรมการ
6. นายวิรัช
โต๊ะถม
กรรมการ
7. นายศรีเมือง
จันตะศรี
กรรมการ
8. นายพุทธาสิทธิ์ จันทร์เต็ม
กรรมการ
9. นางทัศนี
เรืองหิรัญ
กรรมการ
10. นายสมบัติ
จันทร์เพ็ง
กรรมการ
11. นายประจวบ
หวันวิเศษ
กรรมการ
12. นางนวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ กรรมการ
13. นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์
กรรมการและเหรัญญิก
14. นางจรรยา
อัมหิรัญ
กรรมการและเลขานุการ
15. นายพศิน
ชุติกชุษณพงศ์
กรรมการและผู้จัดการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
2. นายวันชัย
เลิศบุษยมาส
ผู้ตรวจสอบกิจการ
3. นางสาวบุษยมาศ หนูชม
ผู้แทนสำ�นักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1
เริ่มประชุมเวลา 08.30 น.
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบ
ประธานกรรมการดำ�เนินการ  (นางพิชญา เมืองเนาว์)  แจ้งที่ประชุมใหญ่ ดังนี้
เรื่องที่ 1 ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
ข้อ 47 กำ�หนดว่า “ให้คณะกรรมการดำ�เนินการเรียกประชุม
ปีละหนึ่งครั้ง ภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์”
ข้อ 54 กำ�หนดว่า “การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน
จึงจะเป็นองค์ประชุม”
วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
คือวันที่ 30 มิถุนายนของทุกปี การประชุมวันนี้ (25 กันยายน 2563) เป็นไปตาม
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด เนือ่ งจากยังอยูภ่ ายใต้ระยะเวลา
ที่กำ�หนด
เจ้าหน้าที่แจ้งว่า เมื่อเวลา  08.45  น.
มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
จำ�นวน  606  คน
ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ
เรื่องที่ 2 คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
ครบวาระในปีน้ี จำ�นวน 8 คน ได้แก่
1. นางพิชญา
เมืองเนาว์
2. นายกิตติศักดิ์
หาญกล้า
3.  นายพรพิทักษ์
แม้นศิริ
4.  นางอุบลรัตน์
คงกระพันธ์
5.  นายวิรัช
โต๊ะถม
6.  นายศรีเมือง
จันตะศรี
7.  นางทัศนี
เรืองหิรัญ
8. นายสมบัติ
จันทร์เพ็ง
จึงเสนอทีป่ ระชุมใหญ่เพือ่ ทราบ  และดำ�เนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป
มติที่ประชุมใหญ่ รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีบัญชี 2562
กรรมการและเลขานุการ (นางจรรยา อัมหิรัญ) รายงานว่า ตามที่ได้มี
การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีบัญชี 2562 เมื่อที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น.
การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
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ณ อาคารหอประชุม ชั้น 3 กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม 6  
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ไปแล้วนั้น ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำ�รายงาน
การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีบญ
ั ชี 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี
บัญชี 2562 ต่อไป
มติที่ประชุมใหญ่   รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีบัญชี 2562
โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 การเลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
			
กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด ประจำ�ปีบัญชี 2564
			
แทนตำ�แหน่งที่ว่าง
		ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง    (นางปรีห์กมล   ถนอมศักดิ์ชัย)   เสนอที่
ประชุมใหญ่ ดังนี้
		ข้อเท็จจริง คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด  
มีวาระดำ�รงตำ�แหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการดำ�เนินการ
ที่ครบวาระในปีนี้ จำ�นวน 8 คน ประกอบไปด้วย
1. นางพิชญา
เมืองเนาว์
ประธานกรรมการดำ�เนินการ
2.   นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า
รองประธานกรรมการดำ�เนินการ คนที่ 1
3.   นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ
รองประธานกรรมการดำ�เนินการ คนที่ 3
4. นายวิรัช
โต๊ะถม
กรรมการ
5. นายศรีเมือง จันตะศรี
กรรมการ
6. นางทัศนี
เรืองหิรัญ
กรรมการ
      7. นายสมบัติ
จันทร์เพ็ง
กรรมการ
8. นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์
กรรมการและเหรัญญิก
		ข้อกฎหมายและระเบียบ
1) ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด ข้อ 57 กำ�หนดว่า
“ให้สหกรณ์มคี ณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึง่ คน  
และกรรมการดำ�เนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการตามรายชื่อผู้ได้รับการ
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สรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการตามจำ�นวนที่คณะกรรมการดำ�เนินการจะพึงมีได้
ในปีนั้น ๆ
   ให้สหกรณ์กำ�หนดระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการ ซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งตามวรรคสอง
ให้กรรมการดำ�เนินการเลือกตัง้ ในระหว่างกันเองขึน้ ดำ�รงตำ�แหน่งรองประธาน
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง  นอกนั้น
เป็นกรรมการ  และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ สำ�นักงานสหกรณ์
ห้ามไม่ให้บคุ คลซึง่ มีลกั ษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือทำ�หน้าทีก่ รรมการดำ�เนินการ
(1) เคยได้รับโทษจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุกในความผิด
เกีย่ วกับทรัพย์ทก่ี ระทำ�โดยทุจริต
(2) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์การ  หน่วยงาน
ของรัฐ  หรือเอกชน  ฐานทุจริตต่อหน้าที่
              (3) เคยถูกให้พน้ จากตำ�แหน่งกรรมการ  หรือมีค�ำ วินจิ ฉัยเป็นทีส่ ดุ ให้พน้
จากตำ�แหน่งกรรมการตามคำ�สัง่ นายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำ�แหน่งกรรมการ
เพราะเหตุทจุ ริตต่อหน้าที่
(5) สมาชิกซึง่ ผิดนัดการชำ�ระเงินงวดชำ�ระหนี้ ไม่วา่ ต้นเงินหรือดอกเบีย้
ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัด ถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดำ�เนินการ  เว้นแต่
การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำ�ของตนเอง
(6) ผูซ้ ง่ึ เป็นเจ้าหน้าทีใ่ นสหกรณ์
2) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด ว่าด้วย การสรรหา
คณะกรรมการดำ�เนินการ พ.ศ. 2546
ข้อ 6 สมาชิกมีสิทธิเลือกตั้งและเสนอชื่อสมาชิกผู้สมควรได้รับเลือกตั้ง
เป็นประธานกรรมการ และมีสิทธิลงคะแนนสรรหา และสมัครเข้ารับการสรรหา เพื่อเลือกตั้ง
เป็นกรรมการดำ�เนินการ
    
ข้อ 31 ในทีป่ ระชุมใหญ่ให้สมาชิกผูล้ งลายมือชือ่ เข้าประชุมเสนอชือ่ และ
เลขทะเบียนสมาชิกของผู้สมควรได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการต่อที่ประชุมใหญ่
โดยมีสมาชิกอื่นเป็นผู้รับรองอย่างน้อยสามคน สมาชิกผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น ชอบที่
จะอยู่หรือไม่อยู่ในที่ประชุมใหญ่ก็ได้
    
สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิเสนอสมาชิกผู้สมควรได้รับเลือกตั้งเป็นประธาน
กรรมการได้ไม่เกินหนึ่งคน
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ข้อ 32 หากปรากฏว่ามีผไู้ ด้รบั การเสนอชือ่ เป็นประธานกรรมการมากกว่า
หนึ่งคน ให้เปิดการลงคะแนนเลือกตั้งโดยวิธีเปิดเผย โดยให้ประธานหรือเลขานุการ
คณะกรรมการเลือกตั้งขานชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อทีละคนตามลำ�ดับ และให้ที่ประชุมใหญ่
ลงคะแนนเลือกตัง้ ด้วยวิธกี ารยกมือ แล้วให้ประธานคณะกรรมการเลือกตัง้ เป็นผูร้ วมคะแนน
ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุด เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง หากคะแนนสูงสุดเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลาก
โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้จับสลาก ผู้ได้รับการจับสลากให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นประธานกรรมการ
สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งประธานกรรมการดำ�เนินการได้
ไม่เกินหนึ่งคน
ข้อ 33 ให้ประธานกรรมการเลือกตั้งนำ�รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสรรหาสูงสุด
เรียงตามลำ�ดับตามข้อ 28 เสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดำ�เนินการ
ผู้ที่ได้รับคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการตามข้อ 28 คนใดที่ประธาน
กรรมการเลือกตัง้ เสนอชือ่ ต่อทีป่ ระชุมใหญ่แล้ว สมาชิกในทีป่ ระชุมใหญ่ออกเสียงคัดค้าน
เกินกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่เข้าประชุมใหญ่ครบองค์ประชุมถือว่าคนนั้นไม่ได้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการดำ�เนินการให้ประธานกรรมการเลือกตั้งเสนอชื่อผู้ได้รับคะแนน
สรรหาคนถัดไปต่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาจนได้กรรมการดำ�เนินการครบจำ�นวนที่
พึงจะมีได้ในปีนั้น ๆ
		ข้อพิจารณา
1) ในปี นี้ ป ระธานคณะกรรมการดำ � เนิ น การสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด (นางพิชญา เมืองเนาว์) ดำ�รงตำ�แหน่งครบวาระสองปีแล้ว
ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมใหญ่แห่งนี้พิจารณาเลือกตั้งสมาชิกผู้สมควรได้รับการเลือกตั้ง
เป็นประธานคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
ตามข้อบังคับและระเบียบต่อไป
2) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด ได้มีประกาศลงวันที่
30 เมษายน 2563 และแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เรื่อง รับสมัครผู้รับ
การสรรหาเป็นคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
ประจำ�ปีบัญชี 2564 แทนตำ�แหน่งที่ว่างตามวาระ จำ�นวน 7 คน โดยมีผู้สมัครจำ�นวน
18 คน และได้มีการลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการไปแล้ว เมื่อวันที่ 22
กรกฎาคม 2563 ปรากฏผลคะแนนตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เรียงตามลำ�ดับ ดังนี้
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ลำ�ดับที่ 1
ลำ�ดับที่ 2
ลำ�ดับที่ 3
ลำ�ดับที่ 4
ลำ�ดับที่ 5
ลำ�ดับที่ 6
ลำ�ดับที่ 7

นายพรพิทักษ์
นายชัยวัน
นายอาทร  
นางทัศนี
นายคีรีวัฒน์
นายวีระพงษ์
นายโสภณ

แม้นศิริ
เพชรจิระวรพงศ์
จันทร์พิลา
เรืองหิรัญ
อ้นพร้อม
ไวทยวงศ์สกุล
เคี่ยมการ

หมายเลข 2
หมายเลข 10
หมายเลข 5
หมายเลข 15
หมายเลข 17
หมายเลข 1
หมายเลข 13

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

866  คะแนน
828  คะแนน
785  คะแนน
690  คะแนน
663  คะแนน
658  คะแนน
652  คะแนน

จึงเสนอทีป่ ระชุมใหญ่มมี ติเลือกตัง้ ผูม้ รี ายชือ่ ทัง้ 7 คน เป็นคณะกรรมการ
ดำ�เนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด ประจำ�ปีบญ
ั ชี 2564 โดยผูท้ ่ี
ได้คะแนนในลำ�ดับที่ 1 - 7 แทนตำ�แหน่งทีว่ า่ งตามวาระเป็นระยะเวลา 2 ปี
		นางธิดารัตน์ อากรตน สมาชิกเลขที่ 02660 ผู้อำ�นวยการสถานีวิทยุ
กระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมหาสารคาม เสนอ นางทัศนีย์ ผลชานิโก สมาชิก
เลขที่ 01241 เป็นประธานกรรมการดำ�เนินสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
		มติที่ประชุมใหญ่ มีมติเป็นเอกฉันท์ ดังนี้
					
1. เลือกตั้ง นางทัศนีย์ ผลชานิโก เป็นประธาน
กรรมการดำ�เนินการ
					
2. เลือกตั้งผู้มีรายชื่อที่ได้คะแนน ลำ�ดับที่ 1-7
เป็นคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
ประจำ�ปีบัญชี 2564 ชุดที่ 31 แทน ตำ�แหน่งที่ว่างโดยดำ�รงตำ�แหน่งตามวาระ
เป็นระยะเวลา 2 ปี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำ�ปีบัญชี 2563
		กรรมการและเลขานุการ  (นางจรรยา อัมหิรัญ)  รายงานที่ประชุมใหญ่ดังนี้
คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
ได้จัดทำ�งบการเงินซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำ�ไรขาดทุน และ
งบกระแสงเงินสด ประจำ�ปีบัญชี 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และผู้สอบบัญชีซึ่งได้รับ
แต่งตั้งจากนายทะเบียนสหกรณ์ได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องแล้ว จึงขอให้
นางสาวสุภาวงค์ เวสารัชอารีย์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รายงานชี้แจงรายละเอียดตาม
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เอกสารประกอบวาระการประชุมที่แนบ และขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินสหกรณ์
ออทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมแนบท้าย)
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา
		มติทป่ี ระชุมใหญ่ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตั งิ บการเงินสหรกรณ์ออมทรัพย์
กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ตามเสนอ
4.2 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำ�ไรสุทธิ ประจำ�ปีบัญชี 2563
		ประธานคณะทำ�งานจัดสรรกำ�ไรสุทธิ (นายกิตติศกั ดิ์ หาญกล้า) เสนอที่
ประชุมใหญ่ ดังนี้
คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
ได้ดำ�เนินการบริหารงานประจำ�ปีบัญชี 2563  (1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563)  
ปรากฏว่ามีผลกำ�ไร เป็นเงิน 65,652,233.80   บาท จึงขอเสนอการจัดสรรกำ�ไรสุทธิ
ประจำ�ปีบัญชี 2563 ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และ
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด พ.ศ. 2543 ข้อ 27
ตามรายละเอียดดังนี้
กำ�ไรสุทธิจากการดำ�เนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
ประจำ�ปีบญ
ั ชี 2563 (1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถนุ ายน 2563)  เป็นเงิน 65,652,233.80  บาท  
คณะกรรมการดำ�เนินการเสนอจัดสรร  ดังนี้
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รายละเอียดการจัดสรรกำ�ไรสุทธิ ประจำ�ปีบัญชี 2563
			

จำ�นวนเงิน

ร้อยละ

1. ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 60
1.1 เป็นทุนสำ�รองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิ		
เสนอจัดสรร  ร้อยละ 11.00 ของกำ�ไรสุทธิ
7,221,745.72 11.0000
     1.2 เป็นเงินบำ�รุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ร้อยละ 1 ของกำ�ไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 30,000 บาท  
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
เสนอจัดสรร  (ตามกำ�หนด)
30,000.00   0.04570
2. ตามข้อบังคับสหกรณ์ (ข้อ 27)
   2.1 เป็นเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 10  ของหุ้นที่ชำ�ระแล้ว		
        ตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2543)
เสนอจัดสรร  ร้อยละ 5.60 ของหุ้นที่ชำ�ระแล้ว
46,506,687.76 70.83794
2.2 เฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทำ�ไว้กับสหกรณ์		
เสนอจัดสรร  ร้อยละ 9.00 ของดอกเบี้ยเงินกู้
8,123,537.16 12.37359
2.3 เป็นโบนัสแก่กรรมการ และเจ้าหน้าที่ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิ		
เสนอจัดสรร  ร้อยละ 2.80  ของกำ�ไรสุทธิ
1,838,262.55 2.80000
2.4 เป็นทุนรักษาระดับเงินปันผลไม่เกิน
ร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุ้น
เสนอจัดสรร  ร้อยละ 0.0011549 ของทุนเรือนหุ้น
10,000.00 0.01523
2.5 เป็นเงินทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิ		
		 เสนอจัดสรร  ร้อยละ 0.18583 ของกำ�ไรสุทธิ
122,000.62 0.18583
2.6 เป็นทุนสวัสดิการไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิ 		
		 เสนอจัดสรร  ร้อยละ 2.74171 ของกำ�ไรสุทธิ
1,800,000.00 2.74171
			
รวม
65,652,233.80 100.00000
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หมายเหตุ
จัดสรรทุนฯเพื่อสมาชิก
2.5 เป็นทุนสาธารณประโยชน์
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิ

คงเหลือ 30 มิ.ย.63 จัดสรรฯประจำ�ปี ปีบัญชี 2564
1,893,767.75

122,000.62

2,015,768.37

2.6 เป็นทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก
826,012.85 1,800,000.00 2,626,012.85
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิ		
2,719,780.60

1,922,000.62

4,641,781.22

จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา
		มติที่ประชุมใหญ่   มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำ�ไรสุทธิ
ประจำ�ปีบัญชี 2563 ตามเสนอ
4.3 พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ การรายรับ-รายจ่าย
		 ประจำ�ปีบัญชี 2564
		ประธานคณะทำ�งานจัดทำ�แผนงานและประมาณการรายรับ-รายจ่าย
(นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า) เสนอที่ประชุมใหญ่ พิจารณาแผนงานและงบประมาณ
ประจำ�ปีบัญชี 2564 ซึ่งประกอบไปด้วย
1. ประมาณการรายได้ ประจำ�ปีบัญชี 2564
2. ประมาณการค่าใช้จ่าย ประจำ�ปีบัญชี 2564
3. สรุปประมาณการรายได้ – ค่าใช้จ่าย ประจำ�ปี 2564
4. รายละเอียดงบลงทุน ประจำ�ปีบัญชี 2564
(รายละเอียดประกอบเอกสารการประชุมแนบท้าย)
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา
		นายวันชัย เพชรจิระวรพงศ์  สมาชิกเลขที่ 00149 เสนอที่ประชุมใหญ่ขอแก้ไข
เพิ่มเติมหน้าที่ 113 รายการที่ 3.7 คำ�ชี้แจงประกอบ ดังนี้
1) อัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ
- ประธานกรรมการดำ�เนินการ ครั้งละ 1,700 บาท
- รองประธานกรรมการดำ�เนินการ ครั้งละ 1,200 บาท
- กรรมการดำ�เนินการ ครั้งละ 1,000 บาท
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2) อัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำ�งาน
- ประธานคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำ�งาน
ครั้งละ 800 บาท
- คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำ�งาน ครั้งละ 700 บาท
		มติที่ประชุมใหญ่    มิมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแผนงานและงบประมาณ
การรายรับ-รายจ่าย ประจำ�ปีบัญชี 2564 ตามเสนอ
4.4 พิจารณากำ�หนดวงเงินซึง่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
		 อาจกู้ยืมหรือค้�ำ ประกัน ประจำ�ปีบัญชี 2564
		กรรมการและผูจ้ ดั การ   (นายพศิน  ชตุ กิ ชุษณพงศ์)   รายงานทีป่ ระชุมใหญ่ ดังนี้
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด พ.ศ. 2543   ข้อ 17
กำ�หนดว่า “ที่ประชุมใหญ่อาจกำ�หนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้�ำ ประกันสำ�หรับปีหนึ่ง ๆ
ไว้ตามที่จำ�เป็นและสมควรแก่การดำ�เนินงาน วงเงินซึ่งกำ�หนดดังว่านี้ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์
		 ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กำ�หนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้
ให้ความเห็นชอบวงเงินกู้ยืม หรือการค้ำ�ประกันสำ�หรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืม
หรือการค้�ำ ประกันสำ�หรับปีก่อนไปพลาง”
		หลักเกณฑ์การพิจารณา ให้ความเห็นชอบการถือใช้วงเงินกู้ยืมประจำ�ปี
ของนายทะเบียนสหกรณ์  มีดังนี้
สหกรณ์ออมทรัพย์ทม่ี เี งินทุนเรือนหุน้ รวมกับเงินสำ�รอง
ตั้งแต่   1 - 200 ล้านบาท
ตั้งแต่   201 - 300   ล้านบาท
ตั้งแต่   301 - 400 ล้านบาท
ตั้งแต่   401   - 500   ล้านบาท
ตั้งแต่   501 - 600 ล้านบาท
600 ล้านบาทขึ้นไป***      

ให้ถือใช้วงเงินกู้ยืมได้
1.5 เท่าของเงินทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินสำ�รอง
1.4 เท่าของเงินทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินสำ�รอง
1.3 เท่าของเงินทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินสำ�รอง
1.2 เท่าของเงินทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินสำ�รอง
1.1   เท่าของเงินทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินสำ�รอง
1.0   เท่าของเงินทุนเรือนหุ้นรวมกับเงินสำ�รอง

		 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบ
วงเงิ น กู้ยื ม หรื อค้ำ � ประกันของประเภทสหกรณ์ ออมทรั พย์ถื อ ใช้วงเงินการกู้ยื ม ของ
สหกรณ์ไม่เกิน 1.5 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสำ�รองของสหกรณ์
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ในปีบัญชี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด มีทุนเรือนหุ้น
รวมกับทุนสำ�รอง เป็นเงินจำ�นวน 938,062,902.24 บาท (ทุนเรือนหุ้น จำ�นวน
865,887,680.00 บาท ทุนสำ�รองจำ�นวน 72,175,222.24 บาท) หรือ 938.00 ล้านบาท
สหกรณ์จะสามารถขอกำ�หนดวงเงินกู้ยืม และค้ำ�ประกันได้ 1 เท่าของวงเงิน
938.00 ล้านบาท และปีบัญชี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ให้กำ�หนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำ�ประกันไว้  
จำ�นวน 500 ล้านบาท  
จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม ใหญ่ พิ จ ารณากำ � หนดวงเงิ น ซึ่ ง สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์
กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด อาจกู้ยืมหรือค้ำ�ประกัน ประจำ�ปีบัญชี 2564 จำ�นวน
500 ล้านบาท เพื่อให้ครอบคลุมเงินรับฝาก และสามารถเพิ่มสภาพคล่องได้ตาม
ความจำ�เป็นในการบริหารงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
		มติที่ประชุมใหญ่ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด กำ�หนดวงเงินซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์
จำ�กัด อาจกู้ยืมหรือค้ำ�ประกัน ประจำ�ปีบัญชี 2564 เป็นวงเงินจำ�นวน 500 ล้านบาท
4.5 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และกำ�หนดค่าตอบแทน
		 ประจำ�ปีบัญชี 2564
		กรรมการและเลขานุการ  (นางจรรยา อัมหิรัญ) รายงานที่ประชุมใหญ่ ดังนี้
		กฎหมายและข้อบังคับ พ.ร.บ.สหกรณ์   พ.ศ. 2542  มาตรา 69  บัญญัติว่า                     
“ให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์
การตรวจสอบบัญชี นั้น ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
และตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด”
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด พ.ศ. 2543 ข้อ 24
กำ�หนดให้บัญชีสหกรณ์ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีรบั รองทัว่ ไป  และตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก�ำ หนด โดยผูส้ อบบัญชี
ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
ในปีบญ
ั ชี 2564 มีผสู้ อบบัญชีเสนอบริการตรวจสอบบัญชีมายังสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด จำ�นวน 2 ราย โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ
ครัง้ ที่ 13/2563 เมือ่ วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 พิจารณาแล้ว มีมติให้เสนอทีป่ ระชุมใหญ่
พิจารณาคัดเลือก จำ�นวน 2 ราย คือ นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล  เป็นผู้สอบบัญชี
รับอนุญาต และนางสาววนา บุญโพธิ์แก้ว เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำ�รอง
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เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 69 และข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด ข้อ 24 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์
จำ�กัด จึงได้พิจารณาจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาคัดเลือก
ผู้สอบบัญชี และกำ�หนดค่าธรรมเนียม การตรวจสอบ ดังนี้
1. นางสาวสุภางค์   เวสารัชอารีย์กุล   เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต กำ�หนด
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบ จำ�นวน 65,000.00 บาทต่อปี
2. นางสาววนา   บุญโพธิ์แก้ว เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำ�รอง กำ�หนด
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบ จำ�นวน 80,000.00 บาทต่อปี
		มติที่ประชุมใหญ่ 1. อนุมัติเลือกนางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เป็นผูส้ อบบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
สำ�หรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2564 โดยกำ�หนดค่าธรรมเนียม
การตรวจสอบ จำ�นวน 65,000 บาทต่อปี
						 2. อนุมตั เิ ลือกนางสาววนา บุญโพธิแ์ ก้ว เป็นผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตสำ�รอง โดยกำ�หนดค่าธรรมเนียมตรวจสอบ จำ�นวน 80,000 บาท
ต่อปี
4.6 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปีบัญชี 2564
		กรรมการและเลขานุการ (นางจรรยา อัมหิรัญ)  รายงานที่ประชุมใหญ่ ดังนี้
		กฎหมายและระเบียบ ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 53 กำ�หนดให้
สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอก
เพื่อดำ�เนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แล้วทำ�รายงานเสนอที่ประชุมใหญ่
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด พ.ศ. 2543 ข้อ 84
กำ � หนดให้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ เ ลื อ กตั้ ง สมาชิ ก หรื อ บุ ค คลภายนอกผู้ มี คุ ณ วุ ฒิ ค วามรู้
ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ์เป็น
ผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจำ�ปี จำ�นวนไม่เกิน 5 คน หรือหนึง่ นิตบิ คุ คล
		ข้อพิจารณา การตรวจสอบกิจการทั้งปวงของสหกรณ์เกี่ยวกับการเงิน
การบัญชี  การปฏิบัติการ  การบริหารระบบงานสารสนเทศ รวมทั้งการตรวจสอบ
ในด้านอื่น ๆ เป็นระบบควบคุมภายใน โดยผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ดังนั้น
เพือ่ ให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์
ต่อสมาชิกส่วนรวม ในการประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ ครั้งที่ 13/2563 เมื่อวันที่
การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
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21 กรกฎาคม 2563 มีมติเห็นชอบเสนอชื่อผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปีบัญชี 2564
เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง จำ�นวน 2 ราย ดังนี้
1. นางนุชนาถ ศิริกาญจนพงศ์ เสนอค่าตอบแทนการตรวจสอบกิจการ
ปีละ 72,000.00 บาทต่อปี ขอรับค่าตอบแทนเดือนละ 6,000 บาท
2. นางสาวฤดี เกียรติก้องทวี เสนอค่าตอบแทนการตรวจสอบกิจการ
เดือนละ 6,500 บาทหรือปีละ 78,000 บาทต่อปี
ทัง้ นี้ ให้คณะกรรมการดำ�เนินการจัดทำ�เงือ่ นไข/ข้อตกลงตามแนวทางตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ รายที่ 1 เป็น
ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด ประจำ�ปีบัญชี 2564
และกำ�หนดค่าตอบแทนการตรวจสอบกิจการ จำ�นวนเดือนละ 6,000 บาท หรือ
ปีละ 72,000 บาท
		นายชัยวัน  เพชรจิระวรพงศ์  สมาชิกเลขที่ 00149 เสนอที่ประชุมใหญ่ว่า
ให้ตั้ง รายที่ 2 นางฤดี เกียรติก้องทวี เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด สำ�รอง ประจำ�ปีบัญชี 2564
		นายสมชาย ปลอดจินดา สมาชิกเลขที่ 00142 เสนอที่ประชุมใหญ่ว่า กรณี
การตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสำ�รองไม่จำ�เป็นต้องตั้ง เนื่องมีข้อกฎหมายรองรับอยู่แล้ว
หากผู้รับจ้างไม่รับผิดชอบก็สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์
		นางสาวบุษยมาส หนูชม ผู้แทนสำ�นักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 1 ชี้แจงว่า การตั้งผู้ตรวจสอบกิจการเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ว่าด้วยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ. 2559 และไม่ขัดต่อข้อบังคับของสหกรณ์
ซึง่ กำ�หนดไว้วา่ นอกจากการเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบกิจการตัวจริงแล้ว สหกรณ์อาจเลือกตัง้
สำ�รอง เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อกิจการของสหกรณ์ให้ผู้ตรวจสอบกิจการสำ�รอง
สามารถปฏิบัติงานได้ทันที ในกรณีที่ผู้ตรวจสอบกิจการที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุม
พ้นจากตำ�แหน่ง ดังนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ เห็นควรตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสำ�รอง
ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ดังนี้
1. รายที่ 1 นางนุชนาถ ศิริกาญจนพงศ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด ประจำ�ปีบัญชี 2564 โดยขอรับค่าตอบแทน
การตรวจสอบกิจการ เดือนละ 6,000 บาท หรือปีละ 72,000.00 บาท
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การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด

2. รายที่ 2 นางฤดี เกียรติกอ้ งทวี เป็นผูต้ รวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด สำ�รอง ประจำ�ปีบัญชี 2564 โดยกำ�หนดค่าตอบแทนการ
ตรวจสอบกิจการ จำ�นวน 78,000.00 บาทต่อปี
		มติทป่ี ระชุมใหญ่ 1. เห็นชอบเลือกตัง้ รายที่ 1 นางนุชนาถ ศิรกิ าญจนพงศ์
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด ประจำ�ปี
บัญชี 2564 โดยกำ�หนดค่าตอบแทนการตรวจสอบกิจการเดือนละ 6,000 บาท
หรือ จำ�นวน 72,000.00 บาทต่อปี
					 		
2. เห็นชอบเลือกตั้งรายที่ 2 นางฤดี เกียรติก้องทวี
เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด สำ�รอง
ประจำ�ปีบัญชี 2564 โดยกำ�หนดค่าตอบแทน การตรวจสอบกิจการ จำ�นวน
78,000.00 บาทต่อปี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
5.1 รับทราบจำ�นวนสมาชิกเข้าใหม่และลาออก ประจำ�ปีบัญชี 2563
		 (1 กรกฎาคม 2562 – 30 มิถุนายน 2563)
		กรรมการและเลขานุการ   (นางจรรยา อัมหิรญ
ั )  รายงานทีป่ ระชุมใหญ่  ดังนี้
ในวันสิ้นสุดของปีบัญชี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
มีสมาชิกทั้งสิ้น  3,063 คน
สมาชิก  ณ  วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
บวก สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี
หัก สมาชิกที่ลาออกระหว่างปี
หัก สมาชิกที่เสียชีวิตระหว่างปี
หัก สมาชิกขาดสมาชิกภาพตามข้อบังคับ
ดังนั้น สมาชิก  ณ  วันที่ 30 มิถุนายน 2563

จำ�นวน
3,051 คน
จำ�นวน     
91 คน
จำ�นวน      
66 คน
จำ�นวน
11 คน
จำ�นวน
2 คน
จำ�นวน
3,063 คน

จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อโปรดทราบ
		มติที่ประชุมใหญ่		 รับทราบ
การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
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5.2 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปีบัญชี 2563
		ผู้ตรวจสอบกิจการ  (นายวันชัย เลิศบุษยมาส)  รายงานที่ประชุมใหญ่ว่า   
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีบัญชี 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562
ได้เลือกข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์  ซึ่งข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตามอำ�นาจ
หน้าที่ที่กำ�หนดไว้ในข้อ 86 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์   จำ�กัด  
พ.ศ. 2543 ทุกประการ ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม ดังนี้
รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
สำ�หรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
............................
เรียน ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2562  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 ได้มีมติ
เลือกให้ขา้ พเจ้าเป็นผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
(สหกรณ์) สำ�หรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ซึ่งข้าพเจ้าและคณะผู้ตรวจ
สอบกิจการได้ท�ำ การตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการดำ�เนินการ
เป็นประจำ�ทุกเดือนแล้วนัน้ ในโอกาสนีข้ อเสนอผลการตรวจสอบกิจการประจำ�ปีบญ
ั ชี 2563
โดยสรุปดังต่อไปนี้
		

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2562 ตามข้อบังคับของสหกรณ์ตามระเบียบตลอดจนมติที่ประชุมใหญ่ และ
มติคณะกรรมการดำ�เนินการ
1.2 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องด้านการจัดทำ�บัญชี การควบคุมทางการเงิน
เอกสารหลักฐานต่างๆ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตามระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณ์กำ�หนด รวมถึงระเบียบและคำ�แนะนำ�ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
1.3 เพื่ อ ตรวจสอบและประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพระบบการควบคุ ม ภายใน
ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของสหกรณ์
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2. ขอบเขตของการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด

2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกำ�หนดของสหกรณ์
2.3 ตรวจสอบการดำ�เนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติ
ของที่ประชุม
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำ�เนินการตามแผนงาน
และงบประมาณที่กำ�หนด
2.5 ตรวจสอบและติดตามผล การปฏิบตั งิ านด้านต่างๆ ของเจ้าหน้าทีส่ หกรณ์
และคณะกรรมการดำ�เนินการ ตามที่กำ�หนดให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ ข้อบังคับ
และมติที่ประชุม
		 3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
		 3.1 ผลการดำ�เนินงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด มีสมาชิกเมือ่ ต้นปี  3,051 คน
ระหว่างปีมีสมาชิกเพิ่มขึ้น 91 ราย สมาชิกลดลง 79 ราย คิดเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นสุทธิ
12 ราย ทำ�ให้สมาชิกคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด (30 มิถุนายน 2563) เป็น 3,063 ราย
โดยแบ่งเป็นสมาชิกสามัญ 3,007 ราย และสมาชิกสมทบ 56 ราย ดังนี้
สามัญ
ชาย หญิง รวม

1 ก.ค. 62
1,627 1,361 2,988
เพิ่ม
45
38
83
ลด
34
30
64
30 มิ.ย. 63 1,638 1,369 3,007

สมทบ
ชาย หญิง รวม
23
3
3
23

40
5
12
33

63
8
15
56

ชาย

รวม
หญิง รวม

1,650 1,401 3,051
48
43
91
37
42
79
1,661 1,402 3,063

ณ วันสิ้นปี สหกรณ์มีทุนดำ�เนินงานทั้งสิ้น 1,613,454,956.88 บาท
ในรอบปีบัญชี สหกรณ์มีรายได้ทั้งสิ้น 92,673,910.48 บาท ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
27,021,676.68 บาท กำ�ไรสุทธิ 65,652,233.80 บาท กำ�ไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
2,796,320.92 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.45
สหกรณ์มกี ารกำ�หนดประมาณการรายได้และรายจ่ายไว้ชดั เจน ผลการดำ�เนินงาน
มีรายได้สูงกว่าประมาณการ 11.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.07 รายจ่ายต่ำ�กว่า
ประมาณการ 4.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.91 ส่งผลให้มีกำ�ไรสุทธิสูงกว่า
ประมาณการ 16.17 ล้านบาท
การบริหารงานด้านต่าง ๆ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติทป่ี ระชุมใหญ่
และมติคณะกรรมการดำ�เนินการ ทั้งนี้สหกรณ์มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ
การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
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คณะกรรมการดำ�เนินการและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์มีการบริหารงาน ปฏิบัติงานอย่าง
เต็มความสามารถ เร่งรัดพัฒนาระบบงานและเอาใจใส่ติดตามงานเป็นอย่างดี
		 3.2 ด้านการเงิน
สหกรณ์มียอดเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นปีบัญชี 0.00 บาท ถูกต้อง
ตรงตามการบันทึกบัญชี และอยู่ภายใต้วงเงินเก็บรักษาเงินสด 100,000 บาทต่อวัน
ที่กำ�หนดไว้ในระเบียบฯ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
เงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นปี 36,198,823.12 บาท ตรงตามยอดคงเหลือ
ในสมุดบัญชีและใบแจ้งยอดของธนาคาร สหกรณ์เก็บรักษาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
ไว้ในที่ปลอดภัย ประกอบด้วย
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์   
36,198,672.44  บาท
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน        
150.68  บาท
สลากออมสินพิเศษ
5,000,000.00 บาท
รวมเงินฝากธนาคาร
36,198,823.12  บาท
		 3.3 ด้านการบัญชี
สหกรณ์มกี ารจัดทำ�บัญชีเป็นไปตามทีน่ ายทะเบียนสหกรณ์ก�ำ หนด การบันทึกบัญชี
มีหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้อง มีการตรวจสอบข้อมูล การวิเคราะห์
รายการทางบัญชี การสอบทานกับแผนกต่าง ๆ การประมวลผลและจัดทำ�รายงาน
ทันต่อเหตุการณ์
		 3.4 ด้านการประมวลผล
			 สหกรณ์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทพ่ี ฒ
ั นาจากบุคคลภายนอกในการประมวลผล
ระบบเงินฝาก ระบบสินเชื่อ และระบบบัญชี ซึ่งได้ปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ำ�ในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยสำ�หรับ
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล
พ.ศ. 2553 ซึง่ กำ�หนดให้สหกรณ์ตอ้ งเตรียมมาตรการในการป้องกันความเสีย่ งจากระบบ
สารสนเทศไว้ล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ   จากการตรวจสอบพบว่าสหกรณ์
มีมาตรการในการป้องกันความเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ จากระบบสารสนเทศอย่างเพียงพอ
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3.5 ด้านการบริหารสินเชื่อ
3.5.1 ในระหว่างปีสหกรณ์ให้สินเชื่อแก่สมาชิก ดังต่อไปนี้
การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด

ประเภท
จำ�นวนสัญญา
เงินกู้ฉุกเฉิน         
78            
เงินกู้ฉุกเฉินโครงการพิเศษ
1,380
เงินกู้สามัญ      
256         
เงินกู้สามัญคอมพิวเตอร์      
105          
เงินกู้สามัญทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก        
59           
เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการดำ�รงชีพ      
287        
เงินกู้สามัญเพื่อทัศนศึกษา
150
เงินกู้สามัญเพื่อสาธารณภัย
6
เงินกู้สามัญเพื่อไถ่ถอนหนี้สถาบันการเงิน
55
เงินกู้สมัญเพื่อเอนกประสงค์
415
เงินกู้พิเศษ       
14          
รวมการให้สินเชื่อ
2,805

จำ�นวนเงิน (บาท)
1,365,300.00
66,358,200.00
198,614,000.00
8,864,860.00
15,614,000.00
69,290,000.00
35,531,500.00
1,700,000.00
34,421,172.00
264,573,000.00
32,110,000.00
728,442,032.00

การพิจารณาและการทำ�นิติกรรมสัญญาเป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กำ�หนด
โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณาและการทำ�นิติกรรมสัญญาโดยถูกต้องครบถ้วน
ในสาระสำ�คัญ เงินให้กยู้ มื แก่สมาชิกตลอดปีบญ
ั ชี 2563 เป็นจำ�นวน 728,442,032.00 บาท
ในขณะที่ปี 2562 เงินให้กู้ยืม จำ�นวน 670,380,588.00 บาท ลดลงจำ�นวน
58,061,444.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.66
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 สหกรณ์มีลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้คงเหลือ
(รวมลูกหนี้พ้นสมาชิกภาพ) ดังนี้
ประเภท
จำ�นวนสัญญา
จำ�นวนเงิน (บาท)
เงินกู้ฉุกเฉิน  
16   
154,600.00
เงินกู้ฉุกเฉินโครงการพิเศษ
427
884,167,908.00
เงินกู้สามัญ    
1,315       
6,799,101.00
เงินกู้คอมพิวเตอร์       
118        
34,122,944.00
เงินกู้สามัญทุนเรือนหุ้น/เงินฝาก       
178           121,047,222.00
เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการดำ�รงชีพ       
760       
51,696,239.38
เงินกู้สามัญเพื่อทัศนศึกษา
307
2,165,280.00
เงินกู้สามัญเพื่อสาธารณภัย
10
70,429,716.86
เงินกู้สามัญเพื่อไถ่ถอนหนี้สถาบันการเงิน
123
256,223,593.00
เงินกู้พิเศษ         
410        
146,955,759.00
รวมลูกหนี้เงินให้สมาชิกกู้คงเหลือ
3,763    
1,584,319,402.12
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ยอดคงเหลือเงินให้สมาชิกกู้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จำ�นวน
1,584,319,402.12 บาท ขณะที่ยอดคงเหลือเงินให้สมาชิกกู้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน
พ.ศ. 2562 จำ�นวน 1,432,391,774.50 บาท เพิม่ ขึน้ จำ�นวน 151,927,627.62 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 10.61 โดยสมาชิกที่มีหนี้่จำ�นวน 1,912 ราย และสมาชิกที่ไม่มีหนี้จำ�นวน 1,151 ราย
3.5.2 สหกรณ์ได้คำ�นวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้อย่างเพียงพอ  ตามหลัก
ความระมัดระวัง และตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้
เงินกู้ และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544
		

3.6 ด้านการลงทุน
3.6.1 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 สหกรณ์มีเงินลงทุนคงเหลือ ดังต่อไปนี้
		เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
หุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด ราคาทุน 3,083,500  บาท
หุ้น บริษัท สหประกันชีวิต จำ�กัด (มหาชน)
ราคาทุน
200,000  บาท
รวมเงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด  
3,283,500  บาท
		 การลงทุนของสหกรณ์เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 62
และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ   เรื่องข้อกำ�หนดการฝากหรือ
ลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. 2558  มีการบันทึกบัญชีและรายงานทางการเงินเป็น
ไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด
3.6.2 สหกรณ์ทำ�สัญญาซื้อ ขาย โปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์
และเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบฯ เลขที่ 1/62/2562 ลงวันที่ 27 มกราคม
พ.ศ. 2562 กับบริษัทผู้ให้บริการทางด้านโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ (“บริษัท”) ในราคา
รวมทั้งสิ้น 2,690,320.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7.00 แล้ว) โดยมีกำ�หนด
เริม่ งานตัง้ แต่ทล่ี งนามในสัญญา และกำ�หนดส่งมอบภายในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 การพัฒนาโปรแกรมระบบงาน ได้
เสร็จสิ้นแล้ว สหกรณ์ได้ใช้งานตามวัตถุประสงค์แล้ว จึงบันทึกเป็นสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์
รอตัดจ่าย จำ�นวน 2,145,320 บาท และตัดจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย-สิทธิการใช้ซอฟต์แวร์
ตัดจ่าย สำ�หรับงวดบัญชี ปี 2563 จำ�นวน 429,064 บาท คงเหลือเป็นสิทธิการใช้
ซอฟต์แวร์รอตัดจ่ายยอดยกไป จำ�นวน 1,716,256 บาท ส่วนยอดที่เหลือตามสัญญา
จำ�นวน 545,000 บาท เป็นเครือ่ งคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สว่ นควบ ซึง่ บริษทั ทำ�การ
ส่งมอบภายในปี 2562 สหกรณ์บันทึกเป็นทรัพย์สินถาวร และคำ�นวณค่าเสื่อมราคา
ตัดจ่ายตามอายุการใช้งาน ตั้งแต่ปี 2562 แล้ว
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3.7 ด้านเงินรับฝาก
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 สหกรณ์มเี งินรับฝากจากสมาชิกคงเหลือ ดังต่อไปนี้
ประเภท
จำ�นวนบัญชี จำ�นวนเงิน (บาท)
เงินฝากออมทรัพย์        
58    
572,980.87
เงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่งอย่างยั่งยืน 1,401
2,235,923.21
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ        
1,055         592,200,424.03
เงินฝากประจำ�              
5
5,100,000.00
		
รวมเงินรับฝาก       
2,519          600,109,328.11
การรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์เป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงิน
ยอดคงเหลือเงินรับฝาก ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ 2563 จำ�นวน 600,109,328.11 บาท
ขณะที่ยอดคงเหลือเงินรับฝาก ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2562 มียอดคงเหลือ
จำ�นวน 574,834,663.40 บาท เพิ่มขึ้นจำ�นวน 25,274,664.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.40
		

3.8 ด้านเงินกู้ยืม
สหกรณ์มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) จำ�นวน
10.00 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ MOR ต่อปี โดยมีคณะกรรมการดำ�เนินการและ
ผู้จัดการค้ำ�ประกัน เมื่อต้นปีบัญชี ไม่มียอดยกมา ในระหว่างปีไม่มีการเบิกใช้วงเงิน
ดังกล่าว ทำ�ให้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ไม่มียอดคงเหลือ โดยวงเงินการกู้ยืมเงิน
ดังกล่าวอยู่ภายใต้วงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ และความเห็นชอบจาก
นายทะเบียนสหกรณ์
		

3.9 ด้านการบริหารงานทุน
สหกรณ์ได้ระดมทุนจากสมาชิกโดยการให้สมาชิกซื้อหุ้นของสหกรณ์ มูลค่า
หุน้ ละ 10 บาท โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 สหกรณ์มีทุนที่ได้รับจากสมาชิก คงเหลือ
จำ�นวน 865,887,680.00 บาท ขณะที่ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 สหกรณ์มีทุนที่ได้รับ
จากสมาชิก คงเหลือจำ�นวน 817,816,580 บาท เพิม่ ขึน้ จำ�นวน 48,071,100 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 5.88 ซึ่งการเก็บเงินค่าหุ้น จ่ายคืนเงินค่าหุ้น ในระหว่างปีเป็นไปตามระเบียบ
และข้อบังคับของสหกรณ์
			 สหกรณ์มที นุ สำ�รองทีไ่ ด้รบั การจัดสรรจากกำ�ไรสุทธิของแต่ละปี ซึง่ เป็นไปตาม
พ.ร.บ.สหกรณ์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 สหกรณ์มีทุนสำ�รองคงเหลือจำ�นวน
72,175,222.24 บาท ขณะที่ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 สหกรณ์มีทุนสำ�รองคงเหลือ
จำ�นวน 65,214,661.61 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำ�นวน 6,960,560.63 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 10.67
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สหกรณ์มีทุนสะสมตามระเบียบและข้อบังคับ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
คงเหลือจำ�นวน 9,630,492.73 บาท ขณะที่ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 คงเหลือ
จำ�นวน 9,250,249.42 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำ�นวน 380,243.31 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 4.11 โดยได้รับการจัดสรรจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และการใช้จ่ายระหว่างปีเป็นไป
ตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์
		

4. การให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ในระหว่างปีได้เสนอข้อบกพร่องทางด้านการควบคุมภายในบางประการ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการประจำ�เดือน   ทั้งนี้คณะกรรมการดำ�เนินการ
และฝ่ายจัดการได้ท�ำ การแก้ไขตามข้อเสนอแนะ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการควบคุมภายใน
และป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
		
ในการเข้าทำ�การตรวจสอบกิจการ ข้าพเจ้าและคณะผูต้ รวจสอบกิจการได้รบั
ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ จึงขอ
ถือโอกาสขอบพระคุณมา ณ ที่นี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
		มติที่ประชุมใหญ่		 รับทราบ
5.3 รับทราบรายงานผลการดำ�เนินงานของสหกรณ์ ประจำ�ปีบัญชี 2563
		กรรมการและผู้จัดการ  (นายพศิน ชุติกชุษณพงศ์)   รายงานต่อที่ประชุมว่า
ในปีบัญชี 2563 ที่ผ่านมาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด มีผล
การดำ�เนินงานสรุปได้ ดังนี้
		

1. การดำ�เนินการปรับปรุงโปรแกรมสหกรณ์
ในรอบปีบัญชี 2563 สหกรณ์ ฯ ได้ปรับปรุงระบบการจัดการฐานข้อมูล
ใหม่โดยใช้ระบบ Oracle ทดแทน SQL ซึ่งในปัจจุบันได้ดำ�เนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
		2. การดำ�เนินการใช้ระบบ Krungthai Corporate Online โดยสหกรณ์ ฯ
ได้ปรับปรุงระบบการโอนเงินผ่านระบบ Krungthai Corporate Online ซึ่งทำ�สมาชิก
เสียค่าธรรมเนียมในการโอนลดลง
- ปรับปรุงระบบเว็บไซด์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
ให้ใช้งานง่าย เข้าถึงสะดวก
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- อัพเดท ความเคลือ่ นไหวทาง เพจสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์
จำ�กัด ตลอดระยะเวลาบริหาร
    
- สื่อสาร-ส่งข่าว ผ่านเว็บไซด์สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์
จำ�กัด ตลอดระยะเวลาบริหาร
		

3. การปรับปรุงระเบียบ ประกาศ สอ.กปส.จก. ประจำ�ปีบัญชี 2563
ในรอบปีบัญชี 2563 สหกรณ์ฯ ได้มีการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นประโยชน์
ต่อสมาชิกและเกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และประกาศที่
นายทะเบียนกำ�หนด ดังนี้
3.1 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ พ.ศ. 2562
ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2563
- ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 13
สิงหาคม 2562
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 26
พฤศจิกายน 2562
- ระเบียบฯ ว่าด้วยทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 13 สิงหาคม
2562
- ระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกูพ้ เิ ศษ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563
- ระเบียบฯ ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 8
พฤษภาคม 2563
     3.2 ประกาศหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
- ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ
เพือ่ พืน้ ฟูและพัฒนาคุณภาพชีวติ สมาชิกผูป้ ระสบสาธารณภัย ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
- ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ
เพื่ออเนกประสงค์ ลงวันที่ 8 มกราคม 2563
- ประกาศฯ เรื่อง ยกเลิกหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการ
พิเศษเพื่อไถ่ถอนหนี้ของสมาชิก ลงวันที่ 8 มกราคม 2563
- ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การหักเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิดต่อ
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สหกรณ์ ลงวันที่ 8 มกราคม 2563
- ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษ
เพื่ออเนกประสงค์ ลงวันที่ 8 มกราคม 2563
- ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญทั่วไป พ.ศ. 2563
ลงวันที่ 8 มกราคม 2563
- ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ทุกประเภท ลงวันที่ 8
มกราคม 2563
- ประกาศฯ เรือ่ ง การปรับอัตราดอกเบีย้ ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
- ประกาศฯ เรื่อง การงดจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทกรณี
สมาชิกขาดสมาชิกภาพ ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563
- ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การประนอมหนี้ก่อนการฟ้องร้อง
ดำ�เนินคดีต่อศาล ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563
- ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ทุกประเภท ลงวันที่ 11
มีนาคม 2563
- ประกาศฯ เรือ่ ง หลักเกณฑ์การเร่งรัดติดตามหนี้ และการควบคุม
หลักประกัน ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563
4. การฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก คณะกรรมการดำ�เนินการ
			 และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ในปีบัญชี 2563 สหกรณ์ฯ ได้ดำ�เนินการให้กรรมการเข้าร่วมประชุม
และอบรมสัมมนา ดังนี้
4.1 การอบรมสัมมนา
- เรื่อง”ติวเข้ม สหกรณ์รับมือต่อการติดตามหนี้ ดำ�เนินคดี และ
การประนอมหนีย้ คุ 2019” ระหว่างวันที่ 9 -10 สิงหาคม 2563 ณ อาคารอบรมส่วนกลาง
สำ�นักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ สำ�นักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 1
เลขที่ 20 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300
- เรือ่ ง “การเจรจาต่อรองและติดตามหนีค้ า้ งชำ�ระ รุน่ ที่ 2 ระหว่าง
วันที่ 23 - 25 มิถุนายน 2563  ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตแห่งประเทศไทย
4.2 การประชุมร่วมกับสหกรณ์และหน่วยงานอื่น
- เรื่อง “การประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2562 ของสันนิบาต
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สหกรณ์แห่งประเทศไทย วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300
- เรื่อง “งานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำ�ปี พ.ศ. 2563 วันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2563 ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 13 ถนนพิชยั แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 10300
- เรือ่ ง “การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ บริษทั สหประกันชีวติ จำ�กัด
(มหาชน) วันที่ 25 มิถนุ ายน 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ หลักสี่ กรุงเทพฯ
- เรื่อง “การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2563  วันที่ 30 มิถุนายน
2563 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
จ.นนทบุรี
		

5. การให้ความช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบสาธารณภัย
- ไฟไหม้, น้ำ�ท่วม

		6. การให้ความช่วยเหลือสมาชิกทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนจากสถานการณ์
			 โรคระบาด (covid)
- การพักชำ�ระหนี้ให้แก่สมาชิก
		7. การจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกที่เสียชีวิตตามหลักเกณฑ์ใหม่
			 โดยทายาทได้รับ
(ตายได้ 100,000 บาท)
		 8. การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกและทุนสาธารณประโยชน์
			8.1 การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิก
      
ในรอบปีบัญชี 2563 สหกรณ์ฯ ได้จ่ายทุนสวัสดิการให้แก่สมาชิก
ในวันครบรอบวันเกิด และกรณีสมาชิก บิดา มารดา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ถึงแก่กรรม ดังนี้
		 ยอดยกมา ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
		บวก จัดสรรเพิ่ม
รวมเป็นเงินทุนทั้งสิ้น
		หัก จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์
คงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

745,596.31
1,345,116.54
2,090,712.85
1,264,700.00
826,012.85
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รายละเอียดประกอบการจ่ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิก
				
รายการ
เงินเพื่อการศพสมาชิก
เงินเพื่อการศพบิดา มารดา คู่สมรส บุตร ของสมาชิก
เงินสวัสดิการครบรอบวันเกิด
เงินสวัสดิการสมาชิกอายุครบ 61 ปีขึ้นไป
                                                 รวม

จำ�นวนเงิน (บาท)
620,000.00
252,000.00
137,900.00
254,800.00
1,264,700.00

8.2 การใช้ทุนสาธารณประโยชน์
ในปีบัญชี 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
ได้จดั สรรกำ�ไรไว้เป็นทุนสาธารณประโยชน์ เช่น ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก เงินบริจาค
ช่วยเหลือผูป้ ระสบสาธารณภัยภัยเงินบริจาคการกุศล และอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม ดังนี้
		 ยอดยกมา ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
1,603,940.98 บาท
		บวก จัดสรรเพิ่ม
1,357,991.77 บาท
รวมเป็นเงินทุนทั้งสิ้น
2,961,932.75 บาท
		หัก จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์
1,063,165.00 บาท
คงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563
1,898,767.75 บาท
		

รายละเอียดประกอบการจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์
				
รายการ
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
เงินค่าพวงหรีดสมาชิกเสียชีวิต
เงินบริจาคสนับสนุนและทำ�บุญร่วมกับหน่วยงานของ
กรมประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ
เงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
                                                 รวม

จำ�นวนเงิน (บาท)
497,000.00
5,765.00
6,600.00
53,300.00
563,165.00

จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อโปรดทราบ
		มติที่ประชุมใหญ่ รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

		นายสมชาย ปลอดจินดา สมาชิกเลขที่ 00142 เสนอที่ประชุมใหญ่สอบถาม
เรื่องพิจารณาค่าอาหารและอาหารว่างในการลงทะเบียนจาก 300 บาท เป็น 500 บาท
เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
		นางพิชญา เมืองเนาว์ ประธานกรรมการดำ�เนินการ ชี้แจงว่า ตามระเบียบ
วาระที่ 4.3 พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ ประจำ�ปี 2564 ซึ่งที่ประชุมมีมติ
อนุมัติไปแล้ว ให้จ่ายค่าอาหารและอาหารว่าง เป็น 400 บาท ถ้าขอเพิ่มเป็นจำ�นวน
500 บาท นั้น ขอมอบให้คณะกรรมการดำ�เนินการชุดที่ 31 รับไปดำ�เนินการ
		นางสาวบุษยมาส หนูชม ผู้แทนสำ�นักส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร
พื้นที่ 1 ชี้แจงว่า เนื่องจากข้อเท็จจริงได้อนุมัติแผนงานและงบประมาณ ประจำ�ปี 2564
รายที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารข้อ 3.18 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ ไปแล้ว สำ�หรับ
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร สามารถถัวจ่ายได้เฉพาะในหมวด ดังนัน้ ค่าอาหารและอาหารว่าง
ถ้าไม่กระทบต่อค่าใช้จ่ายก็สามาถจ่ายได้
		นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า ประธานคณะทำ�งานจัดทำ�แผนงานและงบประมาณ
ชี้แจงว่าได้รับไว้พิจารณาตามข้อเสนอแล้ว เนื่องจากเป็นการตั้งงบประมาณข้ามปีบัญชี
โดยได้หารือกับนายวิเชียร นุ่นรอด ประธานคณะทำ�งานฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ
และของรางวัล ซึ่งเป็นผู้ตั้งงบประมาณการประชุมใหญ่ไว้ จำ�นวน 900,000 บาท
สำ�หรับปีบัญชี 2564
		นายวิเชียร นุ่นรอด ประธานคณะทำ�งานฝ่ายประชาสัมพันธ์ พิธีการ และ
ของรางวัลชี้แจงว่า ได้พิจารณาค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีบัญชี 2564
อย่างรอบครอบแล้ว และที่ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการเห็นชอบให้ตั้งค่าใช้จ่าย
ในการประชุมใหญ่ประจำ�ปีบัญชี 2564 เป็นจำ�นวน 900,000 บาท โดยใช้จ่ายค่าอาหาร
และอาหารว่างในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีบัญชี 2564 เพิ่มขึ้น
จาก 300 บาท เป็น 400 บาท ตามอัตราขั้นบันได
		มติที่ประชุมใหญ่ เห็นชอบตามเสนอ
		นางพิชญา เมืองเนาว์ ประธานกรรมการดำ�เนินการ กล่าวว่า ไม่เคยทำ�งาน
สหกรณ์มาก่อน และเป็นประธานกรรมการมา 2 ปี มีความประทับใจในการทำ�งาน
สำ�หรับการดำ�เนินการของคณะกรรมการดำ�เนินการ มีความตั้งมั่นในบริหารงาน
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ทางการเงินจะต้องพิทักษ์ผลประโยชน์ของสมาชิกและช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความ
เดือดร้อน โดยช่วงสถานการณ์โรคระบาด (covid) ได้มีการให้สมาชิกพักการชำ�ระหนี้
ได้จัดสรรเงินให้สมาชิกได้กู้เงินอย่างเป็นระบบครบถ้วน และติดตามการชำ�ระหนี้
ของสมาชิก
		มติที่ประชุมใหญ่ รับทราบ
		เลิกประชุมเวลา 11.00 น.
ประธานที่ประชุม

(นางพิชญา เมืองเนาว์)
ประธานกรรมการดำ�เนินการ

(นางจรรยา อัมหิรัญ)
กรรมการและเลขานุการ

ผู้จด/ตรวจ/ทานรายงานการประชุม

ผู้พิมพ์รายงานการประชุม
(นางสาวกรรณิการ์  จันคณา)
เจ้าหน้าที่ธุรการ		
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เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.1

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด

Public Relations Department’s Savings Cooperatives Ltd.
9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
9 Soi Aree Samphan, Rama VI Road, Phayathai , Bangkok 10400
โทร. 0-2618-2323 ต่อ 1016-1019, 0-2618-7055, 0-2618-7053 โทรสาร ต่อ 17

หนังสือรับรองของสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์  จำ�กัด
วันที่  9  กันยายน  2563
เรียน   นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล   ผู้สอบบัญชี
หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงิน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที  ่ 30  มิถนุ ายน  2563
เพือ่ แสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน  2563
ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำ�คัญตามระเบียบทีน่ ายทะเบียน
สหกรณ์กำ�หนดหรือไม่
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล  เพื่อให้การ
ดำ�เนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่
ข้าพเจ้าทราบ และคิดว่าควรจะเป็นดังต่อไปนี้
1. งบการเงิน
1.1 ตามข้อตกลงในการรับงานตรวจสอบวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ข้าพเจ้า
เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดทำ�งบการเงิน โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำ�คัญตามระเบียบ
ที่นายทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด
1.2 งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จริงอันเป็นสาระสำ�คัญ
ซึง่ รวมถึงการละเว้นการแสดงรายการและข้อมูลต่าง ๆ (ระบุแต่ละรายการทีม่ ใี นงบการเงิน
ของสหกรณ์)
1.3 ข้อสมมติที่สำ�คัญที่สหกรณ์ใช้ในการประมาณการทางบัญชีมีความ
สมเหตุสมผล
1.4 รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนีม้ กี ารบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอ
การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
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และเหมาะสมในการเงิน เช่น รายการธุรกิจที่มีกับบุคคลอื่น ข้อตกลงกับสถาบันการเงิน
เกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือข้อจำ�กัดการเงินกู้ สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
1.5 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
กำ�หนดให้ปรับปรุงหรือเปิดเผยได้ปรับปรุงหรือเปิดเผยแล้ว
1.6 ผลของการไม่แก้ไขข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงไม่มสี าระสำ�คัญ ข้อสังเกตุ
ทั้งต่อเฉพาะรายการหรือโดยรวมต่องบการเงิน รายการของข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
ที่ไม่แก้ไขได้จัดทำ�เป็นเอกสารแนบของหนังสือรับรองนี้
1.7 ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ�ของคณะกรรมการ
ดำ�เนินการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ผู้ซึ่งมีหน้าที่สำ�คัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบ
การควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติทม่ี ผี ลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงิน
1.8 สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
และไม่มีภาระผูกพันหรือข้อผูกมัดใด ๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
1.9 สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์
ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและอาจเกิดขึ้นในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกีย่ วกับหลักประกันทั้งหมดทีส่ หกรณ์ให้แก่บคุ คลทีส่ าม
นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
1.10 นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบการเงินแล้ว ไม่มี
เหตุการณ์ใดเกิดขึ้นหรือไม่ปรากฎข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมี
สาระสำ�คัญ ซึ่งต้องนำ�มาปรับปรุงงบการเงินหรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินอีก
2. การให้ข้อมูล
ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบ
ครบถ้วนแล้ว คือ
2.1 บันทึกรายการทุกรายการในบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบ
รายการบัญชี และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการและรายการประชุมใหญ่
2.3 ข้อมูลอื่นที่ท่านขอจากข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวสอบ
2.4 เข้าถึงบุคคลในสหกรณ์ที่ท่านระบุว่าจำ�เป็นในการได้มาซึ่งหลักฐาน
การสอบบัญชีอย่างไม่จำ�กัด
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2.5 สหกรณ์ได้ปฏิบตั ิตามเงือ่ นไขของสัญญาทั้งหมดซึง่ หากไม่ปฏิบตั ิตาม
อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำ�คัญต่องบการเงิน นอกจากนีส้ หกรณ์ได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบ
และข้อกำ�หนดของหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่กำ�กับดูแล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตาม
อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำ�คตัญต่องบการเงิน
2.6 สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยง
เรื่องการทุจริตที่มีผลต่อการแสดงงบการเงินที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ
2.7 สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลทุกอย่าง ซึ่งเกี่ยวกับการทุจริตหรือสังสัยว่า
จะทุจริตที่สหกรณ์ทราบและที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์ โดยเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ
ดำ�เนินการสหกรณ์เจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่มีบทบาทสำ�คัญเกี่ยวกับการควบคุมภายใน หรือ
บุคคลอื่น ซึ่งการทุจริตมีผลกระทบอย่างมีสาระสำ�คัญต่องบการเงิน
2.8 สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน
เพราะมิได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมายหรือข้อบังคับ ซึง่ รวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมิน
ภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ซึ่งควรจะได้นำ�มาพิจารณาเปิดเผย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้งสำ�รองค่าเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้น
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

( นางพิชญา  เมืองเนาว์ )
ประธานกรรมการ
( นายพศิน ชุติกชุษณพงศ์ )
กรรมการและผู้จัดการ
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด    
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 งบกำ�ไรขาดทุนและ
งบกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ						
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ผลการดำ�เนินงานและ
กระแสเงินสด สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำ�คัญตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้ า พเจ้ า ได้ ป ฏิ บั ติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี แ ละตาม
ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ ในส่วนของ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสหกรณ์ และได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี
สหกรณ์  ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
เรือ่ งสำ�คัญในการตรวจสอบ คือ เรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั สำ�คัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินจิ เยีย่ ง
ผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำ�หรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้า
ได้นำ�เรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม และในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำ�หรับเรื่อง
เหล่านี้
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบแต่ละเรื่องมีดังต่อไปนี้		
สำ�หรับสินทรัพย์ ธุรกิจหลักของสหกรณ์ คือ ให้บริการเงินให้กู้ยืมแก่สมาชิกซึ่ง
สามารถทำ�รายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้ ร้อยละ 99.01 ของรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทน
จากการลงทุน ระหว่างปีให้บริการเงินกู้แก่สมาชิกรวมทั้งสิ้น 728.442 ล้านบาท  เพิ่มขึ้น
จากปีก่อน ร้อยละ 8.99 ยอดคงเหลือของลูกหนี้เงินให้กู้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
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ณ วันสิน้ ปี จำ�นวน 1,578.110 ล้านบาท  และลูกหนีข้ าดสมาชิกภาพ จำ�นวน 1.650 ล้านบาท  
คิดเป็น ร้อยละ 97.27 และร้อยละ 0.10 ของสินทรัพย์ทั้งสิ้น ตามหลักความระมัดระวัง
และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ต้องพิจารณาการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้
เงินให้ก้ใู ห้เพียงพอกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นสำ�หรับการไม่ได้รับชำ�ระเงินคืนจากลูกหนี้   
ข้าพเจ้าได้ทดสอบการปฏิบัติงานด้านการให้บริการเงินกู้และการจัดทำ�เอกสารหลักฐาน
ต่างๆ  ประกอบการพิจารณาบัญชีลูกหนี้เงินให้กู้เพื่อนำ�มาประกอบการตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
ด้านหนี้สินและทุนของสหกรณ์ สหกรณ์ใช้เงินรับฝากและทุนเรือนหุ้นในการ
ดำ�เนินงาน โดยมียอดคงเหลือ ณ วันสิ้นปี ร้อยละ 36.99 และร้อยละ 53.37 ของทุน
ดำ�เนินงาน  เงินรับฝากและทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 4.40 และร้อยละ 5.88   
ด้วยเห็นว่าเป็นทุนที่ใช้ในการดำ�เนินงานของสหกรณ์และอัตราร้อยละที่เพิ่มขึ้นมาก   
ข้าพเจ้าจึงทดสอบการปฏิบัติงานด้านเงินรับฝาก ทุนเรือนหุ้นและการจัดทำ�เอกสาร
หลักฐานต่างๆเพื่อใช้ประกอบการแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน
คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ�และนำ�เสนอ
งบการเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์    และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในทึ่คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์พิจารณาว่าจำ�เป็น
เพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล  ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำ�งบการเงิน คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์รบั ผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของสหกรณ์ในการดำ�เนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ดำ�เนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการ
ดำ�เนินงานต่อเนือ่ ง เว้นแต่คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์มคี วามตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกสหกรณ์
หรือหยุดดำ�เนินงานหรือไม่สามารถดำ�เนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุ
สมผลว่างบการเงินโดยรวม ปราศจาก การแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น
สาระสำ�คัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือ
ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
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มาตรฐานการสอบบัญชี  และระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะสามารถตรวจพบข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสำ�คัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสม
เหตุสมผลว่า รายการทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงแต่ละ รายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อ
การตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ
ตลอดการตรวจสอบ  การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
l ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำ�คัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตและข้อผิดพลาด ออกแบบและ
ปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น  และ ได้หลักฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า  
ความเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริต
จะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้
ร่วมคิด  การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน  การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล  การแสดง
ข้อมูลที่ไม่ ตรงตามข้อเท็จจริง   หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
l ทำ � ความเข้ า ใจในระบบการควบคุ ม ภายในที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การตรวจสอบ        
เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์
ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสหกรณ์
l ประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบั ญ ชี ที่ ค ณะกรรมการดำ � เนิ น การ
สหกรณ์ใช้ และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดยคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์
l สรุปเกีย
่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำ หรับการดำ�เนินงาน
ต่อเนื่องของคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ
ว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำ�คัญต่อความสามารถของสหกรณ์ในการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
หรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระสำ�คัญ ข้าพเจ้าต้องให้ขอ้ สังเกต
ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน    
หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุป
ของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีทไ่ี ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผู้สอบบัญชี
ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์
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ต้องหยุดการดำ�เนินงานต่อเนื่องได้							
		
l ประเมินการนำ�เสนอโครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม  รวมถึง
การเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์เกี่ยวกับขอบเขตและ
ช่วงเวลาของการตรวจสอบ ตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญที่พบจาก
การตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญในระบบการควบคุมภายใน ซึ่งข้าพเจ้า
ได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้
พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุด ในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและ
กำ�หนดเป็นเรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของ
ผู้สอบบัญชี   เว้นแต่กฏหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวต่อสาธารณะ
หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าว
ในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำ�ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุ
สมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้
จากการสื่อสารดังกล่าว
(ลายมือชื่อ)
( นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล )
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
69/380 ซอยนวมินทร์ 153 แยก 2 - 3
ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 081 - 874 - 6229
วันที่ 13  กันยายน 2563
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

					
ปี 2563
ปี 2562
				
หมายเหตุ
บาท
บาท
		สินทรัพย์
			
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคาร
2
36,198,823.12
61,119,614.31
เงินฝากประจำ� ชุมนุมสหกรณ์
0.00
40,000,000.00
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ
4
185,962,062.50
198,017,241.00
ลูกหนี้ระยะสั้น - สุทธิ
5
491,311.00
434,722.00
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
432,884.00
263,364.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
6
280,196.94
120,053.97
		รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		
223,365,277.56 299,954,995.28
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนระยะยาว
3
3,283,500.00
3,283,500.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
4
1,392,147,794.76 1,229,786,954.24
ลูกหนี้ระยะยาว- สุทธิ
5
1,158,412.23
1,815,622.26
เครื่องใช้สำ�นักงาน - สุทธิ
7
668,747.57
825,267.60
สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์รอตัดจ่าย
1,716,256.00
0.00
สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ระหว่างพัฒนา
0.00
2,145,320.00
เงินค้ำ�ประกันไปรษณีย์
10,000.00
10,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
1,398,984,710.56 1,237,866,664.10
		
รวมสินทรัพย์		
1,622,349,988.12 1,537,821,659.38
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ปี 2563
ปี 2562
				
หมายเหตุ
บาท
บาท
หนี้สินและทุนของสหกรณ์				
หนี้สินหมุนเวียน 					
เงินรับฝาก
8
600,109,328.11 574,834,663.40
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
9
3,636,571.24
3,437,462.07
		
รวมหนี้สินหมุนเวียน		
603,745,899.35
578,272,125.47
หนี้สินไม่หมุนเวียน 					
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
10
5,258,460.00
4,412,130.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
5,258,460.00
4,412,130.00
		
รวมหนี้สิน		
609,004,359.35 582,684,255.47
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)
หุ้นที่ชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว
865,887,680.00
817,816,580.00
ทุนสำ�รอง
72,175,222.24
65,214,661.61
ทุนสะสมตามข้อบังคับ
11
9,630,492.73
9,250,249.42
ระเบียบและอื่น ๆ
กำ�ไรสุทธิประจำ�ปี
65,652,233.80
62,855,912.88
		รวมทุนของสหกรณ์		 1,013,345,628.77 955,137,403.91
		
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 1,622,349,988.12 1,537,821,659.38
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		
( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )

( นางพิชญา  เมืองเนาว์ )
ประธานกรรมการ

( นางจรรยา อัมหิรัญ )
เลขานุการ
วันที่  9  กันยายน  2563
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
งบกำ�ไรขาดทุน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
				
				

ปี 2563
บาท
%

ปี 2562
บาท
%

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้
91,304,067.00 99.01 84,888,229.74 98.16
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร
180,074.59 0.20
225,764.59 0.26
ดอกเบี้ยรับเงินฝากชุมนุม
565,041.08 0.61 1,196,712.33 1.39
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด		
ผลตอบแทนเงินลงทุน
163,873.24 0.18
162,792.98 0.19
		 รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน 92,213,055.91 100.00 86,476,787.32 100.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน						
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
16,714,445.82 18.13 16,109,456.89 18.63
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
142,576.72 0.15 1,123,520.02 1.30
		
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 16,857,022.54 18.28 17,232,976.91 19.93
หัก หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินให้กู้
1,509,764.50 1.64
(14,540.00) (0.02)
รวมหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
1,509,764.50 1.64
(14,540.00) (0.02)
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ 73,846,268.87 80.08 69,258,350.41 80.09
บวก รายได้อื่น
รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
5,750.00 0.01
6,200.00 0.01
ดอกเบี้ยรับลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ
68,258.00 0.07
149,473.00 0.17
รายได้เบ็ดเตล็ด
9,853.29 0.01
10,054.75 0.01
รายได้จากการถูกสลากออมสิน
97,200.00 0.11
54,000.00 0.06
รายได้ค่าปรับจัดจ้างพัฒนางาน
279,793.28 0.30
0.00 0.00
		 รวมรายได้อื่น
460,854.57 0.50
219,727.75 0.25
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
เงินเดือน
2,827,380.00 3.07 2,507,454.00 2.90
ค่าล่วงเวลา
136,000.00 0.15
135,520.00 0.16
ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ
5,229.00 0.01
17,505.00 0.02
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ปี 2563
บาท
%

ค่ารักษาพยาบาล

190,135.00

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่

86,560.00 0.09

77,200.00 0.09

ค่าบำ�เหน็จเจ้าหน้าที่

846,330.00 0.92

482,770.00 0.56

59,850.00 0.06

56,250.00 0.07

กองทุนเงินทดแทน

1,387.00 0.00

1,400.00 0.00

ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่

8,560.00

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

0.21

ปี 2562
บาท
%
150,790.45

0.17

0.01

42,544.00 0.05

20,559.57 0.02

10,013.22 0.01

4,181,990.57 4.54

3,481,446.67 4.03

ค่าเสื่อมราคา

203,210.03 0.22

131,047.88 0.15

สิทธิการใช้ซอฟแวร์ตัดจ่าย

429,064.00 0.46

27,853.71 0.03

ค่าบำ�รุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์

34,244.28 0.04

54,061.77 0.06

9,576.50

0.01

40,820.50 0.05

676,094.81 0.73

253,783.86 0.29

3,600.00 0.00

24,800.00 0.03

50,000.00 0.05

0.00 0.00

0.00 0.00

400,641.03 0.46

		 ค่าใช้จ่ายจากการประนอมหนี้

182,227.00 0.20

0.00 0.00

				

235,827.00 0.25

425,441.03 0.49

ดอกเบี้ยจ่ายเงินประกันเจ้าหน้าที่
				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์

ค่าซ่อมแซมบำ�รุงรักษาสินทรัพย์
				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
ค่าอบรมสัมมนา
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมสมาชิก

ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานอื่น					
ค่าใช้จ่ายในการประชุม

366,400.00 0.40

361,300.00 0.42

ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่

747,871.00

0.81

736,521.00 0.85

ค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการดำ�เนินการ

174,106.40

0.19

152,494.00 0.18

ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะกรรมการ

484,237.80 0.52

498,817.40 0.58

ค่าตอบแทนผู้จัดการ

300,000.00 0.32

300,000.00 0.35
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ปี 2563
บาท
%

ปี 2562
บาท
%

ค่าตอบแทนเหรัญญิก

14,400.00 0.02

14,400.00 0.02

ค่าตอบแทนเลขานุการ

14,400.00 0.03

14,400.00 0.02

				
				
ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานอื่น

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำ�หน่วย

128,000.00

0.14

72,000.00 0.08

12,200.00

0.01

9,224.00 0.01

799.00 0.00

0.00 0.00

ค่ารับรอง

73,012.03 0.08

57,648.04 0.06

ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์

52,874.05 0.06

128,412.43 0.15

วัสดุสำ�นักงานและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป

132,051.46

0.14

183,458.72 0.21

ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ

78,000.00 0.08

78,000.00 0.09

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

65,000.00 0.07

65,000.00 0.07

ค่าโทรศัพท์

36,562.84 0.04

40,777.13 0.05

ค่าไปรษณีย์

91,266.00

0.10

84,189.00 0.10

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

43,659.57 0.05

9,849.00 0.01

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

23,890.58 0.02

29,517.25 0.03

ค่าตอบแทนผู้ทำ�คุณประโยชน์ให้สหกรณ์
ค่าของที่ระลึก

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

9,424.40

ค่าปรับภาษีอากร
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ
รวมค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
กำ�ไรสุทธิ
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0.01

389.08 0.00

0.00 0.00

740.00 0.00

712,822.13

0.77

(375,643.33) (0.43)

3,560,977.26 3.86

2,461,493.72 2.85

8,654,889.64 9.38

6,622,165.28 7.66

65,652,233.80 71.20 62,855,912.88 72.68
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
			

ปี 2563

ปี 2562

				
บาท
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน				
กำ�ไรสุทธิ
65,652,233.80 60,605,568.62
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ
เป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
203,210.03
131,047.88
หนี้สงสัยจะสูญ
2,222,586.63
1,860,160.93  
สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ตัดจ่าย
429,064.00
27,853.71
บำ�เหน็จเจ้าหน้าที่
846,330.00
482,770.00
ค่าบำ�รุงรักษาโปรแกรมฯจ่ายล่วงหน้า
0.00
54,061.77  
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
(432,884.00)
(263,364.00)
ดอกเบี้ยเงินฝาก ชสอ.ค้างรับ
0.00
(42,739.73)
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนค้างรับ
(163,873.24)
0.00
ค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่าย
78,000.00  
78,000.00
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีค้างจ่าย
65,000.00
65,000.00  
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากประจำ�ค้างจ่าย
30,131.14
26,945.20  
ดอกเบี้ยเงินประกันเจ้าหน้าที่ค้างจ่าย
10,546.35
0.00
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสำ�นักงานใช้ไป
184,925.51
128,412.43
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
69,125,270.22
63,153,716.81
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงานสินทรัพย์ดำ�เนินงาน				
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
(67,723,500.00) (61,768,100.00)
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญ
(628,608,532.00) (570,254,488.00)
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
(32,110,000.00) (36,358,500.00)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
69,475,490.00
61,189,967.00
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ปี 2563
บาท

ปี 2562
บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน (ต่อ)			
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้สามัญ
483,393,057.68 478,601,637.33
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
20,442,694.00
20,467,153.00
เงินสดรับจากลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ
3,203,162.70
1,881,603.00
เงินสดรับจากลูกหนี้ตัวแทนหักเงินส่ง
0.00
10,689.00
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
263,364.00
61,264.00
เงินสดรับดอกเบี้ยลูกหนี้เงินกู้พ้นสมาชิกภาพค้างรับ
0.00
7,755.00
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินฝาก ชสอ.ค้างรับ
42,739.73
42,739.73
เงินสดจ่ายเงินรอเรียกคืน
(1,305,936.35)
(310,385.84)
เงินสดรับเงินรอเรียกคืน
1,319,516.30
292,666.84
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสำ�นักงาน (237,514.92)
(140,324.68)
หนี้สินดำ�เนินงาน
เงินสดรับเงินรับชำ�ระระหว่างทาง
238,353,065.20
20,662,307.46
เงินสดจ่ายเงินรับชำ�ระระหว่างทาง
(236,967,883.70) (20,337,238.31)
เงินสดรับเงินประกันสังคมรอนำ�ส่ง
55,125.00  
5,250.00
เงินสดจ่ายเงินประกันสังคมรอนำ�ส่ง
(55,125.00)
(3,750.00)
เงินสดรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เงินสดจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เงินสดจ่ายค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่าย
เงินสดจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีค้างจ่าย
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากประจำ�ค้างจ่าย
เงินสดรับเงินรอจ่ายคืน
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน
เงินสดจ่ายเงินค้ำ�ประกันเจ้าหน้าที่
เงินสดรับเงินค้ำ�ประกันเจ้าหน้าที่

204,816.28
(241,669.67)
(39,000.00)
(65,000.00)
(26,945.20)
8,787,601.74
(8,895,974.14)

41,345.77
(21,435.00)
(78,000.00)
(50,000.00)
(37,109.59)
5,381,282.28
(5,273,778.83)

0.00
(8,751.90)
0.00
65,000.00
เงินสดรับเงินประกันสัญญาจัดจ้างพัฒนาโปรแกรม
0.00
134,516.00
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน
(81,611,178.13) (42,642,968.93)
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ปี 2563
ปี 2562
				
บาท
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้สำ�นักงาน
(46,690.00)
(687,439.01)
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
0.00
(36,000.00)
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ระหว่างพัฒนา
(1,345,160.00)
(800,160.00)
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
(1,391,850.00)
(1,523,599.01)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 				
เงินสดรับเงินกู้ยืม
30,000,000.00 36,000,000.00
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืม
(30,000,000.00) (36,000,000.00)
เงินสดรับจากเงินรับฝาก
134,564,542.69   136,231,408.07  
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก
(109,289,877.98) (87,694,016.41)
เงินสดจ่ายค่าบำ�รุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
(30,000.00)
(30,000.00)
เงินสดจ่ายเงินปันผล
(43,593,661.80) (40,695,677.28)
เงินสดจ่ายเฉลี่ยคืน
(7,547,035.41)
(6,217,754.88)
เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
(1,759,965.56)
(1,584,262.76)
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น
65,828,990.00   65,170,090.00
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น
(17,757,890.00) (10,679,350.00)
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์
(1,068,165.00)
(561,700.00)
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก
(489,935.00)
(885,700.00)
เงินสดจ่ายทุนเพื่อส่งเสิรมสวัสดิการ
(774,765.00)
0.00
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
18,082,236.94
53,053,036.74
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
(64,920,791.19)
8,886,468.80
เงินสด ณ วันต้นปี
101,119,614.31
92,233,145.51  
เงินสด ณ วันสิ้นปี
36,198,823.12
101,119,614.31  
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563
1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ

					

- สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
- สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจำ�นวนรายได้จะเท่ากับ
อัตราดอกเบี้ยคูณด้วยจำ�นวนเงินต้นที่ค้างชำ�ระตามระยะเวลาที่กู้ยืม
- สหกรณ์ระงับการรับรูร้ ายได้ทเ่ี กิดจากดอกเบีย้ ของลูกหนีเ้ งินกูข้ าดสมาชิกภาพ จะรับรูเ้ ป็น
รายได้ตอ่ เมือ่ ได้รบั ชำ�ระเป็นเงินสดเท่านัน้
- เงิ น ลงทุ น ระยะยาวที่ เ ป็ น เงิ น ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นความต้ อ งการของตลาด
แสดงด้วยราคาทุน
- สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ในจำ�นวนที่เพียงพอสำ�หรับการขาดทุนซึ่งอาจเกิดขึ้น
โดยการพิจารณาลูกหนี้แต่ละรายที่ค้างอยู่ ณ วันสิ้นปี และตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ใน
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินให้กู้ และการเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544
- สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือตามราคาทุน
- ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สำ�นักงาน คำ�นวณฯ โดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์
กำ�หนด และบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาคู่กับบัญชี ค่าเสื่อมราคาสะสม ตามระเบียบว่าด้วย
การบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2560
- สิทธิในการใช้ซอฟท์แวร์ตา่ งๆ ตัดจ่ายตามระยะเวลาของอายุการใช้งาน หรือตามการเปลีย่ นแปลง
การใช้ซอฟท์แวร์ใหม่
- ค่าซ่อมบำ�รุง  คา่ ซ่อมแซม  รวมทัง้ การซือ้ มาเปลีย่ นแทนสำ�หรับสินทรัพย์รายการย่อย ๆ ถือเป็น
ค่าใช้จ่ายหักจากรายได้ การต่อเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ๆ ถือเป็น
ราคาทุนของสินทรัพย์
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือเงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝาก
สหกรณ์ทุกประเภท ทั้งนี้รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์ที่นำ�ไปเป็นหลักทรัพย์
ค้ำ�ประกันหนี้สินด้วย

2. เงินฝากธนาคาร      ประกอบด้วย
			
			
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
ออมทรัพย์
สลากออมสินพิเศษ  
			 รวม
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ปี 2563
บาท
150.68
36,198,672.44
0.00
36,198,823.12

ปี 2562
บาท
0.00
56,119,614.31  
5,000,000.00
61,119,614.31
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3. เงินลงทุน   ประกอบด้วย				

				
ปี 2563
ปี 2562
				
บาท
บาท
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด			
- หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
3,083,500.00
3,083,500.00
- หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จำ�กัด
200,000.00
200,000.00
			 รวมเงินลงทุนระยะยาว
3,283,500.00
3,283,500.00

4. เงินให้กู้ยืม - สุทธิ   ประกอบด้วย
				
ปี 2563

ปี 2562

				
บาท
บาท
บาท
บาท
				
ระยะสั้น
ระยะยาว
ระยะสั้น
ระยะยาว
เงินให้กู้ยืม - ปกติ						
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
13,602,523.00
0.00 15,480,039.00
0.00   
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
162,949,760.00 1,254,581,260.76 172,890,142.00 1,104,001,621.24
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
10,902,428.00 133,823,613.00 9,502,120.00 125,785,333.00
		 รวมเงินให้กู้ยืม-ปกติ 187,454,711.00 1,388,404,873.76 197,872,301.00 1,229,786,954.24
เงินให้กู้ยืม - ไม่ก่อให้เกิดรายได้
					
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
86,224.00
0.00
14,540.00
0.00  
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
332,400.00
1,664,203.00
681,908.00
0.00   
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
150,000.00
2,078,718.00
0.00
0.00   
		รวมเงินให้กยู้ มื - ไม่กอ่ ให้เกิดรายได้ 568,624.00
3,742,921.00
696,448.00
0.00
รวมเงินให้กู้ยืม
188,023,335.00 1,392,147,794.76 198,568,749.00 1,229,786,954.24
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
2,061,272.50
0.00
551,508.00
0.00
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ
185,962,062.50 1,392,147,794.76 198,017,241.00 1,229,786,954.24
ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญข้างต้น แยกเป็นของลูกหนีเ้ งินให้กตู้ า่ งๆ ดังนี้
				
ร้อยละ 20
ร้อยละ 50
รวม (บาท)
ลูกหนีเ้ งินให้กฉู้ กุ เฉิน
0.00
43,112.00
43,112.00
ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ
63,000.00
840,801.50
903,801.50
ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ
0.00
1,114,359.00
1,114,359.00
รวม
63,000.00 1,998,272.50 2,061,272.50
การตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเป็นไปตามคำ�แนะนำ�กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรือ่ ง การจัดชัน้ คุณภาพลูกหนีเ้ งินกู้
และการเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ พ.ศ. 2544
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5. ลูกหนี้อื่น - สุทธิ ประกอบด้วย			
		
				
				
				
ลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ-ฉุกเฉิน
ลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ-สามัญ
รวม
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ - สุทธิ

ปี 2563
บาท
บาท
ระยะสั้น
ระยะยาว
23,811.00
0.00
776,964.00
3,347,497.36
800,775.00
3,347,497.36
309,464.00
2,189,085.13
491,311.00
1,158,412.23

ปี 2562
บาท
บาท
ระยะสั้น
ระยะยาว
33,631.00
0.00
772,344.00 3,230,096.26
805,975.00 3,230,096.26
371,253.00
1,414,474.00
434,722.00 1,815,622.26

ลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพเป็นลูกหนี้ที่ไม่มีหุ้นอยู่ในสหกรณ์ แต่ยังเป็นลูกหนี้สหกรณ์อยู่จึงเป็น
ความเสีย่ งทีอ่ าจจะไม่ได้รบั ชำ�ระหนีส้ นิ คืน ด้วยลูกหนีไ้ ม่ไอ้ ยูใ่ นสังกัดแล้ว ตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเต็มจำ�นวน
สำ�หรับลูกหนีท้ ข่ี าดการติดต่อ ดังนี้
ลูกหนีเ้ งินกูฉ้ กุ เฉิน
14,540.00 บาท
ลูกหนีเ้ งินกูส้ ามัญ
2,484,009.13 บาท
รวม
2,498,549.13 บาท

6. สินทรัพย์หมุนเวียน  ประกอบด้วย				
				
				
ผลตอบแทนจากการลงทุนค้างรับ
วัสดุคงเหลือ
เงินรอเรียกคืน
ดอกเบี้ยเงินรับฝากชุมนุมสหกรณ์แห่งประเทศไทยค้างรับ
		รวม

ปี 2563
บาท
163,873.24
95,440.70
20,883.00
0.00
280,196.94

ปี 2562
บาท
0.00
42,851.29
34,462.95   
42,739.73
120,053.97

7. เครื่องใช้สำ�นักงาน-สุทธิ   ประกอบด้วย				
				
				
เครื่องใช้สำ�นักงาน
หัก   ค่าเสื่อมราคาสะสม
เครื่องใช้สำ�นักงาน-สุทธิ

ปี 2563
บาท
2,780,323.08
2,111,575.51
668,747.57

ปี 2562
บาท
2,733,633.08
1,908,365.48
825,267.60

สหกรณ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ว่าด้วย การบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2560 กำ�หนดให้คำ�นวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรในแต่ละ
รอบปี ค่าเสื่อมราคาที่คำ�นวณได้ ให้แสดงไว้ในบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมโดยแยกตามประเภทของ
สินทรัพย์ที่เกิดค่าเสื่อมราคานั้น ไม่ให้นำ�ค่าเสื่อมราคาไปหักกับสินทรัพย์โดยตรง ทั้งนี้ประกาศใช้เมื่อ
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560
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8. เงินรับฝาก   ประกอบด้วย				
				
ปี 2563
ปี 2562
				
บาท
บาท
เงินรับฝาก - สมาชิก				
เงินรับฝากออมทรัพย์
572,980.87
409,811.70  
เงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์มั่นคงสมาชิกมั่งคั่งฯ
2,235,923.21
2,269,298.56  
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
592,200,424.03
565,999,417.52  
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ- เกษียณเกษมสุข
0.00
2,156,135.62
เงินรับฝากประจำ�
5,100,000.00
4,000,000.00  
		 รวมเงินรับฝาก
600,109,328.11
574,834,663.40

9. หนี้สินหมุนเวียนอื่น   ประกอบด้วย			
				
				
เงินปันผลค้างจ่าย
เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
เงินปันผล
เงินเฉลี่ยคืน
เงินรอจ่ายคืน
เงินประกันสังคมรอนำ�ส่ง
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (รอนำ�ส่ง)
ดอกเบี้ยเงินประกันเจ้าหน้าที่ค้างจ่าย
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการค้างจ่าย
สิทธิการซื้อซอฟท์แวร์ค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย
เงินรับชำ�ระระหว่างทาง
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากค้างจ่าย
เงินประกันสัญญา
		 รวม

10. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  ประกอบด้วย
				
				
เงินประกันเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
สำ�รองบำ�เหน็จเจ้าหน้าที่
		 รวม

ปี 2563
บาท
  97,178.74
15,644.10
249,781.98
1,799.19  
393,063.64
5,250.00
4,492.38
10,546.35  
117,000.00  
0.00
65,000.00
2,512,167.72
30,131.14
134,516.00
3,636,571.24

ปี 2562
บาท
97,178.74  
15,644.10  
0.00
0.00  
501,436.04
5,250.00
41,345.77
0.00  
78,000.00  
1,345,160.00  
65,000.00    
1,126,986.22
26,945.20
134,516.00
3,437,462.07

ปี 2563
บาท
315,000.00
4,943,460.00
5,258,460.00

ปี 2562
บาท
315,000.00  
4,097,130.00
4,412,130.00
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11. ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่น ๆ  ประกอบด้วย				
				
				
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ทุนสวัสดิสงเคราะห์สมาชิก
ทุนเพื่อส่งเสริมสวัสดิการ
ทุนสาธารณประโยชน์
		 รวม
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ปี 2563
บาท
6,910,712.13
0.00
826,012.85
1,893,767.75
9,630,492.73
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ปี 2562
บาท
6,900,712.13   
745,596.31  
0.00
1,603,940.98
9,250,249.42

เอกสารประกอบระเบียบวาระที่ 4.3

		
รายการ
		

แผนงานและงบประมาณประจำ�ปีบัญชี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
ประมาณการรายรับ ประจำ�ปีบัญชี 2564
(1 กรกฎาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564)

ปี 2563
รับจริง
ปี 2564
ประมาณการ ณ 30 มิ.ย. 63 ประมาณการ คำ�ชี้แจงประกอบ

		
รายได้				
1. ดอกเบี้ยรับ				
1.1  ดอกเบี้ยเงินกู้
88,000,000.00
91,304,067.00 97,000,000.00 - เป็นรายได้ดอกเบี้ย
จากเงินกู้ทุกประเภท
1.2 ดอกเบี้ย
300,000.00
180,074.59
300,000.00 - เป็นประมาณการรายได้จาก
เงินฝากธนาคาร
ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคารทุกประเภท
1.3 ดอกเบี้ยรับ
10,000.00
0.00
10,000.00 - เป็นรายได้จากดอกเบี้ยรับ
ตามคำ�พิพากษา					จากลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา
1.4 ดอกเบี้ยรับ
400,000.00
68,258.00
250,000.00 - เป็นรายได้จากดอกเบี้ยรับ
ลูกหนี้เงินกู้
จากลูกหนีเ้ งินกู้ พ้นสมาชิกภาพ
พ้นสมาชิกภาพ
1.5 ดอกเบี้ยเงินฝาก
1,200,000.00
565,041.08
0.00 - เป็นรายได้ดอกเบี้ยรับ
ชุมนุมสหกรณ์ฯ
จากเงินฝากชุมนุมสหกรณ์ฯ
							
2. รายรับอื่น				
2.1 ผลตอบแทนจาก
160,000.00
163,873.24
165,000.00 - เป็นเงินปันผลจากชุมนุมสหกรณ์
การลงทุน
ออมทรัพย์ แห่งประเทศไทย
จำ�นวน 3,083,500.-บาท
2.2 เงินเฉลี่ยคืน
0.00
0.00
0.00 - เป็นเงินเฉลี่ยคืนจากชุมนุม
เงินกู้ชุมนุมฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
2.3 รายได้เบ็ดเตล็ด
1,000.00
0.00
1,000.00 - เป็นรายได้อื่น ๆ
2.4 ค่าธรรมเนียม
10,000.00
5,750.00
10,000.00 - เป็นรายได้จาก
แรกเข้า
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
2.5 รายได้ค่าธรรมเนียม
5,000.00
9,200.00
5,000.00 - เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมการที่
จากการถอนเงิน
สมาชิกถอนเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ
รับฝาก
เกิน 1 ครั้งต่อเดือน ในอัตรา
ร้อยละ 2 ของเงินทีส่ มาชิกถอน
โดยมีขั้นต่ำ� 500 บาท
2.6 รายได้คา่ ธรรมเนียม
1,000.00
650.00
1,000.00 - เป็นรายได้จากการออกสมุด
ออกสมุดคู่บัญชี
คู่บัญชีเล่มใหม่ ในกรณีที่
เล่มใหม่
สมาชิกทำ�สมุดบัญชีสูญหาย
2.7 รายได้ค่าธรรมเนียม
0.00
0.00
0.00 - เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียม
สมัครงาน
สมัครงาน
2.8 รายได้จากการถูก
43,200.00
97,200.00
0.00 - เป็นรายได้จากการถูก
		 สลากออมสิน
สลากออมสิน
2.9 รายได้จากสมาคม
1,000.00
0.00
1,000.00 - เป็นรายได้ที่เกิดจาก
ฌาปนกิจสงเคราะห์
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
2.10 รายได้อื่น
1,000.00
3.29
1,000.00 - เป็นรายได้ที่เกิดจาก
การปัดเศษสตางค์
2.11 รายได้ค่าปรับ
0.00
279,793.28
0.00 - เป็นรายได้ที่ได้รับจากค่าปรับ
จัดจ้างพัฒนางาน
การพัฒนาระบบโปรแกรม
สหกรณ์
		
รวม
90,132,200.00 92,673,910.48 97,744,000.00
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แผนงานและงบประมาณประจำ�ปีบัญชี 2564
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
ประมาณการรายจ่าย ประจำ�ปีบัญชี 2564
(1 กรกฎาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564)
		
รายการ
		

ปี 2563
จ่ายจริง
ปี 2564
คำ�ชี้แจงประกอบ
ประมาณการ ณ 30 มิ.ย. 63 ประมาณการ

1. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน				
1.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงิน 18,000,000.00 16,735,005.39 18,000,000.00 - เป็นดอกเบี้ยจ่ายเงินฝาก
		 รับฝากจากสมาชิก
ของสมาชิกทุกประเภท
1.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงิน
50,000.00
0.00
50,000.00 - ประมาณการ ดอกเบี้ยเงินกู้
เบิกเกินบัญชี
(โอดี) สำ�หรับธนาคาร
กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
1.3 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ 1,800,000.00
142,576.72 1,700,000.00 - เป็นดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้จาก
		 จากสถาบัน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน P/N
การเงินอื่น
หรือเงินกู้จากสถาบัน
การเงินอื่น
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
เจ้าหน้าที				
่
2.1 เงินเดือน
3,000,000.00 2,827,380.00 3,200,000.00 - เจ้าหน้าที่ 7 อัตรา
2.2 สำ�รองบำ�เหน็จ
600,000.00
846,330.00
900,000.00 - เป็นค่าสำ�รองบำ�เหน็จ
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
           
   กรณีลาออก (เป็นค่าใช้
จ่ายทางบัญชี)
2.3 เงินสมทบกองทุน
72,000.00
59,850.00
81,000.00 - สอ.กปส.จก.จ่ายตาม พ.ร.บ.
ประกันสังคม
ประกันสังคมและกองทุน
(นายจ้าง)
ทดแทนในอัตรา 5% ของ
            
เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 7 อัตรา
			
และกรณีจ้างบุคคลภายนอก
เป็นผู้จัดการ
2.4 เงินสมทบกองทุน
5,000.00
1,387.00
5,000.00 - สอ.กปส. จ่ายเงินสมทบ
ประจำ�ปี					ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคมและ
							กองทุนทดแทนประมาณปีละ
1 ครัง้ ในอัตรา 0.2 % ของ
เงินเดือน เจ้าหน้าที่ 7 คน
							และกรณีจา้ งบุคคลภายนอก
เป็นผูจ้ ดั การ
2.5 ค่าล่วงเวลา
210,000.00
136,000.00
210,000.00 - เป็นค่าอาหารทำ�การ
นอกเวลาสำ�หรับงาน
เร่งด่วนให้เสร็จทันเวลา
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รายการ
		
2.6 ค่าพาหนะ
เจ้าหน้าที่

ปี 2563
จ่ายจริง
ปี 2564
คำ�ชี้แจงประกอบ
ประมาณการ ณ 30 มิ.ย. 63 ประมาณการ
20,000.00

5,229.00

20,000.00 - เป็นค่าพาหนะสำ�หรับ
เจ้าหน้าที่ไปปฎิบัติงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย
2.7 ค่าตอบแทน
80,000.00
86,560.00
90,000.00 - เป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่
						 ได้รับมอบหมายให้เป็น
คณะทำ�งานด้านอื่น ๆ
							นอกเหนือจากงานประจำ�
2.8 ค่ารักษาพยาบาล
280,000.00
190,135.00
280,000.00 - ค่ารักษาพยาบาลเจ้า หน้าที่
ปีละ 30,000 บาท/คน
- ค่ารักษาพยาบาล บิดา /
มารดา / บุตรเจ้าหน้าที่
รวมกันปีละ 10,000บาท/คน
2.9 เงินชดเชยเจ้าหน้าที่
0.00
0.00
400,000.00 - เงินชดเชยเจ้าหน้าทีต่ าม
กฎหมายแรงงาน
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร				
3.1 ค่าตอบแทน
540,000.00
300,000.00
900,000.00 - เป็นค่าตอบแทนรายเดือน
ผู้จัดการ/
ตำ�แหน่งผู้จัดการ/ผู้ช่วย		
ผู้ช่วยผู้จัดการ
ผู้จัดการ (อัตราเงินเดือน
							75,000x12=900,000.- บาท
3.2 ค่าสมนาคุณ
14,400.00
14,400.00
16,800.00 - เป็นค่าสมนาคุณกรรมการ
(เหรัญญิก)
ที่ปฏิบัติงานในตำ�แหน่ง
เหรัญญิกไม่เกินเดือนละ
1,400 บาท
3.3 ค่าสมนาคุณ
14,400.00
14,400.00
16,800.00 - เป็นค่าสมนาคุณกรรมการ
(เลขานุการ)
ที่ปฏิบัติงานในตำ�แหน่ง
เลขานุการไม่เกินเดือนละ
1,400 บาท
3.4 ค่าตอบแทน
78,000.00
78,000.00
78,000.00 - เป็นค่าตอบแทนผูต้ รวจสอบ
		 ผู้ตรวจสอบกิจการ
กิจการสหกรณ์
3.5 ค่าธรรมเนียม
65,000.00
65,000.00
65,000.00 - เป็นค่าจ้างตรวจสอบบัญชี
การสอบบัญชี
3.6 ค่าตอบแทน
132,000.00
128,000.00
132,000.00 - เป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่
ประจำ�หน่วยที่หักเงิน
ประจำ�หน่วย
ของสมาชิกให้แก่สหกรณ์
เช่น กคล., สปข.1-8
- อัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ประจำ�หน่วย
						1. เจ้าหน้าที่ประจำ�หน่วย สปข.  
							1-8 เดือนละ 1,000 .-บาท/หน่วย
2. เจ้าหน้าที่ประจำ�หน่วย
							กองคลัง เดือนละ 3,000 .-บาท
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รายการ
		

ปี 2563
จ่ายจริง
ปี 2564
คำ�ชี้แจงประกอบ
ประมาณการ ณ 30 มิ.ย. 63 ประมาณการ

3.7 ค่าเบี้ยประชุม
450,000.00
366,400.00
550,000.00 - เป็นค่าเบี้ยประชุม
							คณะกรรมการ, อนุกรรมการ
1) อัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
- ประธานกรรมการ
ครั้งละ 1,700 บาท
- รองกรรมการ ครั้งละ 1,200 บาท
- กรรมการ ครั้งละ 1,000 บาท
2) อัตราค่าเบี้ยประชุม
						 คณะอนุกรรมการ/คณะทำ�งาน
- ประธานกรรมการ ครั้งละ 800 บาท
- กรรมการ ครั้งละ 700 บาท
3.8 ค่าเครื่องเขียน
150,000.00
52,874.05
100,000.00 - ค่าแบบพิมพ์เอกสาร
และแบบพิมพ์
ประกอบการกู้ต่าง ๆ
3.9 ค่าวัสดุสำ�นักงาน
300,000.00
132,051.46
200,000.00 - เป็นค่าวัสดุสำ�นักงาน วัสดุ
สิ้นเปลืองใช้แล้วหมดไป
3.10 ค่าซ่อมแซมบำ�รุง
70,000.00
9,576.50
50,000.00 - เป็นค่าซ่อมแซมบำ�รุง
รักษาอุปกรณ์
รักษาเครื่องใช้สำ�นักงาน
และสำ�นักงาน
3.11 ค่าธรรมเนียม
30,000.00
43,659.57
50,000.00 - เป็นค่าธรรมเนียมโอนเงิน
ธนาคาร
3.12 ค่าไปรษณีย์
100,000.00
91,266.00
100,000.00 - เป็นค่าจัดส่งเอกสาร
ใบเสร็จรับเงิน, ข่าวสาร
และเอกสารการสรรหา
คณะกรรมการดำ�เนินการ
ประชาสัมพันธ์ให้แก่
สมาชิกทราบ
3.13 ค่าโทรศัพท์/SMS
50,000.00
36,562.84
100,000.00 - เป็นค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สมาชิกและ หน่วยงาน
							ในต่างจังหวัด และระบบ SMS
บริการสมาชิก
3.14 ค่ารับรอง
100,000.00
73,012.03
100,000.00 - เป็นค่ารับรองในการจัด
ประชุมและรับรองผู้ดูงาน
							และช่วยกิจการสหกรณ์ ฯลฯ
3.15 ค่าอบรม สัมมนา
400,000.00
3,600.00
400,000.00 - เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
และให้ความรู้แก่
ในการทำ�งานของกรรมการ  
		 กรรมการ เจ้าหน้าที่ 					 เจ้าหน้าที่ และให้ความรู้
และสมาชิก
สมาชิก
3.16 ค่าใช้จ่ายใน
500,000.00
484,237.80
500,000.00 - เป็นค่าพาหนะเดินทางของ
การเดินทาง
กรรมการในการเดินทาง
ไปปฏิบัติงาน
มาประชุม และเดินทางไป
			
ตรวจสอบทรัพย์สินเงินกู้พิเศษ
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ปี 2563
จ่ายจริง
ปี 2564
รายการ
คำ�ชี้แจงประกอบ
		
ประมาณการ ณ 30 มิ.ย. 63 ประมาณการ
			
3.17 ค่าเสื่อมราคา
เครื่องใช้
สำ�นักงาน

300,000.00

203,210.03

300,000.00 - คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรง
ตามอัตราที่นายทะเบียน
สหกรณ์กำ�หนด
(ค่าใช้จ่ายทางบัญชี)
3.18 ค่าใช้จ่ายในการ
780,000.00
747,871.00
900,000.00 - เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ประชุมใหญ่
ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี
3.19 ค่าของที่ระลึก
20,000.00
799.00
20,000.00 - ค่าของที่ระลึกแก่ผู้มี
อุปการะคุณกับสหกรณ์
เนื่องในโอกาสต่าง ๆ
3.20 ค่าใช้จ่ายในการ
90,000.00
50,000.00
90,000.00 - เป็นค่าใช้จ่ายในการ
สื่อสารและ
ทำ�กิจกรรมประชาสัมพันธ์
    การประชาสัมพันธ์				
เพือ่ ให้สมาชิกได้รบั ข่าวสาร
					
จากสหกรณ์  		
3.21 ค่าใช้จ่ายในการ
150,000.00
174,106.40
180,000.00 - เพื่อให้สมาชิกทั้งส่วนกลาง
สรรหากรรมการ
และส่วนภูมิภาค มีโอกาส
		 ดำ�เนินการ
ได้ ส รรหาคณะกรรมการ
						 เข้ามาบริหารงาน
3.22 ค่าตอบแทน
20,000.00
12,200.00
20,000.00 - ค่าตอบแทนที่ปรึกษา
และสมนาคุณ
และสมนาคุณผู้ทำ�
             
ประโยชน์แก่สหกรณ์ฯ
3.23 สิทธิในการใช้
300,000.00
429,064.00
450,000.00 - ค่าลิขสิทธิ์ในการใช้
ซอฟท์แวร์
			
ซอฟท์แวร์โปรแกรมสหกรณ์
(ตัดจ่าย)
ที่พัฒนาขึ้นและโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการต่าง ๆ
(ค่าใช้จ่ายทางบัญชี)
3.24 ค่าปรับปรุง
100,000.00
0.00
200,000.00 - เป็นการตัดจ่าย
		 สำ�นักงาน (ตัดจ่าย)
ค่าปรับปรุงสำ�นักงาน
(ค่าใช้จ่ายทางบัญชี)
3.25 ค่าเครื่องแบบ
69,000.00
8,560.00
69,000.00 - เป็นค่าเครื่องแบบกรรมการ
กรรมการและ
และเจ้าหน้าที่ใหม่เพื่อสร้าง
เจ้าหน้าที่
ภาพลักษณ์ให้แก่ สอ.กปส.จก.
3.26 หนี้สงสัยจะสูญ100,000.00 1,509,764.50
100,000.00 - เป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชี
ลูกหนี้เงินกู้
ตัดจากลูกหนี้ผิดนัดชำ�ระหนี้
(ค่าใช้จ่ายทางบัญชี)
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รายการ
		

ปี 2563
จ่ายจริง
ปี 2564
คำ�ชี้แจงประกอบ
ประมาณการ ณ 30 มิ.ย. 63 ประมาณการ

3.27 หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้พ้นสภาพ

2,000,000.00

712,822.13

3.28 หนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยเงินกู้
ค้างรับ
3.29 ค่าบำ�รุงรักษา
		 ระบบคอมพิวเตอร์

3,000.00

0.00

100,000.00

34,244.28

3.30 ค่าเช่าเครื่อง
ถ่ายเอกสาร

50,000.00

23,890.58

3.31 ค่าสมุดเช็ค
3.32 ค่าใช้จ่ายอื่น

1,000.00
1,000.00

0.00
5.40

0.00

182,227.00

3.33 ค่าใช้จ่ายจาก
การประนอมหนี้
รวม (1+2+3)

2,000,000.00 - เป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชี
ตัดจากลูกหนี้พ้นสภาพ
ผิดนัดชำ�ระหนี้
(ค่าใช้จ่ายทางบัญชี)
3,000.00 - เป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชี
ตัดจากลูกหนี้ ผิดนัดชำ�ระหนี้
(ค่าใช้จ่ายทางบัญชี)
100,000.00 - เป็นค่าใช้จ่ายในการบำ�รุง
รักษาโปรแกรมสหกรณ์
ให้สามารถให้บริการกับ
สมาชิกได้อย่างถูกต้อง
50,000.00 - เป็นค่าใช้จ่ายในการเช่า
เครื่องถ่ายเอกสารและ
ค่าถ่ายเอกสาร
1,000.00 - ค่าสมุดเช็ค
1,000.00 - ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
ปัดเศษสตางค์
180,000.00 - ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจาก
การประนอมหนี้ เช่น
การลดดอกเบี้ยเงินกู้

31,194,800.00 27,012,257.68 32,958,600.00

4. ค่าใช้จ่ายโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์ฯ
(2562-2566) 				
1. โครงการสร้างอาชีพ
100,000.00
0.00
100,000.00
เสริมให้แก่สมาชิก
สอ.กปส.จก.
2. โครงการสมาชิก
50,000.00
0.00
50,000.00
สัมพันธ์สัญจร
3. โครงการปรับปรุง
0.00
0.00
100,000.00
สวัสดิการให้
ครอบคลุมสมาชิก
ทุกกลุ่ม
4. โครงการประเมินผล
100,000.00
0.00
100,000.00
ความพึงพอใจ
ของสมาชิก
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- ลดรายจ่ายเพิม่ รายได้ให้แก่
สมาชิกและครอบครัว
- สัญจรให้ความรู้กับสมาชิก
- การปรับปรุงสวัสดิการ
ใช้งบประมาณจาก
ทุนสาธารณประโยชน์
- ประเมินผลทุก 2 ปี
(2562 , 2564 และ 2566)
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รายการ
		
5. โครงการ
สหกรณ์เข้มข้น
สมาชิกเข้มแข็ง

ปี 2563
จ่ายจริง
ปี 2564
คำ�ชี้แจงประกอบ
ประมาณการ ณ 30 มิ.ย. 63 ประมาณการ
300,000.00

0.00

300,000.00 - เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา
อบรม สัมมนาสมาชิก
คณะกรรมการดำ�เนินการ
และเจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้
ความเข้าใจหลักการและ
อุดมการณ์ของสหกรณ์

6. โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
สอ.กปส.จก.

0.00

0.00

100,000.00 - โครงการนี้วัตถุประสงค์
หมือนการพัฒนาโปรแกรม
สหกรณ์ในงบลงทุนที่ตั้ง
ไว้แล้ว ห้ามใช้จ่ายซ้ำ�กัน

รวมค่าใช้จ่ายโครงการ (4)

550,000.00

0.00

750,000.00

5. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

10,000.00

9,419.00

รวมทั้งสิ้น

10,000.00 - เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ทีไ่ ม่อาจคาดการณ์ลว่ งหน้า

31,754,800.00 27,021,676.68 33,718,600.00

หมายเหตุ 1. ขออนุมัติให้ใช้จ่ายได้ ดังนี้.-				
1.1 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน สามารถถัวจ่ายได้เฉพาะในหมวด ยกเว้น ดอกเบี้ยจ่าย
				 เงินรับฝากจากสมาชิก ให้จา่ ยตามจริง โดยสามารถถัวจ่ายจากรายการในหมวดอืน่ ได้
			1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ สามารถถัวจ่ายได้เฉพาะในหมวด ยกเว้น ค่ารักษาพยาบาล
ให้จ่ายตามจริง ไม่สามารถถัวจ่ายกับรายการอื่นได้
         
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สามารถถัวจ่ายได้เฉพาะในหมวด
1.4 ค่าใช้จ่ายโครงการตามยุทธศาสตร์ฯ  ใช้จ่ายได้เฉพาะในโครงการ  ไม่สามารถถัว
จ่ายข้ามโครงการได้
		
2. กรณีขึ้นปีบัญชีใหม่ ขออนุมัติใช้จ่าย 20% ของงบดำ�เนินการของปีบัญชีเดิม
			 ในแต่ละรายการ เพื่อให้งานประจำ�ดำ�เนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
สรุปประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย ประจำ�ปีบัญชี 2564
(1 กรกฎาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564)

		
ปี 2563
ปี 2564
รายการ		
ผลการ		
หมายเหตุ
		
งบประมาณการ		
งบประมาณการ
			
ดำ�เนินการ
1. ประมาณการรายได้
2. ประมาณการค่าใช้จ่าย
3. กำ�ไรสุทธิ
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90,132,200.00 92,673,910.48
31,754,800.00 27,021,676.68
58,377,400.00 65,652,233.80

97,744,000.00
33,718,600.00
64,025,400.00
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
รายละเอียดงบลงทุน ประจำ�ปีบัญชี 2564
( 1 กรกฎาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564)

		
ปี 2563
ปี 2564
		
งบประมาณ จ่ายจริง ประมาณการ
รายการ
			
ณ 30 มิ.ย. 63
ขอตั้ง

เหตุผลและ
ความจำ�เป็น

1. ครุภัณฑ์สำ�นักงาน				
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์
200,000.00
44,298.00
200,000.00 - สำ�หรับจัดซื้อเครื่อง
					
คอมพิวเตอร์  เมื่อเครื่องเก่า
						 ไม่รองรับโปรแกรมสหกรณ์
							ที่ปรับปรุงใหม่ได้   และ
							จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุคสำ�หรับปฏิบัติงาน
นอกสถานที่
1.2 เครื่อง Printer
30,000.00
0.00
30,000.00 - สำ�หรับเครื่องพิมพ์
							แทนเครื่องที่ชำ�รุด
เสื่อมสภาพใช้งานเกิน 5 ปี  
1.3 โปรแกรมระบบ
100,000.00
0.00
100,000.00 - เป็นโปรแกรมระบบปฏิบตั กิ าร
ปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ทจ่ี �ำ เป็นต้องใช้
คอมพิวเตอร์
ในสหกรณ์
1.4 เครื่องสำ�รองไฟ
80,000.00
0.00
80,000.00 - เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ให้กบั ข้อมูล เมือ่ เกิดกระแส
			
				ไฟฟ้าดับ หรือไฟฟ้ากระตุก
1.5 ค่าปรับปรุง
500,000.00
0.00 1,000,000.00 - ปรับปรุงห้องสำ�นักงาน
สำ�นักงาน
สหกรณ์ บริเวณที่ชำ�รุด
			
			
เนื่องจากใช้งานมานาน
เกิน 5 ปี
1.6 โต๊ะ-เก้าอี้
40,000.00
0.00
40,000.00 - เพื่อใช้ใน งานสหกรณ์
สำ�นักงาน
ทดแทนของเดิมที่ชำ�รุด
ของสหกรณ์
เสื่อมสภาพ
1.7 เครื่องอำ�นวย
50,000.00
2,392.00
50,000.00 - เพื่ออำ�นวยความสะดวก
ความสะดวก
เพื่อรับรองสมาชิก
รับรองสมาชิก
รวมทั้งสิ้น

1,000,000.00

46,690.00

1,500,000.00

หมายเหตุ
1. ให้สามารถถัวจ่ายระหว่างรายการได้   เฉพาะงบลงทุนตามประมาณการที่ขอตั้ง
2. ให้ดำ�เนินการได้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่แล้ว		
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แผนงานประจำ�ปีบัญชี 2564
รายการ
		

เป้าหมาย
ผลงานใน
ปีบัญชี 2563 ปีบัญชี 2563

เป้าหมาย
ปีบัญชี 2564

1. การเพิ่มสมาชิก
ยอดสมาชิกยกมาต้นปี

3,051.00

3,051.00

3,063.00

รับสมาชิกเพิ่มขึ้น

104.00

91.00

96.00

คาดว่าจะมีสมาชิกออก

77.00

79.00

74.00

3,078.00

3,063.00

3,085.00

จะมีสมาชิก ณ วันสิ้นปี (คน)
2. การระดมทุนภายใน
เงินทุนเรือนหุ้น
เงินสะสมค่าหุ้นยกมาต้นปี

817,816,580.00 817,816,580.00 865,887,680.00

รับเงินสะสมค่าหุ้นเพิ่ม

61,866,700.00 65,828,990.00

64,533,680.00

คาดว่าจะมีเงินสะสมค่าหุ้นถอน

(9,655,900.00) (17,757,890.00)

(12,591,620.00)

870,027,380.00 865,887,680.00

917,829,740.00

574,834,663.40 574,834,663.40

600,283,771.83

รับฝากเพิ่มระหว่างปี

131,732,703.58 134,530,324.69

119,018,260.34

เงินฝากถอนออกระหว่างปี

(91,567,366.98) (109,081,216.26) (110,202,032.17)

คงเหลือเงินรับฝากสิ้นปี (บาท)

615,000,000.00 600,283,771.83 609,100,000.00

เงินสะสมค่าหุ้นสิ้นปี (บาท)
เงินรับฝากรวม
เงินรับฝากยกมาต้นปี

แยกประเภทเงินรับฝาก
เงินรับฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์มั่นคง

500,000.00

572,980.87

600,000.00

2,500,000.00

2,235,923.21

2,500,000.00

สมาชิกมั่งคั่งฯ
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินฝากประจำ�
รวมรับเงินฝากตลอดปี

70
76

608,000,000.00 592,374,867.75 600,000,000.00
4,000,000.00

5,100,000.00

6,000,000.00

615,000,000.00 600,283,771.83 609,100,000.00
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รายการ
		

เป้าหมาย
ผลงานใน
ปีบัญชี 2563 ปีบัญชี 2563

เป้าหมาย
ปีบัญชี 2564

3. การให้เงินกู้แก่สมาชิก
จำ�นวนเงินกู้รวม
เงินให้สมาชิกกู้ยกมาต้นปี
เงินให้สมาชิกู้ระหว่างปี

1,432,391,774.50 1,432,391,774.50 1,582,923,904.28
627,371,000.00 736,768,129.32

697,811,491.00

รับชำ�ระคืนเงินกู้ระหว่างปี
(580,562,774.50) (586,235,999.54) (580,465,319.28)
		 เงินให้สมาชิกกู้สิ้นปี (บาท)
1,479,200,000.00 1,582,923,904.28 1,700,270,076.00
แยกประเภทเงินให้สมาชิกกู้ (บาท)		
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน-โครงการพิเศษ
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ

200,000.00

154,600.00

200,000.00

19,000,000.00

13,534,147.00

19,000,000.00

950,000,000.00 877,615,581.90

950,000,000.00

ลูกหนี้เงินกู้สามัญ-ทุนเรือนหุ้น/
เงินรับฝาก

36,000,000.00

34,122,944.00

36,000,000.00

ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ

140,000,000.00 146,954,759.00

140,000,000.00

ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อคอมพิวเตอร์

12,000,000.00

6,734,801.00

12,000,000.00

ลูกหนีเ้ งินกูส้ ามัญเพือ่ สวัสดิการดำ�รงชีพ 180,000,000.00

51,393,336.00

180,000,000.00

ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อทัศนศึกษา

80,000,000.00

2,165,280.00

80,000,000.00

ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อสาธารณภัย

2,000,000.00

70,429,716.86

2,000,000.00

60,000,000.00 256,223,593.00

0.00

ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อไถ่ถอนหนี้
สถาบันการเงิน
ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่ออเนกประสงค์
		 รวม

0.00 146,954,759.00 281,070,076.00
1,479,200,000.00 1,606,283,517.76 1,700,270,076.00
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
ประจำ�ปีบัญชี 2565
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ระเบียบวาระที่ 3 การเลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
				 กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด ประจำ�ปีบญ
ั ชี 2565
				 แทนตำ�แหน่งที่ว่าง
ประธานคณะกรรมการเลือกตัง้   (นายพรพิทกั ษ์  แม้นศิร)ิ   เสนอทีป่ ระชุมใหญ่ ดังนี้
		ข้อเท็จจริง คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด  
มีวาระดำ�รงตำ�แหน่งคราวละสองปีนับแต่วันเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการดำ�เนินการ
ที่ครบวาระในปีนี้ จำ�นวน 7 คน ประกอบไปด้วย
1.  นายวิเชียร
นุ่นรอด
รองประธานกรรมการดำ�เนินการ คนที่ 1
2.  นางจรรยา อัมหิรัญ
กรรมการดำ�เนินการ
3.  นางปรีห์กมล ถนอมศักดิ์ชัย
กรรมการดำ�เนินการ
4. นายพุทธาสิทธิ์ จันทร์เต็ม
กรรมการดำ�เนินการ
5. นายพศิน
ชุติกชุษณพงศ์
กรรมการดำ�เนินการ
6. นางนวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ กรรมการดำ�เนินการ
7.  นายประจวบ หวันวิศษ
กรรมการและเหรัญญิก
		ข้อกฎหมายและระเบียบ
1) ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด ข้อ 57 กำ�หนดว่า
“ให้สหกรณ์ มีคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ ประกอบด้วย  ประธานกรรมการหนึง่ คน  
และกรรมการดำ�เนินการอีกสิบสี่คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก
ให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งคณะกรรมการดำ�เนินการตามรายชื่อผู้ได้รับการ
สรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการตามจำ�นวนที่คณะกรรมการดำ�เนินการจะพึงมีได้
ในปีนั้น ๆ
   ให้สหกรณ์กำ�หนดระเบียบว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการ ซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งตามวรรคสอง
ให้กรรมการดำ�เนินการเลือกตัง้ ในระหว่างกันเองขึน้ ดำ�รงตำ�แหน่งรองประธาน
กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน เลขานุการคนหนึ่ง และ/หรือเหรัญญิกคนหนึ่ง  นอกนั้น
เป็นกรรมการ  และปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ สำ�นักงานสหกรณ์
ห้ามไม่ให้บคุ คลซึง่ มีลกั ษณะดังต่อไปนี้ เป็นหรือทำ�หน้าทีก่ รรมการดำ�เนินการ
(1) เคยได้รับโทษจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุกในความผิด
เกีย่ วกับทรัพย์ทก่ี ระทำ�โดยทุจริต
(2) เคยถูกไล่ออก  ปลดออก  หรือให้ออกจากราชการ  องค์การ  หน่วยงาน
ของรัฐ  หรือเอกชน  ฐานทุจริตต่อหน้าที่
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              (3) เคยถูกให้พน้ จากตำ�แหน่งกรรมการ  หรือมีค�ำ วินจิ ฉัยเป็นทีส่ ดุ ให้พน้
จากตำ�แหน่งกรรมการตามคำ�สัง่ นายทะเบียนสหกรณ์
(4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำ�แหน่งกรรมการ
เพราะเหตุทจุ ริตต่อหน้าที่
(5) สมาชิกซึง่ ผิดนัดการชำ�ระเงินงวดชำ�ระหนี้ ไม่วา่ ต้นเงินหรือดอกเบีย้
ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัด ถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดำ�เนินการ  เว้นแต่
การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากกการกระทำ�ของตนเอง
(6) ผูซ้ ง่ึ เป็นเจ้าหน้าทีใ่ นสหกรณ์
2) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด ว่าด้วย การสรรหา
คณะกรรมการดำ�เนินการ พ.ศ. 2546
ข้อ 6 สมาชิกมีสิทธิเลือกตั้งและเสนอชื่อสมาชิกผู้สมควรได้รับเลือกตั้ง
เป็นประธานกรรมการและมีสิทธิลงคะแนนสรรหา และสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้ง
เป็นกรรมการดำ�เนินการ
    
ข้อ 31 ในที่ประชุมใหญ่ให้สมาชิกผู้ลงลายมือชื่อเข้าประชุมเสนอชื่อและ
เลขทะเบียนสมาชิกของผู้สมควรได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการต่อที่ประชุมใหญ่
โดยมีสมาชิกอื่นเป็นผู้รับรองอย่างน้อยสามคน สมาชิกผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้น ชอบที่
จะอยู่หรือไม่อยู่ในที่ประชุมใหญ่ก็ได้
    
สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิเสนอสมาชิกผู้สมควรได้รับเลือกตั้งเป็นประธาน
กรรมการได้ไม่เกินหนึ่งคน
ข้อ 32 หากปรากฏว่ามีผไู้ ด้รบั การเสนอชือ่ เป็นประธานกรรมการมากกว่า
หนึ่งคน ให้เปิดการลงคะแนนเลือกตั้งโดยวิธีเปิดเผย โดยให้ประธานหรือเลขานุการ
คณะกรรมการเลือกตั้งขานชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อทีละคนตามลำ�ดับ และให้ที่ประชุมใหญ่
ลงคะแนนเลือกตัง้ ด้วยวิธกี ารยกมือ แล้วให้ประธานคณะกรรมการเลือกตัง้ เป็นผูร้ วมคะแนน
ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง หากคะแนนสูงสุดเท่ากันให้ใช้วิธีจับสลาก
โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้จับสลาก ผู้ได้รับการจับสลากให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นประธานกรรมการ
สมาชิ ก คนหนึ่ ง มี สิ ท ธิ ล งคะแนนเลื อ กตั้ ง ประธานกรรมการดำ � เนิ น การ
ได้ไม่เกินหนึ่งคน
ข้อ 33 ให้ประธานกรรมการเลือกตั้งนำ�รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสรรหาสูงสุด
เรียงตามลำ�ดับตามข้อ 28 เสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดำ�เนินการ

76
82

การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด

ผู้ที่ได้รับคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการตามข้อ 28 คนใดที่ประธาน
กรรมการเลือกตัง้ เสนอชือ่ ต่อทีป่ ระชุมใหญ่แล้ว สมาชิกในทีป่ ระชุมใหญ่ออกเสียงคัดค้าน
เกินกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกที่เข้าประชุมใหญ่ครบองค์ประชุมถือว่าคนนั้นไม่ได้รับการ
เลือกตั้งเป็นกรรมการดำ�เนินการให้ประธานกรรมการเลือกตั้งเสนอชื่อผู้ได้รับคะแนน
สรรหาคนถั ด ไปต่ อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ พิ จ ารณาจนได้ ก รรมการดำ � เนิ น การครบจำ � นวน
ที่พึงจะมีได้ในปีนั้น ๆ ”
		ข้อพิจารณา
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด ได้มีประกาศลงวันที่ 30
เมษายน 2564 เรื่อง รับสมัครผู้รับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด ประจำ�ปีบัญชี 2565 แทนตำ�แหน่งที่ว่างตามวาระ
จำ�นวน 7 คน โดยมีผู้สมัครจำ�นวน 13 คน และได้มีการลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการ
ดำ�เนินการไปแล้ว เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ปรากฏผลคะแนนตามประกาศสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เรียงตามลำ�ดับ ดังนี้
ลำ�ดับที่ 1
ลำ�ดับที่ 2
ลำ�ดับที่ 3
ลำ�ดับที่ 4
ลำ�ดับที่ 5
ลำ�ดับที่ 6
ลำ�ดับที่ 7

นายวิรัช
โต๊ะถม
นางนวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ
นายศรีเมือง จันตะศรี
นายสมบัติ จันทร์เพ็ง
นายจิรวัฒน์ ปลอดวงศ์
นายประจวบ หวันวิเศษ
นางปรีห์กมล ถนอมศักดิ์ชัย

หมายเลข  1
หมายเลข  3
หมายเลข  6
หมายเลข  7
หมายเลข 13
หมายเลข  5
หมายเลข  2

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

884 คะแนน
857 คะแนน
801 คะแนน
769 คะแนน
726 คะแนน
724 คะแนน
714 คะแนน

จึงเสนอทีป่ ระชุมใหญ่มมี ติเลือกตัง้ ผูม้ รี ายชือ่ ทัง้ 7 คน เป็นคณะกรรมการ
ดำ�เนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด ประจำ�ปีบญ
ั ชี 2565 โดยผูท้ ่ี
ได้คะแนนในลำ�ดับที่ 1 - 7 แทนตำ�แหน่งทีว่ า่ งตามวาระเป็นระยะเวลา 2 ปี
		มติที่ประชุมใหญ่ ....................................................................................
...……………………………………………………………………………………………………………………..................
.……………………………………………………………………………………………………………………....................
.……………………………………………………………………………………………………………………....................
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ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อพิจารณา
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
		 ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการ พ.ศ. 2564
ประธานคณะอนุกรรมการร่างระเบียบฯ   (นายชัยวัน   เพชรจิระวรพงศ์)
รายงานที่ประชุมฯ  ดังนี้
สืบเนื่องจากปีบัญชี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด ได้มี
การดำ�เนินการสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการเพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็น
คณะกรรมการดำ�เนินการประจำ�ปีบัญชี 2564 โดยสหกรณ์ได้ดำ�เนินการให้สมาชิก
ลงคะแนนสรรหาได้จากแบบการใช้บัตรลงคะแนนสรรหาตามระเบียบและประกาศ
ที่สหกรณ์กำ�หนด แต่เนื่องด้วยในช่วงเวลาการดำ�เนินการสรรหาดังกล่าวได้เกิดการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และภาครัฐได้ก�ำ หนดมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเข้มงวด จึงทำ�ให้เกิดผลกระทบต่อสมาชิกที่จะ
ลงคะแนนสรรหาและสมาชิกจึงได้มีการเสนอช่องทางการสรรหาด้วยวิธีการอื่น ๆ
เพื่อเป็นการอำ�นวยความสะดวกสอดคล้องต่อนโยบายภาครัฐและตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามความประสงค์ของสมาชิก และให้เกิดความเรียบร้อย
สะดวกสอดคล้องกับสถานการณ์ อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 57 วรรคสาม ข้อ 63 (8)
และข้อ 89 (5) แห่งข้อบังคับ สอ.กปส.จก พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7)
พ.ศ. 2558 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 26
สิงหาคม 2564 จึงให้กำ�หนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการ พ.ศ. 2564 นี้ ถือใช้นับแต่วันถัดจาก
วันประกาศเป็นต้นไป โดยมีสาระสำ�คัญตามระเบียบกำ�หนดดังนี้
1. วิธีการรับสมัคร
2. วิธีการลงคะแนนสรรหา
3. วิธีการนับคะแนน
ทัง้ รายละเอียดปรากฏตามร่างระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์
จำ�กัด 2564 แนบท้ายนี้ ส่วนแนวทาง วิธีการที่จะปฏิบัติ สหกรณ์จะประกาศกำ�หนด
เป็นคราว ๆ ไปในแต่ละปีบัญชี
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา
		มติที่ประชุมใหญ่.......................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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Public Relations Department’s Savings Cooperatives Ltd.
9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
9 Soi Aree Samphan, Rama VI Road, Phayathai , Bangkok 10400
โทร. 0-2618-2323 ต่อ 1016-1019, 0-2618-7055, 0-2618-7053 โทรสาร ต่อ 17

- ร่าง ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการ พ.ศ. 2564
............................
เพือ่ ให้การสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม
อาศัยอำ�นาจตามความในข้อ 57 วรรคสาม ข้อ 63 (8) และข้อ 89 (5)
แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด พ.ศ. 2543 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558 และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ
ครั้งที่ 13/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 และประกอบกับมติที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจำ�ปีบญ
ั ชี 2564 เมือ่ วันที่ 23 กันยายน 2564 จึงให้ก�ำ หนดระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการ พ.ศ. 2565
ไว้ดังต่อไปนี้

หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการ พ.ศ. 2564”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ คำ�สั่ง ประกาศ มติที่ประชุม และหรือข้อตกลงอื่นใด
ที่กำ�หนดไว้แล้วที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด ว่าด้วย
การสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการ พ.ศ. 2546 และระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด ว่าด้วยการสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการ พ.ศ. 2546
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
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ข้อ 5 ในระเบียบนี้
		“การสรรหากรรมการดำ�เนินการ” หมายถึง กระบวนการดำ�เนินการใด ๆ
เพื่ อ ให้ ส มาชิ ก ในที่ ป ระชุ ม ใหญ่ เ ลื อ กตั้ ง ผู้ ไ ด้ ค ะแนนสรรหาที่ ส มควรเป็ น กรรมการ
ดำ�เนินการตามจำ�นวนที่พึงมีได้ในปีนั้น ๆ
“ผู้มีสิทธิสรรหา” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์
จำ�กัด ที่มีสิทธิสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการ
“ผู้สมัครรับการสรรหา” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด ที่สมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำ�เนินการ
“การเลือกตั้ง” หมายถึง การเลือกตั้งกรรมการดำ�เนินการโดยสมาชิกในที่ประชุมใหญ่”
ข้อ 6 คณะกรรมการดำ�เนินการมีอำ�นาจตีความวินิจฉัยปัญหา และกำ�หนดวิธี
การปฏิบัติตามที่กำ�หนดในระเบียบนี้

หมวด 2
สิทธิในการสรรหาและเลือกตั้ง
ข้อ 7 สมาชิกมีสิทธิเลือกตั้งและเสนอชื่อสมาชิกผู้สมควรได้รับเลือกตั้งเป็น                   
ประธานกรรมการดำ�เนินการ และมีสิทธิลงคะแนนสรรหาและสมัครเข้ารับการสรรหา
เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการดำ�เนินการ
ข้อ 8 สมาชิกซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้ ห้ามเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้ง และ
ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหา
(1) เคยได้รบั โทษจำ�คุก โดยคำ�พิพากษาถึงทีส่ ดุ ในความผิดเกีย่ วกับทรัพย์
ที่กระทำ�โดยทุจริต
(2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หน่วยงาน
ของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
(3) เคยถู ก ให้ พ้ น จากตำ � แหน่ ง กรรมการดำ � เนิ น การหรื อ มี คำ � วิ นิ จ ฉั ย
เป็นที่สุดให้พ้นจากตำ�แหน่งกรรมการดำ�เนินการตามคำ�สั่งนายทะเบียนสหกรณ์
		(4) เคยถู ก ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ มี ม ติ ใ ห้ ถ อดออกจากตำ � แหน่ ง กรรมการ
ดำ�เนินการ  เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
(5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชำ�ระเงินงวดชำ�ระหนี้ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย
ในระยะเวลาสองปีทางบัญชี นับแต่ปีที่ผิดนัดถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดำ�เนินการ เว้นแต่
การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำ�ของตนเอง
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(6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสหกรณ์นี้
(7) ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำ�เนินการแล้วสองวาระติดต่อกัน

หมวด 3
คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ดำ�เนินการสรรหา
ข้อ 9 ให้ประธานกรรมการดำ�เนินการแต่งตั้งกรรมการดำ�เนินการ สมาชิก
เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลภายนอกเป็นคณะกรรมการและเจ้าหน้าทีใ่ นการดำ�เนินการสรรหา
ตามจำ�นวนที่เหมาะสมและจำ�เป็นดังนี้
(1) คณะกรรมการควบคุมการสรรหา
		(2) คณะกรรมการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผ้สู มัครรับการสรรหา
(3) คณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหา
(4) คณะกรรมการตรวจและนับคะแนนสรรหา
(5) คณะกรรมการประจำ�หน่วยสรรหา
(6) คณะกรรมการเลือกตั้ง
ข้อ 10 คณะกรรมการควบคุมการสรรหา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ควบคุมและกำ�กับดูแลการดำ�เนินการสรรหาทัง้ ปวง ทุกลำ�ดับขัน้ ตอน
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำ�หนดไว้ในระเบียบนี้ด้วยความเรียบร้อย และ
บริสุทธิ์ ยุติธรรม
(2) พิจารณาคำ�ร้องคัดค้านหรือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับผลการสรรหาจาก
ผู้สมัครรับการสรรหาและดำ�เนินการสอบสวนให้ได้ความจริงในเรื่องดังกล่าว ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สหกรณ์ประกาศกำ�หนด
(3) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ประธานกรรมการดำ�เนินการมอบหมาย
ข้อ 11 คณะกรรมการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับการสรรหา
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ควบคุมและกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการรับสมัคร          
ผู้สมัครรับการสรรหาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่สหกรณ์ประกาศกำ�หนด
		(2) ดำ�เนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับการสรรหาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่สหกรณ์ประกาศกำ�หนด
(3) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ประธานกรรมการดำ�เนินการมอบหมาย
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ดังนี้

ข้อ 12 คณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

(1) ดำ�เนินการตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสรรหาที่สหกรณ์จัดทำ�ขึ้น
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สหกรณ์ประกาศกำ�หนด
(2) ควบคุมและกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในองค์คณะ ให้
เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย
(3) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ประธานกรรมการดำ�เนินการมอบหมาย
ข้อ 13 คณะกรรมการตรวจและนับคะแนนสรรหา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ควบคุมและกำ�กับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการรับบัตร
หรือรายงานผลการสรรหาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือรายงานผลในช่องทางอื่น ๆ ตามที่
สหกรณ์ประกาศกำ�หนด  ณ สำ�นักงานสหกรณ์หรือสถานที่ที่คณะกรรมการดำ�เนินการ
กำ�หนด
(2) ควบคุมและกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบ
บัตร หรือรายงานผลการสรรหาด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่น และ
รวมคะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สหกรณ์ประกาศกำ�หนด
(3) สรุปคะแนนสรรหาตามลำ�ดับส่งมอบให้ประธานกรรมการควบคุม
การสรรหา เพื่อประกาศผลการสรรหา
(4) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ประธานกรรมการดำ�เนินการมอบหมาย
ข้อ 14 คณะกรรมการประจำ�หน่วยสรรหามีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) ควบคุมและกำ�กับดูแลพร้อมดำ�เนินการให้สมาชิกในพืน้ ทีห่ น่วยสรรหา
ลงคะแนนสรรหา
(2) รวบรวมบัญชีรายชื่อสมาชิก บัตรลงคะแนนหรือ สรุปรายงานผลการ
สรรหา ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่น ๆ ให้แก่คณะกรรมการตรวจ
และนับคะแนนสรรหา
(3) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ประธานกรรมการดำ�เนินการมอบหมาย
ข้อ 15 คณะกรรมการเลือกตั้งมีหน้าที่ความรับผิดขอบดังนี้
(1) ควบคุมและกำ�กับดูแล พร้อมดำ�เนินการเลือกตั้งคณะกรรมการ
ดำ�เนินการ และประธานกรรมการดำ�เนินการในที่ประชุมใหญ่ตามขั้นตอนและวิธีการ
ที่สหกรณ์ประกาศกำ�หนด
(2) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ประธานกรรมการดำ�เนินการมอบหมาย
ข้อ 16 ให้คณะกรรมการดำ�เนินการกำ�หนดวิธกี ารสรรหา โดยวิธกี ารใช้บตั รสรรหา
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หรือวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่น ๆ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ช่วงเวลานั้น ๆ ทั้งนี้ ให้สหกรณ์ประกาศกำ�หนดเป็นคราว ๆ ไป

หมวด 4
วิธีการและการสมัครรับการสรรหา
ข้อ 17 ให้คณะกรรมการดำ�เนินการพิจารณากำ�หนดวัน เวลา และสถานที่
รับสมัครผู้สมัครรับการสรรหาแล้วประกาศให้สมาชิกทราบล่วงหน้าก่อนวันรับสมัคร
ไม่น้อยกว่า 15 วัน
ข้อ 18 การยืน่ ใบสมัครของผูส้ มัครรับการสรรหา สามารถกระทำ�ได้ดว้ ยช่องทาง
ตามสหกรณ์ประกาศกำ�หนด ดังนี้
(1) สมัครด้วยตนเอง โดยยื่นใบสมัคร ณ สำ�นักงานสหกรณ์
(2) สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
ถึงสำ�นักงานสหกรณ์
(3) สมัครด้วยวิธีการอื่น ๆ ตามที่สหกรณ์ประกาศกำ�หนด
แบบใบสมัคร หลักเกณฑ์ในการรับสมัคร และหลักฐานประกอบการสมัคร
ให้เป็นไปตามที่สหกรณ์ประกาศกำ�หนด
ข้อ 19 เมื่อคณะกรรมการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับสรรหา
ได้รับใบสมัคร และตรวจสอบหลักฐานประกอบครบถ้วนถูกต้องแล้ว ให้ลงบันทึก
การรับสมัครไว้เป็นหลักฐานจากนั้นให้เร่งดำ�เนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร
รับการสรรหา หากพบว่าผูส้ มัครรายใดขาดคุณสมบัติ ให้รายงานเสนอประธานกรรมการ
ควบคุมการสรรหาพิจารณาสั่งการ
การกำ�หนดเลขประจำ�ตัวผู้สมัคร ให้เรียงตามลำ�ดับก่อนหลัง ในกรณีที่มี
ผู้ยื่นใบสมัครพร้อมกันหลายคน และไม่อาจตกลงกันได้ ให้ใช้วิธีจับสลากเพื่อจัดลำ�ดับ
หมายเลขประจำ�ตัวผู้สมัคร
ข้อ 20 ให้ประธานกรรมการควบคุมการสรรหาประกาศรายชื่อ เลขประจำ�ตัว
และสังกัดของผู้สมัครรับการสรรหาภายใน 10 วันนับแต่วันปิดรับสมัคร
ข้อ 21 ถ้าผู้สมัครรายใด ไม่มีชื่อในประกาศตาม ข้อ 20. สามารถยื่นหนังสือ
ทักท้วงต่อประธานกรรมการควบคุมการสรรหาภายใน 5 วันทำ�การนับแต่วนั ประกาศผล
การพิ จ ารณาของคณะกรรมการควบคุ ม การสรรหาให้ ถื อ เป็ น ที่ สุ ด และให้ ส หกรณ์
ดำ�เนินการไปตามนั้นพร้อมแจ้งให้ผู้สมัครทราบโดยเร็ว
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หมวด 5
การดำ�เนินการสรรหา
ข้อ 22 ให้สหกรณ์ประกาศรายชื่อประธานกรรมการดำ�เนินการ รองประธาน
กรรมการดำ�เนินการ และกรรมการดำ�เนินการ ที่พ้นจากตำ�แหน่ง โดยแจ้งกำ�หนดวัน
เวลา และสถานที่สรรหา ให้เป็นไปตามสหกรณ์ประกาศกำ�หนด
ข้อ 23 ให้สหกรณ์จัดทำ�บัญชีรายชื่อ และสังกัดของสมาชิกผู้มีสิทธิสรรหา
จัดส่งให้สมาชิกหรือหน่วยงานที่สมาชิกสังกัด พร้อมทั้งปิดประกาศ ณ สำ�นักงาน
สหกรณ์โดยเปิดเผย เพื่อให้สมาชิกได้ทราบและทำ�การตรวจสอบ
ในกรณีที่สมาชิกเห็นว่าตนไม่มีชื่อในบัญชี หรือมีชื่อแต่ไม่ถูกต้อง หรือ
ประสงค์จะเพิ่มเติมแก้ไข เปลี่ยนแปลงชื่อ หรือสังกัด ให้สมาชิกผู้นั้นมีหนังสือ
แจ้งสหกรณ์เพื่อดำ�เนินการดังกล่าว ก่อนวันลงคะแนนสรรหาไม่น้อยกว่า 30 วัน
ข้อ 24 บัญชีรายชื่อและสังกัดของสมาชิก ทั้งหนังสือแจ้งขอเพิ่มเติมแก้ไข
เปลีย่ นแปลง ตาม ข้อ 23 ถือเป็นรายชือ่ และสังกัดของสมาชิกผูม้ สี ทิ ธิสรรหา โดยถูกต้อง
ครบถ้วน
ข้อ 25 ให้สหกรณ์จัดพิมพ์บัตรสรรหา หรือกำ�หนดเครื่องมือการสรรหาด้วย
วิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องมือสรรหาด้วยวิธีการอื่น ๆ  เท่าที่จำ�เป็นส่งไป
ให้สมาชิก ผู้มีสิทธิสรรหาไม่น้อยกว่า 20 วัน ก่อนวันลงคะแนนสรรหา
สำ�หรับการสรรหาโดยวิธีการอื่น ๆ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อ
ผู้มีสิทธิสรรหาดำ�เนินการให้เป็นตามสหกรณ์ประกาศกำ�หนด
ข้อ 26 เมื่อสมาชิกได้รับบัตรสรรหาหรือเครื่องมือการสรรหาด้วยวิธีการผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสรรหาหรือเครื่องมือสรรหาด้วยวิธีการอื่น ๆ ที่ใช้ในการ
สรรหาได้ ให้ลงคะแนนสรรหาไม่เกินจำ�นวนกรรมการดำ�เนินการที่จะสรรหาในปีนั้น
ให้กำ�หนดวันนับคะแนนสรรหาก่อนวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า 20 วัน
และประกาศให้สมาชิกทราบ
ข้อ 27 วิธีการและขั้นตอนในการจัดส่ง แจกจ่าย รับ และรวบรวมบัตรสรรหา
หรือวิธีการสรรหาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีการอื่น ๆ ที่ใช้ในการสรรหาให้เป็นไป
ตามที่สหกรณ์ประกาศ
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หมวด 6
การนับและรวมคะแนนสรรหา
ข้อ 28 ให้ดำ�เนินการนับคะแนน ณ สถานที่สหกรณ์ประกาศกำ�หนด ทั้งนี้ ให้นับ
โดยเปิดเผยจนเสร็จสิ้นในวันนับคะแนนจากบัตรสรรหา หรือจากสรุปผลการสรรจาก
เครื่องมือการสรรหาด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือจากเครื่องมือการสรรหา
ด้วยวิธีการอื่น ๆ ที่สหกรณ์ประกาศกำ�หนด
ข้อ 29 การพิจารณาผลการนับและรวมคะแนนสรรหา จากบัตรสรรหาก็ดีจาก
เครื่องมือสรรหาด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือจากเครื่องมือสรรหาด้วยวิธีการ
อื่น ๆ ที่ใช้ในการสรรหาจะถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์หรือไม่ ให้เป็นไปตามที่สหกรณ์
ประกาศกำ�หนด
ข้อ 30 เมื่อนับคะแนนแล้วเสร็จให้ประธานคณะกรรมการตรวจและนับคะแนน
สรรหาสรุปคะแนนแล้วให้ประธานคณะกรรมการควบคุมการสรรหาประกาศผลเรียง
ตามลำ�ดับคะแนนให้สมาชิกรับทราบในวันนับคะแนนและปิดประกาศ ณ สำ�นักงาน
สหกรณ์ และหรือทางเว็บไซต์สหกรณ์
ในกรณีผู้สมัครได้รับคะแนนสรรหาเท่ากันหลายคนให้ใช้วิธีการจับสลาก
โดยประธานคณะกรรมการตรวจและนั บ คะแนนสรรหาเป็ น ผู้ จั บ สลากต่ อ หน้ า
คณะกรรมการตรวจและนั บ คะแนนสรรหาทั้ ง คณะโดยเปิ ด เผยก่ อ นดำ � เนิ น การ
ตามวรรคแรก
ข้อ 31 การคัดค้านหรือโต้แย้งผลการสรรหา ผูส้ มัครรับการสรรหาสามารถเสนอ                  
ต่อคณะกรรมการควบคุมการสรรหาพร้อมพยานหลักฐานได้ภายใน 5 วันนับแต่
วันประกาศผลการนับคะแนน และให้คณะกรรมการควบคุมการสรรหาดำ�เนินการ
สอบสวนให้แล้วเสร็จ และแจ้งผูค้ ดั ค้านหรือโต้แย้งทราบพร้อมรายงานประธานกรรมการ
ดำ�เนินการทราบก่อนวันประชุมใหญ่ไม่น้อยกว่า 10 วัน
ข้อ 32 บัตรสรรหาที่นับคะแนนแล้วให้คณะกรรมการตรวจและนับคะแนนสรรหา
บรรจุภาชนะปิดผนึก และลงลายมือชื่อกำ�กับ แล้วส่งมอบให้ผู้จัดการเก็บรักษาทันที
โดยเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 60 วันนับแต่วันนับคะแนนสรรหาแล้วเสร็จ เมื่อครบกำ�หนด
และไม่มีการคัดค้าน หรือโต้แย้งผลการสรรหา ให้เสนอประธานกรรมการดำ�เนินการ
พิจารณาอนุมัติทำ�ลาย
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สรุปรายงานผลการสรรหาด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้จัดเก็บ
ในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐานโดยเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 60 วัน และ
สามารถเสนอประธานกรรมการดำ�เนินการลบข้อมูลได้ เมื่อครบกำ�หนดแล้ว
สำ�หรับสรุปรายงานผลการสรรหาผ่านเครื่องมือด้วยวิธีการอื่น ๆ ให้
จัดเก็บตามวิธีการสหกรณ์ประกาศกำ�หนดเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 60 วัน และเมื่อ
ครบกำ�หนดให้เสนอประธานกรรมการดำ�เนินการทำ�ลายทิ้งได้

หมวด 7
การเลือกตั้งประธานกรรมการดำ�เนินการ
ข้อ 33 ในที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ใ ห้ ส มาชิ ก ผู้ ล งลายมื อ ชื่ อ เข้ า ประชุ ม เสนอชื่ อ และ
เลขทะเบี ย นสมาชิ ก ของผู้ ส มควรได้ รั บ เลื อ กตั้ ง เป็ น ประธานกรรมการดำ � เนิ น การ
ต่อที่ประชุมใหญ่ โดยมีสมาชิกอื่น เป็นผู้รับรองอย่างน้อยสามคน สมาชิกผู้ได้รับ
การเสนอชื่อนั้นชอบที่จะอยู่หรือไม่อยู่ในที่ประชุมใหญ่ก็ได้
สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกผู้สมควรได้รับเลือกตั้งเป็นประธาน
กรรมการดำ�เนินการได้ไม่เกินหนึ่งคน
ข้อ 34 หากปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อตาม ข้อ 33 เพียงคนเดียว ให้ถือว่า
ผู้นั้น ได้รับเลือกตั้งโดยที่ประชุมใหญ่ให้เป็นประธานกรรมการดำ�เนินการ
หากปรากฏว่ามีผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานกรรมการดำ�เนินการ
มากกว่าหนึ่งคน ให้เปิดการลงคะแนนเลือกตั้งโดยวิธีเปิดเผย โดยให้ประธานกรรมการ
เลือกตั้งหรือเลขานุการคณะกรรมการเลือกตั้งขานชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อที่ละคนตาม
ลำ�ดับและให้ทป่ี ระชุมใหญ่ลงคะแนนเลือกตัง้ ด้วยการยกมือ แล้วให้ประธานคณะกรรมการ
เลือกตั้งเป็นผู้รวมคะแนน ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง หากคะแนนสูงสุด
เท่ากันให้ใช้วิธีการจับสลากโดยให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้จับสลาก ผู้ได้รับการจับสลาก
ให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำ�เนินการ
ไม่เกินหนึ่งคน

สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งประธานกรรมการดำ�เนินการได้
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หมวด 8
การเลือกตั้งกรรมการดำ�เนินการ
ข้อ 35 ให้ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งนำ�รายชื่อผู้ได้รับคะแนนสรรหาสูงสุด
เรียงตามลำ�ดับตาม ข้อ 31 เสนอให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดำ�เนินการผู้ที่
ได้รบั คะแนนสรรหาคณะกรรมการดำ�เนินการตาม ข้อ 30 คนใดทีป่ ระธานคณะกรรมการ
เลือกตั้งเสนอชื่อต่อที่ประชุมใหญ่แล้ว สมาชิกในที่ประชุมใหญ่ออกเสียงคัดค้านเกินกว่า
กึ่งหนึ่งของสมาชิกที่เข้าประชุมใหญ่ครบองค์ประชุมถือว่าคนนั้นไม่ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการดำ�เนินการ ให้ประธานคณะกรรมการเลือกตั้งเสนอชื่อผู้ได้รับคะแนน
คนถัดไปต่อที่ประชุมใหญ่พิจารณาจนได้กรรมการดำ�เนินการครบจำ�นวนที่พึงมีได้
ในปีนั้น ๆ   สมาชิกผู้ได้รับการเสนอชื่อนั้นจะต้องอยู่ในที่ประชุมใหญ่ด้วย เว้นแต่มีเหตุ
จำ�เป็นอย่างยิ่งที่ทำ�ให้ไม่สามารถอยู่ในที่ประชุมใหญ่ได้

หมวด 9
การประกาศผลการเลือกตั้ง
ข้อ 36 เมื่อดำ�เนินการเลือกตั้งตาม ข้อ 34 และ ข้อ 35 เสร็จสิ้นครบถ้วนให้
ประธานกรรมการดำ�เนินการ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งรวมกับกรรมการ
ดำ�เนินการที่อยู่ในตำ�แหน่งเดิม เป็นคณะกรรมการดำ�เนินการประจำ�ปีบัญชีนั้น ๆ
พร้อมแจ้งให้สมาชิกทราบโดยทั่วกันรวมทั้งปิดประกาศไว้ที่สำ�นักงานสหกรณ์และหรือ
เว็บไซต์สหกรณ์ ด้วย
ประกาศ  ณ  วันที่ ......................................................

(นางทัศนีย์  ผลชานิโก)
ประธานกรรมการดำ�เนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
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4.2 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำ�ปีบัญชี 2564
		กรรมการและเลขานุการ   (นางทัศนียาพร ดวงแก้ว)  รายงานทีป่ ระชุมใหญ่ ดังนี้
คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
ได้จัดทำ�งบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำ�ไรขาดทุน และ
งบกระแสเงินสด ประจำ�ปีบัญชี 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และผู้สอบบัญชี ซึ่งได้รับ
แต่งตั้งจากนายทะเบียนสหกรณ์ได้ตรวจสอบและรับรองความถูกต้องแล้ว จึงขอให้
นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล ผู้สอบบัญชี รายงานชี้แจงรายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชุมที่แนบ และขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา
		มติที่ประชุมใหญ่.......................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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Public Relations Department’s Savings Cooperatives Ltd.
9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
9 Soi Aree Samphan, Rama VI Road, Phayathai , Bangkok 10400
โทร. 0-2618-2323 ต่อ 1016-1019, 0-2618-7055, 0-2618-7053 โทรสาร ต่อ 17

หนังสือรับรองของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
วันที่  2  สิงหาคม  2564
เรียน   นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล   ผู้สอบบัญชี
หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อประโยชน์ของท่าน ในการตรวจสอบงบการเงิน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันที  ่ 30  มิถนุ ายน  2564
เพือ่ แสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน  2564
ผลการดำ�เนินงานและกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำ�คัญตามระเบียบทีน่ ายทะเบียน
สหกรณ์กำ�หนดหรือไม่
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล   เพื่อให้
การดำ�เนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้า
ทราบ และคิดว่าควรจะเป็น เช่น รายการดังต่อไปนี้
1. งบการเงิน
1.1 ตามข้อตกลงในการรับงานตรวจสอบ วันที่ 8 ตุลาคม 2563 ข้าพเจ้า
เป็นผูร้ บั ผิดชอบในการจัดทำ�งบการเงิน โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำ�คัญตามระเบียบ
ที่นายทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด
1.2 งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จริงอันเป็นสาระสำ�คัญ
ซึง่ รวมถึงการละเว้นการแสดงรายการและข้อมูลต่าง ๆ
1.3 ข้ อ สมมติ ที่ สำ � คั ญ ที่ ส หกรณ์ ใ ช้ ใ นการประมาณการทางบั ญ ชี มี ค วาม
สมเหตุสมผล
1.4 รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอ
และเหมาะสมในการเงิน เช่น
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1.4.1 รายการธุรกิจที่มีกับบุคคลอื่น
1.4.2 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือ
ข้อจำ�กัดการเงินกู้ สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน
1.5 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินที่ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์
กำ�หนดให้ปรับปรุงหรือเปิดเผย ได้ปรับปรุงหรือเปิดเผยแล้ว
1.6 ไม่ มี ร ายการผิ ด ปกติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การกระทำ � ของคณะกรรมการ
ดำ�เนินการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ผู้ซึ่งมีหน้าที่สำ�คัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบ
การควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติทม่ี ผี ลกระทบอย่างเป็นสาระสำ�คัญต่องบการเงิน
1.7 สหกรณ์ มี ก รรมสิ ท ธิ์ ใ นสิ น ทรั พ ย์ ทั้ ง หมดอย่ า งถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย
และไม่มีภาระผูกพัน หรือข้อผูกมัดใด ๆ ในสินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
1.8 สหกรณ์ ไ ด้ บั น ทึ ก หรื อ เปิ ด เผยรายการหนี้ สิ น ทั้ ง หมดของสหกรณ์
ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและอาจเกิดขึ้นในภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเกีย่ วกับหลักประกันทั้งหมดทีส่ หกรณ์ให้แก่บคุ คลทีส่ าม
นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอื่นและไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
1.9 นอกจากเรือ่ งทีอ่ ธิบายในหมายเหตุประกอบการเงินแล้ว ไม่มเี หตุการณ์
ใดเกิดขึ้นหรือไม่ปรากฎข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีส าระสำ � คั ญ
ซึ่งต้องนำ�มาปรับปรุงงบการเงิน  หรือเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก
2. การให้ข้อมูล
ข้ า พเจ้ า ได้ จั ด เอกสารหลั ก ฐานและข้ อ มู ล ดั ง ต่ อ ไปนี้ ใ ห้ ท่ า นตรวจสอบ
ครบถ้วนแล้ว คือ
2.1 บันทึกรายการทุกรายการในบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการ
บัญชี และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการและรายการประชุมใหญ่
2.3 ข้อมูลอื่นที่ท่านขอจากข้าพเจ้าเพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวสอบ
2.4 เข้าถึงบุคคลในสหกรณ์ที่ท่านระบุว่าจำ�เป็นในการได้มาซึ่งหลักฐาน
การสอบบัญชีอย่างไม่จำ�กัด
2.5 สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตาม
อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำ�คัญต่องบการเงิน นอกจากนีส้ หกรณ์ได้ปฏิบตั ติ ามระเบียบ
และข้อกำ�หนดของหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่กำ�กับดูแล ซึ่งหากไม่ปฏิบัติตาม
อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระสำ�คัญต่องบการเงิน
การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด

93
99

2.6 สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลทั้งหมดที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยง
เรื่องการทุจริตที่มีผลต่อการแสดงงบการเงินที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญ
2.7 สหกรณ์ได้เปิดเผยข้อมูลทุกอย่าง ซึ่งเกี่ยวกับการทุจริตหรือสังสัยว่า
จะทุจริตที่สหกรณ์ทราบและที่มีผลกระทบต่อสหกรณ์ โดยเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ
ดำ�เนินการสหกรณ์ เจ้าหน้าทีส่ หกรณ์ทม่ี บี ทบาทสำ�คัญเกีย่ วกับการควบคุมภายใน หรือ
บุคคลอื่น ซึ่งการทุจริตมีผลกระทบอย่างมีสาระสำ�คัญต่องบการเงิน
2.8 สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน
เพราะมิได้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย หรือข้อบังคับ ซึง่ รวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมิน
ภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ซึ่งควรจะได้นำ�มาพิจารณาเปิดเผย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้งสำ�รองค่าเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้น
ขอแสดงความนับถือ
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(นางทัศนีย์  ผลชานิโก)
ประธานกรรมการ

(นางสาวจิรารัตน์  สุนทรอาคเนย์)
ผู้จัดการ
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รายงานของผู้สอบบัญชี
เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด    
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 งบกำ�ไรขาดทุนและ
งบกระแสเงินสด สำ�หรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึง
หมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ						
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของ สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ผลการดำ�เนินงาน และ
กระแสเงินสด สำ�หรับปีสน้ิ สุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระสำ�คัญตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้ า พเจ้ า ได้ ป ฏิ บั ติ ง านตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญ ชี แ ละตาม
ระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ ในส่วนของ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี
สหกรณ์  ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ
เรือ่ งสำ�คัญในการตรวจสอบ คือ เรือ่ งต่างๆ ทีม่ นี ยั สำ�คัญทีส่ ดุ ตามดุลยพินจิ เยีย่ ง
ผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินสำ�หรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้า
ได้นำ�เรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวม และในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยกต่างหากสำ�หรับเรื่อง
เหล่านี้
การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินให้กู้ ประกอบกับการดำ�เนิน
ธุรกิจด้านสินเชื่อซึ่งระหว่างปีจ่ายเงินให้กู้แก่สมาชิกทั้งสิ้น จำ�นวน 531,461,189.20 บาท
ยอดลูกหนี้เงินกู้คงเหลือ ณ วันสิ้นปี จำ�นวน 1,655,623,723.94 บาท หรือ
ร้อยละ 93.68 ของสินทรัพย์ทม่ี ที ง้ั สิน้ รายได้ดอกเบีย้ รับจากการให้เงินกู้ ร้อยละ 99.94
ของรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งอาจทำ�ให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับ
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มูลค่าของค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญลูกหนีเ้ งินให้กู้ ข้าพเจ้าจึงให้ความสำ�คัญในการตรวจสอบ
การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้เงินให้กู้
ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ที่เกี่ยวกับ
การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินให้กู้ สอบทานการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญลูกหนีเ้ งินให้กขู้ องปีกอ่ นเปรียบเทียบกับการตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญของปีปจั จุบนั
ที่เจ้าหน้าที่สหกรณ์จัดเก็บ สอบถามเจ้าหน้าที่และตรวจสอบการค้างชำ�ระของลูกหนี้
เงินให้กู้ ตรวจสอบดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับวันสิ้นปีว่าลูกหนี้เงินให้กู้รายใดมีดอกเบี้ย
เงินให้กู้ค้างรับมากผิดปกติมีความเป็นไปได้เพียงใดกับดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับเหล่านี้
ตรวจสอบการค้างชำ�ระของลูกหนี้เงินให้กู้กับบัญชีย่อยลูกหนี้เงินให้กู้ของปีปัจจุบัน
และการเคลื่อนไหวของการรับชำ�ระคืนในเดือนกรกฎาคม 2564 ตรวจสอบหนังสือ
ยืนยันยอดทีไ่ ด้รบั กลับคืนจากลูกหนี้ การตัง้ ค่าเผือื่ หนีส้ งสัยจะสูญเงินให้กมู้ คี วามเพียงพอ
และเหมาะสมเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์กำ�หนดการบันทึกบัญชีค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินให้กู้ ณ วันสิ้นปี
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน
คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำ�และนำ�เสนอ
งบการเงินเหล่านี  ้ โดยถูกต้องตามทีค่ วรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  และรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในที่คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์พิจารณาว่าจำ�เป็น
เพื่อให้สามารถจัดทำ�งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำ�คัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำ�งบการเงิน คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์รบั ผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของสหกรณ์ในการดำ�เนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการ
ดำ�เนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำ�หรับการ
ดำ�เนินงานต่อเนือ่ ง เว้นแต่คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ มีความตัง้ ใจทีจ่ ะเลิกสหกรณ์
หรือหยุดดำ�เนินงานหรือไม่สามารถดำ�เนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุ
สมผลว่ า งบการเงิ น โดยรวมปราศจากการแสดงข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง อั น เป็ น
สาระสำ�คัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของ
ผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล คือ
ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
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มาตรฐานการสอบบัญชี  และระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จะสามารถตรวจพบข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจ
เกิ ด จากการทุ จ ริต หรือข้ อผิ ด พลาดและถือว่ า มี ส าระสำ � คั ญ เมื่ อ คาดการณ์ไ ด้อ ย่าง
สมเหตุสมผลว่า รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมี
ผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบ
วิชาชีพตลอดการตรวจสอบการปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง
m ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำ�คัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตและข้อผิดพลาด ออกแบบและ
ปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น  และ ได้หลักฐาน
การสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า  
ความเสีย่ งทีไ่ ม่พบข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำ�คัญซึง่ เป็นผลมาจากการทุจริต
จะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้
ร่วมคิด  การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน  การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล  การแสดง
ข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
m ทำ � ความเข้ า ใจในระบบการควบคุ ม ภายในที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การตรวจสอบ        
เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์
ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของสหกรณ์
m ประเมิ น ความเหมาะสมของนโยบายการบั ญ ชี ที่ ค ณะกรรมการดำ � เนิ น การ
สหกรณ์ใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดยคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์
m สรุปเกีย
่ วกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส�ำ หรับการดำ�เนินงาน
ต่อเนือ่ งของคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ และจากหลักฐานการสอบบัญชีทไ่ี ด้รบั ว่า
มีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำ�คัญ ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุ
ให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำ�คัญต่อความสามารถของสหกรณ์ในการดำ�เนินงานต่อเนื่อง
หรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ขอ้ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนทีม่ สี าระสำ�คัญ ข้าพเจ้าต้องให้ขอ้ สังเกต
ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน    
หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุป
ของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กบั หลักฐานการสอบบัญชีทไ่ี ด้รบั จนถึงวันทีใ่ นรายงานของผู้สอบบัญชี
ของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์
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ต้องหยุดการดำ�เนินงานต่อเนื่องได้							
m ประเมินการนำ�เสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึง
การเปิดเผยข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
ข้ า พเจ้ า ได้ สื่ อ สารกั บ คณะกรรมการดำ � เนิ น การสหกรณ์ เ กี่ ย วกั บ ขอบเขต
และช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำ�คัญที่พบจาก
การตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสำ�คัญ (ถ้ามี) ในระบบการควบคุมภายใน
ซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้
พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่มีนัยสำ�คัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและ
กำ�หนดเป็น “เรื่องสำ�คัญในการตรวจสอบ” ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงาน
ของผูส้ อบบัญชี  เว้นแต่กฏหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรือ่ งดังกล่าวต่อสาธารณะ
หรือในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าว
ในรายงานของข้าพเจ้า เพราะการกระทำ�ดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุ
สมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้
จากการสื่อสารดังกล่าว
(ลงชื่อ)
( นางสาวสุภางค์ เวสารัชอารีย์กุล )
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์
69/380  ซอยนวมินทร์ 153 แยก 2 - 3
ถนนนวมินทร์  แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม  กรุงเทพฯ  10230
โทร. 081 - 874 - 6229
วันที่ 7  สิงหาคม  2564
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

					
ปี 2564
ปี 2563
				
หมายเหตุ
บาท
บาท
		สินทรัพย์
			
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินฝากธนาคาร
2
109,152,252.44
36,198,823.12
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธิ
4
200,818,329.00
187,989,134.00
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
450,156.00
432,884.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
5
109,302.34
280,196.94
		รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		
310,530,039.78 224,901,038.06
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
เงินลงทุนระยะยาว
3
3,313,500.00
3,283,500.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - สุทธิ
4
1,451,717,635.14 1,391,770,446.49
เครื่องใช้สำ�นักงาน - สุทธิ
6
483,929.73
668,747.57
สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์รอตัดจ่าย
1,287,192.00
1,716,256.00
้
เงินคำ�ประกันไปรษณีย์
10,000.00
10,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
1,456,812,256.87 1,398,984,710.56
		
รวมสินทรัพย์		 1,767,342,296.65 1,622,349,988.12
หนี้สินและทุนของสหกรณ์			
หนี้สินหมุนเวียน 					
เงินรับฝาก
7
678,880,160.73
600,109,328.11
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
8
2,282,898.49
3,636,571.24
		
รวมหนี้สินหมุนเวียน		
681,163,059.22 603,745,899.35
หนี้สินไม่หมุนเวียน 					
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
9
6,324,780.00
5,258,460.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
6,324,780.00
5,258,460.00
		
รวมหนี้สิน		
687,487,839.22 609,004,359.35
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ปี 2564
ปี 2563
				
หมายเหตุ
บาท
บาท
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท)
หุ้นที่ชำ�ระเต็มมูลค่าแล้ว
918,813,930.00 865,887,680.00
ทุนสำ�รอง
79,486,514.04
72,175,222.24
ทุนสะสมตามข้อบังคับ
10
8,695,793.35
9,630,492.73
ระเบียบและอื่น ๆ
กำ�ไรสุทธิประจำ�ปี
72,858,220.04
65,652,233.80
		รวมทุนของสหกรณ์		 1,079,854,457.43 1,013,345,628.77
		
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 1,767,342,296.65 1,622,349,988.12
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้		
( ลงชื่อ )

( ลงชื่อ )
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(นางทัศนีย์  ผลชานิโก)
ประธานกรรมการ

(นายประจวบ  หวันวิเศษ)
เหรัญญิก
วันที่  2  สิงหาคม  2564
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
งบกำ�ไรขาดทุน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
				
				

ปี 2564
บาท
%

ปี 2563
บาท
%

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน
ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้
96,004,120.00 99.94 91,304,067.00 99.01
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร
60,652.90 0.06
180,074.59 0.20
ดอกเบี้ยรับเงินฝากชุมนุม
0.00 0.00
565,041.08 0.61
สหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด		
ผลตอบแทนเงินลงทุน
0.00 0.00
163,873.24 0.18
		 รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน 96,064,772.90 100.00 92,213,055.91 100.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน						
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก
15,800,063.90   16.45 16,714,445.82 18.13
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม
349,534.25 0.36
142,576.72 0.15
		
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 16,149,598.15 16.81 16,857,022.54 18.28
หัก หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินให้กู้
1,026,487.30   1.07 1,509,764.50 1.64
รวมหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
1,026,487.30   1.07 1,509,764.50 1.64
รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ 78,888,687.45 82.12 73,846,268.87 80.08
บวก รายได้อื่น
รายได้ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
5,550.00 0.01
5,750.00 0.01
ดอกเบี้ยรับลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ
659,577.00 0.69
68,258.00 0.07
รายได้เบ็ดเตล็ด
3,511.51 0.00
9,853.29 0.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจากการถอนเงินรับฝาก
800.00 0.00
0.00 0.00
รายได้ค่าธรรมเนียมออกสมุดคู่บัญชีเล่มใหม่
550.00 0.00
0.00 0.00
รายได้จากการถูกสลากออมสิน
0.00 0.00
97,200.00 0.11
รายได้ค่าปรับจัดจ้างพัฒนางาน
0.00 0.00
279,793.28 0.30
		 รวมรายได้อื่น
669,988.51 0.70 460,854.57 0.50
หัก ค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
เงินเดือน
3,053,700.00   3.18 2,827,380.00 3.07
ค่าล่วงเวลา
110,200.00 0.12
136,000.00 0.15
ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะ
3,865.00 0.00
5,229.00 0.01
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ค่ารักษาพยาบาล
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ค่าบำ�เหน็จเจ้าหน้าที่
เงินชดเชยเจ้าหน้าที่
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
ค่าปรับประกันสังคม
ค่าเครื่องแบบเจ้าหน้าที่
ดอกเบี้ยจ่ายเงินประกันเจ้าหน้าที่
				
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
ค่าเสื่อมราคา
สิทธิการใช้ซอฟแวร์ตัดจ่าย
ค่าบำ�รุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์
ค่าซ่อมแซมบำ�รุงรักษาสินทรัพย์

ปี 2564
บาท
%

ปี 2563
บาท
%

143,844.86
89,300.00
666,320.00
400,000.00
49,350.00
1,887.00
67.20
0.00
9,437.01
4,527,971.07  

0.15
0.09
0.69
0.42
0.05
0.00
0.00
0.00
0.01
4.71

190,135.00
86,560.00
846,330.00
0.00
59,850.00
1,387.00
0.00
8,560.00
20,559.57
4,181,990.57

0.21
0.09
0.92
0.00
0.06
0.00
0.00
0.01
0.02
4.54

184,817.84
429,064.00
18,459.64
21,042.50
653,383.98

0.19
0.45
0.02
0.02
0.68

203,210.03
429,064.00
34,244.28
9,576.50
676,094.81

0.22
0.46
0.04
0.01
0.73

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก
ค่าอบรมสัมมนา
23,100.00 0.03
3,600.00 0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
13,005.00 0.01
50,000.00 0.05
ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างอาชีพเสริมแก่สมาชิก 38,487.00 0.04
0.00 0.00
ค่าใช้จา่ ยโครงการประเมินผลความพอใจสมาชิก 30,000.00 0.03
0.00 0.00
		 ค่าใช้จ่ายจากการประนอมหนี้
261,717.24 0.27
182,227.00 0.20
				
366,309.24 0.38
235,827.00 0.25
ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานอื่น					
ค่าเบี้ยประชุม
424,300.00 0.44
366,400.00 0.40
ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่
802,377.20 0.84
747,871.00 0.81
ค่าใช้จ่ายในการสรรหากรรมการดำ�เนินการ 154,699.00 0.16
174,106.40 0.19
ค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะกรรมการ
521,533.29 0.54
484,237.80 0.52
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ปี 2564
บาท
%

ปี 2563
บาท
%

ค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานอื่น
ค่าตอบแทนผู้จัดการ

445,161.30 0.46

300,000.00 0.32

ค่าตอบแทนเหรัญญิก

16,200.00 0.02

14,400.00 0.02

ค่าตอบแทนเลขานุการ

16,200.00 0.02

14,400.00 0.03

				
				

ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ประจำ�หน่วย

132,000.00

0.14

ค่าตอบแทนผู้ทำ�คุณประโยชน์ให้สหกรณ์

11,100.00

0.01

12,200.00 0.01

ค่าของที่ระลึก

5,751.00

0.01

799.00 0.00

ค่ารับรอง

101,783.02

0.11

73,012.03 0.08

ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์

62,850.98 0.07

52,874.05 0.06

วัสดุสำ�นักงานและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป

59,090.57 0.06

132,051.46

ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการ

72,000.00 0.07

78,000.00 0.08

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

65,000.00 0.07

65,000.00 0.07

ค่าโทรศัพท์

72,822.39 0.08

36,562.84 0.04

ค่าไปรษณีย์

86,249.00 0.09

91,266.00 0.10

ค่าธรรมเนียมธนาคาร

20,762.00 0.02

43,659.57 0.05

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

53,071.73 0.05

23,890.58 0.02

295.33 0.00

9,424.40 0.01

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ (1,970,455.18) (2.05)

712,822.13 0.77

1,152,791.63   1.21

3,560,977.26 3.86

6,700,455.92 6.98

8,654,889.64 9.38

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

รวมค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
กำ�ไรสุทธิ

128,000.00

0.14

0.14

72,858,220.04 75.84 65,652,233.80 71.20
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
งบกระแสเงินสด
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
			
ปี 2564
ปี 2563
				
บาท
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน				
กำ�ไรสุทธิ
72,858,220.04 65,652,233.80  
รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ
เป็นเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำ�เนินงาน				
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
184,817.84
203,210.03
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้
1,026,487.30
2,222,586.63   
หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ
(1,970,455.18)
0.00
สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ตัดจ่าย
429,064.00
429,064.00
บำ�เหน็จเจ้าหน้าที่
666,320.00
846,330.00  
เงินชดเชยเจ้าหน้าที่
400,000.00
0.00
ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
(450,156.00)
(432,884.00)
ผลตอบแทนจากเงินลงทุนค้างรับ
0.00
(163,873.24)
ค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่าย
6,000.00
78,000.00  
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีค้างจ่าย
65,000.00
65,000.00  
ค่าตอบแทนเลขานุการค้างจ่าย
1,400.00
0.00
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากประจำ�ค้างจ่าย
85,089.79
30,131.14
ดอกเบี้ยเงินประกันเจ้าหน้าที่ค้างจ่าย
9,437.01
10,546.35
ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสำ�นักงานใช้ไป
180,302.79
184,925.51
กำ�ไรจากการดำ�เนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง
73,491,527.59
69,125,270.22
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำ�เนินงาน
สินทรัพย์ดำ�เนินงาน				
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
(56,939,800.00) (67,723,500.00)
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้สามัญ
(468,221,389.20) (628,608,532.00)
เงินสดจ่ายลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
(6,300,000.00) (32,110,000.00)
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
58,863,747.00
69,475,490.00
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ปี 2564
ปี 2563
				
บาท
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำ�เนินงาน (ต่อ)			
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้สามัญ
380,423,680.02 483,393,057.68
เงินสดรับจากลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
16,721,168.00
20,442,694.00  
เงินสดรับจากลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ
3,620,178.41
3,203,162.70
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ
432,884.00
263,364.00
เงินสดรับผลตอบแทนเงินลงทุนค้างรับ
163,873.24
0.00
เงินสดรับดอกเบี้ยเงินฝาก ชสอ.ค้างรับ
0.00
42,739.73
เงินสดจ่ายเงินรอเรียกคืน
(241,531.54)
(1,305,936.35)
เงินสดรับเงินรอเรียกคืน
262,239.54
1,319,516.30
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์และวัสดุสำ�นักงาน (193,989.43)
(237,514.92)
หนี้สินดำ�เนินงาน
เงินสดรับเงินรับชำ�ระระหว่างทาง
2,397,488.03 238,353,065.20
เงินสดจ่ายเงินรับชำ�ระระหว่างทาง
(4,909,655.75) (236,967,883.70)
เงินสดรับเงินประกันสังคมรอนำ�ส่ง
39,375.00
55,125.00
เงินสดจ่ายเงินประกันสังคมรอนำ�ส่ง
(42,000.00)
(55,125.00)
เงินสดรับภาษีหัก ณ ที่จ่าย
174,036.43
204,816.28
เงินสดจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย
(168,939.00)
(241,669.67)
เงินสดจ่ายค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่าย
(117,000.00)
(39,000.00)
เงินสดจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีค้างจ่าย
(65,000.00)
(65,000.00)
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากประจำ�ค้างจ่าย
(30,131.14)
(26,945.20)
เงินสดรับเงินรอจ่ายคืน
14,523,634.77
8,787,601.74
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน
(14,118,579.77)
(8,895,974.14)
เงินสดจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
(92,564.49)
0.00
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยเงินค้ำ�ประกันเจ้าหน้าที่ค้างจ่าย
(10,546.35)
0.00
เงินสดรับเงินเก็บเกินรอจ่ายคืน
412,669.00
0.00
เงินสดจ่ายเงินเก็บเกินรอจ่ายคืน
(394,264.00)
0.00
เงินสดรับเงินรอตรวจสอบ
391,348,069.42
0.00
		 เงินสดจ่ายเงินรอตรวจสอบ
(390,208,010.53)
0.00
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำ�เนินงาน
821,169.25
(81,611,178.13)
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ปี 2564
ปี 2563
				
บาท
บาท
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน				
เงินสดจ่ายซื้อเครื่องใช้สำ�นักงาน
0.00
(46,690.00)
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
(30,000.00)
0.00
เงินสดจ่ายซื้อสิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ค้างจ่าย
0.00
(1,345,160.00)
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
(30,000.00)
(1,391,850.00)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 				
เงินสดรับเงินกู้ยืม
30,011,890.41 30,000,000.00
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืม
(30,011,890.41) (30,000,000.00)
เงินสดรับจากเงินรับฝาก
156,576,280.48 134,564,542.69
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก
(77,805,447.86) (109,289,877.98)
เงินสดจ่ายค่าบำ�รุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
(30,000.00)
(30,000.00)
เงินสดจ่ายเงินปันผล
(46,756,469.73) (43,593,661.80)
เงินสดจ่ายเฉลี่ยคืน
(8,043,390.27)
(7,547,035.41)
เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่
(1,838,262.55)
(1,759,965.56)
เงินสดรับจากทุนเรือนหุ้น
69,303,370.00 65,828,990.00
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น
(16,377,120.00) (17,757,890.00)
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์
(670,300.00)
(1,068,165.00)
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิก
0.00
(489,935.00)
เงินสดจ่ายทุนเพื่อส่งเสริมสวัสดิการ
(2,196,400.00)
(774,765.00)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
72,162,260.07
18,082,236.94  
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น(ลดลง)
72,953,429.32 (64,920,791.19)
เงินสด ณ วันต้นปี
36,198,823.12
101,119,614.31   
เงินสด ณ วันสิ้นปี
109,152,252.44
36,198,823.12
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
1. สรุปนโยบายการบัญชีที่สำ�คัญ

					

- สหกรณ์บันทึกบัญชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
- สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจำ�นวนรายได้จะเท่ากับ
อัตราดอกเบี้ยคูณด้วยจำ�นวนเงินต้นที่ค้างชำ�ระตามระยะเวลาที่กู้ยืม
- สหกรณ์ระงับการรับรูร้ ายได้ทเ่ี กิดจากดอกเบีย้ ของลูกหนีเ้ งินกูข้ าดสมาชิกภาพ จะรับรูเ้ ป็น
รายได้ตอ่ เมือ่ ได้รบั ชำ�ระเป็นเงินสดเท่านัน้
- เงิ น ลงทุ น ระยะยาวที่ เ ป็ น เงิ น ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ที่ ไ ม่ อ ยู่ ใ นความต้ อ งการของตลาด
แสดงด้วยราคาทุน
- สหกรณ์ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ในจำ�นวนที่เพียงพอสำ�หรับการขาดทุนซึ่งอาจเกิดขึ้น
โดยการพิจารณาลูกหนี้แต่ละรายที่ค้างอยู่ ณ วันสิ้นปี และตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดไว้ใน
ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ว่าด้วย การจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินให้กู้และการเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544
- สหกรณ์ตีราคาวัสดุคงเหลือตามราคาทุน
- ค่าเสื่อมราคาเครื่องใช้สำ�นักงาน คำ�นวณฯ โดยวิธีเส้นตรงในอัตราที่นายทะเบียนสหกรณ์
กำ�หนด และบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาคู่กับบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสม ตามระเบียบว่าด้วย
การบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2560
- สิทธิในการใช้ซอฟท์แวร์ตา่ งๆ ตัดจ่ายตามระยะเวลาของอายุการใช้งาน หรือตามการเปลีย่ นแปลง
การใช้ซอฟท์แวร์ใหม่
- ค่าซ่อมบำ�รุง  คา่ ซ่อมแซม  รวมทัง้ การซือ้ มาเปลีย่ นแทนสำ�หรับสินทรัพย์รายการย่อย ๆ ถือเป็น
ค่าใช้จ่ายหักจากรายได้ การต่อเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ๆ ถือเป็น
ราคาทุนของสินทรัพย์
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือเงินฝากธนาคารทุกประเภทและเงินฝาก
สหกรณ์ทุกประเภท ทั้งนี้รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์ที่นำ�ไปเป็นหลักทรัพย์
ค้ำ�ประกันหนี้สินด้วย

2. เงินฝากธนาคาร      ประกอบด้วย
			
ปี 2564
			
บาท
เงินฝากธนาคาร
กระแสรายวัน
0.00
ออมทรัพย์
109,152,252.44
			 รวม
109,152,252.44

ปี 2563
บาท
150.68
36,198,672.44  
36,198,823.12
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3. เงินลงทุน   ประกอบด้วย				

				
ปี 2564
ปี 2563
				
บาท
บาท
เงินลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด			
- หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำ�กัด
3,113,500.00
3,083,500.00
- หุ้นบริษัทสหประกันชีวิต จำ�กัด
200,000.00
200,000.00
			 รวมเงินลงทุนระยะยาว
3,313,500.00
3,283,500.00

4. เงินให้กู้ยืม - สุทธิ   ประกอบด้วย
				
ปี 2564

ปี 2563

				
บาท
บาท
บาท
บาท
				
ระยะสั้น
ระยะยาว
ระยะสั้น
ระยะยาว
เงินให้กู้ยืม - ปกติ						
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
11,764,800.00  
0.00 13,602,523.00
0.00
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
178,864,658.00 1,320,398,564.94 162,949,760.00 1,254,581,260.76
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
10,188,871.00 124,155,625.00 10,902,428.00 133,823,613.00
		 รวมเงินให้กู้ยืม-ปกติ 200,818,329.00 1,444,554,189.94 187,454,711.00 1,388,404,873.76
เงินให้กู้ยืม - ไม่ก่อให้เกิดรายได้
					
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
0.00
0.00
86,224.00
0.00
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
1,142,589.00
6,919,521.00
332,400.00 1,664,203.00
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
260,377.00
1,928,718.00
150,000.00 2,078,718.00
รวมเงินให้กยู้ มื - ไม่กอ่ ให้เกิดรายได้ 1,402,966.00
8,848,239.00
568,624.00
3,742,921.00
		รวมเงินให้กู้ยืม-ปกติ 202,221,295.00 1,453,402,428.94 188,023,335.00 1,392,147,794.76
ลูกหนี้อื่นที่เกิดจากสัญญากู้
ลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ-ฉุกเฉิน
0.00
0.00
23,811.00
0.00
ลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ-สามัญ 141,648.00
386,445.95
776,964.00 3,347,497.36
		รวมลูกหนี้อื่นที่เกิดจากสัญญากู้ 141,648.00
386,445.95
800,775.00 3,347,497.36
รวมลูกหนี้เงินกู้ทั้งสิ้น
202,362,943.00 1,453,788,874.89 188,824,110.00 1,395,495,292.12
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้เงินกู้
1,402,966.00
1,684,793.80
525,512.00 1,535,760.50
ลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพ
141,648.00
386,445.95
309,464.00 2,189,085.13
รวมค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
1,544,614.00
2,071,239.75
834,976.00 3,724,845.63
เงินให้กู้ยืม - สุทธิ
200,818,329.00 1,451,717,635.14 187,989,134.00 1,391,770,446.49
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ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญลูกหนีเ้ งินกู   
้ แยกเป็นของลูกหนีเ้ งินให้กตู้ า่ งๆ ดังนี้
				
				
				

บาท
ระยะสั้น

ปี 2564

ลูกหนีเ้ งินให้กฉู้ กุ เฉิน 43,112.00
ลูกหนี้เงินให้กู้สามัญ 332,400.00
ลูกหนี้เงินให้กู้พิเศษ 150,000.00
รวม

525,512.00

บาท
ระยะยาว

บาท
ระยะสั้น

ปี 2563

บาท
ระยะยาว

0.00
571,401.50
964,359.00

0.00
1,142,589.00
260,377.00

0.00
850,623.30
834,170.50

1,535,760.50

1,402,966.00

1,684,793.80

การตัง้ ค่าเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญเป็นไปตามคำ�แนะนำ�กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เรือ่ ง การจัดชัน้ คุณภาพลูกหนี้
เงินกูแ้ ละการเผือ่ หนีส้ งสัยจะสูญ พ.ศ. 2544
ลูกหนีเ้ งินกูข้ าดสมาชิกภาพเป็นลูกหนีท้ ไ่ี ม่มหี นุ้ อยูใ่ นสหกรณ์   แต่ยงั เป็นลูกหนีส้ หกรณ์อยูจ่ งึ เป็นความเสีย่ ง
ที่อาจจะไม่ได้รับชำ�ระคืน จึงตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำ�หรับลูกหนี้เงินกู้ขาดสมาชิกภาพเต็มจำ�นวน
มติทป่ี ระชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 31 ครัง้ ที่ 8/2564 เมือ่ วันที่ 27 เมษายน 2564   พิจารณาให้
ความช่วยเหลือแก่สมาชิก เนือ่ งจากการแพร่ระบาดของเชือ้ โรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19)   โดยกำ�หนดเงือ่ นไข
และหลักเกณฑ์ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด  เรือ่ ง  การขอรับสวัสดิการช่วยเหลือ
สมาชิกผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนา (COVID-19)   ดังนี  ้
1. ผูป้ ว่ ยจากการติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019   ยืนยัน   ได้เข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
หรือโรงพยาบาลสนาม หรือ HOSPITEL  จะได้รบั เงินสวัสดิการช่วยเหลือ รายละ 2,000.00 บาท
2 ผูเ้ สียชีวติ จากการติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019  จะได้รบั เงินสวัสดิการช่วยเหลือรายละ 5,000.00 บาท  
มอบให้ทายาทผูม้ สี ทิ ธ์   โดยไม่น�ำ ไปหักกรณีมหี นีค้ า้ งชำ�ระกับสหกรณ์ฯ
สมาชิกผูต้ ดิ เชือ้ ฯ   แจ้งความประสงค์และขอรับสวัสดิการได้ภายใน 90 วัน   นับจากวันทีท่ ราบผล
การตรวจยืนยันว่าได้รบั เชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 คณะกรรมการดำ�เนินการจะดำ�เนินการพิจารณาจัดสรรเงิน
สวัสดิการให้ความช่วยเหลือต่อไป   ประกาศ  ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564   
สหกรณ์ฯ จึงไม่มลี กู หนีเ้ กีย่ วกับเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 คงเหลือ ณ วันสิน้ ปีบญ
ั ชีปจั จุบนั แต่อย่างใด

5. ลูกหนี้อื่น - สุทธิ ประกอบด้วย			
				
				
ผลตอบแทนจากการลงทุนค้างรับ
วัสดุคงเหลือ
เงินรอเรียกคืน
รวม

ปี 2564
บาท
0.00
109,127.34
175.00
109,302.34

ปี 2563
บาท
163,873.24
95,440.70
20,883.00
280,196.94
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6. เครื่องใช้สำ�นักงาน-สุทธิ   ประกอบด้วย				
				
				
เครื่องใช้สำ�นักงาน
หัก   ค่าเสื่อมราคาสะสม
เครื่องใช้สำ�นักงาน-สุทธิ

ปี 2564
บาท
2,773,027.22
2,289,097.49
483,929.73

ปี 2563
บาท
2,780,323.08
2,111,575.51
668,747.57

สหกรณ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงการบันทึกบัญชีค่าเสื่อมราคาให้เป็นไปตามระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ว่าด้วย การบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2560 กำ�หนดให้คำ�นวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ถาวรในแต่ละ
รอบปี ค่าเสื่อมราคาที่คำ�นวณได้ ให้แสดงไว้ในบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมโดยแยกตามประเภทของ
สินทรัพย์ที่เกิดค่าเสื่อมราคานั้น ไม่ให้นำ�ค่าเสื่อมราคาไปหักกับสินทรัพย์โดยตรง ทั้งนี้ประกาศใช้เมื่อ
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560

7. เงินรับฝาก   ประกอบด้วย				
				
ปี 2564
ปี 2563
				
บาท
บาท
เงินรับฝาก - สมาชิก				
เงินรับฝากออมทรัพย์
482,830.96
572,980.87   
เงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์มั่นคงสมาชิกมั่งคั่งฯ
3,169,093.67
2,235,923.21
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
667,028,236.10
592,200,424.03   
เงินรับฝากประจำ�
8,200,000.00
5,100,000.00   
		 รวมเงินรับฝาก
678,880,160.73
600,109,328.11

8. หนี้สินหมุนเวียนอื่น   ประกอบด้วย			
				
				
เงินปันผลค้างจ่าย
เงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
เงินปันผล
เงินเฉลี่ยคืน
เงินรอการตรวจสอบ
เงินรอจ่ายคืน
เงินเก็บเกินรอจ่ายคืน
เงินประกันสังคมรอนำ�ส่ง
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ปี 2564
บาท
14,226.26
6,032.09
0.00
0.00
1,140,058.89
790,518.64
18,405.00
2,625.00
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ปี 2563
บาท
97,178.74   
15,644.10   
249,781.98
1,799.19
0.00
393,063.64
0.00  
5,250.00  

ภาษีหัก  ณ ที่จ่าย ( รอนำ�ส่ง)
ดอกเบี้ยเงินประกันเจ้าหน้าที่ค้างจ่าย
ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบกิจการค้างจ่าย
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีค้างจ่าย
ค่าตอบแทนเลขานุการค้างจ่าย
เงินรับชำ�ระระหว่างทาง
ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากค้างจ่าย
เงินประกันสัญญา
		 รวม

9. หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น  ประกอบด้วย
				
				
สำ�รองเงินชดเชยเจ้าหน้าที่
เงินประกันเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง
สำ�รองบำ�เหน็จเจ้าหน้าที่
		 รวม

9,589.81
9,437.01
6,000.00
65,000.00
1,400.00
0.00
85,089.79
134,516.00
2,282,898.49

4,492.38
10,546.35
117,000.00
65,000.00
0.00
2,512,167.72
30,131.14
134,516.00
3,636,571.24

ปี 2564
บาท
400,000.00
315,000.00
5,609,780.00
6,324,780.00

ปี 2563
บาท
0.00  
315,000.00
4,943,460.00
5,258,460.00

10. ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่น ๆ  ประกอบด้วย				
				
				
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ทุนเพื่อส่งเสริมสวัสดิการ
ทุนสาธารณประโยชน์
		 รวม

ปี 2564
บาท
6,920,712.13
429,612.85
1,345,468.37
8,695,793.35

ปี 2563
บาท
6,910,712.13
826,012.85
1,893,767.75
9,630,492.73
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4.3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำ�ไรสุทธิ ประจำ�ปีบัญชี 2564
		ประธานคณะทำ�งานจัดสรรกำ�ไรสุทธิ (นายพรพิทักษ์ แม้นศิริ) เสนอ
ที่ประชุมใหญ่ ดังนี้
คณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
ได้ดำ�เนินการบริหารงานประจำ�ปีบัญชี 2564  (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564)  
ปรากฏว่ามีผลกำ�ไร เป็นเงิน 72,858,220.04 บาท จึงขอเสนอการจัดสรรกำ�ไรสุทธิ
ประจำ�ปีบัญชี 2564 ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 และ
ตามข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด พ.ศ. 2543 ข้อ 27
ตามรายละเอียดดังนี้
กำ�ไรสุทธิจากการดำ�เนินงานของสหกรณ์ฯ ประจำ�ปีบญ
ั ชี 2564 (1 กรกฎาคม
2563 – 30 มิถุนายน 2564)  เป็นเงิน  72,858,220.04  บาท  คณะกรรมการดำ�เนินการ
เสนอจัดสรร  ดังนี้
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รายละเอียดการจัดสรรกำ�ไรสุทธิ ประจำ�ปีบัญชี 2564

รายการ
1. ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 60

จำ�นวนเงิน

ร้อยละ

1.1 เป็นทุนสำ�รองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิ		
เสนอจัดสรร  ร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิ
7,285,822.00 10.00000
     1.2 เป็นเงินบำ�รุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
ร้อยละ 1 ของกำ�ไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 30,000 บาท  
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เสนอจัดสรร

30,000.00

0.04118  

2. ตามข้อบังคับสหกรณ์ พ.ศ. 2543 (ข้อ 27)
และตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2543)
   2.1 เป็นเงินปันผลไม่เกินร้อยละ 10  ของหุ้นที่ชำ�ระแล้ว		
เสนอจัดสรร  ร้อยละ 5.8 ของหุ้นที่ชำ�ระแล้ว
51,124,953.71 70.17047
2.2 เฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้ทำ�ไว้กับสหกรณ์		
เสนอจัดสรร  ร้อยละ 10 ของดอกเบี้ยเงินกู้
9,573,049.30 13.13929
2.3 เป็นโบนัสแก่กรรมการ และเจ้าหน้าที่ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิ		
เสนอจัดสรร  ร้อยละ 3  ของกำ�ไรสุทธิ

2,185,746.60 3.00000

2.4 เป็นทุนรักษาระดับเงินปันผลไม่เกิน
ร้อยละ 2 ของทุนเรือนหุ้น
เสนอจัดสรร  ร้อยละ 0.0012 ของทุนเรือนหุ้น

10,000.00

0.01373  

2.5 เป็นเงินทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกิน
ร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิ		
		 เสนอจัดสรร  ร้อยละ 0.695 ของกำ�ไรสุทธิ

506,517.63

0.69521  

2.6 เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามควร
ของสมาชิกไม่เกินร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิ 		
		 เสนอจัดสรร  ร้อยละ 2.940 ของกำ�ไรสุทธิ
2,142,130.80 2.94013  
			

รวม

72,858,220.04 100.00000
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หมายเหตุ .-

จัดสรรทุนฯเพื่อสมาชิก

2.5 เป็นทุนสาธารณประโยชน์
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิ

คงเหลือ 30 มิ.ย.64 จัดสรรฯประจำ�ปี ปีบัญชี 2565

1,345,468.37

506,517.63

1,851,986.00

2.6 เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์
429,612.85 2,142,130.80 2,571,743.65
ตามควรของสมาชิก
ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำ�ไรสุทธิ		
1,775,081.22

2,648,648.43

4,423,729.65

จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา
		มติที่ประชุมใหญ่.......................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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4.4 พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ ประจำ�ปีบัญชี 2565
		ประธานคณะทำ�งานจัดทำ�แผนงานและประมาณการรายรับ-รายจ่าย
(นายชัยวัน เพชรจิระวรพงศ์) เสนอที่ประชุมใหญ่่ พิจารณาแผนงานและงบประมาณ
ประจำ�ปีบัญชี 2565 ซึ่งประกอบไปด้วย
1. ประมาณการรายรับ ประจำ�ปีบัญชี 2565
2. รายการจ่าย ประจำ�ปีบัญชี 2565
3. สรุปประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย ประจำ�ปีบัญชี 2565
4. รายละเอียดงบลงทุน ประจำ�ปีบัญชี 2565
5. แผนงานประจำ�ปี 2565
(รายละเอียดประกอบเอกสารการประชุมแนบท้าย)
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณา
		มติที่ประชุมใหญ่.......................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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รายการ
		

แผนงานและงบประมาณประจำ�ปีบัญชี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
ประมาณการรายรับ ประจำ�ปีบัญชี 2565
(1 กรกฎาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565)

ปี 2564
รับจริง
ปี 2565
ประมาณการ ณ 30 มิ.ย. 64 ประมาณการ คำ�ชี้แจงประกอบ

		
รายได้				
1. ดอกเบี้ยรับ				
1.1  ดอกเบี้ยเงินกู้
97,000,000.00
96,004,120.00 97,000,000.00 - เป็นรายได้ดอกเบี้ย
จากเงินกู้ทุกประเภท
1.2 ดอกเบี้ย
300,000.00
60,652.90
100,000.00 - เป็นประมาณการรายได้จาก
เงินฝากธนาคาร
ดอกเบีย้ เงินฝากธนาคารทุกประเภท
1.3 ดอกเบี้ยรับ
10,000.00
0.00
10,000.00 - เป็นรายได้จากดอกเบี้ยรับ
ตามคำ�พิพากษา					จากลูกหนี้ตามคำ�พิพากษา
1.4 ดอกเบี้ยรับ
250,000.00
659,577.00
250,000.00 - เป็นรายได้จากดอกเบี้ยรับ
ลูกหนี้เงินกู้
จากลูกหนีเ้ งินกู้ พ้นสมาชิกภาพ
พ้นสมาชิกภาพ
รวมดอกเบี้ยรับ
97,560,00.00 96,724,349.90 97,360,000.00
2. รายรับอื่น				
2.1 ผลตอบแทนจาก
165,000.00
0.00
165,000.00 - เป็นเงินปันผลจากหุ้นชุมนุม
การลงทุน
ส ห ก ร ณ์ อ อ ม ท รั พ ย์
							แห่งประเทศไทย จำ�นวน
3,113,500.-บาท เนื่องจาก
							ชสอ.ยังไม่ได้จัดการประชุมใหญ่
ณ วันสิ้นปีบัญชี 2564  จึงยัง
ไม่ได้จัดสรรเงินปันผล
2.2 เงินเฉลี่ยคืน
0.00
0.00
0.00 - เป็ น เงิ น เฉลี่ ย คื น จากชุ ม นุ ม
เงินกู้ชุมนุมฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ในปีบัญชี
			
2564 สหกรณ์ฯ ไม่ได้ กู้เงิน
จาก ชสอ.
2.3 รายได้เบ็ดเตล็ด
1,000.00
3,425.05
1,000.00 - เป็นรายได้อื่น ๆ
2.4 ค่าธรรมเนียม
10,000.00
5,550.00
10,000.00 - เป็นรายได้จาก
แรกเข้า
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
2.5 รายได้ค่าธรรมเนียม
5,000.00
800.00
5,000.00 - เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียมการที่
จากการถอนเงิน
สมาชิกถอนเงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ
รับฝาก
เกิน 1 ครั้งต่อเดือน ในอัตรา
ร้อยละ 2 ของเงินทีส่ มาชิกถอน
โดยมีขั้นต่ำ� 500 บาท
2.6 รายได้คา่ ธรรมเนียม
1,000.00
550.00
1,000.00 - เป็นรายได้จากการออกสมุด
ออกสมุดคู่บัญชี
คู่บัญชีเล่มใหม่ ในกรณีที่
เล่มใหม่
สมาชิกทำ�สมุดบัญชีสูญหาย
2.7 รายได้ค่าธรรมเนียม
0.00
0.00
1,000.00 - เป็นรายได้จากค่าธรรมเนียม
สมัครงาน
สมัครงาน
2.8 รายได้อื่น
1,000.00
86.46
1,000.00 - เป็นรายได้ที่เกิดจาก
การปัดเศษสตางค์
รวมรายรับอื่น
183,000.00
10,411.51
184,000.00
		
รวม
97,743,000.00
96,734,761.41 97,544,000.00
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แผนงานและงบประมาณประจำ�ปีบัญชี 2565
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
ประมาณการรายจ่าย ประจำ�ปีบัญชี 2565
(1 กรกฎาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565)
		
รายการ
		

ปี 2564
จ่ายจริง
ปี 2565
คำ�ชี้แจงประกอบ
ประมาณการ ณ 30 มิ.ย. 64 ประมาณการ

1. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน				
1.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงิน 18,000,000.00 15,800,063.90 18,000,000.00 - เป็นดอกเบี้ยจ่ายเงินฝาก
		 รับฝากจากสมาชิก
ของสมาชิกทุกประเภท
1.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงิน
50,000.00
0.00
50,000.00 - ประมาณการ ดอกเบี้ยเงินกู้
เบิกเกินบัญชี
(โอดี) สำ�หรับธนาคาร
กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
1.3 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ 1,700,000.00
349,534.25
500,000.00 - เป็นดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้จาก
		 จากสถาบัน
ตั๋วสัญญาใช้เงิน P/N
การเงินอื่น
หรือเงินกู้จากสถาบัน
การเงินอื่น
รวมค่าใช้จ่ายทางการเงิน 19,750,000.00 16,149,598.15 18,550,000.00
2. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
เจ้าหน้าที				
่
2.1 เงินเดือน
3,200,000.00 3,053,700.00 3,200,000.00 - เจ้าหน้าที่ 7 อัตรา
2.2 สำ�รองบำ�เหน็จ
900,000.00
666,320.00
650,000.00 - เป็นค่าสำ�รองบำ�เหน็จ
เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
           
   กรณีลาออก (เป็นค่าใช้
จ่ายทางบัญชี)
2.3 เงินสมทบกองทุน
81,000.00
49,350.00
81,000.00 - สอ.กปส.จก.จ่ายตาม พ.ร.บ.
ประกันสังคม
ประกันสังคมและกองทุน
(นายจ้าง)
ทดแทนในอัตรา 5% ของ
            
เงินเดือนเจ้าหน้าที่ 7 อัตรา
			
และกรณีจ้างบุคคลภายนอก
เป็นผู้จัดการ
2.4 เงินสมทบกองทุน
5,000.00
1,887.00
5,000.00 - สอ.กปส. จ่ายเงินสมทบ
ประจำ�ปี					ตาม พ.ร.บ.ประกันสังคมและ
							กองทุนทดแทนประมาณปีละ
1 ครัง้ ในอัตรา 0.2 % ของ
เงินเดือน เจ้าหน้าที่ 7 คน
							และกรณีจา้ งบุคคลภายนอก
เป็นผูจ้ ดั การ
2.5 ค่าล่วงเวลา
210,000.00
110,200.00
200,000.00 - เป็นค่าอาหารทำ�การ
นอกเวลาสำ�หรับงาน
เร่งด่วนให้เสร็จทันเวลา
การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
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รายการ
		

ปี 2564
จ่ายจริง
ปี 2565
คำ�ชี้แจงประกอบ
ประมาณการ ณ 30 มิ.ย. 64 ประมาณการ

2.6 ค่าพาหนะ
เจ้าหน้าที่

20,000.00

3,865.00

2.7 ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่

90,000.00

89,300.00

2.8 ค่ารักษาพยาบาล

280,000.00

143,844.86

2.9 เงินชดเชยเจ้าหน้าที่

400,000.00

400,000.00

0.00

9,437.01

2.10 ดอกเบีย้ จ่ายเงิน
ประกันเจ้าหน้าที่

20,000.00 - เป็นค่าพาหนะสำ�หรับ
เจ้าหน้าที่ไปปฎิบัติงาน
ตามที่ได้รับมอบหมาย
100,000.00 - เป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมายให้เป็น
คณะทำ�งานด้านอื่น ๆ
นอกเหนือจากงานประจำ�
320,000.00 - ค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่
ปีละ 30,000 บาท/คน
- ค่ารักษาพยาบาล บิดามารดา-คู่สมรส บุตร
เจ้าหน้าที่ รวมกันปีละ
10,000บาท/คน
600,000.00 - เงินชดเชยเจ้าหน้าที่ตาม
กฎหมายแรงงาน
20,000.00 - ดอกเบี้ยจ่ายเงินประกัน
เจ้าหน้าที่ อัตราดอกเบี้ย
ตามที่สหกรณ์กำ�หนด
5,196,000.00

รวมค่าใช้จ่าย
5,186,000.00 4,527,903.87
เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่		
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร				
3.1 ค่าตอบแทน
900,000.00
445,161.30 1,080,000.00 - เป็นค่าตอบแทนรายเดือน
ผู้จัดการ/
ตำ�แหน่งผู้จัดการ/ผู้ช่วย		
ผู้ช่วยผู้จัดการ/
ผู้จัดการ/ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
- ผูจ้ ดั การ 50,000 บาท/เดือน
						- รองผูจ้ ดั การ 25,000 บาท/เดือน
- ทีป่ รึกษา 15,000 บาท/เดือน
3.2 ค่าสมนาคุณ
16,800.00
16,200.00
16,800.00 - เป็นค่าสมนาคุณกรรมการ
(เหรัญญิก)
ที่ปฏิบัติงานในตำ�แหน่ง
เหรัญญิกไม่เกินเดือนละ
1,400 บาท
3.3 ค่าสมนาคุณ
16,800.00
16,200.00
16,800.00 - เป็นค่าสมนาคุณกรรมการ
(เลขานุการ)
ที่ปฏิบัติงานในตำ�แหน่ง
เลขานุการไม่เกินเดือนละ
1,400 บาท
3.4 ค่าตอบแทน
78,000.00
72,000.00
108,000.00 - เป็นค่าตอบแทนผูต้ รวจสอบ
		 ผู้ตรวจสอบกิจการ
กิจการสหกรณ์
3.5 ค่าธรรมเนียม
65,000.00
65,000.00
80,000.00 - เป็นค่าจ้างตรวจสอบบัญชี
การสอบบัญชี
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รายการ
		
3.6 ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่
ประจำ�หน่วย

ปี 2564
จ่ายจริง
ปี 2565
คำ�ชี้แจงประกอบ
ประมาณการ ณ 30 มิ.ย. 64 ประมาณการ
132,000.00

132,000.00

132,000.00 - เป็นค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ประจำ�หน่วยที่หักเงิน
ของสมาชิกให้แก่สหกรณ์
เช่น กคล., สปข.1-8
- อัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ประจำ�หน่วย
						1. เจ้าหน้าที่ประจำ�หน่วย สปข.  
							1-8 เดือนละ 1,000 .-บาท/หน่วย
2. เจ้าหน้าที่ประจำ�หน่วย
							กองคลัง เดือนละ 3,000 .-บาท
3.7 ค่าเบี้ยประชุม
550,000.00
424,300.00
550,000.00 - เป็นค่าเบี้ยประชุม
							คณะกรรมการ, อนุกรรมการ
1) อัตราค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ
- ประธานกรรมการ
ครั้งละ 1,700 บาท
- รองกรรมการ
ครั้งละ 1,200 บาท
- กรรมการ
ครั้งละ 1,000 บาท
2) อัตราค่าเบี้ยประชุม
							คณะอนุกรรมการ/คณะทำ�งาน
- ประธานกรรมการ
ครั้งละ 800 บาท
- กรรมการ ครั้งละ 700 บาท
3.8 ค่าเครื่องเขียน
100,000.00
62,850.98
0.00 - ค่าแบบพิมพ์เอกสาร
และแบบพิมพ์
ประกอบการกู้ต่าง ๆ
							ปีบัญชี 65 เบิกจ่ายรวมกับ
ค่าวัสดุสำ�นักงาน
3.9 ค่าวัสดุสำ�นักงาน
200,000.00
59,090.57
200,000.00 - เป็นค่าวัสดุสำ�นักงาน
							วัสดุสิ้นเปลืองใช้แล้วหมดไป
							และค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์
3.10 ค่าซ่อมแซมบำ�รุง
50,000.00
21,042.50
50,000.00 - เป็นค่าซ่อมแซมบำ�รุง
รักษาอุปกรณ์
รักษาอุปกรณ์และสำ�นักงาน
และสำ�นักงาน
3.11 ค่าธรรมเนียม
50,000.00
20,762.00
50,000.00 - เป็นค่าธรรมเนียมโอนเงิน
ธนาคาร
3.12 ค่าไปรษณีย์
100,000.00
86,246.00
100,000.00 - เป็นค่าจัดส่งเอกสาร
ใบเสร็จรับเงิน, ข่าวสาร
และเอกสารการสรรหา
คณะกรรมการดำ�เนินการ
ประชาสัมพันธ์ให้แก่
สมาชิกทราบ
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ปี 2564
จ่ายจริง
ปี 2565
รายการ
คำ�ชี้แจงประกอบ
		
ประมาณการ ณ 30 มิ.ย. 64 ประมาณการ
			
3.13 ค่าโทรศัพท์/SMS

100,000.00 - เป็นค่าใช้จ่ายในการติดต่อ
สมาชิกและหน่วยงาน
							ในต่างจังหวัด และระบบ SMS
บริการสมาชิก
3.14 ค่ารับรอง
100,000.00
101,783.02
100,000.00 - เป็นค่ารับรองในการจัด
ประชุมและรับรองผู้ดูงาน
							และช่วยกิจการสหกรณ์ ฯลฯ
3.15 ค่าอบรม สัมมนา
400,000.00
23,100.00
300,000.00 - เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ
และให้ความรู้แก่
ในการทำ�งานของกรรมการ  
		 กรรมการ เจ้าหน้าที่ 					 เจ้าหน้าที่ และให้ความรู้
และสมาชิก
สมาชิก
3.16 ค่าใช้จ่ายใน
500,000.00
521,533.29
600,000.00 - เป็นค่าพาหนะเดินทางของ
การเดินทาง
กรรมการในการเดินทาง
ไปปฏิบัติงาน
มาประชุม และเดินทางไป
			
ตรวจสอบทรัพย์สินเงินกู้พิเศษ
3.17 ค่าเสื่อมราคา
300,000.00
184,817.84
300,000.00 - คำ�นวณโดยวิธีเส้นตรง
เครื่องใช้
ตามอัตราที่นายทะเบียน
สำ�นักงาน
สหกรณ์กำ�หนด
(ค่าใช้จ่ายทางบัญชี)
3.18 ค่าใช้จ่ายในการ
900,000.00
802,377.20 1,700,000.00 - เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
ประชุมใหญ่
ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี
3.19 ค่าของที่ระลึก
20,000.00
5,751.00
20,000.00 - ค่าของที่ระลึกแก่ผู้มี
อุปการะคุณกับสหกรณ์
เนื่องในโอกาสต่าง ๆ
3.20 ค่าใช้จ่ายในการ
90,000.00
13,005.00
90,000.00 - เป็นค่าใช้จ่ายในการ
สื่อสารและ
ทำ�กิจกรรมประชาสัมพันธ์
    การประชาสัมพันธ์				
เพือ่ ให้สมาชิกได้รบั ข่าวสาร
					
จากสหกรณ์  		
3.21 ค่าใช้จ่ายในการ
180,000.00
154,699.00
180,000.00 - เพื่อให้สมาชิกทั้งส่วนกลาง
สรรหากรรมการ
และส่วนภูมิภาค มีโอกาส
		 ดำ�เนินการ
ได้ ส รรหาคณะกรรมการ
						 เข้ามาบริหารงาน
3.22 ค่าตอบแทน
20,000.00
11,100.00
20,000.00 - ค่าตอบแทนที่คุณผู้ทำ�
และสมนาคุณ
ประโยชน์แก่สหกรณ์ฯ
3.23 สิทธิในการใช้
450,000.00
429,064.00
450,000.00 - ค่าลิขสิทธิ์ในการใช้
ซอฟท์แวร์
			
ซอฟท์แวร์โปรแกรมสหกรณ์
(ตัดจ่าย)
ที่พัฒนาขึ้นและโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการต่าง ๆ
(ค่าใช้จ่ายทางบัญชี)
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รายการ
		
3.24 ค่าปรับปรุง
		 สำ�นักงาน (ตัดจ่าย)

ปี 2564
จ่ายจริง
ปี 2565
คำ�ชี้แจงประกอบ
ประมาณการ ณ 30 มิ.ย. 64 ประมาณการ
200,000.00

0.00

200,000.00 - เป็นการตัดจ่าย
ค่าปรับปรุงสำ�นักงาน
(ค่าใช้จ่ายทางบัญชี)
3.25 ค่าเครื่องแบบ
69,000.00
0.00
69,000.00 - เป็นค่าเครื่องแบบกรรมการ
กรรมการและ
และเจ้าหน้าที่ใหม่เพื่อสร้าง
เจ้าหน้าที่
ภาพลักษณ์ให้แก่ สอ.กปส.จก.
3.26 หนี้สงสัยจะสูญ100,000.00 1,026,487.30
100,000.00 - เป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชี
ลูกหนี้เงินกู้
ตัดจากลูกหนี้ผิดนัดชำ�ระหนี้
					
(ค่าใช้จ่ายทางบัญชี)
3.27 หนี้สงสัยจะสูญ- 2,000,000.00 (1,970,455.18)
550,000.00 - เป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชี
ลูกหนี้พ้นสภาพ
ตัดจากลูกหนี้พ้นสภาพ
ผิดนัดชำ�ระหนี้
(ค่าใช้จ่ายทางบัญชี)
3.28 หนี้สงสัยจะสูญ3,000.00
0.00
3,000.00 - เป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชี
ดอกเบี้ยเงินกู้
ตัดจากลูกหนี้ ผิดนัดชำ�ระหนี้
ค้างรับ
(ค่าใช้จ่ายทางบัญชี)
3.29 ค่าบำ�รุงรักษา
100,000.00
18,459.64
300,000.00 - เป็นค่าใช้จ่ายในการบำ�รุง
		 ระบบคอมพิวเตอร์
รักษาโปรแกรมสหกรณ์
ให้สามารถให้บริการกับ
สมาชิกได้อย่างถูกต้อง
3.30 ค่าเช่าเครื่อง
50,000.00
53,071.73
60,000.00 - เป็นค่าใช้จ่ายในการเช่า
ถ่ายเอกสาร
เครื่องถ่ายเอกสารและ
ค่าถ่ายเอกสาร
3.31 ค่าสมุดเช็ค
1,000.00
0.00
1,000.00 - ค่าสมุดเช็ค
3.32 ค่าใช้จ่ายจาก
180,000.00
261,717.24
250,000.00 - ค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจาก
การประนอมหนี้
การประนอมหนี้ เช่น
การลดดอกเบี้ยเงินกู้
3.33 ค่าสินทรัพย์
0.00
0.00
50,000.00 - ค่าสินทรัพย์ตัดชำ�รุด
		 ตัดชำ�รุดเสือ่ มสภาพ				
เสือ่ มสภาพไม่สามารถ
ใช้งานได้
3.34 ค่าปรับเงิน
0.00
67.20
0.00 - ค่าปรับเกิดจากการจ่ายเงิน
		 ประกันสังคม
ประกันสังคมคลาดเคลื่อน
3.35 ค่าใช้จ่ายอื่น
1,000.00
8.01
1,000.00 - ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
ปัดเศษสตางค์
รวมค่าใช้จา่ ยในการบริหาร 8,022,600.00 3,130,265.03 7,827,600.00
รวม (1+2+3)
32,957,600.00 23,807,759.04 31,572,600.00
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รายการ
		

ปี 2564
จ่ายจริง
ปี 2565
คำ�ชี้แจงประกอบ
ประมาณการ ณ 30 มิ.ย. 64 ประมาณการ

4. ค่าใช้จ่ายโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ฯ
1. โครงการสร้างอาชีพ
100,000.00
เสริมให้แก่สมาชิก
สอ.กปส.จก.
2. โครงการสมาชิก
50,000.00
สัมพันธ์สัญจร
3. โครงการปรับปรุง
100,000.00
สวัสดิการให้
ครอบคลุมสมาชิก
ทุกกลุ่ม
4. โครงการประเมินผล
100,000.00
ความพึงพอใจ
ของสมาชิก
5. โครงการ
300,000.00
สหกรณ์เข้มข้น
สมาชิกเข้มแข็ง

(2562-2566) 				
38,487.00
100,000.00 - ลดรายจ่ายเพิม่ รายได้ให้แก่
สมาชิกและครอบครัว
0.00

50,000.00 - สัญจรให้ความรู้กับสมาชิก

0.00

100,000.00 - การปรับปรุงสวัสดิการ
ใช้งบประมาณจาก
ทุนสาธารณประโยชน์

30,000.00

0.00 - ประเมินผลทุก 2 ปี
(2562 , 2564 และ 2566)

0.00

300,000.00 - เป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา
อบรม สัมมนาสมาชิก
คณะกรรมการดำ�เนินการ
และเจ้าหน้าที่ ให้มีความรู้
ความเข้าใจหลักการและ
อุดมการณ์ของสหกรณ์
100,000.00 - โครงการนี้วัตถุประสงค์
หมือนการพัฒนาโปรแกรม
สหกรณ์ในงบลงทุนที่ตั้ง
ไว้แล้ว ห้ามใช้จ่ายซ้ำ�กัน
650,000.00
10,000.00 - เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ทีไ่ ม่อาจคาดการณ์ลว่ งหน้า
32,233,600.00

6. โครงการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
สอ.กปส.จก.

100,000.00

0.00

รวมค่าใช้จ่ายโครงการ (4)
5. ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

750,000.00
10,000.00

68,487.00
287.32

รวมทั้งสิ้น

33,718,600.00 23,876,541.37

หมายเหตุ 1. ขออนุมัติให้ใช้จ่ายได้ ดังนี้.-				
1.1 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน สามารถถัวจ่ายได้เฉพาะในหมวด ยกเว้น ดอกเบี้ยจ่าย
				 เงินรับฝากจากสมาชิก ให้จา่ ยตามจริง
			1.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ สามารถถัวจ่ายได้เฉพาะในหมวด ยกเว้น ค่ารักษาพยาบาล
ให้จ่ายตามจริง ไม่สามารถถัวจ่ายกับรายการอื่นได้
         
1.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สามารถถัวจ่ายได้เฉพาะในหมวด
1.4 ค่าใช้จ่ายโครงการตามยุทธศาสตร์ฯ  ใช้จ่ายได้เฉพาะในโครงการ  ไม่สามารถ
ถัวจ่ายข้ามโครงการได้
		
2. กรณีขึ้นปีบัญชีใหม่ ขออนุมัติใช้จ่าย 20% ของงบดำ�เนินการของปีบัญชีเดิม
			 ในแต่ละรายการ เพื่อให้งานประจำ�ดำ�เนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
สรุปประมาณการรายได้-ค่าใช้จ่าย ประจำ�ปีบัญชี 2565
(1 กรกฎาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565)

		
ปี 2564
ปี 2565
รายการ		
ผลการ		
หมายเหตุ
		
งบประมาณการ		
งบประมาณการ
			
ดำ�เนินการ
1. ประมาณการรายได้
2. ประมาณการค่าใช้จ่าย
3. กำ�ไรสุทธิ

97,743,000.00
33,718,600.00
64,024,400.00

96,734,761.41 97,544,000.00
23,876,541.37 32,233,600.00
72,858,220.04 65,310,400.00
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สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
รายละเอียดงบลงทุน ประจำ�ปีบัญชี 2565
( 1 กรกฎาคม 2564 - 30 มิถุนายน 2565)

		
ปี 2564
ปี 2565
		
งบประมาณ จ่ายจริง ประมาณการ
รายการ
			
ณ 30 มิ.ย. 64
ขอตั้ง

เหตุผลและ
ความจำ�เป็น

1. ครุภัณฑ์สำ�นักงาน				
1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์
200,000.00
0.00
200,000.00 - สำ�หรับจัดซื้อเครื่อง
					
คอมพิวเตอร์  เมื่อเครื่องเก่า
						 ไม่รองรับโปรแกรมสหกรณ์
							ที่ปรับปรุงใหม่ได้   และ
							จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุคสำ�หรับปฏิบัติงาน
นอกสถานที่
1.2 เครื่อง Printer
30,000.00
0.00
30,000.00 - สำ�หรับเครื่องพิมพ์
							แทนเครื่องที่ชำ�รุด
เสื่อมสภาพใช้งานเกิน 5 ปี  
1.3 โปรแกรมระบบ
100,000.00
0.00
300,000.00 - เป็นโปรแกรมระบบปฏิบตั กิ าร
ปฏิบัติการ
คอมพิ ว เตอร์ แ ละ/หรื อ
คอมพิวเตอร์
โปรแกรมสหกรณ์เฉพาะด้าน
		 และ/หรือโปรแกรม
ที่จำ�เป็นต้องใช้ในสหกรณ์
		 สหกรณ์เฉพาะด้าน
เพื่อรองรับกับสถานการณ์
						 ปัจจุบัน เพื่อให้บริการสมาชิก
							ผ่านระบบออนไลน์ได้ และ
ครอบคลุมความต้องการ
มากยิ่งขึ้น
1.4 อุปกรณ์ชุดสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์

0.00

0.00

200,000.00 - ชุดประชุมผ่านสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ สำ�หรับใช้
ในการประชุมผ่านระบบ
ออนไลน์ ทั้งการประชุม
คณะกรรมการดำ�เนินการ,
คณะอนุกรรมการ,
คณะทำ�งานของสหกรณ์
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ปี 2564
ปี 2565
		
งบประมาณ จ่ายจริง ประมาณการ
รายการ
			
ณ 30 มิ.ย. 64
ขอตั้ง
1.5 เครื่องสำ�รองไฟ
			
1.6 ค่าปรับปรุง
สำ�นักงาน

1.7 โต๊ะ-เก้าอี้
สำ�นักงาน
ของสหกรณ์
1.8 เครื่องอำ�นวย
ความสะดวก
รับรองสมาชิก
รวมทั้งสิ้น

80,000.00

0.00

1,500,000.00

0.00

เหตุผลและ
ความจำ�เป็น

80,000.00 - เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ให้กบั ข้อมูล เมือ่ เกิดกระแส
				ไฟฟ้าดับ หรือไฟฟ้ากระตุก
1,000,000.00
0.00 1,500,000.00 - ปรับปรุงห้องสำ�นักงาน
สหกรณ์ บริเวณที่ชำ�รุด
เนื่องจากใช้งานมานาน
เกิน 5 ปี และปรับปรุงห้อง
server ระบบสหกรณ์
ตามมาตรฐานสากล
40,000.00
0.00
40,000.00 - เพื่อใช้ใน งานสหกรณ์
ทดแทนของเดิมที่ชำ�รุด
เสื่อมสภาพ
50,000.00
0.00
50,000.00 - เพื่ออำ�นวยความสะดวก
เพื่อรับรองสมาชิก
5,100,000.00

หมายเหตุ
1. ให้สามารถถัวจ่ายระหว่างรายการได้   เฉพาะงบลงทุนตามประมาณการที่ขอตั้ง
2. ให้ดำ�เนินการได้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่แล้ว		
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แผนงานประจำ�ปีบัญชี 2565
รายการ
		

เป้าหมาย
ผลงานใน
ปีบัญชี 2564 ปีบัญชี 2564

เป้าหมาย
ปีบัญชี 2565

1. การเพิ่มสมาชิก
ยอดสมาชิกยกมาต้นปี

3,063.00

3,063.00

3,075.00

รับสมาชิกเพิ่มขึ้น

96.00

91.00

100.00

คาดว่าจะมีสมาชิกออก

74.00

79.00

80.00

3,085.00

3,075.00

3,095.00

865,887,680.00 865,887,680.00

918,813,930.00

รับเงินสะสมค่าหุ้นเพิ่ม

64,533,680.00 69,303,370.00

66,901,180.00

คาดว่าจะมีเงินสะสมค่าหุ้นถอน

(12,591,620.00) (16,377,120.00)

(14,874,300.00)

จะมีสมาชิก ณ วันสิ้นปี (คน)
2. การระดมทุนภายใน
เงินทุนเรือนหุ้น
เงินสะสมค่าหุ้นยกมาต้นปี

เงินสะสมค่าหุ้นสิ้นปี (บาท)

917,829,740.00 918,813,930.00 970,840,810.00

เงินรับฝากรวม
เงินรับฝากยกมาต้นปี
รับฝากเพิ่มระหว่างปี

600,283,771.83 600,283,771.83

678,880,160.83

119,018,260.34 156,401,836.86

142,000,000.00

เงินฝากถอนออกระหว่างปี

(110,202,032.17) (77,805,447.86) (107,380,160.83)

คงเหลือเงินรับฝากสิ้นปี (บาท)

609,100,000.00 678,880,160.83 713,500,000.00

แยกประเภทเงินรับฝาก
เงินรับฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์มั่นคง

600,000.00

482,831.06

500,000.00

2,500,000.00

3,169,093.67

3,200,000.00

600,000,000.00 667,028,236.10

700,000,000.00

สมาชิกมั่งคั่งฯ
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ
เงินฝากประจำ�
รวมรับเงินฝากตลอดปี
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6,000,000.00

8,200,000.00

9,800,000.00

609,100,000.00 678,880,160.83 713,500,000.00
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รายการ
		

เป้าหมาย
ผลงานใน
ปีบัญชี 2564 ปีบัญชี 2564

เป้าหมาย
ปีบัญชี 2565

3. การให้เงินกู้แก่สมาชิก
จำ�นวนเงินกู้รวม
เงินให้สมาชิกกู้ยกมาต้นปี
เงินให้สมาชิกู้ระหว่างปี

1,582,923,904.28 1,582,923,904.28 1,655,623,723.94
697,811,491.00

540,783,811.40

670,000,000.00

รับชำ�ระคืนเงินกู้ระหว่างปี
(580,465,319.28) (468,083,991.74) (490,423,723.94)
		 เงินให้สมาชิกกู้สิ้นปี (บาท)
1,700,270,076.00 1,655,623,723.94 1,835,200,000.00
แยกประเภทเงินให้สมาชิกกู้ (บาท)		
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน
ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน-โครงการพิเศษ
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ

200,000.00

168,000.00

200,000.00

19,000,000.00

11,596,800.00

15,000,000.00

950,000,000.00 856,687,336.46

950,000,000.00

ลูกหนี้เงินกู้สามัญ-ทุนเรือนหุ้น/
เงินรับฝาก

36,000,000.00

32,465,075.00

36,000,000.00

ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ

140,000,000.00 136,533,591.00

140,000,000.00

ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อคอมพิวเตอร์

12,000,000.00

6,950,184.16

12,000,000.00

ลูกหนีเ้ งินกูส้ ามัญเพือ่ สวัสดิการดำ�รงชีพ 180,000,000.00

161,863,518.00

180,000,000.00

ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อทัศนศึกษา

80,000,000.00

49,205,334.50

50,000,000.00

ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อสาธารณภัย

2,000,000.00

1,637,500.00

2,000,000.00

0.00

59,317,904.42

0.00

ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่อไถ่ถอนหนี้
สถาบันการเงิน
ลูกหนี้เงินกู้สามัญเพื่ออเนกประสงค์
		 รวม

281,070,076.00 339,198,480.40 450,000,000.00
1,700,270,076.00 1,655,623,723.94 1,835,200,000.00
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4.5 พิจารณากำ�หนดวงเงินซึง่ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
		 อาจกู้ยืมหรือค้ำ�ประกัน ประจำ�ปีบัญชี 2565
		ผูจ้ ดั การ  (นางสาวจิรารัตน์ สุนทรอาคเนย์) รายงานทีป่ ระชุมฯ  ดังนี้
ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด พ.ศ. 2543 ข้อ 17
กำ�หนดว่า “ที่ประชุมใหญ่อาจกำ�หนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ำ�ประกันสำ�หรับปีหนึ่ง ๆ ไว้
ตามทีจ่ �ำ เป็นและสมควรแก่การดำ�เนินงาน วงเงินซึง่ กำ�หนดดังว่านี้ต้องได้รบั ความเห็นชอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์}
ถ้าทีป่ ระชุมใหญ่ยงั มิได้ก�ำ หนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยงั มิได้ให้ความเห็นชอบ
วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำ�ประกันสำ�หรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืมหรือการค้ำ�ประกันสำ�หรับ
ปีก่อนไปพลาง”
ในการนี้ ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
ให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือการค้ำ�ประกันของสหกรณ์ พ.ศ. 2561 ข้อ 7.2.2 (1)
ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ถือใช้วงเงินการกู้ยืมของสหกรณ์ไม่เกิน 1.5 เท่าของ
ทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสำ�รองของสหกรณ์ ดังนั้น ปีบัญชี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด สามารถขอกำ�หนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำ�ประกันได้ 1.5 เท่า
ของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสำ�รองของสหกรณ์ (918,813,930+79,486,514.04 เท่ากับ
998,300,444.04 บาท)   คือไม่เกิน 1,497,450,666.06 บาท หรือ 1,497 ล้านบาท
(ปีบัญชี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด ได้รับความเห็นขอบ
จากนายทะเบียนสหกรณ์ให้กำ�หนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำ�ประกันไว้จำ�นวน 500 ล้านบาท)
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณากำ�หนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำ�ประกัน ประจำ�ปี
บัญชี 2565 จำ�นวน 500 ล้านบาท เท่ากับปีบัญชี 2564 เพื่อรองรับการดำ�เนินงาน
ของสหกรณ์ฯ และรักษาสภาพคล่อง ได้ตามความจำ�เป็นในการบริหารงานของสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด ต่อไป
		มติที่ประชุมใหญ่.......................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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4.6 พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและกำ�หนดค่าธรรมเนียม
		 ประจำ�ปีบัญชี 2565
		กรรมการและเลขานุการ  (นางทัศนียาพร ดวงแก้ว) รายงานทีป่ ระชุมใหญ่ ดังนี้
		กฎหมายและข้อบังคับ พ.ร.บ.สหกรณ์   พ.ศ. 2542  มาตรา 69  บัญญัติว่า                     
“ให้นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้งผู้สอบบัญชี เพื่อตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์
การตรวจสอบบัญชี นั้น ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป
และตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำ�หนด”
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด พ.ศ. 2543 ข้อ 24
กำ�หนดให้บัญชีสหกรณ์ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีรบั รองทัว่ ไป  และตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก�ำ หนด โดยผูส้ อบบัญชี
ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง
ในปีบญ
ั ชี 2565 มีผสู้ อบบัญชีเสนอบริการตรวจสอบบัญชีมายังสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด จำ�นวน 2 ราย โดยที่ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ
ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 พิจารณาแล้ว มีมติให้เสนอที่ประชุมใหญ่
พิจารณาคัดเลือก จำ�นวน 2 ราย คือ พันตำ�รวจเอกหญิงสมหมาย ลิ้มวัฒนาภรณ์  
เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และนางสาวกนกพร ชินาภิรมย์  เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
สำ�รอง
เพือ่ ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 69 และข้อบังคับสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด ข้อ 24 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด  
จึงได้พิจารณาจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์ สำ�หรับ
ปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยขอเสนอให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณาคัดเลือก
ผู้สอบบัญชีและกำ�หนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ ดังนี้
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รายละเอียดการเสนอบริการสอบบัญชี
1. ขอบเขตการปฏิบัติงาน

ชื่อผู้เสนอบริการสอบบัญชีสหกรณ์
รายที่ 1 พ.ต.อ.หญิงสมหมาย  ลิ้มวัฒนาภรณ์ รายที่ 2 น.ส.กนกพร ชินาภิรมย์
การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
การปฏิบัติงานสอดคล้องกับ
มาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบ มาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำ�หนด กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำ�หนด

2. การเข้าปฏิบัติงานผู้สอบบัญชี/
ผู้ช่วย
- ปีละ 3 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน
    - จำ�นวนครั้ง/วัน
- 4 คน
- จำ�นวนผู้ช่วย
70,000 บาทต่อปี
3. ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
- รายงานผลการตรวจสอบบัญชี
4. การรายงานผล
ระหว่างปีบัญชีรอบระยะเวลา
การตรวจสอบบัญชี
6 เดือน ให้สหกรณ์ทราบ
- รายงานการสอบบัญชีประจำ�ปี
ตามระเบียบกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์กำ�หนด
- ให้คำ�แนะนำ�ในการบริหาร
การเงินการบัญชี
- เข้าร่วมประชุมใหญ่/
ประชุมคณะกรรมการฯ
5. การเสนอบริการสอบบัญชี - ปฏิบัติตามระเบียบกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
หรือบุคคลอื่นเป็นผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ พ.ศ.2562 ข้อ 12
และ ข้อ 13

- ปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 3 วัน
- 4 คน
80,000 บาทต่อปี
- รายงานผลการตรวจสอบบัญชี
ระหว่างปีบัญชี รอบระยะเวลา
6 เดือน  ให้สหกรณ์ทราบ
- รายงานการสอบบัญชีประจำ�ปี
ตามระเบียบกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์กำ�หนด
- ให้คำ�แนะนำ�ในการบริหาร
การเงินการบัญชี
- เข้าร่วมประชุมใหญ่/
ประชุมคณะกรรมการฯ
- ปฏิบัติตามระเบียบกรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ ว่าด้วยการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
หรือบุคคลอื่นเป็นผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ พ.ศ.2562 ข้อ 12
และ ข้อ 13

		จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมใหญ่พจิ ารณาคัดเลือกผูส้ อบบัญชี และกำ�หนดค่าธรรมเนียม
ดังนี้
1. รายที่ 1 พันตำ�รวจเอกหญิงสมหมาย ลิ้มวัฒนาภรณ์ เป็นผู้สอบบัญชี
รับอนุญาตสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด และกำ�หนดค่าธรรมเนียม
การสอบบัญชีปีละ 70,000 บาท
2. รายที่ 2 นางสาวกนกพร ชินาภิรมย์ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำ�รอง
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด และกำ�หนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีปีละ
80,000 บาท
		มติที่ประชุมใหญ่.......................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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4.7 พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการและกำ�หนดค่าธรรมเนียม
		 ประจำ�ปีบัญชี 2565
		กรรมการและเลขานุการ   (นางทัศนียาพร  ดวงแก้ว)  รายงานทีป่ ระชุมใหญ่ ดังนี้
		กฎหมายและระเบียบ ตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 53 กำ�หนดให้
สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอก
เพื่อดำ�เนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แล้วทำ�รายงานเสนอที่ประชุมใหญ่
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด พ.ศ. 2543 ข้อ 84
กำ � หนดให้ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ เ ลื อ กตั้ ง สมาชิ ก หรื อ บุ ค คลภายนอกผู้ มี คุ ณ วุ ฒิ ค วามรู้
ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชี การเศรษฐกิจ หรือการสหกรณ์เป็น
ผูต้ รวจสอบกิจการของสหกรณ์เป็นการประจำ�ปีจ�ำ นวน ไม่เกิน 5 คน หรือหนึง่ นิตบิ คุ คล
		ข้อพิจารณา การตรวจสอบกิจการทั้งปวงของสหกรณ์เกี่ยวกับการเงิน
การบัญชี  การปฏิบัติการ  การบริหารระบบงานสารสนเทศ รวมทั้งการตรวจสอบ
ในด้านอื่น ๆ เป็นระบบควบคุมภายใน โดยผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ดังนั้น
เพือ่ ให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์
ต่อสมาชิกส่วนรวม  ในการประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ ครัง้ ที่ 11/2564 เมือ่ วันที่ 23
กรกฎาคม 2564 มีมติเห็นชอบเสนอชื่อผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปีบัญชี 2565
เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้ง จำ�นวน 2 ราย ดังนี้
รายการ
1. ขอบเขตการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ

รายที่ 1 น.ส.วารุณี  วุฒิสาร รายที่ 2 น.ส.สุภางค์ เวสารัสอารีย์กุล
ตามระเบียบนายทะเบียนกำ�หนด ตามระเบียบนายทะเบียนกำ�หนด

2. การเข้าปฏิบัติงานตรวจสอบ

เดือนละ 1 ครั้ง ๆ ละ 2-3 วัน

เดือนละ 1 ครั้ง ๆ ละไม่น้อยกว่า
2 วัน

3. การรายงานผลการตรวจสอบ รายงานทุกเดือน

รายงานทุกเดือน

4. ค่าธรรมเนียม
การตรวจสอบกิจการ

ตามระเบียบนายทะเบียนกำ�หนด
โดยขอรับค่าธรรมเนียมฯ เดือนละ
9,000 บาท รวมเป็นเงิน
108,000 บาทต่อปี

ตามระเบียบนายทะเบียนกำ�หนด
โดยขอรับค่าธรรมเนียมฯ เดือนละ
7,000 บาท รวมเป็นเงิน
84,000 บาทต่อปี

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการดำ�เนินการจัดทำ�เงื่อนไข/ข้อตกลงตามแนวทาง
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์
การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด

131
137

จึงเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ และกำ�หนด
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการ ดังนี้
1. รายที่ 1 น.ส.วารุณี วุฒิสาร เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์                       
กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด ประจำ�ปีบัญชี 2565 และกำ�หนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
กิจการ เดือนละ 7,000 บาท หรือ ปีละ 84,000 บาท
2. รายที่ 2 น.ส. สุภางค์  เวสารัสอารีย์กุล เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด ประจำ�ปีบัญชี 2565 สำ�รอง และกำ�หนด
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบกิจการ เดือนละ 9,000 บาท หรือ ปีละ 108,000 บาท
		มติที่ประชุมใหญ่.......................................................................................
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4.8 พิจารณาอนุมัติปิดบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน)
		 ส่วนลดน้ำ�มันบางจากเข้าทุนสำ�รองของสหกรณ์
		ผู้จัดการ (นางสาวจิรารัตน์ สุนทรอาคเนย์) เสนอที่ประชุมใหญ่ว่า
ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด ได้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
กับธนาคารกรุงไทย จำ�กัด ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
เลขที่ 068-1-04169-2 เพื่อฝากเงินส่วนลดน้ำ�มันบางจาก ซึ่งเป็นของสมาชิกสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด ตัง้ แต่ประมาณปี 2555 - จนถึงปัจจุบนั มียอดคงเหลือ
จำ�นวน 15,353.39 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยห้าสิบสามบาทสามสิบเก้าสตางค์)
ยังไม่รวมดอกเบี้ย โดยไม่มีรายการเคลื่อนไหว มาเป็นระยะเวลาหนึ่ง และไม่อาจทราบ
ได้ว่าเป็นส่วนของผู้ใด และที่ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 มีมติอนุมัติ
ให้ปิดบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ส่วนลดน้ำ�มันบางจากเข้าบัญชี
ทุนสำ�รองของสหกรณ์ นั้น
ในการนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด จึงเสนอที่ประชุม
ใหญ่สามัญประจำ�ปีบัญชี 2564 พิจารณาอนุมัติปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร
กรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
เลขที่ 068-1-04169-2 จำ�นวน 15,353.39 บาท (หนึง่ หมืน่ ห้าพันสามร้อยห้าสิบสามบาท
สามสิบเก้าสตางค์) ยังไม่รวมดอกเบี้ย โอนเข้าบัญชีทุนสำ�รองของสหกรณ์ต่อไป
		กฎหมายและข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
1. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 49 บัญญัติว่า “การรับเงิน
อุดหนุนหรือทรัพย์สินจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศหรือบุคคลอื่นใด
ถ้าการให้เงินอุดหนุนหรือทรัพย์นั้นกำ�หนดไว้ เพื่อการใดให้ใช้เพื่อการนั้น แต่ถ้ามิได้
กำ�หนดไว้ให้จัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้นเป็นทุนสำ�รองของสหกรณ์”
2. ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด ข้อ 28 กำ�หนดว่า
ที่มาแห่งทุนสำ�รอง นอกจากจัดสรรจากกำ�ไรสุทธิตามข้อ 27 แล้วบรรดาเงินอุดหนุน
หรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิได้กำ�หนดว่าให้ใช้เพื่อการใด ให้จัดสรรเงิน
อุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้นเข้าเป็นทุนสำ�รองของสหกรณ์
อนึ่ง จำ�นวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้อง
จนพ้นกำ�หนดอายุความก็ให้สมทบจำ�นวนเงินนั้นให้เป็นทุนสำ�รอง
การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
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จึ ง เสนอที่ ป ระชุ ม ใหญ่ เ พื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ ปิ ด บั ญ ชี เ งิ น ฝากออมทรั พ ย์
ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) ชื่อบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
เลขที่ 068-1-04169-2 จำ�นวน 15,353.39 บาท (หนึง่ หมืน่ ห้าพันสามร้อยห้าสิบสามบาท
สามสิบเก้าสตางค์) ยังไม่รวมดอกเบี้ย โอนเข้าบัญชีทุนสำ�รองของสหกรณ์ต่อไป
		มติที่ประชุมใหญ่.......................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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4.9 พิจารณาอนุมัติโอนเงินปันผลและเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
		 เข้าทุนสำ�รองของสหกรณ์
		ผู้จัดการ (นางสาวจิรารัตน์ สุนทรอาคเนย์) เสนอที่ประชุมว่า ตามมติ
ที่ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการฯ ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 มีมติ
มอบให้ ฝ่ายจัดการ ดำ�เนินการตรวจสอบที่อยู่ของสมาชิกที่มีเงินปันผลและเฉลี่ยคืน
ค้างจ่าย ปีบัญชี 2538-ปีบัญชี 2539 เพื่อติดต่อคืนเงินปันผลและเฉลี่ยคืน โดยให้ขอ
คัดสำ�เนาทางทะเบียนราษฎร์ ซึ่งต้องใช้หมายเลขบัตรประจำ�ตัวประชาชน 13 หลัก
ประกอบการขอคัดสำ�เนาที่อยู่ นั้น
ในการนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด ได้ด�ำ เนินการตรวจสอบ
รายละเอียดประวัติการเป็นสมาชิกแล้วปรากฏว่า ไม่มีหลักฐานใบสมัครและประวัติ
ในทะเบียนฐานข้อมูล จึงไม่สามารถขอคัดสำ�เนาที่อยู่ได้ และที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำ�เนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 23
กรกฎาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้นำ�เงินปันผลและเฉลี่ยคืนค้างจ่าย ปีบัญชี 2538 ปีบัญชี 2539 ซึ่งตั้งบัญชีค้างจ่ายไว้เป็นเวลานานเกิน 5 ปี โอนเข้าเป็นทุนสำ�รองของ
สหกรณ์ เป็นเงินจำ�นวน 19,967.37 บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาท
สามสิบเจ็ดสตางค์) ตามรายละเอียด ดังนี้
ปี
ชื่อ-สกุล
เงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน          รวม
ปี 2538
ปี 2538
ปี 2538
ปี 2538
ปี 2539

นายพรชัย ภาสิริภักดี               196.67
น.ส.สุวรรณี ศรอริยภรณ์               650.00            95.20
นายประมูล  โชติวรรณ               284.38              2.00
ยอดคงเหลือไฟไหม้
          12,590.23        5,812.89
นายโชคดี เขียวเสน
               214.00           122.00
                   รวม
         13,935.28        6,032.09

196.67
745.20
286.38
18,403.12
336.00
19,967.37

		กฎหมายและข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
1. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 49 บัญญัติว่า "การรับเงิน
อุดหนุนหรือทรัพย์สินจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศหรือบุคคลอื่นใด
ถ้าการให้เงินอุดหนุนหรือทรัพย์นั้นกำ�หนดไว้ เพื่อการใดให้ใช้เพื่อการนั้น แต่ถ้ามิได้
กำ�หนดไว้ให้จัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้นเป็นทุนสำ�รองของสหกรณ์"
2. ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด ข้อ 28 กำ�หนดว่า
การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
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ที่มาแห่งทุนสำ�รอง นอกจากจัดสรรจากกำ�ไรสุทธิตามข้อ 27 แล้วบรรดาเงินอุดหนุน
หรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิได้กำ�หนดว่าให้ใช้เพื่อการใด ให้จัดสรรเงิน
อุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้นเข้าเป็นทุนสำ�รองของสหกรณ์
อนึ่ง จำ�นวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้อง
จนพ้นกำ�หนดอายุความก็ให้สมทบจำ�นวนเงินนั้นให้เป็นทุนสำ�รอง
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัตินำ�เงินปันผลและเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
ปีบัญชี 2538- ปีบัญชี 2539 เป็นเงินจำ�นวน 19,967.37 บาท โอนเข้าเป็นทุนสำ�รอง
ของสหกรณ์
		มติที่ประชุมใหญ่.......................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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4.10 พิจารณาอนุมัติโอนเงินรอจ่ายคืนเข้าทุนสำ�รองของสหกรณ์
		ผูจ้ ดั การ  (นางสาวจิรารัตน์ สุนทรอาคเนย์) เสนอทีป่ ระชุมว่า ด้วย สหกรณ์
ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด ได้ตั้งบัญชีเงินรอจ่ายคืน ตั้งแต่ ปี 2547 - ปี 2558
มียอดเงินจำ�นวน 37,697 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) เป็นระยะ
เวลาเกิน 5 ปี โดยไม่มีสมาชิกรายใดมาแจ้งความจำ�นงขอรับ และไม่อาจทราบได้ว่าเป็น
ของสมาชิกรายใด ที่ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 23
กรกฎาคม 2564 จึงมีมติอนุมัติให้นำ�เงินรอจ่ายคืน จำ�นวน 37,697 บาท
(สามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) โอนเข้าบัญชีทุนสำ�รองของสหกรณ์
ตามคำ�แนะวิธีปฏิบัติกรณีเงินรอจ่ายคืนค้างจ่ายเป็นระยะเวลานานของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ (หนังสือที่ กษ 0404/5705 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2543)
		กฎหมายและข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
1. พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 49 บัญญัติว่า “การรับเงิน
อุดหนุนหรือทรัพย์สินจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศหรือบุคคลอื่นใด
ถ้าการให้เงินอุดหนุนหรือทรัพย์นั้นกำ�หนดไว้ เพื่อการใดให้ใช้เพื่อการนั้น แต่ถ้ามิได้
กำ�หนดไว้ให้จัดสรรเงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้นเป็นทุนสำ�รองของสหกรณ์”
2. ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด ข้อ 28 กำ�หนดว่า
ที่มาแห่งทุนสำ�รอง นอกจากจัดสรรจากกำ�ไรสุทธิตามข้อ 27 แล้วบรรดาเงินอุดหนุน
หรือทรัพย์สินที่มีผู้ยกให้สหกรณ์ ถ้าผู้ยกให้มิได้กำ�หนดว่าให้ใช้เพื่อการใด ให้จัดสรร
เงินอุดหนุนหรือทรัพย์สินนั้นเข้าเป็นทุนสำ�รองของสหกรณ์
อนึ่ง จำ�นวนเงินซึ่งสหกรณ์พึงจ่ายแก่บุคคลใดก็ตาม ถ้าไม่มีการเรียกร้อง
จนพ้นกำ�หนดอายุความก็ให้สมทบจำ�นวนเงินนั้นให้เป็นทุนสำ�รอง
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อพิจารณาอนุมัติให้นำ�เงินรอจ่ายคืน จำ�นวน
37,697 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทถ้วน) โอนเข้าบัญชีทุนสำ�รอง
ของสหกรณ์ต่อไป
		มติที่ประชุมใหญ่.......................................................................................
....................................................................................................................................
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องเพื่อทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อทราบ
5.1 รับทราบจำ�นวนสมาชิกเข้าใหม่และลาออก ประจำ�ปีบัญชี 2564
		 (1 กรกฎาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564)
		กรรมการและเลขานุการ (นางทัศนียาพร   ดวงแก้ว) รายงานที่ประชุมใหญ่  
ดังนี้
ในวันสิ้นสุดของปีบัญชี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
มีสมาชิกทั้งสิ้น  3,075 คน
สมาชิก  ณ  วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
บวก สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี
หัก สมาชิกที่ลาออกระหว่างปี
หัก สมาชิกที่เสียชีวิตระหว่างปี
หัก สมาชิกขาดสมาชิกภาพตามข้อบังคับ
ดังนั้น สมาชิก  ณ  วันที่ 30 มิถุนายน 2564

จำ�นวน
3,063 คน
จำ�นวน     
90 คน
จำ�นวน      
60 คน
จำ�นวน
18 คน
จำ�นวน
- คน
จำ�นวน
3,075 คน

จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อโปรดทราบ
		มติที่ประชุมใหญ่……………………………………………......................………………….....
………………………………………………………………………………………………………………….....................…
…………………………………………………………………….……………………………………………………………………
………………………………………………………………….………………………………………………………………………
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5.2 รับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำ�ปีบัญชี 2564
		ผู้ตรวจสอบกิจการ  (นางนุชนาถ  ศิริกาญจนพงศ์)  รายงานที่ประชุมใหญ่ว่า   
ตามมติทป่ี ระชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีบญ
ั ชี 2563 เมือ่ วันศุกร์ท่ี 25 กันยายน 2563 ได้เลือก
ข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์   ซึ่งข้าพเจ้าได้ตรวจสอบตามอำ�นาจหน้าที่
ที่กำ�หนดไว้ในข้อ 86 แห่งข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด  
พ.ศ. 2543 ทุกประการ  
(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุมแนบท้าย)
จึงเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ
		มติที่ประชุมใหญ่.......................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
สำ�หรับปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
..........................................
เรียน ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2563  เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ได้มีมติ
เลือกตั้งข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบกิจการประจำ�ปีทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
นั้น ข้าพเจ้าได้ทำ�การตรวจสอบเป็นประจำ�ทุกเดือน และได้เสนอผลการตรวจสอบ
ต่อคณะกรรมการดำ�เนินการแล้วนั้น ข้าพเจ้าขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการประจำ�ปี
2564 โดยสรุปดังต่อไปนี้
		

1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
ตามหลักการบริหารทั่วไป
1.2 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำ�เนินการ
1.3 เพื่ อ ตรวจสอบติ ด ตามและประเมิ น ผลการดำ � เนิ น งานของสหกรณ์
และอื่น ๆ
		

2. ขอบเขตของการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกำ�หนดของสหกรณ์
2.3 ตรวจสอบการดำ�เนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบและมติ
ที่ประชุม
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดำ�เนินการตามแผนงาน
และงบประมาณที่กำ�หนดไว้
		 3. ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
		 3.1 ด้านบริหารงานทั่วไป
สหกรณ์มีการกำ�หนดนโยบายการดำ�เนินงานด้านต่าง ๆ ไว้เหมาะสม
มีการประมาณการรายได้และงบประมาณรายจ่ายอย่างชัดเจน
          - มีการประชุมคณะกรรมการอำ�นวยการและคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ
เพื่อเสนอผลการดำ�เนินงานในการประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการเป็นประจำ�ทุกเดือน
และมีการติดตามเร่งรัดลูกหนี้ที่มีปัญหา
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				 - การบริหารงานเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับและมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการ
รวมทั้งมติ ที่ประชุมใหญ่ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์มีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่ได้ตามที่
กำ�หนดและตามที่ได้รับมอบหมาย
			 3.2 ด้านการบัญชี
      - เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชี มีครบถ้วนพอถือใช้เป็น
หลักฐานการบันทึกบัญชีได้
- สหกรณ์ใช้บนั ทึกบัญชีดว้ ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษทั โซแอ็ทโซลูชน่ั
จำ�กัด ซึ่งมีความเหมาะสมเพียงพอแก่การปฏิบัติงาน มีระบบรักษาความปลอดภัย
ของข้อมูลดี พอควร พร้อมการจัดทำ�บัญชีย่อยและทะเบียนต่าง ๆ เช่น ลูกหนี้เงินกู้  
เงินรับฝาก ทุนเรือนหุ้น จากโปรแกรมฯ ซึ่งเรียบร้อยเป็นปัจจุบันและมียอดตรงกัน
กับบัญชีคุมยอด
- ฝ่ า ยจั ด การได้ จั ด ทำ � และเสนอรายงานทางบั ญ ชี ต ลอดจนเสนอ
ความเคลื่อนไหว  ทางการเงินต่อคณะกรรมการเป็นประจำ�ทุกเดือน
			 3.3 ด้านการเงิน
สหกรณ์ก�ำ หนดโดยให้เก็บรักษาเงินสดไว้ได้ไม่เกินวันละ 100,000.00 บาท               
ณ วันสิ้นปีสหกรณ์ไม่มีเงินสดคงเหลือ ถูกต้องตรงตามบัญชี ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ
ว่าด้วยการรับ–จ่ายและเก็บรักษาเงินสด การใช้จ่ายเงินต่าง ๆ ของสหกรณ์ส่วนใหญ่
เป็นไปตามงบประมาณรายจ่ายทีต่ ง้ั ไว้ และได้จา่ ยไปเพือ่ กิจการของสหกรณ์และสมควร
ด้วยเหตุผล
			 3.4 ด้านการดำ�เนินงาน
สหกรณ์มีสมาชิกเมื่อต้นปี จำ�นวน 3,063 คน เพิ่มขึ้นระหว่างปี
จำ�นวน 90 คน ลาออกจำ�นวน 78 คน สมาชิกคงเหลือวันสิ้นปี จำ�นวน 3,075 คน
ณ  วันสิน้ ปีสหกรณ์มที นุ ดำ�เนินงานทัง้ สิน้ จำ�นวน 1,767,342,296.65 บาท
ในรอบปีสหกรณ์มีรายได้ทั้งสิ้น จำ�นวน 96,734,761.41 บาท และมีค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
จำ�นวน 23,876,541.37 บาท เป็นผลให้มีกำ�ไรสุทธิ จำ�นวน 72,858,220.04 บาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำ�นวน 7,205,986.24 บาท  เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.98
		 3.5 ด้านการให้เงินกู้
ระหว่างปีสหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก 3 ประเภท จำ�นวน 2,313 สัญญา
เป็นเงินจำ�นวน 531,461,189.20 บาท  ประกอบด้วย
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เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 1,128  สัญญา จำ�นวนเงิน 56,939,800.00 บาท
เงินกู้สามัญ
1,182  สัญญา จำ�นวนเงิน 468,221,389.20 บาท
เงินกู้พิเศษ        
3   สัญญา จำ�นวนเงิน 6,300,000.00 บาท

ณ วันสิ้นปีมีลูกหนี้เงินกู้คงเหลือทั้งสิ้น จำ�นวน 1,656,151,817.89 บาท
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จำ�นวน 71,832,415.77 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.53  ประกอบด้วย
				 ลูกหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
จำ�นวนเงิน   11,764,800.00  บาท
ลูกหนี้เงินกู้สามัญ
จำ�นวนเงิน 1,507,853,426.89  บาท
            
ลูกหนี้เงินกู้พิเศษ
จำ�นวนเงิน       136,533,591.00  บาท
การจ่ายเงินกู้ให้สมาชิก มีสัญญาเงินกู้และการค้ำ�ประกันถูกต้องและ
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกูแ้ ก่สมาชิก และมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ
ของสหกรณ์
			 3.6 ด้านเงินรับฝาก
สหกรณ์รับฝากเงินจากสมาชิก 3 ประเภท การรับฝากและจ่ายคืน
เงินฝากเป็นไปตามระเบียบที่สหกรณ์กำ�หนด ดังนี้
ออมทรัพย์
    ออมทรัพย์พิเศษ
ประจำ� 24 เดือน
คงเหลือยกมาต้นปี 2,882,249.09
591,165,553.65
5,100,000.00   
รับฝากระหว่างปี        3,354,968.71
153,917,705.64
8,855,124.75
ถอนระหว่างปี
2,585,293.17
78,055,023.19
5,755,124.75
คงเหลือสิ้นปี
3,651,924.63
667,028,236.10
8,200,000.00
จำ�นวนบัญชีวันสิ้นปี   1,378   บัญชี
1,091  บัญชี
8  บัญชี
		 3.7 ด้านการลงทุน
สหกรณ์ลงทุนในหุ้น ชสอ. จำ�นวน 3,113,500.00 บาท และหุ้นบริษัท
สหประกันชีวิต จำ�กัด จำ�นวน 200,000.00 บาท การลงทุนของสหกรณ์เป็นไปตามที่
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติกำ�หนด
			 3.8 ด้านทุนต่าง ๆ ของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น มียอดยกมาต้นปี จำ�นวน 865,887,680.00 บาท เพิ่มขึ้น
ระหว่างปี จำ�นวน 69,303,370.00 บาท  ลดลงระหว่างปี จำ�นวน 16,377,120.00 บาท
คงเหลือวันสิ้นปี จำ�นวน 918,813,930.00 บาท
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ทุนสำ�รอง มียอดยกมาต้นปี จำ�นวน 72,175,222.24 บาท จัดสรรเพิ่ม
ระหว่างปี จำ�นวน 7,311,291.80  บาท   คงเหลือวันสิ้นปี จำ�นวน 79,486,514.04 บาท
ทุนสะสมต่าง ๆ มียอดยกมาต้นปี จำ�นวน 9,630,492.73 บาท
ระหว่างปีจัดสรรเพิ่ม จำ�นวน 2,032,000.62 บาท และได้จ่ายทุนต่าง ๆ ไป จำ�นวน
2,966,700.00 บาท ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ และมติที่ประชุมคณะกรรมการดำ�เนินการ
อนึ่ง ในระหว่างการเข้าตรวจสอบกิจการประจำ�เดือนแต่ละครั้งได้รับ
ความสะดวก และความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สหกรณ์ และคณะกรรมการดำ�เนินการ
เป็นอย่างดี รวมทัง้ ได้พจิ ารณาแก้ไขข้อบกพร่องตามทีผ่ ตู้ รวจสอบกิจการได้ให้ขอ้ สังเกตไว้
จึงขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
ด้วย  ที่ได้ให้ความไว้วางใจเลือกข้าพเจ้าเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์

(นางนุชนาถ ศิริกาญจนพงศ์)
ผู้ตรวจสอบกิจการ

23 ซ.ติวานนท์ 25 แยก 29   
อ.เมือง   จ.นนทบุรี   11000
โทร. 0-2588-2502 , 087-0336907   
วันที่  4  สิงหาคม  2564
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จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อโปรดทราบ
		มติที่ประชุมใหญ่.......................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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5.3 รับทราบรายงานผลการดำ�เนินงานของสหกรณ์ ประจำ�ปีบัญชี 2564
ผู้จัดการ (นางสาวจิรารัตน์ สุนทรอาคเนย์) รายงานที่ประชุมว่าใน
ปีบญ
ั ชี 2564 ทีผ่ า่ นมาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด มีผลการดำ�เนินงาน
สรุปได้ ดังนี้
		

1. การปรับปรุงระเบียบ ประกาศ สอ.กปส.จก. ประจำ�ปีบญ
ั ชี 2564
สหกรณ์ฯ ได้มีการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบ ประกาศที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกและเกิด
ความชัดเจนในทางปฏิบัติ เป็นไปตามกฎ ระเบียบ และประกาศที่นายทะเบียนกำ�หนด
ดังนี้
1) ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
     - ระเบียบฯ ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ. 2564 ลงวันที่
23 เมษายน 2564
2) ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
      - ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญทั่วไป พ.ศ. 2564
ลงวันที่ 15 มกราคม 2564
- ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อ
สวัสดิการดำ�รงชีพ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
       - ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อ
ทัศนศึกษา พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
       - ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อ
ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกผู้ประสบสาธารณภัย พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 3
กุมภาพันธ์ 2564
- ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการหักเงินซึ่งสมาชิกต้องรับผิด
ต่อสหกรณ์ ลงวันที่ 23 เมษายน 2564
- ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564
     - ประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการให้เงินกู้ทุกประเภทแก่สมาชิก
พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564
       - ประกาศฯ เรือ่ ง หลักเกณฑ์วา่ ด้วยการให้เงินกูส้ ามัญโครงการพิเศษ
เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564
      - ประกาศฯ เรือ่ ง หลักเกณฑ์วา่ ด้วยการปรับโครงสร้างหนีเ้ งินกูพ้ เิ ศษ
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ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
     - ประกาศฯ เรื่อง การขอรับสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกผู้ติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVUD-19) ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
		2. การฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิก คณะกรรมการดำ�เนินการ และ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์
สหกรณ์ฯ ได้ด�ำ เนินการให้กรรมการเข้าร่วมประชุมและอบรมสัมมนา ดังนี้
2.1 การอบรมสัมมนาและดูงาน
   - การศึกษาดูงาน “เที่ยวเพื่อชาติสำ�หรับสหกรณ์” ระหว่างวันที่
16 -18 ตุลาคม 2563 ณ Mandawee Resort And Spa จังวัดกระบี่
- หลักสูตร “การเงิน การบัญชี และการบริหาร สำ�หรับกรรมการ
ดำ�เนินการ และผุ้จัดการสหกรณ์” ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม และ 5 - 8
ตุลาคม 2563 ณ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด อำ�เภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี
- หลักสูตร “การฟ้องร้องคดีและประนอมหนีอ้ ย่างมีชน้ั เชิง” (กฎกระทรวงฯ
ฉบับใหม่) วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563
- หลักสูตร “คณะกรรมการดำ�เนินการมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 6-8
มกราคม 2564 ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์-สไตล์ลิช คอนเวนชั่น อำ�เภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี
   - หลักสูตร “คณะกรรมการอำ�นวยการ และคณะกรรมการเงินกู้
ระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมดวงตะวัน อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
      - เรื่อง “รู้ทันกฎหมายใหม่เข้าใจหลักการสหกรณ์” และฝึกอาชีพ
เสริมออนไลน์ “เสริมรายได้ช่วงโควิดด้วยธุรกิจออนไลนฺ” วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพฯ
      - การศึกษาดูงานการกู้เงินฉุกเฉินผ่านระบบ ATM วันศุกร์ที่ 11
มิถุนายน 2564 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำ�กัด
2.2 การประชุมร่วมกับสหกรณ์และหน่วยงานอื่น
    - การประชุมใหญ่สามัญ ประจำ�ปี 2563 สันนิบาตสหกรณ์
แห่งประเทศไทย วันที่ 10 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง Diamonal Hall ชั้น 5 โรงแรมเอเซีย
แอร์พอร์ต ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต ลำ�ลูกกา จังหวัดปทุมธานี
    - การประชุมแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงการดำ�เนินงานและ
การกำ�กับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564
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- การประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ บริษทั สหประกันชีวติ จำ�กัด วันที่ 8
เมษายน 2564  ณ ห้องประชุมโรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถ.กำ�แพงเพชร 6
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
		 3. การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกและทุนสาธารณประโยชน์
			 3.1 การใช้ทุนสวัสดิการสมาชิก
      
ในรอบปีบัญชี 2564 สหกรณ์ฯ ได้จัดสรรกำ�ไรเป็นทุนสวัสดิการ
ให้แก่สมาชิก ในโอกาสครบรอบวันเกิด และกรณีสมาชิก บิดา มารดา บุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะถึงแก่กรรม ดังนี้
		 ยอดยกมา ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
		บวก จัดสรรเพิ่ม
รวมเงินสวัสดิการทั้งสิ้น
		หัก จ่ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิก
คงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
รายละเอียดประกอบการจ่ายเงินทุนสวัสดิการสมาชิก
				
รายการ
เงินเพื่อการศพสมาชิก
เงินเพื่อการศพบิดา มารดา คู่สมรส บุตร ของสมาชิก
เงินสวัสดิการครบรอบวันเกิดสมาชิกอายุ 36/48/60 ปี
เงินสวัสดิการครบรอบวันเกิดสมาชิกเกษียณราชการ
อายุครบ 61 ปีขึ้นไป
รวม

826,012.85
1,800,000.00
2,626,012.85
2,196,400.00
429,612.85

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

จำ�นวนเงิน (บาท)
1,650,000.00
273,000.00
104,200.00
169,200.00
2,196,400.00

			3.2 การใช้ทุนสาธารณประโยชน์
ในปีบัญชี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำ�กัด
ได้จดั สรรกำ�ไรไว้เป็นทุนสาธารณประโยชน์ เช่น ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก เงินบริจาค
ช่วยเหลือผูป้ ระสบสาธารณภัยภัย เงินบริจาคการกุศล และอืน่ ๆ ตามความเหมาะสม ดังนี้
		 ยอดยกมา ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
1,893,767.75 บาท
		บวก จัดสรรเพิ่ม
122,000.62 บาท
รวมเป็นเงินทุนทั้งสิ้น
2,015,768.37 บาท
		หัก จ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์
670,300.00 บาท
คงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564
1,345,468.37 บาท
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รายละเอียดประกอบการจ่ายเงินทุนสาธารณประโยชน์
				
รายการ
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
เงินค่าพวงหรีดสมาชิกเสียชีวิต
เงินบริจาคสนับสนุนและทำ�บุญร่วมกับหน่วยงาน
ของกรมประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ
เงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยธรรมชาติ
เงินช่วยเหลือผู้ได้รับอันตราย หรือ ป่วยจนพิการ
เงินช่วยเหลือสมาชิกติดเชื้อไวรัส โควิด-19
			
รวม

จำ�นวนเงิน (บาท)
493,800.00
4,000.00
9,500.00
112,000.00
35,000.00
16,000.00
670,300.00

จึงขอเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อโปรดทราบ
		มติที่ประชุมใหญ่.......................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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ตารางผลการดำ�เนินงานเปรียบเทียบ 3 ปี
รายละเอียด
		
		

จำ�นวนสมาชิก (คน)

ปี 2562
ปี 2563
ปีงาน 2564		
ณ 30 มิถุนายน 2562 ณ 30 มิถุนายน 2563 ณ 30 มิถุนายน 2564
3,051

3,563

3,075

1. สินทรัพย์รวม

1,537,821,659.38 1,622,349,988.12 1,767,342,296.65   

     1.1 เงินให้สมาชิกกู้

1,432,391,774.50 1,579,759,580.49 1,652,007,870.19

     1.2 เงินลงทุน
1.2.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร

56,119,614.31

36,198,823.12

109,152,252.44

1.2.2 เงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาว

3,283,500.00

3,283,500.00

3,313,500.00   

46,026,770.57

3,108,084.51

2,868,674.02

     1.3 สินทรัพย์อื่น
2. หนี้สินรวม
    2.1 เงินกู้ยืม
    2.2 เงินรับฝากจากสมาชิก
    2.3 หนี้สินอื่น

582,684,255.47 609,004,359.35 687,487,839.22    
-

-

-   

574,834,663.40 603,745,899.35 678,880,160.83  
7,849,592.07

5,258,460.00

8,607,678.39   

3. ทุนของสหกรณ์

955,137,403.91 1,013,345,628.77 1,079,854,457.43

    3.1 ทุนเรือนหุ้น

817,816,580.00 865,887,680.00

918,813,930.00   

    3.2 ทุนสำ�รอง

65,214,661.61

72,175,222.24

79,486,514.04   

    3.3 ทุนสะสมอื่น ๆ

9,250,249.42

9,630,492.73

8,695,793.35

    3.4 กำ�ไรสุทธิ

62,855,912.88

65,652,233.80

72,858,220.04   

4. รายได้

86,696,515.07

92,673,910.48

96,734,761.41

85,037,702.74

91,304,067.00

96,663,697.00  

-

-

-

1,658,812.33

1,369,843.48

71,064.41   

5. ค่าใช้จ่าย

23,840,602.19

27,021,676.68

23,876,541.37  

     5.1 ดอกเบี้ยจ่าย

17,242,990.13

16,877,582.11

16,159,035.16

    5.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

6,597,612.06

10,144,094.57

7,717,506.21

4.1 ดอกเบี้ยรับจากเงินให้สมาชิกกู้
    4.2 ดอกเบีย้ รับจากเงินฝากสหกรณ์อน่ื
    4.3 รายได้อื่น
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เอกสารแทรก
การเปิดเผยผลประโยชน์
และหรือค่าตอบแทนกรรมการ
ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการดำ�เนินงาน
และการกำ�กับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564
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เอกสารแทรก
การเปิดเผยผลประโยชน์และหรือค่าตอบแทนกรรมการ
ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการดำ�เนินงานและการกำ�กับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564
-------------

ด้วย สำ�นักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 มีหนังสือที่ กษ
1109/1070 ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 แจ้งเรื่อง แนะนำ�แนวทางปฏิบัติในการแสดง
รายละเอียดผลประโยชน์และค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำ�นาจในการ
จัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
สามารถปฏิบัติตามกฎกระทรวง ว่าด้วยการดำ�เนินงานและการกำ�กับดูแลสหกรณ์
ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ข้อ 14 (1) และ (4)
ข้อ 14 ในการประชุมใหญ่ นอกจากเรือ่ งทีแ่ จ้งให้ทป่ี ระชุมใหญ่ทราบเป็นปกติแล้ว
สหกรณ์ต้องแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ทราบในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) ผลประโยชน์และค่าตอบแทนทีก่ รรมการ ผูจ้ ดั การ ผูม้ อี �ำ นาจในการ
จัดการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์ ได้รับจากสหกรณ์นั้นในรอบปีบัญชีที่ผ่าน โดยให้
สหกรณ์แสดงรายละเอียดดังกล่าวเป็นรายบุคคลรายงานประจำ�ปี
ฯลฯ
(4) รายการอื่นตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศกำ�หนด
ฯลฯ
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ลำ�ดับ
ชื่อ - สกุล
			
1 นางพิชญา เมืองเนาว์
2 นายกิตติศักดิ์  หาญกล้า
3 นายวิรัช  โต๊ะถม
4 นายศรีเมือง จันตะศรี
5 นายสมบัติ  จันทร์เพ็ง
6 นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์
7 นางทัศนีย์  ผลชานิโก
8 นายวิเชียร  นุ่นรอด
9 นายชัยวัน  เพชรจิระวรพงศ์
10 นายพรพิทักษ์  แม้นศิริ
11 นายวีระพงษ์  ไวทยวงศ์สกุล
12 นางปรีห์กมล  ถนอมศักดิ์ชัย
13 นางจรรยา  อัมหิรัญ
14 นายพศิน  ชุติกชุษณพงศ์
15 นายอาทร  จันทร์พิลา
16 นายพุทธาสิทธิ์  จันทร์เต็ม
17 นายคีรีวัฒน์  อ้นพร้อม
18 นายโสภณ  เคี่ยมการ
19 นางนวพรรณ ไชยวรรณ อุทัยยศ
20 นายประจวบ  หวันวิเศษ
21 นางทัศนี  เรืองหิรัญ
22 นางสาวจิรารัตน์  สุนทรอาคเนย์
23 นายวิเชียร  สุภายุทธ

ประธานกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 30
รองประธานกรรมการดำ�เนินการ คนที่ 1
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
ประธานกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 31
รองประธานกรรมการดำ�เนินการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการดำ�เนินการ คนที่ 2
รองประธานกรรมการดำ�เนินการ คนที่ 3
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ (ค่าตอบแทนเลขานุการ ชุดที่ 30)
กรรมการ (ค่าตอบแทนกรรมการและผู้จัดการ)
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก (ค่าตอบแทน)
กรรมการและเลขานุการ (ค่าตอบแทน)
ผู้จัดการ สอ.กปส.จก.
ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย
(อนุกรรมการพิจารณา ร่างฯ)

ตำ�แหน่ง

475,361.30

767,368.40

476,299.29

23,100.00

350,300.00

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 				
เงินเดือน/ค่าจ้าง
โบนัส
ค่าพาหนะ ค่าลงทะเบียบอบรม ค่าเบี้ยประชุม
93,707.60
-   
-   
7,200.00
-    90,707.60
9,296.00
-   
7,600.00
-    83,707.60
5,696.00
-   
7,900.00
-    83,707.60
10,200.00
-   
6,200.00
-    83,707.60
12,290.00
-   
8,400.00
-    83,707.60
16,850.00
-   
4,700.00
-   
-   
-   
-    17,000.00
-    90,707.60
75,600.00
1,800.00
24,900.00
-   
-    67,800.00
-    24,200.00
-    90,707.60
33,602.00
-    20,000.00
-   
-   
-   
-    25,800.00
-    83,707.60
4,750.00
-    23,400.00
5,000.00
83,707.60
-   
-    22,400.00
151,400.00
83,707.60
3,000.00
-    30,600.00
-   
-    23,680.00
-    17,800.00
-    83,707.60
63,640.29
-    15,300.00
-   
-   
31,472.00
-    16,800.00
-   
-    37,205.00
-    17,000.00
-    83,707.60
64,900.00
12,300.00
25,900.00
11,200.00
83,707.60
-   
9,000.00
35,500.00
12,600.00
83,707.60
62,750.00
-    25,200.00
295,161.30
-   
600.00
-   
800.00
-   
-   
7,300.00
-   
7,700.00

การเปิดเผยผลประโยชน์และหรือค่าตอบแทนกรรมการ
ประจำ�ปีบัญชี 2564

2,092,428.99

100,907.60
107,603.60
97,303.60
100,107.60
104,397.60
105,257.60
17,000.00
193,007.60
92,000.00
144,309.60
25,800.00
111,857.60
111,107.60
268,707.60
41,480.00
162,647.89
48,272.00
54,205.00
186,807.60
139,407.60
184,257.60
296,561.30
15,000.00

รวม
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ลำ�ดับ
ชื่อ - สกุล
			
1 นางพิชญา เมืองเนาว์
2 นายกิตติศักดิ์  หาญกล้า
3 นายวิรัช  โต๊ะถม
4 นายศรีเมือง จันตะศรี
5 นายสมบัติ  จันทร์เพ็ง
6 นางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์
7 นางทัศนีย์  ผลชานิโก
8 นายวิเชียร  นุ่นรอด
9 นายชัยวัน  เพชรจิระวรพงศ์
10 นายพรพิทักษ์  แม้นศิริ
11 นายวีระพงษ์  ไวทยวงศ์สกุล
12 นางปรีห์กมล  ถนอมศักดิ์ชัย
13 นางจรรยา  อัมหิรัญ
14 นายพศิน  ชุติกชุษณพงศ์
15 นายอาทร  จันทร์พิลา
16 นายพุทธาสิทธิ์  จันทร์เต็ม
17 นายคีรีวัฒน์  อ้นพร้อม
18 นายโสภณ  เคี่ยมการ
19 นางนวพรรณ ไชยวรรณ อุทัยยศ
20 นายประจวบ  หวันวิเศษ
21 นางทัศนี  เรืองหิรัญ
22 นางสาวจิรารัตน์  สุนทรอาคเนย์
23 นายวิเชียร  สุภายุทธ

2. ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน

ประธานกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 30
รองประธานกรรมการดำ�เนินการ คนที่ 1
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
ประธานกรรมการดำ�เนินการ ชุดที่ 31
รองประธานกรรมการดำ�เนินการ คนที่ 1
รองประธานกรรมการดำ�เนินการ คนที่ 2
รองประธานกรรมการดำ�เนินการ คนที่ 3
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการและเลขานุการ
ผู้จัดการ สอ.กปส.จก.
ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย
(อนุกรรมการพิจารณา ร่างฯ)

ตำ�แหน่ง

-

-

-

-

ค่าตอบแทนกรรมการ (บาท) 				
เครื่องแบบ
รถรับส่ง
รถประจำ�ตำ�แหน่ง คค่าศึกษาดูงาน
ฯลฯ
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-

-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-   
-

รวม

-

-    
-   
-    
-    
-    
-    
-   
-   
-   
-   
-    
-   
-   
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-    
-

ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
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บันทึกข้อความ
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