
หนังสือรับรองของสหกรณ์ 

วนัท่ี  24 ตุลาคม 2564 

เรียน นายปรเมศร์  แพลูกอิน 

หนงัสือรับรองฉบบัน้ีใหไ้วเ้พื่อประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของชุมนุม
สหกรณ์กรุงเทพ จ ากดั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2564 เพื่อแสดงความเห็นวา่งบการเงินดงักล่าวแสดง
ฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2564 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีส้ินสุดเดียวกนัของชุมนุม
สหกรณ์กรุงเทพ จ ากดั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดหรือไม่ 

ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัใหมี้การจดัการท่ีมีประสิทธิผล เพื่อใหก้ารด าเนินงานของ
สหกรณ์เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขา้พเจา้ขอรับรองรายละเอียดเก่ียวกบังบการเงินท่ีท่านตรวจสอบตามท่ีขา้พเจา้ทราบและคิดวา่
ควรจะเป็น เช่น รายการดงัต่อไปน้ี 

1. งบการเงิน
1.1 ตามขอ้ตกลงในการรับงานตรวจสอบวนัท่ี 18 ธนัวาคม 2563  ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผิดชอบ

ในการจดัท างบการเงิน โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด 
     1.2 งบการเงินไม่มีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระส าคญั ซ่ึงรวมถึงการ    

ละเวน้การแสดงรายการและขอ้มูลต่างๆ 
     1.3 ขอ้สมมติท่ีส าคญัท่ีสหกรณ์ใชใ้นการประมาณการทางบญัชีมีความสมเหตุสมผล 
     1.4 รายการหรือขอ้มูลดงัต่อไปน้ีมีการบนัทึกหรือเปิดเผยไวอ้ยา่งเพียงพอและเหมาะสมใน

งบการเงิน เช่น รายการธุรกิจท่ีมีกบัสาขาหรือบุคคลอ่ืน ขอ้ตกลงกบัสถาบนัการเงินเก่ียวกบัภาระผกูพนัเงินฝาก 
หรือขอ้จ ากดัการใชเ้งินกู ้สินทรัพยท่ี์ใชเ้ป็นประกนั 

     1.5 เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินท่ีระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดใหป้รับปรุง
หรือเปิดเผยไดป้รับปรุงหรือเปิดเผยแลว้ 

     1.6 ผลของการไม่แกไ้ขขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงไม่มีสาระส าคญั ขอ้สังเกต ทั้งต่อเฉพาะ
รายการหรือโดยรวมต่องบการเงิน รายการของขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงท่ีไม่แกไ้ขไดจ้ดัท าเป็นเอกสารแนบของ
หนงัสือรับรองน้ี 
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     1.7 ไม่มีรายการผิดปกติท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกระท าของคณะกรรมการด าเนินการหรือ 
เจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์ ผูซ่ึ้งมีหนา้ท่ีส าคญัเก่ียวกบัระบบบญัชีและระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติ
ท่ีมีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน 

     1.8 สหกรณ์มีกรรมสิทธ์ิในสินทรัพยท์ั้งหมดอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายและไม่มีภาระผกูพนั
หรือขอ้ผกูมดัใด ๆ ในสินทรัพยข์องสหกรณ์ เวน้แต่ท่ีไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

     1.9 สหกรณ์ไดบ้นัทึกหรือเปิดเผยรายการหน้ีสินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งท่ีเกิดขึ้นแลว้และ
อาจเกิดขี้นในภายหนา้ไวอ้ยา่งเหมาะสม รวมทั้งไดมี้การเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินเก่ียวกบั
หลกัประกนัทั้งหมดท่ีสหกรณ์ใหแ้ก่บุคคลท่ีสาม นอกจากน้ีสหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอ่ืนและไม่มีคดีท่ีคาดวา่จะ
เกิดขึ้น 

     1.10 นอกจากเร่ืองท่ีอธิบายไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว้ ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น
หรือไม่ปรากฎขอ้เทจ็จริงใดท่ีมีผลกระทบต่องบการเงินอยา่งมีสาระส าคญั ซ่ึงตอ้งน ามาปรับปรุงงบการเงิน 
หรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 

2. การใหข้อ้มูล
ขา้พเจา้ไดจ้ดัเอกสารหลกัฐานและขอ้มูลดงัต่อไปน้ีให้ท่านตรวจสอบครบถว้นแลว้ คือ
2.1 บนัทึกรายการทุกรายการในบญัชี เอกสารหลกัฐานประกอบรายการบญัชี และขอ้มูลอ่ืน

ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด 
     2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการและรายงานการประชุมใหญ่ 
     2.3 ขอ้มูลอ่ืนท่ีท่านขอจากขา้พเจา้เพื่อวตัถุประสงคข์องการตรวจสอบ 

2.4 เขา้ถึงบุคคลในสหกรณ์ท่ีท่านระบุวา่จ าเป็นในการไดม้าซ่ึงหลกัฐานการสอบบญัชีอยา่ง 
ไม่จ ากดั 

     2.5 สหกรณ์ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขของสัญญาทั้งหมด ซ่ึงหากไม่ปฏิบติัตามอาจมีผลกระทบ
อยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน นอกจากน้ีสหกรณ์ไดป้ฏิบติัตามระเบียบและขอ้ก าหนดของหน่วยงานราชการ 
หรือหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล ซ่ึงหากไม่ปฏิบติัตามอาจมีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญัต่องบการเงิน 

     2.6 สหกรณ์ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลทั้งหมดท่ีเป็นผลจากการประเมินความเส่ียงเร่ืองการทุจริตท่ีมี
ผลต่อการแสดงงบการเงินท่ีขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั 

     2.7 สหกรณ์ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลทุกอยา่ง ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการทุจริตหรือสงสัยวา่จะทุจริตท่ี 
สหกรณ์ทราบและท่ีมีผลกระทบต่อสหกรณ์ โดยเก่ียวขอ้งกบัคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ เจา้หนา้ท่ี
สหกรณ์ท่ีมีบทบาทส าคญัเก่ียวกบัการควบคุมภายใน หรือบุคคลอ่ืน ซ่ึงการทุจริตมีผลกระทบอยา่งมีสาระส าคญั
ต่องบการเงิน 
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     2.8 สหกรณ์ไม่ไดรั้บหนงัสือแจง้จากหน่วยราชการอนัมีผลต่องบการเงิน เพราะมิไดป้ฏิบติั
ตามกฎหมายหรือขอ้บงัคบั ซ่ึงรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นใน
ภายหนา้ ซ่ึงควรจะไดน้ ามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใชเ้ป็นหลกัเกณฑใ์นการตั้ง
ส ารองค่าเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น 

ขอแสดงความนบัถือ 

พนัต ารวจเอก        
        (ดนุกฤต  กลมัพากร) 
 ประธานกรรมการด าเนินการ 

 (นางศศิมา  มูสิกณัฑ)์ 
 ผูจ้ดัการ 
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รายงานของผู้สอบบัญชี 

เสนอ สมาชิกชุมนุมสหกรณก์รุงเทพ จ ากัด 

ความเหน็ 
ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินของ ชุมนุมสหกรณก์รุงเทพ จ ากัด ซึ่งประกอบดว้ยงบแสดงฐานะ

การเงิน ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2564 งบก าไรขาดทนุและงบกระแสเงินสด ส าหรบัปีสิน้สดุวนัเดียวกนัและ 
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตสุรุปนโยบายการบญัชีที่ส  าคญั 

ขา้พเจา้เห็นว่า งบการเงินขา้งตน้นีแ้สดงฐานะทางการเงินของ ชุมนุมสหกรณก์รุงเทพ จ ากัด ณ วนัที่ 
30 กันยายน 2564 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิน้สุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามที่ควร         
ในสาระส าคญัตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ์

เกณฑใ์นการแสดงความเหน็ 
ขา้พเจา้ไดป้ฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

ความรบัผิดชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผิดชอบของผูส้อบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของขา้พเจา้ ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และไดป้ฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบัญชีที่ขา้พเจา้ไดร้บัเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการ
แสดงความเห็นของขา้พเจา้ 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ คือ เรื่องต่าง ๆ ที่มีนยัส  าคญัที่สุดตามดลุยพินิจเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพของ

ขา้พเจา้ในการตรวจสอบงบการเงินส าหรบังวดปัจจุบัน ขา้พเจา้ไดน้  าเรื่องเหล่านีม้าพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจ้า ทั้งนี ้ข้าพเจ้าไม่ไดแ้สดงความเห็นแยก
ต่างหากส าหรบัเรื่องเหลา่นี ้

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ พรอ้มวิธีการตรวจสอบแต่ละเรื่องมีดงัต่อไปนี ้
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การรับรู้รายได้ดอกเบีย้เงนิให้กู้ยืม 
สหกรณ์มีการรบัรูร้ายไดต้ามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 1.2 ตามที่แสดงในงบก าไรขาดทุน 

ชมุนุมสหกรณฯ์ มีรายไดด้อกเบีย้รบัเงินใหกู้ย้ืมในปี 2564 จ านวน 249,023,285.23 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 61.36 
ของรวมรายไดด้อกเบีย้และผลตอบแทน ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ เนื่องจากรายได้ดงักล่าวเกิดจาก
การท าสญัญาเงินใหกู้แ้ก่สหกรณ์ทัง้ที่เป็นสมาชิกและไม่เป็นสมาชิกของชุมนมุสหกรณ์ ซึ่งในการค านวณรายได้
ดอกเบีย้เพื่อรบัรูร้ายการดงักล่าวท าใหช้มุนมุสหกรณฯ์ มีความเสี่ยงในการรบัรูร้ายไดด้อกเบีย้เงินใหกู้ย้ืมดว้ยมลู
ค่าที่ไม่ถกูตอ้งหรือรบัรูใ้นช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสม 

ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายในทั่วไปของระบบสารสนเทศและระบบการ
ควบคมุภายในที่ส  าคญัเก่ียวกับการรบัรูร้ายไดด้อกเบีย้เงินใหกู้ย้ืม โดยการสอบถามวิธีการปฏิบัติงาน ประเมิน
ระบบการควบคุมภายในและสุ่มตัวอย่างเพื่อท าการท าทดสอบระบบการควบคุมภายในที่ชุมนุมสหกรณ์ฯ ได้
ออกแบบไว ้ขา้พเจา้ไดสุ้่มตวัอย่างเพื่อทดสอบการค านวณการดอกเบีย้ที่เรียกเก็บว่าเป็นไปตามสญัญาและรบัรู ้
รายไดส้อดคลอ้งกบันโยบายการบญัชีการรบัรูร้ายไดข้องชมุนมุสหกรณฯ์ หรือไม่  

ลูกหนีเ้งนิให้กู้ยืม และค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ 
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 5 ในปี 2563 ชุมนุมสหกรณ์ฯ มีลูกหนีเ้งินใหกู้้ยืมรวมทั้งสิน้ 

6,651,888,000.00 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 64.98 ของสินทรพัยร์วมทัง้สิน้ 
ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคมุภายในที่ส  าคญัเก่ียวกับการใหเ้งินกูย้ืมแก่สมาชิกและ

สหกรณอ์ื่น การรบัช าระคืนเงินใหกู้ย้ืม โดยการสอบถามวิธีการปฏิบตัิงาน ประเมินระบบการควบคมุภายในและ
สุม่ตวัอย่างเพื่อท าการท าทดสอบระบบการควบคมุภายในที่สหกรณไ์ดอ้อกแบบไว ้ขา้พเจา้ไดสุ้ม่ตวัอย่างสญัญา
ใหกู้ย้ืมทกุประเภทเพื่อตรวจสอบการบนัทึกรายการลกูหนีเ้งินใหกู้ย้ืมในการบนัทึกรายการลกูหนีเ้งินใหกู้ย้ืมและ
รายการตดัช าระหนีจ้ากลกูหนีเ้พื่อพิจารณาถึงความถูกตอ้งและครบถว้นในการบนัทึกรายการ ตลอดจนถึงการ
เลือกตวัอย่างเพื่อส่งหนงัสือยืนยนัยอดรายการลกูหนีค้งเหลือเพื่อพิจารณาถึงความมีอยู่จรงิ นอกจากนีข้า้พเจา้
ยงัไดส้อบทานรายการลกูหนีเ้งินใหกู้ย้ืมที่ผิดนดัช าระ ณ วนัสิน้ปี เพื่อพิจารณาความครบถว้นและถกูตอ้งในการ
บนัทึกรายการค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู โดยการประมาณค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสูญของรายการดังกล่าวเป็นไปตาม
ระเบียบนายทะเบียน ซึ่งก าหนดอตัรารอ้ยละในการตัง้ค่าเผื่อหนีส้งสยัจะสญู โดยพิจารณาจากระยะเวลาการผิด
นดัช าระหนี ้และหลกัประกนัต่าง ๆ ที่มีกบัชมุนมุสหกรณฯ์ 
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เงนิรับฝากและดอกเบีย้จ่ายเงนิรับฝาก 
ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 9 ในปี 2564 ชุมนุมสหกรณ์ฯ มีเงินรบัฝากจากสมาชิกและ

สหกรณ์อื่นรวมทัง้สิน้ 8,835,062,771.55 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 90.37 ของสินทรพัยร์วมทัง้สิน้ และมีค่าใชจ้่าย
ดอกเบี ้ยจ่ายเงินรับฝาก ทั้งสิน้ 297,742,252.48 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 86.31 ของรวมรายได้ดอกเบี ้ยและ
ผลตอบแทนจากการลงทนุ 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินและทดสอบระบบการควบคมุภายในที่ส  าคญัเก่ียวกับการฝาก-ถอนเงินรบัฝาก โดย
การสอบถามวิธีการปฏิบตัิงาน ประเมินระบบการควบคมุภายใน และสุม่ตวัอย่างเพื่อท าการท าทดสอบระบบการ
ควบคมุภายในที่ชุมนมุสหกรณฯ์ ไดอ้อกแบบไว ้ขา้พเจา้ไดสุ้ม่ตวัอย่างเพื่อตรวจสอบการบนัทกึรายการเงินฝาก-
ถอนเงินรบัฝาก เพื่อพิจารณาถึงความถูกตอ้งและครบถว้นในการบันทึกรายการ ตลอดจนถึงการเลือกตวัอย่าง
เพื่อส่งหนงัสือยืนยนัยอดรายการเงินรบัฝากคงเหลือ เพื่อพิจารณาถึงความมีอยู่จริง รวมถึงการสุ่มตวัอย่างเพื่อ
ทดสอบการค านวณดอกเบีย้จ่ายใหแ้ก่บญัชีเงินรบัฝาก และการผ่านรายการในการบนัทกึบญัชีว่ามีความถูกตอ้ง
ครบถว้นหรือไม่ 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณต์่องบการเงนิ 
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีหนา้ที่รบัผิดชอบในการจัดท าและน าเสนองบการเงินเหล่านีโ้ดย

ถูกตอ้งตามที่ควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ และรบัผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่คณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์พิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิดจากการทจุรติหรือขอ้ผิดพลาด 

ในการจดัท างบการเงิน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์รบัผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
สหกรณ์ในการด าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เก่ียวกับการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว 
และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีส  าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณม์ีความตัง้ใจที่
จะเลิกสหกรณห์รือหยดุด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิ 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถปุระสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมั่นอย่างสมเหตสุมผลว่างบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี  ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีและระเบียบกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามี
สาระส าคัญเมื่อคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรื อทุกรายการ
รวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงินเหลา่นี ้

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบัญชีและกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ขา้พเจา้ไดใ้ช้
ดลุยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยี่ยงผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของขา้พเจา้รวมถึง 

• ระบแุละประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินไม่

ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตัิงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง

ต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์นการ

แสดงความเห็นของขา้พเจา้ ความเสี่ยงที่ไม่พบขอ้มลูที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัซึ่งเป็นผล

มาจากการทุจริตจะสงูกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากขอ้ผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเก่ียวกับการสมรู ้

ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลที่ไม่ตรง

ตามขอ้เท็จจรงิหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคมุภายในที่เก่ียวขอ้งกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบ

ที่เหมาะสมกบัสถานการณ ์แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถปุระสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ

การควบคมุภายในของสหกรณ์

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ใช้และความ

สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่ เก่ียวข้องซึ่งจัดท าขึ ้นโดย

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
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• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส  าห รับการด าเนินงานต่อเนื่องของ

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับมีความไม่แน่นอนที่มี

สาระส าคัญที่เก่ียวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอย่างมีนัยส าคัญต่อ

ความสามารถของสหกรณใ์นการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามีความไม่แน่นอน

ที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าตอ้งใหข้้อสังเกตไวใ้นรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผย

ข้อมูลที่ เก่ียวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะ

เปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กับหลกัฐานการสอบบญัชีที่ไดร้บัจนถึงวนัที่ในรายงานของ

ผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อย่างไรก็ตาม เหตุการณห์รือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์

ตอ้งหยดุการด าเนินงานต่อเนื่องได้

• ประเมินการน าเสนอ โครงสรา้งและเนือ้หาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มลูที่เก่ียวขอ้ง

ตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตกุารณท์ี่เกิดขึน้โดยถกูตอ้งตามที่ควรหรือไม ่

ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณเ์ก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบ
ตามที่ไดว้างแผนไว ้ประเด็นที่มีนยัส  าคญัที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึงขอ้บกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการ
ควบคมุภายในซึ่งขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มี
นยัส  าคญัที่สดุในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ได้
อธิบายเรื่องเหล่านีไ้วใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บังคบัหา้มมิใหเ้ปิดเผยเรื่องดงักล่าวต่อ
สาธารณะหรือในสถานการณ์ที่ยากจะเกิดขึน้ ขา้พเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของ
ขา้พเจา้ เพราะการกระท าดงักลา่วสามารถคาดการณไ์ดอ้ย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชนท์ี่ผูม้ีสว่นไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการสื่อสารดงักลา่ว 

      ปรเมศร ์ แพลกูอิน 
      ผูส้อบบญัชีสหกรณ ์

24 ตลุาคม 2564 
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ปี 2564 ปี 2563

หมายเหตุ บาท บาท

สินทรัพย์

                 สินทรัพยห์มุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 701,636,711.09      752,585,147.40       

เงินฝากสหกรณอ่ื์น 3 800,000,000.00      1,500,000,000.00    

เงินใหกู้ย้ืมระยะสัน้ 5 1,776,860,000.00   1,892,220,000.00    

สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 6 8,034,948.31          8,474,859.60           

                รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 3,286,531,659.40   4,153,280,007.00    

                 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทนุระยะยาว 4 2,068,146,778.12   1,885,129,905.00    

5 4,875,028,000.00   4,862,933,000.00    

อปุกรณ ์- สทุธิ 7 57,560.81               89,975.61                

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน - ระบบงานและโปรแกรมระหวา่งพฒันา 6,716,000.00          4,380,000.00           

เงินมดัจ าสญัญาเช่าส  านักงาน 104,428.00             104,428.00              

                  รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 6,950,052,766.93   6,752,637,308.61    

                  รวมสินทรัพย์ 10,236,584,426.33  10,905,917,315.61  

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

ชุมนุมสหกรณก์รุงเทพ จ ากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินใหกู้ย้ืมระยะยาว



ปี 2564 ปี 2563

หมายเหตุ บาท บาท

หนี้สินและทุนของสหกรณ์

                  หนี้สินหมุนเวียน

เงินรบัฝาก 9 8,835,062,771.55 9,855,203,731.40

หนีส้ินหมนุเวียนอ่ืน 10 72,548,262.11        100,597,103.78

รวมหนี้สินหมุนเวียน 8,907,611,033.66 9,955,800,835.18

                  หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินส  ารองบ าเหน็จเจา้หนา้ที่ 340,000.00             202,230.00              

เงินส  ารองเงินชดเชยเจา้หนา้ที่ 532,500.00             419,460.00              

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 872,500.00             621,690.00              

รวมหนี้สิน 8,908,483,533.66 9,956,422,525.18

                  ทุนของสหกรณ์

ทนุเรือนหุน้ (มลูค่าหุน้ละ  1,000,000.00 บาท) 1,189,000,000.00   838,000,000.00       

ทนุส  ารอง 54,275,054.60        47,932,610.77         

                     ทนุสะสมตามขอ้บงัคบั ระเบียบและอ่ืนๆ 11 2,180,514.10          2,327,336.10

ก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุที่ยงัไม่เกิดขึน้ 12 (15,490,785.04) (1,598,606.95)

                     ก าไรสทุธิประจ าปี 98,136,109.01        62,833,450.51

รวมทุนของสหกรณ์ 1,328,100,892.67 949,494,790.43

รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ 10,236,584,426.33 10,905,917,315.61

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึ่งของงบการเงินนี ้

พนัต  ารวจเอก

(ดนกุฤต  กลมัพากร)

ประธานกรรมการ

(นางสาววนัดี  กิจบ ารุงลาภ)

เลขานกุาร

วนัที่ 24 ตลุาคม 2564

ชุมนุมสหกรณก์รุงเทพ จ ากัด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564



บาท % บาท %

รายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากเงินลงทุน

ดอกเบีย้รบัเงินใหกู้ย้ืม 249,023,285.23      61.36 234,358,731.18      64.22

ดอกเบีย้รบัเงินฝากธนาคาร 1,285,522.06          0.32 3,440,448.73          0.94

ดอกเบีย้รบัเงินฝากสหกรณ์ 31,594,109.57        7.78 32,756,849.37        8.98

ผลตอบแทนจากเงินลงทนุ 68,185,998.72        16.80 67,995,193.07        18.63

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทนุ 55,760,002.41        13.74 26,365,847.81        7.23

     รวมรายไดด้อกเบีย้และผลตอบแทนจากเงินลงทนุ 405,848,917.99      100.00 364,917,070.16      100.00

ค่าใช้จ่ายดอกเบีย้และเงินลงทุน

ดอกเบีย้จา่ยเงินรบัฝาก 286,310,019.93      70.55 297,742,252.48      81.59

ดอกเบีย้จา่ยเงินกูย้ืมระยะสัน้ 2,669,808.21          0.66 961,671.23             0.26

     รวมคา่ใชจ้า่ยดอกเบีย้และเงินลงทนุ 288,979,828.14      71.21 298,703,923.71      81.85

รายได้ดอกเบีย้และผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ 116,869,089.85      28.79 66,213,146.45        18.15
บวก รายได้อ่ืน

รายไดค้า่ธรรมเนียมแรกเขา้ 5,000.00                 0.00 7,000.00                 0.00

รายไดเ้บ็ดเตล็ด 57,563.02               0.01 194,397.26             0.05

     รวมรายไดอ่ื้น 62,563.02               0.01 201,397.26             0.05

หกั ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าที่

เงินเดือนและคา่จา้ง 1,268,040.00          0.31 1,095,140.00          0.30

คา่ลว่งเวลา 14,818.00               0.00 4,428.00                 0.00

เงินบ าเหน็จเจา้หนา้ที่ 137,770.00             0.03 61,710.00               0.02

เงินชดเชยเจา้หนา้ที่ 113,040.00             0.03 216,180.00             0.06

เงินสมทบกองทนุประกนัสงัคม 21,300.00               0.01 28,433.00               0.01

เงินสมทบกองทนุเงินทดแทน 1,814.00                 0.00 1,944.00                 0.00

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับอาคารและอุปกรณ์

คา่เชา่ส  านกังาน 688,616.00             0.17 523,683.86             0.14

คา่เสื่อมราคา-อปุกรณส์  านกังาน 32,414.80               0.01 30,367.58               0.01

ชุมนุมสหกรณก์รุงเทพ จ ากัด

งบก าไรขาดทุน

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่   30 กันยายน 2564

ปี 2563ปี 2564
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บาท % บาท %

ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน

คา่ตอบแทนผูต้รวจสอบกิจการ 96,000.00               0.02 84,000.00               0.02

คา่ตอบแทนที่ปรกึษา 446,000.00             0.11 510,000.00             0.14

คา่ตรวจสอบบญัชี 90,000.00               0.02 90,000.00               0.02

คา่เบีย้เลีย้งพาหนะ 96,326.00               0.02 143,205.00             0.04

คา่เบีย้ประชมุ 206,000.00             0.05 259,000.00             0.07

คา่เครือ่งเขียนและแบบพิมพ์ 58,374.63               0.01 75,264.99               0.02

คา่ไปรษณีย์ 22,605.00               0.01 29,048.60               0.01

คา่โทรศพัท์ 100.00 0.00 900.00 0.00

คา่ธรรมเนียมธนาคาร 241,534.13             0.06 99,579.83               0.03

คา่ใชจ้า่ยประชมุใหญ่ 139,030.00             0.03 162,647.95             0.04

คา่รบัรอง 100,120.00             0.02 153,125.09             0.04

คา่ประชาสมัพนัธ์ 1,701.30                 0.00 - 0.00

คา่ใชจ้า่ยเบ็ดเตล็ด 19,940.00               0.00 12,435.30               0.00

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่หุน้กูก้ารบินไทย 15,000,000.00        3.70 - 0.00

รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 18,795,543.86        4.61 3,581,093.20          0.97
ก าไรสุทธิ 98,136,109.01        24.19 62,833,450.51        17.23

ปี 2563

ชุมนุมสหกรณก์รุงเทพ จ ากัด

งบก าไรขาดทุน (ต่อ)

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่   30 กันยายน 2564

ปี 2564
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ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรสุทธิ 98,136,109.01           62,833,450.51           

รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดก าไรสุทธิเป็นเงนิสดสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงาน

คา่เสื่อมราคาอปุกรณส์  านกังาน 32,414.80                  30,367.58                  

เงินบ าเหน็จเจา้หนา้ที่ 137,770.00                61,710.00                  

เงินชดเชยเจา้หนา้ที่ 113,040.00                216,180.00                

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่หุน้กูก้ารบนิไทย 15,000,000.00           0.00

ก าไรจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุ (55,760,002.41) (26,365,847.81)

ตดัจ าหนา่ยสว่นเกินมลูคา่หุน้กู้ 3,512,748.70             2,175,059.64             

คา่ธรรมเนียมธนาคาร 14.98 0.00

คา่เช่าส  านกังานจ่ายลว่งหนา้ 55,040.98 33,886.90                  

ผลตอบแทนจากการลงทนุคา้งรบั (7,284,695.16) (7,676,256.97)

ดอกเบีย้เงินฝากสหกรณอ่ื์นคา้งรบั (697,534.25) (743,561.65)

ดอกเบีย้เงินฝากประจ าคา้งจ่าย 68,632,082.49 100,597,103.78

ก าไรจากการด าเนินการก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์ 121,876,989.14         131,162,091.98         

และหนีสิ้นด าเนินการ

สินทรัพยด์ าเนินการ

เงินสดจ่ายเงินใหกู้แ้ก่สมาชิก (140,000,000.00) (489,900,000.00)

เงินสดรบัเงินใหกู้จ้ากสมาชิก 230,880,000.00 391,925,000.00

เงินสดจ่ายเงินใหกู้แ้ก่สหกรณอ่ื์น (2,956,000,000.00) (6,045,000,000.00)

เงินสดรบัเงินใหกู้จ้ากสหกรณอ่ื์น 2,968,385,000.00 4,575,979,000.00

เงินสดจ่ายคา่เช่าส  านกังานจ่ายลว่งหนา้ (52,718.90) (55,040.98)

เงินสดรบัจากดอกเบีย้เงินใหกู้ค้า้งรบั 0.00 119,041.10

เงินสดรบัจากดอกเบีย้เงินฝากธนาคารคา้งรบั 0.00 419,378.28                

เงินสดรบัจากดอกเบีย้เงินฝากสหกรณอ่ื์นคา้งรบั 743,561.65 416,438.36                

เงินสดรบัผลตอบแทนจากเงินลงทนุจ่ายลว่งหนา้ 0.00 536,219.00                

เงินสดรบัจากผลตอบแทนเงินลงทนุคา้งรบั 7,676,256.97 14,902,838.28

เงินสดจ่ายเงินมดัจ าสญัญาเช่าส  านกังาน 0.00 (41,088.00)

ชุมนุมสหกรณก์รุงเทพ จ ากัด

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปี สิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2564
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ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท

หนีสิ้นด าเนินการ

เงินสดรบั(จ่าย)เงินประกันสงัคมรอน าสง่ 1,875.00 0.00

เงินสดรบั(จ่าย)ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 9,824.53 0.00

เงินสดจ่ายดอกเบีย้เงินฝากออมทรพัยค์า้งจ่าย 0.00 (7,523.47)

เงินสดจ่ายดอกเบีย้เงินฝากประจ าคา้งจ่าย (100,597,103.78) (74,710,093.38)

เงินสดรบั(จ่าย)เงินรอจ่ายคืน 0.00 (14,054.80)

เงินสดรบั(จ่าย)เงินมดัจ าทศันศกึษา 0.00 (40,000.00)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 132,923,684.61 (1,494,307,793.63)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงินสดจ่ายซือ้พนัธบตัร,หุน้กูแ้ละหุน้สามญั (2,368,207,408.97) (1,278,958,576.47)

เงินสดรบัจากการจ าหนา่ยพนัธบตัร,หุน้กูแ้ละหุน้สามญั 2,212,450,076.58 1,065,106,083.93      

เงินสดจ่ายคา่ระบบงานและโปรแกรมระหวา่งพฒันา (2,336,000.00) (4,380,000.00)

เงินสดจ่ายซือ้อปุกรณส์  านกังาน 0.00 (49,160.00)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (158,093,332.39) (218,281,652.54)

กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ 

เงินสดจ่ายคืนเงินรบัฝากจากสมาชิก (14,795,973,058.81) (9,135,687,100.04)

เงินสดรบัจากเงินรบัฝากจากสมาชิก 13,768,824,984.12 12,043,769,615.86

เงินสดจ่ายคืนเงินรบัฝากจากสหกรณอ่ื์น (3,000,000.00) (76,346,537.15)

เงินสดรบัจากเงินรบัฝากจากสหกรณอ่ื์น 10,007,114.84 5,160,806.66

เงินสดจ่ายช าระหนีเ้งินกูย้ืมระยะสัน้ (1,194,000,000.00) (465,000,000.00)

เงินสดรบัจากการกูย้ืมระยะสัน้ 1,194,000,000.00 465,000,000.00

เงินสดจ่ายคืนทนุเรอืนหุน้ (15,000,000.00) (1,000,000.00)

เงินสดรบัจากทนุเรอืนหุน้ 366,000,000.00 350,000,000.00

เงินสดจ่ายคา่บ ารุงสนันิบาตสหกรณแ์หง่ประเทศไทย (30,000.00) (30,000.00)

เงินสดจ่ายโบนสักรรมการและเจา้หนา้ที่ (2,079,550.00) (2,000,050.00)

เงินสดจ่ายทนุสาธารณประโยชน์ 0.00 (5,000.00)

เงินสดจ่ายทนุเพ่ือการศกึษาอบรม (257,996.00) (39,961.90)

เงินสดจ่ายกองทนุสวสัดิการเจา้หนา้ที่ (188,826.00) (197,325.00)

เงินสดจ่ายเงินปันผล (54,014,400.00) (39,743,013.70)

เงินสดจ่ายเฉลี่ยคืน (67,056.68) (17,241.80)

เงนิสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงนิ (725,778,788.53) 3,143,864,192.93

ชุมนุมสหกรณก์รุงเทพ จ ากัด

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับปี สิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2564

106



ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท

เงนิสดสุทธิ เพิ่มขึ้น (ลดลง) (750,948,436.31) 1,431,274,746.76

เงนิสด ณ วันต้นปี 2,252,585,147.40 821,310,400.64
เงนิสด ณ วันสิน้ปี 1,501,636,711.09 2,252,585,147.40

ชุมนุมสหกรณก์รุงเทพ จ ากัด

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับปี สิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2564
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1.  สรุปนโยบายบัญชีทีส่ าคัญ

     1.1  ชมุนมุสหกรณบ์นัทึกบญัชีโดยใชเ้กณฑค์งคา้ง

     1.2  ชมุนมุสหกรณร์บัรูร้ายไดด้อกเบีย้ตามเกณฑส์ดัสว่นของเวลา สว่นจ านวนรายไดจ้ะเท่ากับอตัราดอกเบีย้คณูดว้ยจ านวนเงินตน้

            ทีค่า้งช  าระตามระยะเวลาทีกู่ย้ืม

     1.3  เงินลงทนุระยะสัน้/ระยะยาว

            - เงินลงทนุในหลกัทรพัยท์ีอ่ยูใ่นความตอ้งการของตลาดประเภทเผ่ือขายแสดงดว้ยมลูคา่ยตุิธรรม ทัง้นี ้ชมุนมุสหกรณร์บัรูก้าร

              เปลีย่นแปลงมลูคา่ของเงินลงทนุเป็นก าไร(ขาดทนุ)จากเงินลงทนุทีย่งัไม่เกิดขึน้ โดยแสดงเป็นรายการแยกตา่งหากในสว่นทนุ

              ของชมุนมุสหกรณแ์ละจะรบัรูร้ายไดห้รอืคา่ใชจ้่ายในงบก าไรขาดทนุเม่ือชมุนมุสหกรณไ์ดจ้  าหน่ายเงินลงทนุดงักลา่ว

            - เงินลงทนุในหุน้กูบ้รษัิท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) เป็นตราสารหนีท้ีจ่ะถือไวจ้นครบก าหนด ตีราคาดว้ยราคาทนุตดัจ าหน่าย

            - ชมุนมุสหกรณร์ะงบัการรบัรูร้ายไดด้อกเบีย้รบัจากหุน้กูบ้รษัิทการบินไทย จ ากัด (มหาชน)

            - สหกรณบ์นัทึกรบัรูก้ารดอ้ยคา่หุน้กูบ้รษัิท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) โดยทยอยรบัรูก้ารดอ้ยคา่ในอตัราไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5

               ของมลูคา่ทีต่ราไวใ้นหุน้กู ้และทยอยรบัรูก้ารดอ้ยคา่เพ่ิมขีน้อีกไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของมลูคา่ทีต่ราไวใ้นหุน้กูแ้ตล่ะปี

     1.4  ชมุนมุสหกรณต์ีราคาวสัดคุงเหลือตามราคาทนุ

     1.5  คา่เสือ่มราคาอปุกรณส์  านักงาน ค  านวณโดยวิธีเสน้ตรงในอตัราทีน่ายทะเบียนสหกรณก์ าหนด

     1.6  คา่ซ่อมบ ารุง คา่ซ่อมแซม รวมทัง้การซือ้มาเปลีย่นแทนส าหรบัสินทรพัยร์ายการย่อยๆ ถือเป็นคา่ใชจ้่ายหกัจากรายได้

            การตอ่เติม หรอืเพ่ิมเติมอาคารและอปุกรณร์ายใหญ่ ๆ  ถือเป็นราคาทนุของสินทรพัย์

     1.7  เงินสดในงบกระแสเงินสด  หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทกุประเภทและเงินฝากสหกรณท์กุประเภท ทัง้นีร้วมถึง

           เงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณท์ีน่  าไปเป็นหลกัทรพัยค์  า้ประกันหนีส้ินดว้ย

2.  เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร  ประกอบดว้ย

ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท

เงินสดในมือ 12,835.63                  3,282.46                    

เงินฝากธนาคาร

          กระแสรายวนั 2,000.00                    2,000.00                    

          ออมทรพัย์ 701,621,875.46         752,579,864.94         

รวม 701,636,711.09         752,585,147.40         

3.  เงนิฝากสหกรณอ่ื์น  ประกอบดว้ย

ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท

เงินฝากประจ า-ชมุนมุสหกรณอ์อมทรพัยแ์ห่งประเทศไทย จ ากัด 800,000,000.00         1,500,000,000.00       

รวม 800,000,000.00         1,500,000,000.00       

ชุมนุมสหกรณก์รุงเทพ จ ากัด

หมายเหตุประกอบงบการเงนิ

ส าหรับปี สิน้สุดวันที ่30 กันยายน 2564



4.  เงนิลงทุน  ประกอบดว้ย

บาท บาท บาท บาท

มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน มูลค่ายุติธรรม ราคาทุน

     เงนิลงทุนระยะยาว

เงนิลงทุนทีอ่ยูใ่นความต้องการของตลาด

หลักทรัพยเ์ผือ่ขาย

หุน้กู้

หุน้กู-้บมจ. บตัรกรุงไทย -                           -                         102,596,700.00         100,000,000.00         

หุน้กู-้บมจ. ดีแทค ไตรเน็ต 116,771,575.20 120,000,000.00      200,041,800.00         200,000,000.00         

หุน้กู-้บมจ. บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิง้ 83,797,285.02          83,987,675.67        -                            -                             

หุน้กู-้บมจ. ปตท. 79,620,763.20          80,000,000.00        -                            -                             

หุน้กู-้บมจ. ซีพีออลล์ 102,176,933.00 100,000,000.00      288,427,770.00         270,000,000.00         

หุน้กู-้บมจ. ซีพีเอฟ(ประเทศไทย) 217,953,760.20 220,000,000.00      151,560,450.00         155,740,782.91         

หุน้กู-้บมจ. ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั่นแนล 175,160,570.40 180,000,000.00      194,505,660.00         180,000,000.00         

หุน้กู-้บมจ. ไทยเบฟเวอเรจ -                           -                         313,106,400.00         320,794,385.56         

หุน้กู-้บมจ. เจรญิโภคภณัฑอ์าหาร -                           -                         107,954,400.00         108,925,984.06         

หุน้กู-้บมจ. ช.การช่าง 29,859,960.60 30,196,058.86        150,656,100.00         151,236,089.56         

หุน้กู-้บมจ. บา้นปู 556,576,134.50 550,000,000.00      -                            -                             

หุน้กู-้บมจ. บีซีพีจี 147,759,444.00 150,000,000.00      -                            -                             

หุน้กู-้บมจ. กลัฟ์ เอ็นเนอรจี์ ดีเวลลอปเมนท์ 198,989,852.00        200,000,000.00      -                            -                             

หุน้สามัญ

หุน้ทนุสามญั-บมจ.ท่าอากาศยานไทย 18,300,000.00 18,696,395.99        43,442,850.00           50,034,343.83           

หุน้ทนุสามญั-บมจ.ธนาคารกรุงไทย 17,726,500.00 25,006,847.60        14,261,775.00           25,006,847.60           

หุน้ทนุสามญั-บมจ.ปตท 38,454,000.00 40,750,585.04        18,576,000.00           24,990,078.43           

รวม 1,783,146,778.12     1,798,637,563.16   1,585,129,905.00      1,586,728,511.95       

บวก (หัก) ค่าเผือ่การปรับมูลค่าเงนิลงทุน (15,490,785.04) (1,598,606.95)

1,783,146,778.12 1,585,129,905.00

ตราสารหนีท้ีจ่ะถือจนครบก าหนด

หุน้กู-้บมจ. การบินไทย 300,000,000.00      300,000,000.00         

หกั คา่เผ่ือการปรบัมลูคา่เงินลงทนุ (15,000,000.00) -                             

285,000,000.00      300,000,000.00         

รวมเงนิลงทุนระยะยาว 2,068,146,778.12   1,885,129,905.00       

เงินลงทนุในหุน้กูบ้รษัิท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) ไดมี้การเปลีย่นแปลงตามค าสั่งศาลลม้ละลายกลางใหมี้การฟ้ืนฟกิูจการ

เม่ือวนัที ่14 กันยายน 2563 และค าสั่งเห็นชอบดว้ยแผนฟ้ืนฟกิูจการของบรษัิท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) เม่ือวนัที ่15 มิถนุายน 2564

และรายละเอียดเก่ียวกับแผนฟ้ืนฟกิูจการทีมี่ผลกระทบตอ่สหกรณ ์เช่น การขยายระยะเวลาไถ่ถอนหุน้กู ้อตัราดอกเบีย้หุน้กูใ้หม่ เป็นตน้

ปี 2563ปี 2564



ภาระผูกพัน

วงเงินกูย้ืม โดยการออกตั๋วสญัญาใชเ้งินธนาคารไอซีบีซี จ  ากัด (มหาชน) วงเงินตามสญัญา 300 ลา้นบาท ค า้ประกันโดย  

 - หุน้กูบ้รษัิท ช.การช่าง จ  ากัด (มหาชน) ครัง้ที ่1/2562 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 มลูคา่ 30,000,000 บาท

 - หุน้กูบ้รษัิท บีทีเอส กรุป๊ โฮลดิง้ส ์จ  ากัด (มหาชน) ครัง้ที ่1/2560 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572 มลูคา่ 82,000,000 บาท

 - หุน้กูบ้รษัิท ซีพีออลล ์จ  ากัด (มหาชน) ครัง้ที ่2/2564 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 มลูคา่ 100,000,000 บาท

 - หุน้กูบ้รษัิท ปตท จ ากัด (มหาชน) ครัง้ที ่1/2564 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 มลูคา่ 80,000,000 บาท

วงเงินกูย้ืม โดยการออกตั๋วสญัญาใชเ้งินธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากัด (มหาชน) วงเงินตามสญัญา 200 ลา้นบาท ค า้ประกันโดย  

 - หุน้กูบ้รษัิท บา้นป ูจ  ากัด (มหาชน) ครัง้ที ่2/2564 ครบก าหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2574 มลูคา่ 400,000,000 บาท

5.  เงนิให้กู้ยืม  ประกอบดว้ย

ระยะสัน้ ระยะยาว ระยะสัน้ ระยะยาว

     เงนิให้กู้ยืม-ปกติ

เงินใหกู้ย้ืมแก่สมาชิกสหกรณ์ 1,980,000.00           5,115,000.00          90,880,000.00           7,095,000.00             

เงินใหกู้ย้ืมแก่สหกรณอ่ื์น 1,774,880,000.00     4,869,913,000.00   1,801,340,000.00      4,855,838,000.00       

         รวม 1,776,860,000.00     4,875,028,000.00   1,892,220,000.00      4,862,933,000.00       

6.  สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน      ประกอบดว้ย

ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท

คา่เช่าส  านักงานจ่ายลว่งหนา้ 52,718.90                  55,040.98                  

ดอกเบีย้เงินฝากสหกรณค์า้งรบั 697,534.25                743,561.65                

ผลตอบแทนเงินลงทนุคา้งรบั 7,284,695.16             7,676,256.97             

รวม 8,034,948.31             8,474,859.60             

7.  อุปกรณส์ านักงาน - สุทธิ      ประกอบดว้ย

ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท

เครือ่งใชส้  านักงาน 162,074.00                162,074.00                

หกั คา่เสือ่มราคาสะสม 104,513.19                72,098.39                  

รวม 57,560.81                  89,975.61                  

บาท

ปี 2563ปี 2564

บาท



8.  เงนิกู้ยืมระยะสัน้      ประกอบดว้ย

ณ วนัที ่30 กันยายน 2564 ชมุนมุสหกรณฯ์ ไม่มีภาระหนีส้ินเงินกูย้ืมระยะสัน้คงเหลือ โดยมีสินเช่ือกับสถาบนัการเงิน ดงัตอ่ไปนี้

1 วงเงินสินเช่ือกูย้ืมธนาคารกรุงศรอียธุยา จ ากัด (มหาชน) วงเงินตามสญัญา 200 ลา้นบาท ค า้ประกันโดยหุน้กู ้

มลูคา่ 400 ลา้นบาท 

2 วงเงินกูย้ืม โดยการออกตั๋วสญัญาใชเ้งิน บมจ. ธนาคารไอซีบีซี วงเงินตามสญัญา 300 ลา้นบาท ค า้ประกันโดยหุน้กู ้

มลูคา่ 292 ลา้นบาท

9.  เงนิรับฝาก  ประกอบดว้ย

ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท

เงนิรับฝาก - สมาชิก

เงินรบัฝากออมทรพัย์ 172,941,751.34         540,125,058.14         

เงินรบัฝากประจ า 8,650,943,069.62      9,310,907,837.51       

รวม 8,823,884,820.96      9,851,032,895.65       

เงนิรับฝาก - สหกรณอ่ื์น

เงินรบัฝากออมทรพัย์ 1,177,950.59             1,170,835.75             

เงินรบัฝากประจ า 10,000,000.00           3,000,000.00             

รวม 11,177,950.59           4,170,835.75             

รวม 8,835,062,771.55      9,855,203,731.40       

10.  หนีสิ้นหมุนเวียนอ่ืน  ประกอบดว้ย

ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท

เงินประกันสงัคมรอน าสง่ 1,875.00                    -                             

ภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 9,824.53                    -                             

ดอกเบีย้เงินฝากประจ าคา้งจ่าย 68,632,082.49           100,597,103.78         

เงินลงทนุคา้งจ่าย 3,904,480.09             -                             

รวม 72,548,262.11           100,597,103.78         

11.  ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอ่ืนๆ ประกอบดว้ย

ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท

ทนุเพ่ือการศกึษาอบรม 664,255.10                822,251.10                

ทนุสาธารณประโยชน์ 785,000.00                685,000.00                

ทนุสวสัดิการเจา้หนา้ที่ 731,259.00                820,085.00                

รวม 2,180,514.10             2,327,336.10             



12.  ก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนทีย่ังไม่เกิดขึน้ ประกอบดว้ย

ปี 2564 ปี 2563

บาท บาท

ยอดยกมาตน้งวด (1,598,606.95) 152,534,368.76

การเปลีย่นแปลงในระหว่างงวด (13,892,178.09) (154,132,975.71)

ยอดคงเหลือปลายงวด (15,490,785.04) (1,598,606.95)

13.  การด ารงสินทรัพยส์ภาพคล่องของสหกรณ์

สหกรณด์  ารงสินทรพัยส์ภาพคลอ่ง ณ วนัสิน้ปีเป็นไปตามกฎกระทรวง ว่าดว้ยการด ารงสินทรพัยส์ภาพคลอ่งของสหกรณ์

พ.ศ. 2550 ทีก่  าหนดใหส้หกรณต์อ้งด ารงสินทรพัยส์ภาพคลอ่งไม่ต  า่กว่ารอ้ยละหนึง่ของยอดเงินรบัฝากทัง้หมด

การด ารงสินทรพัยส์ภาพคลอ่งประจ าเดือนกันยายน 2564 ประกอบดว้ย

เงินสด 26,294.19                  

เงินฝากธนาคาร 1,372,250,787.02      

1,372,277,081.21      

สว่นเฉลีย่ของยอดเงินฝากในทกุวนัสิน้เดือน

คิดเป็นรอ้ยละ 15 ของเงินรบัฝาก

                                         9,149,383,799.33




