รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณแท็กซี่สุวรรณภูมิ จํากัด
ประจําเดือน สิงหาคม 2556
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณแท็กซี่สุวรรณภูมิ จํากัด
ตามที่ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2556 เมื่อวันอาทิตยที่ 7 เมษายน 2556 ไดเลือกตั้งขาพเจาเปน ผู
ตรวจสอบกิจการสหกรณแท็กซี่ สุวรรณภูมิ จํากัด สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ขาพเจาไดเขาตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ ฯ ประจําเดือน สิงหาคม 2556 ระหวางวันที่ 11-13 กันยายน 2556 จึงขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการโดย
สรุปดังนี้
1. การตรวจสอบดานการดําเนินงาน
1.1 วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1.1.1 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
1.1.2 เพื่อตรวจสอบผลการดําเนินงานวาการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ เปนไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ
ระเบียบนายทะเบียน ขอบังคับสหกรณ ระเบียบสหกรณ และมติที่ประชุม
1.2 ขอบเขตการตรวจสอบ
1.2.1 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
1.2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณ
1.2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ตามพ.ร.บ.สหกรณ ระเบียบนายทะเบียน ขอบังคับ ระเบียบสหกรณ
และมติที่ประชุม
1.2.4 ตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงาน และงบประมาณที่กําหนดไว
1.3 ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ
1.3.1 การตรวจสอบดานการเงิน
วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
- เพื่อตรวจวามีการปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการเงิน และมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุม
- เพื่อตรวจวามีการอนุมัติรายการจายโดยผูมีอํานาจโดยถูกตอง
- เพื่อตรวจวามีเอกสารทางดานการเงินครบถวนถูกตอง
- เพื่อตรวจวามีความถูกตองและมีอยูจริงของเงินสดและเงินฝากธนาคาร
- เพื่อตรวจวารายได/คาใชจายบันทึกบัญชีครบถวนตามความจริง และเปนไปตามงบประมาณ
ขอบเขตการตรวจสอบ
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับ-จาย ทุกรายการ
- ตรวจสอบวามีการอนุมัติการจายโดยผูมีอํานาจทุกรายการ
- ตรวจสอบและตรวจนับเงินสดคงเหลือตรงกับรายงาน
- ตรวจสอบยอดคงเหลือเงินฝากธนาคารกับสมุดเงินฝากธนาคาร

ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ
เงินสดในมือ
สหกรณมีเงินสดคงเหลือ ณ.วันที่ 31 สิงหาคม 2556 จํานวน 103,130.75 บาท เปนจํานวนที่ถูกตองตรงตาม
บัญชี และอยูในความรับผิดชอบของ นางสาวบุญศรี โพธิสาร ตําแหนงผูจัดการสหกรณ
เงินฝากธนาคาร
สหกรณมียอดเงินฝากธนาคารตามบัญชีถูกตองตรงกับสมุดเงินฝากของธนาคาร ดังนี้
ธนาคาร ยูโอบี-กระแสรายวัน สาขายอยถนนพระรามหก
จํานวน
10,154.81 บาท
ธนาคารธนชาติ–กระแสรายวัน สาขาบางขุนนนท
จํานวน
1,000.00 บาท
ธนาคาร ธกส – ออมทรัพย สาขา จตุจักร
จํานวน
9,130.37 บาท
ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพย สาขาเซ็นทรัล ปนเกลา
จํานวน
701,077.44 บาท
ธนาคารยูโอบี–ออมทรัพย สาขายอยถนนพระรามหก
จํานวน
200,962.68 บาท
ธนาคารออมสิน–ออมทรัพย สาขาบางพลัด
จํานวน
16,928.16 บาท
ธนาคารธนชาติ-ออมทรัพย สาขาบางขุนนนท
จํานวน
1,064,359.46 บาท
ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพยอัลตรา สาขาบางขุนนนท
จํานวน 11,084,295.10 บาท
ธนาคารธนชาติ - เงินฝากประจํา สาขาบางขุนนนท
จํานวน
5,000,000.00 บาท
รวมเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
จํานวน 18,087,908.02 บาท

สรุปและขอสังเกตจากการตรวจสอบ พบวา
- การเก็บรักษาเงินสดตอวัน มีบางวันที่มีการเก็บรักษาเกินกวาวงเงินที่ไดรับอนุมัติ 150,000.- บาท สาเหตุ
เนื่องจากตองสํารองไวจายสมาชิกที่นําเช็คประกันมาฝากผานบัญชีธนาคารของสหกรณ ที่ตองการรับเงินสดเพื่อนําไปจายชําระคา
ซอมรถไดทัน ถาไมมีการจายผูจัดการสหกรณจะนําฝากไวที่ตูนิรภัยของทานรองประธานกรรมการ
- เอกสารและรายละเอียดการรับ-จายมีครบถวนทุกรายการ มีการลงนามอนุมัติจายทุกรายการ
1.3.2 การตรวจสอบดานบัญชี
สรุปและขอสังเกตจากการตรวจสอบ พบวา
- เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีมีครบ
- มีการจัดทํารายละเอียด บัญชียอยและทะเบียนตาง ๆถูกตองตรงตามบัญชีคุมยอด
- ในระหวางเดือนไมมีการปรับปรุงบันทึกบัญชี ตามเกณฑเงินคงคาง อาจจะมีบางในกรณีที่เกี่ยวของกับ
ภาษีมูลคาเพิ่ม
- มีการบันทึกบัญชีปรับปรุงสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากรายไดบริการคางรับ เมื่อไดรับชําระ จะมีการ
บันทึกเปนรายไดในเดือนที่ไดรับชําระมา
1.3.3 การตรวจสอบดานการดําเนินงานในสวนสมาชิก
โดยสรุปจํานวนสมาชิกของสหกรณ ณ.วันที่ 31 สิงหาคม 2556 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

สมาชิกยกมาจากงวดบัญชีกอ น
เพิ่มการปรับปรุงสมาชิกลาออกนับ
จํานวนเกินในเดือน เม.ย ,มิ.ย ,ก.ค.55
รวมสมาชิกยกมาหลังปรับปรุง
สมาชิกลาออกระหวางงวดบัญชี
สมาชิกถึงแกกรรมระหวางงวดบัญชี
สมาชิกเขาใหมระหวางงวดบัญชี
สมาชิกยกไปงวดบัญชีถัดไป

ประมาณ
การ
สําหรับ
ป 2556
3,949 คน
3,949 คน
150 คน
450 คน
4,249 คน

จํานวน
สะสมจริง
ม.ค.-ส.ค.56

3,941 คน
8 คน
3,949 คน
219 คน
3 คน
332 คน
4,059 คน

จํานวน
สะสมจริง
ม.ค.-ส.ค.55
3,690 คน
3,690 คน
286 คน
1 คน
449 คน
3,852 คน

ส.ค.2556

4,055 คน
4,055 คน
12 คน
16 คน
4,059 คน

ส.ค.2555

3,863 คน
3,863 คน
60 คน
1 คน
50 คน
3,852 คน

สรุปและขอสังเกตจากการตรวจสอบ พบวาเมื่อเทียบกันระหวาง เดือนสิงหาคม 2556 มีสมาชิกลาออกลดลง
กวาเดือนสิงหาคม 2555 จํานวน 80.00 % และมีสมาชิกเขาใหม เทียบกันระหวางเดือนสิงหาคม 2556 มีสมาชิกเขาใหมนอยกวา
เดือนสิงหาคม 2555 จํานวน 68.00 % สมาชิกที่ลาออกจํานวน 12 ราย ในเดือนสิงหาคม 2556 มีเหตุผล 3 กรณีคือ
1. โอนรถออกไปเปนรถเขียวเหลือง จํานวน 10 ราย
2. โอนขายตอใหสมาชิกใหมและเกา จํานวน 1 ราย
3. สมาชิกไมมีการนํารถเขารวมแตเปนที่ปรึกษาสหกรณในสวนของฝายบริหารลาออก จํานวน 1 ราย
1.3.4 การตรวจสอบดานการดําเนินงานตามแผนงาน
- การเติบโตทางธุรกิจโดยรวมของสหกรณฯในระยะเวลา 8 เดือนของป 2556 จากการวิเคราะหเปรียบเทียบ
กับป 2555พบวา
รายละเอียด
ปริมาณธุรกิจเงินกู
ปริมาณธุรกิจบริการ
รวมปริมาณธุรกิจ

ม.ค.- ส.ค.2555
ม.ค.- ส.ค.2556 การเติบโตทางธุรกิจ คิดเปน เทา หรือ%
14,603,000.00 บาท 11,527,200.00 บาท -3,075,800.00 บาท ลดลง 0.21 เทา -21.06
3,709,933.06 บาท 3,673,308.27 บาท
-36,624.79 บาท ลดลงเล็กนอย
18,312,933.06 บาท 15,200,508.27 บาท -3,112,424.79 บาท ลดลง 0.17 เทา -17.00

1.3.5 การตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน
โดยสรุป ณ.วันที่ 31 สิงหาคม 2556 สหกรณมีผลการดําเนินงานสรุปจากงบดุลและงบกําไรขาดทุนดังนี้

รายละเอียด
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
ทุนเรือนหุน
ทุนสํารองเพื่อการ
ดําเนินงาน
ทุนสะสมตาม
ขอบังคับและระเบียบ
รายไดจากการ
ดําเนินงาน
คาใชจายจากการ
ดําเนินงาน
คาใชจายในการจัดซื้อ
ทรัพยสิน
กําไรสุทธิสะสม
คิดเปนเปอรเซ็นตจาก
เงินลงทุน
หรือ

ประมาณการ
สําหรับ
ป 2556

ม.ค.-ส.ค.2556

ม.ค.-ธ.ค.2555

21,570,700.00 บาท

32,512,864.33 บาท
12,830,548.05 บาท
1,507,117.16 บาท
20,615,450.00 บาท

30,496,532.60 บาท
12,814,048.05 บาท
1,048,139.24 บาท
20,070,700.00 บาท

ทรัพยสิน,หนี้สิน
ป 2556
%ที่
เพิ่มขึ้น(-ลดลง)
เพิ่ม/
จาก ธ.ค.2555
(ลด)
2,016,331.73 บาท 6.61%
16,500.00 บาท 0.12%
458,977.92 บาท 43.79%
544,750.00 บาท 2.71%

-

9,072,201.44 บาท

8,469,490.54 บาท

602,710.90 บาท

-

10,792,619.97 บาท

8,138,409.97 บาท

2,654,210.00 บาท 32.61%

8,844,000.00 บาท

5,375,683.89 บาท

8,255,590.42 บาท

-

-

4,391,400.00 บาท

2,019,660.08 บาท

3,310,804.30 บาท

-

-

50,000.00 บาท

-

-

-

-

4,452,600.00 บาท

3,356,023.81 บาท

5,583,840.90 บาท

-

-

20.64 %

16.28%

27.82 %

-

-

2.06 บาทตอหุน

1.63 บาทตอหุน

2.78 บาทตอหุน

-

-

7.12%

สรุปและขอสังเกตจากการตรวจสอบ ในหมวดของหนี้สินหมุนเวียนมีอัตราเพิ่มขึ้นจากเดือน ธันวาคม 2555 เปน
จํานวน 43.79 % และลดลงไปจากเดือน กรกฎาคม 2556 จํานวน 9.96 % เนื่องจากไดมีการจายเงินปนผลใหกับสมาชิก จํานวน
61,834.00 บาท
2. การตรวจสอบดานการดําเนินธุรกิจ
2.1 วัตถุประสงคการตรวจสอบ
- เพื่อทราบวามีการกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจในแตละดานไวอยางเหมาะสมและไดปฏิบัติตาม
ระเบียบที่กําหนดไว
- เพื่อทราบวามีระบบการควบคุมภายในของแตละธุรกิจเหมาะสมและไดปฏิบัติตามที่กําหนดไว
- เพื่อตรวจสอบวาในแตละธุรกิจมีความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ
- เพื่อตรวจสอบวามีการอํานวยประโยชนใหแกสมาชิก

2.2 ขอบเขตการตรวจสอบ
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ
- ตรวจสอบหนังสือกูเงินระยะสั้น หนังสือกูเงินระยะปานกลาง และการค้ําประกันในธุรกิจเงินกู
- สอบทานการควบคุมภายในและการกําหนดระเบียบปฏิบัติ
- ตรวจสอบการบันทึกบัญชี
- ตรวจสอบประสิทธิภาพในการเก็บหนี้และการติดตามหนี้ที่คางสง
2.3 ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ
2.3.1 ธุรกิจสินเชื่อ- เงินกูสามัญ
สหกรณไดใหสมาชิกกูยืมเงินประเภทเงินกูสามัญ เพื่อวัตถุประสงคในการซอมรถ หรือจัดหาอุปกรณในการ
ประกอบอาชีพ อัตราดอกเบี้ย 15% ตอป จํานวนรวมทั้งสิ้น 33 สัญญา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ลูกหนี้เงินกูสามัญ ยกมา 1 สิงหาคม 2556 (32 สัญญา)
จํานวน 875,123.33 บาท
บวก สมาชิกกูเพิ่ม ในเดือน สิงหาคม 2556 (1 สัญญา)
จํานวน 47,000.00 บาท
หัก รับชําระปกติ ในเดือน สิงหาคม 2556
จํานวน - 53,215.35 บาท
ลูกหนี้เงินกูสามัญ ยกไป 31 สิงหาคม 2556 (33 สัญญา)
จํานวน 868,907.98 บาท
ซึ่งจํานวนลูกหนี้เงินกูสามัญคงเหลือจํานวน 33 สัญญา ไดมีการแบงประเภทลูกหนี้ ดังนี้
ลูกหนี้เงินกูระยะสั้น 13 สัญญา คือการกูเงินภายในระยะเวลา 1-12 งวด
ครบกําหนดชําระภายในป 2556
มีจํานวน
264,094.26 บาท
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- 34,452.87 บาท
รวม ลูกหนี้เงินกูสามัญระยะสั้น
229,641.39 บาท
ลูกหนี้เงินกูระยะปานกลาง 20 สัญญาคือการกูเงินภายในระยะเวลา 1-24 งวด
- ที่ครบกําหนดชําระภายในป 2556
มีจํานวน 538,453.13 บาท
- ที่ครบกําหนดชําระเกินกวาป 2556
มีจํานวน 66,360.59 บาท
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้เงินกูสามัญระยะปานกลาง
รวมลูกหนี้เงินกูสามัญ 33 สัญญา
มีจํานวน
รวมคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
มีจํานวน
คงเหลือลูกหนี้เงินกูสามัญสุทธิ 33 สัญญา
มีจํานวน

604,813.72 บาท
-195,308.01 บาท
409,505.71 บาท
868,907.98 บาท
-229,760.88 บาท
639,147.10 บาท

ณ.วันที่ 31 สิงหาคม 2556 มีลูกหนี้เงินกูสามัญที่ครบกําหนดชําระแลวแตยังคงคางชําระอยู มีจํานวนทั้งสิ้น 15 ราย ดังนี้
เงินตน
ดอกเบี้ย
รวมเงินตนและดอกเบี้ย

จํานวน
จํานวน
จํานวน

250,397.11 บาท
52,412.78 บาท
302,809.89 บาท

ลูกหนี้เงินกูสามัญในสวนของเงินตนที่คางชําระ ณ.วันที่ 31 สิงหาคม 2556 คิดเปนจํานวน 28.82 % ของยอดลูกหนี้
เงินกูสามัญทั้งหมด และมีอัตราเงินตนที่คางชําระลดลงจากเดือน กรกฎาคม 2556 จํานวน 4.57 %
ลูกหนี้เงินกูสามัญที่คางชําระมีรายละเอียดดังนี้
จํานวน
จํานวน จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
งวด
สมาชิก สัญญา
เงินตน
ดอกเบี้ย
รวม
1
3 ราย 3 สัญญา 8,617.22 บาท
282.78 บาท 8,900.00 บาท
2
2 ราย 2 สัญญา 9,545.23 บาท
454.77 บาท 10,000.00 บาท
3
2 ราย 2 สัญญา 15,921.74 บาท
878.26 บาท 16,800.00 บาท
8
1 ราย 1 สัญญา 16,928.84 บาท 3,071.16 บาท 20,000.00 บาท
10
1 ราย 1 สัญญา 24,864.84 บาท
135.16 บาท 25,000.00 บาท
15
1 ราย 1 สัญญา 29,131.20 บาท 8,368.80 บาท 37,500.00 บาท
สัญญาครบกําหนด 5 ราย 5 สัญญา 145,388.05 บาท 39,221.84 บาท 184,609.89 บาท
รวม
15 ราย 15 สัญญา 250,397.12 บาท 52,412.77 บาท 302,809.89 บาท
จากการตรวจสอบงบการเงิน ณ.วันที่ 31 สิงหาคม 2556 พบวาลูกหนี้เงินกูสามัญที่ทางสหกรณไดตั้งสํารองคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญในสวนของเงินตนและดอกเบี้ยไวตั้งแตงวดบัญชี ป 2551 ,2552 ,2553,2554 และ2555 นั้น ปรากฏวา ทางสหกรณฯ
สามารถเรียกเก็บไดดังนี้

ลําดับ

ชื่อสมาชิก

เลขที่
สมาชิก

จํานวน
เงินตน

จํานวน
ดอกเบี้ย

รวม

1
2
3

ลูกหนี้ที่คางชําระเกินกวากําหนด
นายฉลอง ทั่งแดง
นายณัฐกิตติ์ ถาวร
นางศรีสุดา บริสุทธิ์
รวมรับคืนลูกหนี้ที่คางชําระเกินกําหนด

3911
2793
4353

4,561.16 บาท
2,153.25 บาท
2,066.50 บาท
8,780.91 บาท

-

4,561.16 บาท
2,153.25 บาท
2,066.50 บาท
8,780.91 บาท

หนี้สงสัยจะสูญจํานวนขางตนที่ไดรับคืนมา สหกรณไดนําไปรวมเปนรายไดในสวนของรายไดเฉพาะธุรกิจเพื่อการ
คํานวณกําไรขาดทุนประจําเดือน สิงหาคม 2556 เรียบรอยแลว
2.3.2 ธุรกิจสินเชื่อ- เงินกูพิเศษ
สหกรณไดใหสมาชิกกูยืมเงินประเภทเงินกูพิเศษ(เงินกูระยะยาว)
เพื่อวัตถุประสงคในการซื้อรถยนตแท็กซี่
จํานวนรวมทั้งสิ้น ณ. วันที่ 31 สิงหาคม 2556 มีจํานวน 65 ราย ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้

ลูกหนี้เงินกูพิเศษยกมา 1 สิงหาคม 2556 (58 สัญญา)
บวก สมาชิกกูพมในเดือน สิงหาคม 2556 ( 9 สัญญา)
หัก ปดยอดเงินกูลวงหนาในเดือน สิงหาคม 2556( 2 สัญญา)
หัก รับชําระงวดปกติในเดือน สิงหาคม 2556
ลูกหนี้เงินกูพิเศษยกไป 31 สิงหาคม 2556 (65 สัญญา)
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ลูกหนี้เงินกูที่ครบกําหนดชําระภายใน ป 2556
ลูกหนี้เงินกูที่ครบกําหนดชําระเกินกวา ป 2556
รวมลูกหนี้เงินกูพิเศษ 65 ราย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

21,497,272.54
6,000,000.00
- 266,606.58
-1,009,112.87
26,221,553.09

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

13,512,927.61 บาท
12,708,625.48 บาท
26,221,553.09 บาท

ณ.วันที่ 31 สิงหาคม 2556 มีลูกหนี้เงินกูพิเศษที่ครบกําหนดชําระแลวแตยังคงคางชําระอยู มีจํานวนทั้งสิ้น 1 ราย ดังนี้
เงินตน
จํานวน
13,531.13 บาท
ดอกเบี้ย
จํานวน
1,218.87 บาท
รวมเงินตนและดอกเบี้ย
จํานวน
14,750.00 บาท
ยอดที่คางชําระสมาชิกไดชําระภายในวันที่ 3 กันยายน 2556 เรียบรอยแลว
สรุปและขอสังเกตและคําแนะนําในการตรวจสอบธุรกิจสินเชื่อ
- การติดตามหนี้คงคางของสมาชิกไมเปนไปตามแผนงานเทาที่ควร เนื่องจากมีสมาชิกขอเลื่อนการชําระ
โดยเฉพาะเงินกูสามัญที่มีการคางชําระเปนจํานวนหลายๆงวด ซึ่งควรจะตองมีการดําเนินการทางกฎหมาย
- เพื่อลดอัตราเสี่ยงหนี้สูญของเงินกูสามัญ ทางสหกรณไดมีการอนุมัติเงินกูสามัญ ในเดือน สิงหาคม 2556
จํานวน 1 ราย โดยกําหนดใหมีผูค้ําประกันจํานวน 2 คน
- ธุรกิจสินเชื่อที่มีการวางแผนการดําเนินธุรกิจไว ไดดําเนินตามแผนงานไปแลวดังนี้
แผนการใหสมาชิกกู-เงินกูระยะสั้นจํานวนเงิน 500,000.00 บาท มีการอนุมัติแลวจํานวนเงิน 342,000.00 บาท
แผนการใหสมาชิกกู-เงินกูระยะปานกลางจํานวนเงิน 700,000.00บาท มีการอนุมัติแลวจํานวนเงิน 335,200.00 บาท
แผนการใหสมาชิกกู-เงินกูพิเศษ จํานวนเงิน 20,000,000.00บาท มีการอนุมัติแลวจํานวนเงิน 10,850,000.00 บาท
แผนการรับชําระดอกเบี้ยเงินกู -ดอกเบี้ยคางรับปกอน จํานวนเงิน 100,000.00 บาท รับชําระมาแลว 88,622.51 บาท
แผนการรับชําระดอกเบี้ยเงินกู –ดอกเบี้ยป2556 จํานวนเงิน 2,000,000.00 บาท รับชําระมาแลว 1,219,823.99 บาท
2.3.3 ธุรกิจบริการ
- การดําเนินงานทางดานการบริการของสหกรณ ในเดือนสิงหาคม 2556 มีสมาชิกที่ประสงคนํารถเขารวมกับ
สหกรณ โดยสหกรณไดดําเนินการจัดหานิติบุคลอื่นใหสมาชิกเชาซื้อรถแท็กซี่ และนํารถเขารวมกับสหกรณ จํานวน 20
ราย โดยสหกรณไดรับชําระคาบริการแรกเขาและคาบํารุงสมาชิกทั้งสิ้น จํานวนเงิน 62,056.08 บาท
- สหกรณสามารถเรียกเก็บรายไดคาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับที่ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว ระหวางงวด
บัญชี ป 2553-2555 และ ไดบันทึกเปนรายไดเฉพาะธุรกิจเพื่อคํานวณกําไรขาดทุนสําหรับเดือน สิงหาคม 2556
เรียบรอยแลว ดังมีรายละเอียดดังนี้

ลําดับ

ชื่อสมาชิก

1

รายไดคาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับ
นายทองมา กันลา
รวมรับคืนคาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับ

รถ จํานวนเงิน
เลขที่
No. คาเขารวม
สมาชิก
ที่ไดรับคืน
1392

832 500.00 บาท
500.00 บาท

- ธุรกิจบริการมีการวางแผนการดําเนินธุรกิจไว และสหกรณไดดําเนินงานตามแผนงาน ณ.วันที่
31 สิงหาคม 2556 ดังนี้
1. แผนการเพิ่มรถแท็กซี่ – รับสมาชิกเขารวมเดินรถใหม จํานวน 450 คัน มีสมาชิกเขารวมแลว จํานวน 335 คัน
2. แผนการรับชําระคาบริการเขารวมเดินรถรายเดิน
- คาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับ จํานวน 2,700 คัน รับชําระมาแลว จํานวน 2,649 คัน
- คาเขารวมเดินรถรายเดือนป 2556 จํานวน 3,200 คัน รับชําระมาแลว จํานวน 3,497 คัน
สรุปและขอสังเกต คาเขารวมเดินรถรายเดือนสามารถเรียกเก็บไดตามเปาหมาย
3. การตรวจสอบดานการจัดหาทุนและการใชทุนสะสม
3.1 วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
3.1.1 เพื่อใหทราบวามีการกําหนดและปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับสมาชิก ทุนเรือนหุน และเงินทุนตางๆ
เปนไปตามขอบังคับ และระเบียบสหกรณ
3.1.2 มีการจายเงินปนผลเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติที่ประชุมใหญ
3.1.3 มีสมาชิกถือหุนอยูจริงตามที่ปรากฏในทะเบียนหุน
3.2 ขอบเขตการตรวจสอบ
3.2.1 ตรวจสอบหลักฐานการรับเงินคาหุนและการผานรายการไปสมุดประจําวัน/สมุดเงินสดและสมุด
รายวัน /สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
3.2.2 ตรวจสอบหลักฐานการจายคืนคาหุน มีการอนุมัติจากผูมีอํานาจที่ไดรับมอบหมาย และการผานรายการ
บัญชีไปยังสมุดตางๆ
3.2.3 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจาย เงินปนผล เงินทุนตางๆ และปฏิบัติตามระเบียบอยางถูกตอง
3.3 ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ
3.3.1 ทุนเรือนหุน จากการตรวจสอบ ณ.วันที่ 31 สิงหาคม 2556 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด
จํานวนสมาชิก จํานวนหุน
จํานวนเงิน
ทุนเรือนหุนยกมาตนงวด
4,055 คน 2,058,045 หุน 20,580,450.00 บาท
ลดลงเนื่องจากสมาชิกลาออกระหวางเดือน
- 12 คน
- 6,000 หุน
- 60,000.00 บาท
เพิ่มขึ้นเนื่องจากสมาชิกเขาใหมระหวางเดือน
16 คน
8,000 หุน
80,000.00 บาท
เพิ่มขึ้นเนื่องจากสมาชิกเดิมซื้อหุนเพิ่ม
1,500 หุน
15,000.00 บาท
สหกรณฯมีทุนเรือนหุนยกไปสิ้นเดือน
4,059 คน 2,061,545 หุน 20,615,450.00 บาท
สรุปและขอสังเกต และคําแนะนํา
การลาออกของสมาชิกไดรับการอนุมัติจากรองประธานกรรมการสหกรณ สมาชิกที่ลาออกไมมีหนี้สินคงคาง
และไมติดภาระค้ําประกันสมาชิกรายใด ในสวนของการบันทึกบัญชี มีการบันทึกบัญชีครบถวนตรงตามเอกสารการจายและตรง
ตามทะเบียนหุนและบัญชีคุม
สมาชิกเดิมที่ซื้อหุนเพิ่ม เนื่องจากมีการนํารถเขารวมกับสหกรณเพิ่มเปนจํานวน 3 ราย
3.3.2

เงินทุนสํารองและทุนสะสมอื่น จากการตรวจสอบ ณ.วันที่ 31 สิงหาคม 2556 มีรายละเอียดดังนี้

รายการ

ยอดยกมา

ทุนสํารอง
9,072,201.44 บาท
ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ
1,800,000.00 บาท
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
1,600,000.00 บาท
ทุนเพื่อศึกษาดูงานสหกรณเครือขาย
700,730.00 บาท
และประชุมนอกสถานที่
ทุนเพื่อการศึกษาและอบรม
2,375,449.48 บาท
ทุนสาธารณะประโยชน
1,597,364.99 บาท
ทุนสวัสดิการสมาชิก
1,451,840.00 บาท
ทุนสวัสดิการพนักงาน
1,275,235.50 บาท
รวม
19,872,821.41 บาท

เงินสํารองและทุนสะสมรวมยกมา
หัก เงินสํารองและทุนสะสมรวมยกไป
เงินสํารองและทุนสะสมรวมลดลง

รายการที่
เพิ่มขึ้น

รายการที่
ลดลง
-

9,072,201.44 บาท
1,800,000.00 บาท
1,600,000.00 บาท

-

700,730.00 บาท

ยอดยกไป

3,000.00 บาท
3,000.00 บาท
2,000.00 บาท
-

2,372,449.48 บาท
1,594,364.99 บาท
1,449,840.00 บาท
1,275,235.50 บาท
8,000.00 บาท 19,864,821.41 บาท

19,872,821.41 บาท
-19,864,821.41 บาท
8,000.00 บาท

เงินทุนสํารองเละเงินทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบที่ลดลง จํานวน 8,000.00 บาท มีรายละเอียดดังนี้
เงินทุนสํารองและเงินทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบที่ลดลง เนื่องจาก
1. จายจากทุนสวัสดิการสมาชิก เพื่อเปนสวัสดิการงานศพ
คุณแมคุณสายหยุด อยูสบาย สมาชิกเลขที่ 2486 ถึงแกกรรมเมื่อ
วันที่ 29 สิงหาคม 2556
จํานวนเงิน
2,000.00 บาท
2. จายจากทุนเพื่อสาธารณะประโยชนเพื่อรวมสมทบทุนมูลนิธิ
อนุเคราะหคนพิการในพระราชูปถัมภของสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี
จํานวนเงิน
3,000.00 บาท
3. จายจากทุนเพื่อการศึกษาและอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู
ประกอบการรถรับจางเกี่ยวกับความรูในเรื่องกฎ ระเบียบตางๆ
โดยกรมการขนสงทางบก เมื่อวันที่ 16 ส.ค.2556 จํานวน 10 ทาน
จํานวนเงิน
3,000.00 บาท
รวมเงินทุนสํารองและเงินทุนสะสมที่ลดลง

จํานวนเงิน

8,000.00 บาท

สรุปและขอสังเกต สหกรณมีการใชทุนตางๆ เปนไปตามระเบียบของสหกรณ
4. เรื่องอื่นๆ - ไมมี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ที่อยู 171 ถนนลาดพราววังหิน
แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพ ฯ
โทร. 0-2931-7111
วันที่เขียนรายงานการตรวจสอบ
วันที่ 16 กันยายน 2556

พัทธิว์ ิรา นวสุขสมบูรณ
(นางพัทธิ์วิรา นวสุขสมบูรณ / หรือ
นางพัทธธีรา เลิศฤทธิระบิล)
ผูตรวจสอบกิจการ

