
รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณแท็กซ่ีสุวรรณภูมิ  จํากัด 
ประจําเดือน กุมภาพันธ 2557 

 
เรียน    คณะกรรมการดําเนินการสหกรณแท็กซี่สุวรรณภูมิ จํากัด 
 

       ขาพเจาไดเขาตรวจสอบกิจการของสหกรณ ฯ ประจําเดือน กุมภาพันธ 2557   กอนที่จะมีการกําหนดประชุม
ใหญผูถือหุน ประจําป 2557   และจะไดมีวาระของการประชุม เพื่อใหมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ สําหรับปบัญชี 2557 
ตอไป   ดังนั้นขาพเจาจึงทําหนาที่ตรวจสอบกิจการของสหกรณเพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการบริหารงานโดยคณะกรรมการ
ดําเนินการ และเพื่อการนําขอมูลจากผลที่ไดจากการตรวจสอบกิจการในการวางแผนงานสําหรับรอบระยะบัญชี ป 2557 ตอไป  
และขาพเจาไดเขาตรวจสอบกิจการ เมื่อวันที่ 17-18  มีนาคม 2557   ขาพเจาจึงขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการโดยสรุปดังนี้  
 

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  
ขอบเขตการตรวจสอบ 
 - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับ-จาย ทุกรายการ 
 - ตรวจสอบวามีการอนุมัติการจายโดยผูมีอํานาจทุกรายการ 
 - ตรวจสอบและตรวจนับเงินสดคงเหลือตรงกับรายงาน 
 - ตรวจสอบยอดคงเหลือเงินฝากธนาคารกับสมุดเงินฝากธนาคาร 



ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ 
 เงินสดในมือ 
 สหกรณมีเงินสดคงเหลือ ณ.วันที่ 28 กุมภาพันธ 2557  จํานวน 55,834.25 บาท เปนจํานวนที่ถูกตองตรงตาม

บัญชี และอยูในความรับผิดชอบของ นางสาวบุญศรี  โพธิสาร ตําแหนงผูจัดการสหกรณ 
                 เงินฝากธนาคาร 

        สหกรณมียอดเงินฝากธนาคารตามบัญชีถูกตองตรงกับสมุดเงินฝากของธนาคาร ดังนี้ 
      ธนาคารธนชาติ–กระแสรายวัน สาขาบางขุนนนท                                 จํานวน                 1,000.00   บาท 
      ธนาคาร ธกส – ออมทรัพย สาขา จตุจักร            จํานวน                 8,999.72   บาท 
      ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพย สาขาเซ็นทรัล ปนเกลา                          จํานวน             230,528.94   บาท 
      ธนาคารยูโอบี–ออมทรัพย สาขายอยถนนพระรามหก                       จํานวน             171,972.43   บาท 
      ธนาคารออมสิน–ออมทรัพย สาขาบางพลัด                                         จํานวน               17,054.89   บาท 
      ธนาคารธนชาติ-ออมทรัพย สาขาบางขุนนนท                                       จํานวน          1,757,175.17   บาท 
      ธนาคารอิสลาม – ออมทรัพย สาขาสิรินทร            จํานวน     10,000.00   บาท 
      ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพยอัลตรา สาขาบางขุนนนท                       จํานวน        10,487,463.84   บาท 
      ธนาคารอิสลาม - เงินฝากประจํา  สาขาสิรินทร                         จํานวน          8,000,000.00   บาท 
       รวมเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น                                                                     จํานวน        20,684,194.99  บาท 
 
สรุปและขอสังเกตจากการตรวจสอบ พบวา 

- เงินสดคงเหลือตามรายงานในแตละวัน การเก็บรักษาเงินสด ไมมีเกินกวาวงเงินที่ผูจัดการไดรับการอนุมัติ
ใหเก็บรักษาไดในวงเงินไมเกิน 150,000.- บาท 

- สหกรณไดมีการเปดบัญชีเงินฝากธนาคารเพิ่ม 2 บัญชี ไดแกบัญชีเงินฝากออมทรัพย และบัญชีเงินฝาก
ประจํา ธนาคารอิสลาม สาขาสิรินทร 

- เอกสารและรายละเอียดการรับ-จายมีครบถวนทุกรายการ  มีการลงนามอนุมัติจายทุกรายการ    
 

1.3.2  การตรวจสอบดานบัญชี        
          สรุปและขอสังเกตจากการตรวจสอบ พบวา 

-  เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีมีครบ 
   -  มีการจัดทํารายละเอียด บัญชียอยและทะเบียนตาง ๆถูกตองตรงตามบัญชีคุมยอด 

-  ในระหวางเดือนไมมีการปรับปรุงบันทึกบัญชี  ตามเกณฑเงินคงคาง อาจจะมีบางในกรณีที่เกี่ยวของกับ 
ภาษีมูลคาเพิ่ม 
 

1.3.3 การตรวจสอบดานการดําเนินงานในสวนสมาชิก   
โดยสรุปจํานวนสมาชิกของสหกรณ ณ.วันที่ 28 กุมภาพันธ 2557  มีรายละเอียดดังนี้ 

 
         
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปและขอสังเกตจากการตรวจสอบ พบวาในเดือน กุมภาพันธ 2557 มีสมาชิกลาออกมีจํานวนมากกวาสมาชิกที่เขา

ใหม สมาชิกที่ลาออก จํานวน 23 คน มีเหตุผล 4 กรณีคือ 
1. โอนรถออกไปเปนรถเขียวเหลือง  จํานวน 9 ราย 
2. โอนขายตอใหสมาชิกใหมและเกา จํานวน 9 ราย 
3.     โอนรถออกไปเปนรถบาน  จํานวน 4 ราย 
4.     โอนรถออกไปสหกรณแท็กซี่ไทย  จํานวน 1 ราย 

1.3.4 การตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน    
                             โดยสรุป ณ.วันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 ผลการดําเนินงานสรุปจากงบดุลและงบกําไรขาดทุนดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียด 
รวม 

ม.ค.-ก.พ.57 
รวม 

ม.ค.-ก.พ.56 
ก.พ.2557 ก.พ.2556 

สมาชิกยกมาจากงวดบัญชีกอน 4,036 คน 3,949 คน 4,035 คน 3,969 คน 
สมาชิกลาออกระหวางงวดบัญช ี 40 คน 55 คน 23 คน 18 คน 
สมาชิกถึงแกกรรมระหวางงวดบัญช ี 1 คน 1 คน - - 
สมาชิกเขาใหมระหวางงวดบัญช ี 33 คน 107 คน 16 คน 49 คน 
สมาชิกยกไปงวดบัญชีถัดไป 4,028 คน 4,000 คน 4,028 คน 4,000 คน 

รายละเอียด ม.ค.-ก.พ.2557 ม.ค.-ธ.ค.2556 

ทรัพยสิน,หนี้สิน 
ป 2557  

เพิ่มขึ้น(ลดลง) 
จาก ธ.ค.2556 

 
%ที่เพิ่ม/

(ลด) 

สินทรัพยหมุนเวียน 33,941,551.69 บาท 33,819,184.89 บาท 122,366.80 บาท 0.36 % 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 12,458,198.84 บาท 12,458,198.84 บาท - - 
หนี้สินหมุนเวียน 1,057,743.33 บาท 1,210,148.45 บาท (152,405.12) บาท (12.59)% 
ทุนเรือนหุน 20,469,050.00 บาท 20,485,450.00 บาท (16,400.00) บาท (0.08)% 
ทุนสํารองเพื่อการ
ดําเนินงาน 

9,081,451.44 บาท 9,081,451.44 บาท - - 

ทุนสะสมตาม
ขอบังคับและระเบยีบ 

10,590,811.63 บาท 10,622,361.63 บาท ( 31,550.00) บาท  (0.30)% 

รายไดจากการ
ดําเนินงาน 

819,952.71 บาท 8,503,578.47 บาท - - 

คาใชจายจากการ
ดําเนินงาน 

497,200.14 บาท 3,625,636.91 บาท - - 

คาใชจายในการจัดซื้อ
ทรัพยสิน 

- 16,500.00 บาท ( 16,500.00 บาท ) ( 100% ) 

กําไรสุทธิสะสม 322,752.57 บาท 4,877,941.56 บาท - - 
คิดเปนเปอรเซ็นตจาก
เงินลงทุน 

1.58% 23.81% - - 

หรือ 0.16 บาทตอหุน 2.38 บาทตอหุน - - 



สรุปและขอสังเกตจากการตรวจสอบ  
การดําเนินงานของสหกรณสําหรับเดือน กุมภาพันธ 2557   ทางสหกรณยังไมไดจัดใหมีงบประมาณและแผนการ

ดําเนินงานสําหรับ ป 2557 
 
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 26 สัญญา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ลูกหนี้เงินกูสามัญ ยกมา  1 กุมภาพันธ 2557  (26 สัญญา)  จํานวน    649,312.60  บาท 
บวก  สมาชิกกูเพิ่ม ในเดือน กุมภาพันธ 2557 (1 สัญญา)  จํานวน      30,000.00  บาท 
หัก   ปดสัญญากอนกําหนด ในเดือน กุมภาพันธ 2557 (1 สัญญา) จํานวน        - 3,023.60   บาท 
หัก   รับชําระปกติ ในเดือน กุมภาพันธ 2557    จํานวน  -  75,903.20   บาท 

  ลูกหนี้เงินกูสามัญ ยกไป 28 กุมภาพันธ 2557 (26 สัญญา)              จํานวน      600,385.80   บาท 
 
 ซึ่งจํานวนลูกหนี้เงินกูสามัญคงเหลือจํานวน 26 สัญญา  ไดมีการแบงประเภทลูกหนี้ ดังนี้ 
 ลูกหนี้เงินกูระยะสั้น 12 สัญญา คือการกูเงินภายในระยะเวลา 1-12 งวด      
  ครบกําหนดชําระภายในป 2557   มีจํานวน      197,410.46  บาท 
  หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    มีจํานวน      - 35,640.63   บาท 
  รวม ลูกหนี้เงินกูสามัญระยะสั้น                        161,769.83   บาท 
 ลูกหนี้เงินกูระยะปานกลาง 14 สัญญาคือการกูเงินภายในระยะเวลา 1-24 งวด  
  - ที่ครบกําหนดชําระภายในป 2557        มีจํานวน       346,225.64   บาท   
  - ที่ครบกําหนดชําระเกินกวาป 2557        มีจํานวน         56,749.84   บาท    402,975.48   บาท 
  หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ        -108,155.80   บาท 
  รวมลูกหนี้เงินกูสามัญระยะปานกลาง        294,819.68   บาท 



 รวมลูกหนี้เงินกูสามัญ 26 สัญญา         มีจํานวน                    600,385.94  บาท 
 รวมคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                        มีจํานวน    -143,796.43   บาท 
 คงเหลือลูกหนี้เงินกูสามัญสุทธิ 26 สัญญา                  มีจํานวน     456,589.51   บาท 
 
ณ.วันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 มีลูกหนี้เงินกูสามัญที่ครบกําหนดชําระแลวแตยังคงคางชําระอยู มีจํานวนทั้งสิ้น 18 ราย ดังนี้ 

 
  เงินตน    จํานวน   190,539.28  บาท 
  ดอกเบี้ย   จํานวน     28,925.01  บาท 
  รวมเงินตนและดอกเบี้ย จํานวน   219,464.29  บาท 
 
ลูกหนี้เงินกูสามัญในสวนของเงินตนที่คางชําระ ณ.วันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 คิดเปนจํานวน 31.74 % ของยอดลูกหนี้

เงินกูสามัญทั้งหมด และมีอัตราเงินตนที่คางชําระลดลงจากเดือน มกราคม 2557 จํานวน 7.76 %  
ลูกหนี้เงินกูสามัญที่คางชําระมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

จากการตรวจสอบงบการเงิน ณ.วันที่ 28 กุมภาพันธ 2557  พบวาลูกหนี้เงินกูสามัญที่ทางสหกรณไดต้ังสํารองคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญในสวนของเงินตนและดอกเบี้ยไวต้ังแตงวดบัญชี ป 2551 ,2552 ,2553,2554,2555 และ2556 นั้น  ปรากฏวา ทาง
สหกรณฯ สามารถเรียกเก็บไดดังนี้ 
 
 
 
 

จํานวน 
งวด 

จํานวน 
สมาชิก 

จํานวน 
สัญญา 

จํานวน 
เงินตน 

จํานวน 
ดอกเบี้ย 

จํานวน 
รวม 

1 8 ราย 8 สัญญา 20,997.54 บาท 2,202.46 บาท 23,200.00 บาท 
2 3 ราย 3 สัญญา 17,907.38 บาท 1,492.62 บาท 19,400.00 บาท 
3 1 ราย 1 สัญญา 7,340.55 บาท 159.45 บาท 7,500.00 บาท 

สัญญาครบกําหนด 6 ราย 6 สัญญา 144,293.81 บาท 25,070.48 บาท 169,364.29 บาท 

รวม 18 ราย 18 สัญญา 190,539.28 บาท 28,925.01 บาท 219,464.29 บาท 

ลําดับ ช่ือสมาชิก 
เลขที่ 
สมาชิก 

จํานวน 
เงินตน 

จํานวน 
ดอกเบี้ย 

รวม 

 ลูกหนี้ท่ีสัญญาครบกําหนดตามสัญญา     

1 นายเอกชัย  สินธุ 4343 1,626.48 บาท 643.65 บาท 2,270.13 บาท 

 รวมรับคืนลูกหนี้ท่ีสัญญาครบกําหนด  1,626.48 บาท 643.65 บาท 2,270.13 บาท 

 ลูกหนี้ท่ีคางชําระเกินกวากําหนด     
1 นายสมหมาย  แกวงาม 2291 16,889.56 บาท 58.14 บาท 16,947.70 บาท 

 รวมรับคืนลูกหนี้ท่ีคางชําระเกินกําหนด  16,889.56 บาท 58.14 บาท 16,947.70 บาท 

 รวมรับคืนลูกหนี้ท่ีคางชําระท้ังหมด  18,516.04 บาท 701.79 บาท 19,217.83 บาท 



หนี้สงสัยจะสูญจํานวนขางตนที่ไดรับคืนมา สหกรณไดนําไปรวมเปนรายไดในสวนของรายไดเฉพาะธุรกิจเพื่อการ
คํานวณกําไรขาดทุนประจําเดือน กุมภาพันธ 2557 เรียบรอยแลว 

 
2.3.2  ธุรกิจสินเชื่อ- เงินกูพิเศษ 

   สหกรณไดใหสมาชิกกูยืมเงินประเภทเงินกูพิเศษ(เงินกูระยะยาว) เพื่อวัตถุประสงคในการซื้อรถยนตแท็กซี่  
จํานวนรวมทั้งสิ้น ณ. วันที่ 28 กุมภาพันธ 2557  มีจํานวน 71 ราย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ลูกหนี้เงินกูพิเศษยกมา 1 กุมภาพันธ 2557 (68 สัญญา)   จํานวน               23,766,638.57   บาท 
บวก  สมาชิกกูเพิ่มในเดือนกุมภาพันธ 2557 (3 สัญญา)   จํานวน              2,000,000.00   บาท 
หัก   รับชําระงวดปกติในเดือน กุมภาพันธ 2557   จํานวน                -1,161,350.30   บาท 
ลูกหนี้เงินกูพิเศษยกไป 28 กุมภาพันธ 2557 (71 สัญญา)  จํานวน               24,605,288.27   บาท 

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ลูกหนี้เงินกูที่ครบกําหนดชําระภายใน ป 2557 จํานวน             12,239,582.78    บาท 
ลูกหนี้เงินกูที่ครบกําหนดชําระเกินกวา ป 2557                              จํานวน             12,365,705.49     บาท 
รวมลูกหนี้เงินกูพิเศษ 71 ราย                              จํานวน             24,605,288.27     บาท 
 

ณ.วันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 มีลูกหนี้เงินกูพิเศษที่ครบกําหนดชําระแลวแตยังคงคางชําระอยู มีจํานวนทั้งสิ้น 1 ราย ดังนี้ 
  เงินตน    จํานวน      14,138.61  บาท 
  ดอกเบี้ย   จํานวน           611.39  บาท 
  รวมเงินตนและดอกเบี้ย จํานวน      14,750.00  บาท 

 
                ยอดที่คางชําระสมาชิกไดชําระภายในวันที่ 3 มีนาคม 2557 เรียบรอยแลว 
 

สรุปและขอสังเกตในการตรวจสอบธุรกิจสินเชื่อ   
-      เงินกูที่สัญญาครบกําหนดตามสัญญาแลวจํานวน  6 สัญญา สหกรณไดดําเนินการดังนี้ 
1. ดําเนินการทางกฎหมาย  จํานวน 3 ราย 
2.ไดรับชําระปดยอดเงินกูภายในเดือน มีนาคม 2557 จํานวน 2 ราย 
3.ไดดําเนินการใหรับสภาพหนี้ จํานวน 1 ราย 
-   ไดอนุมัติใหสมาชิกที่ขอกูเงินกูประเภทสามัญ จํานวน 1 รายโดยมีเงื่อนไขใหมีบุคคลค้ําประกันจํานวน 2 

ราย 
 
       2.3.3  ธุรกิจบริการ 

-  การดําเนินงานทางดานการบริการของสหกรณ ในเดือน กุมภาพันธ 2557  มีสมาชิกที่ประสงคนํารถเขา
รวมกับสหกรณ โดยสหกรณไดดําเนินการจัดหานิติบุคลอื่นใหสมาชิกเชาซื้อรถแท็กซี่ และนํารถเขารวมกับสหกรณ 
จํานวน 16 ราย โดยสหกรณไดรับชําระรายไดคาบริการแรกเขาและคาบํารุงสมาชิกทั้งสิ้น จํานวนเงิน  50,841.12 บาท  

 
 



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 28 กุมภาพันธ 2557 มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
สรุปและขอสังเกต  

  การลาออกของสมาชิกไดรับการอนุมัติจากรองประธานกรรมการสหกรณ  สมาชิกที่ลาออกไมมีหนี้สินคงคาง
และไมติดภาระค้ําประกันสมาชิกรายใด ในสวนของการบันทึกบัญชี มีการบันทึกบัญชีครบถวนตรงตามเอกสารการจายและตรง
ตามทะเบียนหุนและบัญชีคุม 
 
 
 
 
 
 
 
                                 

รายละเอียด จํานวนสมาชิก จํานวนหุน จํานวนเงิน 
ทุนเรือนหุนยกมาตนงวด 4,035 คน 2,050,405 หุน 20,504,050.00 บาท 
ลดลงเนื่องจากสมาชิกลาออก - 23 คน - 11,500 หุน - 115,000.00 บาท 
เพิ่มขึ้นเนื่องจากสมาชิกเขาใหม 16 คน 8,000 หุน 80,000.00 บาท 
สหกรณฯมีทุนเรือนหุนยกไปสิ้นเดือน 4,028 คน 2,046,905 หุน 20,469,050.00 บาท 



2.3.2 เงินทุนสํารองและทุนสะสมอื่น จากการตรวจสอบ ณ.วันที่  28 กุมภาพันธ 2557  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 

      เงินสํารองและทุนสะสมรวมยกมา      19,688,613.07    บาท 
      หัก    เงินสํารองและทุนสะสมรวมยกไป    -19,672,263.07    บาท 
      เงินสํารองและทุนสะสมรวมลดลง                                          16,350.00    บาท 
 
 เงินทุนสํารองเละเงินทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบที่ลดลง จํานวน 16,350.00 บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 
 
  เงินทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบที่ลดลง 
1. จายจากทุนเพื่อการศึกษาและอบรม เปนคาอาหารกลางวัน 
ในการอบรมโครงการภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
ใหกับสมาชิก จํานวน 33 คน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2557   จํานวนเงิน   1,650.00  บาท 
2. จายจากทนุสาธารณะประโยชนเปนคาใชจายในสวนที่สหกรณ 
ตองรับผิดชอบในการจัดงานโครงการทําดีเพื่อพอ ในระหวางเดือน  
พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2556    จํานวนเงิน              14,700.00   บาท 
   
รวมเงินทุนสํารองและเงินทุนสะสมที่ลดลง    จํานวนเงิน             16,350.00  บาท 
 
สรุป  การจายเงินในสวนของเงินทุนสะสมตามระเบียบ  ไดดําเนินการตามระเบียบของสหกรณ 
 

4. การปรับปรุงและติดตามผล  ไมมี 
      

รายการ ยอดยกมา 
รายการที่ 
เพิ่มขึ้น 

รายการที่ 
ลดลง 

ยอดยกไป 

ทุนสํารอง 9,081,451.44 บาท  - 9,081,451.44 บาท 
ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 1,800,000.00 บาท  - 1,800,000.00 บาท 
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 1,600,000.00 บาท  - 1,600,000.00 บาท 
ทุนเพื่อศึกษาดูงานสหกรณเครือขาย 
และประชุมนอกสถานที่ 

700,730.00 บาท  - 700,730.00 บาท 

ทุนเพื่อการศึกษาและอบรม 2,225,191.14 บาท  1,650.00 บาท 2,223,541.14 บาท 
ทุนสาธารณะประโยชน 1,576,664.99 บาท  14,700.00 บาท 1,561,964.99 บาท 
ทุนสวัสดิการสมาชิก 1,435,840.00 บาท  - 1,435,840.00 บาท 
ทุนสวัสดิการพนักงาน 1,268,735.50 บาท  - 1,268,735.50 บาท 

รวม 19,688,613.07 บาท  16,350.00 บาท 19,672,263.07 บาท 



5. เร่ืองอื่นๆ    เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาการจัดทําประมาณการในการเพิ่มปริมาณสมาชิก ,การเพิ่มทุนของสหกรณ จึง
ขอนําเสนอขอมูลในสวนของรถยนตแท็กซี่ที่สมาชิกนํามาเขารวมกับสหกรณ โดยมีการจดทะเบียนประกอบการสหกรณแท็กซี่
สุวรรณภูมิต้ังแตเดือน มกราคม 2545 ถึงเดือน ธันวาคม 2545 ซึ่งมีระยะเวลาในการประกอบการ 12 ป และจะหมดอายุการ
ประกอบการรวมกับสหกรณภายในป 2557 ซึ่งสมาชิกจะตองถอดทะเบียนรถออกจากสหกรณ โดยมีสมาชิกและรถแท็กซี่ เปน
จาํนวน 130 คนและคัน ซึ่งในจํานวนนี้ยังไมรวมสมาชิกที่มีรถแท็กซี่ที่นํามาเขารวมโดยที่อายุการประกอบการยังคงเหลืออยูและ
อาจจะยายการประกอบการ และลาออกระหวางปอีก   
 
 สรุป จํานวนรถแท็กซี่ที่จะหมดอายุการประกอบการและถอดทะเบียนออกจากสหกรณ ดังนี้ 
  1. รถที่จดทะเบียน 7 ม.ค.2545 – 19 มี.ค.2545 หมดอายุไปแลวดําเนินการถอดทะเบียนแลว          จํานวน 30 คัน 
  2. รถที่จดทะเบียน เดือน เมษายน 2545            หมดอายุในเดือน เมษายน 2557  จํานวน 10 คัน 
  3. รถที่จดทะเบียน เดือน พฤษภาคม 2545        หมดอายุในเดือน พฤษภาคม 2557  จํานวน 13 คัน 
  4. รถที่จดทะเบียน เดือน มิถุนายน 2545           หมดอายุในเดือน มิถุนายน 2557  จํานวน 16 คัน 
  5. รถที่จดทะเบียน เดือน กรกฎาคม 2545         หมดอายุในเดือน กรกฎาคม 2557  จํานวน 12 คัน 
  6. รถที่จดทะเบียน เดือน สิงหาคม 2545           หมดอายุในเดือน สิงหาคม 2557  จํานวน  16 คัน 
  7. รถที่จดทะเบียน เดือน กันยายน 2545           หมดอายุในเดือน กันยายน 2557  จํานวน 13 คัน 
  8. รถที่จดทะเบียน เดือน ตุลาคม 2545             หมดอายุในเดือน ตุลาคม 2557   จํานวน 10 คัน 
  9. รถที่จดทะเบียน เดือน พฤศจิกายน 2545      หมดอายุในเดือน พฤศจิกายน 2557  จํานวน   6 คัน 
10. รถที่จดทะเบียน เดือน ธันวาคม 2545           หมดอายุในเดือน ธันวาคม 2557  จํานวน   4 คัน 
 รวม         จํานวน   130 คัน 
 
 จากขอมูลขางตนจะทําใหมีผลกระทบกับผลการดําเนินงานของสหกรณในหลายสวน ดังนี้ 

1. กระทบกับจํานวนสมาชิกของสหกรณ ซึ่งอาจลดลง จํานวน 130 คน 
2. กระทบกับทุนของสหกรณคิดเปนจํานวน  65,000 หุน  หรือ  650,000.00 บาท 
3. กระทบกับรายรับของสหกรณในสวนของรายไดคาเขารวมเดินรถรายเดือน 
 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

 
                                                                                                     พัทธิ์วิรา  นวสุขสมบูรณ 
ที่อยู  171   ถนนลาดพราววังหิน                  (นางพัทธิ์วิรา  นวสุขสมบูรณ ) 
แขวงลาดพราว  เขตลาดพราว  กรุงเทพ ฯ                                                                ผูตรวจสอบกิจการ    
โทร. 0-2931-7111                                                                                                         
วันที่เขียนรายงานการตรวจสอบ              
วันที่  19 มีนาคม 2557 
 


