
รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณแท็กซ่ีสุวรรณภูมิ  จํากัด 
ประจําเดือน กุมภาพันธ 2558 

 
เรียน    คณะกรรมการดําเนินการสหกรณแท็กซี่สุวรรณภูมิ จํากัด 
 

       ตามที่ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2558 เมื่อวันอาทิตยที่ 8 มีนาคม 2558  ไดเลือกตั้งขาพเจาเปนผูตรวจสอบ
กิจการของสหกรณแท็กซี่สุวรรณภูมิ จํากัด สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 อีกวาระหนึ่ง ขาพเจาจึงได
ดําเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ ฯ ประจําเดือน กุมภาพันธ 2558  ระหวางวันที่ 19 -21 มีนาคม 2558   ขาพเจาจึงขอเสนอ
ผลการตรวจสอบกิจการโดยสรุปดังนี้  
 

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 28 กุมภาพันธ 2558  จํานวน 10,198.25 บาท เปนจํานวนที่ถูกตองตรงตาม

บัญชี และอยูในความรับผิดชอบของ นางสาวบุญศรี  โพธิสาร ตําแหนงผูจัดการสหกรณ 
                 เงินฝากธนาคาร 

        สหกรณมียอดเงินฝากธนาคารตามบัญชีถูกตองตรงกับสมุดเงินฝากของธนาคาร ดังนี้ 
      ธนาคารธนชาติ–กระแสรายวัน สาขาบางขุนนนท                                 จํานวน                 1,000.00   บาท 
      ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพย สาขาเซ็นทรัล ปนเกลา                          จํานวน               22,563.03   บาท 
      ธนาคารยูโอบี–ออมทรัพย สาขายอยถนนพระรามหก                       จํานวน             218,144.03   บาท 
      ธนาคารธนชาติ-ออมทรัพย สาขาบางขุนนนท                                       จํานวน          3,513,054.80   บาท 
      ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพยอัลตรา สาขาบางขุนนนท                       จํานวน         4,545,838.58   บาท 
      ธนาคารอิสลาม- ออมทรัพย สาขาสิรินธร            จํานวน   218,913.51   บาท 
      ธนาคารอิสลาม- ฝากประจํา สาขาสิรินธร            จํานวน          8,000,000.00   บาท 
       รวมเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น                                                                     จํานวน        16,519,513.95  บาท 
 
สรุปและขอสังเกตจากการตรวจสอบ พบวา 

- เงินสดคงเหลือตามรายงานในแตละวัน การเก็บรักษาเงินสด มีเกินกวาวงเงินที่ผูจัดการไดรับการอนุมัติให
เก็บรักษาไดในวงเงินไมเกิน 150,000.- บาทมีจํานวน 2 วัน ในวันที่ 25 และ 26 กุมภาพันธ 2558 

- เอกสารและรายละเอียดการรับ-จายมีครบถวนทุกรายการ  มีการลงนามอนุมัติจายทุกรายการ  
- สหกรณไดมีการปดบัญชีเงินฝากออมทรัพยของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สาขาจตุจักร  

และบัญชีเงินฝากออมทรัพย ของธนาคารออมสิน สาขาบางพลัด เนื่องจากทางสหกรณไมไดมีการเคลื่อนไหวบัญชีเงิน
ฝากมาเปนเวลานาน   
1.3.2  การตรวจสอบดานบัญชี        

          สรุปและขอสังเกตจากการตรวจสอบ พบวา 
-  เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีมีครบ 

   -  มีการจัดทํารายละเอียด บัญชียอยและทะเบียนตาง ๆถูกตองตรงตามบัญชีคุมยอด 
-  ในระหวางเดือนไมมีการปรับปรุงบันทึกบัญชี  ตามเกณฑเงินคงคาง อาจจะมีบางในกรณีที่เกี่ยวของกับ 

ภาษีมูลคาเพิ่ม 
1.3.3 การตรวจสอบดานการดําเนินงานในสวนสมาชิก   

โดยสรุปจํานวนสมาชิกของสหกรณ ณ.วันที่ 28 กุมภาพันธ 2558  มีรายละเอียดดังนี้ 
  
 

         
 
 
 
 

รายละเอียด 
ประมาณ 
การ 

รวม 
ม.ค.-ก.พ.58 

รวม 
ม.ค.-ก.พ.57 

ก.พ.2558 ก.พ.2557 

สมาชิกยกมาจากงวดบัญชีกอน 3,927 คน 3,927 คน 4,036 คน 3,946 คน 4,035 คน 
สมาชิกลาออกระหวางงวดบัญช ี

400 คน 
44 คน 40 คน 24 คน 23 คน 

สมาชิกถึงแกกรรมระหวางงวดบัญช ี 1 คน 1 คน 1 คน - 
สมาชิกเขาใหมระหวางงวดบัญช ี 350 คน 82 คน 33 คน 43 คน 16 คน 
สมาชิกยกไปงวดบัญชีถัดไป 3,877 คน 3,964 คน 4,028 คน 3,964 คน 4,028 คน 



 
 
 
สรุปและขอสังเกตจากการตรวจสอบ พบวาในเดือน กุมภาพันธ 2558 มีสมาชิกที่ลาออก จํานวน 24 คน มีรายละเอียด

ดังนี้ 
1. โอนรถออกไปเปนรถเขียวเหลือง  จํานวน 5 ราย 
2. โอนขายตอใหสมาชิกใหมและเกา จํานวน 7 ราย 
3. โอนออกเปนรถบานเนื่องจากรถหมดอายุ จํานวน 11 ราย 
4. โอนออกไปสหกรณปทุมวันแท็กซี่ จํานวน 1 ราย 

 
1.3.4 การตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน    

                             โดยสรุป ณ.วันที่ 28 กุมภาพันธ 2558 ผลการดําเนินงานสรุปจากงบดุลและงบกําไรขาดทุนดังนี้ 
 

 
สรุปและขอสังเกตจากการตรวจสอบ  
1. จากงบแสดงฐานะการเงินในสวนของสินทรัพยหมุนเวียนมีอัตราสวนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการใหสมาชิกกูเงินในสวน

ของเงินกูสามัญ และมีกระแสเงินสดจากการดําเนินงานและการลงทุนที่เพิ่มขึ้น 
2. การดําเนินงานของสหกรณสําหรับเดือนกุมภาพันธ 2558  มีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นจากเดือนมกราคม 2558 โดยมี

อัตราสวนของรายไดที่เพิ่มขึ้นในอตัรารอยละ 41.27 ในขณะที่คาใชจายเพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 7.96 ทําใหมีผลประกอบการคงเหลือ
มีกําไรสุทธิสูงกวาในอัตรารอยละ 143.30 
 
 

รายละเอียด กุมภาพันธ 2558 มกราคม 2558 

ทรัพยสิน,หนี้สิน 
รายไดและรายจาย 
ณ.28 ก.พ.2558  
เพิ่มขึ้น(ลดลง) 
จาก 31 ม.ค.2558 

 
%ที่เพิ่ม/

(ลด) 

สินทรัพยหมุนเวียน 32,475,263.18 บาท 32,322,104.01 บาท 153,159.17 บาท 0.47% 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 13,966,908.68 บาท 14,270,422.95 บาท (303,514.27) บาท (2.13)% 
หนี้สินหมุนเวียน 1,197,163.64 บาท 1,300,917.87 บาท (103,754.23) บาท (7.98)% 
ทุนเรือนหุน 20,153,750.00 บาท 20,063,750.00 บาท 90,000.00 บาท 0.45% 
ทุนสํารองเพื่อการดําเนินงาน 9,638,348.00 บาท 9,638,348.00 บาท - - 
ทุนสะสมตามขอบงัคับและระเบียบ 11,673,617.55 บาท 11,727,458.67 บาท (53,841.12) บาท (0.46)% 
กําไรสุทธิรอการจัดสรรสําหรับป 2557 3,472,763.46 บาท 3,472,763.46 บาท - - 
รายไดจากการดําเนินงาน 512,485.27 บาท 362,757.35 บาท 149,727.92 บาท 41.27% 
คาใชจายจากการดําเนินงาน 295,245.02 บาท 273,468.39 บาท 21,776.63 บาท 7.96% 
กําไรสุทธิ 217,240.25 บาท 89,288.96 บาท 127,951.29 บาท 143.30% 
คิดเปนเปอรเซ็นตจากเงินลงทุน 1.08% 0.45% - - 
หรือ 0.11 บาทตอหุน 0.04 บาทตอหุน - - 



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 2558  (25 สัญญา)  จํานวน    605,215.80  บาท 
บวก สมาชิกกูเพิ่มในเดือน กุมภาพันธ 2558 (2 สัญญา)  จํานวน    100,000.00  บาท 
หัก   ปดยอดสัญญาหมดอายุ เมื่อเดือน มกราคม 2558 (1 สัญญา) จํานวน      -   1,589.92   บาท 
หัก   รับชําระปกติ ของเดือน กุมภาพันธ 2558    จํานวน  -  54,645.23   บาท 

  ลูกหนี้เงินกูสามัญ ยกไป 28 กุมภาพันธ 2558 (26 สัญญา)              จํานวน      648,980.65   บาท 
 
 ซึ่งจํานวนลูกหนี้เงินกูสามัญคงเหลือจํานวน 26 สัญญา  ไดมีการแบงประเภทลูกหนี้ ดังนี้ 
 ลูกหนี้เงินกูระยะสั้น 14 สัญญา คือการกูเงินภายในระยะเวลา 1-12 งวด      
  ครบกําหนดชําระภายในป 2558   มีจํานวน      281,967.81  บาท 
  หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ( 3 ราย)   มีจํานวน      - 39,934.41   บาท 
 ลูกหนี้เงินกูระยะปานกลาง 12 สัญญาคือการกูเงินภายในระยะเวลา 1-24 งวด  
  - ที่ครบกําหนดชําระภายในป 2558        มีจํานวน       315,983.61   บาท   
  - ที่ครบกําหนดชําระเกินกวาป 2558        มีจํานวน         51,029.23   บาท     367,012.84   บาท 
  หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ( 1 ราย)        - 14,334.93   บาท 
 รวมลูกหนี้เงินกูสามัญสุทธิ                         มีจํานวน      594,711.31   บาท 
ณ.วันที่ 28 กุมภาพันธ 2558 มีลูกหนี้เงินกูสามัญที่ครบกําหนดชําระแลวแตยังคงคางชําระอยู มีจํานวนทั้งสิ้น 13 ราย ดังนี้ 

 
  เงินตน    จํานวน     93,359.91  บาท 
  ดอกเบี้ย   จํานวน       6,608.42  บาท 
  รวมเงินตนและดอกเบี้ย จํานวน     99,968.33  บาท 



 
ลูกหนี้เงินกูสามัญในสวนของเงินตนที่คางชําระ ณ.วันที่ 28 กุมภาพันธ 2558 คิดเปนรอยละ 14.39 ของยอดลูกหนี้เงินกู

สามัญทั้งหมด และมีอัตราเงินตนที่คางชําระเพิ่มขึ้นจากเดือน มกราคม 2558 รอยละ 6.24 
 
1.  ลูกหนี้เงินกูสามัญที่คางชําระมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 2.  ลูกหนี้ตามคําพิพากษา มีรายละเอียดดังนี้ 
      -    ลูกหนี้เงินกูสามัญ คดีดํา ผบ.5390/2557  จํานวนเงินตนและคาทนาย      36,202.76  บาท 
      -    ลูกหนี้เงินกูสามัญ คดีดํา ผบ.3192/2557                    จํานวนเงินตนและดอกเบี้ย   87,562.00  บาท 
           หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ    จํานวนเงิน               -123,764.76  บาท 
           ลูกหนี้เงินกูสามัญที่ศาลพิพากษาแลว-สุทธิ  จํานวนเงิน                                        0.00  บาท 

3. ลูกหนี้ระหวางดําเนินคดี รอขออนุมัติตัดหนี้สูญ 
-  ลูกหนี้เงินกูสามัญ คดีดํา ผบ.5389/2557 จํานวนมูลฟองเกินกวาคําพิพากษา     53,592.51  บาท 
-  ลูกหนี้เงินกูสามัญ คดีดํา ผบ.5390/2557 จํานวนมูลฟองเกินกวาคําพิพากษา   109,642.00  บาท 
-  ลูกหนี้เงินกูสามัญ คดีดํา ผบ.3192/2557 จํานวนมูลฟองเกินกวาคําพิพากษา     16,314.00  บาท 
   หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  จํานวนเงิน   - 179,548.51  บาท 
   ลูกหนี้ระหวางดําเนินคดี รอขออนุมัติตัดหนี้สูญ – สุทธิ   จํานวน               0.00  บาท   

 
2.3.2  ธุรกิจสินเชื่อ- เงินกูพิเศษ 

   สหกรณไดใหสมาชิกกูยืมเงินประเภทเงินกูพิเศษ(เงินกูระยะยาว) เพื่อวัตถุประสงคในการซื้อรถยนตแท็กซี่  
จํานวนรวมทั้งสิ้น ณ. วันที่ 28 กุมภาพันธ 2558  มีจํานวน 80 ราย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ลูกหนี้เงินกูพิเศษยกมา 1 กุมภาพันธ 2558 (80 สัญญา)   จํานวน               29,754,600.55   บาท 
หัก   รับชําระงวดปกติในเดือน กุมภาพันธ 2558   จํานวน                -1,213,153.53   บาท 
ลูกหนี้เงินกูพิเศษยกไป 28 กุมภาพันธ 2558 (80 สัญญา)  จํานวน               28,541,447.02   บาท 
 

ณ.วันที่ 28 กุมภาพันธ 2558 มีลูกหนี้เงินกูพิเศษที่ครบกําหนดชําระแลวแตยังคงคางชําระอยู มีจํานวนทั้งสิ้น 10 ราย ดังนี้ 
  เงินตน    จํานวน   172,879.10  บาท 
  ดอกเบี้ย   จํานวน     25,445.90  บาท 

                                               รวมเงินตนและดอกเบี้ย         จํานวน    198,325.00  บาท 

จํานวน 
งวด 

จํานวน 
สมาชิก 

จํานวน 
สัญญา 

จํานวน 
เงินตน 

จํานวน 
ดอกเบี้ย 

จํานวน 
รวม 

บางสวน 2 ราย 2 สัญญา 5,167.37 บาท 25.90 บาท 5,193.27 บาท 
1 5 ราย 5 สัญญา 19,199.65 บาท 2,200.35 บาท 21,400.00 บาท 
3 2 ราย 2 สัญญา 14,723.55 บาท 276.45 บาท 15,000.00 บาท 

สัญญาครบกําหนด 4 ราย 4 สัญญา 54,269.34 บาท 4,105.72 บาท 58,375.06 บาท 

รวม 13 ราย 13 สัญญา 93,359.91 บาท 6,608.42 บาท 99,968.33 บาท 



                ยอดที่คางชําระสมาชิกไดชําระภายในวันที่ 2 มีนาคม 2558 จํานวน 5 ราย วันที่ 6 มีนาคม 2558 จํานวน 2 ราย และวันที่ 
9 มีนาคม 2558 จํานวน 3 ราย  เรียบรอยแลว 
 

สรุปและขอสังเกตในการตรวจสอบธุรกิจสินเชื่อ   
-      เงินกูที่สัญญาครบกําหนดตามสัญญาแลวจํานวน  4 สัญญา และยังติดตามใหมาชําระจํานวนเงินกูที่คางยัง

ไมได จํานวน 2 ราย  และติดตอชําระบางสวน จํานวน 2 ราย  ประกอบดวย 
รายที่ 1 นายสมหมาย  แกวงาม สมาชิกเลขที่ 2291 มีรถเขารวมหมายเลขทะเบียน ทพ-7412 จดทะเบียนเมื่อ

วันที่ 17 กรกฎาคม 2546(รถโอนมาจากสหกรณอื่น)  มีอายุการใชรถ 12 ป รถหมดอายุภายในเดือน กรกฎาคม 2558 
และเปนรถที่สหกรณถูกบริษัท ประกันภัยฟองในคดีเรื่อง ใชสิทธิไลเบี้ยคาเสียหายจํานวนเงิน 300,000.00 บาท ไม
สามารถติดตอได 

รายที่ 2  นายเอกชัย  สินธุ สมาชิกเลขที่ 4343  มีรถเขารวมหมายเลขทะเบียน ทพ-5974 จดทะเบียนเมื่อ วันที่ 
27 กุมภาพันธ 2546  มีอายุการใชรถ 12 ป รถหมดอายุภายในเดือน กุมภาพันธ 2558 ไมสามารถติดตอได 

รายที่ 3  นายสุรชัย  ชินศรี  สมาชิกเลขที่ 2754  มีรถเขารวมหมายเลขทะเบียน ทม-4686 จดทะเบียนเมื่อ วันที่ 
26 ตุลาคม 2547  มีอายุการใชรถ 12 ป รถหมดอายุภายในเดือน ตุลาคม 2559 ไดติดตอชําระจํานวน 1 งวดและบางสวน 
ในวันที่ 10 มีนาคม 2558 

รายที่ 4  นางเอมอร  ยอดสุข  สมาชิกเลขที่ 3893  มีรถเขารวมหมายเลขทะเบียน ทว-9504 จดทะเบียนเมื่อ 
วันที่ 22 ตุลาคม 2552  มีอายุการใชรถ 9 ป รถหมดอายุภายในเดือน ตุลาคม 2561 ไดติดตอชําระจํานวน 5 งวดและ
บางสวน ในวันที่ 5 มีนาคม 2558 

 
       2.3.3  ธุรกิจบริการ 

-  การดําเนินงานทางดานการบรกิารของสหกรณ ในเดือน กุมภาพันธ 2558  มีสมาชิกที่ประสงคนํารถเขา
รวมกับสหกรณ โดยสหกรณไดดําเนินการจัดหานิติบุคลอื่นใหสมาชิกเชาซื้อรถแท็กซี่ และนํารถเขารวมกับสหกรณ 
จํานวน 42 ราย โดยสหกรณไดรับชําระรายไดคาบริการแรกเขาและคาบํารุงสมาชิกทั้งสิ้น จํานวนเงิน  125,794.64 บาท 

- สหกรณสามารถเรียกเก็บรายไดคาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับที่ต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว ระหวางงวด
บัญชี ป 2553-2557 และไดบันทึกเปนรายไดเฉพาะธุรกิจเพื่อคํานวณกําไรขาดทุนสําหรับเดือน กุมภาพันธ 2558  
เรียบรอยแลว ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

ลําดับ ช่ือสมาชิก 
เลขที่ 
สมาชิก 

รถ 
No. 

จํานวนเงิน 
คาเขารวม 
ที่ไดรับคืน 

 รายไดคาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับ    

1 นายสุวิทย  ถ่ินอุบล 1000 570 600.00 บาท 
2 นางจิตติพร  อาภาสีสด 5085 839 700.00 บาท 
3 นายสําออย  ใจสุขใส 3274 2377 100.00 บาท 
4 นางเกสร  ใจเติบ 3917 2877 500.00 บาท 
5 นายมนูญ  ติรณาภรณ 3921 2878 500.00 บาท 

 รวมรับคืนคาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับ   2,400.00 บาท 



- สหกรณสามารถเรียกเก็บรายไดคาบํารุงสหกรณรายปคางรับที่ต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว ระหวางงวดบัญชี 
ป 2553-2557 และไดบันทึกเปนรายไดเฉพาะธุรกิจเพื่อคํานวณกําไรขาดทุนสําหรับเดือน กุมภาพันธ 2558 เรียบรอย
แลว ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สรุปและขอสังเกตในการตรวจสอบธุรกิจบริการ 
 

ธุรกิจบริการในสวนของคาบริการที่คางรับจากปกอน ในเดือน กุมภาพันธ 2558  สามารถเรียกรับชําระไดดังนี้  
      1. รายไดคาบํารุงสหกรณ มีจํานวนสมาชิกเกา ชําระยอดคาบํารุงที่คางชําระ จนถึง ป 2557 จํานวน 27 ราย 

และยังคงมีสมาชิกคางชําระอยูอีกจํานวน 837 ราย 
2. รายไดคาบริการเขารวมเดินรถรายเดือน มีสมาชิกไดจายชําระยอดคาเขารวมที่คางชําระจนถึง ป 2557   

จํานวน 969 เดือน คิดเปนจํานวนสมาชิก 428 ราย  และยังคงคางชําระ อยูเปนจํานวน 4,695 เดือน  คิดเปนจํานวนสมาชิก 1,211 
ราย 
 
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 

ลําดับ ช่ือสมาชิก 
เลขที่ 
สมาชิก 

จํานวนเงิน 
คาบํารุง 

ที่ไดรับคืน 

 รายไดคาบํารุงสมาชิกรายปคางรับ   

1 นายนิกร  ทองทา 2005 1,600.00 บาท 
2 นายแฟม  บุญวัน 2084 1,600.00 บาท 
3 นายเติม  ฤเดช 2711 1,200.00 บาท 
4 นายพิเชษฐ  เตียงเกตุ 2946 1,200.00 บาท 

 รวมรับคืนคาบํารุงสมาชิกรายปคางรับ  5,600.00 บาท 



 3.2.3 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจาย เงินปนผล  เงินทุนตางๆ และปฏิบัติตามระเบียบอยางถูกตอง 
 

3.3 ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ 
 

3.3.1 ทุนเรือนหุน  จากการตรวจสอบ ณ.วันที่ 28 กุมภาพันธ 2558 มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปและขอสังเกต 
  การลาออกของสมาชิกไดรับการอนุมัติจากรองประธานกรรมการสหกรณ  สมาชิกที่ลาออกไมมีหนี้สินคงคาง
และไมติดภาระค้ําประกันสมาชิกรายใด ในสวนของการบันทึกบัญชี มีการบันทึกบัญชีครบถวนตรงตามเอกสารการจายและตรง
ตามทะเบียนหุนและบัญชีคุม 
                                

3.3.2 เงินทุนสํารองและทุนสะสมอื่น จากการตรวจสอบ ณ.วันที่  28 กุมภาพันธ 2558  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

      เงินสํารองและทุนสะสมรวมยกมา      21,365,806.67    บาท 
      หัก คาใชจายทําดีเพื่อพอตัดทุนสาธารณะประโยชนตามการ 
      ปรับปรุงของผูสอบบัญชี ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2557        -  15,000.00    บาท     
      หัก    เงินสํารองและทุนสะสมรวมยกไป    -21,311,965.55    บาท 
      เงินสํารองและทุนสะสมรวมลดลง                                          38,841.12    บาท 
 
 เงินทุนสํารองเละเงินทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบที่ลดลง จํานวน 38,841.12 บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 
1. จายจากทุนสวัสดิการสมาชิก เพื่อเปนสวัสดิการใหกับครอบครัว 
สมาชิกและจัดพวงหรีดเคารพศพนายอเนก  ช่ืนทรวง  สมาชิกเลขที่ 1782   
ที่ถึงแกกรรมเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2558 ซึ่งเปนสมาชิกกลุมอู  จํานวนเงิน                5,800.00  บาท 
2. จายจากทุนสวัสดิการสมาชิก เพื่อเปนสวัสดิการใหกับสมาชิก 
เนื่องจากคุณแมของนายจีระศักดิ์  สวนงาม  สมาชิกเลขที่ 1352 ถึง 
แกกรรม เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557     จํานวนเงิน   2,000.00  บาท 
3. จายจากทุนเพื่อการศึกษาและอบรมเพื่อเปนคาใชจายหองประชุมและ 
คาอาหารในการจัดประชุมสัมมนาใหความรูในการดําเนินธุรกิจแก 
ผูประกอบการกลุมอู เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558    จํานวนเงิน 30,841.12  บาท 
 

รายละเอียด จํานวนสมาชิก จํานวนหุน จํานวนเงิน 
ทุนเรือนหุนยกมาตนงวด 3,946 คน 2,006,375 หุน 20,063,750.00 บาท 
ลดลงเนื่องจากสมาชิกลาออก - 24 คน -12,000 หุน - 120,000.00 บาท 
ลดลงเนื่องจากสมาชิกถึงแกกรรม - 1 คน - 500 หุน - 5,000.00 บาท 
เพิ่มขึ้นเนื่องจากสมาชิกเขาใหม 43 คน 21,500 หุน 215,000.00 บาท 
สหกรณฯมีทุนเรือนหุนยกไปสิ้นเดือน 3,964 คน 2,015,375 หุน 20,153,750.00 บาท 



 4.    จายจากทุนเพื่อการศึกษาและอบรมเพื่อเปนคาเดินทางไปอบรม 
โครงการอาสาสมัครการเปนเจาบานที่ดี กับสํานักงานปลัดกระทรวง 
 การทองเที่ยวและกีฬา ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ใหกับสมาชิก 
 ตกเบิก จํานวน  1 คน       จํานวนเงิน     200.00  บาท 
  
รวมเงินทุนสํารองและเงินทุนสะสมที่ลดลง    จํานวนเงิน              38,841.12  บาท 

 
 สรุป  การจายเงินในสวนของเงินทุนสะสมตามระเบียบ  ไดดําเนินการตามระเบียบของสหกรณ  และรายละเอียดของ
ทุนสํารองและเงินทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบคงเหลือดังนี้ 
 

 
4. เร่ืองอื่นๆ    จากการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ของผูสอบบัญชี กรมตรวจสอบบัญชี มี
รายการที่ตองปรับปรุงและมีผลกระทบตองบแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรายงานการตรวจสอบกิจการประจําป 
2557 ปรากฏตามรายงานและงบแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งรับรองงบ
การเงินโดยที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558  ซึ่งการปรับปรุงดังกลาวมีผลกระทบตอ
รายงานผูตรวจสอบกิจการประจําเดือน ธันวาคม 2557 และ เดือน มกราคม 2558  
 
 รายการปรับปรุงงบแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน สําหรับป 2557 จึงเปนดังนี้ 
 

1. สินทรัพยหมุนเวียน 
-ในสวนของดอกเบี้ยเงินกูคางรับ มีการบนัทึกเพิ่ม ดอกเบี้ยคางรับของลูกหนี้ตามคําพิพากษาหักดวยคาเผื่อหนี้

สงสัยจะสูญในจํานวนที่เทากัน จํานวน 2,051.27 บาท จึงไมทําใหยอด สินทรัพยหมุนเวียนในสวนนี้เปลี่ยนแปลง 

รายการ 
ยอดยกมา 

1 กุมภาพันธ 2558 
รายการที่ 
เพิ่มขึ้น 

รายการที่ 
ลดลง/ปรับปรุง 

ยอดยกไป 
28 กุมภาพันธ 2558 

ทุนสํารอง 9,638,348.00 บาท  - 9,638,348.00 บาท 
ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 1,870,000.00 บาท  - 1,870,000.00 บาท 
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 1,700,000.00 บาท  - 1,700,000.00 บาท 
ทุนเพื่อศึกษาดูงานสหกรณเครือขาย 
และประชุมนอกสถานที่ 

500,172.41 บาท  - 500,172.41 บาท 

ทุนเพื่อการศึกษาและอบรม 2,553,595.77 บาท  31,041.12 บาท 2,522,554.65 บาท 
ทุนสาธารณะประโยชน 1,903,214.99 บาท - 15,000.00 บาท 1,888,214.99 บาท 
ทุนสวัสดิการสมาชิก 1,639,340.00 บาท  7,800.00 บาท 1,631,540.00 บาท 
ทุนสวัสดิการพนักงาน 1,561,135.50 บาท  - 1,561,135.50 บาท 

รวม 21,365,806.67 บาท - 53,841.12 บาท 21,311,965.55 บาท 



-เพิ่มบัญชีลูกหนี้อื่น เนื่องจากมีการบันทึกลูกหนี้ระหวางดําเนินคดีและลูกหนี้ตามคําพิพากษาหักดวยคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญในจํานวนที่เทากัน จํานวน 179,548.51 บาท และ 123,764.76 บาท ตามลําดับ แตไมทําใหยอด สินทรัพย
หมุนเวียนในสวนนี้เปลี่ยนแปลง 

-ในสวนของสินทรัพยหมุนเวียนอื่นลดลงเนื่องจากคาใชจายทําดีเพื่อพอรอตัดทุนสาธารณะประโยชน นําไปตัด
ออกจากทุนสาธารณะประโยชน และทําใหทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบลดลง จํานวน 15,000.00 บาท 

-ในสวนของสินทรัพยหมุนเวียนอื่น เพิ่มบัญชีคาปรับลูกหนี้ตามคําพิพากษาคางรับหักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ดวยจํานวนที่เทากัน  จํานวน 136.76 บาท จึงไมทําใหยอด สินทรัพยหมุนเวียนในสวนนี้เปลี่ยนแปลง 

 2.    สินทรัพยไมหมุนเวียน 
        -ในสวนของลูกหนี้รอดําเนินคดีทางกฎหมายไดมีการเปลี่ยนช่ือเปนคาเสียหายจากการถูกดําเนินคดีรอเรียกคืน  
 และใหบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเปนรายจายเพื่อปองกันความเสี่ยงอันอาจจะมีขึ้นในภายหนา จึงมีผลทําใหยอด 

สินทรัพยไมหมุนเวียนลดลง และผลการดําเนินงานในสวนของกําไรสุทธิประจําป 2557 ลดลงดวย จํานวน 300,000.00 
บาท 
       -ในสวนของลูกหนี้ดําเนินคดีทางกฎหมาย หักดวยคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดวยจํานวนที่เทากัน จํานวน 82,202.76  
บาท ไดมีการปรับปรุงรวมเปนลูกหนี้ตามคําพิพากษา รวมอยูในสินทรัพยหมุนเวียน แตไมทําใหยอดเปลี่ยนแปลง 
       -ไดทําการยายสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น คาธรรมเนียมจัดทําเว็ปไซดจายลวงหนา ไปบันทึกอยูในสินทรัพย 
หมุนเวียนอื่น 
3.    กําไรสุทธิสาํหรับป 2557 ลดลง จากยอด 3,772,763.46 บาท เปนกําไรสุทธิรอการจัดสําหรับป 2557 เปนจํานวน 
3,472,763.46 บาท เนื่องจากบันทึกหนี้สงสัยจะสูญคาเสียหายจากการถูกดําเนินคดีรอเรียกคืน จํานวน 300,000.00 บาท 

 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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