
รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณแท็กซ่ีสุวรรณภูมิ  จํากัด 

ประจําเดือน มกราคม 2558 

 
เรียน    คณะกรรมการดําเนินการสหกรณแท็กซี่สุวรรณภูมิ จํากัด 
 

       ขาพเจาไดเขาตรวจสอบกิจการของสหกรณ ฯ ประจําเดือน มกราคม 2558  ซึ่งเปนเดือนแรกของปทางบัญชี 
2558 กอนที่จะมีการกําหนดประชุมใหญผูถือหุน ประจําป 2558  ซึ่งรอการตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจําป 2557 ของกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ และจะไดมีวาระของการประชุม เพื่อใหมีการเลือกตั้งผูตรวจสอบกิจการ สําหรับปบัญชี 2558 ตอไป   ดังนั้น
ขาพเจาจึงทําหนาที่ตรวจสอบกิจการของสหกรณเพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการบริหารงานโดยคณะกรรมการดําเนินการ และ
เพื่อการนําขอมูลจากผลที่ไดจากการตรวจสอบกิจการในการวางแผนงานสําหรับรอบระยะบัญชี ป 2558 ตอไป  และขาพเจาได
เขาตรวจสอบกิจการ เมื่อวันที่ 16-19  กุมภาพันธ 2558   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 และเปนไปตามงบประมาณ 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
 - ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับ-จาย ทุกรายการ 
 - ตรวจสอบวามีการอนุมัติการจายโดยผูมีอํานาจทุกรายการ 
 - ตรวจสอบและตรวจนับเงินสดคงเหลือตรงกับรายงาน 
 - ตรวจสอบยอดคงเหลือเงินฝากธนาคารกับสมุดเงินฝากธนาคาร 



 
ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ 
 เงินสดในมือ 
 สหกรณมีเงินสดคงเหลือ ณ.วันที่ 31 มกราคม 2558  จํานวน 36,026.75 บาท เปนจํานวนที่ถูกตองตรงตาม

บัญชี และอยูในความรับผิดชอบของ นางสาวบุญศรี  โพธิสาร ตําแหนงผูจัดการสหกรณ 
                 เงินฝากธนาคาร 

        สหกรณมียอดเงินฝากธนาคารตามบัญชีถูกตองตรงกับสมุดเงินฝากของธนาคาร ดังนี้ 
      ธนาคารธนชาติ–กระแสรายวัน สาขาบางขุนนนท                                 จํานวน                 1,000.00   บาท 
      ธนาคาร ธกส – ออมทรัพย สาขา จตุจักร            จํานวน                 8,952.97   บาท 
      ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพย สาขาเซ็นทรัล ปนเกลา                          จํานวน                 4,673.03   บาท 
      ธนาคารยูโอบี–ออมทรัพย สาขายอยถนนพระรามหก                       จํานวน             189,690.03   บาท 
      ธนาคารออมสิน–ออมทรัพย สาขาบางพลัด                                         จํานวน               17,275.67   บาท 
      ธนาคารธนชาติ-ออมทรัพย สาขาบางขุนนนท                                       จํานวน          2,801,014.69   บาท 
      ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพยอัลตรา สาขาบางขุนนนท                       จํานวน         3,848,982.48   บาท 
      ธนาคารอิสลาม- ออมทรัพย สาขาสิรินธร            จํานวน   218,913.51   บาท 
      ธนาคารอิสลาม- ฝากประจํา สาขาสิรินธร            จํานวน          8,000,000.00   บาท 
       รวมเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น                                                                     จํานวน        15,090,502.38  บาท 
 
สรุปและขอสังเกตจากการตรวจสอบ พบวา 

- เงินสดคงเหลือตามรายงานในแตละวัน การเก็บรักษาเงินสด มีเกินกวาวงเงินที่ผูจัดการไดรับการอนุมัติให
เก็บรักษาไดในวงเงินไมเกิน 150,000.- บาทมีจํานวน 3 วัน ในวันที่ 16,17 และ 19 มกราคม 2558 

- เอกสารและรายละเอียดการรับ-จายมีครบถวนทุกรายการ  มีการลงนามอนุมัติจายทุกรายการ    
1.3.2  การตรวจสอบดานบัญชี        

          สรุปและขอสังเกตจากการตรวจสอบ พบวา 
-  เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีมีครบ 

   -  มีการจัดทํารายละเอียด บัญชียอยและทะเบียนตาง ๆถูกตองตรงตามบัญชีคุมยอด 
-  ในระหวางเดือนไมมีการปรับปรุงบันทึกบัญชี  ตามเกณฑเงินคงคาง อาจจะมีบางในกรณีที่เกี่ยวของกับ 

ภาษีมูลคาเพิ่ม 
1.3.3 การตรวจสอบดานการดําเนินงานในสวนสมาชิก   

โดยสรุปจํานวนสมาชิกของสหกรณ ณ.วันที่ 31 มกราคม 2558  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

         
 
 
 
 
 

รายละเอียด ม.ค.2558 ม.ค.2557 

สมาชิกยกมาจากงวดบัญชีกอน 3,927 คน 4,036 คน 
สมาชิกลาออกระหวางงวดบัญช ี 20 คน 17 คน 
สมาชิกถึงแกกรรมระหวางงวดบัญช ี - 1 คน 
สมาชิกเขาใหมระหวางงวดบัญช ี 39 คน 17 คน 
สมาชิกยกไปงวดบัญชีถัดไป 3,946 คน 4,035 คน 



สรุปและขอสังเกตจากการตรวจสอบ พบวาในเดือน มกราคม 2558 มีสมาชิกที่ลาออก จํานวน 20 คน มีรายละเอียดดังนี้ 
1. โอนรถออกไปเปนรถเขียวเหลือง  จํานวน 6 ราย 
2. โอนขายตอใหสมาชิกใหมและเกา จํานวน 7 ราย 
3. สมาชิกถือหุนอยางเดียวโดยที่ไมมีรถเขารวมแลว จํานวน 1 ราย 
4. โอนออกเปนรถบานเนื่องจากรถหมดอายุ จํานวน 4 ราย 
5. โอนออกไปสหกรณมิตรแท จํานวน 2 ราย 

 
1.3.4 การตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน    

                             โดยสรุป ณ.วันที่ 31 มกราคม 2558 ผลการดําเนินงานสรุปจากงบดุลและงบกําไรขาดทุนดังนี้ 
 

 
 

สรุปและขอสังเกตจากการตรวจสอบ  
การดําเนินงานของสหกรณสําหรับเดือนมกราคม 2558  ซึ่งเปนเดือนแรกของปบัญชี 2558 ทางสหกรณยังไมไดจัดใหมี

งบประมาณและแผนการดําเนินงานสําหรับ ป 2558 
 
2. การตรวจสอบดานการดําเนินธุรกิจ 
 2.1 วัตถุประสงคการตรวจสอบ 

     - เพื่อทราบวามีการกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจในแตละดานไวอยางเหมาะสมและไดปฏิบัติตาม 
     ระเบียบที่กําหนดไว 

  -  เพื่อทราบวามีระบบการควบคุมภายในของแตละธุรกิจเหมาะสมและไดปฏิบัติตามที่กําหนดไว 

รายละเอียด ม.ค.2558 ม.ค.-ธ.ค.2557 

ทรัพยสิน,หนี้สิน 
รายไดและรายจาย 
ณ.31 ม.ค.2558  
เพิ่มขึ้น(ลดลง) 
จาก 31 ธ.ค.2557 

 
%ที่เพิ่ม/

(ลด) 

สินทรัพยหมุนเวียน 32,322,104.01 บาท 32,192,789.08 บาท 129,314.93 บาท 0.40% 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 14,270,422.95 บาท 14,270,422.95 บาท - - 
หนี้สินหมุนเวียน 1,300,917.87 บาท 1,315,802.40 บาท (14,884.53) บาท (1.13)% 
ทุนเรือนหุน 20,063,750.00 บาท 19,964,050.00 บาท 99,700.00 บาท 0.50% 
ทุนสํารองเพื่อการดําเนินงาน 9,638,348.00 บาท 9,638,348.00 บาท - - 
ทุนสะสมตามขอบงัคับและระเบียบ 11,727,458.67 บาท 11,772,573.67 บาท (45,115.00) บาท (0.38)% 
กําไรสุทธิรอการจัดสรรสําหรับป 2557 - 3,772,763.46 บาท -  
รายไดจากการดําเนินงาน 362,757.35 บาท - 362,757.35 บาท  
คาใชจายจากการดําเนินงาน 273,468.39 บาท - 273,468.39 บาท  
คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยสิน - -   
กําไรสุทธิสะสม 89,288.96 บาท - 89,288.96 บาท  
คิดเปนเปอรเซ็นตจากเงินลงทุน 0.45% - -  
หรือ 0.04 บาทตอหุน - -  



  -  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 25 สัญญา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ลูกหนี้เงินกูสามัญ ยกมา  1 มกราคม 2558  (28 สัญญา)  จํานวน    698,075.36  บาท 
หัก   ปดยอดสัญญาหมดอายุ เมื่อเดือน ธันวาคม 2557 (1 สัญญา) จํานวน      -   4,096.26   บาท 
หัก   ปดยอดสัญญาลวงหนา (2 สัญญา)    จํานวน      - 32,574.96   บาท 
หัก   รับชําระปกติ ของเดือน มกราคม 2558    จํานวน  -  56,188.34   บาท 

  ลูกหนี้เงินกูสามัญ ยกไป 31 มกราคม 2558 (25 สัญญา)              จํานวน      605,215.80   บาท 
 
 ซึ่งจํานวนลูกหนี้เงินกูสามัญคงเหลือจํานวน 25 สัญญา  ไดมีการแบงประเภทลูกหนี้ ดังนี้ 
 ลูกหนี้เงินกูระยะสั้น 14 สัญญา คือการกูเงินภายในระยะเวลา 1-12 งวด      
  ครบกําหนดชําระภายในป 2558   มีจํานวน      319,316.25  บาท 
  หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ( 3 ราย)   มีจํานวน      - 39,934.41   บาท 
 ลูกหนี้เงินกูระยะปานกลาง 11 สัญญาคือการกูเงินภายในระยะเวลา 1-24 งวด  
  - ที่ครบกําหนดชําระภายในป 2558        มีจํานวน       234,870.32   บาท   
  - ที่ครบกําหนดชําระเกินกวาป 2558        มีจํานวน         51,029.23   บาท     285,899.55   บาท 
  หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ( 1 ราย)        - 14,334.93   บาท 
 รวมลูกหนี้เงินกูสามัญสุทธิ                         มีจํานวน      550,946.46   บาท 
 
ณ.วันที่ 31 มกราคม 2558 มีลูกหนี้เงินกูสามัญที่ครบกําหนดชําระแลวแตยังคงคางชําระอยู มีจํานวนทั้งสิ้น 12 ราย ดังนี้ 

 
  เงินตน    จํานวน     87,877.63  บาท 
  ดอกเบี้ย   จํานวน       4,985.75  บาท 
  รวมเงินตนและดอกเบี้ย จํานวน     92,863.38  บาท 
 
ลูกหนี้เงินกูสามัญในสวนของเงินตนที่คางชําระ ณ.วันที่ 31 มกราคม 2558 คิดเปนจํานวน 14.52 % ของยอดลูกหนี้เงินกู

สามัญทั้งหมด และมีอัตราเงินตนที่คางชําระลดลงจากเดือน ธันวาคม 2557 จํานวน 5.20 %  
 



1.  ลูกหนี้เงินกูสามัญที่คางชําระมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 2.  ลูกหนี้ที่ดําเนินการทางกฎหมาย มีรายละเอียดดังนี้ 
      -    ลูกหนี้เงินกูสามัญ (2 ราย)    จํานวนเงินตน 82,202.76  บาท 
           หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ( 2 ราย)   จํานวนเงิน           - 82,202.76  บาท 
           ลูกหนี้เงินกูสามัญที่ดําเนินการทางกฎหมายแลว-สุทธ ิ จํานวนเงิน                       0.00  บาท 

-     ลูกหนี้ที่เกิดจากการดําเนินคดีโดยบริษัทประกันภัย 
                  และสหกรณรอดําเนินคดีเรียกรองคืนจากสมาชิก  จํานวนเงิน            300,000.00  บาท 
 

2.3.2  ธุรกิจสินเชื่อ- เงินกูพิเศษ 
   สหกรณไดใหสมาชิกกูยืมเงินประเภทเงินกูพิเศษ(เงินกูระยะยาว) เพื่อวัตถุประสงคในการซื้อรถยนตแท็กซี่  

จํานวนรวมทั้งสิ้น ณ. วันที่ 31 มกราคม 2558  มีจํานวน 80 ราย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ลูกหนี้เงินกูพิเศษยกมา 1 มกราคม 2558 (75 สัญญา)    จํานวน               27,585,913.92   บาท 
บวก สมาชิกกูเพิ่มในเดือน มกราคม 2558 (6 สัญญา)   จํานวน              3,450,000.00   บาท 
หัก   ปดยอดงวดสุดทาย ในเดือน มกราคม 2558 (1 สัญญา)  จํานวน               -   17,416.02   บาท 
หัก   รับชําระงวดปกติในเดือน มกราคม 2558   จํานวน                -1,263,897.35   บาท 
ลูกหนี้เงินกูพิเศษยกไป 31 มกราคม 2558 (80 สัญญา)   จํานวน               29,754,600.55   บาท 

 
สรุปและขอสังเกตในการตรวจสอบธุรกิจสินเชื่อ   

-      เงินกูที่สัญญาครบกําหนดตามสัญญาแลวจํานวน  4 สัญญา และยังติดตามใหมาชําระจํานวนเงินกูที่คางยัง
ไมได 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 

รายที่ 2  นายสุรชัย  ชินศรี  สมาชิกเลขที่ 2754  มีรถเขารวมหมายเลขทะเบียน ทม-4686 จดทะเบียนเมื่อ วันที่ 
26 ตุลาคม 2547  มีอายุการใชรถ 12 ป รถหมดอายุภายในเดือน ตุลาคม 2559 

รายที่ 3  นายเอกชัย  สินธุ สมาชิกเลขที่ 4343  มีรถเขารวมหมายเลขทะเบียน ทพ-5974 จดทะเบียนเมื่อ วันที่ 
27 กุมภาพันธ 2546  มีอายุการใชรถ 12 ป รถหมดอายุภายในเดือน กุมภาพันธ 2558 

จํานวน 
งวด 

จํานวน 
สมาชิก 

จํานวน 
สัญญา 

จํานวน 
เงินตน 

จํานวน 
ดอกเบี้ย 

จํานวน 
รวม 

บางสวน 1 ราย 1 สัญญา 2,673.92 บาท 126.08 บาท 2,800.00 บาท 
1 5 ราย 5 สัญญา 16,033.10 บาท 1,279.69 บาท 17,312.79 บาท 
3 2 ราย 2 สัญญา 14,901.27 บาท 98.73 บาท 15,000.00 บาท 

สัญญาครบกําหนด 4 ราย 4 สัญญา 54,269.34 บาท 3,481.25 บาท 57,750.59 บาท 

รวม 12 ราย 12 สัญญา 87,877.63 บาท 4 ,985.75 บาท 92,863.38 บาท 



รายที่ 4  นางเอมอร  ยอดสุข  สมาชิกเลขที่ 3893  มีรถเขารวมหมายเลขทะเบียน ทว-9504 จดทะเบียนเมื่อ 
วันที่ 22 ตุลาคม 2552  มีอายุการใชรถ 9 ป รถหมดอายุภายในเดือน ตุลาคม 2561 

 
       2.3.3  ธุรกิจบริการ 

-  การดําเนินงานทางดานการบริการของสหกรณ ในเดือน มกราคม 2557  มีสมาชิกที่ประสงคนํารถเขา
รวมกับสหกรณ โดยสหกรณไดดําเนินการจัดหานิติบุคลอื่นใหสมาชิกเชาซื้อรถแท็กซี่ และนํารถเขารวมกับสหกรณ 
จํานวน 39 ราย โดยสหกรณไดรับชําระรายไดคาบริการแรกเขาและคาบํารุงสมาชิกทั้งสิ้น จํานวนเงิน  116,635.74 บาท 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
- สหกรณสามารถเรียกเก็บรายไดคาบํารุงสหกรณรายปคางรับที่ต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว ระหวางงวดบัญชี 

ป 2553-2557 และไดบันทึกเปนรายไดเฉพาะธุรกิจเพื่อคํานวณกําไรขาดทุนสําหรับเดือน มกราคม 2558 เรียบรอยแลว 
ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 

ลําดับ ช่ือสมาชิก 
เลขที่ 
สมาชิก 

รถ 
No. 

จํานวนเงิน 
คาเขารวม 
ที่ไดรับคืน 

 รายไดคาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับ    

1 นายอดิศักดิ์  คงสบาย 2870 321 500.00 บาท 
2 นายโชคอํานวย  คําทา 4652 633 100.00 บาท 
3 นายนิธิศ  พุทธนอก 3612 656 100.00 บาท 
4 นายพิศิษฐ  คําหาญ 1391 831 600.00 บาท 
5 นายพิเชษฐ  สุขรินทร 1438 880 400.00 บาท 
6 นายวรสิทธิ์  ผานัด 1528 949 300.00 บาท 
7 นายปาน  อุดม 1880 1274 300.00 บาท 
8 นายวิวัฒน  แซยิ้ม 5502 1648 100.00 บาท 
9 นายสมศักดิ์  สาหราย 3670 2727 200.00 บาท 

 รวมรับคืนคาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับ   2,600.00 บาท 



 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

สรุปและขอสังเกตในการตรวจสอบธุรกิจบริการ 
 

ธุรกิจบริการในสวนของคาบริการที่คางรับจากปกอน เดือน มกราคม 2558  สามารถเรียกรับชําระไดดังนี้      
      1. รายไดคาบํารุงสหกรณ มีจํานวนสมาชิกเกา ชําระยอดคาบํารุงที่คางชําระ จนถึง ป 2557 จํานวน 19 ราย 

และยังคงมีสมาชิกคางชําระอยูอีกจํานวน 864 ราย 
2. รายไดคาบริการเขารวมเดินรถรายเดือน มีสมาชิกไดจายชําระยอดคาเขารวมที่คางชําระจนถึง ป 2557   

จํานวน 2,296 เดือน คิดเปนจํานวนสมาชิก 1,265 ราย  และยังคงคางชําระ อยูเปนจํานวน 5,664 เดือน  คิดเปนจํานวนสมาชิก 
1,539 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 
 3.2.3 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจาย เงินปนผล  เงินทุนตางๆ และปฏิบัติตามระเบียบอยางถูกตอง 

 
 
 
 

ลําดับ ช่ือสมาชิก 
เลขที่ 
สมาชิก 

จํานวนเงิน 
คาเขารวม 
ที่ไดรับคืน 

 รายไดคาบํารุงสมาชิกรายปคางรับ   

1 นายอภิสิทธิ์  พรหมเดช 2917 1,200.00 บาท 
2 น.ส.จิราภา  ทิณพงษ 3795 1,000.00 บาท 
3 น.ส.อัญชลี  ประดิษฐอนันต 3878 1,000.00 บาท 

 รวมรับคืนคาบํารุงสมาชิกรายปคางรับ  3,200.00 บาท 



 
3.3 ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ 
 

3.3.1 ทุนเรือนหุน  จากการตรวจสอบ ณ.วันที่ 31 มกราคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปและขอสังเกต 
  การลาออกของสมาชิกไดรับการอนุมัติจากรองประธานกรรมการสหกรณ  สมาชิกที่ลาออกไมมีหนี้สินคงคาง
และไมติดภาระค้ําประกันสมาชิกรายใด ในสวนของการบันทึกบัญชี มีการบันทึกบัญชีครบถวนตรงตามเอกสารการจายและตรง
ตามทะเบียนหุนและบัญชีคุม 
                                

3.3.2 เงินทุนสํารองและทุนสะสมอื่น จากการตรวจสอบ ณ.วันที่  31 มกราคม 2558  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

      เงินสํารองและทุนสะสมรวมยกมา      21,410,921.67    บาท 
      หัก    เงินสํารองและทุนสะสมรวมยกไป    -21,365,806.67    บาท 
      เงินสํารองและทุนสะสมรวมลดลง                                          45,115.00    บาท 
 
 เงินทุนสํารองเละเงินทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบที่ลดลง จํานวน 45,115.00 บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 
1. จายจากทุนสวัสดิการสมาชิก เพื่อจัดพวงหรีด 
เคารพศพคุณพอของคูสมรสทานรองประธานสหกรณ    จํานวนเงิน   1,500.00  บาท 
2. จายจากทุนสวัสดิการสมาชิก เพื่อเปนสวัสดิการใหกับสมาชิก 
เนื่องจากคุณแมของนายทรงชัย  อักษรภูษิตพงศ  สมาชิกเลขที่ 3186 ถึง 
แกกรรม        จํานวนเงิน                2,000.00  บาท 
3. จายจากทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อเปนสวัสดิการใหกับสมาชิก 
เนื่องจากภรรยาของนายถาวร  สายแวว  สมาชิกเลขที่ 3184 
ถึงแกกรรม       จํานวนเงิน   2,000.00  บาท 
4. จายจากทุนสวัสดิการสมาชิก เพื่อเปนสวัสดิการใหกับสมาชิก 
เนื่องจากคุณแมของนายเถลิงเกียรติ  จันโทริ  สมาชิกเลขที่ 5443 ถึง 
แกกรรม        จํานวนเงิน   2,000.00  บาท 
5. จายจากทุนเพื่อการศึกษาและอบรมเพื่อเปนคาใชจายวิทยากรและ 
คาพาหนะเจาหนาที่เดินทางในการจัดประชุมผูประกอบการ 
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558      จํานวนเงิน 35,515.00  บาท 

รายละเอียด จํานวนสมาชิก จํานวนหุน จํานวนเงิน 
ทุนเรือนหุนยกมาตนงวด 3,927 คน 1,996,405 หุน 19,964,050.00 บาท 
ลดลงเนื่องจากสมาชิกลาออก -  20 คน -9,530 หุน -95,300.00 บาท 
เพิ่มขึ้นเนื่องจากสมาชิกเขาใหม 39 คน 19,500 หุน 195,000.00 บาท 
สหกรณฯมีทุนเรือนหุนยกไปสิ้นเดือน 3,946 คน 2,006,375 หุน 20,063,750.00 บาท 



6. จายจากทุนเพื่อการศึกษาและอบรมเพื่อใหสมาชิกเขารวมอบรม 
  ในโครงการเวลคัมไกดทูไทยแลนด  กับบริษัท ดิเอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน) 

 เพื่อสอนเสริมภาษาจีนกลางระหวาง วันที่ 27-28 กันยายน 2557  
 ใหกับสมาชิกจํานวน 1 คน      จํานวนเงิน               1,000.00  บาท 
7.    จายจากทุนเพื่อการศึกษาและอบรมเพื่อเปนคาเดินทางไปอบรม 
โครงการอาสาสมัครการเปนเจาบานที่ดี กับสํานักงานปลัดกระทรวง 
 การทองเที่ยวและกีฬา ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 ใหกับสมาชิก 
จํานวน  1 คน        จํานวนเงิน     200.00  บาท 
8.     จายจากทุนเพื่อการศึกษาและอบรมเพื่อใหสมาชิกเขารวมอบรม 

  ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
 ในวันที่ 7,13-14 ธันวาคม 2557 จํานวน 3 วันใหกับสมาชิก 
 จํานวน 1 คน       จํานวนเงิน      900.00   บาท 
  
รวมเงินทุนสํารองและเงินทุนสะสมที่ลดลง    จํานวนเงิน              45,115.00  บาท 

 
 สรุป  การจายเงินในสวนของเงินทุนสะสมตามระเบียบ  ไดดําเนินการตามระเบียบของสหกรณ  และรายละเอียดของ
ทุนสํารองและเงินทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบคงเหลือดังนี้ 
 

 
 
4. เร่ืองอื่นๆ    จากการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีรายการที่ตองปรับปรุงและมีผลกระทบตอ
งบแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงานในรายงานการตรวจสอบกิจการประจําเดือน ธันวาคม 2557 ลงวันที่ 26 มกราคม 
2558 และประจําป 2557 ปรากฏวาหลังจากที่ไดรายงานแลว มีการตั้งยอดคาโทรศัพทซึ่งเปนคาใชจาย สําหรับรอบเดือน ธันวาคม 
2557 เกิน ดังนี้ 

รายการ 
ยอดยกมา 

1 มกราคม 2558 
รายการที่ 
เพิ่มขึ้น 

รายการที่ 
ลดลง 

ยอดยกไป 
31 มกราคม 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 2,591,210.77 บาท  37,615.00 บาท 2,553,595.77 บาท 
ทุนสาธารณะประโยชน 1,903,214.99 บาท - - 1,903,214.99 บาท 
ทุนสวัสดิการสมาชิก 1,646,840.00 บาท  7,500.00 บาท 1,639,340.00 บาท 
ทุนสวัสดิการพนักงาน 1,561,135.50 บาท  - 1,561,135.50 บาท 

รวม 21,410,921.67 บาท - 45,115.00 บาท 21,365,806.67 บาท 



  ยอดคาใชจายคางจาย ในสวนของหนี้สิน                       มีจํานวน     348.28 บาท 
  ยอดภาษีซื้อรอใชสิทธิ์ ในสวนของสินทรัพย          มีจํานวน       22.78 บาท 
  ยอดคาโทรศัพท ในสวนของคาใชจาย                          มีจํานวน     325.50  บาท 
 
 รายการปรับปรุงงบแสดงฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน สําหรับป 2557 จึงเปนดังนี้ 
 

1. สินทรัพยหมุนเวียนในสวนของสินทรัพยหมุนเวียนอื่นลดลงเนื่องจากคาภาษีซื้อรอใชสิทธิ์ จํานวน 22.78 บาท  
จากยอดรวม 15,126.63 บาท  คงเหลือเปนจํานวน 15,103.85 บาท 

2. หนี้สินหมุนเวียนในสวนของหนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลงเนื่องจากคาใชจายคางจาย จํานวน 348.28 บาท จากยอด
รวม 57,442.03 บาท คงเหลือเปนจํานวน 57,093.75 บาท 

3. คาใชจายในการดําเนินงานลดลงเนื่องจากคาโทรศัพท จํานวน 325.50 บาท จากยอดรวม 3,962,079.58 บาท 
คงเหลือเปนจํานวน 3,961,754.08 บาท  

4. กําไรสุทธิสําหรับป 2557 เพิ่มขึ้น จากยอด 3,772,437.96 บาท รวมเปนกําไรสุทธิรอการจัดสําหรับป 2557 เปน
จํานวน 3,772,763.46 บาท 

 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

 
                                                                                                            พัทธวิรา  นวสุขสมบูรณ 
ที่อยู  171   ถนนลาดพราววังหิน                     (นางพัทธิ์วิรา  นวสุขสมบูรณ ) 
แขวงลาดพราว  เขตลาดพราว  กรุงเทพ ฯ                                                                  ผูตรวจสอบกิจการ    
โทร. 0-2931-7111                                                                                                         
วันที่เขียนรายงานการตรวจสอบ              
วันที่  20 กุมภาพันธ 2558 
 


