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รายงานการตรวจสอบกจิการ 
สหกรณ์แทก็ซ่ีสุวรรณภูมิ  จํากดั 

ประจําเดอืน ธันวาคม 2559 
 
เรียน    คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์แทก็ซ่ีสุวรรณภมิู จาํกดั 
 

       ตามท่ีท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2559 เม่ือวนัอาทิตยท่ี์ 8 พฤษภาคม 2559  ไดเ้ลือกตั้งขา้พเจา้เป็นผู ้
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แทก็ซ่ีสุวรรณภมิู จาํกดั สาํหรับปีทางบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  ขา้พเจา้จึงไดด้าํเนินการ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ฯ ประจาํเดือน ธนัวาคม 2559  ระหวา่งวนัท่ี 13-20 มกราคม 2560   ขา้พเจา้จึงขอเสนอผลการ
ตรวจสอบกิจการโดยสรุปดงัน้ี  
 

1. การตรวจสอบด้านการดาํเนินงาน 
 1.1  วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 1.1.1  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบญัชีและการควบคุมการเงิน 
 1.1.2  เพ่ือตรวจสอบผลการดาํเนินงานวา่การบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการ เป็นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์  
ระเบียบนายทะเบียน ขอ้บงัคบัสหกรณ์ ระเบียบสหกรณ์ และมติท่ีประชุม 
  

1.2 ขอบเขตการตรวจสอบ 
1.2.1  ตรวจสอบความถกูตอ้งของการบนัทึกบญัชีตามเอกสารหลกัฐาน 
1.2.2  ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอ้กาํหนดของสหกรณ์ 
1.2.3  ตรวจสอบการดาํเนินงานตามวตัถุประสงค ์ ตามพ.ร.บ.สหกรณ์ ระเบียบนายทะเบียน ขอ้บงัคบั ระเบียบสหกรณ์ 

และมติท่ีประชุม 
 1.2.4  ตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการดาํเนินการตามแผนงาน และงบประมาณท่ีกาํหนดไว ้
 

1.3 ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
1.3.1   การตรวจสอบดา้นการเงิน 
วตัถุประสงคข์องการตรวจสอบ 
  - เพ่ือตรวจวา่มีการปฏิบติัตามระเบียบเก่ียวกบัการเงิน และมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมรัดกมุ 
 - เพ่ือตรวจวา่มีการอนุมติัรายการจ่ายโดยผูมี้อาํนาจโดยถกูตอ้ง 
 - เพ่ือตรวจวา่มีเอกสารทางดา้นการเงินครบถว้นถกูตอ้ง 
 - เพ่ือตรวจวา่มีความถูกตอ้งและมีอยูจ่ริงของเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
 - เพ่ือตรวจวา่รายได/้ค่าใชจ่้ายบนัทึกบญัชีครบถว้นตามความจริง และเป็นไปตามงบประมาณ 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
 - ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการรับ-จ่าย ทุกรายการ 
 - ตรวจสอบวา่มีการอนุมติัการจ่ายโดยผูมี้อาํนาจทุกรายการ 
 - ตรวจสอบและตรวจนบัเงินสดคงเหลือตรงกบัรายงาน 
 - ตรวจสอบยอดคงเหลือเงินฝากธนาคารกบัสมุดเงินฝากธนาคาร 
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ผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะ 
 เงินสดในมือ 
 สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จาํนวน 99,016.00 บาท เป็นจาํนวนท่ีถกูตอ้งตรงตาม

บญัชี และอยูใ่นความรับผดิชอบของ นางสาวบุญศรี  โพธิสาร ตาํแหน่งผูจ้ดัการสหกรณ์ 
                 เงินฝากธนาคาร 

        สหกรณ์มียอดเงินฝากธนาคารตามบญัชี ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ถกูตอ้งตรงกบัสมุดเงินฝากของธนาคาร
ทั้งหมด 8 บญัชี ดงัน้ี 

   1.   ธนาคารธนชาติ–กระแสรายวนั สาขาบางขนุนนท ์                             จาํนวน                 1,000.00   บาท 
   2.   ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพย ์สาขาเซ็นทรัล ป่ินเกลา้                          จาํนวน             356,830.01   บาท 
   3.   ธนาคารยโูอบี–ออมทรัพย ์สาขายอ่ยถนนพระรามหก                       จาํนวน             278,288.80   บาท 
   4.   ธนาคารธนชาติ-ออมทรัพย ์สาขาบางขนุนนท ์                                   จาํนวน          1,415,782.71   บาท 
   5.   ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพยอ์ลัตร้า สาขาบางขนุนนท ์                      จาํนวน       10,602,836.93   บาท 
   6.   ธนาคารอิสลาม- ออมทรัพย ์สาขาสาทร#003-1-07083-3          จาํนวน    12,270.94   บาท 
   7.   ธนาคารอิสลาม- ออมทรัพย ์สาขาสาทร#003-1-08004-9 
         เพ่ือรับโอนดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ            จาํนวน  689,541.12   บาท 
   8.   ธนาคารอิสลาม- ฝากประจาํ สาขาสาทร            จาํนวน      10,000,000.00   บาท 
         รวมเงนิฝากธนาคารทั้งส้ิน                                                                   จํานวน     23,356,550.51  บาท 
สรุปและขอ้สังเกตจากการตรวจสอบ พบวา่ 

- การตรวจสอบเงินสดคงเหลือประจาํวนัพบวา่การเกบ็รักษาเงินสดไม่เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์วา่ดว้ยการ
รับจ่ายและการเกบ็รักษาเงิน หมวด 3 ขอ้ 26.1 ท่ีกาํหนดใหเ้กบ็รักษาเงินสดไวไ้ดไ้ม่เกินวนัละ 150,000.00 บาท เป็น
จาํนวน 3 วนั   

1. ในวนัศุกร์ท่ี 23 และวนัเสาร์ท่ี 24 ธนัวาคม 2559 โดยสหกรณ์ไดเ้บิกเงินสดจากธนาคารธนชาติสาขาบางขนุ
นนท ์จาํนวน 500,000.00 บาท เพ่ือชดเชยวงเงินประจาํวนั ท่ีกาํหนดใหเ้กบ็รักษาไดจ้ากท่ีมียอดคงเหลือ ณ.วนัท่ี 22 และ 
23 ธนัวาคม 2559  ใหค้รบ 150,000.00 บาท และในส่วนท่ีเบิกเกินมาไดเ้กบ็รักษาไวท่ี้ท่านประธานท่ีปรึกษาสหกรณ์ 
เพ่ือเตรียมจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการ , ท่ีปรึกษาสหกรณ์ และผูต้รวจสอบกิจการในวนัประชุมคณะกรรมการ
ดาํเนินงาน วนัจนัทร์ท่ี 26 ธนัวาคม 2559 จาํนวน 350,000.00 บาท  

2. ในวนัพธุท่ี 28 ธนัวาคม 2559 สหกรณ์ไดเ้บิกเงินสดจากธนาคารธนชาติสาขาบางขนุนนท ์จาํนวน 
750,000.00 บาท เพ่ือจ่ายค่าตอบแทนพนกังานเจา้หนา้ท่ี จาํนวน 344,600.00 บาท และเตรียมไวเ้พ่ือจ่ายเงินเดือน, 
ค่าบริการพ้ืนท่ี ประจาํเดือน ธนัวาคม 2559 ในวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2559 

- เอกสารและรายละเอียดการรับ-จ่ายมีครบถว้นทุกรายการ  มีการลงนามอนุมติัจ่ายทุกรายการ  
 
1.3.2  การตรวจสอบดา้นบญัชี        

          สรุปและขอ้สังเกตจากการตรวจสอบ พบวา่ 
-  เอกสารหลกัฐานประกอบการลงบญัชีมีครบ 

   -  มีการจดัทาํรายละเอียด บญัชียอ่ยและทะเบียนต่าง ๆถูกตอ้งตรงตามบญัชีคุมยอด 
-  สาํหรับเดือนธนัวาคม 2559 ไดมี้การปรับปรุงบนัทึกบญัชี  ตามเกณฑเ์งินคงคา้ง และมีการบนัทึกค่าเผือ่หน้ี

สงสัยจะสูญในลกูหน้ีท่ีทางสหกรณ์ ฯ คาดวา่จะเรียกชาํระคืนไม่ได ้
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1.3.3  การตรวจสอบดา้นการดาํเนินงานในส่วนสมาชิก   
โดยสรุปจาํนวนสมาชิกของสหกรณ์ ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  มีรายละเอียดดงัน้ี 

  
 
 

         
 
 
 
 

 

สรุปและขอ้สังเกตจากการตรวจสอบพบวา่ 
 ในเดือน ธนัวาคม 2559 มีสมาชิกท่ีลาออก จาํนวน 40 คน โดยมีรถโอนออกจากสหกรณ์จาํนวน 26 คนั มี

รายละเอียดดงัน้ี 
1. โอนรถออกไปเป็นรถเขียวเหลือง  จาํนวน 6 คนั จากสมาชิก 6 คน 
2. โอนออกเป็นรถบา้นเน่ืองจากรถหมดอาย ุจาํนวน 19 คนั จากสมาชิก 19 คน 
3. โอนขายต่อใหส้มาชิกใหม่และเก่า จาํนวนรถยงัไม่โอนออกจากสหกรณ์ 14 คนั จากสมาชิก 14 คน 
4. โอนออกไปสหกรณ์แทก็ซ่ีสหมิตร จาํนวน 1 คนั จากสมาชิก 1 คน 
สาํหรับสมาชิกท่ีตายไดใ้หท้ายาทมาดาํเนินการโอนรถและรับคืนค่าหุน้ในเดือนมกราคม 2560 โดยสมาชิกท่ี 

 รับโอนยงัคงนาํรถเขา้ร่วมกบัสหกรณ์ต่อไป 
 
1.3.4 การตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน    
 

                             โดยสรุป ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ผลการดาํเนินงานสรุปจากงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน
ดงัน้ี 
  

  

รายละเอียด 
ประมาณ 
การ 

รวม 
ม.ค.-ธ.ค.59 

รวม 
ม.ค.-ธ.ค.58 

ธ.ค.2559 ธ.ค.2558 

สมาชิกยกมาจากงวดบญัชีก่อน 3,998 คน 3,998 คน 3,927 คน 3,600 คน 4,018 คน 
หกั ปรับปรุงจาํนวนสมาชิกซํ้ า - 57 คน - - - 
บวก ปรับปรุงสมาชิก ปี 2556 นบัจาํนวนขาด  - 2 คน - 2 คน 
สมาชิกลาออกระหวา่งงวดบญัชี 

400 คน 
661 คน 448 คน 40 คน 42 คน 

สมาชิกถึงแก่กรรมระหวา่งงวดบญัชี 6 คน 1 คน 1 คน - 
สมาชิกเขา้ใหม่ระหวา่งงวดบญัชี 350 คน 314 คน 518 คน 29 คน 20 คน 
สมาชิกยกไปงวดบญัชีถดัไป 3,948 คน 3,588 คน 3,998 คน 3,588 คน 3,998 คน 

รายละเอียด ธนัวาคม 2559 พฤศจิกายน 2559 

ทรัพยสิ์น,หน้ีสิน 
รายไดแ้ละรายจ่าย 
ณ.31 ธ.ค.2559  
เพิ่มข้ึน(ลดลง) 
จาก 30 พ.ย.2559 

 
%ท่ีเพิ่ม/

(ลด) 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 38,043,316.55 บาท 33,946,427.62 บาท 4,096,888.93 บาท 12.07 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 8,570,588.09 บาท 12,544,062.38 บาท (3,973,474.29)บาท (31.68) 
หน้ีสินหมุนเวยีน 1,343,972.39 บาท 1,147,272.62 บาท 196,699.77 บาท 17.14 
ทุนเรือนหุน้ 18,440,650.00 บาท 18,500,650.00 บาท (60,000.00) บาท (0.32) 
ทุนสาํรองเพ่ือการดาํเนินงาน 10,498,390.76 บาท 10,494,890.76 บาท 3,500.00 บาท 0.03 
ทุนสะสมตามขอ้บงัคบัและระเบียบ 13,140,684.43 บาท 13,178,584.43 บาท (37,900.00) บาท (0.29) 
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สรุปและขอ้สังเกตจากการตรวจสอบ  
1. จากงบแสดงฐานะการเงิน 
ในส่วนของสินทรัพยห์มุนเวยีนมีอตัราส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 12.07  เน่ืองจากมีกระแสเงินสดลดลงไปจาํนวน 5.14 ลา้น

บาท แต่มีสินทรัพยป์ระเภทลกูหน้ีเงินกูย้มืและลูกหน้ีงานบริการเพ่ิมข้ึนมาประมาณ 9.24 ลา้นบาท  สินทรัพยห์มุนเวยีนใน
ภาพรวมจึงเพ่ิมข้ึน  

ในส่วนของสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนมีอตัราส่วนท่ีลดลงร้อยละ 31.68  เน่ืองจากมีการปรับยอดลกูหน้ีเงินกูท่ี้ครบกาํหนด
ชาํระภายในปี 2560 ออกจากการบนัทึกบญัชีลกูหน้ีเงินกูท่ี้ครบกาํหนดเกินกวา่หน่ึงปี มี จาํนวน 4 ลา้นบาท และมีการบนัทึกลด
ยอดอุปกรณ์เคร่ืองใชส้าํนกังานและสิทธิการใชซ้อร์ฟแวร์เป็นค่าใชจ่้ายประจาํปี 2559 มีจาํนวน 36,063.13 บาท สินทรัพยไ์ม่
หมุนเวยีนในภาพรวมจึงลดลง 

 ในส่วนของหน้ีสินหมุนเวยีนมีอตัราส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 17.14 เน่ืองจากการจ่ายคืนเชค็บริษทัประกนัท่ีสมาชิกนาํมา
ฝากผา่นบญัชีธนาคารของสหกรณ์โดยมียอดท่ียงัไม่มารับคืนเพ่ิมข้ึนจากเดือนพฤศจิกายน 2559 ประมาณ 150,000.00 บาท  
นอกจากน้ีมีการปรับปรุงรายไดท่ี้สมาชิกจ่ายล่วงหนา้ใหซ่ึ้งสหกรณ์มีภาระท่ีจะตอ้งบนัทึกเป็นรายไดใ้นปี 2560 เพ่ิมข้ึนเป็น
จาํนวนประมาณ 66,000.00 บาท และลดลงดว้ยการจ่ายเงินปันผล จาํนวน 18,375.00 บาท  ทาํใหห้น้ีสินหมุนเวยีนในภาพรวม
เพ่ิมข้ึน 

 ในส่วนของทุนสหกรณ์มีอตัราส่วนท่ีลดลงจากการท่ีมีสมาชิกลาออกมากกวา่สมาชิกเขา้ใหม่สุทธิ จาํนวน 12 คน ทาํให้
ทุนเรือนหุน้ของสหกรณ์ลดลง จาํนวน 60,000.00 บาท 

2. การดาํเนินงานของสหกรณ์สาํหรับเดือน ธนัวาคม 2559  มีผลการดาํเนินงานดีข้ึนจากเดือน พฤศจิกายน 2559 โดยมี
อตัราส่วนของรายไดเ้พ่ิมข้ึนมาในอตัราร้อยละ 126.68 เน่ืองจากมีการบนัทึกรายไดค้า้งรับจากสมาชิกเพ่ิมในเดือนธนัวาคม 2559  
ส่วนค่าใชจ่้ายมีจาํนวนท่ีเพ่ิมข้ึนในอตัราร้อยละ 278.67 เน่ืองจากมีการจ่ายค่าตอบแทนประจาํปี 2559 จาํนวน 694,600.00 บาท 
และมีการบนัทึกค่าเส่ือมราคา,ค่าใชจ่้ายตดัจ่าย ซ่ึงสหกรณ์ไดท้าํการบนัทึกบญัชีในเดือนสุดทา้ยของรอบระยะเวลาบญัชี จาํนวน 
30,033.18 บาท  ทาํใหผ้ลประกอบการคงเหลือมีกาํไรสุทธินอ้ยกวา่เดือน พฤศจิกายน 2559 จาํนวนร้อยละ 88.84  สาํหรับผลการ
ดาํเนินงานรวมระยะเวลา 1 ปี มีผลตอบแทนในอตัราร้อยละ 46.82 ของรายไดร้วม หรือร้อยละ 17.30 ของเงินลงทุนทั้งหมด 

 
 

รายละเอียด ธนัวาคม 2559 พฤศจิกายน 2559 

ทรัพยสิ์น,หน้ีสิน 
รายไดแ้ละรายจ่าย 
ณ.31 ธ.ค.2559  
เพิ่มข้ึน(ลดลง) 
จาก 30 พ.ย.2559 

 
%ท่ีเพิ่ม/

(ลด) 

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 1,036,655.48 บาท 457,322.33 บาท 579,333.15 บาท 126.68 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงาน 1,015,540.61 บาท 268,184.20 บาท 747,356.41 บาท 278.67 
กาํไรสุทธิต่อเดือน 21,114.87 บาท 189,138.13 บาท (168,023.26) บาท (88.84) 
ผลตอบแทนต่อเดือนจากเงินลงทุน / เดือน ร้อยละ 0.11 หรือ 

0.01 บาทต่อหุน้ 
ร้อยละ 1.01 หรือ 
0.10 บาทต่อหุน้ 

- - 

กาํไรสะสม 12 และ 11 เดือน 3,190,207.06 บาท 2,905,501.67 บาท - - 
ผลตอบแทนสะสม 12 และ 11 เดือนจาก
เงินลงทุน 

ร้อยละ 17.30 หรือ 
1.73 บาทต่อหุน้ 

ร้อยละ 15.54 หรือ 
1.44 บาทต่อหุน้ 

- - 
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1.3.5  การตรวจสอบดา้นการดาํเนินงานตามแผนงาน   
การเติบโตทางธุรกิจโดยรวมของสหกรณ์ฯในระยะเวลา 12 เดือนของปี 2559 เม่ือเทียบกบัปี 2558 มีดงัน้ี 
 

 
2. การตรวจสอบด้านการดาํเนินธุรกจิ 
 2.1 วตัถุประสงค์การตรวจสอบ 

     - เพ่ือทราบวา่มีการกาํหนดระเบียบเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจในแต่ละดา้นไวอ้ยา่งเหมาะสมและไดป้ฏิบติัตาม 
     ระเบียบท่ีกาํหนดไว ้

  -  เพ่ือทราบวา่มีระบบการควบคุมภายในของแต่ละธุรกิจเหมาะสมและไดป้ฏิบติัตามท่ีกาํหนดไว ้
  -  เพ่ือตรวจสอบวา่ในแต่ละธุรกิจมีความเส่ียงในการดาํเนินธุรกิจ 
  -  เพ่ือตรวจสอบวา่มีการอาํนวยประโยชน์ใหแ้ก่สมาชิก 
 2.2 ขอบเขตการตรวจสอบ 
  - ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ตรวจสอบหนงัสือกูเ้งินระยะสั้น หนงัสือกูเ้งินระยะปานกลาง และการคํ้าประกนัในธุรกิจเงินกู ้
- สอบทานการควบคุมภายในและการกาํหนดระเบียบปฏิบติั 
- ตรวจสอบการบนัทึกบญัชี 
- ตรวจสอบประสิทธิภาพในการเกบ็หน้ีและการติดตามหน้ีท่ีคา้งส่ง 

 2.3 ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
  2.3.1  ธุรกิจสินเช่ือ- เงินกูส้ามญั 

สหกรณ์ไดใ้หส้มาชิกกูย้มืเงินประเภทเงินกูส้ามญั เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการซ่อมรถ หรือจดัหาอุปกรณ์ในการ
ประกอบอาชีพ อตัราดอกเบ้ีย  15% ต่อปี   จาํนวนรวมทั้งส้ิน 22 สัญญา ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ลกูหน้ีเงินกูส้ามญั ยกมา  1 ธนัวาคม 2559  (24 สัญญา)  จาํนวน   626,470.75   บาท 
บวก สมาชิกกูเ้พ่ิม (1 สัญญา)     จาํนวน     50,000.00   บาท 
หกั   ปิดสัญญาล่วงหนา้ (1 สัญญา)    จาํนวน   - 37,310.22   บาท 
หกั   ปิดสัญญาท่ีครบกาํหนดและงวดสุดทา้ย (2 สัญญา)  จาํนวน   - 22,906.09   บาท 
หกั   รับชาํระปกติ ของเดือน ธนัวาคม 2559    จาํนวน  -  58,714.34   บาท 

  ลกูหน้ีเงินกูส้ามญั ยกไป 31 ธนัวาคม 2559 (22 สัญญา)              จาํนวน      557,540.10   บาท 
 
 ซ่ึงจาํนวนลกูหน้ีเงินกูส้ามญัคงเหลือจาํนวน 22 สัญญา  ไดมี้การแบ่งประเภทลกูหน้ี ดงัน้ี 
 ลกูหน้ีเงินกูร้ะยะสั้น 12 สัญญา คือการกูเ้งินภายในระยะเวลา 1-12 งวด      
  ครบกาํหนดชาํระภายในปี 2560   มีจาํนวน     259,579.09  บาท 
  หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ( 2 ราย)   มีจาํนวน     - 20,173.01   บาท 

รายละเอียด ม.ค.- ธ.ค.2558 ม.ค.- ธ.ค.2559 การเติบโตทางธุรกิจ คิดเป็น เท่า 
หรือ 
ร้อยละ 

ปริมาณธุรกิจเงินกู ้ 17,917,000.00 บาท 10,125,940.00 บาท -7,791,060.00 บาท -0.43 เท่า -43.48 
ปริมาณธุรกิจบริการ 5,985,191.89 บาท 5,339,032.35 บาท -646,159.54 บาท -0.11 เท่า -10.80 
รวมปริมาณธุรกิจ 23,902,191.89 บาท 15,464,972.35 บาท -8,437,219.54 บาท -0.35 เท่า -35.30 
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  ลกูหน้ีเงินกูร้ะยะสั้นสุทธิ         239,406.08   บาท 
 ลกูหน้ีเงินกูร้ะยะปานกลาง 10 สัญญาคือการกูเ้งินภายในระยะเวลา 1-24 งวด  
  - ท่ีครบกาํหนดชาํระภายในปี 2560        มีจาํนวน       215,223.32   บาท   
  - ท่ีครบกาํหนดชาํระเกินกวา่ปี 2560        มีจาํนวน         82,737.69   บาท     297,961.01   บาท 
  หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ( 1 ราย)        มีจาํนวน      - 14,334.93   บาท 
  ลกูหน้ีเงินกูร้ะยะปานกลางสุทธิ        283,626.08   บาท 
 รวมลกูหน้ีเงินกูส้ามญัสุทธิ                         มีจาํนวน      523,032.16   บาท 
 

2.3.2  ธุรกิจสินเช่ือ- เงินกูพิ้เศษ 
    สหกรณ์ไดใ้หส้มาชิกกูย้มืเงินประเภทเงินกูพิ้เศษ(เงินกูร้ะยะยาว) เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการซ้ือรถยนตแ์ทก็ซ่ี  

จาํนวนรวมทั้งส้ิน ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  มีจาํนวน 70 ราย ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
ลกูหน้ีเงินกูพิ้เศษยกมา 1 ธนัวาคม 2559 (65 สัญญา)    จาํนวน               15,449,527.14   บาท 
บวก  สมาชิกกูเ้พ่ิมในเดือน ธนัวาคม 2559 (10 สัญญา)   จาํนวน              6,000,000.00   บาท  
หกั   ปิดสัญญางวดสุดทา้ย (5 สัญญา)    จาํนวน                -  97,583.00   บาท 
หกั   รับชาํระงวดปกติในเดือน ธนัวาคม 2559   จาํนวน                -1,118,343.50   บาท 
ลกูหน้ีเงินกูพิ้เศษยกไป 31 ธนัวาคม 2559 (70 สัญญา)   จาํนวน               20,233,600.64   บาท 
 
2.3.3 ธุรกิจสินเช่ือ – เงินกูต้ามมติพิเศษ 

        สหกรณ์ไดใ้หส้มาชิกกูย้มืเงินประเภทเงินกูต้ามมติพิเศษ(เงินกูร้ะยะยาว) วตัถุประสงคเ์พ่ือช่วยเหลือในเร่ือง
คดีความใหก้บัสมาชิก จาํนวนรวมทั้งส้ิน ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  มีจาํนวน 1 ราย  
        ลูกหน้ีเงินกูย้กมา 1 ธนัวาคม 2559     จาํนวน             1,500,000.00   บาท 
        หกั  ชาํระงวดท่ี 1 ในเดือน ธนัวาคม 2559    จาํนวน              -  25,000.00   บาท 
        ลกูหน้ีเงินกูย้กไป 31 ธนัวาคม 2559    จาํนวน            1,475,000.00   บาท   

 
สรุปและขอ้สังเกตในการตรวจสอบธุรกิจสินเช่ือ  
พบวา่ ลกูหน้ีเงินกูส้ามญัและเงินกูพิ้เศษมีสมาชิกคา้งส่งเงินงวดดงัน้ี  

  1.  เงินกูส้ามญั ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีลกูหน้ีเงินกูส้ามญัท่ีครบกาํหนดชาํระแลว้แต่ยงัคงคา้งชาํระอยู ่ มีจาํนวน
ทั้งส้ิน 13 ราย ดงัน้ี 

  เงินตน้    จาํนวน     84,684.35  บาท 
  ดอกเบ้ีย   จาํนวน       9,533.90   บาท 
  รวมเงินตน้และดอกเบ้ีย จาํนวน     94,218.25  บาท 
 
ลกูหน้ีเงินกูส้ามญัในส่วนของเงินตน้ท่ีคา้งชาํระ ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 คิดเป็นร้อยละ 15.19 ของยอดลกูหน้ีเงินกู้

สามญัทั้งหมด และมีอตัราเงินตน้ท่ีคา้งชาํระลดลงจากเดือน พฤศจิกายน 2558  ร้อยละ 23.09 
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รายละเอียดลกูหน้ีเงินกูท่ี้คา้งชาํระมีรายละเอียดดงัน้ี 
1. ลกูหน้ีเงินกูส้ามญั 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 เงินกูส้ามญัท่ีสัญญาครบกาํหนดตามสัญญาแลว้จาํนวน  4 สัญญา  ไดช้าํระแลว้บางส่วนในวนัท่ี 6 มกราคม 

2560 จาํนวน 1 ราย  , รับชาํระและปิดสัญญาครบจาํนวนแลว้  จาํนวน 2 ราย และยงัติดตามใหม้าชาํระจาํนวนเงินกูท่ี้คา้ง
ยงัไม่ได ้จาํนวน 2 ราย 
 
จากการตรวจสอบงบการเงิน ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 พบวา่ลกูหน้ีเงินกูส้ามญัท่ีทางสหกรณ์ไดต้ั้งสาํรองค่าเผือ่หน้ี

สงสัยจะสูญในส่วนของเงินตน้และดอกเบ้ียคา้งรับไว ้ ปรากฏวา่ ทางสหกรณ์ฯ ไม่สามารถเรียกเกบ็ได ้ 
 
2. เงินกูพิ้เศษ  ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  ไม่มีสมาชิกคา้งชาํระค่างวด 
 

 3.  ลกูหน้ีตามคาํพิพากษา  
      -    ลกูหน้ีเงินกูส้ามญั คดีดาํ ผบ.5390/2557  จาํนวนเงินตน้และค่าทนาย      36,202.76  บาท 
      -    ลกูหน้ีเงินกูส้ามญั คดีดาํ ผบ.3192/2557                    จาํนวนเงินตน้และดอกเบ้ีย   87,562.00  บาท 
           หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ    จาํนวนเงิน               -123,764.76  บาท 
           ลูกหน้ีเงินกูส้ามญัท่ีศาลพิพากษาแลว้-สุทธิ  จาํนวนเงิน                                        0.00  บาท 
                 จากการตรวจสอบงบการเงิน ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 พบวา่ลกูหน้ีตามคาํพิพากษาท่ีทางสหกรณ์ไดต้ั้งสาํรองค่าเผือ่ 
หน้ีสงสัยจะสูญในส่วนของเงินตน้และดอกเบ้ียไว ้ทางสหกรณ์ฯ ไม่สามารถเรียกเกบ็ได ้
 

4. ลกูหน้ีท่ีเกิดจากค่าเสียหายจากการถกูดาํเนินคดี และสหกรณ์ไดด้าํเนินคดีเรียกร้องคืนจากสมาชิก นายสมหมาย   
แกว้งาม และไดมี้คาํพิพากษาจากศาลจงัหวดัร้อยเอด็ ตามคดีหมายเลขดาํท่ี ผบ.1473/2558  จาํนวนเงิน 300,000.00  บาท นั้น    
ขณะน้ีทนายความผูรั้บมอบอาํนาจของสหกรณ์ ฯ กาํลงัดาํเนินการตามขั้นตอนในทางกฎหมายต่อไป 

5.    การดาํเนินธุรกิจสินเช่ือของสหกรณ์ สาํหรับรอบบญัชี 1 ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีปริมาณธุรกิจ 
รวมทั้งส้ิน 10,125,940.00 บาท โดยมีแผนงานรวมทั้งส้ิน 20,600,000.00 บาท มีรายละเอียดดงัน้ี  

  5.1. เงินกูส้ามญัระยะสั้นใหกู้ ้ทั้งหมด 10 สัญญา   จาํนวนเงิน      401,000.00  บาท 
  โดยมีแผนใหส้มาชิกกู ้สาํหรับปี 2559  จาํนวน     400,000.00 บาท 
  5.2. เงินกูส้ามญัระยะปานกลางใหกู้ ้ทั้งหมด 7 สัญญา         จาํนวนเงิน      340,000.00  บาท 

จาํนวน 
งวด 

จาํนวน 
สมาชิก 

จาํนวน 
สัญญา 

จาํนวน 
เงินตน้ 

จาํนวน 
ดอกเบ้ีย 

จาํนวน 
รวม 

บางส่วน 1 ราย 1 สัญญา 3,081.90 บาท 18.10 บาท 3,100.00 บาท 
1 6 ราย 6 สัญญา 21,062.61 บาท 1,637.39 บาท 22,700.00 บาท 
2 1 ราย 1 สัญญา 4,911.36 บาท 88.64 บาท 5,000.00 บาท 

2+บางส่วน 1 ราย 1 สัญญา 14,457.41 บาท 642.59 บาท 15,100.00 บาท 
สัญญาครบกาํหนด 4 ราย 4 สัญญา 41,171.07 บาท 7,147.18 บาท 48,318.25 บาท 

รวม 13 ราย 13 สัญญา 84,684.35 บาท 9,533.90 บาท 94,218.25 บาท 
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  โดยมีแผนใหส้มาชิกกู ้สาํหรับปี 2559  จาํนวน     200,000.00 บาท 
5.3. เงินกูพิ้เศษใหกู้ ้ทั้งหมด 15 สัญญา     จาํนวนเงิน   9,384,940.00  บาท 
โดยมีแผนใหส้มาชิกกู ้สาํหรับปี 2559  จาํนวน 20,000,000.00 บาท 
 
  2.3.4  ธุรกิจบริการ 

1.  การดาํเนินงานทางดา้นการบริการของสหกรณ์ ในเดือน ธนัวาคม 2559  มีสมาชิกท่ีประสงคน์าํรถใหม่เขา้
ร่วมกบัสหกรณ์ โดยสหกรณ์ไดด้าํเนินการจดัหานิติบุคลอ่ืนใหส้มาชิกเช่าซ้ือรถแทก็ซ่ี จาํนวน 11 ราย และสมาชิกกูจ้าก
สหกรณ์เพ่ือซ้ือรถเอง จาํนวนรวม 10 ราย นอกจากน้ีเป็นรถเก่าท่ีสมาชิกใหม่นาํมาเขา้ร่วมกบัสหกรณ์ จาํนวนรวม 9 
ราย  โดยสหกรณ์ไดรั้บชาํระรายไดค้่าบริการแรกเขา้และค่าบาํรุงสมาชิกทั้งส้ิน จาํนวนเงิน  89,532.88 บาท 

2. สหกรณ์สามารถเรียกเกบ็รายไดค้่าเขา้ร่วมเดินรถรายเดือนคา้งรับ จาํนวน 3 ราย ท่ีไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะ
สูญไว ้ระหวา่งงวดบญัชี ปี 2553-2558 และไดบ้นัทึกเป็นรายไดเ้ฉพาะธุรกิจเพ่ือคาํนวณกาํไรขาดทุนสาํหรับเดือน 
ธนัวาคม 2559 จาํนวน 7,100.00 บาท  เรียบร้อยแลว้  
  3.  รายไดค้่าบาํรุงสหกรณ์รายปีคา้งรับ  ท่ีไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญไว ้ระหวา่งงวดบญัชี ปี 2553-2558
สาํหรับเดือน ธนัวาคม 2559  สหกรณ์ไม่สามารถเรียกเกบ็ได ้
 
สรุปและขอ้สังเกตในการตรวจสอบธุรกิจบริการ 
1. ธุรกิจบริการในส่วนของค่าบริการท่ีคา้งรับจนถึงเดือน ธนัวาคม 2558  สามารถเรียกรับชาํระไดด้งัน้ี  
- รายไดค้า่บาํรุงสหกรณ์ มีจาํนวนสมาชิกเก่า ชาํระยอดค่าบาํรุงท่ีคา้งชาํระ จนถึง ปี 2558 จาํนวน 514 ราย รวมเป็น 

จาํนวนเงินท่ีรับชาํระรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 174,400.00 บาท และยงัคงมีสมาชิกคา้งชาํระอยูอี่กจาํนวน 391 ราย รวมเป็นจาํนวนเงินท่ี
ยงัคา้งชาํระรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 220,200.00 บาท 
 -     ตั้งแต่ มกราคม 2559 ถึง ธนัวาคม 2559 มีสมาชิกจาํนวน 31 รายท่ีไดจ่้ายชาํระค่าบาํรุงรายปีล่วงหนา้ สาํหรับปี 2560 
รวมเป็นจาํนวนเงินท่ีรับรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 6,200.00 บาท 

-  รายไดค้่าบริการเขา้ร่วมเดินรถรายเดือน มีสมาชิกไดจ่้ายชาํระยอดค่าเขา้ร่วมท่ีคา้งชาํระจนถึง ปี 2558  จาํนวน 5,050  
เดือน คิดเป็นจาํนวนสมาชิก 2,012 ราย รวมเป็นจาํนวนเงินท่ีรับชาํระรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 505,000.00 บาท  และยงัคงคา้งชาํระ อยู่
เป็นจาํนวน 1,611 เดือน  คิดเป็นจาํนวนสมาชิก 222 ราย และในจาํนวนน้ี มีสมาชิกท่ียงัไม่ติดต่อเพ่ือชาํระค่าบริการท่ีคา้งเลย 
จาํนวน 202 ราย รวมเป็นจาํนวนเงินท่ียงัคา้งชาํระรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 161,100.00 บาท 

-   ตั้งแต่ มกราคม 2559 ถึง ธนัวาคม 2559 มีสมาชิกจาํนวน 327 รายท่ีไดจ่้ายชาํระค่าเขา้ร่วมเดินรถรายเดือนมาล่วงหนา้ 
สาํหรับปี 2560 คิดเป็นจาํนวน 1,157 เดือน รวมเป็นจาํนวนเงินท่ีรับรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 115,700.00 บาท 

2.  การดาํเนินธุรกิจบริการสาํหรับรอบบญัชี 1 ปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีปริมาณธุรกิจโดยรวมทั้งส้ิน 
5,339,032.35 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
     2.1. รายไดค้่าบริการเขา้ร่วมเดินรถแรกเขา้ จาํนวนท่ีเพ่ิมรถ 311 ราย จาํนวนเงิน           871,963.14  บาท 
      โดยมีแผนการเพิ่มรถ 350 คนั คิดเป็นรายรับรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  จาํนวน  1,050,000.00 บาทหรือรายได ้981,308.41 บาท  

    2.2.  รายไดค้่าบาํรุงสหกรณ์ สาํหรับสมาชิกเก่า- รับจริง จาํนวน 2,938 ราย จาํนวนเงิน           602,439.57  บาท  
      โดยมีแผนการรับชาํระจากสมาชิกเก่า- รับจริง จาํนวน 2,450 คน คิดเป็นรายรับรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จาํนวน 490,000.00 บาท    
      หรือรายได ้457,943.93 บาท 

2.3.  รายไดค้่าบาํรุงสหกรณ์ สาํหรับสมาชิกเก่า-คา้งรับ เดือน ธนัวาคม 2559 
         จาํนวน 689 ราย      จาํนวนเงิน           128,785.05  บาท 
      โดยมีแผนการจากสมาชิกเก่า- คา้งรับ จาํนวน 1,000 คน คิดเป็นรายรับรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จาํนวน 200,000.00 บาท    
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      หรือรายได ้186,915.89 บาท 
      2.4. รายไดค้่าบาํรุงสหกรณ์ สาํหรับสมาชิกใหม่ จาํนวน 314 ราย  จาํนวนเงิน   58,692.88 บาท 
      โดยมีแผนการเพิ่มสมาชิก 350 คน คิดเป็นรายรับรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม จาํนวน 70,000.00 บาทหรือรายได ้ 65,420.56 บาท 

  2.5. รายไดค้่าบริการร่วมเดินรถรายเดือน – รับจริง จาํนวน 3,398 คนั จาํนวนเงิน            3,260,329.28 บาท 
      โดยมีแผนการรับชาํระ 3,000 คนั คิดเป็นรายรับรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  จาํนวน  3,600,000.00 บาทหรือรายได ้3,364,485.98 บาท 

  2.6. รายไดค้่าบริการร่วมเดินรถรายเดือน-คา้งรับ จาํนวน 1,792 คนั  จาํนวนเงิน               416,822.43  บาท      
      โดยมีแผนจากรถเขา้ร่วม 400 คนั คิดเป็นรายรับรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  จาํนวน  480,000.00 บาทหรือรายได ้448,598.13 บาท 
 
3. การตรวจสอบด้านการจัดหาทุนและการใช้ทุนสะสม 
 
 3.1 วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
  3.1.1 เพ่ือใหท้ราบวา่มีการกาํหนดและปฏิบติัตามระเบียบเก่ียวกบัสมาชิก ทุนเรือนหุน้ และเงินทุนต่างๆ  

เป็นไปตามขอ้บงัคบั และระเบียบสหกรณ์ 
  3.1.2 มีการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมใหญ่ 
  3.1.3 มีสมาชิกถือหุน้อยูจ่ริงตามท่ีปรากฏในทะเบียนหุน้ 
   
 3.2 ขอบเขตการตรวจสอบ 
  3.2.1 ตรวจสอบหลกัฐานการรับเงินค่าหุน้และการผา่นรายการไปสมุดประจาํวนั/สมุดเงินสดและสมุด 

รายวนั /สมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป 
 3.2.2 ตรวจสอบหลกัฐานการจ่ายคืนค่าหุน้ มีการอนุมติัจากผูมี้อาํนาจท่ีไดรั้บมอบหมาย และการผา่นรายการ 
บญัชีไปยงัสมุดต่างๆ 
 3.2.3 ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการจ่าย เงินปันผล  เงินทุนต่างๆ และปฏิบติัตามระเบียบอยา่งถกูตอ้ง 

 
3.3 ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 

 
3.3.1 ทุนเรือนหุน้  จากการตรวจสอบ ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 
 
 
 
 
 

สรุปและขอ้สังเกต 
1. สมาชิกเขา้ใหม่ ตั้งแต่ มกราคม 2559 – ธนัวาคม 2559 จาํนวน 314 คน มีจาํนวนหุน้ 156,700 หุน้  

จาํนวนเงิน  1,567,000.00  บาท 
2. สมาชิกลาออก ตั้งแต่ มกราคม 2559 – ธนัวาคม 2559  จาํนวน 661 คน มีจาํนวนหุน้ 339,085 หุน้  

จาํนวนเงิน  3,390,850.00 บาท 

รายละเอียด จาํนวนสมาชิก จาํนวนหุน้ จาํนวนเงิน 
ทุนเรือนหุน้ยกมาตน้งวด 3,600 คน 1,850,065 หุน้ 18,500,650.00 บาท 
ลดลงเน่ืองจากสมาชิกลาออก - 40 คน - 20,000 หุน้ - 200,000.00 บาท 
ลดลงเน่ืองจากสมาชิกตาย - 1 คน - 500 หุน้ - 5,000.00 บาท 
เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากสมาชิกเขา้ใหม่ 29 คน 14,500 หุน้ 145,000.00 บาท 
สหกรณ์ฯมีทุนเรือนหุน้ยกไปส้ินเดือน 3,588 คน 1,844,065 หุน้ 18,440,650.00 บาท 
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  3.    สมาชิกตาย  ตั้งแต่ มกราคม 2559 – ธนัวาคม 2559 จาํนวน 6 ราย   มีจาํนวนหุน้ 3,000 หุน้   
               จาํนวนเงิน 30,000.00 บาท  

4. การลาออกของสมาชิกไดรั้บการอนุมติัจากประธานคณะกรรมการสหกรณ์  สมาชิกท่ีลาออกไม่มีหน้ีสิน 
คงคา้งและไม่ติดภาระคํ้าประกนัสมาชิกรายใด ในส่วนของการบนัทึกบญัชี มีการบนัทึกบญัชีครบถว้นตรงตามเอกสาร 
จ่ายและตรงตามทะเบียนหุน้และบญัชีคุม 

5.  ตามขอ้บงัคบัของสหกรณ์ ขอ้ 52(6) สมาชิกอาจขาดสภาพการเป็นสมาชิกของสหกรณ์ เน่ืองจากคา้งส่ง
เงินงวดชาํระหน้ี, ค่าบาํรุงสมาชิกสหกรณ์รายปี  

 
3.3.2   เงินทุนสาํรองและทุนสะสมอ่ืน จากการตรวจสอบ ณ.วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2559 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

 
 
 

        
  
 
  
 
       
 
       
       
      เงินสํารองและทุนสะสมรวมยกมา      23,673,475.19    บาท 
      หัก    เงินสํารองและทุนสะสมรวมยกไป                  -23,639,075.19    บาท 
      เงินสํารองและทุนสะสมรวมเพิม่ขึน้            34,400.00    บาท  
 

เงินทุนสาํรองเละเงินทุนสะสมตามขอ้บงัคบัและระเบียบท่ีลดลง จาํนวน 34,400.00 บาท  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
  เงินทุนสํารองเพิม่ขึน้ เน่ืองจาก 
การลดยอดเงินรอจ่ายคืนค่าหุน้ท่ีคงคา้งอยูใ่นส่วนหน้ีสิน 
ของสหกรณ์ โดยมีสมาชิกท่ีขาดการติดต่อตั้งแต่ ปี 2548 ซ่ึงมีระยะ 
เวลาครบ 10 ปี ไม่มีสมาชิกท่านใดมาติดต่อขอรับคืน มีทั้งส้ินจาํนวน 14 ราย 
ถือหุน้รายละ 25 หุน้       จาํนวนเงิน                3,500.00  บาท 
หัก เงนิทุนสะสมตามข้อบังคบัและระเบียบทีล่ดลง 
1. จ่ายจากทุนสาธารณะประโยชน์เพ่ือเป็นค่าพาหนะเดินทาง 
ใหก้บัสมาชิกจาํนวน 7 คน เขา้ร่วมกิจกรรมพฒันาศกัยภาพเครือข่าย 
เพ่ือการรายงานข่าวจราจร Thai PBS ในวนัท่ี 16 ตุลาคม 2559  จาํนวนเงิน      500.00   บาท 
 

รายการ 
ยอดยกมา 

1 ธนัวาคม 2559 
เพิ่มข้ึน 

รายการท่ี 
ลดลง 

ยอดยกไป 
31 ธนัวาคม 2559 

ทุนสาํรอง 10,494,890.76 บาท 3,500.00 บาท - 10,498,390.76 บาท 
ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 1,870,000.00 บาท - - 1,870,000.00 บาท 
ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 1,900,000.00 บาท - - 1,900,000.00 บาท 
ทุนเพื่อศึกษาดูงานสหกรณ์เครือข่ายและ
ประชุมนอกสถานท่ี 

1,340,172.41 บาท - - 1,340,172.41 บาท 

ทุนเพื่อการศึกษาและอบรม 2,626,387.03 บาท - 8,000.00 บาท 2,618,387.03 บาท 
ทุนสาธารณะประโยชน์ 1,459,254.99 บาท - 20,900.00 บาท 1,438,354.99 บาท 
ทุนสวสัดิการสมาชิก 2,024,024.50 บาท - 9,000.00 บาท 2,015,024.50 บาท 
ทุนสวสัดิการพนกังาน 1,708,745.50 บาท - - 1,708,745.50 บาท 
ทุนเพื่อใชจ่้ายทางอรรถคดีความ 250,000.00 บาท - - 250,000.00 บาท 

รวม 23,673,475.19 บาท 3,500.00 บาท 37,900.00 บาท 23,639,075.19 บาท 
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2. จ่ายจากทุนสาธารณะประโยชน์เพ่ือเป็นค่าเบ้ียเล้ียง 
และค่าพาหนะเดินทางไปบริจาคโลหิตใหก้บัสภากาชาดไทย 
เม่ือวนัท่ี 14 พ.ย.2559 ณ. สถานีโทรทศัน์ THAI PBS ใหก้บัสมาชิก 
และกลุ่มคนขบัรถแทก็ซ่ีสหกรณ์ ฯ จาํนวน 7 คน   จาํนวนเงิน 14,000.00   บาท 
3. จ่ายจากทุนสาธารณประโยชน์เพ่ือจดัพิมพส์ต๊ิกเกอร์ร่วมไวอ้าลยั 
ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ติดรถแทก็ซ่ีสมาชิก    จาํนวนเงิน   6,400.00   บาท  
 4. จ่ายจากทุนเพ่ือการศึกษาและอบรมเพื่อเป็นค่าเบ้ียเล้ียงและค่า 
พาหนะเดินทางใหก้บัสมาชิกจาํนวน 10 คนท่ีเขา้ร่วมอบรมภาษาองักฤษ 
หลกัสูตรแบบเนน้ภาระงานเพื่อยกระดบัการพดูภาษาองักฤษสาํหรับ 
ผูข้บัรถสาธารณะ(รถแทก็ซ่ี)ในวนัท่ี 29 พ.ย.2559 ณ.มหาวทิยาลยั 
ราชภฎัสวนสุนนัทา      จาํนวนเงิน   7,600.00   บาท 
 5. จ่ายจากทุนเพ่ือการศึกษาและอบรมเพื่อเป็นค่าเบ้ียเล้ียงและค่า 
พาหนะเดินทางใหก้บัสมาชิกท่ีร่วมอบรมภาษาองักฤษในโครงการ 
แทก็ซ่ีไทยหวัใจอินเตอร์ จดัท่ี โรงแรมเซ็นจูร่ี ดินแดง  
เม่ือวนัท่ี 23  สิงหาคม 2559  จาํนวน 1 คน    จาํนวนเงิน     400.00   บาท 
6. จ่ายทุนสวสัดิการสมาชิก เพ่ือเป็นสวสัดิการคลอดบุตร 
 ใหก้บั นายบาํรุง  สังวาลยเ์พช็ร   สมาชิกเลขท่ี 4926     จาํนวนเงิน   2,000.00   บาท 
7. จ่ายทุนสวสัดิการสมาชิก เพ่ือเป็นสวสัดิการนายบุญสุข   
 สาทิพยจ์นัทร์ สมาชิกเลขท่ี 6069  เน่ืองจากมารดาถึงแก่กรรม 
 เม่ือวนัท่ี  4 ธนัวาคม 2559      จาํนวนเงิน   2,000.00  บาท 
 8. จ่ายทุนสวสัดิการสมาชิก เพ่ือเป็นสวสัดิการนายธานี  เอมโกษา 
 สมาชิกเลขท่ี 3613  เน่ืองจากภรรยาถึงแก่กรรม เม่ือวนัท่ี  5 มิถุนายน 2559 จาํนวนเงิน   2,000.00  บาท 
 9. จ่ายจากทุนสวสัดิการสมาชิก  เพ่ือช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล  
นายสี  แกว้เพช็ร สมาชิกเลขท่ี 2371 เจบ็ป่วยเป็นไขห้วดัใหญ่ 
ความดนัสูงและฝีในปอด      จาํนวนเงิน   3,000.00   บาท    
  
รวมเงินทุนสะสมตามขอ้บงัคบัและระเบียบท่ีลดลง   จาํนวนเงิน              37,900.00  บาท 
 
รวมเงินทุนสํารองและเงินทุนสะสมลดลงสุทธิ    จํานวนเงนิ              34,400.00  บาท 
 

 สรุป  การจ่ายเงินในส่วนของเงินทุนสะสมตามระเบียบ  ไดด้าํเนินการตามระเบียบของสหกรณ์   
 
4. การตรวจสอบด้านการบริหารทัว่ไป 
 
 4.1 ตรวจสอบการใช้งบประมาณในการบริหารงาน 
   

วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการและการดาํเนินธุรกิจ เป็นไปอยา่งเหมาะสม  โดยการใช้
งบประมาณบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 4.1.1 รายละเอียดการใชจ่้ายตั้งแต่ รอบบญัชี 1 มกราคม 2559 ถึง  31 ธนัวาคม 2559 เปรียบเทียบกบั

งบประมาณรายจ่าย ประจาํปี 2559 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2 รายละเอียดในการดาํเนินธุรกิจเปรียบเทียบกบัการประมาณการรายรับ ตั้งแต่รอบบญัชี 1 มกราคม 2559 
ถึง  31 ธนัวาคม 2559  

 

รายการ 
ประมาณการ 
รายจ่าย 

รายจ่ายท่ีเกิด 
ข้ึนจริง 

ม.ค.58-ธ.ค.59 

ประมาณการ 
รายจ่าย 
คงเหลือ 

หมวดเงินเดือน 2,412,200.00 บาท 2,412,200.00 บาท - 
หมวดค่าตอบแทน 950,000.00 บาท 761,091.00 บาท 188,909.00 บาท 
หมวดค่าใชส้อย 1,390,500.00 บาท 952,763.18 บาท 437,736.82 บาท 
หมวดค่าวสัดุ 100,000.00 บาท 50,532.02 บาท 49,467.98 บาท 
หมวดค่าสาธารณูปโภค 50,000.00 บาท 17,766.00 บาท 32,234.00 บาท 
หมวดครุภณัฑ ์ 100,000.00 บาท - 100,000.00 บาท 
หมวดค่าบริหารสินเช่ือและการลงทุน 10,000.00 บาท 2,200.00 บาท 7,800.00 บาท 
หมวดรายจ่ายตน้ทุนบริการอ่ืน 50,000.00 บาท - 50,000.00 บาท 
หมวดค่าใชจ่้ายอ่ืน 80,000.00 บาท 66,556.23 บาท 13,443.77 บาท 
รวม 5,142,700.00 บาท 4,263,108.43 บาท 879,591.57 บาท 

รายการ 

ประมาณการรายรับ 
รายรับท่ีเกิดข้ึนจริง 
ม.ค.59 – ธ.ค.59 

รายรับสูง 
กวา่ประมาณการ 

รายรับตํ่า 
กวา่ประมาณการ 

จาํนวน 
หน่วย 

จาํนวน 
เงินรวม 

VAT 

จาํนวน 
หน่วย 

จาํนวน 
เงินรวม

VAT 

จาํนวน 
หน่วย 

จาํนวน 
เงินรวม

VAT 

จาํนวน 
หน่วย 

จาํนวน 
เงินรวม

VAT 
รายไดค่้าสมาชิกแรกเขา้ 350 คน 70,000 314 คน 62,800 - - 36 คน 7,200 
รายไดค่้าบาํรุงสมาชิกรายปี-รับจริง 2,800 คน 560,000 3,530 คน 707,400 730 คน 147,400 - - 
รายไดค่้าบาํรุงสมาชิกรายปี-คา้งรับ 1,000 คน 200,000 689 คน 137,800 - - 311 คน 62,200 
รายไดค่้าเขา้ร่วมเดินรถแรกเขา้ 350 คนั 1,050,000 311 คนั 933,000 - - 39 คนั 117,000 
รายไดค่้าเขา้ร่วมเดินรถรายเดือน-รับจริง 3,000 คนั 3,600,000 3,398 คนั 3,488,500 398 คนั - - 111,500 
รายไดค่้าเขา้ร่วมเดินรถรายเดือน-คา้งรับ 400 คนั 480,000 1,792 คนั 446,000 1,392 คนั - - 34,000 
รายไดด้อกเบ้ียรับเงินกูส้มาชิก-รับจริง - 1,500,000 - 1,405,876.30 - - - 94,123.70 
รายไดด้อกเบ้ียรับเงินกูส้มาชิก-คา้งรับ - 80,000 - 68,276.69 - - - 11,723.31 
รายไดด้อกเบ้ียเงินฝากธนาคาร-รับจริง - 150,000 - 359,558.29 - 209,558.29 - - 
รายไดด้อกเบ้ียเงินฝากธนาคาร-คา้งรับ - - - 15,869.40 - 15,869.40 - - 
รายไดด้อกเบ้ียปรับล่าชา้ - 20,000 - 35,481.03 - 15,481.03 - - 
รายไดห้น้ีสูญรับคืน - 50,000 - 170,476.96 - 120,476.96 - - 
รายไดอ่ื้น - - - 54.73 - 54.73 - - 
รวม - 7,760,000 - 7,831,093.40 - 508,840.41  437,747.01 
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รายละเอียดในการใชจ่้ายกบัการประมาณการใชทุ้นตามขอ้บงัคบัและระเบียบ ตั้งแต่ รอบบญัชี  
1 มกราคม 2559 ถึง  31 ธนัวาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 สรุปและขอ้สังเกตจากการตรวจสอบ 
 1. ในหมวดการใชจ่้าย มีการบริหารในการควบคุมค่าใชจ่้ายใหเ้ป็นไปตามงบประมาณท่ีนาํเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ 
 2. ในหมวดรายไดห้รือรายรับ การบริหารบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป็นไปตามการคาดการณ์ และการประมาณการ 
 

4.2  ตรวจสอบนโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 
 
 วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการและการดาํเนินธุรกิจ เป็นไปอยา่งเหมาะสม  มีการปฏิบติัท่ี
ถกูตอ้ง  กิจการของสหกรณ์แสดงผลการดาํเนินงาน และฐานะการเงินเป็นไปตามหลกัการท่ีรับรองโดยทัว่ไป และถกูตอ้งตาม
มาตรฐานการบญัชี 
 
 ผลการตรวจสอบ 

ในการดาํเนินธุรกิจสินเช่ือ ณ.วนัท่ี 31ธนัวาคม 2559 สหกรณ์ไดมี้การตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับเงินกู ้
และดอกเบ้ียในจาํนวนท่ีเพียงพอสาํหรับผลขาดทุน โดยมีรายละเอียดในการพิจารณาดงัน้ี 

- สมาชิกท่ีคา้งชาํระเงินกูแ้ละสัญญาไดค้รบกาํหนดแลว้ จะตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ตม็ตามจาํนวนหน้ีท่ี 
คา้งชาํระในรอบปีบญัชี 2559  ประกอบดว้ย 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายการ 
ประมาณการ 
ใชทุ้น ฯ 

การใชทุ้นท่ีเกิด 
ข้ึนจริง 

ม.ค.59-ธ.ค.59 

ประมาณการ 
รายจ่าย 
คงเหลือ 

หมวดทุนเพ่ือการศึกษาและอบรม 800,000.00 บาท 290,238.32 บาท 509,761.68 บาท 
หมวดทุนสาธารณะประโยชน์ 200,000.00 บาท 495,860.00 บาท -295,860.00 บาท 
หมวดทุนเพ่ือสวสัดิการสมาชิก 700,000.00 บาท 93,515.50 บาท 606,484.50 บาท 
หมวดทุนเพ่ือสวสัดิการพนกังาน 100,000.00 บาท 10,150.00 บาท 89,850.00 บาท 
หมวดทุนเพ่ือการศึกษาดูงานสหกรณ์ฯ 800,000.00 บาท - 800,000.00 บาท 
รวม 2,600,000.00 บาท 889,763.82 บาท 1,710,236.18 บาท 

รายละเอียด 
จาํนวน 
สัญญา 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัย 
จะสูญ – เงินตน้ 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัย 
จะสูญ – ดอกเบ้ีย 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัย 
จะสูญ – ค่าปรับ 

เงินกูส้ามญัระยะสั้น 1 สัญญา 10,554.47 บาท 1,500.93 บาท - 
เงินกูส้ามญัระยะปานกลาง 1 สัญญา ปี 58 ตั้งไวค้รบแลว้ 2,150.24 บาท - 
เงินกูส้ามญัระยะสั้นตามคาํสั่งศาล 2 สัญญา ปี 57 ตั้งไวค้รบแลว้ 12,330.41 บาท 322.03 บาท 
รวมตั้งค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 4 สัญญา 10,554.47 บาท 15,981.58 บาท 322.03 บาท 
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รายละเอียดค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
 สําหรับต้นเงนิกู้สามญัระยะส้ัน,ระยะปานกลางและลูกหนีเ้งนิกู้ตามคาํพพิากษา 
 สหกรณ์มียอดค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ- ระยะสั้น ยกมาตน้ปี  จาํนวน    41,693.05 บาท 
 สหกรณ์มียอดค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ- ระยะปานกลาง ยกมาตน้ปี จาํนวน    15,647.70 บาท 
 สหกรณ์มียอดค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ- ตามคาํพิพากษา ยกมาตน้ปี จาํนวน  123,764.76 บาท 
 รวม         181,105.51 บาท 
 หกั  สหกรณ์ไดรั้บชาํระคืนมาระหวา่งปี - ตน้เงินกูร้ะยะสั้น จาํนวน    32,074.51 บาท 
 หกั  สหกรณ์ไดรั้บชาํระคืนมาระหวา่งปี - ตน้เงินกูร้ะยะปานกลาง จาํนวน      1,312.77 บาท 
 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ – ตน้เงินกูร้ะยะสั้นยกมาคงเหลือ  จาํนวน      9,618.54 บาท 
 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - ตน้เงินกูร้ะยะปานกลางยกมาคงเหลือ จาํนวน    14,334.93 บาท 
 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ- ตน้เงินกูต้ามคาํพิพากษายกมาคงเหลือ จาํนวน  123,764.76 บาท 
 บวก  บนัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ- ระยะสั้น ณ.31 ธ.ค.5  จาํนวน    10,554.47 บาท 
 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ- ตน้เงินกูร้ะยะสั้น ทั้งส้ิน   จาํนวน    20,173.01 บาท 
 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ- ตน้เงินกูร้ะยะปานกลาง ทั้งส้ิน  จาํนวน    14,334.93 บาท 
 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ- ตน้เงินกูต้ามคาํพิพากษาทั้งส้ิน  จาํนวน  123,764.76 บาท 
 รวมค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญของตน้เงินกูท้ ั้งส้ิน   จาํนวน  158,272.70 บาท 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับตน้เงินกูร้ะยะสั้น,ระยะปานกลาง และตามคาํพิพากษาคิดเป็นร้อยละ 23.23 ของ
ตน้เงินกูร้ะยะสั้น,ระยะปานกลางและตามคาํพิพากษาทั้งส้ิน จาํนวน 681,304.86 บาท  

 สําหรับดอกเบีย้เงนิกู้ระยะส้ัน,ระยะปานกลาง และดอกเบีย้เงนิกู้,ค่าปรับตามคําส่ังศาล 
 สหกรณ์มียอดค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ- ระยะสั้น ยกมาตน้ปี   จาํนวน    4,191.66 บาท 
 สหกรณ์มียอดค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ- ระยะปานกลาง ยกมาตน้ปี  จาํนวน    3,449.77 บาท 
 สหกรณ์มียอดค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ- ตามคาํสั่งศาล ยกมาตน้ปี  จาํนวน  18,018.67 บาท 
 สหกรณ์มียอดค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ- ค่าปรับตามคาํสั่งศาล ยกมาตน้ปี จาํนวน       458.79 บาท 
 รวม          26,118.89 บาท 
 หกั  สหกรณ์ไดรั้บชาํระคืนมาระหวา่งปี - ดอกเบ้ียระยะสั้น  จาํนวน    4,191.66 บาท 
 หกั  สหกรณ์ไดรั้บชาํระคืนมาระหวา่งปี - ดอกเบ้ียระยะปานกลาง  จาํนวน         38.84 บาท 
 หกั  สหกรณ์ไดรั้บชาํระคืนมาระหวา่งปี - ดอกเบ้ียตามคาํสั่งศาล  จาํนวน    8,000.00 บาท 
 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - ดอกเบ้ียระยะปานกลางยกมาคงเหลือ  จาํนวน    3,410.93 บาท 
 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - ดอกเบ้ียตามคาํสั่งศาลยกมาคงเหลือ  จาํนวน  10,018.67 บาท 
 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - ค่าปรับตามคาํสั่งศาลยกมาคงเหลือ  จาํนวน       458.79 บาท  
 บวก  บนัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ- ดอกเบ้ียระยะสั้น ณ.31 ธ.ค.59  จาํนวน    1,500.93 บาท 
 บวก  บนัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ- ดอกเบ้ียระยะปานกลาง ณ.31 ธ.ค.59 จาํนวน    2,150.24 บาท 
 บวก  บนัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ- ดอกเบ้ียตามคาํสั่งศาล ณ.31 ธ.ค.59 จาํนวน  12,330.41 บาท 
 บวก  บนัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ- ค่าปรับตามคาํสั่งศาล ณ.31 ธ.ค.59 จาํนวน       322.03 บาท 
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 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ- ดอกเบ้ียระยะสั้น ทั้งส้ิน    จาํนวน    1,500.93 บาท 
 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ- ดอกเบ้ียระยะปานกลาง ทั้งส้ิน   จาํนวน    5,561.17 บาท 
 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ- ดอกเบ้ียตามคาํสั่งศาล ทั้งส้ิน   จาํนวน  22,349.08 บาท 
 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ- ค่าปรับตามคาํสั่งศาล ทั้งส้ิน   จาํนวน       780.82 บาท 
 รวมทั้งส้ิน       จาํนวน  30,192.00 บาท 

ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะสั้น,ระยะปานกลาง ,ดอกเบ้ียเงินกูแ้ละค่าปรับตามคาํ
พิพากษาคิดเป็นร้อยละ 89.04 ของดอกเบ้ียเงินกูร้ะยะสั้น,ระยะปานกลาง,ดอกเบ้ียเงินกูแ้ละค่าปรับตามคาํพิพากษา
ทั้งส้ิน จาํนวน 33,906.92 บาท  

สาํหรับลกูหน้ีเงินกูพิ้เศษไม่มีการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ทั้งตน้เงินและดอกเบ้ีย  เน่ืองจากมีการจ่ายชาํระ
ตรงตามกาํหนด 
ในการดาํเนินธุรกิจบริการ สหกรณ์ไดมี้การบนัทึกบญัชีรายไดจ้ากการใหบ้ริการตามเกณฑพึ์งรับพึงจ่าย และ 

มีการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญในจาํนวนท่ีเพียงพอต่อผลขาดทุนอนัอาจจะเกิดข้ึน โดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 
1. รายได้ค่าบํารุงสมาชิกรายปี 

 สหกรณ์มียอดค่าบาํรุงสมาชิกรายปีคา้งรับยกมาตน้ปี  จาํนวน  394,600.00 บาท 
 หกั  สหกรณ์ไดรั้บชาํระมาระหวา่งปี    จาํนวน  174,400.00 บาท 
 ค่าบาํรุงสมาชิกรายปีคา้งรับยกมาคงเหลือ   จาํนวน  220,200.00 บาท 
 บวก  บนัทึกค่าบาํรุงสมาชิกรายปีคา้งรับ ณ.31 ธ.ค.59  จาํนวน  137,800.00 บาท 
 ค่าบาํรุงสมาชิกรายปีคา้งรับทั้งส้ิน    จาํนวน  358,000.00 บาท 
 
 นโยบายการบัญชีในการบันทึกรายได้ค่าบํารุงรายปีค้างรับ และการตั้งค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ ดงันี ้
 1. สมาชิกท่ีคา้งชาํระค่าบาํรุงตั้งแต่ปี 2549-2558 มีจาํนวน 391 ราย  จาํนวนเงิน 220,200.00 บาท   สหกรณ์ ฯไดต้ั้งค่า
เผือ่หน้ีสงสัยจะสูญไวแ้ลว้ จาํนวน 41 ราย คิดเป็นจาํนวนเงิน 47,200.00 บาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 21.44 ของยอดค่าบาํรุงคา้งรับยก
มาทั้งหมด แต่สหกรณ์ไม่ไดบ้นัทึกรายไดค้่าบาํรุงสมาชิกรายปีท่ีคา้งรับ สาํหรับ ปี 2559 เน่ืองจากสมาชิกขาดการติดต่อกบั
สหกรณ์เป็นเวลานานหลายปี แต่ยงัไม่มีการพิจารณาใหพ้น้สภาพการเป็นสมาชิก เน่ืองจากทางสหกรณ์ยงัคาดวา่สมาชิกตอ้งมา
ติดต่อกบัสหกรณ์เม่ืออายกุารใชร้ถแทก็ซ่ีส้ินสุดลงและตอ้งมีการโอนทะเบียนกบักรมการขนส่งทางบก  
 2. สาํหรับปี 2559 มีสมาชิกจาํนวน 689 ราย สหกรณ์ฯไดบ้นัทึกค่าบาํรุงสมาชิกรายปีคา้งรับ จาํนวน 137,800.00 บาท 
ในจาํนวนน้ีไม่การตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 
  รายละเอียดค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญค่าบาํรุงสมาชิกรายปีคา้งรับ ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  
 สหกรณ์มียอดค่าค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญยกมาตน้ปี  จาํนวน    66,600.00 บาท 
 หกั  สหกรณ์ไดรั้บชาํระมาระหวา่งปี    จาํนวน    19,400.00 บาท 
 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญยกมาคงเหลือ    จาํนวน    47,200.00 บาท 
 บวก  บนัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ณ.31 ธ.ค.59    จาํนวน          -         บาท 
 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญค่าบาํรุงสหกรณ์คา้งรับ ทั้งส้ิน  จาํนวน    47,200.00 บาท 
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 2. รายได้ค่าเข้าร่วมเดนิรถรายเดอืน 
 สหกรณ์มียอดค่าเขา้ร่วมเดินรถรายเดือนคา้งรับยกมาตน้ปี  จาํนวน  666,100.00 บาท 
 หกั  สหกรณ์ไดรั้บชาํระมาระหวา่งปี    จาํนวน  505,000.00 บาท 
 ค่าเขา้ร่วมเดินรถรายเดือนคา้งรับยกมาคงเหลือ   จาํนวน  161,100.00 บาท 
 บวก  บนัทึกค่าเขา้ร่วมเดินรถรายเดือนคา้งรับ ณ.31 ธ.ค.59  จาํนวน  446,000.00 บาท 
 ค่าเขา้ร่วมเดินรถรายเดือนคา้งรับทั้งส้ิน    จาํนวน  607,100.00 บาท 
 
 นโยบายในการบันทกึรายได้ค่าเข้าร่วมเดนิรถรายเดอืนค้างรับ และการตั้งค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ มีดงันี ้
 1. สมาชิกท่ีคา้งชาํระค่าเขา้ร่วมเดินรถรายเดือนยกมา จาํนวน 222 ราย คิดเป็นจาํนวนเดือนท่ีคา้งชาํระ 1,611 เดือน ไดมี้
การบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเตม็ตามจาํนวนท่ีคา้งชาํระถึงปีบญัชี 2559  จาํนวนเงิน 161,000.00 บาท สหกรณ์ไม่มีการบนัทึก
รายไดค้่าเขา้ร่วมรายเดือนคา้งรับสาํหรับปี 2559 เพ่ิม   
 2. สหกรณ์ไดมี้การบนัทึกค่าเขา้ร่วมเดินรถรายเดือนท่ีคา้งชาํระสาํหรับปี 2559 จาํนวน 1,792 ราย คิดเป็นจาํนวนเดือนท่ี
คา้งชาํระ 4,460 เดือน จาํนวนเงิน 446,000.00 บาท และไม่มีการบนัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ สาํหรับปี 2559 

 
รายละเอยีดค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญสําหรับค่าเข้าร่วมเดนิรถรายเดอืนค้างรับ มดีังนี ้

 สหกรณ์มียอดค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญยกมาตน้ปี   จาํนวน  205,600.00 บาท 
 หกั  สหกรณ์ไดรั้บชาํระมาระหวา่งปี    จาํนวน    75,700.00 บาท 
 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญยกมาคงเหลือ    จาํนวน  129,900.00 บาท 
 บวก  บนัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ณ.31 ธ.ค.59    จาํนวน    31,100.00 บาท 
 ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญค่าเขา้ร่วมเดินรถรายเดือนคา้งรับ ทั้งส้ิน จาํนวน  161,000.00 บาท 

 
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับค่าเขา้ร่วมเดินรถรายเดือนคา้งรับ คิดเป็นร้อยละ 26.52 ของค่าเขา้ร่วมเดินรถรายเดือนคา้ง 

รับทั้งส้ิน จาํนวน 607,100.00 บาท 
  
5. การปรับปรุงและตดิตามผล  - ไม่มี 
 
6. เร่ืองอืน่ๆ        - สาํหรับปีบญัชี 2559 ไดจ้ดัทาํการวเิคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน(CAMELS Analysis) ของสหกรณ์ ฯ 
นาํเสนอเพ่ือประกอบการพิจารณาในการวางแผนงานการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์ในรอบปีบญัชี 2560 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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