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รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์แทก็ซ่ีสุวรรณภมิู  จาํกัด 

สาํหรับปีทางบัญชี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 
เรียน    สมาชกิสหกรณ์แทก็ซ่ีสุวรรณภมิู  จาํกัด 
 
 ตามมตท่ีิประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2559 สหกรณ์แท็กซ่ีสวุรรณภมูิ จํากดั เม่ือวนัอาทิตย์ท่ี 8 พฤษภาคม 
2559  ได้เลือกตัง้ นางพทัธ์ิวิรา  นวสขุสมบรูณ์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แท็กซ่ีสวุรรณภมูิ  จํากดั  สําหรับปี
ทางบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  ข้าพเจ้าจงึได้ทําการตรวจสอบการดําเนินงาน และรายงานผลการตรวจสอบ
กิจการตอ่คณะกรรมการดําเนินการเป็นประจําทกุเดือนตลอดปี พ.ศ. 2559  จงึขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการประจําปี 
2559   โดยสรุปดงัตอ่ไปนี ้
 
1.  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 1.1  เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ 
                1.2  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบตังิานเก่ียวกบัการบญัชีและการควบคมุการเงิน 
                1.3  เพ่ือตรวจสอบการดําเนินงานอ่ืน ๆ  ของสหกรณ์   รวมถึงการประเมินระบบการควบคมุภายใน 
 สหกรณ์ ฯ 
                1.4  เพ่ือสอบทานและประเมินประสทิธิภาพระบบการควบคมุภายในด้านระบบสาระสนเทศ การเงินการบญัชี 
 
2.  ขอบเขตการตรวจสอบ 
 2.1   ตรวจสอบความถกูต้องของการบนัทกึบญัชี ตามเอกสารหลกัฐาน ซึง่ปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชีท่ี   
                        ท่ีรับรองโดยทัว่ไป เอกสารประกอบการบนัทกึบญัชี ตลอดจนการจดัทํางบการเงิน 
                2.2  ตรวจสอบการควบคมุการเงินตามระเบียบและข้อกําหนดของสหกรณ์ 
 2.3  ตรวจสอบการดําเนินงานตามวตัถปุระสงค์ ข้อบงัคบั ระเบียบ และมตขิองท่ีประชมุ 

 2.4  ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงาน และงบประมาณท่ีกําหนดไว้ 
 
3. ผลการตรวจสอบ 
 3.1   การบริหารงานของสหกรณ์ 
          3.1.1   สหกรณ์มีการกําหนดนโยบายการดําเนินงานด้านตา่ง  ๆ โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบอยา่ง
ชดัเจน การดําเนินงานของสหกรณ์เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบั และเป็นไปตามมตท่ีิประชมุ
คณะกรรมการ 
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3.1.2   สหกรณ์ ฯ ได้มีการกําหนดระเบียบปฏิบตัใินด้านตา่ง ๆ  และได้มีการดําเนินงานเป็นไปตาม 
ระเบียบท่ีกําหนด 
                               3.1.3 มีการประชมุคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาการดําเนินงานและความเคล่ือนไหวของธุรกิจสหกรณ์
เป็นประจําทกุเดือน 
 

3.2   การเงนิ 
การปฏิบตังิานด้านการเงิน โดยทัว่ไปเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์แท็กซ่ีสวุรรณภมูิ จํากดั วา่ด้วยการรับจ่าย

และเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2545 
 3.2.1   การเก็บรักษาเงินสดเป็นไปตามระเบียบท่ีให้เก็บรักษาเงินสดไว้ได้ไมเ่กินวนัละ 150,000 บาท 

โดยมีตู้ นิรภยัสําหรับเก็บรักษาเงินสดคงเหลือในมือ และเอกสารแทนตวัเงินอ่ืน ๆ  ซึง่อยูใ่นการควบคมุโดยประธาน 
คณะกรรมการสหกรณ์ 

 3.2.2   มีการควบคมุการใช้จ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบ วา่ด้วย การรับจ่ายและการเก็บรักษาเงินสด
พ.ศ. 2545 การใช้จ่ายเงินตา่ง ๆ  เป็นไปตามงบประมาณรายจ่าย ตามมตท่ีิประชมุใหญ่กําหนดไว้โดยเป็นรายจ่ายเพ่ือ
กิจการสหกรณ์  และมีการอนมุตัริายการรับ-จ่าย โดยผู้ มีอํานาจอยา่งถกูต้อง 

 3.2.3   ตรวจสอบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร  โดยยอดเงินสดได้มีการตรวจนบัปรากฏวา่ถกูต้อง
ตรงตามบญัชี  สําหรับยอดเงินฝากธนาคารได้มีการตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคารในสมดุเงินฝากตรงกบัยอดตามบญัชี 

                3.2.4   จากการตรวจนบัเงินสดคงเหลือ หลกัฐานแทนตวัเงิน กบัสมดุเงินสดรับ-จ่าย ประจําวนั 
ปรากฏวา่ถกูต้อง  แตมี่บางวนัท่ีวงเงินเก็บรักษาเกินกวา่ระเบียบท่ีกําหนดไว้  ซึง่ได้แนะนําให้ปฏิบตัใิห้ถกูต้องแล้ว 

 สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ ณ วนัสิน้ปี  ถกูต้องตามบญัชี ซึง่อยูใ่นความรับผิดชอบของ นางสาว
บญุศรี  โพธิสาร  ตําแหน่งผู้จดัการสหกรณ์ 

 
3.3   การบัญชี 
 3.3.1   ได้มีการจดัทําบญัชีเพ่ือใช้เป็นหลกัฐานในการตรวจสอบความถกูต้องครบถ้วนตาม 

มาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป 
 3.3.2   การบนัทกึบญัชีเป็นไปตามระบบบญัชีท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด มีการใช้โปรแกรมระบบ

บญัชีของกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ ควบคูก่บัการให้เจ้าหน้าท่ีบนัทกึรายการท่ีเก่ียวกบัรายละเอียดบญัชียอ่ยเพ่ือการ
ตรวจสอบลงในโปรแกรมอ่ืน (Excel) และถกูต้องตรงตามบญัชียอดคมุ 

 3.3.3   มีการนําข้อมลูทางบญัชีเข้ารายงานตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการเป็นประจําทกุเดือน  และมีการ
นําสง่ข้อมลูทางบญัชี ตอ่นายทะเบียนสหกรณ์ของกรมสง่เสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ทกุ เๆดือน เพ่ือให้ทราบ
ข้อเท็จจริงและข้อบกพร่อง (ถ้ามี)  เพ่ือการแก้ไขให้ถกูต้อง 
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3.4   การดาํเนินงาน 

3.4.1 สมาชกิ 
สหกรณ์มีสมาชิกเม่ือต้นปี จํานวน 3,998 คน  ระหวา่งปีมีสมาชิกเพิ่มขึน้ จํานวน 314 คน  สมาชิก 

ลาออก จํานวน 661 คน  สมาชิกถึงแก่กรรม จํานวน 6 คน และลดหมายเลขสมาชิกท่ีซํา้ จํานวน 57 หมายเลข โดยไม่
กระทบจํานวนหุ้นและจํานวนเงินคา่หุ้น ทําให้สมาชิกคงเหลือวนัสิน้ปี จํานวน 3,588 คน  สมาชิกลดลงจากปีก่อน 
จํานวน  410 คน หรือร้อยละ  10.26   

การรับสมาชิกและการพ้นสมาชิกภาพถือปฏิบตัติามข้อบงัคบัและเป็นไปตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการ
ดําเนินการ 
              

3.4.2 การให้เงนิกู้แก่สมาชิก 
การให้เงินกู้และการจ่ายเงินกู้แก่สมาชิก โดยทัว่ไปเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์แท็กซ่ีสวุรรณภมูิ จํากดั  

สหกรณ์ได้ให้เงินกู้แก่สมาชิกสําหรับปี 2559 ทัง้หมด 3 ประเภท ได้แก่ เงินกู้สามญั  เงินกู้พเิศษ และเงินกู้ตามมตพิเิศษ  
ณ.วนัสิน้ปีมีปริมาณเงินให้กู้แก่สมาชิก  เป็นเงินทัง้สิน้  11,625,940.00 บาท  ประกอบด้วย 

- เงินกู้สามญั    เป็นจํานวนเงิน      741,000.00 บาท 
- เงินกู้พิเศษ    เป็นจํานวนเงิน   9,384,940.00 บาท 

- เงินกู้ตามมตพิิเศษ เป็นจํานวนเงิน   1,500,000.00  บาท  
             ณ.วนัสิน้ปี  สหกรณ์มีเงินให้กู้คงเหลือสทุธิจํานวน  22,231,632.80 บาท  การตดิตามการรับชําระหนี ้ 
สหกรณ์มีลกูหนีเ้งินให้กู้ประเภทเงินกู้สามญั ไมส่ามารถเรียกเก็บหนีไ้ด้ตามกําหนด จํานวน 13 ราย เป็นเงิน  84,684.35 
บาท  คดิเป็นร้อยละ 15.19  ของยอดหนีเ้งินให้กู้ประเภทเงินกู้สามญั   และสหกรณ์ได้มีการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู
สําหรับเงินกู้และดอกเบีย้ค้างรับในจํานวนท่ีเพียงพอสําหรับผลขาดทนุอนัอาจจะเกิดความเสียหายจากการเรียกชําระ
ยอดหนีเ้งินกู้ ไมไ่ด้  
             ณ  วนัสิน้ปี  สหกรณ์มีรายได้จากการให้เงินกู้ รับจริง จํานวน  1,402,465.37 บาท ต่ํากวา่งบประมาณณ
รายได้ท่ีกําหนดไว้ จํานวน  97,534.63  บาท  และมีการตัง้ดอกเบีย้เงินกู้ ค้างรับ จํานวน  59,357.21 บาท  

 
3.4.3  ธุรกจิให้บริการ 

- สหกรณ์มีสมาชิกนํารถแท็กซี่เข้าร่วมในระหวา่งปี จํานวน  311 คนั  มีรายได้จากการให้บริการรถแท็กซี ่
ท่ีนํามาเข้าร่วมดงันี ้
 (1)  รายได้คา่บริการเข้าร่วมเดนิรถแรกเข้า     จํานวน    311  คนั      จํานวนเงิน         871,963.14  บาท 
 (2)  รายได้คา่บํารุงสหกรณ์สมาชิกใหม ่         จํานวน    314  คน      จํานวนเงิน           58,692.88  บาท 
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 - สหกรณ์มีรายได้ท่ีรับจริงจากการให้บริการรถแท็กซ่ีสําหรับสมาชิกเดมิท่ีนํารถเข้าร่วมดงันี ้
 (1)  รายได้คา่บํารุงสมาชิก       จํานวน 3,223  คน      จํานวนเงิน       602,439.57  บาท 
 (2)  รายได้คา่บริการเข้าร่วมเดนิรถรายเดือน  จํานวน 3,398 ราย  จํานวนเงิน   3,260,048.91  บาท 
 - ณ  วนัสิน้ปีสหกรณ์มีรายได้คา่บริการค้างรับ  ดงันี ้
 (1)  รายได้คา่บริการเข้าร่วมเดนิรถรายเดือน  จํานวน 1,792  คนั  คดิเป็นจํานวนเดือน  4,460 เดือน 
        จํานวนเงินรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม  446,000.00 บาท 
 (2)  รายได้คา่บํารุงสหกรณ์   จํานวน    689 คน   จํานวนเงินรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม  137,800.00  บาท 
 

          3.4.4     หนีสิ้น 
สหกรณ์มียอดหนีส้นิท่ีค้างชําระนานเน่ืองจากสมาชิกยงัไมมี่การตดิตอ่รับชําระดงันี ้
    (1)  เงินปันผล   จํานวนเงิน 854,888.00   บาท 
    (2)  เงินรับโอนรอแจ้งจากสมาชิก จํานวนเงิน   63,401.71   บาท 
สหกรณ์ควรดําเนินการแจ้งให้สมาชิกรับทราบ  เพ่ือตดิตอ่รับคืนจากสหกรณ์ และเคลียร์ยอดท่ีสมาชิก 

ค้างชําระแก่สหกรณ์ 
 
3.4.5 ทุนเรือนหุ้น 

 ทนุเรือนหุ้นยกมาต้นปี พ.ศ.  2559   จํานวน  20,294,500.00  บาท    ระหวา่งปีมีทนุลดลง  จํานวน  
3,420,850.00  บาท  หรือร้อยละ 16.86  มีทนุเพิ่มขึน้ จํานวน  1,567,000.00 บาท หรือร้อยละ 7.72    ทนุเรือนหุ้น  ณ วนั
สิน้ปี พ.ศ.2559 มีจํานวน  18,440,650.00 บาท หรือลดลงจากต้นปี ร้อยละ 9.13  การเก็บคา่หุ้นและการจ่ายคืนคา่หุ้น
เป็นไปตามข้อบงัคบั 
 

3.4.6 ทุนสาํรองและทุนสะสมของสหกรณ์ 
                    ในระหวา่งปี พ.ศ.2559 มีรายการเคล่ือนไหวของทนุสํารองและทนุสะสม ดงันี ้
 
           รายการ   ยอดยกมาต้นปี     เพิ่มระหว่างปี        ลดลงระหว่างปี      คงเหลือ 
            บาท             บาท               บาท    บาท 
 
ทนุสํารอง     10,071,514.46         426,876.30        0        10,498,390.76 
ทนุสะสม 
     - ทนุเพ่ือขยายกิจการ    1,870,000.00                0                      0          1,870,000.00 
    -  ทนุรักษาระดบัอตัราเงินปันผล   1,800,000.00             100,000.00                         0          1,900,000.00 
    -  ทนุเพ่ือการศกึษาและอบรม           2,458,625.35        450,000.00             290,238.32        2,618,387.03 
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            รายการ   ยอดยกมาต้นปี     เพิ่มระหว่างปี        ลดลงระหว่างปี      คงเหลือ 
            บาท             บาท               บาท    บาท 
 
    -  ทนุสาธารณะประโยชน์    1,856,714.99          80,000.00             498,360.00        1,438,354.99 
    -  ทนุสวสัดกิารสมาชิก                   1,808,540.00            300,000.00               93,515.50        2,015,024.50 
    -  ทนุสวสัดกิารพนกังาน                    1,638,895.50              80,000.00                  10,150.00        1,708,745.50 
    -  ทนุเพ่ือการศกึษาดงูาน  ฯ                  700,172.41            640,000.00                        0                  1,340,172.41 
    -  ทนุเพ่ือใช้จ่ายทางอรรถคดีความ      150,000.00       100,000.00              0             250,000.00 
 รวมทนุสะสม                 12,282,948.25        1,750,000.00            892,263.82       13,140,684.43  
รวมทุนสาํรองและทุนสะสม 22,354,462.71         2,176,876.30            892,263.82     23,639,075.19 
        

ทนุสํารองและทนุสะสมท่ีเพิ่มขึน้ของปี พ.ศ.2559  เกิดจากการจดัสรรกําไรสทุธิประจําปี พ.ศ.  
2558   คดิเป็นร้อยละ 52.65  
       สําหรับการใช้จ่ายทนุสะสมตา่ง ๆ  เป็นไปตามระเบียบ  และงบประมาณท่ีกําหนดไว้ 

  
             3.5   ผลการดาํเนินงาน 
    สหกรณ์จดัทําประมาณการรายได้  รายจ่าย และกําไรสทุธิ ประจําปี 2559 เสนอตอ่ท่ีประชมุใหญ่
พิจารณาอนมุตั ิ โดยมีผลการดําเนินงานปี พ.ศ.2559 เปรียบเทียบกบัประมาณการ  ดงันี ้
 
 ประมาณการรายได้เปรียบเทยีบกับรายได้ที่แสดงในงบกาํไรขาดทนุของสหกรณ์ 
 
                รายการ    ประมาณการ                      รายได้ 
            บาท       บาท 
ดอกเบีย้รับจากเงินให้สมาชิกกู้    1,580,000.00  1,461,822.58 
รายได้คา่ธรรมเนียมแรกเข้า          70,000.00        58,689.74  
รายได้คา่เข้าร่วมเดนิรถแรกเข้า   1,050,000.00     871,963.14 
รายได้คา่บํารุงสมาชิก        760,000.00     789,917.50 
รายได้คา่เข้าร่วมเดนิรถรายเดือน    4,080,000.00  3,676,871.34 
รายได้ดอกเบีย้รับเงินฝากธนาคาร       150,000.00     375,427.69 
รายได้ดอกเบีย้ปรับลา่ช้า          20,000.00       35,159.00 
รายได้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูรับคืน         50,000.00     170,476.96 
รายได้อ่ืน                      0.00       12,707.17  
 รวมรายได้    7,760,000.00                7,453,035.12 
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            ประมาณการรายได้ จํานวน  7,760,000.00 บาท  ผลการดําเนินงานมีรายได้ท่ีแสดงในงบกําไรขาดทนุ สําหรับปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ของสหกรณ์  จํานวน  7,453,035.12 บาท  ต่ํากวา่ประมาณการ จํานวน  306,964.88 บาท 
คดิเป็นร้อยละ 3.96 
 
 ประมาณการรายจ่ายเปรียบเทยีบกับรายจ่ายที่แสดงในงบกาํไรขาดทุนของสหกรณ์  
  
             รายการ    ประมาณการ     รายจ่าย 
              หมวด           บาท        บาท 
 
เงินเดือน      2,412,200.00               2,412,200.00 
คา่ตอบแทน         950,000.00     761,091.00 
คา่ใช้สอย      1,390,500.00                   952,749.30 
คา่วสัดแุละอปุกรณ์       100,000.00       50,532.02 
คา่สาธารณปูโภค           50,000.00       17,766.00 
คา่บริหารสนิเช่ือและการลงทนุ        10,000.00         2,200.00 
คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู         80,000.00      66,556.23 
ต้นทนุบริการอ่ืน          50,000.00            -             
 รวมรายจา่ยเพ่ือคํานวณกําไรสทุธิ 5,042,700.00               4,263,094.55 
คา่ครุภณัฑ์         100,000.00     33,300.00    
 รวมรายจา่ย    5,142,700.00              4,229,794.55 
 
 ประมาณการรายจ่าย จํานวน 5,042,700.00 บาท  ผลการดําเนินงาน มีรายจ่ายท่ีแสดงในงบกําไรขาดทนุ 
สําหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ของสหกรณ์  จํานวน  4,263,094.55 บาท  ต่ํากวา่ประมาณการ จํานวน  
779,605.45บาท คดิเป็นร้อยละ 15.46 
 สําหรับรายจ่ายเก่ียวกบัครุภณัฑ์ ซึง่เป็นรายจ่ายในการจดัซือ้ทรัพย์สนิของสหกรณ์  มีรายจ่ายต่ํากวา่ 
ประมาณการ  66,700.00 บาท คดิเป็นร้อยละ 66.70 
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 ประมาณการกาํไรสุทธิเปรียบเทยีบกับกาํไรสุทธิที่แสดงในงบกาํไรขาดทุนของสหกรณ์  
  
             รายการ    ประมาณการ   กาํไรสุทธิ   
            บาท        บาท 
 
รายได้      7,760,000.00  7,453,035.12 
รายจ่าย      5,042,700.00  4,263,094.55      
กําไรสทุธิ ปี พ.ศ.2559    2,717,300.00  3,189,940.57 
กําไรสทุธิ ปี พ.ศ.2558          4,134,753.30 
กําไรสทุธิลดลง  ( บาท )                944,812.73 
                            ( ร้อยละ )                        22.85 
     
 ประมาณการกําไรสทุธิ  จํานวน 2,717,300.00 บาท  ผลการดําเนินงาน มีกําไรสทุธิท่ีแสดงในงบกําไร
ขาดทนุสําหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  จํานวน  3,189,940.57  บาท  สงูกวา่ประมาณการ จํานวน  472,640.57 
บาท คดิเป็นร้อยละ 17.39 
 
   อัตราส่วนทางการเงนิเปรียบเทยีบระหว่างปี พ.ศ. 2559 และ ปี พ.ศ. 2558    
             รายการ   พ.ศ. 2559   พ.ศ. 2558        เพิ่มขึน้(ลดลง) 
 
อตัราหนีส้นิตอ่ทนุ ( เท่า )       0.030          0.029   0.001    
อตัราสว่นทนุหมนุเวียน ( เท่า)                   28.307                        27.214                               1.093 
อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของทนุ(ร้อยละ)            6.929          9.089                (2.160)  
อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์(ร้อยละ)                6.732                        8.833                (2.101) 
เงินออมตอ่สมาชิก ( บาท )                5,139.535                                5,076.16                            63.375 
หนีส้นิตอ่สมาชิก ( บาท )                6,497.477                7,413.039                        (915.562) 
กําไรตอ่สมาชิก (บาท)                   889.132                              1,041.762           (152.630) 
 อตัราหนีส้นิตอ่ทนุ (เทา่)  หมายถึง สดัสว่นระหวา่งหนีส้นิและสว่นของทนุ ในปี 2559 เท่ากบั 0.03 ตอ่ 1 
เท่า  แสดงวา่ สว่นของทนุยงัสงูกวา่หนีส้นิ หมายความวา่สหกรณ์มีความเข็มแข็งเพราะการดําเนินงานของสหกรณ์ใช้ทนุ
ภายในสหกรณ์ในการดําเนินงาน ร้อยละ 97 
 อตัราสว่นทนุหมนุเวียน (เท่า) หมายถงึ ความสามารถในการนําสนิทรัพย์หมนุเวียนมาชําระหนีส้นิ
หมนุเวียน  ในปี พ.ศ. 2559 อตัราสว่นทนุหมนุเวียนเพิ่มขึน้จากปี พ.ศ. 2558  แสดงถงึความสามารถในการนําสนิทรัพย์
หมนุเวียนมาชําระหนีส้นิหมนุเวียนได้เพิ่มขึน้ 
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 อตัราผลตอบแทนตอ่สว่นของทนุ (ร้อยละ)  หมายถงึ ผลตอบแทนของทนุ ปี พ.ศ. 2559 เทา่กบัร้อยละ 
6.929  แสดงถงึการนําทนุของสหกรณ์มาดําเนินงานในทกุ ๆ  100.00 บาท จะได้รับผลตอบแทน  6.929 บาท  และ
ผลตอบแทนลดลงจาก ปี พ.ศ.2558  แสดงถึงการได้รับผลตอบแทนจากสว่นของทนุในปี พ.ศ. 2559 น้อยกวา่ ปี พ.ศ.
2558 
 อตัราผลตอบแทนตอ่สนิทรัพย์(ร้อยละ) หมายถึง ผลตอบแทนจากการดําเนินงานทัง้หมดของสหกรณ์ ในปี 
พ.ศ. 2559 เทา่กบัร้อยละ 6.732 แสดงถึงผลตอบแทนการลงทนุทัง้หมดของสหกรณ์ในทกุ ๆ  100 บาท จะได้รับ
ผลตอบแทน  6.732 บาท  และผลตอบแทนลดลงจาก ปี พ.ศ.2558  แสดงถึงการได้รับผลตอบแทนจากสนิทรัพย์ท่ีลงทนุ
ไปทัง้หมดในปี พ.ศ. 2559 น้อยกวา่ ปี พ.ศ.2558 
 จากอตัราสว่นทางการเงินเบือ้งต้นแสดงถึงประสทิธิภาพในการดําเนินงานของสหกรณ์โดยรวมในปี พ.ศ.
2559 ลดลงจากปีพ.ศ. 2558 ยกเว้นความสามารถในการชําระหนีส้นิหมนุเวียนท่ีอยูใ่นเกณฑ์ท่ีดีเม่ือเทียบกบัทนุและ
สนิทรัพย์หมนุเวียนของสหกรณ์  สว่นการนําสนิทรัพย์และทนุของสหกรณ์มาหาผลประโยชน์ตอบแทนให้กบัสหกรณ์ มี
อตัราสว่นท่ีได้รับผลตอบแทนน้อยลง จงึทําให้การดําเนินธุรกิจของสหกรณ์มีอตัราการเตบิโตท่ีลดลง ร้อยละ 35.299   
นอกจากสมาชิกมีเงินออมเฉล่ียตอ่คนสงูขึน้กวา่ปี พ.ศ.2558 จํานวน  63.375 บาท คดิเป็นร้อยละ 1.25 และมีหนีส้นิ
เฉล่ียตอ่คนต่ํากวา่ปี พ.ศ.2558 จํานวน 915.562 บาท คดิเป็นร้อยละ 12.35   
 สําหรับความสามารถในการทํากําไรของสหกรณ์ให้กบัสมาชิก สําหรับในปี พ.ศ. 2559 เทา่กบั 889.132 
บาทตอ่สมาชิก 1 คน  ซึง่น้อยลงกวา่ปี พ.ศ. 2558 จํานวน 152.63 บาท คดิเป็นร้อยละ 14.65    
   
4.  การตดิตามผลการแก้ไขปรับปรุง    ไมมี่ 
 
5.   เร่ืองอ่ืน ๆ   ไมมี่ 
 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
                                     พทัธ์ิวิรา  นวสขุสมบูรณ์                                

                                                                         (  นางพทัธ์ิวิรา  นวสขุสมบรูณ์  ) 
                             ผู้ตรวจสอบกิจการ 
ท่ีอยู ่ 171  ถนนลาดพร้าววงัหิน 
แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพ ฯ 
โทร. 02-043-1454 
วนัท่ีเขียนรายงานการตรวจสอบ 
วนัท่ี 16 มีนาคม 2560 


