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รายงานการตรวจสอบกจิการ 

สหกรณ์แทก็ซ่ีสุวรรณภูมิ  จํากดั 
ประจาํเดือน สิงหาคม 2560 

 
เรียน    คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์แทก็ซ่ีสุวรรณภมิู จาํกดั 
 

       ตามท่ีท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2560 เม่ือวนัอาทิตยท่ี์ 30 เมษายน 2560 ไดเ้ลือกตั้งขา้พเจา้เป็นผูต้รวจสอบ
กิจการของสหกรณ์แทก็ซ่ีสุวรรณภมิู จาํกดั สาํหรับปีทางบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ขา้พเจา้จึงไดด้าํเนินการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ฯ ประจาํเดือน สิงหาคม 2560 ระหวา่งวนัท่ี 18-20 กนัยายน 2560 ขา้พเจา้จึงขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการ
โดยสรุปดงัน้ี 
 

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 สิงหาคม 2560  จาํนวน 10,662.50 บาท เป็นจาํนวนท่ีถกูตอ้งตรงตามบญัชี 

และอยูใ่นความรับผดิชอบของ นางสาวบุญศรี  โพธิสาร ตาํแหน่งผูจ้ดัการสหกรณ์ 
                 เงินฝากธนาคาร 

        สหกรณ์มียอดเงินฝากธนาคารตามบญัชี ณ.วนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 ถกูตอ้งตรงกบัสมุดเงินฝากของธนาคาร
ทั้งหมด 7 บญัชี ดงัน้ี 

   1.   ธนาคารธนชาติ–กระแสรายวนั สาขาบางขนุนนท ์                             จาํนวน                 1,000.00   บาท 
   2.   ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพย ์สาขาเซ็นทรัล ป่ินเกลา้                          จาํนวน               97,507.93   บาท 
   3.   ธนาคารยโูอบี–ออมทรัพย ์สาขายอ่ยถนนพระรามหก                       จาํนวน             287,675.38   บาท 
   4.   ธนาคารธนชาติ-ออมทรัพย ์สาขาบางขนุนนท ์                                   จาํนวน          2,547,289.12   บาท 
   5.   ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพยอ์ลัตร้า สาขาบางขนุนนท ์                      จาํนวน       17,001,830.68   บาท 
   6.   ธนาคารอิสลาม- ออมทรัพย ์สาขาสาทร#003-1-08004-9 
         เพ่ือรับโอนดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ            จาํนวน  829,793.28   บาท 
   7.   ธนาคารอิสลาม- ฝากประจาํ สาขาสาทร            จาํนวน      10,000,000.00   บาท 
         รวมเงนิฝากธนาคารทั้งส้ิน                                                                   จํานวน     30,765,096.39  บาท 
 
สรุปและขอ้สังเกตจากการตรวจสอบ พบวา่ 

- จากการตรวจสอบเงินสดคงเหลือประจาํวนัพบวา่การเกบ็รักษาเงินสดเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์วา่ดว้ยการ
รับจ่ายและการเกบ็รักษาเงิน หมวด 3 ขอ้ 26.1 ท่ีกาํหนดใหเ้กบ็รักษาเงินสดไวไ้ดไ้ม่เกินวนัละ 150,000.00 บาท  

- เอกสารและรายละเอียดการรับ-จ่ายมีครบถว้นทุกรายการ  มีการลงนามอนุมติัจ่ายทุกรายการ    
1.3.2  การตรวจสอบดา้นบญัชี        

          สรุปและขอ้สังเกตจากการตรวจสอบ พบวา่ 
-  เอกสารหลกัฐานประกอบการลงบญัชีมีครบ 

   -  มีการจดัทาํรายละเอียด บญัชียอ่ยและทะเบียนต่าง ๆถูกตอ้งตรงตามบญัชีคุมยอด 
-  ในระหวา่งเดือนไม่มีการปรับปรุงบนัทึกบญัชี  ตามเกณฑเ์งินคงคา้ง อาจจะมีบา้งในกรณีท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
1.3.3 การตรวจสอบดา้นการดาํเนินงานในส่วนสมาชิก   

 โดยสรุปจาํนวนสมาชิกของสหกรณ์ ณ.วนัท่ี 31 สิงหาคม 2560  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

         
 
 
 
 
 
 

 

รายละเอียด 
รวม 

ม.ค.-ส.ค.2560 

รวม 
ม.ค.-ส.ค.2559 

ส.ค.2560 ส.ค.2559 

สมาชิกยกมาจากงวดบญัชีก่อน 3,588 คน 3,998 คน 3,546 คน 3,770 คน 
หกั ปรับปรุงจาํนวนสมาชิกซํ้ า - 57 คน - - 
สมาชิกลาออกระหวา่งงวดบญัชี 369 คน 456 คน 52 คน 96 คน 
สมาชิกถึงแก่กรรมระหวา่งงวดบญัชี 6 คน 3 คน 1 คน 1 คน 
สมาชิกเขา้ใหม่ระหวา่งงวดบญัชี 340 คน 213 คน 60 คน 22 คน 
สมาชิกยกไปงวดบญัชีถดัไป 3,553 คน 3,695 คน 3,553 คน 3,695 คน 
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สรุปและขอ้สังเกตจากการตรวจสอบ  
พบวา่ในเดือน สิงหาคม 2560 มีสมาชิกท่ีลาออก จาํนวน 52 คน มีรถแทก็ซ่ีโอนออกจากสหกรณ์จาํนวน 20 คนั 

มีรายละเอียดดงัน้ี 
1. โอนรถออกไปเป็นรถเขียวเหลือง  จาํนวน 3 คนั จากสมาชิก 3 คน 
2. โอนออกเป็นรถบา้นเน่ืองจากรถหมดอาย ุจาํนวน 16 คนั จากสมาชิก 16 คน 
3. แจง้รถหมดอายเุน่ืองจากรถใชง้านไม่ไดเ้ป็นซากรถ  จาํนวน 1 คนั จากสมาชิก 1 คน 
4. โอนขายต่อใหส้มาชิกใหม่ จาํนวนรถยงัไม่โอนออกจากสหกรณ์ 32 คนั จากสมาชิก 32 คน 

 
1.3.4 การตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน    

                             โดยสรุป ณ.วนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 ผลการดาํเนินงานสรุปจากงบดุลและงบกาํไรขาดทุนดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
สรุปและขอ้สังเกตจากการตรวจสอบ  

1. จากงบแสดงฐานะการเงิน 
ในส่วนของสินทรัพยห์มุนเวยีนมีอตัราส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.92  เน่ืองจากมีกระแสเงินสดเพ่ิมข้ึนจาํนวน 2.05 ลา้นบาท 

และมีสินทรัพยป์ระเภทลูกหน้ีเงินกูย้มืลดลงสุทธิ จาํนวน 0.66 ลา้นบาท และมีลูกหน้ีค่าบริการอ่ืนคา้งรับและสินทรัพยอ่ื์นเพ่ิมข้ึน 
จาํนวน 82,000.00 บาท สินทรัพยห์มุนเวยีนโดยรวมจึงมีจาํนวนท่ีเพ่ิมข้ึนโดยประมาณ 1.47 ลา้นบาท 

ในส่วนของหน้ีสินหมุนเวยีนมีอตัราส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 69.63 เน่ืองจากมีการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนจาํนวน 
217,000.00 บาท และมีในส่วนของเงินค่าสินไหมประกนัภยัฝากผา่นบญัชีเพ่ิมข้ึนจากการท่ีสมาชิกยงัไม่มารับคืน จาํนวน 1.42 ลา้น
บาท หน้ีสินหมุนเวยีนจึงมีจาํนวนรวมท่ีเพ่ิมข้ึน 

รายละเอียด 
สิงหาคม 2560 

 
กรกฎาคม 2560 

 

ทรัพยสิ์น,หน้ีสิน 
รายไดแ้ละรายจ่าย 
ณ.31 ส.ค.2560 
เพิ่มข้ึน(ลดลง) 
จาก 31 ก.ค.2560 

 
ร้อยละ 
ท่ีเพิ่ม/
(ลด) 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 39,205,907.39 บาท 37,727,257.57 บาท 1,478,649.82 บาท 3.92 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 8,570,601.97 บาท 8,570,601.97 บาท - - 
หน้ีสินหมุนเวยีน 2,791,408.51 บาท 1,645,605.13 บาท 1,145,803.38 บาท 69.63 
ทุนเรือนหุน้ 18,225,650.00 บาท 18,190,650.00 บาท 35,000.00 บาท 0.19 
ทุนสาํรองเพ่ือการดาํเนินงาน 10,818,390.76 บาท 10,818,390.76 บาท - - 
ทุนสะสมตามขอ้บงัคบัและระเบียบ 13,991,897.90 บาท 14,024,329.90 บาท (32,432.00) บาท (0.23) 
รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 628,416.33 บาท 577,127.40 บาท 51,288.93 บาท 8.89 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงาน 298,137.89 บาท 273,331.85 บาท 24,806.04 บาท 9.08 
กาํไรสุทธิต่อเดือน 330,278.44 บาท 303,795.55 บาท 26,482.89 บาท 8.72 
ผลตอบแทนต่อเดือนจากเงินลงทุน ร้อยละ 1.81 หรือ 

0.18 บาทต่อหุน้ 
ร้อยละ 1.67 หรือ 
0.17 บาทต่อหุน้ 

- - 

กาํไรสะสม 8 เดือน, 7 เดือน 1,949,162.19 บาท 1,618,883.75 บาท - - 
ผลตอบแทนสะสม 8 เดือน, 7 เดือน จาก
เงินลงทุน 

ร้อยละ 10.69 หรือ 
1.07 บาทต่อหุน้ 

ร้อยละ 8.90 หรือ 
0.89 บาทต่อหุน้ 

- - 
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 ในส่วนของทุนสหกรณ์มีอตัราส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากมีสมาชิกเขา้ใหม่มากกวา่สมาชิกลาออก ทาํใหทุ้นเรือนหุน้ของ
สหกรณ์ในเดือน สิงหาคม 2560 มีจาํนวนท่ีเพ่ิมข้ึน 

          2. การดาํเนินงานของสหกรณ์สาํหรับเดือน สิงหาคม 2560   มีผลการดาํเนินงานท่ีเพ่ิมข้ึนกวา่เดือน กรกฎาคม 2560  
และสหกรณ์มีผลกาํไรสุทธิในอตัราร้อยละ 57.45 ของการดาํเนินงานในเดือน สิงหาคม 2560  

ผลการดาํเนินงานสรุปโดยรวมสาํหรับการดาํเนินงานรอบสะสม 8 เดือน ส้ินสุดวนัท่ี 31 สิงหาคม 2560  
สหกรณ์มี 

- อตัราค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานต่อกาํไร ร้อยละ 57.785  ลดลงจากรอบสะสม 7 เดือน ร้อยละ 1.63 
- อตัรากาํไรสุทธิ ร้อยละ  45.943 เพ่ิมข้ึนจากรอบสะสม 7 เดือน ร้อยละ 1.803 
- อตัราทุนหมุนเวียน 14.045 เท่า ลดลงจากรอบ 7 เดือน 8.881 เท่า 
- อตัราลกูหน้ีท่ีชาํระไดต้ามกาํหนด ร้อยละ 99.646 
- อตัราการเติบโตของธุรกิจ ร้อยละ 26.181 
- อตัราการเติบโตทุนของสหกรณ์ ร้อยละ -1.384 

   
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 29 สัญญา ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

ลกูหน้ีเงินกูส้ามญั ยกมา  1 สิงหาคม 2560  (30 สัญญา)  จาํนวน   672,172.08   บาท 
บวก สมาชิกกูเ้พ่ิม (1 สัญญา)     จาํนวน     50,000.00   บาท 
หกั   ปิดสัญญางวดท่ีคา้งและงวดสุดทา้ย (2 สัญญา)  จาํนวน   - 16,427.81   บาท 
หกั   รับชาํระปกติ ของเดือน สิงหาคม 2560    จาํนวน  -  56,068.67   บาท 

  ลกูหน้ีเงินกูส้ามญั ยกไป 31 สิงหาคม 2560 (29 สัญญา)              จาํนวน      649,675.60  บาท 
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ซ่ึงจาํนวนลกูหน้ีเงินกูส้ามญัคงเหลือจาํนวน 29 สัญญา  ไดมี้การแบ่งประเภทลกูหน้ี ดงัน้ี 
 ลกูหน้ีเงินกูร้ะยะสั้น 17 สัญญา คือการกูเ้งินภายในระยะเวลา 1-12 งวด      
  ครบกาํหนดชาํระภายในปี 2560   มีจาํนวน     304,073.62  บาท 
  หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ( 2 ราย)   มีจาํนวน     - 11,980.69   บาท 
  ลกูหน้ีเงินกูร้ะยะสั้นสุทธิ         292,092.93   บาท 
 ลกูหน้ีเงินกูร้ะยะปานกลาง 12 สัญญาคือการกูเ้งินภายในระยะเวลา 1-24 งวด  
  - ท่ีครบกาํหนดชาํระภายในปี 2560        มีจาํนวน       262,864.29   บาท   
  - ท่ีครบกาํหนดชาํระเกินกวา่ปี 2560        มีจาํนวน         82,737.69   บาท    345,601.98   บาท 
  หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ( 1 ราย)        มีจาํนวน      - 14,334.93   บาท 
  ลกูหน้ีเงินกูร้ะยะปานกลางสุทธิ        331,267.05   บาท 
 รวมลกูหน้ีเงินกูส้ามญัสุทธิ                         มีจาํนวน      623,359.98   บาท 
 

2.3.2  ธุรกิจสินเช่ือ- เงินกูพิ้เศษ 
   สหกรณ์ไดใ้หส้มาชิกกูย้มืเงินประเภทเงินกูพิ้เศษ(เงินกูร้ะยะยาว)เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการซ้ือรถยนตแ์ทก็ซ่ี  จาํนวน

รวมทั้งส้ิน ณ. วนัท่ี 31 สิงหาคม 2560  มีจาํนวน 55 ราย ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
ลกูหน้ีเงินกูพิ้เศษยกมา 1 สิงหาคม 2560 (60 สัญญา)    จาํนวน               15,228,987.79   บาท 
บวก  สมาชิกกูเ้พ่ิม (1 สัญญา)    จาํนวน  600,000.00   บาท 
หกั   รับชาํระปิดสัญญางวดสุดทา้ย (6 สัญญา)    จาํนวน             -     72,248.82   บาท 
หกั   รับชาํระงวดปกติในเดือน สิงหาคม 2560   จาํนวน                -1,137,865.71   บาท 
ลกูหน้ีเงินกูพิ้เศษยกไป 31 สิงหาคม 2560 (55 สัญญา)   จาํนวน               14,618,873.26   บาท 

  
สรุปและขอ้สังเกตจากการตรวจสอบธุรกิจสินเช่ือ 
พบวา่ ลกูหน้ีเงินกูส้ามญัและเงินกูพิ้เศษมีสมาชิกคา้งส่งเงินงวดดงัน้ี 
1. เงินกูส้ามญั ณ.วนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 มีลกูหน้ีเงินกูส้ามญัท่ีครบกาํหนดชาํระแลว้แต่ยงัคงคา้งชาํระอยู ่มีจาํนวนทั้งส้ิน 

18 ราย  
  เงินตน้    จาํนวน   120,848.74 บาท 
  ดอกเบ้ีย   จาํนวน     15,134.90  บาท 
  รวมเงินตน้และดอกเบ้ีย จาํนวน   135,983.64  บาท 
ลกูหน้ีเงินกูส้ามญัในส่วนของเงินตน้ท่ีคา้งชาํระ ณ.วนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 คิดเป็นร้อยละ 18.60 ของยอดลูกหน้ีเงินกู้

สามญัทั้งหมด และมีอตัราเงินตน้ท่ีคา้งชาํระลดลงจากเดือน กรกฎาคม 2560  ร้อยละ 9.14 มีรายละเอียดคา้งชาํระดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 

จาํนวน 
งวด 

จาํนวน 
สมาชิก 

จาํนวน 
สัญญา 

จาํนวน 
เงินตน้ 

จาํนวน 
ดอกเบ้ีย 

จาํนวน 
รวม 

1 7 ราย 7 สัญญา 23,542.87 บาท 2,057.13 บาท 25,600.00 บาท 
2 1 ราย 1 สัญญา 4,520.65 บาท 479.35 บาท 5,000.00 บาท 

สัญญาครบกาํหนด 10 ราย 10 สัญญา 92,785.22 บาท 12,598.42 บาท 105,383.64 บาท 
รวม 18 ราย 18 สัญญา 120,848.74 บาท 15,134.90 บาท 135,983.64 บาท 
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จากการตรวจสอบงบการเงิน ณ.วนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 พบวา่ลกูหน้ีเงินกูส้ามญัท่ีทางสหกรณ์ไดต้ั้งสาํรองค่าเผือ่หน้ี

สงสัยจะสูญในส่วนของเงินตน้และดอกเบ้ียคา้งรับไว ้ ปรากฏวา่ ทางสหกรณ์ฯ ไม่สามารถเรียกเกบ็ได ้
  

                2. เงินกูพิ้เศษ ณ.วนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 ไม่มีสมาชิกคา้งชาํระค่างวด 
 
                3.  ลกูหน้ีตามคาํพิพากษา ไดแ้ก่ 
      -    ลกูหน้ีเงินกูส้ามญั คดีดาํ ผบ.5390/2557  จาํนวนเงินตน้และค่าทนาย           36,202.76  บาท 
      -    ลกูหน้ีเงินกูส้ามญั คดีดาํ ผบ.3192/2557      จาํนวนเงินตน้และดอกเบ้ีย                     61,202.06  บาท 
           หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ    จาํนวนเงิน                                  - 97,404.82  บาท     
           ลูกหน้ีเงินกูส้ามญัท่ีศาลพิพากษาแลว้-สุทธิ  จาํนวนเงิน                                                         0.00  บาท 
 
 จากการตรวจสอบงบการเงิน ณ.วนัท่ี 31 สิงหาคม 2560 พบวา่ลูกหน้ีตามคาํพิพากษาท่ีทางสหกรณ์ไดต้ั้งสาํรองค่าเผือ่ 
หน้ีสงสัยจะสูญในส่วนของเงินตน้ไว ้ทางสหกรณ์ฯ สามารถเรียกเกบ็ได ้ 1 ราย ดงัน้ี 
 นายชาตรี  วงษาไฮ สมาชิกเลขท่ี 4369 ลกูหน้ีตามคาํพิพากษา คดีดาํ ผบ.3192/2557 ไดช้าํระในส่วนของเงินตน้เงินกู ้
จาํนวน 3,627.47 บาท 

  
4. ลกูหน้ีท่ีเกิดจากค่าเสียหายจากการถกูดาํเนินคดี และสหกรณ์ไดด้าํเนินคดีเรียกร้องคืนจากสมาชิก นายสมหมาย   

แกว้งาม และไดมี้คาํพิพากษาจากศาลจงัหวดัร้อยเอด็ ตามคดีหมายเลขดาํท่ี ผบ.1473/2558  จาํนวนเงิน 300,000.00  บาท นั้น    
ขณะน้ีทนายความผูรั้บมอบอาํนาจของสหกรณ์ ฯ กาํลงัดาํเนินการตามขั้นตอนในทางกฎหมายต่อไป 
 
       2.3.3  ธุรกิจบริการ 

1.  การดาํเนินงานทางดา้นการบริการของสหกรณ์ ในเดือน สิงหาคม 2560  มีสมาชิกท่ีประสงคน์าํรถใหม่เขา้
ร่วมกบัสหกรณ์ดงัน้ี 

- สหกรณ์ไดด้าํเนินการจดัหานิติบุคลอ่ืนใหส้มาชิกเช่าซ้ือรถแทก็ซ่ี จาํนวน 23 ราย  
- สหกรณ์ใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิกเพ่ือจดัหารถมาเขา้ร่วม จาํนวน 1 ราย 
- เป็นรถเก่าท่ีสมาชิกใหม่นาํมาเขา้ร่วมกบัสหกรณ์ จาํนวนรวม 35 ราย  
- เป็นรถท่ีสมาชิกเสียชีวิตโอนใหก้บัทายาท จาํนวน 1 ราย  

โดยสหกรณ์ไดรั้บชาํระรายไดค้่าบริการแรกเขา้และค่าบาํรุงสมาชิกทั้งส้ิน จาํนวนเงิน  161,870.59 บาท 
2. สหกรณ์สามารถเรียกเกบ็รายไดค้่าเขา้ร่วมเดินรถรายเดือนคา้งรับสาํหรับเดือน สิงหาคม 2560 จาํนวน 5 ราย 

ท่ีไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญไว ้ระหวา่งงวดบญัชี ปี 2553-2559 และไดบ้นัทึกเป็นรายไดเ้ฉพาะธุรกิจเพ่ือคาํนวณกาํไร
ขาดทุนสาํหรับเดือน สิงหาคม 2560 จาํนวน 3,400.00 บาท เรียบร้อยแลว้  

3. รายไดค้่าบาํรุงสหกรณ์รายปีคา้งรับ  ท่ีไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญไว ้ระหวา่งงวดบญัชี ปี 2553-2559
สหกรณ์สามารถเรียกเกบ็ได ้ในเดือน สิงหาคม 2560 จาํนวน 4 ราย และไดบ้นัทึกเป็นรายไดเ้ฉพาะธุรกิจเพ่ือคาํนวณกาํไร
ขาดทุนสาํหรับเดือน สิงหาคม 2560 จาํนวน 4,800.00 บาท เรียบร้อยแลว้  
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สรุปและขอ้สังเกตในการตรวจสอบธุรกิจบริการ 
1. ธุรกิจบริการในส่วนของค่าบริการท่ีคา้งรับจากปีก่อนๆ จนถึงเดือน ธนัวาคม 2559  สามารถเรียกรับชาํระได ้

ดงัน้ี  
-  ค่าบาํรุงรายปีคา้งรับ  มีจาํนวนสมาชิกเก่า ชาํระรวมจาํนวน 307 ราย คิดเป็นจาํนวนเงินท่ีรับชาํระรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  

100,400.00 บาท และยงัคงมีสมาชิกคา้งชาํระอยูอี่กจาํนวน 430 ราย รวมเป็นจาํนวนเงินท่ียงัคา้งชาํระรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 257,600.00 
บาท 

-  ค่าบริการเขา้ร่วมเดินรถรายเดือนคา้งรับ มีสมาชิกไดจ่้ายชาํระรวมจาํนวน 4,175 เดือน คิดเป็นจาํนวนสมาชิก 1,781 ราย  
รวมเป็นจาํนวนเงินท่ีรับชาํระรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 417,500.00 บาท  และยงัคงคา้งชาํระ อยูเ่ป็นจาํนวน 1,896 เดือน  คิดเป็นจาํนวน
สมาชิก 327 ราย และในจาํนวนน้ี มีสมาชิกท่ียงัไม่ติดต่อเพ่ือชาํระค่าบริการท่ีคา้งเลย จาํนวน 232 ราย รวมเป็นจาํนวนเงินท่ียงัคา้ง
ชาํระรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 189,600.0 บาท 

-   ในเดือน มกราคม 2560 ถึงเดือน สิงหาคม 2560 มีสมาชิกจาํนวน 60 รายท่ีไดจ่้ายชาํระค่าเขา้ร่วมเดินรถรายเดือนมา
ล่วงหนา้จนถึงปี 2561 คิดเป็นจาํนวน 185 เดือน และล่วงหนา้ตั้งแต่ ปี 2562 – ปี 2564 จาํนวน 29 เดือน 
 
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 สิงหาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียด จาํนวนสมาชิก จาํนวนหุน้ จาํนวนเงิน 
ทุนเรือนหุน้ยกมาตน้งวด 3,546 คน 1,819,065 หุน้ 18,190,650.00 บาท 
ลดลงเน่ืองจากสมาชิกลาออก - 52 คน - 26,000 หุน้ - 260,000.00 บาท 
ลดลงเน่ืองจากสมาชิกตาย - 1 คน - 500 หุน้  - 5,000.00 บาท 
เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากสมาชิกเขา้ใหม่ 60 คน 30,000 หุน้ 300,000.00 บาท 
สหกรณ์ฯมีทุนเรือนหุน้ยกไปส้ินเดือน 3,553 คน 1,822,565 หุน้ 18,225,650.00 บาท 
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สรุปและขอ้สังเกต 
  การลาออกของสมาชิกไดรั้บการอนุมติัจากประธานคณะกรรมการสหกรณ์  สมาชิกท่ีลาออกไม่มีหน้ีสินคงคา้ง
และไม่ติดภาระคํ้าประกนัสมาชิกรายใด ในส่วนของการบนัทึกบญัชี  มีการบนัทึกบญัชีครบถว้นตรงตามเอกสารการจ่ายและตรง
ตามทะเบียนหุน้และบญัชีคุม    
 

3.3.2 เงินทุนสาํรองและทุนสะสมอ่ืน จากการตรวจสอบ ณ.วนัท่ี  31 สิงหาคม 2560  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 

  

      เงนิสํารองและทุนสะสมรวมยกมา      24,842,720.66    บาท 
    หัก    เงนิสํารองและทุนสะสมรวมยกไป    -24,810,288.66   บาท 
   เงนิสํารองและทุนสะสมลดลง                                          32,432.00    บาท 
 
เงนิทุนสะสมตามข้อบังคบัและระเบียบทีล่ดลง  เน่ืองจาก 
1. จ่ายจากทุนสวสัดิการสมาชิก  เน่ืองจากสมาชิก 
นายมงคล  ทองมา สมาชิกเลขท่ี 3241 เสียชีวิต 
เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560       จาํนวนเงิน   5,000.00  บาท 
2. จ่ายจากทุนสาธารณะประโยชน์เพ่ือจ่ายสมทบกองทุน 
วนัสถาปนากรมการขนส่งทางบก ปีท่ี 76 ในวนัท่ี 11 สิงหาคม 2560  จาํนวนเงิน   2,000.00  บาท 
3.     จ่ายจากทุนเพ่ือการศึกษาและอบรมทางสหกรณ์ 
เพ่ือเป็นค่าใชจ่้ายและค่าเบ้ียเล้ียงเดินทางของสมาชิกท่ีเขา้อบรม 
ในโครงการเครือข่ายป้องกนัปัญหาการคา้มนุษยแ์ละการล่วง 
ละเมิดทางเพศต่อเดก็และผูห้ญิง จดัอบรมโดยมูลนิธิพิทกัษส์ตรี 
ในวนัท่ี 18 สิงหาคม 2560      จาํนวนเงิน             15,692.00  บาท   
4.  จ่ายจากทุนสวสัดิการพนกังานเพ่ือเป็นค่าตรวจสุภาพ 
ประจาํปี ของเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์     จาํนวนเงิน              9,740.00   บาท  
เงนิทุนสํารองและเงนิทุนสะสมตามข้อบังคบัและระเบียบลดลง  จํานวนเงนิ            32,432.00  บาท 
 

รายการ 
ยอดยกมา 

1 สิงหาคม 2560 
เพิ่มข้ึน 

รายการท่ี 
ลดลง 

ยอดยกไป 
31 สิงหาคม 2560 

ทุนสาํรอง 10,818,390.76 บาท  - 10,818,390.76 บาท 
ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 1,870,000.00 บาท  - 1,870,000.00 บาท 
ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 1,995,732.57 บาท  - 1,995,732.57 บาท 
ทุนเพื่อศึกษาดูงานสหกรณ์เครือข่ายและ
ประชุมนอกสถานท่ี 

1,590,172.41 บาท  - 1,590,172.41 บาท 

ทุนเพื่อการศึกษาและอบรม 2,791,459.93 บาท  15,692.00 บาท 2,775,767.93 บาท 
ทุนสาธารณะประโยชน์ 1,543,204.99 บาท  2,000.00 บาท 1,541,204.99 บาท 
ทุนสวสัดิการสมาชิก 2,132,854.50 บาท  5,000.00 บาท 2,127,854.50 บาท 
ทุนสวสัดิการพนกังาน 1,750,905.50 บาท  9,740.00 บาท 1,741,165.50 บาท 
ทุนเพื่อใชจ่้ายทางอรรถคดีความ 350,000.00 บาท  - 350,000.00 บาท 

รวม 24,842,720.66 บาท  32,432.00 บาท 24,810,288.66 บาท 
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สรุป  การจ่ายเงินในส่วนของเงินทุนสะสมตามระเบียบ  ไดด้าํเนินการตามระเบียบของสหกรณ์   
 

4. เร่ืองอืน่ๆ    - ไมมี่ 
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

 
                                                                                                             พัทธ์ิวิรา  นวสุขสมบูรณ์ 
        (นางพทัธ์ิวริา  นวสุขสมบูรณ์ ) 
                ผูต้รวจสอบกิจการ 
ท่ีอยู ่ 171   ถนนลาดพร้าววงัหิน                      
แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพ ฯ                                                                     
โทร. 02-043-1454                                                                                                         
วนัท่ีเขียนรายงานการตรวจสอบ              
วนัท่ี  25 กนัยายน 2560 
 


