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รายงานการตรวจสอบกจิการ 

สหกรณ์แทก็ซ่ีสุวรรณภูมิ  จํากดั 
ประจาํเดือน ธันวาคม 2560 

 
เรียน    คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์แทก็ซ่ีสุวรรณภมิู จาํกดั 
 

       ตามท่ีท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2560 เม่ือวนัอาทิตยท่ี์ 30 เมษายน 2560 ไดเ้ลือกตั้งขา้พเจา้เป็นผูต้รวจสอบ
กิจการของสหกรณ์แทก็ซ่ีสุวรรณภมิู จาํกดั สาํหรับปีทางบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ขา้พเจา้จึงไดด้าํเนินการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ฯ ประจาํเดือน ธนัวาคม 2560 ระหวา่งวนัท่ี 20-26 มกราคม 2561 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 ธนัวาคม 2560  จาํนวน 78,660.00 บาท เป็นจาํนวนท่ีถกูตอ้งตรงตามบญัชี 

และอยูใ่นความรับผดิชอบของ นางสาวบุญศรี  โพธิสาร ตาํแหน่งผูจ้ดัการสหกรณ์ 
                 เงินฝากธนาคาร 

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

   1.   ธนาคารธนชาติ–กระแสรายวนั สาขาบางขนุนนท ์                             จาํนวน                 1,000.00   บาท 
   2.   ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพย ์สาขาเซ็นทรัล ป่ินเกลา้                          จาํนวน             261,585.05   บาท 
   3.   ธนาคารยโูอบี–ออมทรัพย ์สาขายอ่ยถนนพระรามหก                       จาํนวน          1,710,815.05   บาท 
   4.   ธนาคารธนชาติ-ออมทรัพย ์สาขาบางขนุนนท ์                                   จาํนวน          3,802,635.63   บาท 
   5.   ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพยอ์ลัตร้า สาขาบางขนุนนท ์                      จาํนวน       13,961,269.85   บาท 
   6.   ธนาคารอิสลาม- ออมทรัพย ์สาขาสาทร#003-1-08004-9 
         เพ่ือรับโอนดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ            จาํนวน  893,363.56   บาท 
   7.   ธนาคารอิสลาม- ฝากประจาํ สาขาสาทร            จาํนวน       10,000,000.00   บาท 
         รวมเงนิฝากธนาคารทั้งส้ิน                                                                   จํานวน      30,630,669.14  บาท 
สรุปและขอ้สังเกตจากการตรวจสอบ พบวา่ 

- จากการตรวจสอบเงินสดคงเหลือประจาํวนัพบวา่ส่วนใหญ่การเกบ็รักษาเงินสดเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์วา่
ดว้ยการรับจ่ายและการเกบ็รักษาเงิน หมวด 3 ขอ้ 26.1 ท่ีกาํหนดใหเ้กบ็รักษาเงินสดไวไ้ดไ้ม่เกินวนัละ 150,000.00 บาท 
สาํหรับเดือนธนัวาคม 2560 มีการเกบ็รักษาเงินสดเกินกวา่ท่ีกาํหนดเป็นจาํนวน 7 วนั และไดแ้จง้ดว้ยวาจาใหผู้จ้ดัการและ
เจา้หนา้ท่ีท่ีมีหนา้ท่ีรับผดิใหป้ฏิบติัใหถ้กูตอ้งตามระเบียบของสหกรณ์  

- เอกสารและรายละเอียดการรับ-จ่ายมีครบถว้นทุกรายการ  มีการลงนามอนุมติัจ่ายทุกรายการ    
1.3.2  การตรวจสอบดา้นบญัชี        

          สรุปและขอ้สังเกตจากการตรวจสอบ พบวา่ 
-  เอกสารหลกัฐานประกอบการลงบญัชีมีครบ 

   -  มีการจดัทาํรายละเอียด บญัชียอ่ยและทะเบียนต่าง ๆถูกตอ้งตรงตามบญัชีคุมยอด 
-  สาํหรับเดือนธนัวาคม 2560 ไดมี้การปรับปรุงการบนัทึกบญัชี  ตามเกณฑเ์งินคงคา้ง และมีการบนัทึกค่าเผือ่

หน้ีสงสัยจะสูญในลกูหน้ีและค่าบริการท่ีทางสหกรณ์ ฯ คาดวา่จะเรียกชาํระคืนไม่ได ้
1.3.3 การตรวจสอบดา้นการดาํเนินงานในส่วนสมาชิก   
 

 โดยสรุปจาํนวนสมาชิกของสหกรณ์ ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

         
 
 
 
 
 

รายละเอียด 
รวม 

ม.ค.-ธ.ค.2560 

รวม 
ม.ค.-ธ.ค.2559 

ธ.ค.2560 ธ.ค.2559 

สมาชิกยกมาจากงวดบญัชีก่อน 3,588 คน 3,998 คน 3,513 คน 3,600 คน 
หกั ปรับปรุงจาํนวนสมาชิกซํ้ า - 57 คน - - 
สมาชิกลาออกระหวา่งงวดบญัชี 570 คน 661 คน 81 คน 40 คน 
สมาชิกถึงแก่กรรมระหวา่งงวดบญัชี 9 คน 6 คน 1 คน 1 คน 
สมาชิกเขา้ใหม่ระหวา่งงวดบญัชี 453 คน 314 คน 31 คน 29 คน 
สมาชิกยกไปงวดบญัชีถดัไป 3,462 คน 3,588 คน 3,462 คน 3,588 คน 
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สรุปและขอ้สังเกตจากการตรวจสอบ  
พบวา่ในเดือน ธนัวาคม 2560 มีสมาชิกท่ีลาออก และตาย รวมจาํนวน 82 คน มีรถแทก็ซ่ีโอนออกจากสหกรณ์

จาํนวน 63 คนั มีรายละเอียดดงัน้ี 
1. โอนรถออกไปเป็นรถเขียวเหลือง  จาํนวน 9 คนั จากสมาชิก 9 คน 
2. โอนออกเป็นรถบา้นเน่ืองจากรถหมดอาย ุจาํนวน 47 คนั จากสมาชิก 47 คน 
3. โอนออกเป็นรถบา้นเน่ืองจากรถหมดอาย ุจาํนวน 2 คนั จากสมาชิก 1 คน 
4.  แจง้ยกเลิกการใชร้ถตลอดไป จาํนวน 1 คนั จากสมาชิก 1 คน 
5.  แจง้รถหมดอายกุารใชเ้น่ืองจากเป็นซากรถ จาํนวน 3 คนั จากสมาชิก 3 คน 
6. โอนออกเป็นรถบา้น จาํนวน 1 คนั จากสมาชิกเสียชีวิต 1 คน 
7. โอนขายต่อใหส้มาชิกใหม่ จาํนวนรถยงัไม่โอนออกจากสหกรณ์ 20 คนั จากสมาชิก 20 คน 

 
1.3.4 การตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน    

                             โดยสรุป ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ผลการดาํเนินงานสรุปจากงบดุลและงบกาํไรขาดทุนดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
สรุปและขอ้สังเกตจากการตรวจสอบ  

1. จากงบแสดงฐานะการเงิน 
ในส่วนของสินทรัพยห์มุนเวยีนมีอตัราส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.50 และ สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนมีอตัราส่วนท่ีลดลง     

ร้อยละ 55.38  เน่ืองจากมีการปรับเปล่ียนฐานะทางการเงินในส่วนของลูกหน้ีเงินกูท่ี้มีกาํหนดระยะเวลาการชาํระคืนหมุนเวยีน
ภายในรอบปีบญัชี 2561 จากการแสดงรายการรวมอยูใ่นสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน เป็นจาํนวน 4.7 ลา้นบาท นอกจากน้ีมียอด
สินทรัพยห์มุนเวียนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการบนัทึกลกูหน้ีค่าบริการ จาํนวน 0.7 ลา้นบาท และมียอดลดลงของสินทรัพยห์มุนเวยีนเน่ืองจาก

รายละเอียด ธนัวาคม 2560 
พฤศจิกายน 2560 

 

ทรัพยสิ์น,หน้ีสิน 
รายไดแ้ละรายจ่าย 
ณ.31ธ.ค.2560 
เพิ่มข้ึน(ลดลง) 
จาก 30 พ.ย.2560 

 
ร้อยละ 
ท่ีเพิ่ม/
(ลด) 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 42,507,712.35 บาท 38,124,119.36 บาท 4,383,592.99 บาท 11.50 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 3,824582.30 บาท 8,570,601.97 บาท (4,746,019.67) บาท (55.38) 
หน้ีสินหมุนเวยีน 1,567,353.68 บาท 1,411,606.03 บาท 155,747.65 บาท 11.03 
ทุนเรือนหุน้ 17,750,650.00 บาท 18,010,650.00 บาท (260,000.00) บาท (1.44) 
ทุนสาํรองเพ่ือการดาํเนินงาน 10,818,390.76 บาท 10,818,390.76 บาท - - 
ทุนสะสมตามขอ้บงัคบัและระเบียบ 13,922,240.42 บาท 13,935,240.42 บาท (13,000.00) บาท (0.09) 
รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 1,055,367.22 บาท 570,023.22 บาท 485,344.00 บาท 85.14 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงาน 1,300,541.55 บาท 315,702.42 บาท 984,839.13 บาท 311.95 
กาํไร(-ขาดทุน)สุทธิต่อเดือน -245,174.33 บาท 254,320.80 บาท - - 
ผลตอบแทนต่อเดือนจากเงินลงทุน ร้อยละ -1.38 หรือ 

-0.14 บาทต่อหุน้ 
ร้อยละ 1.41 หรือ 
0.14 บาทต่อหุน้ 

- - 

กาํไรสะสม 12 เดือน(1 ปี), 11 เดือน 2,273,659.79 บาท 2,518,834.12 บาท - - 
ผลตอบแทนสะสม 12 เดือน(1 ปี)              
, 10 เดือน จากเงินลงทุน 

ร้อยละ 12.81 หรือ 
1.28 บาทต่อหุน้ 

ร้อยละ 13.99 หรือ 
1.40 บาทต่อหุน้ 

- - 
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การไดรั้บชาํระในส่วนของลูกหน้ีเงินกูแ้ละบริการ เป็นจาํนวน 0.74 ลา้นบาท สาํหรับเดือนธนัวาคม 2560 กระแสเงินสดมียอด
ลดลง จาํนวน 33,000.00 บาทโดยประมาณ 

ในส่วนของหน้ีสินหมุนเวยีนมีอตัราส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 11.03 เน่ืองจากมีเงินรับฝากผา่นบญัชี,เงินรับฝากรอสมาชิกแจง้
และเงินรับฝากค่าประกนัอุบติัภยัจากสมาชิกรอจ่าย เพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีมีส่วนของภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการบนัทึกลกูหน้ีค่าบริการรอ
นาํส่งภาษีเม่ือไดรั้บชาํระจากสมาชิก 

 ในส่วนของทุนสหกรณ์มีอตัราส่วนท่ีลดลงเน่ืองจากมีสมาชิกเขา้ใหม่นอ้ยกวา่สมาชิกลาออก ทาํใหทุ้นเรือนหุน้ของ
สหกรณ์ในเดือน ธนัวาคม 2560 มีจาํนวนท่ีลดลง 

          2. การดาํเนินงานของสหกรณ์สาํหรับเดือน ธนัวาคม 2560 มีผลขาดทุนสุทธิในอตัราร้อยละ -8.75    ซ่ึงมีผลมาจาก 
การจ่ายค่าตอบแทนใหก้บัเจา้หนา้ท่ี ,คณะกรรมการ,ท่ีปรึกษาและผูต้รวจสอบกิจการ ซ่ึงเป็นการจ่ายค่าตอบแทนการจากดาํเนินงาน
สาํหรับปีบญัชี 2560 

ผลการดาํเนินงานสรุปโดยรวมสาํหรับการดาํเนินงานสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ของสหกรณ์มี 
ดงัน้ี 

- อตัราค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานต่อกาํไร ร้อยละ 66.749  เพ่ิมข้ึนจากรอบสะสม 11 เดือน ร้อยละ 8.203 
- อตัรากาํไรสุทธิ ร้อยละ  34.610 ลดลงจากรอบสะสม 11 เดือน ร้อยละ 9.967 
- อตัราการเติบโตของกาํไร ร้อยละ -28.724 
- อตัราส่วนทุนหมุนเวยีน 27.121 เท่า เพ่ิมข้ึนจากรอบ 11 เดือน 0.113 เท่า 
- อตัราลกูหน้ีระยะสั้นท่ีชาํระไดต้ามกาํหนด ร้อยละ 98.956 
- อตัราการเติบโตของธุรกิจ ร้อยละ -26.454 
- อตัราการเติบโตทุนของสหกรณ์ ร้อยละ –1.115 

   
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 28 สัญญา ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ลกูหน้ีเงินกูส้ามญั ยกมา  1 ธนัวาคม 2560  (28 สัญญา)  จาํนวน   751,579.43  บาท 
หกั   รับชาํระปกติ ของเดือน ธนัวาคม 2560    จาํนวน - 103,348.58    บาท 

  ลกูหน้ีเงินกูส้ามญั ยกไป 31 ธนัวาคม 2560 (28 สัญญา)              จาํนวน      648,230.85   บาท 
 
ซ่ึงจาํนวนลกูหน้ีเงินกูส้ามญัคงเหลือจาํนวน 28 สัญญา  ไดมี้การแบ่งประเภทลกูหน้ี ดงัน้ี 

 ลกูหน้ีเงินกูร้ะยะสั้น 18 สัญญา คือการกูเ้งินภายในระยะเวลา 1-12 งวด      
  ครบกาํหนดชาํระภายในปี 2560   มีจาํนวน     370,321.24  บาท 
  หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ( 8 ราย)   มีจาํนวน     - 64,432.69   บาท 
  ลกูหน้ีเงินกูร้ะยะสั้นสุทธิ         305,888.55   บาท 
 ลกูหน้ีเงินกูร้ะยะปานกลาง 10 สัญญาคือการกูเ้งินภายในระยะเวลา 1-24 งวด  
  - ท่ีครบกาํหนดชาํระภายในปี 2560        มีจาํนวน       214,091.79   บาท   
  - ท่ีครบกาํหนดชาํระเกินกวา่ปี 2560        มีจาํนวน         63,817.82   บาท    277,909.61   บาท 
  หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ( 2 ราย)        มีจาํนวน      - 21,956.84   บาท 
  ลกูหน้ีเงินกูร้ะยะปานกลางสุทธิ        255,952.77   บาท 
 รวมลกูหน้ีเงินกูส้ามญัสุทธิ                         มีจาํนวน      561,841.32   บาท 
 

2.3.2  ธุรกิจสินเช่ือ- เงินกูพิ้เศษ 
   สหกรณ์ไดใ้หส้มาชิกกูย้มืเงินประเภทเงินกูพิ้เศษ(เงินกูร้ะยะยาว)เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการซ้ือรถยนตแ์ทก็ซ่ี  จาํนวน

รวมทั้งส้ิน ณ. วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  มีจาํนวน 51 ราย ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
ลกูหน้ีเงินกูพิ้เศษยกมา 1 ธนัวาคม 2560 (53 สัญญา)    จาํนวน               12,759,029.28   บาท 
หกั   ปิดสัญญางวดสุดทา้ย (2 สัญญา)    จาํนวน                -  33,508.34    บาท  
หกั   รับชาํระงวดปกติในเดือน ธนัวาคม 2560   จาํนวน                -1,048,782.03   บาท 
ลกูหน้ีเงินกูพิ้เศษยกไป 31 ธนัวาคม 2560 (51 สัญญา)   จาํนวน               11,676,738.91   บาท 

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

18 ราย  
  เงินตน้    จาํนวน     92,793.17 บาท 
  ดอกเบ้ีย   จาํนวน     16,750.62  บาท 
  รวมเงินตน้และดอกเบ้ีย จาํนวน   109,543.79  บาท 
 
ลกูหน้ีเงินกูส้ามญัในส่วนของเงินตน้ท่ีคา้งชาํระ ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 คิดเป็นร้อยละ 9.69 ของยอดลูกหน้ีเงินกู้

สามญัทั้งหมด และมีอตัราเงินตน้ท่ีคา้งชาํระลดลงจากเดือน พฤศจิกายน 2560  ร้อยละ 20.91 มีรายละเอียดคา้งชาํระดงัน้ี 



 6

 
 
 
 
 
 
 

 

จากการตรวจสอบงบการเงิน ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 พบวา่ลกูหน้ีเงินกูส้ามญัท่ีทางสหกรณ์ไดต้ั้งสาํรองค่าเผือ่หน้ี
สงสัยจะสูญในส่วนของเงินตน้และดอกเบ้ียคา้งรับไว ้ ปรากฏวา่ ทางสหกรณ์ฯ ไม่สามารถเรียกเกบ็ได ้

  
                2. เงินกูพิ้เศษ ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีสมาชิกคา้งชาํระค่างวด จาํนวน 3 ราย เป็นจาํนวนรวม 73,563.00 บาท 
แบ่งเป็นเงินตน้ จาํนวน 57,588.96 บาท ดอกเบ้ีย จาํนวน 15,974.04 บาท 
      
                3.  ลกูหน้ีตามคาํพิพากษา ไดแ้ก่ 
      -    ลกูหน้ีเงินกูส้ามญั คดีดาํ ผบ.5390/2557  จาํนวนเงินตน้และค่าทนาย           36,202.76  บาท 
      -    ลกูหน้ีเงินกูส้ามญั คดีดาํ ผบ.3192/2557      จาํนวนเงินตน้และดอกเบ้ีย                     46,152.61  บาท 
           หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ    จาํนวนเงิน                                  - 82,355.37  บาท     
           ลูกหน้ีเงินกูส้ามญัท่ีศาลพิพากษาแลว้-สุทธิ  จาํนวนเงิน                                                         0.00  บาท 
 
 จากการตรวจสอบงบการเงิน ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 พบวา่ลูกหน้ีตามคาํพิพากษาท่ีทางสหกรณ์ไดต้ั้งสาํรองค่าเผือ่ 
หน้ีสงสัยจะสูญในส่วนของเงินตน้ไว ้ทางสหกรณ์ฯ สามารถเรียกเกบ็ได ้ 1 ราย ดงัน้ี 
 นายชาตรี  วงษาไฮ สมาชิกเลขท่ี 4369 ลกูหน้ีตามคาํพิพากษา คดีดาํ ผบ.3192/2557 ไดช้าํระในส่วนของเงินตน้เงินกู ้
จาํนวน 3,916.44 บาท สหกรณ์ไดน้าํไปรวมคาํนวณเป็นรายไดเ้ฉพาะธุรกิจสาํหรับเดือนธนัวาคม 2560 แลว้ 

  
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 ธนัวาคม 2560  มีสมาชิกท่ีประสงคน์าํรถใหม่เขา้
ร่วมกบัสหกรณ์  มีรายละเอียดดงัน้ี 

- สหกรณ์ไดด้าํเนินการจดัหานิติบุคลอ่ืนใหส้มาชิกเช่าซ้ือรถแทก็ซ่ี จาํนวน 13 ราย  
- สมาชิกใหม่ไดรั้บโอนรถจากสมาชิกท่ีลาออกและนาํรถมาเขา้ร่วมกบัสหกรณ์ จาํนวน 18 ราย  

โดยสหกรณ์ไดรั้บชาํระรายไดค้่าบริการแรกเขา้และค่าบาํรุงสมาชิกทั้งส้ิน จาํนวนเงิน  70,280.54 บาท 

จาํนวน 
งวด 

จาํนวน 
สมาชิก 

จาํนวน 
สัญญา 

จาํนวน 
เงินตน้ 

จาํนวน 
ดอกเบ้ีย 

จาํนวน 
รวม 

1 3 ราย 3 สัญญา 7,148.84 บาท 351.16 บาท 7,500.00 บาท 
2 1 ราย 1 สัญญา 9,549.79 บาท 50.21 บาท 9,600.00 บาท 
4 1 ราย 1 สัญญา 6,876.71 บาท 3,123.29 บาท 10,000.00 บาท 

สัญญาครบกาํหนด 8 ราย 8 สัญญา 69,217.83 บาท 13,225.96 บาท 82,443.79 บาท 
รวม 13 ราย 13 ราย 92,793.17 บาท 16,750.62 บาท 109,543.79 บาท 
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2. สหกรณ์สามารถเรียกเกบ็รายไดค้่าเขา้ร่วมเดินรถรายเดือนคา้งรับสาํหรับเดือน ธนัวาคม 2560 จาํนวน 1 ราย 
ท่ีไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญไว ้ระหวา่งงวดบญัชี ปี 2553-2559 และไดบ้นัทึกเป็นรายไดเ้ฉพาะธุรกิจเพ่ือคาํนวณกาํไร
ขาดทุนสาํหรับเดือน ธนัวาคม 2560 จาํนวน 400.00 บาท เรียบร้อยแลว้  

3. รายไดค้่าบาํรุงสหกรณ์รายปีคา้งรับ  ท่ีไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญไว ้ระหวา่งงวดบญัชี ปี 2553-2559 
สหกรณ์สามารถเรียกเกบ็ได ้จาํนวน 4 ราย และไดบ้นัทึกเป็นรายไดเ้ฉพาะธุรกิจเพ่ือคาํนวณกาํไรขาดทุนสาํหรับเดือน 
ธนัวาคม 2560 จาํนวน 2,400.00 บาท เรียบร้อยแลว้ 

 
สรุปและขอ้สังเกตในการตรวจสอบธุรกิจบริการ 

1. ธุรกิจบริการในส่วนของค่าบริการท่ีคา้งรับจากปีก่อนๆ จนถึงเดือน ธนัวาคม 2559  สามารถเรียกรับชาํระได ้
สาํหรับปีบญัชี 2560 ดงัน้ี  

-  ค่าบาํรุงรายปีคา้งรับ  มีจาํนวนสมาชิกเก่า ชาํระรวมจาํนวน 347 ราย คิดเป็นจาํนวนเงินท่ีรับชาํระรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม  
119,400.00 บาท และยงัคงมีสมาชิกคา้งชาํระอยูอี่กจาํนวน 393 ราย รวมเป็นจาํนวนเงินท่ียงัคา้งชาํระรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 238,600.00 
บาท 

-  ค่าบริการเขา้ร่วมเดินรถรายเดือนคา้งรับ มีสมาชิกไดจ่้ายชาํระรวมจาํนวน 4,533 เดือน คิดเป็นจาํนวนสมาชิก 1,809 ราย  
รวมเป็นจาํนวนเงินท่ีรับชาํระรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 453,300.00 บาท  และยงัคงคา้งชาํระ อยูเ่ป็นจาํนวน 1,538 เดือน  คิดเป็นจาํนวน
สมาชิก 213 ราย และในจาํนวนน้ี มีสมาชิกท่ียงัไม่ติดต่อเพ่ือชาํระค่าบริการท่ีคา้งเลย จาํนวน 204 ราย รวมเป็นจาํนวนเงินท่ียงัคา้ง
ชาํระรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 153,800.00 บาท 

-   สาํหรับปีบญัชี 2560  มีสมาชิกจาํนวน 264 รายท่ีไดจ่้ายชาํระค่าเขา้ร่วมเดินรถรายเดือนมาล่วงหนา้จนถึงปี 2561 คิด
เป็นจาํนวน 907 เดือน และล่วงหนา้ตั้งแต่ ปี 2562 – ปี 2564 จาํนวน 28 เดือน 

 
     2.3.4  การตรวจสอบดา้นการดาํเนินงานตามแผนงาน   
 การเติบโตทางธุรกิจโดยรวมของสหกรณ์ ในรอบระยะเวลา 12 เดือน ของปีบญัชี 2560 เม่ือเทียบกบัปีบญัชี 

2559 มีดงัน้ี 
 
 
 
 
 

 
   
3. การตรวจสอบด้านการจัดหาทุนและการใช้ทุนสะสม 
 3.1 วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
  3.1.1 เพ่ือใหท้ราบวา่มีการกาํหนดและปฏิบติัตามระเบียบเก่ียวกบัสมาชิก ทุนเรือนหุน้ และเงินทุนต่างๆ  

เป็นไปตามขอ้บงัคบั และระเบียบสหกรณ์ 
  3.1.2 มีการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมใหญ่ 
  3.1.3 มีสมาชิกถือหุน้อยูจ่ริงตามท่ีปรากฏในทะเบียนหุน้ 
 
 

รายละเอียด ม.ค.- ธ.ค.2559 ม.ค.- ธ.ค.2560 การเติบโตทางธุรกิจ คิดเป็น เท่า หรือ ร้อยละ 
ปริมาณธุรกิจเงินกู ้ 11,625,940.00 บาท 6,990,000.00 บาท -4,635,940.00 บาท -0.66 เท่า -66.32 
ปริมาณธุรกิจบริการ 5,338,471.61 บาท 5,486,696.84 บาท 148,220.23 บาท 0.03 เท่า 2.70 
รวมปริมาณธุรกิจ 16,964,411.61 บาท 12,476,696.84 บาท -4,487,714.77 บาท -0.35 เท่า -35.97 
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 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 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปและขอ้สังเกต 
  การลาออกของสมาชิกไดรั้บการอนุมติัจากประธานคณะกรรมการสหกรณ์  สมาชิกท่ีลาออกไม่มีหน้ีสินคงคา้ง
และไม่ติดภาระคํ้าประกนัสมาชิกรายใด ในส่วนของการบนัทึกบญัชี  มีการบนัทึกบญัชีครบถว้นตรงตามเอกสารการจ่ายและตรง
ตามทะเบียนหุน้และบญัชีคุม    

3.3.2 เงินทุนสาํรองและทุนสะสมอ่ืน จากการตรวจสอบ ณ.วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  เงนิสํารองและทุนสะสมรวมยกมา      24,753,631.18  บาท 
    หัก    เงนิสํารองและทุนสะสมรวมยกไป    -24,740,631.18   บาท 
   เงนิสํารองและทุนสะสมลดลง                                          13,000.00    บาท 

รายละเอียด จาํนวนสมาชิก จาํนวนหุน้ จาํนวนเงิน 
ทุนเรือนหุน้ยกมาตน้งวด 3,513 คน 1,801,065 หุน้ 18,010,650.00 บาท 
ลดลงเน่ืองจากสมาชิกลาออก - 81 คน - 41,000 หุน้ -410,000.00 บาท 
ลดลงเน่ืองจากสมาชิกตาย - 1 คน - 500 หุน้ - 5,000.00 บาท 
เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากสมาชิกเขา้ใหม่ 31 คน 15,500 หุน้ 155,000.00 บาท 
สหกรณ์ฯมีทุนเรือนหุน้ยกไปส้ินเดือน 3,462 คน 1,775,065 หุน้ 17,750,650.00 บาท 

รายการ 
ยอดยกมา 

1 ธนัวาคม 2560 
เพิ่มข้ึน 

รายการท่ี 
ลดลง 

ยอดยกไป 
31 ธนัวาคม 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 2,750,700.45 บาท  - 2,750,700.45 บาท 
ทุนสาธารณะประโยชน์ 1,539,204.99 บาท  - 1,539,204.99 บาท 
ทุนสวสัดิการสมาชิก 2,105,854.50 บาท  13,000.00 บาท 2,092,854.50 บาท 
ทุนสวสัดิการพนกังาน 1,733,575.50 บาท  - 1,733,575.50 บาท 
ทุนเพื่อใชจ่้ายทางอรรถคดีความ 350,000.00 บาท  - 350,000.00 บาท 

รวม 24,753,631.18 บาท  13,000.00 บาท 24,740,631.18 บาท 
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เงนิทุนสะสมตามข้อบังคบัและระเบียบทีล่ดลง  เน่ืองจาก 
1. จ่ายจากทุนสวสัดิการสมาชิก เพ่ือช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก 
นายชยัยนัต ์ บวัโต สมาชิกเลขท่ี 4836 ท่ีเสียชีวิต 
เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2560      จาํนวนเงิน   5,000.00  บาท 
2. จ่ายจากทุนสวสัดิการสมาชิก เพ่ือช่วยเหลือสมาชิก 
นายสาํรวย  ขนัตรี สมาชิกเลขท่ี 5694 เน่ืองจากบิดาเสียชีวติ 
เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2560     จาํนวนเงิน                2,000.00 บาท 
3. จ่ายจากทุนสวสัดิการสมาชิก เพ่ือช่วยเหลือสมาชิก 
นายพนมธรรม พงษอ์ารีย ์สมาชิกเลขท่ี 5951 เน่ืองจากบิดาเสียชีวติ 
เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2560     จาํนวนเงิน                2,000.00 บาท 
4. จ่ายจากทุนสวสัดิการสมาชิก เพ่ือช่วยเหลือสมาชิก 
นายพล  โคตทุม สมาชิกเลขท่ี 5548 เน่ืองจากบิดาเสียชีวิต 
เม่ือวนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2560     จาํนวนเงิน                2,000.00 บาท 
5.     จ่ายทุนสวสัดิการสมาชิก เพ่ือเป็นสวสัดิการแต่งงานบุตร 
นายชยัพร  จิระพทุธรมย ์  สมาชิกเลขท่ี 1224    จาํนวนเงิน                2,000.00  บาท   
เงนิทุนสํารองและเงนิทุนสะสมตามข้อบังคบัและระเบียบลดลง  จํานวนเงนิ              13,000.00 บาท 
 
สรุป  การจ่ายเงินในส่วนของเงินทุนสะสมตามระเบียบ  ไดด้าํเนินการตามระเบียบของสหกรณ์  

 
4. การตรวจสอบด้านการบริหารทัว่ไป 
 4.1 ตรวจสอบการใช้งบประมาณในการบริหารงาน 

วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการและการดาํเนินธุรกิจ เป็นไปอยา่งเหมาะสม  โดยการใช้
งบประมาณบริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 4.1.1 รายละเอียดการใชจ่้ายตั้งแต่ รอบบญัชี 1 มกราคม 2560 ถึง  31 ธนัวาคม 2560 เปรียบเทียบกบังบประมาณ
รายจ่าย ประจาํปี 2560 ดงัน้ี 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
ประมาณการ 
รายจ่าย 

รายจ่ายท่ีเกิด 
ข้ึนจริง 

ม.ค.60-ธ.ค.60 

ประมาณการ 
รายจ่าย 
คงเหลือ 

หมวดเงินเดือน 2,412,200.00 บาท 2,412,200.00 บาท - 
หมวดค่าตอบแทน 750,000.00 บาท 780,439.00 บาท - 30,439.00 บาท 
หมวดค่าใชส้อย 1,590,500.00 บาท 1,291,697.18 บาท 298,802.82 บาท 
หมวดค่าวสัดุ 100,000.00 บาท 56,345.76 บาท 43,654.24 บาท 
หมวดค่าสาธารณูปโภค 50,000.00 บาท 15,464.63 บาท 34,535.37 บาท 
หมวดครุภณัฑ ์ 100,000.00 บาท - 100,000.00 บาท 
หมวดค่าบริหารสินเช่ือและการลงทุน 10,000.00 บาท 2,930.00 บาท 7,070.00 บาท 
หมวดรายจ่ายตน้ทุนบริการอ่ืน 50,000.00 บาท - 50,000.00 บาท 
หมวดค่าใชจ่้ายอ่ืน 80,000.00 บาท 5,152.44 บาท 74,847.56 บาท 

รวม 5,142,700.00 บาท 4,564,229.01 บาท 578,470.99 บาท 
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4.1.2 รายละเอียดในการดาํเนินธุรกิจเปรียบเทียบกบัการประมาณการรายรับ ตั้งแต่รอบบญัชี 1 มกราคม 2559 
ถึง  31 ธนัวาคม 2559  

 

 
4.1.3   รายละเอียดในการใชจ่้ายกบัการประมาณการใชทุ้นตามขอ้บงัคบัและระเบียบ ตั้งแต่ รอบบญัชี  

1 มกราคม 2559 ถึง  31 ธนัวาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปและขอ้สงัเกตจากการตรวจสอบ 
 1. ในหมวดการใชจ่้าย มีการบริหารในการควบคุมค่าใชจ่้ายใหเ้ป็นไปตามงบประมาณท่ีนาํเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่ 
 2. ในหมวดรายไดห้รือรายรับ การบริหารบรรลุตามวตัถุประสงคแ์ละเป็นไปตามการคาดการณ์ และการประมาณการ 
 3.  ในหมวดการใชจ่้ายทุนตามขอ้บงัคบัและระเบียบ เป็นท่ีน่าสังเกตวา่ ไม่สามารถใชจ่้ายไดต้ามวตัถุประสงคแ์ละการ
ประมาณการท่ีกาํหนดไว ้
 
 

รายการ 

ประมาณการรายรับ 
รายรับท่ีเกิดข้ึนจริง 
ม.ค.60 – ธ.ค.60 

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 370 คน 74,000 453 คน 90,600 83 คน 16,600 - - 
รายไดค่้าบาํรุงสมาชิกรายปี-รับจริง 2,800 คน 560,000 3,224 คน 644,800 424 คน 84,800 - - 
รายไดค่้าบาํรุงสมาชิกรายปี-คา้งรับ 500 คน 100,000 802 คน 160,400 302 คน 60,400 - - 
รายไดค่้าเขา้ร่วมเดินรถแรกเขา้ 370 คนั 1,110,000 391 คนั 1,173,000 21 คนั 63,000 - - 
รายไดค่้าเขา้ร่วมเดินรถรายเดือน-รับจริง 2,900 คนั 3,480,000 3,316 คนั 3,401,000 416 คนั - - 79,000 
รายไดค่้าเขา้ร่วมเดินรถรายเดือน-คา้งรับ 200 คนั 240,000 1,842 คนั 491,500 1,642 คนั 251,500 - - 
รายไดด้อกเบ้ียรับเงินกูส้มาชิก-รับจริง - 1,300,000 - 1,036,469.12 - - - 263,530.88 
รายไดด้อกเบ้ียรับเงินกูส้มาชิก-คา้งรับ - 60,000 - 46,201.71 - - - 13,798.29 
รายไดด้อกเบ้ียเงินฝากธนาคาร-รับจริง - 200,000 - 323,894.58 - 123,894.58 - - 
รายไดด้อกเบ้ียเงินฝากธนาคาร-คา้งรับ - - - 14,946.62 - 14,946.62 - - 
รายไดด้อกเบ้ียปรับล่าชา้ - 20,000 - 14,625 - - - 5,375 
รายไดห้น้ีสูญรับคืน - 50,000 - 112,804.57 - 62,804.57 - - 

รวม - 7,194,000 - 7,510,241.60 - 677,945.77  361,704.17 

รายการ 
ประมาณการ 
ใชทุ้น ฯ 

การใชทุ้นท่ีเกิด 
ข้ึนจริง 

ม.ค.60-ธ.ค.60 

ประมาณการ 
รายจ่าย 
คงเหลือ 

หมวดทุนเพื่อการศึกษาและอบรม 800,000.00 บาท 71,736.58 บาท 728,263.42 บาท 
หมวดทุนสาธารณะประโยชน์ 200,000.00 บาท 49,150.00 บาท 150,850.00 บาท 
หมวดทุนเพื่อสวสัดิการสมาชิก 700,000.00 บาท 122,170.00 บาท 577,830.00 บาท 
หมวดทุนเพื่อสวสัดิการพนกังาน 100,000.00 บาท 25,170.00 บาท 74,830.00 บาท 
หมวดทุนเพื่อการศึกษาดูงานสหกรณ์ฯ 800,000.00 บาท - 800,000.00 บาท 

รวม 2,600,000.00 บาท 268,226.58 บาท 2,331,773.42 บาท 
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4.2  ตรวจสอบนโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

 
 วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ เพ่ือใหก้ารบริหารจดัการและการดาํเนินธุรกิจ เป็นไปอยา่งเหมาะสม  มีการปฏิบติัท่ี
ถกูตอ้ง  กิจการของสหกรณ์แสดงผลการดาํเนินงาน และฐานะการเงินเป็นไปตามหลกัการท่ีรับรองโดยทัว่ไป และถกูตอ้งตาม
มาตรฐานการบญัชี 
 
 ผลการตรวจสอบ 

ในการดาํเนินธุรกิจสินเช่ือ ณ.วนัท่ี 31ธนัวาคม 2560 สหกรณ์ไดมี้การตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญสาํหรับเงินกู ้
และดอกเบ้ียในจาํนวนท่ีเพียงพอสาํหรับผลขาดทุน โดยมีรายละเอียดในการพิจารณาดงัน้ี 

- เงินกูส้ามญั สมาชิกท่ีคา้งชาํระเงินกูแ้ละสัญญาท่ีครบกาํหนดแลว้ จะตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญไวเ้ตม็ตาม 
จาํนวนหน้ีท่ีคา้งชาํระในรอบปีบญัชี 2560  ประกอบดว้ย 

  
- สาํหรับลกูหน้ีเงินกูพิ้เศษไม่มีการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ทั้งตน้เงินและดอกเบ้ีย  เน่ืองจากมีการจ่าย 

ชาํระตรงตามกาํหนด 
 

ในการดาํเนินธุรกิจบริการ สหกรณ์ไดมี้การบนัทึกบญัชีรายไดจ้ากการใหบ้ริการตามเกณฑพึ์งรับพึงจ่าย และ 
มีการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญในจาํนวนท่ีเพียงพอต่อผลขาดทุนอนัอาจจะเกิดข้ึน โดยมีหลกัเกณฑด์งัน้ี 

1. รายได้ค่าบํารุงสมาชิกรายปี 
 สหกรณ์มียอดค่าบาํรุงสมาชิกรายปีคา้งรับยกมาตน้ปี  จาํนวน  358,000.00 บาท 
 หกั  สหกรณ์ไดรั้บชาํระมาระหวา่งปี    จาํนวน  119,400.00 บาท 
 ค่าบาํรุงสมาชิกรายปีคา้งรับยกมาคงเหลือ   จาํนวน  238,600.00บาท 
 บวก  บนัทึกค่าบาํรุงสมาชิกรายปีคา้งรับ ณ.31 ธ.ค.60  จาํนวน  160,400.00 บาท 
 ค่าบาํรุงสมาชิกรายปีคา้งรับทั้งส้ิน    จาํนวน  399,000.00 บาท 
 
 นโยบายการบัญชีในการบันทึกรายได้ค่าบํารุงรายปีค้างรับ และการตั้งค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ ดงันี ้
 1. สมาชิกท่ีคา้งชาํระค่าบาํรุงตั้งแต่ปี 2549-2559 มีจาํนวน 393 ราย  จาํนวนเงิน 238,600.00 บาท   สหกรณ์ ฯไดต้ั้งค่าเผือ่
หน้ีสงสัยจะสูญไวแ้ลว้ จาํนวน 32 ราย คิดเป็นจาํนวนเงิน 36,800.00 บาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 15.42 ของยอดค่าบาํรุงคา้งรับยกมา
ทั้งหมด และสหกรณ์ไม่ไดบ้นัทึกรายไดค้่าบาํรุงสมาชิกรายปีท่ีคา้งรับยกมาน้ี สาํหรับ ปี 2560 เน่ืองจากสมาชิกขาดการติดต่อกบั

รายละเอียด 
จาํนวน 
สญัญา-
เงินตน้ 

จาํนวน 
สญัญา-
ดอกเบ้ีย 

จาํนวน 
สญัญา-
ค่าปรับ 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยั 
จะสูญ – เงินตน้ 

ค่าเผือ่หน้ีสงสยั 
จะสูญ – 
ดอกเบ้ีย 

ค่าเผือ่หน้ี
สงสยั 
จะสูญ – 
ค่าปรับ 

เงินกูส้ามญัระยะสั้น 6 สญัญา 7 สญัญา - 52,452.00 บาท 2,688.73 บาท - 
เงินกูส้ามญัระยะปานกลาง 1 สญัญา 2 สญัญา - 7,621.91 บาท 5,273.53 บาท - 
เงินกูส้ามญัระยะสั้นตามคาํสัง่ศาล 2 สญัญา 1 สญัญา 1 สญัญา ปี 57 ตั้งไวค้รบแลว้ 4,830.41 บาท 322.03 บาท 

รวมตั้งค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 9 สัญญา 10 สัญญา 1 สัญญา 10,554.47 บาท 15,981.58 บาท 322.03 บาท 
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สหกรณ์เป็นเวลานานหลายปี แต่ยงัไม่มีการพิจารณาใหพ้น้สภาพการเป็นสมาชิก เน่ืองจากทางสหกรณ์ยงัคาดวา่สมาชิกตอ้งมา
ติดต่อกบัสหกรณ์เม่ืออายกุารใชร้ถแทก็ซ่ีส้ินสุดลงและตอ้งมีการโอนทะเบียนกบักรมการขนส่งทางบก  
 2. สาํหรับปี 2560 มีสมาชิกจาํนวน 799 ราย สหกรณ์ฯไดบ้นัทึกค่าบาํรุงสมาชิกรายปีคา้งรับ จาํนวน 160,400.00 บาท ใน
จาํนวนน้ีมีการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญไวจ้าํนวน 134 ราย จาํนวนเงิน 158,800.00 บาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 39.80 ของยอดค่าบาํรุง
คา้งรับทั้งหมด 
 
 2. รายได้ค่าเข้าร่วมเดนิรถรายเดอืน 
 สหกรณ์มียอดค่าเขา้ร่วมเดินรถรายเดือนคา้งรับยกมาตน้ปี  จาํนวน  607,100.00 บาท 
 หกั  สหกรณ์ไดรั้บชาํระมาระหวา่งปี    จาํนวน  453,300.00 บาท 
 ค่าเขา้ร่วมเดินรถรายเดือนคา้งรับยกมาคงเหลือ   จาํนวน  153,800.00 บาท 
 บวก  บนัทึกค่าเขา้ร่วมเดินรถรายเดือนคา้งรับ ณ.31 ธ.ค.60  จาํนวน  491,500.00 บาท 
 ค่าเขา้ร่วมเดินรถรายเดือนคา้งรับทั้งส้ิน    จาํนวน  645,300.00 บาท 
 
 นโยบายในการบันทกึรายได้ค่าเข้าร่วมเดนิรถรายเดอืนค้างรับ และการตั้งค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ มีดงันี ้
 1. สมาชิกท่ียงัคา้งชาํระค่าเขา้ร่วมเดินรถรายเดือนยกมาจากปี 2559 อีกจาํนวน 213 ราย คิดเป็นจาํนวนเดือนท่ีคา้งชาํระ 
1,538 เดือน ไดมี้การบนัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญไวแ้ลว้ถึงปีบญัชี 2559 จาํนวน 155 ราย  จาํนวนเงิน 122,900.00 บาท ซ่ึงคิดเป็น
ร้อยละ 79.91 ของยอดค่าเขา้ร่วมเดินรถรายเดือนคา้งรับยกมาคงเหลือทั้งหมด และสหกรณ์มีการบนัทึกรายไดค้่าเขา้ร่วมรายเดือน
คา้งรับของสมาชิกท่ีบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไวแ้ลว้ จาํนวน 1 ราย เน่ืองจากสมาชิกโอนรถออกในเดือน ม.ค.2561 
 2. สหกรณ์ไดมี้การบนัทึกค่าเขา้ร่วมเดินรถรายเดือนท่ีคา้งชาํระสาํหรับปี 2560 จาํนวน 1,842 ราย คิดเป็นจาํนวนเดือนท่ี
คา้งชาํระ 4,915 เดือน จาํนวนเงิน 491,500.00 บาท และมีการบนัทึกค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ สาํหรับปี 2560ไวจ้าํนวน 58 ราย คิดเป็น
จาํนวนเดือน 669 เดือน จาํนวนเงิน 66,900.00 บาท ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 10.37  ของยอดค่าเขา้ร่วมเดินรถรายเดือนคา้งรับทั้งหมด 

 
4. เร่ืองอืน่ๆ    - สาํหรับปีบญัชี 2560 ไดจ้ดัทาํการวเิคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน(CAMELS Analysis) ของสหกรณ์ ฯ นาํเสนอ
เพ่ือประกอบการพิจารณาในการวางแผนงานการดาํเนินธุรกิจของสหกรณ์ในรอบปีบญัชี 2561 
 
5. การปรับปรุงและตดิตามผล  - ไม่มี 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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