
รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณแท็กซ่ีสุวรรณภูมิ  จํากัด 

ประจําเดือน ธันวาคม 2555 

 
เรียน    คณะกรรมการดําเนินการสหกรณแท็กซี่สุวรรณภูมิ จํากัด 
 

        ขาพเจาไดเขาตรวจสอบกิจการของสหกรณ ฯ ประจําเดือน ธันวาคม 2555 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556   และ
ขอเสนอผลการตรวจสอบงบการเงินโดยสรุปดังนี้ 
 

1.  วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
                1.1  เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชี    และการควบคุมการเงิน 
 1.2  เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินงาน 
 1.3  เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม  พ.ร.บ.สหกรณ  ระเบียบ  ขอบังคับ  และมติที่ประชุม 
 

2.  ขอบเขตการตรวจสอบ 
2.1  ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสาร  หลักฐาน 

 2.2  ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบ  และขอบังคับของสหกรณ 
 2.3  ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค  ขอบังคับ  ระเบียบ  และมติของที่ประชุม 
 2.4  ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงาน  และงบประมาณที่กําหนดไว 
 

3.  ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ 
3.1   ผลการดําเนินงาน 
        3.1.1  ดานสมาชิก   

โดยสรุปจํานวนสมาชิกของสหกรณ ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2555  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 

รายละเอียด 

 
ประมาณ
การ 

สําหรับ 
ป 2555 

 

จํานวน 
สะสมจริง 
ม.ค.55- 
ธ.ค.55 

 

จํานวน 
สะสมจริง 
ม.ค.54- 
ธ.ค.54 

ธ.ค.2555 ธ.ค.2554 

สมาชิกยกมาจากงวดบัญชีกอน 3,690 คน 3,690 คน 3,540 คน 3,934 คน 3,670 คน 
สมาชิกลาออกระหวางงวดบัญช ี - 400 คน 135 คน 27 คน - 
สมาชิกถึงแกกรรมระหวางงวดบัญชี - 2 คน 2 คน - - 
สมาชิกเขาใหมระหวางงวดบัญช ี 400 คน 653 คน 267 คน 34 คน 20 คน 
สมาชิกยกไปงวดบัญชีถัดไป 4,090 คน 3,941 คน 3,670 คน 3,941 คน 3,690 คน 



 จากการตรวจสอบรายชื่อสมาชิกที่ทําธุรกรรมติดตอกับสหกรณ พบวา มีสมาชิกจํานวน 13 ราย ซึ่งไดเขาเปน
สมาชิกของสหกรณ ระหวาง ป 2545-2548 ไดขาดการติดตอกับสหกรณและคางคาบํารุงสมาชิกสหกรณรายปมาเปน
เวลามากกวา 5 ปขึ้นไป คิดเปนจํานวนหุนทั้งหมด 1,390 หุน และคาบํารุงสมาชิกสหกรณคางจายใหกับสหกรณทั้งสิ้น 
จํานวน 18,600.00 บาท โดยมีเงินปนผลที่ยังไมมาติดตอขอรับทั้งสิ้น 9,993.00 บาท  
 
        3.1.2  ดานการดําเนินงาน  

                             โดยสรุป ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2555   สหกรณมีผลการดําเนินงานดังนี้ 
   

รายละเอียด 

ประมาณการ 
สําหรับ 
ป 2555 

 

ม.ค.- ธ.ค.2555 ม.ค.-ธ.ค.2554 

ทรัพยสิน,หนี้สิน 
ป 2555  

เพิ่มขึ้น(-ลดลง) 
จาก ธ.ค.2554 

สินทรัพยหมุนเวียน - 30,496,532.60 บาท 31,544,147.71 บาท -1,047,615.11 บาท 
สินทรัพยไมหมุนเวียน - 12,814,048.05 บาท 7,389,664.07 บาท 5,424,383.98 บาท 
หนี้สินหมุนเวียน - 1,048,139.24 บาท 1,385,923.27 บาท -337,784.03 บาท 
หนี้สินไมหมุนเวียน - - 9,500.00 บาท -9,500.00 บาท 
ทุนเรือนหุน 20,757,450.00 บาท 20,070,700.00 บาท 18,757,450.00 บาท 1,313,250.00 บาท 
ทุนสํารองเพื่อการดําเนินงาน - 8,469,490.54 บาท 7,277,066.42 บาท 1,192,424.12 บาท 
ทุนสะสมตามขอบงัคับและระเบียบ - 8,138,409.97 บาท 6,559,085.97 บาท 1,579,324.00 บาท 
รายไดจากการดําเนินงาน 7,730,000.00 บาท 8,998,896.50 บาท 8,255,590.42 บาท 743,306.08 บาท 
คาใชจายจากการดําเนินงาน 4,422,400.00 บาท 3,415,055.60 บาท 3,310,804.30 บาท 104,251.30 บาท 
คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยสิน 100,000.00 บาท - 3,442.00 บาท - 
กําไรสุทธิสะสม 3,207,600.00 บาท 5,583,840.90 บาท 4,944,786.12 บาท 639,054.78 บาท 
คิดเปนเปอรเซ็นตจากเงินลงทุน 15.45 % 27.82 % 26.36 % 3.18 % 
หรือ 1.55 บาทตอหุน 2.78 บาทตอหุน 2.64 บาทตอหุน 0.32 บาทตอหุน 

 
        3.1.3  ปริมาณธุรกิจ   
 
 
 
 

 
 
 จะเห็นไดวาการเติบโตทางธุรกิจโดยรวมของสหกรณฯในรอบ 1 ป เปรียบเทียบระหวาง ป 2554 กับ ป 2555 แลวมี

เปอรเซ็นตที่เพิ่มขึ้นจาก ป 2554 ซึ่งถาแยกพิจารณาเปนรายธุรกิจแลว ปริมาณธุรกิจเงินกูในป 2555 มีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้น 
เทากับ 39.77 %   สําหรับปริมาณธุรกิจจากการใหบริการ ในป 2555 มีอัตราการเติบโต ที่เพิ่มขึ้น เทากับ 13.27 %   แตเมื่อรวม
ปริมาณธุรกิจทั้งหมดแลว อัตราการเติบโตทางธุรกิจ เพิ่มขึ้นเปน 32.55 %   

 

รายละเอียด ม.ค.-ธ.ค.2554 ม.ค.-ธ.ค.2555 การเติบโตทางธุรกิจ คิดเปน % 
ปริมาณธุรกิจเงินกู 15,086,600.00 บาท 21,086,000.00 บาท 5,999,400.00 บาท เพิ่มขึ้น 39.77% 
ปริมาณธุรกิจบริการ 5,648,325.29 บาท 6,397,985.16 บาท 749,659.87 บาท เพิ่มขึ้น 13.27% 
รวมปริมาณธุรกิจ 20,734,925.29 บาท 27,483,985.16 บาท 6,749,059.87 บาท เพิ่มขึ้น 32.55% 



 
สําหรับแผนการดําเนินงานของสหกรณ ซึ่งไดนําเสนอใหกับที่ประชุมใหญประจําป 2555 พิจารณาอนุมัติ นั้น  ทาง

สหกรณ ไดดําเนินการตามแผนงานที่นําเสนอ โดยมีรายละเอียด ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.1.4 การดําเนินงานเปรียบเทียบกับแผนประมาณการรายรับและรายจาย สรุปไดดังนี้ 
 

หมวดรายจาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ ชื่อแผนงาน รายละเอียดแผนงาน ความคาดหมาย แผนงานที่ทําได 
1 แผนการรับสมาชิก -รับสมาชิกเพิ่ม 400 คน  653 คน 
2 แผนการระดมทุน -เงินถือหุนเพิ่ม 2,000,000.00 บาท 1,313,250.00 บาท 
3 แผนการดําเนินธุรกิจสินเชื่อ 

3.1 – การจายเงินกูแกสมาชิก 
 
3.2 – การรับชําระดอกเบี้ย 

- เงินกูระยะสั้น 
- เงินกูระยะปานกลาง 
- เงินกูพิเศษ(ระยะยาว) 
- ดอกเบี้ยคางชําระ 
- ดอกเบี้ยพึงชําระ 

500,000.00 บาท 
700,000.00 บาท 

12,000,000.00 บาท 
120,000.00 บาท 

1,500,000.00 บาท 

368,000.00 บาท 
518,000.00 บาท 

20,200,000.00 บาท   
107,927.52 บาท 

1,638,435.50  บาท 
4 แผนการดําเนินธุรกิจบริการ 

4.1 – การเพิ่มรถแท็กซี่ 
4.2 – การรับชําระคาเขารวมเดินรถ 

 
- รับการเขารวมเดินรถใหม 
- คาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับ 
- คาเขารวมเดินรถรายเดือนพึงชําระ 

 
400 คัน 

2,500 คน 
3,000 คน 

 
658 คัน 

2,457 คน 
 3,513 คน 

รายการ 
งบประมาณการ 

 ป2555 

จํานวน 
ที่เกิดขึ้นจริง 
ป 2555 

จํานวน 
งบประมาณ 
คงเหลือ 

จํานวน 
ใชเกิน 

งบประมาณ 
1.หมวดเงินเดือน 1,940,400.00 บาท 1,920,800.00 บาท 19,600.00 บาท  
2.หมวดคาตอบแทน 1,112,000.00 บาท 593,459.00 บาท 518,541.00 บาท  
3.หมวดคาใชสอย 1,090,000.00 บาท 811,213.68 บาท 278,786.32 บาท  
4.หมวดคาวัสดุ 200,000.00 บาท 56,718.85 บาท 143,281.15 บาท  
5.หมวดคาสาธารณูปโภค 60,000.00 บาท 29,309.07 บาท 30,690.93 บาท  
6.หมวดครุภัณฑ/ทรัพยสิน 100,000.00 บาท - 100,000.00 บาท  
7.หมวดคาบริหารสินเชื่อ 
   และการลงทุน 

20,000.00 บาท 3,555.00 บาท 16,445.00 บาท  

รวมหมวดคาใชจาย 4,522,400.00 บาท 3,415,055.60 บาท 1,107,344.40 บาท - 



 
 
 หมวดรายไดและสมาชิก 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
ประมาณการ 
ป 2555 

การดําเนินงาน 
รวมภาษีขาย 
ป 2555 

รายไดตามงบกําไร
ขาดทุน 

ประจําป 2555 

จํานวน 
สมาชิกที่รับ 
รายรับ 

ต่ํากวา 
ประมาณการ 

สูงกวา 
ประมาณการ 

1.จํานวนสมาชิกเขา  
   ใหม 

400 คน 653 คน 
  

- 253 คน 

2.จํานวนสมาชิกลาออก 
ไมมีประมาณ

การ 
400 คน 

  
- 400 คน 

3.รายไดคาสมาชิกแรก  
    เขา 

80,000 บาท 130,600.00 บาท 122,058.76 บาท 653 คน - 50,600.00 บาท 

4. รายไดคาบํารุง 
     สมาชิกรายป 

700,000 บาท 
594,600.00 บาท 
130,600.00 บาท 
141,000.00 บาท 

555,711.15 บาท 
122,050.48 บาท 
131,775.70 บาท 

เกา 2,973 คน 
ใหม 653 คน
คางรับ 705คน 

- 166,200.00 บาท 

5.รายไดคาเขารวมเดิน   
   รถแรกเขา 

1,200,000 บาท 1,974,000.00 บาท 1,844,860.92 บาท 658 คัน - 774,000.00 บาท 

6.รายไดคาเขารวมเดิน   
   รถรายเดือน 

3,600,000 บาท 4,005,600.00 บาท 
3,087,231.77 บาท 

656,355.14 บาท 

รับจริง 3513 คัน 
คางรับ 2733 คัน - 405,600.00 บาท 

7.รายไดดอกเบี้ยรับ   
    เงินกู 

1,500,000 บาท 
1,638,435.50 บาท 

89,270.45 บาท 
1,638,435.50 บาท 

89,270.45 บาท 
รับจริง 
คางรับ 

- 227,705.95 บาท 

8.รายไดดอกเบี้ยรับเงิน 
   ฝากธนาคาร 

300,000 บาท 
482,163.45 บาท 

19,170.10 บาท 
482,163.45 บาท 
19,170.10 บาท 

รับจริง 
คางรับ 

- 201,333.55 บาท 

9.รายไดดอกเบี้ยปรับ    
    ลาชา 

100,000 บาท 122,225.00 บาท 122,225.00 บาท 
 

- 22,225.00 บาท 

10.รายไดอื่น 50,000 บาท 1,121.28 บาท 1,121.28 บาท  48,878.72 บาท - 
11.รายไดหนี้สูญรับคืน 200,000 บาท 434,657.60 บาท 434,657.60 บาท  - 234,657.60 บาท 

รวมหมวดรายได 7,730,000 บาท 9,763,443.38 บาท 9,307,087.30 บาท  48,878.72 บาท 2,082,322.10 บาท 



 
 
 

หมวดการใชทุนตามขอบังคับและระเบียบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  3.1.5  การดําเนินการดานบริการ ทางสหกรณไดมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงที่จะไมไดรับรายไดจากการใหบริการ
เขารวมเดินรถรายเดือน และรายไดคาบํารุงสหกรณรายป  สหกรณจึงไดมีการพิจารณาตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ รายได
คาบริการเขารวมเดินรถรายเดือน และรายไดคาบํารุงสหกรณรายป ที่ทางสหกรณยังไมไดรับชําระจากสมาชกิ  โดยมี
หลักเกณฑในการพิจารณาดังนี้   

 3.1.5.1 รายไดคาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับและไดต้ังคาเผื่อ 
 หนี้สงสัยจะสูญไวแลว ป 2553 -2554 จํานวน 20 ราย ไมมีการตั้งคางรับ 
 และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่ม    จํานวนเงิน    47,700.00  บาท 
 3.1.5.2 รายไดคาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับที่ไดมีการต้ังคางรับเพิ่ม 
 และตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เฉพาะคาเขารวมที่คางชําระของป 2554 
 มีจํานวน 19 ราย     จํานวนเงิน    13,200.00  บาท 
 3.1.5.3 รายไดคาบํารุงสหกรณรายปคางรับ ไดต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 จากสมาชิกที่ขาดการติดตอกับสหกรณเกินกวา 5 ป 
 มีจํานวน 13 ราย     จํานวนเงิน    18,600.00  บาท 

รวมคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากรายไดคาบริการคางรับที่ต้ังเพิ่ม จํานวนเงิน    31,800.00  บาท 
 
สําหรับเดือน ธันวาคม 2555 สหกรณฯ สามารถเรียกเก็บรายไดคาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับที่ต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะ

สูญไว ระหวางงวดบัญชี ป 2553-2554 และ ไดบันทึกเปนรายไดเฉพาะธุรกิจเพื่อคํานวณกําไรขาดทุนสําหรับเดือน ธันวาคม 2555 
เรียบรอยแลว ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

รายการ 
จํานวน 

ตามประมาณการ 
ป 2555 

จํานวน 
ที่เกิดขึ้นจริง 
ป 2555 

จํานวน 
งบประมาณ 
คงเหลือ 

จํานวน 
ใชเกิน 

งบประมาณ 
1.หมวดทุนเพื่อการศึกษา 
   และอบรม 

300,000.00 บาท 64,480.00 บาท 235,520.00 บาท - 

2.หมวดทุนเพื่อสาธารณ 
   ประโยชน 

400,000.00 บาท 182,096.00 บาท 217,904.00 บาท - 

3.หมวดทุนเพื่อสวัสดิการ 
สมาชิก - พนักงาน 

200,000.00 บาท 71,600.00 บาท 128,400.00 บาท - 

รวมหมวดทุนสะสม ฯ 900,000.00 บาท 318,176.00 บาท 581,824.00 บาท - 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.2  วิธีการตรวจสอบ 

         3.2.1  ตรวจดูเอกสารหลักฐานตาง ๆ  เชน  ใบเสร็จรับเงิน   หนังสือสัญญากู   รายงานการประชุม  ระเบียบ
ขอบังคับตาง ๆ 
         3.2.2  ตรวจสอบนับเงินสดคงเหลือ  หลักฐานแทนตัว  เชน  พัสดุคงเหลือ 
         3.2.3  ตรวจสอบการคํานวณการผานรายการทางบัญชี  การบันทึกบัญชีโดยวิธีสุม  การยืนยันยอด     การวิเคราะห  
การเปรียบเทียบ 
         3.2.4  ตรวจสอบใบสําคัญรบั  -  จาย  โดยวิธีสุม  
         3.2.5  การตรวจสอบการปฏิบัติงาน  โดยการสังเกต  และการสอบถาม 

 
3.3  ดานบัญชี 

3.3.1        เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีมีครบ 
3.3.2        การจัดทําบัญชียอยและทะเบียนตาง ๆถูกตองตรงตามบัญชีคุมยอด 
3.3.3        มีการปรับปรุงบันทึกบัญชี ณ. วันสิ้นป ตามเกณฑเงินคงคาง 
3.3.4 มีการบันทึกบัญชีต้ังสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากรายไดบริการที่ยังคงคางรับอยู  โดยพิจารณา 
 ถึงความเพียงพอในความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้น  

 
3.4 ดานการเงิน 

เงินสดคงเหลือในมือ 
จากการตรวจนับเงินสดคงเหลือ  หลักฐานแทนตัวเงินกับสมุดเงินสดรับ-จาย ประจําวัน   ปรากฏวา ณ.วันที่ 

31 ธันวาคม2555   มียอดเงินสดในมือ จํานวน 90,674.25 บาท   
                       เงินฝากธนาคาร 

       รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีดังนี้ 
      ธนาคาร ยูโอบี-กระแสรายวัน สาขายอยถนนพระรามหก                     จํานวน                  3,603.33   บาท 
      ธนาคารธนชาติ–กระแสรายวัน สาขาบางขุนนนท                                 จํานวน                 1,000.00   บาท 

ลําดับ ช่ือสมาชิก 
เลขที่ 
สมาชิก 

รถ 
No. 

จํานวนเงิน 
คาเขารวม 
ที่ไดรับคืน 

 รายไดคาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับ    

1 นายวิชาญ  ออนดี 1627 1033 2,300.00 บาท 
2 นายบุญเสร็จ  แกนนาคํา 1662 1101 300.00 บาท 
3 นายจันดี  สุดบางกุง 1814 1266 300.00 บาท 
4 นายจิรเดช  มุงเพียรดี 2077 1520 300.00 บาท 

 รวมรับคืนคาเขารวมเดินรถรายเดือน   3,200.00 บาท 



      ธนาคาร ธกส – ออมทรัพย สาขา จตุจักร            จํานวน                 9,130.37   บาท 
      ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพย สาขาเซ็นทรัล ปนเกลา                          จํานวน             223,352.88   บาท 
      ธนาคารยูโอบี–ออมทรัพย สาขายอยถนนพระรามหก                       จํานวน               35,175.31   บาท 
      ธนาคารออมสิน–ออมทรัพย สาขาบางพลัด                                         จํานวน               16,809.05   บาท 
      ธนาคารธนชาติ-ออมทรัพย สาขาบางขุนนนท                                       จํานวน          2,080,519.52   บาท 
      ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพยอัลตรา สาขาบางขุนนนท                       จํานวน          9,040,972.11    บาท 
      ธนาคารธนชาติ - เงินฝากประจํา  สาขาบางขุนนนท                              จํานวน          5,000,000.00   บาท 
       รวมเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น                                                                     จํานวน       16,410,562.57   บาท 

 
3.5  ดานสินเชื่อ         

3.5.1   สหกรณ ฯ ไดใหสมาชิกกูยืมเงินประเภทเงินกูสามัญ เพื่อวัตถุประสงคในการซอมรถ หรือจัดหาอุปกรณใน
การประกอบอาชีพ อัตราดอกเบี้ย  15% ตอป   จํานวนรวมทั้งสิ้น 36 ราย ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

ลูกหนี้เงินกูสามัญ ยกมา  1 ธันวาคม 2555  (38 ราย)  จํานวน    955,794.68  บาท 
หัก   สมาชิกปดยอดเงินกู ในเดือน ธันวาคม 2555(2 ราย)  จํานวน       -  4,893.42  บาท 

  หัก   รับชําระปกติ ในเดือน ธันวาคม 2555    จํานวน   - 53,629.83  บาท 
  ลูกหนี้เงินกูสามัญ ยกไป 31 ธันวาคม 2555 (36 ราย)              จํานวน      897,271.43  บาท 
 
 ซึ่งจํานวนลูกหนี้เงินกูสามัญคงเหลือจํานวน 36 ราย  ไดมีการแบงประเภทลูกหนี้ ดังนี้ 
 ลูกหนี้เงินกูระยะสั้น 11 ราย คือการกูเงินภายในระยะเวลา 1-12 งวด      
  - ที่ครบกําหนดชําระภายในป 2551-2554     มีจํานวน 34,452.87   บาท 
  - ที่ครบกําหนดชําระภายในป 2555        มีจํานวน 18,542.76   บาท 
  - ที่ครบกําหนดชําระภายในป 2556        มีจํานวน        144,729.15   บาท       197,724.78   บาท 
  หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ          - 34,452.87   บาท 
  รวม ลูกหนี้เงินกูสามัญระยะสั้น                        163,271.91   บาท 
 ลูกหนี้เงินกูระยะปานกลาง 25 รายคือการกูเงินภายในระยะเวลา 1-24 งวด  
  - ที่ครบกําหนดชําระภายในป 2554        มีจํานวน         49,890.12   บาท 
  - ที่ครบกําหนดชําระภายในป 2555        มีจํานวน       187,526.68   บาท 
  - ที่ครบกําหนดชําระภายในป 2556        มีจํานวน       395,769.26   บาท 
  - ที่ครบกําหนดชําระเกินกวาป 2556        มีจํานวน         66,360.59   บาท    699,546.65   บาท 
  หัก  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ        -322,571.42   บาท 
  รวมลูกหนี้เงินกูสามัญระยะปานกลาง        376,975.23   บาท 
 รวมลูกหนี้เงินกูสามัญ 36 ราย         มีจํานวน                    897,271.43   บาท 
 รวมคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ                        มีจํานวน    -357,024.29   บาท 
 คงเหลือลูกหนี้เงินกูสามัญสุทธิ 36 ราย                       มีจํานวน     540,247.14   บาท 
 



ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สหกรณไดมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้เงินกูสามัญและดอกเบี้ยเงินกูที่คาง
ชําระ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ลูกหนี้เงินกูสามัญในสวนของเงินตน 
1.  ลูกหนี้เงินกูสามัญที่ครบกําหนดชําระภายในป 2555 และยังคงคางชําระอยูและไดต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวแลว 

และมียอดคงเหลือยกมา มีรายละเอียดดังนี้ 
             ลูกหนี้เงินกูสามัญที่ครบกําหนดสัญญาแลวและตั้งคาเผื่อหนี้สงสัย 
             จะสูญไวในป 2551-2554    จํานวนเงิน       84,342.99   บาท  
2      ลูกหนี้เงินกูสามัญที่ครบกําหนดชําระในป 2555 และคางชําระ ไดต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังรายละเอียดดังนี้ 
       2.1 ลูกหนี้เงินกูสามัญที่คางชําระและสัญญาสิ้นสุดแลวในป 2555ไดต้ัง 
             คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนยอดที่คาง จํานวน 6 ราย จํานวนเงิน       62,300.07   บาท 
       2.2 ลูกหนี้เงินกูที่คางชําระและสัญญาสิ้นสุดแลวในป 2555 และได 
             ชําระบางบางสวนในเดือน ม.ค.56 ไดต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
             เต็มจํานวนยอดที่คาง หักที่ชําระมาบางสวน จํานวน 1 ราย จํานวนเงิน         3,209.85   บาท 
       2.3 ลูกหนี้เงินกูที่คางชําระเกินกวา 6 เดือน และสัญญาสิ้นสุด 
             ภายในป 2556 - 2557 ไดต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็ม 
             จํานวนยอดที่คาง มีจํานวน 3 ราย   จํานวนเงิน     109,565.14   บาท 
       2.4 ลูกหนี้เงินกูที่คางชําระไมเกินกวา 6 เดือน และสัญญาสิ้นสุด 
             ภายในป 2556 – 2557 ไดต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ 
             ยอดที่คางในป 2555 เต็มตามจํานวนที่คาง และสําหรับยอด 
             ที่ยังไมถึงกําหนดชําระ จะตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว อัตรา 
             50 % ของยอดที่ยังไมถึงกําหนดชําระ โดยพิจารณาจาก 
             พฤติกรรมการติดตอชําระเงินกูใหกับสหกรณที่จะลาชาเสมอ  
             มีจํานวน 4 ราย     จํานวนเงิน       97,606.24   บาท 
รวมลูกหนี้เงินกูสามัญที่ต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่ม  จํานวนเงิน     272,681.30   บาท  
ลูกหนี้เงินกูสามัญในสวนดอกเบี้ยคางรับ 
1.  ลูกหนี้เงินกูสามัญที่ครบกําหนดชําระภายในป 2555 ซึ่งยังคงคางชําระอยูและไดต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ

ดอกเบี้ยเงินกูคางรับไวแลว และมียอดคงเหลือยกมา    จํานวนเงิน     19,659.49   บาท 
2      ลูกหนี้เงินกูที่ครบกําหนดชําระในป 2555 และคงคางชําระ ไดมีการต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับดอกเบี้ยเงินกู

คางรับ ดังรายละเอียดดังนี้ 
2.1  ดอกเบี้ยเงินกูที่บันทึกคางรับสําหรับเงินกูที่ครบกําหนดชําระ 
      และสัญญาสิ้นสุดแลวในป 2555ไดต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
      เพิ่ม มีจํานวน 5 ราย     จํานวนเงิน     1,619.97   บาท 
2.2 ดอกเบี้ยเงินกูที่บันทึกคางรับสําหรับเงินกูที่คางชําระ 
      ไมเกิน 6 เดือน โดยมีพฤติกรรมการติดตอชําระเงินกู 
      ใหกับสหกรณ ที่จะลาชาเสมอ มีจํานวน 2 ราย  จํานวนเงิน       234.78   บาท 



2.3  ดอกเบี้ยเงินกูที่บันทึกคางรับสําหรับเงินกูที่คางชําระ 
      ไมเกิน 6 เดือน โดยมีพฤติกรรมการติดตอชําระเงินกู 
      ใหกับสหกรณ ที่จะลาชาเสมอแตมีติดตอชําระดอกเบี้ย 
      พรอมเงินตนบางสวน ในเดือน ม.ค.56  มีจํานวน 2 ราย 
      ไมมีการต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับดอกเบี้ยคางรับ จํานวนเงิน            -        บาท 
2.4  ลูกหนี้เงินกูที่คางชําระเกินกวา 6 เดือน และสัญญาสิ้นสุด 
       ภายในป 2556 - 2557 ไมมีการบันทึกดอกเบี้ยคางรับไว 
       เพราะคาดวาการเรียกชําระจะมีโอกาสที่จะไมไดรับการชําระ 
       และไมมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ มีจํานวน 3 ราย  จํานวนเงิน           -          บาท    
รวมดอกเบี้ยคางรับที่ต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่ม  จํานวนเงิน                  1,854.75   บาท 
 
ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีลูกหนี้เงินกูสามัญที่ครบกําหนดชําระแลวแตยังคงคางชําระอยู มีจํานวนทั้งสิ้น 27 ราย ดังนี้ 
  เงินตน    จํานวน   274,753.94  บาท 
  ดอกเบี้ย   จํานวน     57,874.36  บาท 
  รวมเงินตนและดอกเบี้ย จํานวน   332,628.30  บาท 
 
ลูกหนี้เงินกูสามัญในสวนของเงินตนที่คางชําระ ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2555 คิดเปนจํานวน 30.62 % ของยอดลูกหนี้เงินกู

สามัญทั้งหมด และมีอัตราเงินตนที่คางชําระเพิ่มขึ้นจากเดือน พฤศจิกายน 2555 จํานวน 8.09 % โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากการตรวจสอบงบการเงิน ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2555  พบวาลูกหนี้เงินกูสามัญที่ทางสหกรณไดต้ังคาเผื่อหนี้สงสัยจะ

สูญในสวนของเงินตนและดอกเบี้ยไวต้ังแตงวดบัญชี ป 2551 ,2552 ,2553 และ2554 นั้น  ปรากฏวา  ไมมีสมาชิกมาชําระ 
 

3.5.2 สหกรณ ฯ ไดใหสมาชิกกูยืมเงินประเภทเงินกูพิเศษ(เงินกูระยะยาว) คงเหลือ เปนจํานวน 64 ราย เพื่อ
วัตถุประสงคในการซื้อรถยนตแท็กซี่  สําหรับเดือน  ธันวาคม 2555   ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 

จํานวน 
งวด 

จํานวน 
สมาชิก 

จํานวน 
สัญญา 

จํานวน 
เงินตน 

จํานวน 
ดอกเบี้ย 

จํานวน 
รวม 

1 7 ราย 7 สัญญา 22,319.77 บาท 1,580.23 บาท 23,900.00 บาท 
2 6 ราย 6 สัญญา 27,593.24 บาท 1,606.76 บาท 29,200.00 บาท 
3 1 ราย 1 สัญญา 6,739.03 บาท 760.97 บาท 7,500.00 บาท 
6 1 ราย 1 สัญญา 12,849.90 บาท 2,150.10 บาท 15,000.00 บาท 
7 2 ราย 2 สัญญา 28,613.01 บาท 6,386.99 บาท 35,000.00 บาท 

18 1 ราย 1 สัญญา 33,545.08 บาท 11,454.92 บาท 45,000.00 บาท 
สัญญาครบกําหนด 9 ราย 9 สัญญา 143,093.92 บาท 33,934.38 บาท 177,028.30 บาท 

รวม 27 ราย 27 สัญญา 274,753.95 บาท 57,874.35 บาท 332,628.30 บาท 



ลูกหนี้เงินกูพิเศษยกมา 1 ธันวาคม 2555 (55 ราย)                     จํานวน                      19,822,809.09   บาท 
บวก  สมาชิกกูเพิ่มในเดือน ธันวาคม 2555 (10 ราย)                               จํานวน               6,300,000.00   บาท 
หัก   สมาชิกปดยอดเงินกู 1 ราย ในเดือน ธันวาคม 2555            จํานวน                 -  22,891.48   บาท 
หัก   รับชําระงวดปกติในเดือน ธันวาคม 2555            จํานวน                        - 958,545.32   บาท 
ลูกหนี้เงินกูพิเศษยกไป 31 ธันวาคม 2555 (64 ราย)               จํานวน                      25,141,372.29   บาท 

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ลูกหนี้เงินกูที่ครบกําหนดชําระภายใน ป 2555                จํานวน                 69,378.54     บาท 
ลูกหนี้เงินกูที่ครบกําหนดชําระภายใน ป 2556 จํานวน          12,363,368.27     บาท 
ลูกหนี้เงินกูที่ครบกําหนดชําระเกินกวา ป 2556                              จํานวน          12,708,625.48     บาท 
รวมลูกหนี้เงินกูพิเศษ 64 ราย                              จํานวน          25,141,372.29     บาท 
 

ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีลูกหนี้เงินกูพิเศษที่ครบกําหนดชําระแลวแตยังคงคางชําระอยู มีจํานวนทั้งสิ้น 3 ราย ดังนี้ 
  เงินตน    จํานวน      63,518.47  บาท 
  ดอกเบี้ย   จํานวน        5,481.53 บาท 
  รวมเงินตนและดอกเบี้ย จํานวน      69,000.00  บาท 
 

                ยอดที่คางชําระสมาชิกไดชําระภายในวันที่ 2 และ 3 มกราคม 2556 เรียบรอยแลว 
ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สหกรณไมมีการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้เงินกูระยะยาวและดอกเบี้ยเงินกูที่คางชําระ 
 

3.6 ดานการลงทุน   
สหกรณยังไมไดมีการลงทุนอื่นเพิ่มเติม 

 
3.7  ดานทุน 

3.7.1  ทุนเรือนหุน  ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

3.7.2 เงินสํารองและทุนสะสม  ณ.วันที่  31 ธันวาคม 2555 มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 

รายละเอียด จํานวนสมาชิก จํานวนหุน จํานวนเงิน 
ทุนเรือนหุนยกมาตนงวด 3,934 คน 2,003,570 หุน 20,035,700.00 บาท 
ลดลงเนื่องจากสมาชิกลาออกระหวางเดือน - 27 คน - 13,500 หุน - 135,000.00 บาท 
เพิ่มขึ้นเนื่องจากสมาชิกเขาใหมระหวางเดือน 34 คน 17,000 หุน 170,000.00 บาท 
สหกรณฯมีทุนเรือนหุนยกไปสิ้นเดือน 3,941 คน 2,007,070 หุน 20,070,700.00 บาท 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
      เงินสํารองและทุนสะสมรวมยกมา      16,716,996.51    บาท 
      หัก    เงินสํารองและทุนสะสมรวมยกไป    -16,607,900.51    บาท 
      เงินสํารองและทุนสะสมรวมลดลง                                        109,096.00    บาท 

 
เงินทุนสํารองเละเงินทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบที่ลดลง จํานวน 109,096.00 บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 
 
เงินทุนสะสมเพิ่มขึ้น เนื่องจากไดรับเงินสนับสนุนเพื่อเปนคาใชจายในงานทําดีเพื่อพอเนื่องในวันเฉลิมพระชนม 
พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วันที่ 5 ธันวาคม 2555 ดังนี้ 

      จากหางหุนสวนจํากัด  จงเจริญมอเตอร    จํานวนเงิน     2,000.00  บาท 
  รวมเงินที่ไดรับการสนับสนุนนําสมทบเงินทุนสํารอง  จํานวนเงิน             2,000.00  บาท  

หัก เงินทุนสะสมที่ลดลง 
 1.    จายจากทุนสาธารณะประโยชนเพื่อเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรม 

                ทําดีเพื่อพอในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
    1.1 คาจัดทํากลองรับบริจาค จํานวนเงิน 73,000.00  บาท 
    1.2 คาพาหนะรวมแถลงขาว จํานวนเงิน   6,000.00  บาท 
    1.3 คาใชจายอื่นในการดําเนินการ จํานวนเงิน 19,096.00  บาท จํานวนเงิน           98,096.00  บาท 

2. จายจากทุนสาธารณะประโยชนเพื่อรวมทูลเกลาถวาย 
               ในการจัดงานวันที่ 5 ธันวาคม 2555ที่กรมการขนสงทางบก   จํานวนเงิน             3,000.00  บาท 

3. จายจากทุนสาธารณะประโยชนเพื่อรวมสมทบเปนทุน 
การศึกษาบุตรธิดาของผูขับขี่รถรับจางสาธารณะ-รถแท็กซี่ 
จํานวน 10 ทุนๆละ 1,000.00 บาทในการจัดงานวันที่ 5 ธันวาคม 
2555 กับกรมการขนสงทางบก     จํานวนเงิน           10,000.00  บาท 

รายการ ยอดยกมา 
รายการที่ 
เพิ่มขึ้น 

รายการที่ 
ลดลง 

ยอดยกไป 

ทุนสํารอง 8,469,490.54 บาท - - 8,469,490.54 บาท 
ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 1,550,000.00 บาท - - 1,550,000.00 บาท 
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 1,350,000.00 บาท - - 1,350,000.00 บาท 
ทุนเพื่อศึกษาดูงานสหกรณเครือขาย 
และประชุมนอกสถานที่ 

500,000.00 บาท - - 500,000.00 บาท 

ทุนเพื่อการศึกษาและอบรม 1,862,949.48 บาท - - 1,862,949.48 บาท 
ทุนสาธารณะประโยชน 1,222,460.99 บาท 2,000.00 บาท 111,096.00 บาท 1,113,364.99 บาท 
ทุนสวัสดิการสมาชิก 927,860.00 บาท - - 927,860.00 บาท 
ทุนสวัสดิการพนักงาน 834,235.50 บาท - - 834,235.50 บาท 

รวม 16,716,996.51 บาท 2,000.00 บาท 111,096.00 บาท 16,607,900.51 บาท 



        รวมเงินทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบที่ใชไป  จํานวนเงิน          111,096.00  บาท 
    
รวมเงินทุนสํารองและเงินทุนสะสมที่ลดลง    จํานวนเงิน          109,096.00  บาท  

 
4. รายการปรับปรุงและขอแนะนํา   -  ไมมี 
 
5. เร่ืองอื่นๆ     - ไมมี 
 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
 
 

 
                                                                                                             พัทธธีรา  เลิศฤทธิระบิล 
ที่อยู  171   ถนนลาดพราววังหิน                    (นางพัทธธีรา      เลิศฤทธิระบิล) 
แขวงลาดพราว  เขตลาดพราว  กรุงเทพ ฯ              ผูตรวจสอบกิจการ 
โทร. 0-2931-7111    
วันที่เขียนรายงานการตรวจสอบ 
วันที่  22 มกราคม 2556   


