
รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณแท็กซ่ีสุวรรณภูมิ  จํากัด 

ประจําเดือน มกราคม 2555 

 
เรียน    คณะกรรมการดําเนินการสหกรณแท็กซี่สุวรรณภูมิ จํากัด 
 

        ขาพเจาไดเขาตรวจสอบกิจการของสหกรณ ฯ ประจําเดือน มกราคม 2555   เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2555   
และขอเสนอผลการตรวจสอบงบการเงินโดยสรุปดังนี้ 
 

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 มกราคม 2555  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียด 

 
ป 2555 
อยูใน 
ระหวาง 

ประมาณการ 

จํานวน 
สะสมจริง 
ม.ค.55 

จํานวน 
สะสมจริง 
ม.ค.54 

ม.ค.2555 ม.ค.2554 

สมาชิกยกมาจากงวดบัญชีกอน 3,690 คน 3,690 คน 3,540 คน 3,690 คน 3,540 คน 
สมาชิกลาออกระหวางงวดบัญชี - - - - - 
สมาชิกถึงแกกรรมระหวางงวดบัญชี - - - - - 
สมาชิกเขาใหมระหวางงวดบัญชี - 24 คน 25 คน 24 คน 25 คน 
สมาชิกยกไปงวดบัญชีถัดไป 3,690 คน 3,714 คน 3,565 คน 3,714 คน 3,565 คน 



         3.1.2  ดานการดําเนินงาน  
                             โดยสรุป ณ.วันที่ 31 มกราคม 2555   สหกรณมีผลการดําเนินงานดังนี้ 
   

รายละเอียด 

อยูใน 
ระหวาง 
ประมาณ 
การ ป 2555 

จํานวนสะสมจริง 
ม.ค.2555 

จํานวนสะสมจริง 
ม.ค.2554 

ม.ค.2555 ม.ค.2554 

สินทรัพยหมุนเวียน -   31,477,432.26 บาท 27,805,249.69 บาท 
สินทรัพยไมหมุนเวียน -   7,349,664.07 บาท 7,237,138.67 บาท 
หนี้สินหมุนเวียน -   1,041,110.53 บาท 948,855.28 บาท 
หนี้สินไมหมุนเวียน -   - - 
ทุนเรือนหุน -   18,877,450.00 บาท 18,115,950.00 บาท 
ทุนสํารองเพื่อการดําเนินงาน -   7,277,066.42 บาท 6,415,065.18 บาท 
ทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบ -   6,547,085.97 บาท 5,598,082.17 บาท 
รายไดจากการดําเนินงาน - 434,896.49 บาท 439,024.49 บาท 434,896.49 บาท 439,024.49 บาท 
คาใชจายจากการดําเนินงาน - 295,299.20 บาท 208,621.00 บาท 295,299.20 บาท 208,621.00 บาท 
กําไรสุทธิ - 139,597.29 บาท 230,403.49 บาท 139,597.29 บาท 230,403.49 บาท 
คิดเปนเปอรเซ็นตจากเงินลงทุน - 0.74 % 1.27 % 0.74 % 1.27 % 
หรือ - 0.07 บาทตอหุน 0.13 บาทตอหุน 0.07 บาทตอหุน 0.13 บาทตอหุน 

 
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 มกราคม 
2555   มียอดเงินสดในมือ จํานวน 7,404.50 บาท   

       เงินฝากธนาคาร 
       รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร ณ.วันที่ 31 มกราคม 2555 มีดังนี้ 
      ธนาคาร ยูโอบี-กระแสรายวัน สาขายอยถนนพระรามหก                     จํานวน                11,416.30   บาท 
      ธนาคารไทยพาณิชย–กระแสรายวัน สาขาแมกไม                                 จํานวน                68,707.00   บาท 
      ธนาคารธนชาติ–กระแสรายวัน สาขาบางขุนนนท                                 จํานวน                 1,000.00   บาท 
      ธนาคาร ธกส – ออมทรัพย สาขา จตุจักร            จํานวน                 9,149.98   บาท 
      ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพย สาขาเซ็นทรัล ปนเกลา                          จํานวน             162,512.36   บาท 
      ธนาคารยูโอบี–ออมทรัพย สาขายอยถนนพระรามหก                       จํานวน             224,818.98   บาท 
      ธนาคารออมสิน–ออมทรัพย สาขาบางพลัด                                         จํานวน               16,568.20   บาท 
      ธนาคารธนชาติ-ออมทรัพย สาขาบางขุนนนท                                       จํานวน             851,683.04   บาท 
      ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพยอัลตรา สาขาบางขุนนนท                       จํานวน        14,007,522.73    บาท 
      ธนาคารอิสลาม – ออมทรัพย             จํานวน       3,620.00   บาท 
      ธนาคารอิสลาม - เงินฝากประจํา                                                             จํานวน         5,000,000.00   บาท 
       รวมเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น                                                                     จํานวน       20,356,998.59  บาท 

 
3.5  ดานสินเชื่อ         

3.5.1   สหกรณ ฯ ไดใหสมาชิกกูยืมเงินประเภทเงินกูสามัญ  อัตราดอกเบี้ย  15% ตอป   จํานวนรวมทั้งสิ้น 74 ราย ดัง
มีรายละเอียดดังนี้ 

 
ลูกหนี้เงินกูสามัญ ยกมา  1 มกราคม 2555  (78 ราย)  จํานวน 1,883,596.77   บาท 
บวก ลูกหนี้เงินกูเพิ่ม 4 ราย     จํานวน    200,000.00   บาท 

  หัก   รับชําระและปดยอด ในเดือน มกราคม 2555   จํานวน   - 285,812.22   บาท 
  ลูกหนี้เงินกูสามัญ ยกไป 31 มกราคม 2555 (74 ราย)                           จํานวน      1,797,784.55   บาท 
 
 ซึ่งจํานวนลูกหนี้เงินกูสามัญคงเหลือจํานวน 74 ราย  ไดมีการแบงประเภทลูกหนี้ ดังนี้ 
 ลูกหนี้เงินกูระยะสั้น 10 ราย คือการกูเงินภายในระยะเวลา 1-12 งวด      
  - ที่ครบกําหนดชําระภายในป 2555   มีจํานวน      234,761.97   บาท 
 ลูกหนี้เงินกูระยะปานกลาง 64 รายคือการกูเงินภายในระยะเวลา 1-24 งวด  
  - ที่ครบกําหนดชําระภายในป 2555   มีจํานวน   1,388,520.41   บาท 
  - ที่ครบกําหนดชําระเกินกวาป 2555   มีจํานวน      174,502.17   บาท 
 รวมลูกหนี้เงินกูสามัญ 74 ราย    มีจํานวน   1,797,784.55   บาท 

 



ณ.วันที่ 31 มกราคม 2555 มีลูกหนี้เงินกูสามัญที่ครบกําหนดชําระแลวแตยังคงคางชําระอยู มีจํานวนทั้งสิ้น 47 ราย ดังนี้ 
  เงินตน    จํานวน   385,891.35  บาท 
  ดอกเบี้ย   จํานวน     53,996.31  บาท 
  รวมเงินตนและดอกเบี้ย จํานวน   439,887.66  บาท 
ลูกหนี้เงินกูสามัญในสวนของเงินตนที่คางชําระณ.วันที่ 31 มกราคม 2555 คิดเปนจํานวน 21.58 % ของยอดลูกหนี้เงินกู

สามัญทั้งหมด  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.2 สหกรณ ฯ ไดใหสมาชิกกูยืมเงินประเภทเงินกูพิเศษ(เงินกูระยะยาว) คงเหลือ เปนจํานวน 44 ราย เพื่อ

วัตถุประสงคในการซื้อรถยนตแท็กซี่  สําหรบัเดือน  มกราคม 2555   ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
ลูกหนี้เงินกูพิเศษยกมา 1 มกราคม 2555 (44 ราย)                     จํานวน                      16,994,602.86   บาท 
หัก   รับชําระงวดปกติในเดือน มกราคม 2555            จํานวน                        - 931,615.24  บาท 
ลูกหนี้เงินกูพิเศษยกไป 31 มกราคม 2555 (44 ราย)                   จํานวน                     16,062,987.62   บาท 

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ลูกหนี้เงินกูที่ครบกําหนดชําระภายใน ป 2555                จํานวน            8,944,888.91     บาท 
ลูกหนี้เงินกูที่ครบกําหนดชําระเกินกวา ป 2555                              จํานวน            7,118,098.71     บาท 
รวมลูกหนี้เงินกูพิเศษ 44 ราย                              จํานวน          16,062,987.62     บาท 
 

ณ.วันที่ 31 มกราคม 2555 มีลูกหนี้เงินกูพิเศษที่ครบกําหนดชําระแลวแตยังคงคางชําระอยูจํานวน 2 งวดกับอีกบางสวน 
มีจํานวนทั้งสิ้น 1 ราย ดังนี้ 

 

จํานวน 
งวด 

จํานวน 
สมาชิก 

จํานวน 
สัญญา 

จํานวน 
เงินตน 

จํานวน 
ดอกเบี้ย 

จํานวน 
รวม 

1 10 ราย 10 สัญญา 23,839.58 บาท 2,860.42 บาท 26,700.00 บาท 
2 11 ราย 11 สัญญา 50,847.08 บาท 1,952.92 บาท 52,800.00 บาท 
3 10 ราย 10 สัญญา 69,471.99 บาท 4,928.01 บาท 74,400.00 บาท 
4 2 ราย 2 สัญญา 16,777.82 บาท 1,222.18 บาท 18,000.00 บาท 
5 1 ราย 1 สัญญา 10,409.11 บาท 2,090.89 บาท 12,500.00 บาท 
7 2 ราย 2 สัญญา 28,020.57 บาท 6,979.43 บาท 35,000.00 บาท 
8 1 ราย 1 สัญญา 18,724.40 บาท 1,275.60 บาท 20,000.00 บาท 
9 1 ราย 1 สัญญา 19,549.06 บาท 2,950.94 บาท 22,500.00 บาท 

10 1 ราย 1 สัญญา 13,149.11 บาท 2,850.89 บาท 16,000.00 บาท 
11 2 ราย 2 สัญญา 54,860.31 บาท 6,739.69 บาท 61,600.00 บาท 

สัญญาครบกําหนด 6 ราย 6 สัญญา 80,242.32 บาท 20,145.34 บาท 100,387.66 บาท 

รวม 47 ราย 47 สัญญา 385,891.35 บาท 53,996.31 บาท 439,887.66 บาท 



  เงินตน    จํานวน     36,770.44  บาท 
  ดอกเบี้ย   จํานวน          104.56  บาท 
  รวมเงินตนและดอกเบี้ย จํานวน     36,875.00  บาท 
 
ลูกหนี้เงินกูพิเศษในสวนของเงินตนที่คางชําระณ.วันที่ 31 มกราคม 2555 คิดเปนจํานวน 0.23 % ของยอดลูกหนี้เงินกู

พิเศษทั้งหมด   
 

จากการตรวจสอบงบการเงิน ณ.วันที่ 31 มกราคม 2555  พบวาลูกหนี้เงินกูที่ทางสหกรณไดต้ังสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญในสวนของเงินตนและดอกเบี้ยไวต้ังแตงวดบัญชี ป 2551 ,2552 ,2553 และ2554 นั้น  ปรากฏวาสําหรับเดือน มกราคม 2555 
ทางสหกรณฯ สามารถเรียกเก็บไดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ ช่ือสมาชิก 
เลขที่ 
สมาชิก 

จํานวน 
เงินตน 

จํานวน 
ดอกเบี้ย 

รวม 

 ลูกหนี้ท่ีครบตามสัญญา     
1 น.ส.ประไพ  ดวงพิบูลย 3960 20,640.01 บาท 150.51 บาท 20,790.52 บาท 
2 นายสุวรรณ  หลาวิโต 306 9,900.64 บาท 492.32  บาท 10,392.96 บาท 
3 นายสมเพ็ชร  ศิริจันทร 653 5,906.09 บาท 187.10 บาท 6,093.19 บาท 
 ลูกหนี้ท่ีชําระไมตรงตามกําหนด     

1 นายมนัสเทพ  หอมมาก 3697 9,075.89 บาท 348.64 บาท 9,424.53 บาท 
2 นายกงใจ  มูลสุวรรณ 507 2,433.99 บาท 19.84 บาท 2,453.83 บาท 
3 นายสมศักดิ์  วังหนองหวา 3595 4,054.59 บาท 370.11 บาท 4,424.70 บาท 
4 นางวารี  ออมสิน 3309 7,148.68 บาท 45.57 บาท 7,194.25 บาท 
5 นายพิทักษ  ไชยสันต 2945 3,984.20 บาท 281.05 บาท 4,265.25 บาท 
6 นายสมชาย  สาริการินทร 2821 2,163.40 บาท 42.70 บาท 2,206.10 บาท 
7 นายไพรัช  ขาวฤกษ 3822 6,073.54 บาท 446.46 บาท 6,520.00 บาท 
8 นางนราทิพย  กุลฐานวัฒน 4322 3,760.25 บาท 252.46 บาท 4,012.71 บาท 
9 นายเจษฎา  ศิลปสุวรรณ 3654 12,029.47 บาท 1,204.13 บาท 13,233.60 บาท 

10 นายประสิทธิ์  มนทอง 1551 2,957.97 บาท 485.10 บาท 3,443.07 บาท 
11 นายอรุณรัตน  พันธุมาตร 1229 7,938.49 บาท 277.30 บาท 8,215.79 บาท 
12 นายณัฐพล  ศรีสุภาเกษม 3020 7,634.18 บาท 464.33 บาท 8,098.51 บาท 

 ลูกหนี้เงินกูพิเศษ     

1 พล.ต.ประยูร  ดิษฐวิทย 4312 9,326.47 บาท 743.67 บาท 10,070.14 บาท 
 รวมรับคืนทั้งหมด  115,027.86 บาท 5,811.29 บาท 120,839.15 บาท 



  
3.6 ดานการลงทุน   

สหกรณยังไมไดมีการลงทุนอื่นเพิ่มเติม 
 

3.7 ดานทุน 
3.7.1 ทุนเรือนหุน  ณ.วันที่ 31 มกราคม 2555 

สหกรณ ฯ มีทุนเรือนหุนยกมาตนเดือน          3,690 คน จํานวน 1,875,745  หุน เปนจํานวนเงิน    18,757,450.00   บาท 
เพิ่มขึ้นเนื่องจากสมาชิกเขาใหมระหวางเดือน      24 คน จํานวน     12,000  หุน เปนจํานวนเงิน         120,000.00   บาท 
สหกรณ ฯ มีทุนเรือนหุนยกไปสิ้นเดือน          3,714 คน จํานวน1,887,745  หุน เปนจํานวนเงิน     18,877,450.00   บาท 

 
3.7.2    เงินสํารองและทุนสะสม  ณ.วันที่  31 มกราคม 2555 มีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     
      เงินสํารองและทุนสะสมรวมยกมา      13,836,152.39    บาท 
      หัก    เงินสํารองและทุนสะสมรวมยกไป    -13,824,152.39    บาท 
      เงินสํารองและทุนสะสมรวมลดลง                                          12,000.00    บาท 
 
เงินทุนสํารองเละเงินทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบที่ลดลง จํานวน 12,000.00 บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 

 
เงินทุนสํารองและเงินทุนสะสมที่ลดลง  เนื่องจาก  

1. จายจากทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อรวมเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรม 
 ศพคุณแมเซียะกี  แซกัวซึ่งเปนคุณแมของภรรยาทานที่ปรึกษาสหกรณ 
 คุณเดโช  เอี่ยมชีรางกูร และเปนสมาชิกเลขที่ 005 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 จํานวนเงิน   10,000.00  บาท 
 

รายการ ยอดยกมา 
รายการที่ 
เพิ่มขึ้น 

รายการที่ 
ลดลง 

ยอดยกไป 

ทุนสํารอง 7,277,066.42 บาท - - 7,277,066.42 บาท 
ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 1,480,000.00 บาท - - 1,480,000.00 บาท 
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 1,293,000.00 บาท - - 1,293,000.00 บาท 
ทุนเพื่อการศึกษาและอบรม 1,527,429.48 บาท - - 1,527,429.48 บาท 
ทุนสาธารณะประโยชน 824,960.99 บาท - - 824,960.99 บาท 
ทุนสวัสดิการสมาชิก 772,660.00 บาท - 12,000.00 บาท 760,660.00 บาท 
ทุนสวัสดิการพนักงาน 661,035.50 บาท - - 661,035.50 บาท 

รวม 13,836,152.39 บาท - 12,000.00 บาท 13,824,152.39 บาท 



2. จายจากทุนสวัสดิการสมาชิกเพื่อเปนสวัสดิการสมาชิกในงานแตงงาน 
 คุณพนิดา  กิตติกําพลรัตน สมาชิกเลขที่ 3230    จํานวนเงิน                2,000.00  บาท 
 
 รวมเงินทุนสํารองและเงินทุนสะสมที่ลดลง    จํานวนเงิน 12,000.00  บาท  
  
4. รายการที่ปรับปรุง     เปนรายการปรับปรุงจากการตรวจสอบบัญชี ของผูสอบบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ  ทําใหมีผลตองบ
การเงิน สําหรับงวดปบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ไดรายงานในที่ประชุมครั้งที่1/2555 ไปแลว  ดังมีรายละเอียดของการ
เปลี่ยนแปลงในงบการเงิน ดังนี้ 
 
1.ในรายงานงบกําไรขาดทุน สําหรับปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 
 กําไร(ขาดทุน)สุทธิรอการจัดสรร กอนการปรับปรุง จํานวน   4,943,424.65  บาท 
 บวก  คาเสื่อมราคาทรัพยสินคิดเกิน(ลดยอดคาใชจายลง) 
          ทําใหมีกําไรเพิ่มขึ้น    จํานวน          1,391.47   บาท 
 หัก    คาวัสดุบันทึกบัญชีนอยไป(เพิ่มยอดคาใชจาย) 
          ทําใหมีกําไรลดลง    จํานวน                         -   30.00    บาท  
 กําไร(ขาดทุน)สุทธิ รอการจัดสรรที่ปรับปรุงแลว  จํานวน   4,944,786.12   บาท 
 
2. ในรายงานงบดุล ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2554 
 สินทรัพยไมหมุนเวียน 
 อุปกรณเครื่องใชสํานักงาน – สุทธิ กอนปรับปรุง  จํานวน       55,671.72   บาท 
 บวก  คาเสื่อมราคาทรัพยสินคิดเกิน 
          ทําใหราคาทรัพยสินต่ํากวาความเปนจริง  จํานวน         1,391.47   บาท 
 อุปกรณเครื่องใชสํานักงาน – สุทธิ ที่ปรับปรุงแลว จํานวน       57,063.19   บาท  
 
 หนี้สินหมุนเวียน  
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น กอนการปรับปรุง   จํานวน     233,822.27   บาท 
 บวก   คาภาษีหักณ.ที่จายบันทึกไมครบ 
           ทําใหหนี้สินต่ํากวาความเปนจริง   จํานวน             30.00   บาท  
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น หลังการปรับปรุง   จํานวน    233,852.27   บาท  
 
 รายการปรับปรุงขางตน ไดนํามาบันทึกเปนยอดยกมาสําหรับการบันทึกบัญชี ประจําป 2555 แลว   
  
 
 
 
  



5. เร่ืองอื่นๆ    ไมมี 
 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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