รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณแท็กซี่สุวรรณภูมิ จํากัด
ประจําเดือน ธันวาคม 2556
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณแท็กซี่สุวรรณภูมิ จํากัด
ตามที่ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2556 เมื่อวันอาทิตยที่ 7 เมษายน 2556 ไดเลือกตั้งขาพเจาเปน ผู
ตรวจสอบกิจการสหกรณแท็กซี่ สุวรรณภูมิ จํากัด สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ขาพเจาไดเขาตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ ฯ ประจําเดือน ธันวาคม 2556 ระหวางวันที่ 8-14 มกราคม 2557 จึงขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการโดย
สรุปดังนี้
1. การตรวจสอบดานการดําเนินงาน
1.1 วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1.1.1 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
1.1.2 เพื่อตรวจสอบผลการดําเนินงานวาการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ เปนไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ
ระเบียบนายทะเบียน ขอบังคับสหกรณ ระเบียบสหกรณ และมติที่ประชุม
1.2 ขอบเขตการตรวจสอบ
1.2.1 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
1.2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณ
1.2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ตามพ.ร.บ.สหกรณ ระเบียบนายทะเบียน ขอบังคับ ระเบียบสหกรณ
และมติที่ประชุม
1.2.4 ตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงาน และงบประมาณที่กําหนดไว
1.3 ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ
1.3.1 การตรวจสอบดานการเงิน
วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
- เพื่อตรวจวามีการปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการเงิน และมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุม
- เพื่อตรวจวามีการอนุมัติรายการจายโดยผูมีอํานาจโดยถูกตอง
- เพื่อตรวจวามีเอกสารทางดานการเงินครบถวนถูกตอง
- เพื่อตรวจวามีความถูกตองและมีอยูจริงของเงินสดและเงินฝากธนาคาร
- เพื่อตรวจวารายได/คาใชจายบันทึกบัญชีครบถวนตามความจริง และเปนไปตามงบประมาณ
ขอบเขตการตรวจสอบ
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับ-จาย ทุกรายการ
- ตรวจสอบวามีการอนุมัติการจายโดยผูมีอํานาจทุกรายการ
- ตรวจสอบและตรวจนับเงินสดคงเหลือตรงกับรายงาน
- ตรวจสอบยอดคงเหลือเงินฝากธนาคารกับสมุดเงินฝากธนาคาร

ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ
เงินสดในมือ
สหกรณมีเงินสดคงเหลือ ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จํานวน 5,572.25 บาท เปนจํานวนที่ถูกตองตรงตามบัญชี
และอยูในความรับผิดชอบของ นางสาวบุญศรี โพธิสาร ตําแหนงผูจัดการสหกรณ
เงินฝากธนาคาร
สหกรณมียอดเงินฝากธนาคารตามบัญชีถูกตองตรงกับสมุดเงินฝากของธนาคาร ดังนี้
ธนาคาร ยูโอบี-กระแสรายวัน สาขายอยถนนพระรามหก
จํานวน
9,412.48 บาท
ธนาคารธนชาติ–กระแสรายวัน สาขาบางขุนนนท
จํานวน
1,000.00 บาท
ธนาคาร ธกส – ออมทรัพย สาขา จตุจักร
จํานวน
9,130.37 บาท
ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพย สาขาเซ็นทรัล ปนเกลา
จํานวน
623,196.94 บาท
ธนาคารยูโอบี–ออมทรัพย สาขายอยถนนพระรามหก
จํานวน
63,109.95 บาท
ธนาคารออมสิน–ออมทรัพย สาขาบางพลัด
จํานวน
17,054.89 บาท
ธนาคารธนชาติ-ออมทรัพย สาขาบางขุนนนท
จํานวน
303,957.05 บาท
ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพยอัลตรา สาขาบางขุนนนท
จํานวน 13,553,498.87 บาท
ธนาคารธนชาติ - เงินฝากประจํา สาขาบางขุนนนท
จํานวน
5,000,000.00 บาท
รวมเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
จํานวน 19,580,360.55 บาท
สรุปและขอสังเกตจากการตรวจสอบ พบวา
- เงินสดคงเหลือตามรายงานในแตละวัน การเก็บรักษาวงเงินไมมีเกินกวาที่ผูจัดการไดรับการอนุมัติใหเก็บ
รักษาไดในวงเงินไมเกิน 150,000.- บาท
- เอกสารและรายละเอียดการรับ-จายมีครบถวนทุกรายการ มีการลงนามอนุมัติจายทุกรายการ
1.3.2 การตรวจสอบดานบัญชี
สรุปและขอสังเกตจากการตรวจสอบ พบวา
- เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีมีครบ
- มีการจัดทํารายละเอียด บัญชียอยและทะเบียนตาง ๆถูกตองตรงตามบัญชีคุมยอด
- ในระหวางเดือนไมมีการปรับปรุงบันทึกบัญชี ตามเกณฑเงินคงคาง อาจจะมีบางในกรณีที่เกี่ยวของกับ
ภาษีมูลคาเพิ่ม
1.3.3 การตรวจสอบดานการดําเนินงานในสวนสมาชิก
โดยสรุปจํานวนสมาชิกของสหกรณ ณ.วันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

สมาชิกยกมาจากงวดบัญชีกอ น
เพิ่มการปรับปรุงสมาชิกลาออกนับ
จํานวนเกินในเดือน เม.ย ,มิ.ย ,ก.ค.55
รวมสมาชิกยกมาหลังปรับปรุง
สมาชิกลาออกระหวางงวดบัญชี
สมาชิกถึงแกกรรมระหวางงวดบัญชี
สมาชิกเขาใหมระหวางงวดบัญชี
สมาชิกยกไปงวดบัญชีถัดไป

ประมาณ
การ
สําหรับ
ป 2556
3,949 คน
3,949 คน
150 คน
450 คน
4,249 คน

จํานวน
สะสมจริง
ม.ค- ธ.ค.56

จํานวน
สะสมจริง
ม.ค- ธ.ค.55

3,941 คน

3,690 คน

8 คน
3,949 คน
324 คน
3 คน
414 คน
4,036 คน

3,690 คน
392 คน
2 คน
653 คน
3,949 คน

ธ.ค.2556

4,043 คน

ธ.ค.2555

3,942 คน

4,043 คน
15 คน
8 คน
4,036 คน

3,942 คน
27 คน
34 คน
3,949 คน

สรุปและขอสังเกตจากการตรวจสอบ พบวาในเดือน ธันวาคม 2556 มีสมาชิกลาออกมีจํานวนมากกวาสมาชิก
ที่เขาใหม สมาชิกที่ลาออก จํานวน 15 คน มีเหตุผล 3 กรณีคือ
1. โอนรถออกไปเปนรถเขียวเหลือง จํานวน 10 ราย
2. โอนขายตอใหสมาชิกใหมและเกา จํานวน 3 ราย
3. โอนออกเปนรถบาน จํานวน 2 ราย
1.3.4 การตรวจสอบดานการดําเนินงานตามแผนงาน
- การเติบโตทางธุรกิจโดยรวมของสหกรณฯในระยะเวลา 12 เดือนของป 2556 เมื่อเทียบกับป 2555พบวา
รายละเอียด
ปริมาณธุรกิจเงินกู
ปริมาณธุรกิจบริการ
รวมปริมาณธุรกิจ

ม.ค.- ธ.ค.2555
ม.ค.- ธ.ค.2556 การเติบโตทางธุรกิจ คิดเปน เทา
21,086,000.00 บาท 15,427,200.00 บาท -5,658,800.00 บาท ลดลง 0.27 เทา
6,397,985.16 บาท 5,901,738.67 บาท
-496,246.49 บาท ลดลง 0.08 เทา
27,483,985.16 บาท 21,328,938.67 บาท -6,155,046.49 บาท ลดลง 0.22 เทา

หรือ%
-26.84
-7.76
-22.40

1.3.5 การตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน
โดยสรุป ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายละเอียด
สินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
ทุนเรือนหุน
ทุนสํารองเพื่อการ
ดําเนินงาน
ทุนสะสมตาม
ขอบังคับและระเบียบ
รายไดจากการ
ดําเนินงาน
คาใชจายจากการ
ดําเนินงาน
คาใชจายในการจัดซื้อ
ทรัพยสิน
กําไรสุทธิสะสม
คิดเปนเปอรเซ็นตจาก
เงินลงทุน
หรือ

ประมาณการ
สําหรับ
ป 2556

ผลการดําเนินงานสรุปจากงบดุลและงบกําไรขาดทุนดังนี้

ม.ค.- ธ.ค.2556

ม.ค.-ธ.ค.2555

21,570,700.00 บาท

33,819,184.89 บาท
12,458,198.84 บาท
1,210,148.45 บาท
20,485,450.00 บาท

30,496,532.60 บาท
12,814,048.05 บาท
1,048,139.24 บาท
20,070,700.00 บาท

ทรัพยสิน,หนี้สิน
ป 2556
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
จาก ธ.ค.2555
3,322,652.29 บาท
(355,849.21) บาท
162,009.21 บาท
414,750.00 บาท

-

9,081,451.44 บาท

8,469,490.54 บาท

611,960.90 บาท

7.23%

-

10,622,361.63 บาท

8,138,409.97 บาท 2,483,951.66 บาท

30.52%

8,844,000.00 บาท

8,503,509.12 บาท

8,998,896.50 บาท

(495,387.38) บาท

(5.5)%

4,391,400.00 บาท

3,625,536.91 บาท

3,415,055.60 บาท

210,481.31 บาท

6.16%

50,000.00 บาท

16,500.00 บาท

-

16,500.00 บาท

100%

4,452,600.00 บาท

4,877,972.21 บาท

5,583,840.90 บาท

20.64 %

23.81%

27.82 %

-

-

2.06 บาทตอหุน

2.38 บาทตอหุน

2.78 บาทตอหุน

-

-

%ที่เพิ่ม/
(ลด)
10.9%
(2.78)%
15.46%
2.07%

(705,868.69) บาท (12.64)%

สรุปและขอสังเกตจากการตรวจสอบ
สหกรณไดดําเนินการสหกรณตามแผนงานและงบประมาณที่ไดนําเสนอตอที่ประชุมใหญของสหกรณ ทําใหผลการ
ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว
2. การตรวจสอบดานการดําเนินธุรกิจ
2.1 วัตถุประสงคการตรวจสอบ
- เพื่อทราบวามีการกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจในแตละดานไวอยางเหมาะสมและไดปฏิบัติตาม
ระเบียบที่กําหนดไว
- เพื่อทราบวามีระบบการควบคุมภายในของแตละธุรกิจเหมาะสมและไดปฏิบัติตามที่กําหนดไว
- เพื่อตรวจสอบวาในแตละธุรกิจมีความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ
- เพื่อตรวจสอบวามีการอํานวยประโยชนใหแกสมาชิก

2.2 ขอบเขตการตรวจสอบ
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของ
- ตรวจสอบหนังสือกูเงินระยะสั้น หนังสือกูเงินระยะปานกลาง และการค้ําประกันในธุรกิจเงินกู
- สอบทานการควบคุมภายในและการกําหนดระเบียบปฏิบัติ
- ตรวจสอบการบันทึกบัญชี
- ตรวจสอบประสิทธิภาพในการเก็บหนี้และการติดตามหนี้ที่คางสง
2.3 ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ
2.3.1 ธุรกิจสินเชื่อ- เงินกูสามัญ
สหกรณไดใหสมาชิกกูยืมเงินประเภทเงินกูสามัญ เพื่อวัตถุประสงคในการซอมรถ หรือจัดหาอุปกรณในการ
ประกอบอาชีพ อัตราดอกเบี้ย 15% ตอป จํานวนรวมทั้งสิ้น 28 สัญญา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ลูกหนี้เงินกูสามัญ ยกมา 1 ธันวาคม 2556 (29 สัญญา)
จํานวน 754,274.41 บาท
หัก ปดยอดงวดปกติ ในเดือน ธันวาคม 2556 (1 สัญญา)
จํานวน - 5,565.99 บาท
หัก รับชําระปกติ ในเดือน ธันวาคม 2556
จํานวน - 51,640.20 บาท
ลูกหนี้เงินกูสามัญ ยกไป 31 ธันวาคม 2556 (28 สัญญา)
จํานวน 697,068.22 บาท
ซึ่งจํานวนลูกหนี้เงินกูสามัญคงเหลือจํานวน 28 สัญญา ไดมีการแบงประเภทลูกหนี้ ดังนี้
ลูกหนี้เงินกูระยะสั้น 12 สัญญา คือการกูเงินภายในระยะเวลา 1-12 งวด
ครบกําหนดและคางชําระภายในป 2556
มีจํานวน
57,835.96 บาท
ครบกําหนดชําระภายในป 2557
มีจํานวน
171,058.51 บาท
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
มีจํานวน
- 34,452.87 บาท
รวม ลูกหนี้เงินกูสามัญระยะสั้น
194,441.60 บาท
ลูกหนี้เงินกูระยะปานกลาง 16 สัญญาคือการกูเงินภายในระยะเวลา 1-24 งวด
- ที่ครบกําหนดชําระภายในป 2556
มีจํานวน 197,465.29 บาท
- ที่ครบกําหนดชําระภายในป 2557
มีจํานวน 213,958.62 บาท
- ที่ครบกําหนดชําระเกินกวาป 2557
มีจํานวน 56,749.84 บาท
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้เงินกูสามัญระยะปานกลาง
รวมลูกหนี้เงินกูสามัญ 28 สัญญา
มีจํานวน
รวมคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
มีจํานวน
คงเหลือลูกหนี้เงินกูสามัญสุทธิ 28 สัญญา
มีจํานวน

468,173.75 บาท
-132,382.76 บาท
335,790.99 บาท
697,068.22 บาท
-166,835.63 บาท
530,232.59 บาท

ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีลูกหนี้เงินกูสามัญที่ครบกําหนดชําระแลวแตยังคงคางชําระอยู มีจํานวนทั้งสิ้น 19 ราย ดังนี้
เงินตน
ดอกเบี้ย
รวมเงินตนและดอกเบี้ย

จํานวน
จํานวน
จํานวน

255,301.25 บาท
44,888.52 บาท
300,189.77 บาท

ลูกหนี้เงินกูสามัญในสวนของเงินตนที่คางชําระ ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คิดเปนจํานวน 36.63 % ของยอดลูกหนี้เงินกู
สามัญทั้งหมด และมีอัตราเงินตนที่คางชําระเพิ่มขึ้นจากเดือน พฤศจิกายน 2556 จํานวน 5.21 %
ลูกหนี้เงินกูสามัญที่คางชําระมีรายละเอียดดังนี้
จํานวน
จํานวน จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
งวด
สมาชิก สัญญา
เงินตน
ดอกเบี้ย
รวม
1
4 ราย 4 สัญญา 8,338.29 บาท 1,661.71 บาท 10,000.00 บาท
2
5 ราย 5 สัญญา 33,574.14 บาท 2,225.86 บาท 35,800.00 บาท
6
1 ราย 1 สัญญา 14,356.35 บาท
643.65 บาท 12,500.00 บาท
8
1 ราย 1 สัญญา 19,941.87 บาท
58.13 บาท 20,000.00 บาท
สัญญาครบกําหนด 8 ราย 8 สัญญา 179,090.60 บาท 40,299.17 บาท 219,389.77 บาท
รวม
19 ราย 19 สัญญา 255,301.25 บาท 44,888.52 บาท 300,189.77 บาท

จากการตรวจสอบงบการเงิน ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2556 พบวาลูกหนี้เงินกูสามัญที่ทางสหกรณไดตั้งสํารองคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญในสวนของเงินตนและดอกเบี้ยไวตั้งแตงวดบัญชี ป 2551 ,2552 ,2553,2554 และ2555 นั้น ปรากฏวา ทางสหกรณฯ
สามารถเรียกเก็บไดดังนี้

ลําดับ

ชื่อสมาชิก

เลขที่
สมาชิก

จํานวน
เงินตน

จํานวน
ดอกเบี้ย

1
2

ลูกหนี้ที่คางชําระเกินกวากําหนด
นายฉลอง ทั่งแดง
นายณัฐกิตติ์ ถาวร
รวมรับคืนลูกหนี้ที่คางชําระเกินกําหนด

3911
2793

2,331.01 บาท
250.99 บาท
2,582.00 บาท

-

รวม
2,331.01 บาท
250.99 บาท
2,582.00 บาท

หนี้สงสัยจะสูญจํานวนขางตนที่ไดรับคืนมา สหกรณไดนําไปรวมเปนรายไดในสวนของรายไดเฉพาะธุรกิจเพื่อการ
คํานวณกําไรขาดทุนประจําเดือน ธันวาคม 2556 เรียบรอยแลว

2.3.2 ธุรกิจสินเชื่อ- เงินกูพิเศษ
สหกรณไดใหสมาชิกกูยืมเงินประเภทเงินกูพิเศษ(เงินกูระยะยาว)
เพื่อวัตถุประสงคในการซื้อรถยนตแท็กซี่
จํานวนรวมทั้งสิ้น ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจํานวน 69 ราย ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
ลูกหนี้เงินกูพิเศษยกมา 1 ธันวาคม 2556 (71 สัญญา)
หัก ปดยอดงวดปกติ ในเดือน ธันวาคม 2556 (2 สัญญา)
หัก รับชําระงวดปกติในเดือน ธันวาคม 2556
ลูกหนี้เงินกูพิเศษยกไป 31 ธันวาคม 2556 (69 สัญญา)
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
ลูกหนี้เงินกูที่ครบกําหนดชําระภายใน ป 2556
ลูกหนี้เงินกูที่ครบกําหนดชําระภายใน ป 2557
ลูกหนี้เงินกูที่ครบกําหนดชําระเกินกวา ป 2557
รวมลูกหนี้เงินกูพิเศษ 69 ราย

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

26,366,592.72
- 45,776.54
-1,188,380.36
25,132,435.82
40,165.20
12,726,565.13
12,365,705.49
25,132,435.82

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีลูกหนี้เงินกูพิเศษที่ครบกําหนดชําระแลวแตยังคงคางชําระอยู มีจํานวนทั้งสิ้น 2 ราย ดังนี้
เงินตน
จํานวน
40,165.20 บาท
ดอกเบี้ย
จํานวน
1,584.80 บาท
รวมเงินตนและดอกเบี้ย
จํานวน
41,750.00 บาท
ยอดที่คางชําระสมาชิกไดชําระภายในวันที่ 2 มกราคม 2557 เรียบรอยแลว
สรุปและขอสังเกตและคําแนะนําในการตรวจสอบธุรกิจสินเชื่อ
- เงินกูที่สัญญาครบกําหนดตามสัญญาแลวจํานวน 8 สัญญา
ไดมีการสงเรื่องดําเนินการทางกฎหมายแลว 3 ราย จํานวนเงินตน
125,374.27 บาท
ไดปดบัญชีแลวในวันที่ 2 มกราคม 2557
1 ราย จํานวนเงินตน
1,244.95 บาท
ไดดําเนินการแจงใหมาทําสัญญารับสภาพหนี้ 2 ราย จํานวนเงินตน
46,783.40 บาท
ติดตอยังไมได
2 ราย จํานวนเงินตน
5,687.98 บาท
รวมทั้งหมด
จํานวนเงินตน 179,090.60 บาท
- เพื่อลดอัตราเสี่ยงหนี้สูญของเงินกูสามัญ ทางสหกรณจะมีการอนุมัติเงินกูสามัญ โดยกําหนดนโยบายใหมี
ผูค้ําประกันรายละ 2 คน
- ธุรกิจสินเชื่อที่มีการวางแผนการดําเนินธุรกิจไว ไดดําเนินตามแผนงานไปแลวดังนี้
แผนการใหสมาชิกกู-เงินกูระยะสั้นจํานวนเงิน 500,000.00 บาท มีการอนุมัติแลวจํานวนเงิน 442,000.00 บาท
แผนการใหสมาชิกกู-เงินกูระยะปานกลางจํานวนเงิน 700,000.00บาท มีการอนุมัติแลวจํานวนเงิน 435,200.00 บาท
แผนการใหสมาชิกกู-เงินกูพิเศษ จํานวนเงิน 20,000,000.00บาท มีการอนุมัติแลวจํานวนเงิน 14,550,000.00 บาท
แผนการรับชําระดอกเบี้ยเงินกู -ดอกเบี้ยคางรับปกอน จํานวนเงิน 100,000.00 บาท รับชําระมาแลว 89,270.45 บาท

แผนการรับชําระดอกเบี้ยเงินกู –ดอกเบี้ยป2556 จํานวนเงิน 2,000,000.00 บาท รับชําระมาแลว 1,933,345.32 บาท
2.3.3 ธุรกิจบริการ
- การดําเนินงานทางดานการบริการของสหกรณ ในเดือน ธันวาคม 2556 มีสมาชิกที่ประสงคนํารถเขา
รวมกับสหกรณ โดยสหกรณไดดําเนินการจัดหานิติบุคลอื่นใหสมาชิกเชาซื้อรถแท็กซี่ และนํารถเขารวมกับสหกรณ
จํานวน 9 ราย โดยสหกรณไดรับชําระรายไดคาบริการแรกเขาและคาบํารุงสมาชิกทั้งสิ้น จํานวนเงิน 26,729.02 บาท
- ธุรกิจบริการมีการวางแผนการดําเนินธุรกิจไว และสหกรณไดดําเนินงานตามแผนงาน ณ.วันที่ 31 ธันวาคม
2556 ดังนี้
1. แผนการเพิ่มรถแท็กซี่ – รับสมาชิกเขารวมเดินรถใหม จํานวน 450 คัน มีสมาชิกเขารวมแลว จํานวน 421 คัน
2. แผนการรับชําระคาบริการเขารวมเดินรถรายเดิน
- คาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับของยอดยกมาจํานวน 2,700 คัน รับชําระมาแลว จํานวน 2,679 คัน และ
มีจํานวนคงคาง 80 คัน คิดเปนจํานวนเดือนที่คางรวมทั้งหมด 857 เดือน
- คาเขารวมเดินรถรายเดือนป 2556 จํานวน 3,200 คัน รับชําระมาแลว จํานวน 3,636 คัน โดยเปนการรับ
ชําระเปนรายไดของป 2556 จํานวน 3,636 คัน และในจํานวนนี้ไดรับลวงหนาของป 2557ดวย จํานวน
324 คัน คิดเปนจํานวนเดือนที่รับลวงหนา 1268 เดือน
สรุปและขอสังเกต คาเขารวมเดินรถรายเดือนสามารถเรียกเก็บไดตามเปาหมาย
3. การตรวจสอบดานการจัดหาทุนและการใชทุนสะสม
3.1 วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
3.1.1 เพื่อใหทราบวามีการกําหนดและปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับสมาชิก ทุนเรือนหุน และเงินทุนตางๆ
เปนไปตามขอบังคับ และระเบียบสหกรณ
3.1.2 มีการจายเงินปนผลเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ และมติที่ประชุมใหญ
3.1.3 มีสมาชิกถือหุนอยูจริงตามที่ปรากฏในทะเบียนหุน
3.2 ขอบเขตการตรวจสอบ
3.2.1 ตรวจสอบหลักฐานการรับเงินคาหุนและการผานรายการไปสมุดประจําวัน/สมุดเงินสดและสมุด
รายวัน /สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
3.2.2 ตรวจสอบหลักฐานการจายคืนคาหุน มีการอนุมัติจากผูมีอํานาจที่ไดรับมอบหมาย และการผานรายการ
บัญชีไปยังสมุดตางๆ
3.2.3 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจาย เงินปนผล เงินทุนตางๆ และปฏิบัติตามระเบียบอยางถูกตอง

3.3 ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ
3.3.1

ทุนเรือนหุน จากการตรวจสอบ ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด
จํานวนสมาชิก จํานวนหุน
จํานวนเงิน
ทุนเรือนหุนยกมาตนงวด
4,043 คน 2,052,045 หุน 20,520,450.00 บาท
ลดลงเนื่องจากสมาชิกลาออกระหวางเดือน
- 15 คน
- 7,500 หุน
-75,000.00 บาท
เพิ่มขึ้นเนื่องจากสมาชิกเขาใหมระหวางเดือน
8 คน
4,000 หุน
40,000.00 บาท
สหกรณฯมีทุนเรือนหุนยกไปสิ้นเดือน
4,036 คน 2,048,545 หุน 20,485,450.00 บาท
สรุปและขอสังเกต และคําแนะนํา
การลาออกของสมาชิกไดรับการอนุมัติจากรองประธานกรรมการสหกรณ สมาชิกที่ลาออกไมมีหนี้สินคงคาง
และไมติดภาระค้ําประกันสมาชิกรายใด ในสวนของการบันทึกบัญชี มีการบันทึกบัญชีครบถวนตรงตามเอกสารการจายและตรง
ตามทะเบียนหุนและบัญชีคุม
3.3.2
รายการ

เงินทุนสํารองและทุนสะสมอื่น จากการตรวจสอบ ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียดดังนี้
รายการที่
เพิ่มขึ้น
9,072,201.44 บาท 9,250.00 บาท
1,800,000.00 บาท
1,600,000.00 บาท
ยอดยกมา

รายการที่
ลดลง
-

ยอดยกไป

ทุนสํารอง
9,081,451.44 บาท
ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ
1,800,000.00 บาท
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
1,600,000.00 บาท
ทุนเพื่อศึกษาดูงานสหกรณเครือขาย
700,730.00 บาท
700,730.00 บาท
และประชุมนอกสถานที่
ทุนเพื่อการศึกษาและอบรม
2,225,191.14 บาท
2,225,191.14 บาท
ทุนสาธารณะประโยชน
1,592,364.99 บาท
16,000.00 บาท 1,576,364.99 บาท
ทุนสวัสดิการสมาชิก
1,447,840.00 บาท
3,000.00 บาท 1,444,840.00 บาท
ทุนสวัสดิการพนักงาน
1,275,235.50 บาท
1,275,235.50 บาท
รวม
19,713,563.07 บาท 9,250.00 บาท 19,000.00 บาท 19,703,813.07 บาท
เงินสํารองและทุนสะสมรวมยกมา
หัก เงินสํารองและทุนสะสมรวมยกไป
เงินสํารองและทุนสะสมรวมลดลง

19,713,563.07 บาท
-19,703,813.07 บาท
9,750.00 บาท

เงินทุนสํารองเละเงินทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบที่ลดลง จํานวน 9,750.00 บาท มีรายละเอียดดังนี้
เงินทุนสํารองเพิ่มขึ้น
เนื่องจากการลดยอดเงินรอจายคืนคาหุนที่คงคางอยูในสวนหนี้สิน
ของสหกรณ โดยมีสมาชิกที่ขาดการติดตอตั้งแต ป 2545 ซึ่งมีระยะ
เวลาครบ 10 ป ไมมีสมาชิกทานใดมาติดตอขอรับคืน มีทั้งสิ้นจํานวน 37 ราย
ถือหุนรายละ 25 หุน
รวมเงินทุนสํารองและเงินทุนสะสมที่เพิ่มขึ้น
หัก เงินทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบที่ลดลง
1. จายจากทุนสาธารณะประโยชนเพื่อเปนทุนบุตร-ธิดาของ
ผูขับขี่รถรับจางสาธารณะ-รถแท็กซี่จํานวน 10 ทุนๆละ 1,000.00 บาท
ในการจัดงานวันที่ 5 ธันวาคม 2556 กับกรมการขนสงทางบก
2. จายจากทุนสาธารณะประโยชนเพื่อรวมทูลเกลาถวาย
ในการจัดงานวันที่ 5 ธันวาคม 2556 กับกรมการขนสงทางบก
3. จายจากทุนสาธารณะประโยชนเปนคาพาหนะรวมงานเปด
โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุในชวงเทศกาลปใหม กับกองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล ณ.ลานพระบรมรูปทรงมาใหกับสมาชิกที่เขารวม
โครงการจํานวน 10 คน
4. จายจากทุนสวัสดิการสมาชิกเปนเงินรางวัลแท็กซี่ดีเดน
จากการชวยเหลือสังคมใหกับนายวีระพงษ สารพล
รวมเงินทุนสํารองและเงินทุนสะสมที่ลดลง
รวมเงินทุนสํารองและเงินทุนสะสมที่ลดลง

จํานวนเงิน
จํานวน

9,250.00 บาท
9,250.00 บาท

จํานวนเงิน

10,000.00 บาท

จํานวนเงิน

3,000.00 บาท

จํานวนเงิน

3,000.00 บาท

จํานวนเงิน
จํานวนเงิน

3,000.00 บาท
19,000.00 บาท

จํานวนเงิน

9,750.00 บาท

4. การตรวจสอบดานการบริหารทั่วไป
4.1 ตรวจสอบการใชงบประมาณบริหารงาน
วัตถุประสงคของการตรวจสอบ เพื่อใหการบริหารจัดการและการดําเนินธุรกิจ เปนไปอยางเหมาะสม โดยการใช
งบประมาณบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ

ผลการตรวจสอบ
4.1.1 การวิเคราะหและการควบคุมคาใชจาย เปนการวิเคราะห การใชจายตั้งแต รอบบัญชี 1 มกราคม 2556 ถึง รอบ
บัญชี 31 ธันวาคม 2556 เปรียบเทียบกับงบประมาณรายจาย ประจําป 2556

รายการ

ประมาณการ
รายจาย

หมวดเงินเดือน
1,884,400.00 บาท
หมวดคาตอบแทน
842,000.00 บาท
หมวดคาใชสอย
1,405,000.00 บาท
หมวดคาวัสดุ
200,000.00 บาท
หมวดคาสาธารณูปโภค
50,000.00 บาท
หมวดครุภัณฑ
50,000.00 บาท
หมวดคาบริหารสินเชื่อและการลงทุน
10,000.00 บาท
รวม
4,441,400.00 บาท

รายจายที่เกิด
ขึ้นจริง
ม.ค.56-ธ.ค.56
1,950,130.00 บาท
743,185.00 บาท
814,987.77 บาท
96,498.64 บาท
18,735.50 บาท
16,500.00 บาท
2,000.00 บาท
3,642,036.91 บาท

ประมาณการ
รายจาย
คงเหลือ
- 65,730.00 บาท
98,815.00 บาท
590,012.23 บาท
103,501.36 บาท
31,264.50 บาท
33,500.00 บาท
8,000.00 บาท
799,363.09 บาท

สรุป การบริหารงานภายใตงบประมาณรายจายป 2556 พบวา หมวดเงินเดือน มีการจายจริงเกินกวางบประมาณ
เนื่องจาก
1. เงินเดือนประจําเดือน ม.ค.- มี.ค.56 ไดจายตามอัตราเงินเดือนเดิม ป 2555 ไมมีการปรับอัตราตกเบิก มี
จํานวนที่ไมไดจาย 20,300.00 บาท
2. ในระหวางป 2556 ไดมีเจาหนาที่ ลาออก 2 ตําแหนง และมีการจางใหม 3 ตําแหนง ไมมีการตั้งประมาณ
รายจายไว มีจํานวนที่จายเกิน 86,030.00 บาท

4.1.2 การวิเคราะหและเปรียบเทียบในความสามารถในการดําเนินธุรกิจกับการประมาณการรายรับ ตั้งแต รอบบัญชี 1
มกราคม 2556 ถึง รอบบัญชี 31 ธันวาคม 2556
ประมาณการรายรับ
รายการ

รายไดคาสมาชิกแรกเขา
รายไดคาบํารุงสมาชิกรายป-รับจริง

จํานวน
หนวย
450 คน
4020 คน

จํานวน
เงินรวม
VAT
90,000
804,000

รายไดคาบํารุงสมาชิกรายป-คางรับ

รายไดคาเขารวมเดินรถแรกเขา
รายไดคาเขารวมเดินรถรายเดือน-รับจริง

450 คน
42,000 เดือน

1,350,000
4,200,000

รายไดคาเขารวมเดินรถรายเดือน-คางรับ
รายไดดอกเบี้ยรับเงินกูส มาชิก-รับจริง

-

1,800,000

-

300,000

-

100,000
200,000
8,844,000

รายไดดอกเบี้ยรับเงินกูส มาชิก-คางรับ
รายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร-รับจริง
รายไดดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร-คางรับ

รายไดดอกเบี้ยปรับลาชา
รายไดหนี้สูญรับคืน
รวม

รายรับที่เกิดขึ้นจริง
ม.ค.56 – ธ.ค.56
จํานวน
จํานวน
หนวย
เงินรวม
VAT
414 คน
82,800
3440 คน
688,200
910 คน
182,000
421 คน
1,263,000
35,354 เดือน 3,535,400
6,462 เดือน 646,200
1,933,345
93,793
386,141
21,409
32,771
206,643
9,071,702

รายรับสูง
กวาประมาณการ
จํานวน จํานวน
หนวย
เงินรวม
VAT

910 คน

6,462 ด

-

-

รายรับต่ํา
กวาประมาณการ
จํานวน
จํานวน
หนวย
เงินรวม
VAT
36 คน
7,200
580 คน
115,800

182,000

646,200
133,345
93,793
86,141
21,409
6,643
1,169,531

29 คน
6,646 เดือน

87,000
664,600

-

-

-

-

-

67,229
941,829

สรุป การประมาณการรายรับเปนการประมาณการที่รวมรายไดที่คางรับจากสมาชิก ดังนั้น
1. รายรับที่รับจริงจึงมียอดที่ต่ํากวาประมาณการ จํานวน
941,829.00 บาท
2. รายรับที่คางรับจึงมียอดที่สูงกวาประมาณการ จํานวน
1,169,531.00 บาท
4.2 ตรวจสอบนโยบายการบัญชีที่สําคัญ
วัตถุประสงคของการตรวจสอบ เพื่อใหการบริหารจัดการและการดําเนินธุรกิจ เปนไปอยางเหมาะสม มีการปฏิบัติที่
ถูกตอง กิจการของสหกรณแสดงผลการดําเนิน และฐานะการเงินเปนไปตามหลักการที่รับรองโดยทั่วไป และถูกตองตาม
มาตรฐานการบัญชี
ผลการตรวจสอบ
4.2.1 ในการดําเนินธุรกิจสินเชื่อ สหกรณไดมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับเงินกูและดอกเบี้ยในจํานวนที่
เพียงพอสําหรับผลขาดทุน โดยมีรายละเอียดในการพิจารณาดังนี้

- สมาชิกที่คางชําระเงินกูและสัญญาไดครบกําหนดแลว จะตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มตามจํานวนหนี้ที่
คางชําระ
จํานวน
สัญญา

คาเผื่อหนี้สงสัย คาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ – เงินตน จะสูญ – ดอกเบี้ย

2 สัญญา
1 สัญญา
3 สัญญา

34,452.87 บาท
3,437.87 บาท
37,890.74 บาท

15,335.89 บาท
250.07 บาท
15,585.96 บาท

4 สัญญา 129,190.88 บาท
1 สัญญา 10,764.03 บาท
4 สัญญา 139,954.91 บาท
7 สัญญา 177,845.65 บาท

4,323.60 บาท
6,889.49 บาท
11,213.09 บาท
26,799.05 บาท

รายละเอียด
เงินกูสามัญระยะสั้น
ยอดยกมาคงเหลือ
ตั้งเพิ่มสําหรับป 2556
รวมยอดที่ตั้งทั้งหมด
เงินกูสามัญระยะปานกลาง
ยอดยกมาคงเหลือ
ตั้งเพิ่มสําหรับป 2556
สัญญาเดิม
รวมยอดที่ตั้งทั้งหมด
รวมทั้งสิ้น

- สมาชิกที่คางชําระเงินกูและสัญญายังไมครบกําหนด จะตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มตามจํานวนหนี้ที่
คางชําระ เนื่องจากสมาชิกผิดนัดชําระหนี้เกินกวาสามเดือน
รายละเอียด

จํานวน
สัญญา

คาเผื่อหนี้สงสัย คาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ – เงินตน จะสูญ – ดอกเบี้ย

เงินกูสามัญระยะปานกลาง
ยอดยกมาคงเหลือ
2 สัญญา 3,191.88 บาท
ตั้งเพิ่มสําหรับป 2556
1 สัญญาเดิม 2 สัญญา 33,241.51 บาท
รวมยอดที่ตั้งทั้งหมด
3 สัญญา 36,433.39 บาท

701.79 บาท
701.79 บาท

4.2.2 ในการดําเนินธุรกิจบริการ สหกรณไดมีการบันทึกบัญชีรายไดจากการใหบริการตามเกณฑพึงรับพึงจาย และมี
การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในจํานวนที่เพียงพอตอผลขาดทุนอันอาจจะเกิดขึ้น โดยมีหลักเกณฑดังนี้
รายไดคาบํารุงสมาชิกรายป
สหกรณมียอดคาบํารุงสมาชิกรายปคางรับยกมาตนป
หัก สหกรณไดรับชําระมาระหวางป
คาบํารุงสมาชิกรายปคางรับยกมาคงเหลือ
บวก บันทึกคาบํารุงสมาชิกรายปคางรับ ณ.31 ธ.ค.56
คาบํารุงสมาชิกรายปคางรับทั้งสิ้น

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

282,400.00 บาท
123,200.00 บาท
159,200.00 บาท
182,000.00 บาท
341,200.00 บาท

นโยบายการบัญชีในการบันทึกรายไดคาบํารุงรายปคางรับดังนี้
1. สมาชิกที่คางชําระคาบํารุงตั้งแตป 2546-2554 มีจํานวน 13 ราย จํานวนเงิน 18,600.00 บาท สหกรณไมไดบันทึก
รายไดคาบํารุงสมาชิกรายปที่คางรับ สําหรับป 2555 และ ป 2556 เพิ่ม แตไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มตามจํานวนการคาง
ชําระ เมื่อป 2555 เรียบรอยแลว ในจํานวนสมาชิก 13 รายนี้ เปนสมาชิกที่มีรถเขารวมกับสหกรณเพียง 1 รายเทานั้น
2. สมาชิกที่คางชําระคาบํารุงตั้งแตป 2546-2555 มีจํานวน 3 ราย จํานวนเงิน 1,800.00 บาท และไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญไวเต็มตามจํานวนการคางชําระ ในป 2556เรียบรอยแลว แตสหกรณไมไดบันทึกรายไดคาบํารุงสมาชิกรายปที่คางรับ
สําหรับ ป 2556 เพิ่มเนื่องจาก
2.1 สมาชิก 2 รายไดมีการสงเรื่องในการดําเนินทางกฎหมาย เนื่องคางชําระเงินกูสหกรณและทางสหกรณยัง
ไมไดมีมติที่ประชุมใหออกจากสหกรณ เพราะสมาชิกยังมีรถแท็กซี่ที่นํามาเขารวมกับสหกรณอยู
2.2 สมาชิก 1 ราย มีปญหาในการถูกดําเนินคดีในเรื่องอื่นที่ไมเกี่ยวของกับสหกรณ และมีรถแท็กซี่ที่นํามาเขา
รวมกับสหกรณอยูและไดถูกทางราชการอายัดไวเปนของกลางในการดําเนินคดี
3. สมาชิกที่คางชําระคาบํารุงตั้งแตป 2551-2555 มีจํานวน 5 ราย จํานวนเงิน 3,800.00 บาท และไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญไวเต็มตามจํานวนการคางชําระ ในป 2556เรียบรอยแลว แตสหกรณไมไดบันทึกรายไดคาบํารุงสมาชิกรายปที่คางรับ สําหรับ
ป 2556 เพิ่มเนื่องจากสมาชิกไมมีรถแท็กซี่เขารวมกับสหกรณ และสมาชิกถือหุนในสหกรณ ตั้งแต 25 หุน ถึง 50 หุนเทานั้น
รายไดคาเขารวมเดินรถรายเดือน
สหกรณมียอดคาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับยกมาตนป
จํานวน
774,200.00 บาท
หัก สหกรณไดรับชําระมาระหวางป
จํานวน
688,500.00 บาท
คาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับยกมาคงเหลือ
จํานวน
85,700.00 บาท
บวก บันทึกคาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับ ณ.31 ธ.ค.56
จํานวน
646,200.00 บาท
คาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับทั้งสิ้น
จํานวน
731,900.00 บาท
นโยบายในการบันทึกรายไดคาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับมีดังนี้
1. สมาชิกที่คางชําระคาเขารวมเดินรถรายเดือนยกมา มีจํานวนทั้งสิ้น 105 ราย คิดเปนจํานวนเดือนที่คางชําระ 857 เดือน
ในจํานวนนี้มีสมาชิกจํานวน 25 ราย ไดมีการบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มตามจํานวนที่คางชําระถึงปบัญชี 2554 จํานวนเงิน
58,900.00 บาท ในจํานวน 25 รายนี้ สหกรณไมมีการบันทึกรายไดคาเขารวมรายเดือนคางรับสําหรับป 2555 และ 2556
2. สมาชิกที่คางชําระคาเขารวมเดินรถรายเดือนยกมา มีจํานวนทั้งสิ้น 105 ราย มีสมาชิกจํานวน 80 ราย ไดมีการบันทึก
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มตามจํานวนที่คางชําระถึงปบัญชี 2555 จํานวนเงิน 26,800.00 บาท และสหกรณไมมีการบันทึกรายได
คาเขารวมรายเดือนคางรับสําหรับป 2556 ซึ่งสมาชิกคางชําระตลอดปบัญชี แตถาสมาชิกในจํานวนนี้ไดชําระคาเขารวมเดินรถ
รายเดือนของปที่ไมมีการบันทึกรายไดคางรับไว สหกรณจะบันทึกเปนรายไดในปที่มีการรับชําระ
3. สหกรณไดมีการบันทึกคาเขารวมเดินรถรายเดือนที่คางชําระสําหรับป 2556 จํานวน 2,204 ราย คิดเปนจํานวนเดือนที่
คางชําระ 6,462 เดือน และไมมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับคาเขารวมเดินรถรายเดือนที่คางชําระทั้งหมด ในป 2556

5. เรื่องอื่นๆ จากขอเสนอและแนะนําในสวนของเงินรอจายคืนคาหุนที่คงคางอยูในสวนหนี้สินของสหกรณ สําหรับสมาชิกที่
เขาในป 2545 ทางสหกรณไดลดยอดหนี้สินของสหกรณ และนําไปเพิ่มในสวนของเงินทุนสํารองของสหกรณไดในวันสิ้นรอบ
บัญชี ป 2556 เรียบรอยแลว และไดแสดงรายงานอยูในสวนของการตรวจสอบดานการจัดหาทุนและการใชทุนสะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ที่อยู 171 ถนนลาดพราววังหิน
แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพ ฯ
โทร. 0-2931-7111
วันที่เขียนรายงานการตรวจสอบ
วันที่ 16 มกราคม 2557

พัทธิ์วิรา นวสุขสมบรณ
(นางพัทธิ์วิรา นวสุขสมบูรณ )
ผูตรวจสอบกิจการ

