รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ แท็กซี่สุวรรณภูมิ จํากัด
ประจําเดือน ธันวาคม 2559
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์แท็กซี่ สุวรรณภูมิ จํากัด
ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้าเป็ นผู้
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แท็กซี่ สุวรรณภูมิ จํากัด สําหรับปี ทางบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ข้าพเจ้าจึงได้ดาํ เนินการ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ฯ ประจําเดือน ธันวาคม 2559 ระหว่างวันที่ 13-20 มกราคม 2560 ข้าพเจ้าจึงขอเสนอผลการ
ตรวจสอบกิจการโดยสรุ ปดังนี้
1. การตรวจสอบด้ านการดําเนินงาน
1.1 วัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบ
1.1.1 เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
1.1.2 เพื่อตรวจสอบผลการดําเนินงานว่าการบริ หารงานของคณะกรรมการดําเนินการ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์
ระเบียบนายทะเบียน ข้อบังคับสหกรณ์ ระเบียบสหกรณ์ และมติที่ประชุม
1.2 ขอบเขตการตรวจสอบ
1.2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
1.2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อกําหนดของสหกรณ์
1.2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ ตามพ.ร.บ.สหกรณ์ ระเบียบนายทะเบียน ข้อบังคับ ระเบียบสหกรณ์
และมติที่ประชุม
1.2.4 ตรวจสอบการบริ หารของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงาน และงบประมาณที่กาํ หนดไว้
1.3 ผลการตรวจสอบและข้ อเสนอแนะ
1.3.1 การตรวจสอบด้านการเงิน
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
- เพื่อตรวจว่ามีการปฏิบตั ิตามระเบียบเกี่ยวกับการเงิน และมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุม
- เพื่อตรวจว่ามีการอนุมตั ิรายการจ่ายโดยผูม้ ีอาํ นาจโดยถูกต้อง
- เพื่อตรวจว่ามีเอกสารทางด้านการเงินครบถ้วนถูกต้อง
- เพื่อตรวจว่ามีความถูกต้องและมีอยูจ่ ริ งของเงินสดและเงินฝากธนาคาร
- เพื่อตรวจว่ารายได้/ค่าใช้จ่ายบันทึกบัญชีครบถ้วนตามความจริ ง และเป็ นไปตามงบประมาณ
ขอบเขตการตรวจสอบ
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับ-จ่าย ทุกรายการ
- ตรวจสอบว่ามีการอนุมตั ิการจ่ายโดยผูม้ ีอาํ นาจทุกรายการ
- ตรวจสอบและตรวจนับเงินสดคงเหลือตรงกับรายงาน
- ตรวจสอบยอดคงเหลือเงินฝากธนาคารกับสมุดเงินฝากธนาคาร
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ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
เงินสดในมือ
สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 99,016.00 บาท เป็ นจํานวนที่ถกู ต้องตรงตาม
บัญชี และอยูใ่ นความรับผิดชอบของ นางสาวบุญศรี โพธิสาร ตําแหน่งผูจ้ ดั การสหกรณ์
เงินฝากธนาคาร
สหกรณ์มียอดเงินฝากธนาคารตามบัญชี ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถูกต้องตรงกับสมุดเงินฝากของธนาคาร
ทั้งหมด 8 บัญชี ดังนี้
1. ธนาคารธนชาติ–กระแสรายวัน สาขาบางขุนนนท์
จํานวน
1,000.00 บาท
2. ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัล ปิ่ นเกล้า
จํานวน
356,830.01 บาท
3. ธนาคารยูโอบี–ออมทรัพย์ สาขาย่อยถนนพระรามหก
จํานวน
278,288.80 บาท
4. ธนาคารธนชาติ-ออมทรัพย์ สาขาบางขุนนนท์
จํานวน
1,415,782.71 บาท
5. ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพย์อลั ตร้า สาขาบางขุนนนท์
จํานวน 10,602,836.93 บาท
6. ธนาคารอิสลาม- ออมทรัพย์ สาขาสาทร#003-1-07083-3
จํานวน
12,270.94 บาท
7. ธนาคารอิสลาม- ออมทรัพย์ สาขาสาทร#003-1-08004-9
เพื่อรับโอนดอกเบี้ยเงินฝากประจํา
จํานวน
689,541.12 บาท
8. ธนาคารอิสลาม- ฝากประจํา สาขาสาทร
จํานวน 10,000,000.00 บาท
รวมเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
จํานวน 23,356,550.51 บาท
สรุ ปและข้อสังเกตจากการตรวจสอบ พบว่า
- การตรวจสอบเงินสดคงเหลือประจําวันพบว่าการเก็บรักษาเงินสดไม่เป็ นไปตามระเบียบสหกรณ์วา่ ด้วยการ
รับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน หมวด 3 ข้อ 26.1 ที่กาํ หนดให้เก็บรักษาเงินสดไว้ได้ไม่เกินวันละ 150,000.00 บาท เป็ น
จํานวน 3 วัน
1. ในวันศุกร์ที่ 23 และวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2559 โดยสหกรณ์ได้เบิกเงินสดจากธนาคารธนชาติสาขาบางขุน
นนท์ จํานวน 500,000.00 บาท เพื่อชดเชยวงเงินประจําวัน ที่กาํ หนดให้เก็บรักษาได้จากที่มียอดคงเหลือ ณ.วันที่ 22 และ
23 ธันวาคม 2559 ให้ครบ 150,000.00 บาท และในส่ วนที่เบิกเกินมาได้เก็บรักษาไว้ที่ท่านประธานที่ปรึ กษาสหกรณ์
เพื่อเตรี ยมจ่ายเป็ นค่าตอบแทนคณะกรรมการ , ที่ปรึ กษาสหกรณ์ และผูต้ รวจสอบกิจการในวันประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงาน วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 จํานวน 350,000.00 บาท
2. ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559 สหกรณ์ได้เบิกเงินสดจากธนาคารธนชาติสาขาบางขุนนนท์ จํานวน
750,000.00 บาท เพื่อจ่ายค่าตอบแทนพนักงานเจ้าหน้าที่ จํานวน 344,600.00 บาท และเตรี ยมไว้เพื่อจ่ายเงินเดือน,
ค่าบริ การพื้นที่ ประจําเดือน ธันวาคม 2559 ในวันที่ 29 ธันวาคม 2559
- เอกสารและรายละเอียดการรับ-จ่ายมีครบถ้วนทุกรายการ มีการลงนามอนุมตั ิจ่ายทุกรายการ
1.3.2 การตรวจสอบด้านบัญชี
สรุ ปและข้อสังเกตจากการตรวจสอบ พบว่า
- เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีมีครบ
- มีการจัดทํารายละเอียด บัญชียอ่ ยและทะเบียนต่าง ๆถูกต้องตรงตามบัญชีคุมยอด
- สําหรับเดือนธันวาคม 2559 ได้มีการปรับปรุ งบันทึกบัญชี ตามเกณฑ์เงินคงค้าง และมีการบันทึกค่าเผือ่ หนี้
สงสัยจะสู ญในลูกหนี้ที่ทางสหกรณ์ ฯ คาดว่าจะเรี ยกชําระคืนไม่ได้
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1.3.3 การตรวจสอบด้านการดําเนินงานในส่ วนสมาชิก
โดยสรุ ปจํานวนสมาชิกของสหกรณ์ ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้
ประมาณ
รวม
รวม
ธ.ค.2559 ธ.ค.2558
การ
ม.ค.-ธ.ค.59 ม.ค.-ธ.ค.58
สมาชิกยกมาจากงวดบัญชีก่อน
3,998 คน 3,998 คน 3,927 คน 3,600 คน 4,018 คน
หัก ปรับปรุ งจํานวนสมาชิกซํ้า
57 คน
บวก ปรับปรุ งสมาชิก ปี 2556 นับจํานวนขาด
2 คน
2 คน
สมาชิกลาออกระหว่างงวดบัญชี
661 คน
448 คน
40 คน
42 คน
400 คน
สมาชิกถึงแก่กรรมระหว่างงวดบัญชี
6 คน
1 คน
1 คน
สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างงวดบัญชี
350 คน
314 คน
518 คน
29 คน
20 คน
สมาชิกยกไปงวดบัญชีถดั ไป
3,948 คน 3,588 คน 3,998 คน 3,588 คน 3,998 คน
รายละเอียด

สรุ ปและข้อสังเกตจากการตรวจสอบพบว่า
ในเดือน ธันวาคม 2559 มีสมาชิกที่ลาออก จํานวน 40 คน โดยมีรถโอนออกจากสหกรณ์จาํ นวน 26 คัน มี
รายละเอียดดังนี้
1. โอนรถออกไปเป็ นรถเขียวเหลือง จํานวน 6 คัน จากสมาชิก 6 คน
2. โอนออกเป็ นรถบ้านเนื่องจากรถหมดอายุ จํานวน 19 คัน จากสมาชิก 19 คน
3. โอนขายต่อให้สมาชิกใหม่และเก่า จํานวนรถยังไม่โอนออกจากสหกรณ์ 14 คัน จากสมาชิก 14 คน
4. โอนออกไปสหกรณ์แท็กซี่ สหมิตร จํานวน 1 คัน จากสมาชิก 1 คน
สําหรับสมาชิกที่ตายได้ให้ทายาทมาดําเนินการโอนรถและรับคืนค่าหุ น้ ในเดือนมกราคม 2560 โดยสมาชิกที่
รับโอนยังคงนํารถเข้าร่ วมกับสหกรณ์ต่อไป
1.3.4 การตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน
โดยสรุ ป ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ผลการดําเนินงานสรุ ปจากงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน

ดังนี้

รายละเอียด

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
ทุนเรื อนหุน้
ทุนสํารองเพื่อการดําเนินงาน
ทุนสะสมตามข้อบังคับและระเบียบ

ธันวาคม 2559

38,043,316.55 บาท
8,570,588.09 บาท
1,343,972.39 บาท
18,440,650.00 บาท
10,498,390.76 บาท
13,140,684.43 บาท

พฤศจิกายน 2559

33,946,427.62 บาท
12,544,062.38 บาท
1,147,272.62 บาท
18,500,650.00 บาท
10,494,890.76 บาท
13,178,584.43 บาท

ทรัพย์สิน,หนี้สิน
รายได้และรายจ่าย
ณ.31 ธ.ค.2559
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
จาก 30 พ.ย.2559
4,096,888.93 บาท
(3,973,474.29)บาท
196,699.77 บาท
(60,000.00) บาท
3,500.00 บาท
(37,900.00) บาท

%ที่เพิ่ม/
(ลด)
12.07
(31.68)
17.14
(0.32)
0.03
(0.29)
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รายละเอียด

ธันวาคม 2559

พฤศจิกายน 2559

รายได้จากการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน
กําไรสุ ทธิต่อเดือน
ผลตอบแทนต่อเดือนจากเงินลงทุน / เดือน

1,036,655.48 บาท
1,015,540.61 บาท
21,114.87 บาท
ร้อยละ 0.11 หรื อ
0.01 บาทต่อหุน้
3,190,207.06 บาท
ร้อยละ 17.30 หรื อ
1.73 บาทต่อหุน้

457,322.33 บาท
268,184.20 บาท
189,138.13 บาท
ร้อยละ 1.01 หรื อ
0.10 บาทต่อหุน้
2,905,501.67 บาท
ร้อยละ 15.54 หรื อ
1.44 บาทต่อหุน้

กําไรสะสม 12 และ 11 เดือน
ผลตอบแทนสะสม 12 และ 11 เดือนจาก
เงินลงทุน

ทรัพย์สิน,หนี้สิน
รายได้และรายจ่าย
ณ.31 ธ.ค.2559
เพิ่มขึ้น(ลดลง)
จาก 30 พ.ย.2559
579,333.15 บาท
747,356.41 บาท
(168,023.26) บาท

%ที่เพิ่ม/
(ลด)
126.68
278.67
(88.84)

-

-

-

-

-

-

สรุ ปและข้อสังเกตจากการตรวจสอบ
1. จากงบแสดงฐานะการเงิน
ในส่ วนของสิ นทรัพย์หมุนเวียนมีอตั ราส่ วนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 12.07 เนื่องจากมีกระแสเงินสดลดลงไปจํานวน 5.14 ล้าน
บาท แต่มีสินทรัพย์ประเภทลูกหนี้เงินกูย้ มื และลูกหนี้งานบริ การเพิ่มขึ้นมาประมาณ 9.24 ล้านบาท สิ นทรัพย์หมุนเวียนใน
ภาพรวมจึงเพิ่มขึ้น
ในส่ วนของสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีอตั ราส่ วนที่ลดลงร้อยละ 31.68 เนื่องจากมีการปรับยอดลูกหนี้เงินกูท้ ี่ครบกําหนด
ชําระภายในปี 2560 ออกจากการบันทึกบัญชีลกู หนี้เงินกูท้ ี่ครบกําหนดเกินกว่าหนึ่งปี มี จํานวน 4 ล้านบาท และมีการบันทึกลด
ยอดอุปกรณ์เครื่ องใช้สาํ นักงานและสิ ทธิการใช้ซอร์ฟแวร์เป็ นค่าใช้จ่ายประจําปี 2559 มีจาํ นวน 36,063.13 บาท สิ นทรัพย์ไม่
หมุนเวียนในภาพรวมจึงลดลง
ในส่ วนของหนี้ สินหมุนเวียนมีอตั ราส่ วนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.14 เนื่องจากการจ่ายคืนเช็คบริ ษทั ประกันที่สมาชิกนํามา
ฝากผ่านบัญชีธนาคารของสหกรณ์โดยมียอดที่ยงั ไม่มารับคืนเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน 2559 ประมาณ 150,000.00 บาท
นอกจากนี้มีการปรับปรุ งรายได้ที่สมาชิกจ่ายล่วงหน้าให้ซ่ ึ งสหกรณ์มีภาระที่จะต้องบันทึกเป็ นรายได้ในปี 2560 เพิ่มขึ้นเป็ น
จํานวนประมาณ 66,000.00 บาท และลดลงด้วยการจ่ายเงินปันผล จํานวน 18,375.00 บาท ทําให้หนี้สินหมุนเวียนในภาพรวม
เพิ่มขึ้น
ในส่ วนของทุนสหกรณ์มีอตั ราส่ วนที่ลดลงจากการที่มีสมาชิกลาออกมากกว่าสมาชิกเข้าใหม่สุทธิ จํานวน 12 คน ทําให้
ทุนเรื อนหุน้ ของสหกรณ์ลดลง จํานวน 60,000.00 บาท
2. การดําเนินงานของสหกรณ์สาํ หรับเดือน ธันวาคม 2559 มีผลการดําเนินงานดีข้ ึนจากเดือน พฤศจิกายน 2559 โดยมี
อัตราส่ วนของรายได้เพิ่มขึ้นมาในอัตราร้อยละ 126.68 เนื่องจากมีการบันทึกรายได้คา้ งรับจากสมาชิกเพิ่มในเดือนธันวาคม 2559
ส่ วนค่าใช้จ่ายมีจาํ นวนที่เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 278.67 เนื่องจากมีการจ่ายค่าตอบแทนประจําปี 2559 จํานวน 694,600.00 บาท
และมีการบันทึกค่าเสื่ อมราคา,ค่าใช้จ่ายตัดจ่าย ซึ่ งสหกรณ์ได้ทาํ การบันทึกบัญชีในเดือนสุ ดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี จํานวน
30,033.18 บาท ทําให้ผลประกอบการคงเหลือมีกาํ ไรสุ ทธินอ้ ยกว่าเดือน พฤศจิกายน 2559 จํานวนร้อยละ 88.84 สําหรับผลการ
ดําเนิ นงานรวมระยะเวลา 1 ปี มีผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 46.82 ของรายได้รวม หรื อร้อยละ 17.30 ของเงินลงทุนทั้งหมด
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1.3.5 การตรวจสอบด้านการดําเนินงานตามแผนงาน
การเติบโตทางธุรกิจโดยรวมของสหกรณ์ฯในระยะเวลา 12 เดือนของปี 2559 เมื่อเทียบกับปี 2558 มีดงั นี้

รายละเอียด

ม.ค.- ธ.ค.2558

ม.ค.- ธ.ค.2559

ปริ มาณธุรกิจเงินกู้ 17,917,000.00 บาท 10,125,940.00 บาท
ปริ มาณธุรกิจบริ การ 5,985,191.89 บาท 5,339,032.35 บาท
รวมปริ มาณธุรกิจ
23,902,191.89 บาท 15,464,972.35 บาท

การเติบโตทางธุรกิจ
-7,791,060.00 บาท
-646,159.54 บาท
-8,437,219.54 บาท

คิดเป็ น เท่า
-0.43 เท่า
-0.11 เท่า
-0.35 เท่า

หรื อ
ร้อยละ
-43.48
-10.80
-35.30

2. การตรวจสอบด้ านการดําเนินธุรกิจ
2.1 วัตถุประสงค์ การตรวจสอบ
- เพื่อทราบว่ามีการกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจในแต่ละด้านไว้อย่างเหมาะสมและได้ปฏิบตั ิตาม
ระเบียบที่กาํ หนดไว้
- เพื่อทราบว่ามีระบบการควบคุมภายในของแต่ละธุรกิจเหมาะสมและได้ปฏิบตั ิตามที่กาํ หนดไว้
- เพื่อตรวจสอบว่าในแต่ละธุรกิจมีความเสี่ ยงในการดําเนินธุรกิจ
- เพื่อตรวจสอบว่ามีการอํานวยประโยชน์ให้แก่สมาชิก
2.2 ขอบเขตการตรวจสอบ
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบหนังสื อกูเ้ งินระยะสั้น หนังสื อกูเ้ งินระยะปานกลาง และการคํ้าประกันในธุรกิจเงินกู้
- สอบทานการควบคุมภายในและการกําหนดระเบียบปฏิบตั ิ
- ตรวจสอบการบันทึกบัญชี
- ตรวจสอบประสิ ทธิภาพในการเก็บหนี้และการติดตามหนี้ที่คา้ งส่ ง
2.3 ผลการตรวจสอบและข้ อเสนอแนะ
2.3.1 ธุรกิจสิ นเชื่อ- เงินกูส้ ามัญ
สหกรณ์ได้ให้สมาชิกกูย้ มื เงินประเภทเงินกูส้ ามัญ เพื่อวัตถุประสงค์ในการซ่อมรถ หรื อจัดหาอุปกรณ์ในการ
ประกอบอาชีพ อัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี จํานวนรวมทั้งสิ้ น 22 สัญญา ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
ลูกหนี้เงินกูส้ ามัญ ยกมา 1 ธันวาคม 2559 (24 สัญญา)
จํานวน 626,470.75 บาท
บวก สมาชิกกูเ้ พิ่ม (1 สัญญา)
จํานวน 50,000.00 บาท
หัก ปิ ดสัญญาล่วงหน้า (1 สัญญา)
จํานวน - 37,310.22 บาท
หัก ปิ ดสัญญาที่ครบกําหนดและงวดสุ ดท้าย (2 สัญญา)
จํานวน - 22,906.09 บาท
หัก รับชําระปกติ ของเดือน ธันวาคม 2559
จํานวน - 58,714.34 บาท
ลูกหนี้เงินกูส้ ามัญ ยกไป 31 ธันวาคม 2559 (22 สัญญา)
จํานวน 557,540.10 บาท
ซึ่ งจํานวนลูกหนี้เงินกูส้ ามัญคงเหลือจํานวน 22 สัญญา ได้มีการแบ่งประเภทลูกหนี้ ดังนี้
ลูกหนี้เงินกูร้ ะยะสั้น 12 สัญญา คือการกูเ้ งินภายในระยะเวลา 1-12 งวด
ครบกําหนดชําระภายในปี 2560
มีจาํ นวน
259,579.09 บาท
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ ( 2 ราย)
มีจาํ นวน
- 20,173.01 บาท
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ลูกหนี้เงินกูร้ ะยะสั้นสุ ทธิ
ลูกหนี้เงินกูร้ ะยะปานกลาง 10 สัญญาคือการกูเ้ งินภายในระยะเวลา 1-24 งวด
- ที่ครบกําหนดชําระภายในปี 2560
มีจาํ นวน 215,223.32 บาท
- ที่ครบกําหนดชําระเกินกว่าปี 2560
มีจาํ นวน 82,737.69 บาท
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ ( 1 ราย)
มีจาํ นวน
ลูกหนี้เงินกูร้ ะยะปานกลางสุ ทธิ
รวมลูกหนี้เงินกูส้ ามัญสุ ทธิ
มีจาํ นวน

239,406.08 บาท

297,961.01
- 14,334.93
283,626.08
523,032.16

บาท
บาท
บาท
บาท

2.3.2 ธุรกิจสิ นเชื่อ- เงินกูพ้ ิเศษ
สหกรณ์ได้ให้สมาชิกกูย้ มื เงินประเภทเงินกูพ้ ิเศษ(เงินกูร้ ะยะยาว) เพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้ อรถยนต์แท็กซี่
จํานวนรวมทั้งสิ้ น ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจาํ นวน 70 ราย ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
ลูกหนี้เงินกูพ้ ิเศษยกมา 1 ธันวาคม 2559 (65 สัญญา)
จํานวน
15,449,527.14 บาท
บวก สมาชิกกูเ้ พิ่มในเดือน ธันวาคม 2559 (10 สัญญา)
จํานวน
6,000,000.00 บาท
หัก ปิ ดสัญญางวดสุ ดท้าย (5 สัญญา)
จํานวน
- 97,583.00 บาท
หัก รับชําระงวดปกติในเดือน ธันวาคม 2559
จํานวน
-1,118,343.50 บาท
ลูกหนี้เงินกูพ้ ิเศษยกไป 31 ธันวาคม 2559 (70 สัญญา)
จํานวน
20,233,600.64 บาท
2.3.3 ธุรกิจสิ นเชื่อ – เงินกูต้ ามมติพิเศษ
สหกรณ์ได้ให้สมาชิกกูย้ มื เงินประเภทเงินกูต้ ามมติพิเศษ(เงินกูร้ ะยะยาว) วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือในเรื่ อง
คดีความให้กบั สมาชิก จํานวนรวมทั้งสิ้ น ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจาํ นวน 1 ราย
ลูกหนี้เงินกูย้ กมา 1 ธันวาคม 2559
จํานวน
1,500,000.00 บาท
หัก ชําระงวดที่ 1 ในเดือน ธันวาคม 2559
จํานวน
- 25,000.00 บาท
ลูกหนี้เงินกูย้ กไป 31 ธันวาคม 2559
จํานวน
1,475,000.00 บาท
สรุ ปและข้อสังเกตในการตรวจสอบธุรกิจสิ นเชื่อ
พบว่า ลูกหนี้เงินกูส้ ามัญและเงินกูพ้ ิเศษมีสมาชิกค้างส่ งเงินงวดดังนี้
1. เงินกูส้ ามัญ ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีลกู หนี้เงินกูส้ ามัญที่ครบกําหนดชําระแล้วแต่ยงั คงค้างชําระอยู่ มีจาํ นวน
ทั้งสิ้ น 13 ราย ดังนี้
เงินต้น
จํานวน
84,684.35 บาท
ดอกเบี้ย
จํานวน
9,533.90 บาท
รวมเงินต้นและดอกเบี้ย
จํานวน
94,218.25 บาท
ลูกหนี้เงินกูส้ ามัญในส่ วนของเงินต้นที่คา้ งชําระ ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คิดเป็ นร้อยละ 15.19 ของยอดลูกหนี้เงินกู้
สามัญทั้งหมด และมีอตั ราเงินต้นที่คา้ งชําระลดลงจากเดือน พฤศจิกายน 2558 ร้อยละ 23.09
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รายละเอียดลูกหนี้เงินกูท้ ี่คา้ งชําระมีรายละเอียดดังนี้
1. ลูกหนี้เงินกูส้ ามัญ
จํานวน
จํานวน จํานวน
งวด
สมาชิก สัญญา
บางส่ วน
1 ราย 1 สัญญา
1
6 ราย 6 สัญญา
2
1 ราย 1 สัญญา
2+บางส่ วน
1 ราย 1 สัญญา
สัญญาครบกําหนด 4 ราย 4 สัญญา
รวม
13 ราย 13 สั ญญา

จํานวน
จํานวน
จํานวน
เงินต้น
ดอกเบี้ย
รวม
3,081.90 บาท
18.10 บาท 3,100.00 บาท
21,062.61 บาท 1,637.39 บาท 22,700.00 บาท
4,911.36 บาท
88.64 บาท 5,000.00 บาท
14,457.41 บาท 642.59 บาท 15,100.00 บาท
41,171.07 บาท 7,147.18 บาท 48,318.25 บาท
84,684.35 บาท 9,533.90 บาท 94,218.25 บาท

เงินกูส้ ามัญที่สัญญาครบกําหนดตามสัญญาแล้วจํานวน 4 สัญญา ได้ชาํ ระแล้วบางส่ วนในวันที่ 6 มกราคม
2560 จํานวน 1 ราย , รับชําระและปิ ดสัญญาครบจํานวนแล้ว จํานวน 2 ราย และยังติดตามให้มาชําระจํานวนเงินกูท้ ี่คา้ ง
ยังไม่ได้ จํานวน 2 ราย
จากการตรวจสอบงบการเงิน ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พบว่าลูกหนี้เงินกูส้ ามัญที่ทางสหกรณ์ได้ต้ งั สํารองค่าเผือ่ หนี้
สงสัยจะสู ญในส่ วนของเงินต้นและดอกเบี้ยค้างรับไว้ ปรากฏว่า ทางสหกรณ์ฯ ไม่สามารถเรี ยกเก็บได้
2. เงินกูพ้ ิเศษ ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ไม่มีสมาชิกค้างชําระค่างวด
3. ลูกหนี้ ตามคําพิพากษา
- ลูกหนี้เงินกูส้ ามัญ คดีดาํ ผบ.5390/2557
จํานวนเงินต้นและค่าทนาย 36,202.76 บาท
- ลูกหนี้เงินกูส้ ามัญ คดีดาํ ผบ.3192/2557
จํานวนเงินต้นและดอกเบี้ย 87,562.00 บาท
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
จํานวนเงิน
-123,764.76 บาท
ลูกหนี้เงินกูส้ ามัญที่ศาลพิพากษาแล้ว-สุ ทธิ
จํานวนเงิน
0.00 บาท
จากการตรวจสอบงบการเงิน ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2559 พบว่าลูกหนี้ตามคําพิพากษาที่ทางสหกรณ์ได้ต้ งั สํารองค่าเผือ่
หนี้สงสัยจะสูญในส่ วนของเงินต้นและดอกเบี้ยไว้ ทางสหกรณ์ฯ ไม่สามารถเรี ยกเก็บได้
4. ลูกหนี้ที่เกิดจากค่าเสี ยหายจากการถูกดําเนินคดี และสหกรณ์ได้ดาํ เนินคดีเรี ยกร้องคืนจากสมาชิก นายสมหมาย
แก้วงาม และได้มีคาํ พิพากษาจากศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ตามคดีหมายเลขดําที่ ผบ.1473/2558 จํานวนเงิน 300,000.00 บาท นั้น
ขณะนี้ทนายความผูร้ ับมอบอํานาจของสหกรณ์ ฯ กําลังดําเนินการตามขั้นตอนในทางกฎหมายต่อไป
5. การดําเนินธุรกิจสิ นเชื่อของสหกรณ์ สําหรับรอบบัญชี 1 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีปริ มาณธุรกิจ
รวมทั้งสิ้ น 10,125,940.00 บาท โดยมีแผนงานรวมทั้งสิ้ น 20,600,000.00 บาท มีรายละเอียดดังนี้
5.1. เงินกูส้ ามัญระยะสั้นให้กู้ ทั้งหมด 10 สัญญา
จํานวนเงิน
401,000.00 บาท
โดยมีแผนให้สมาชิกกู้ สําหรับปี 2559
จํานวน 400,000.00 บาท
5.2. เงินกูส้ ามัญระยะปานกลางให้กู้ ทั้งหมด 7 สัญญา
จํานวนเงิน
340,000.00 บาท
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โดยมีแผนให้สมาชิกกู้ สําหรับปี 2559
จํานวน 200,000.00 บาท
5.3. เงินกูพ้ ิเศษให้กู้ ทั้งหมด 15 สัญญา
จํานวนเงิน
โดยมีแผนให้สมาชิกกู้ สําหรับปี 2559 จํานวน 20,000,000.00 บาท

9,384,940.00 บาท

2.3.4 ธุรกิจบริ การ
1. การดําเนินงานทางด้านการบริ การของสหกรณ์ ในเดือน ธันวาคม 2559 มีสมาชิกที่ประสงค์นาํ รถใหม่เข้า
ร่ วมกับสหกรณ์ โดยสหกรณ์ได้ดาํ เนินการจัดหานิติบุคลอื่นให้สมาชิกเช่าซื้ อรถแท็กซี่ จํานวน 11 ราย และสมาชิกกูจ้ าก
สหกรณ์เพื่อซื้ อรถเอง จํานวนรวม 10 ราย นอกจากนี้เป็ นรถเก่าที่สมาชิกใหม่นาํ มาเข้าร่ วมกับสหกรณ์ จํานวนรวม 9
ราย โดยสหกรณ์ได้รับชําระรายได้ค่าบริ การแรกเข้าและค่าบํารุ งสมาชิกทั้งสิ้ น จํานวนเงิน 89,532.88 บาท
2. สหกรณ์สามารถเรี ยกเก็บรายได้ค่าเข้าร่ วมเดินรถรายเดือนค้างรับ จํานวน 3 ราย ที่ได้ต้ งั ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะ
สูญไว้ ระหว่างงวดบัญชี ปี 2553-2558 และได้บนั ทึกเป็ นรายได้เฉพาะธุรกิจเพื่อคํานวณกําไรขาดทุนสําหรับเดือน
ธันวาคม 2559 จํานวน 7,100.00 บาท เรี ยบร้อยแล้ว
3. รายได้ค่าบํารุ งสหกรณ์รายปี ค้างรับ ที่ได้ต้ งั ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญไว้ ระหว่างงวดบัญชี ปี 2553-2558
สําหรับเดือน ธันวาคม 2559 สหกรณ์ไม่สามารถเรี ยกเก็บได้
สรุ ปและข้อสังเกตในการตรวจสอบธุรกิจบริ การ
1. ธุรกิจบริ การในส่ วนของค่าบริ การที่คา้ งรับจนถึงเดือน ธันวาคม 2558 สามารถเรี ยกรับชําระได้ดงั นี้
- รายได้คา่ บํารุ งสหกรณ์ มีจาํ นวนสมาชิกเก่า ชําระยอดค่าบํารุ งที่คา้ งชําระ จนถึง ปี 2558 จํานวน 514 ราย รวมเป็ น
จํานวนเงินที่รับชําระรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 174,400.00 บาท และยังคงมีสมาชิกค้างชําระอยูอ่ ีกจํานวน 391 ราย รวมเป็ นจํานวนเงินที่
ยังค้างชําระรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 220,200.00 บาท
- ตั้งแต่ มกราคม 2559 ถึง ธันวาคม 2559 มีสมาชิกจํานวน 31 รายที่ได้จ่ายชําระค่าบํารุ งรายปี ล่วงหน้า สําหรับปี 2560
รวมเป็ นจํานวนเงินที่รับรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 6,200.00 บาท
- รายได้ค่าบริ การเข้าร่ วมเดินรถรายเดือน มีสมาชิกได้จ่ายชําระยอดค่าเข้าร่ วมที่คา้ งชําระจนถึง ปี 2558 จํานวน 5,050
เดือน คิดเป็ นจํานวนสมาชิก 2,012 ราย รวมเป็ นจํานวนเงินที่รับชําระรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 505,000.00 บาท และยังคงค้างชําระ อยู่
เป็ นจํานวน 1,611 เดือน คิดเป็ นจํานวนสมาชิก 222 ราย และในจํานวนนี้ มีสมาชิกที่ยงั ไม่ติดต่อเพื่อชําระค่าบริ การที่คา้ งเลย
จํานวน 202 ราย รวมเป็ นจํานวนเงินที่ยงั ค้างชําระรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 161,100.00 บาท
- ตั้งแต่ มกราคม 2559 ถึง ธันวาคม 2559 มีสมาชิกจํานวน 327 รายที่ได้จ่ายชําระค่าเข้าร่ วมเดินรถรายเดือนมาล่วงหน้า
สําหรับปี 2560 คิดเป็ นจํานวน 1,157 เดือน รวมเป็ นจํานวนเงินที่รับรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 115,700.00 บาท
2. การดําเนินธุรกิจบริ การสําหรับรอบบัญชี 1 ปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีปริ มาณธุรกิจโดยรวมทั้งสิ้ น
5,339,032.35 บาท ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
2.1. รายได้ค่าบริ การเข้าร่ วมเดินรถแรกเข้า จํานวนที่เพิ่มรถ 311 ราย
จํานวนเงิน
871,963.14 บาท
โดยมีแผนการเพิ่มรถ 350 คัน คิดเป็ นรายรับรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จํานวน 1,050,000.00 บาทหรื อรายได้ 981,308.41 บาท
2.2. รายได้ค่าบํารุ งสหกรณ์ สําหรับสมาชิกเก่า- รับจริ ง จํานวน 2,938 ราย จํานวนเงิน
602,439.57 บาท
โดยมีแผนการรับชําระจากสมาชิกเก่า- รับจริ ง จํานวน 2,450 คน คิดเป็ นรายรับรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จํานวน 490,000.00 บาท
หรื อรายได้ 457,943.93 บาท
2.3. รายได้ค่าบํารุ งสหกรณ์ สําหรับสมาชิกเก่า-ค้างรับ เดือน ธันวาคม 2559
จํานวน 689 ราย
จํานวนเงิน
128,785.05 บาท
โดยมีแผนการจากสมาชิกเก่า- ค้างรับ จํานวน 1,000 คน คิดเป็ นรายรับรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จํานวน 200,000.00 บาท
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หรื อรายได้ 186,915.89 บาท
2.4. รายได้ค่าบํารุ งสหกรณ์ สําหรับสมาชิกใหม่ จํานวน 314 ราย
จํานวนเงิน
58,692.88 บาท
โดยมีแผนการเพิ่มสมาชิก 350 คน คิดเป็ นรายรับรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จํานวน 70,000.00 บาทหรื อรายได้ 65,420.56 บาท
2.5. รายได้ค่าบริ การร่ วมเดินรถรายเดือน – รับจริ ง จํานวน 3,398 คัน
จํานวนเงิน
3,260,329.28 บาท
โดยมีแผนการรับชําระ 3,000 คัน คิดเป็ นรายรับรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จํานวน 3,600,000.00 บาทหรื อรายได้ 3,364,485.98 บาท
2.6. รายได้ค่าบริ การร่ วมเดินรถรายเดือน-ค้างรับ จํานวน 1,792 คัน
จํานวนเงิน
416,822.43 บาท
โดยมีแผนจากรถเข้าร่ วม 400 คัน คิดเป็ นรายรับรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จํานวน 480,000.00 บาทหรื อรายได้ 448,598.13 บาท
3. การตรวจสอบด้ านการจัดหาทุนและการใช้ ทุนสะสม
3.1 วัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบ
3.1.1 เพื่อให้ทราบว่ามีการกําหนดและปฏิบตั ิตามระเบียบเกี่ยวกับสมาชิก ทุนเรื อนหุน้ และเงินทุนต่างๆ
เป็ นไปตามข้อบังคับ และระเบียบสหกรณ์
3.1.2 มีการจ่ายเงินปันผลเป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมใหญ่
3.1.3 มีสมาชิกถือหุ น้ อยูจ่ ริ งตามที่ปรากฏในทะเบียนหุน้
3.2 ขอบเขตการตรวจสอบ
3.2.1 ตรวจสอบหลักฐานการรับเงินค่าหุน้ และการผ่านรายการไปสมุดประจําวัน/สมุดเงินสดและสมุด
รายวัน /สมุดบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
3.2.2 ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายคืนค่าหุน้ มีการอนุมตั ิจากผูม้ ีอาํ นาจที่ได้รับมอบหมาย และการผ่านรายการ
บัญชีไปยังสมุดต่างๆ
3.2.3 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่าย เงินปั นผล เงินทุนต่างๆ และปฏิบตั ิตามระเบียบอย่างถูกต้อง
3.3 ผลการตรวจสอบและข้ อเสนอแนะ
3.3.1

ทุนเรื อนหุน้ จากการตรวจสอบ ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด
จํานวนสมาชิก จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
ทุนเรื อนหุน้ ยกมาต้นงวด
3,600 คน 1,850,065 หุน้ 18,500,650.00 บาท
ลดลงเนื่องจากสมาชิกลาออก
- 40 คน - 20,000 หุ น้
- 200,000.00 บาท
ลดลงเนื่องจากสมาชิกตาย
- 1 คน
- 500 หุ น้
- 5,000.00 บาท
เพิ่มขึ้นเนื่องจากสมาชิกเข้าใหม่
29 คน
14,500 หุน้
145,000.00 บาท
สหกรณ์ฯมีทุนเรื อนหุน้ ยกไปสิ้ นเดือน
3,588 คน 1,844,065 หุน้ 18,440,650.00 บาท
สรุ ปและข้อสังเกต
1. สมาชิกเข้าใหม่ ตั้งแต่ มกราคม 2559 – ธันวาคม 2559 จํานวน 314 คน มีจาํ นวนหุน้ 156,700 หุน้
จํานวนเงิน 1,567,000.00 บาท
2. สมาชิกลาออก ตั้งแต่ มกราคม 2559 – ธันวาคม 2559 จํานวน 661 คน มีจาํ นวนหุ น้ 339,085 หุน้
จํานวนเงิน 3,390,850.00 บาท
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3. สมาชิกตาย ตั้งแต่ มกราคม 2559 – ธันวาคม 2559 จํานวน 6 ราย มีจาํ นวนหุ น้ 3,000 หุน้
จํานวนเงิน 30,000.00 บาท
4. การลาออกของสมาชิกได้รับการอนุมตั ิจากประธานคณะกรรมการสหกรณ์ สมาชิกที่ลาออกไม่มีหนี้สิน
คงค้างและไม่ติดภาระคํ้าประกันสมาชิกรายใด ในส่ วนของการบันทึกบัญชี มีการบันทึกบัญชีครบถ้วนตรงตามเอกสาร
จ่ายและตรงตามทะเบียนหุ น้ และบัญชีคุม
5. ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 52(6) สมาชิกอาจขาดสภาพการเป็ นสมาชิกของสหกรณ์ เนื่องจากค้างส่ ง
เงินงวดชําระหนี้ , ค่าบํารุ งสมาชิกสหกรณ์รายปี
3.3.2 เงินทุนสํารองและทุนสะสมอื่น จากการตรวจสอบ ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังนี้
รายการ
ทุนสํารอง
ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ทุนเพื่อศึกษาดูงานสหกรณ์เครื อข่ายและ
ประชุมนอกสถานที่
ทุนเพื่อการศึกษาและอบรม
ทุนสาธารณะประโยชน์
ทุนสวัสดิการสมาชิก
ทุนสวัสดิการพนักงาน
ทุนเพื่อใช้จ่ายทางอรรถคดีความ
รวม

ยอดยกมา
1 ธันวาคม 2559
10,494,890.76 บาท
1,870,000.00 บาท
1,900,000.00 บาท

เพิ่มขึ้น
3,500.00 บาท
-

รายการที่
ลดลง
-

ยอดยกไป
31 ธันวาคม 2559
10,498,390.76 บาท
1,870,000.00 บาท
1,900,000.00 บาท

1,340,172.41 บาท

-

-

1,340,172.41 บาท

2,626,387.03 บาท
1,459,254.99 บาท
2,024,024.50 บาท
1,708,745.50 บาท
250,000.00 บาท

-

8,000.00 บาท
20,900.00 บาท
9,000.00 บาท
-

2,618,387.03 บาท
1,438,354.99 บาท
2,015,024.50 บาท
1,708,745.50 บาท
250,000.00 บาท

37,900.00 บาท

23,639,075.19 บาท

23,673,475.19 บาท

เงินสํ ารองและทุนสะสมรวมยกมา
หัก เงินสํ ารองและทุนสะสมรวมยกไป
เงินสํ ารองและทุนสะสมรวมเพิม่ ขึน้

3,500.00 บาท

23,673,475.19 บาท
-23,639,075.19 บาท
34,400.00 บาท

เงินทุนสํารองเละเงินทุนสะสมตามข้อบังคับและระเบียบที่ลดลง จํานวน 34,400.00 บาท มีรายละเอียดดังนี้
เงินทุนสํ ารองเพิม่ ขึน้ เนื่องจาก
การลดยอดเงินรอจ่ายคืนค่าหุน้ ที่คงค้างอยูใ่ นส่ วนหนี้สิน
ของสหกรณ์ โดยมีสมาชิกที่ขาดการติดต่อตั้งแต่ ปี 2548 ซึ่ งมีระยะ
เวลาครบ 10 ปี ไม่มีสมาชิกท่านใดมาติดต่อขอรับคืน มีท้ งั สิ้ นจํานวน 14 ราย
ถือหุ น้ รายละ 25 หุน้
จํานวนเงิน
หัก เงินทุนสะสมตามข้ อบังคับและระเบียบทีล่ ดลง
1. จ่ายจากทุนสาธารณะประโยชน์เพื่อเป็ นค่าพาหนะเดินทาง
ให้กบั สมาชิกจํานวน 7 คน เข้าร่ วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครื อข่าย
เพื่อการรายงานข่าวจราจร Thai PBS ในวันที่ 16 ตุลาคม 2559
จํานวนเงิน

3,500.00 บาท

500.00 บาท
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2. จ่ายจากทุนสาธารณะประโยชน์เพื่อเป็ นค่าเบี้ยเลี้ยง
และค่าพาหนะเดินทางไปบริ จาคโลหิ ตให้กบั สภากาชาดไทย
เมื่อวันที่ 14 พ.ย.2559 ณ. สถานีโทรทัศน์ THAI PBS ให้กบั สมาชิก
และกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ สหกรณ์ ฯ จํานวน 7 คน
3. จ่ายจากทุนสาธารณประโยชน์เพื่อจัดพิมพ์สติ๊กเกอร์ ร่วมไว้อาลัย
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ติดรถแท็กซี่ สมาชิก
4. จ่ายจากทุนเพื่อการศึกษาและอบรมเพื่อเป็ นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่า
พาหนะเดินทางให้กบั สมาชิกจํานวน 10 คนที่เข้าร่ วมอบรมภาษาอังกฤษ
หลักสูตรแบบเน้นภาระงานเพื่อยกระดับการพูดภาษาอังกฤษสําหรับ
ผูข้ บั รถสาธารณะ(รถแท็กซี่ )ในวันที่ 29 พ.ย.2559 ณ.มหาวิทยาลัย
ราชภัฎสวนสุ นนั ทา
5. จ่ายจากทุนเพื่อการศึกษาและอบรมเพื่อเป็ นค่าเบี้ยเลี้ยงและค่า
พาหนะเดินทางให้กบั สมาชิกที่ร่วมอบรมภาษาอังกฤษในโครงการ
แท็กซี่ ไทยหัวใจอินเตอร์ จัดที่ โรงแรมเซ็นจูรี่ ดินแดง
เมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม 2559 จํานวน 1 คน
6. จ่ายทุนสวัสดิการสมาชิก เพื่อเป็ นสวัสดิการคลอดบุตร
ให้กบั นายบํารุ ง สังวาลย์เพ็ชร สมาชิกเลขที่ 4926
7. จ่ายทุนสวัสดิการสมาชิก เพื่อเป็ นสวัสดิการนายบุญสุ ข
สาทิพย์จนั ทร์ สมาชิกเลขที่ 6069 เนื่องจากมารดาถึงแก่กรรม
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2559
8. จ่ายทุนสวัสดิการสมาชิก เพื่อเป็ นสวัสดิการนายธานี เอมโกษา
สมาชิกเลขที่ 3613 เนื่องจากภรรยาถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2559
9. จ่ายจากทุนสวัสดิการสมาชิก เพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
นายสี แก้วเพ็ชร สมาชิกเลขที่ 2371 เจ็บป่ วยเป็ นไข้หวัดใหญ่
ความดันสูงและฝี ในปอด

จํานวนเงิน

14,000.00 บาท

จํานวนเงิน

6,400.00 บาท

จํานวนเงิน

7,600.00 บาท

จํานวนเงิน

400.00 บาท

จํานวนเงิน

2,000.00 บาท

จํานวนเงิน

2,000.00 บาท

จํานวนเงิน

2,000.00 บาท

จํานวนเงิน

3,000.00 บาท

รวมเงินทุนสะสมตามข้อบังคับและระเบียบที่ลดลง

จํานวนเงิน

37,900.00 บาท

รวมเงินทุนสํ ารองและเงินทุนสะสมลดลงสุ ทธิ

จํานวนเงิน

34,400.00 บาท

สรุ ป การจ่ายเงินในส่ วนของเงินทุนสะสมตามระเบียบ ได้ดาํ เนินการตามระเบียบของสหกรณ์
4. การตรวจสอบด้ านการบริหารทัว่ ไป
4.1 ตรวจสอบการใช้ งบประมาณในการบริหารงาน
วัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบ เพื่อให้การบริ หารจัดการและการดําเนิ นธุรกิจ เป็ นไปอย่างเหมาะสม โดยการใช้
งบประมาณบริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิภาพ
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4.1.1 รายละเอียดการใช้จ่ายตั้งแต่ รอบบัญชี 1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 เปรี ยบเทียบกับ
งบประมาณรายจ่าย ประจําปี 2559

ประมาณการ
รายจ่าย

รายการ

หมวดเงินเดือน
2,412,200.00 บาท
หมวดค่าตอบแทน
950,000.00 บาท
หมวดค่าใช้สอย
1,390,500.00 บาท
หมวดค่าวัสดุ
100,000.00 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค
50,000.00 บาท
หมวดครุ ภณ
ั ฑ์
100,000.00 บาท
หมวดค่าบริ หารสิ นเชื่อและการลงทุน
10,000.00 บาท
หมวดรายจ่ายต้นทุนบริ การอื่น
50,000.00 บาท
หมวดค่าใช้จ่ายอื่น
80,000.00 บาท
รวม
5,142,700.00 บาท

รายจ่ายที่เกิด
ขึ้นจริ ง
ม.ค.58-ธ.ค.59
2,412,200.00 บาท
761,091.00 บาท
952,763.18 บาท
50,532.02 บาท
17,766.00 บาท
2,200.00 บาท
66,556.23 บาท
4,263,108.43 บาท

ประมาณการ
รายจ่าย
คงเหลือ
188,909.00 บาท
437,736.82 บาท
49,467.98 บาท
32,234.00 บาท
100,000.00 บาท
7,800.00 บาท
50,000.00 บาท
13,443.77 บาท
879,591.57 บาท

4.1.2 รายละเอียดในการดําเนินธุรกิจเปรี ยบเทียบกับการประมาณการรายรับ ตั้งแต่รอบบัญชี 1 มกราคม 2559
ถึง 31 ธันวาคม 2559

ประมาณการรายรับ
รายการ

จํานวน
หน่วย

จํานวน
เงินรวม
VAT

รายได้ค่าสมาชิกแรกเข้า
รายได้ค่าบํารุ งสมาชิกรายปี -รับจริ ง
รายได้ค่าบํารุ งสมาชิกรายปี -ค้างรับ
รายได้ค่าเข้าร่ วมเดินรถแรกเข้า

350 คน
2,800 คน
1,000 คน
350 คัน

รายได้ค่าเข้าร่ วมเดินรถรายเดือน-รับจริ ง

3,000 คัน

รายได้ค่าเข้าร่ วมเดินรถรายเดือน-ค้างรับ

400 คัน

รายได้ดอกเบี้ยรับเงินกูส้ มาชิก-รับจริ ง

-

70,000
560,000
200,000
1,050,000
3,600,000
480,000
1,500,000
80,000
150,000
20,000
50,000
7,760,000

รายได้ดอกเบี้ยรับเงินกูส้ มาชิก-ค้างรับ
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร-รับจริ ง
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร-ค้างรับ

รายได้ดอกเบี้ยปรับล่าช้า
รายได้หนี้สูญรับคืน
รายได้อื่น
รวม

รายรับที่เกิดขึ้นจริ ง
ม.ค.59 – ธ.ค.59
จํานวน
จํานวน
หน่วย
เงินรวม
VAT

รายรับสู ง
กว่าประมาณการ
จํานวน
จํานวน
หน่วย
เงินรวม
VAT

รายรับตํ่า
กว่าประมาณการ
จํานวน
จํานวน
หน่วย
เงินรวม
VAT

314 คน
3,530 คน
689 คน
311 คัน

730 คน
398 คัน
1,392 คัน
-

36 คน
311 คน
39 คัน
-

3,398 คัน

1,792 คัน
-

62,800
707,400
137,800
933,000
3,488,500
446,000
1,405,876.30
68,276.69
359,558.29
15,869.40
35,481.03
170,476.96
54.73
7,831,093.40

147,400
209,558.29
15,869.40
15,481.03
120,476.96
54.73
508,840.41

7,200
62,200
117,000
111,500
34,000
94,123.70
11,723.31
437,747.01
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รายละเอียดในการใช้จ่ายกับการประมาณการใช้ทุนตามข้อบังคับและระเบียบ ตั้งแต่ รอบบัญชี
1 มกราคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559
ประมาณการ
ใช้ทุน ฯ

รายการ
หมวดทุนเพื่อการศึกษาและอบรม
หมวดทุนสาธารณะประโยชน์
หมวดทุนเพื่อสวัสดิการสมาชิก
หมวดทุนเพื่อสวัสดิการพนักงาน
หมวดทุนเพื่อการศึกษาดูงานสหกรณ์ฯ
รวม

800,000.00 บาท
200,000.00 บาท
700,000.00 บาท
100,000.00 บาท
800,000.00 บาท
2,600,000.00 บาท

การใช้ทุนที่เกิด
ขึ้นจริ ง
ม.ค.59-ธ.ค.59
290,238.32 บาท
495,860.00 บาท
93,515.50 บาท
10,150.00 บาท
889,763.82 บาท

ประมาณการ
รายจ่าย
คงเหลือ
509,761.68 บาท
-295,860.00 บาท
606,484.50 บาท
89,850.00 บาท
800,000.00 บาท
1,710,236.18 บาท

สรุ ปและข้อสังเกตจากการตรวจสอบ
1. ในหมวดการใช้จ่าย มีการบริ หารในการควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็ นไปตามงบประมาณที่นาํ เสนอต่อที่ประชุมใหญ่
2. ในหมวดรายได้หรื อรายรับ การบริ หารบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็ นไปตามการคาดการณ์ และการประมาณการ
4.2 ตรวจสอบนโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
วัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบ เพื่อให้การบริ หารจัดการและการดําเนินธุรกิจ เป็ นไปอย่างเหมาะสม มีการปฏิบตั ิที่
ถูกต้อง กิจการของสหกรณ์แสดงผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินเป็ นไปตามหลักการที่รับรองโดยทัว่ ไป และถูกต้องตาม
มาตรฐานการบัญชี
ผลการตรวจสอบ
ในการดําเนินธุรกิจสิ นเชื่อ ณ.วันที่ 31ธันวาคม 2559 สหกรณ์ได้มีการตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญสําหรับเงินกู้
และดอกเบี้ยในจํานวนที่เพียงพอสําหรับผลขาดทุน โดยมีรายละเอียดในการพิจารณาดังนี้
- สมาชิกที่คา้ งชําระเงินกูแ้ ละสัญญาได้ครบกําหนดแล้ว จะตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มตามจํานวนหนี้ที่
ค้างชําระในรอบปี บัญชี 2559 ประกอบด้วย
รายละเอียด
เงินกูส้ ามัญระยะสั้น
เงินกูส้ ามัญระยะปานกลาง
เงินกูส้ ามัญระยะสั้นตามคําสั่งศาล
รวมตั้งค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ

จํานวน
สัญญา
1 สัญญา
1 สัญญา
2 สัญญา
4 สั ญญา

ค่าเผือ่ หนี้สงสัย
จะสูญ – เงินต้น
10,554.47 บาท
ปี 58 ตั้งไว้ครบแล้ว
ปี 57 ตั้งไว้ครบแล้ว
10,554.47 บาท

ค่าเผือ่ หนี้สงสัย ค่าเผือ่ หนี้สงสัย
จะสูญ – ดอกเบี้ย จะสูญ – ค่าปรับ
1,500.93 บาท
2,150.24 บาท
12,330.41 บาท
322.03 บาท
15,981.58 บาท
322.03 บาท
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รายละเอียดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สํ าหรับต้ นเงินกู้สามัญระยะสั้ น,ระยะปานกลางและลูกหนีเ้ งินกู้ตามคําพิพากษา
สหกรณ์มียอดค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ- ระยะสั้น ยกมาต้นปี
จํานวน
41,693.05 บาท
สหกรณ์มียอดค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ- ระยะปานกลาง ยกมาต้นปี จํานวน
15,647.70 บาท
สหกรณ์มียอดค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ- ตามคําพิพากษา ยกมาต้นปี จํานวน
123,764.76 บาท
รวม
181,105.51 บาท
หัก สหกรณ์ได้รับชําระคืนมาระหว่างปี - ต้นเงินกูร้ ะยะสั้น
จํานวน
32,074.51 บาท
หัก สหกรณ์ได้รับชําระคืนมาระหว่างปี - ต้นเงินกูร้ ะยะปานกลาง จํานวน
1,312.77 บาท
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ – ต้นเงินกูร้ ะยะสั้นยกมาคงเหลือ
จํานวน
9,618.54 บาท
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ - ต้นเงินกูร้ ะยะปานกลางยกมาคงเหลือ
จํานวน
14,334.93 บาท
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ- ต้นเงินกูต้ ามคําพิพากษายกมาคงเหลือ
จํานวน
123,764.76 บาท
บวก บันทึกค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ- ระยะสั้น ณ.31 ธ.ค.5
จํานวน
10,554.47 บาท
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ- ต้นเงินกูร้ ะยะสั้น ทั้งสิ้ น
จํานวน
20,173.01 บาท
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ- ต้นเงินกูร้ ะยะปานกลาง ทั้งสิ้ น
จํานวน
14,334.93 บาท
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ- ต้นเงินกูต้ ามคําพิพากษาทั้งสิ้ น
จํานวน
123,764.76 บาท
รวมค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญของต้นเงินกูท้ ้ งั สิ้ น
จํานวน
158,272.70 บาท
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญสําหรับต้นเงินกูร้ ะยะสั้น,ระยะปานกลาง และตามคําพิพากษาคิดเป็ นร้อยละ 23.23 ของ
ต้นเงินกูร้ ะยะสั้น,ระยะปานกลางและตามคําพิพากษาทั้งสิ้ น จํานวน 681,304.86 บาท
สํ าหรับดอกเบีย้ เงินกู้ระยะสั้ น,ระยะปานกลาง และดอกเบีย้ เงินกู้,ค่ าปรับตามคําสั่ งศาล
สหกรณ์มียอดค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ- ระยะสั้น ยกมาต้นปี
จํานวน
4,191.66 บาท
สหกรณ์มียอดค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ- ระยะปานกลาง ยกมาต้นปี
จํานวน
3,449.77 บาท
สหกรณ์มียอดค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ- ตามคําสั่งศาล ยกมาต้นปี
จํานวน
18,018.67 บาท
สหกรณ์มียอดค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ- ค่าปรับตามคําสั่งศาล ยกมาต้นปี
จํานวน
458.79 บาท
รวม
26,118.89 บาท
หัก สหกรณ์ได้รับชําระคืนมาระหว่างปี - ดอกเบี้ยระยะสั้น
จํานวน
4,191.66 บาท
หัก สหกรณ์ได้รับชําระคืนมาระหว่างปี - ดอกเบี้ยระยะปานกลาง
จํานวน
38.84 บาท
หัก สหกรณ์ได้รับชําระคืนมาระหว่างปี - ดอกเบี้ยตามคําสัง่ ศาล
จํานวน
8,000.00 บาท
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ - ดอกเบี้ยระยะปานกลางยกมาคงเหลือ
จํานวน
3,410.93 บาท
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ - ดอกเบี้ยตามคําสั่งศาลยกมาคงเหลือ
จํานวน
10,018.67 บาท
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ - ค่าปรับตามคําสั่งศาลยกมาคงเหลือ
จํานวน
458.79 บาท
บวก บันทึกค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ- ดอกเบี้ยระยะสั้น ณ.31 ธ.ค.59
จํานวน
1,500.93 บาท
บวก บันทึกค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ- ดอกเบี้ยระยะปานกลาง ณ.31 ธ.ค.59
จํานวน
2,150.24 บาท
บวก บันทึกค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ- ดอกเบี้ยตามคําสั่งศาล ณ.31 ธ.ค.59
จํานวน
12,330.41 บาท
บวก บันทึกค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ- ค่าปรับตามคําสั่งศาล ณ.31 ธ.ค.59
จํานวน
322.03 บาท
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ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ- ดอกเบี้ยระยะสั้น ทั้งสิ้ น
จํานวน
1,500.93 บาท
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ- ดอกเบี้ยระยะปานกลาง ทั้งสิ้ น
จํานวน
5,561.17 บาท
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ- ดอกเบี้ยตามคําสั่งศาล ทั้งสิ้ น
จํานวน
22,349.08 บาท
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ- ค่าปรับตามคําสัง่ ศาล ทั้งสิ้ น
จํานวน
780.82 บาท
รวมทั้งสิ้ น
จํานวน
30,192.00 บาท
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญสําหรับดอกเบี้ยเงินกูร้ ะยะสั้น,ระยะปานกลาง ,ดอกเบี้ยเงินกูแ้ ละค่าปรับตามคํา
พิพากษาคิดเป็ นร้อยละ 89.04 ของดอกเบี้ยเงินกูร้ ะยะสั้น,ระยะปานกลาง,ดอกเบี้ยเงินกูแ้ ละค่าปรับตามคําพิพากษา
ทั้งสิ้ น จํานวน 33,906.92 บาท
สําหรับลูกหนี้เงินกูพ้ ิเศษไม่มีการตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ย เนื่องจากมีการจ่ายชําระ
ตรงตามกําหนด
ในการดําเนินธุรกิจบริ การ สหกรณ์ได้มีการบันทึกบัญชีรายได้จากการให้บริ การตามเกณฑ์พึงรับพึงจ่าย และ
มีการตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญในจํานวนที่เพียงพอต่อผลขาดทุนอันอาจจะเกิดขึ้น โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี้
1. รายได้ ค่าบํารุ งสมาชิกรายปี
สหกรณ์มียอดค่าบํารุ งสมาชิกรายปี ค้างรับยกมาต้นปี
จํานวน
394,600.00 บาท
หัก สหกรณ์ได้รับชําระมาระหว่างปี
จํานวน
174,400.00 บาท
ค่าบํารุ งสมาชิกรายปี ค้างรับยกมาคงเหลือ
จํานวน
220,200.00 บาท
บวก บันทึกค่าบํารุ งสมาชิกรายปี ค้างรับ ณ.31 ธ.ค.59
จํานวน
137,800.00 บาท
ค่าบํารุ งสมาชิกรายปี ค้างรับทั้งสิ้ น
จํานวน
358,000.00 บาท
นโยบายการบัญชีในการบันทึกรายได้ ค่าบํารุงรายปี ค้ างรับ และการตั้งค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ ดังนี้
1. สมาชิกที่คา้ งชําระค่าบํารุ งตั้งแต่ปี 2549-2558 มีจาํ นวน 391 ราย จํานวนเงิน 220,200.00 บาท สหกรณ์ ฯได้ต้ งั ค่า
เผือ่ หนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว จํานวน 41 ราย คิดเป็ นจํานวนเงิน 47,200.00 บาท ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 21.44 ของยอดค่าบํารุ งค้างรับยก
มาทั้งหมด แต่สหกรณ์ไม่ได้บนั ทึกรายได้ค่าบํารุ งสมาชิกรายปี ที่คา้ งรับ สําหรับ ปี 2559 เนื่องจากสมาชิกขาดการติดต่อกับ
สหกรณ์เป็ นเวลานานหลายปี แต่ยงั ไม่มีการพิจารณาให้พน้ สภาพการเป็ นสมาชิก เนื่องจากทางสหกรณ์ยงั คาดว่าสมาชิกต้องมา
ติดต่อกับสหกรณ์เมื่ออายุการใช้รถแท็กซี่ สิ้นสุ ดลงและต้องมีการโอนทะเบียนกับกรมการขนส่ งทางบก
2. สําหรับปี 2559 มีสมาชิกจํานวน 689 ราย สหกรณ์ฯได้บนั ทึกค่าบํารุ งสมาชิกรายปี ค้างรับ จํานวน 137,800.00 บาท
ในจํานวนนี้ไม่การตั้งค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
รายละเอียดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญค่าบํารุ งสมาชิกรายปี ค้างรับ ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สหกรณ์มียอดค่าค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญยกมาต้นปี
จํานวน
66,600.00 บาท
หัก สหกรณ์ได้รับชําระมาระหว่างปี
จํานวน
19,400.00 บาท
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญยกมาคงเหลือ
จํานวน
47,200.00 บาท
บวก บันทึกค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ ณ.31 ธ.ค.59
จํานวน
- บาท
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญค่าบํารุ งสหกรณ์คา้ งรับ ทั้งสิ้ น
จํานวน
47,200.00 บาท
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2. รายได้ ค่าเข้ าร่ วมเดินรถรายเดือน
สหกรณ์มียอดค่าเข้าร่ วมเดินรถรายเดือนค้างรับยกมาต้นปี
หัก สหกรณ์ได้รับชําระมาระหว่างปี
ค่าเข้าร่ วมเดินรถรายเดือนค้างรับยกมาคงเหลือ
บวก บันทึกค่าเข้าร่ วมเดินรถรายเดือนค้างรับ ณ.31 ธ.ค.59
ค่าเข้าร่ วมเดินรถรายเดือนค้างรับทั้งสิ้ น

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

666,100.00 บาท
505,000.00 บาท
161,100.00 บาท
446,000.00 บาท
607,100.00 บาท

นโยบายในการบันทึกรายได้ ค่าเข้ าร่ วมเดินรถรายเดือนค้ างรับ และการตั้งค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญ มีดงั นี้
1. สมาชิกที่คา้ งชําระค่าเข้าร่ วมเดินรถรายเดือนยกมา จํานวน 222 ราย คิดเป็ นจํานวนเดือนที่คา้ งชําระ 1,611 เดือน ได้มี
การบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญเต็มตามจํานวนที่คา้ งชําระถึงปี บัญชี 2559 จํานวนเงิน 161,000.00 บาท สหกรณ์ไม่มีการบันทึก
รายได้ค่าเข้าร่ วมรายเดือนค้างรับสําหรับปี 2559 เพิ่ม
2. สหกรณ์ได้มีการบันทึกค่าเข้าร่ วมเดินรถรายเดือนที่คา้ งชําระสําหรับปี 2559 จํานวน 1,792 ราย คิดเป็ นจํานวนเดือนที่
ค้างชําระ 4,460 เดือน จํานวนเงิน 446,000.00 บาท และไม่มีการบันทึกค่าเผือ่ หนี้ สงสัยจะสูญ สําหรับปี 2559
รายละเอียดค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญสํ าหรับค่ าเข้ าร่ วมเดินรถรายเดือนค้ างรับ มีดังนี้
สหกรณ์มียอดค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญยกมาต้นปี
จํานวน
205,600.00 บาท
หัก สหกรณ์ได้รับชําระมาระหว่างปี
จํานวน
75,700.00 บาท
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญยกมาคงเหลือ
จํานวน
129,900.00 บาท
บวก บันทึกค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ ณ.31 ธ.ค.59
จํานวน
31,100.00 บาท
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญค่าเข้าร่ วมเดินรถรายเดือนค้างรับ ทั้งสิ้ น
จํานวน
161,000.00 บาท
ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญสําหรับค่าเข้าร่ วมเดินรถรายเดือนค้างรับ คิดเป็ นร้อยละ 26.52 ของค่าเข้าร่ วมเดินรถรายเดือนค้าง
รับทั้งสิ้ น จํานวน 607,100.00 บาท
5. การปรับปรุ งและติดตามผล - ไม่มี
6. เรื่องอืน่ ๆ - สําหรับปี บัญชี 2559 ได้จดั ทําการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน(CAMELS Analysis) ของสหกรณ์ ฯ
นําเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาในการวางแผนงานการดําเนินธุรกิจของสหกรณ์ในรอบปี บัญชี 2560
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ที่อยู่ 171 ถนนลาดพร้าววังหิ น
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพ ฯ
โทร. 02-043-1454
วันที่เขียนรายงานการตรวจสอบ
วันที่ 21 มกราคม 2560

พัทธิ์ วิรา นวสุ ขสมบูรณ์
(นางพัทธิ์ วริ า นวสุ ขสมบูรณ์ )
ผูต้ รวจสอบกิจการ
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