รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ แท็กซี่สุวรรณภูมิ จํากัด
สําหรับปี ทางบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เรียน สมาชิกสหกรณ์ แท็กซี่สุวรรณภูมิ จํากัด
ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559 สหกรณ์แท็กซี่สวุ รรณภูมิ จํากัด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม
2559 ได้ เลือกตัง้ นางพัทธิ์วิรา นวสุขสมบูรณ์ เป็ นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แท็กซี่สวุ รรณภูมิ จํากัด สําหรับปี
ทางบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ข้ าพเจ้ าจึงได้ ทําการตรวจสอบการดําเนินงาน และรายงานผลการตรวจสอบ
กิจการต่อคณะกรรมการดําเนินการเป็ นประจําทุกเดือนตลอดปี พ.ศ. 2559 จึงขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการประจําปี
2559 โดยสรุปดังต่อไปนี ้
1. วัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
1.3 เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานอื่น ๆ ของสหกรณ์ รวมถึงการประเมินระบบการควบคุมภายใน
สหกรณ์ ฯ
1.4 เพื่อสอบทานและประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในด้ านระบบสาระสนเทศ การเงินการบัญชี
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบความถูกต้ องของการบันทึกบัญชี ตามเอกสารหลักฐาน ซึง่ ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการบัญชีที่
ที่รับรองโดยทัว่ ไป เอกสารประกอบการบันทึกบัญชี ตลอดจนการจัดทํางบการเงิน
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้ อกําหนดของสหกรณ์
2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้ อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงาน และงบประมาณที่กําหนดไว้
3. ผลการตรวจสอบ
3.1 การบริหารงานของสหกรณ์
3.1.1 สหกรณ์มีการกําหนดนโยบายการดําเนินงานด้ านต่าง ๆ โดยมีคณะกรรมการรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน การดําเนินงานของสหกรณ์เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ในข้ อบังคับ และเป็ นไปตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการ
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3.1.2 สหกรณ์ ฯ ได้ มีการกําหนดระเบียบปฏิบตั ใิ นด้ านต่าง ๆ และได้ มีการดําเนินงานเป็ นไปตาม
ระเบียบที่กําหนด
3.1.3 มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาการดําเนินงานและความเคลื่อนไหวของธุรกิจสหกรณ์
เป็ นประจําทุกเดือน
3.2 การเงิน
การปฏิบตั งิ านด้ านการเงิน โดยทัว่ ไปเป็ นไปตามระเบียบสหกรณ์แท็กซี่สวุ รรณภูมิ จํากัด ว่าด้ วยการรับจ่าย
และเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2545
3.2.1 การเก็บรักษาเงินสดเป็ นไปตามระเบียบที่ให้ เก็บรักษาเงินสดไว้ ได้ ไม่เกินวันละ 150,000 บาท
โดยมีต้ นู ิรภัยสําหรับเก็บรักษาเงินสดคงเหลือในมือ และเอกสารแทนตัวเงินอื่น ๆ ซึง่ อยูใ่ นการควบคุมโดยประธาน
คณะกรรมการสหกรณ์
3.2.2 มีการควบคุมการใช้ จ่ายเงินเป็ นไปตามระเบียบ ว่าด้ วย การรับจ่ายและการเก็บรักษาเงินสด
พ.ศ. 2545 การใช้ จ่ายเงินต่าง ๆ เป็ นไปตามงบประมาณรายจ่าย ตามมติที่ประชุมใหญ่กําหนดไว้ โดยเป็ นรายจ่ายเพื่อ
กิจการสหกรณ์ และมีการอนุมตั ริ ายการรับ-จ่าย โดยผู้มีอํานาจอย่างถูกต้ อง
3.2.3 ตรวจสอบยอดเงินสดและเงินฝากธนาคาร โดยยอดเงินสดได้ มีการตรวจนับปรากฏว่าถูกต้ อง
ตรงตามบัญชี สําหรับยอดเงินฝากธนาคารได้ มีการตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคารในสมุดเงินฝากตรงกับยอดตามบัญชี
3.2.4 จากการตรวจนับเงินสดคงเหลือ หลักฐานแทนตัวเงิน กับสมุดเงินสดรับ-จ่าย ประจําวัน
ปรากฏว่าถูกต้ อง แต่มีบางวันที่วงเงินเก็บรักษาเกินกว่าระเบียบที่กําหนดไว้ ซึง่ ได้ แนะนําให้ ปฏิบตั ใิ ห้ ถกู ต้ องแล้ ว
สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ ้นปี ถูกต้ องตามบัญชี ซึง่ อยูใ่ นความรับผิดชอบของ นางสาว
บุญศรี โพธิสาร ตําแหน่งผู้จดั การสหกรณ์
3.3 การบัญชี
3.3.1 ได้ มีการจัดทําบัญชีเพื่อใช้ เป็ นหลักฐานในการตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้ วนตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป
3.3.2 การบันทึกบัญชีเป็ นไปตามระบบบัญชีที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด มีการใช้ โปรแกรมระบบ
บัญชีของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ควบคูก่ บั การให้ เจ้ าหน้ าที่บนั ทึกรายการที่เกี่ยวกับรายละเอียดบัญชียอ่ ยเพื่อการ
ตรวจสอบลงในโปรแกรมอื่น (Excel) และถูกต้ องตรงตามบัญชียอดคุม
3.3.3 มีการนําข้ อมูลทางบัญชีเข้ ารายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการเป็ นประจําทุกเดือน และมีการ
นําส่งข้ อมูลทางบัญชี ต่อนายทะเบียนสหกรณ์ของกรมส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ทุกๆเดือน เพื่อให้ ทราบ
ข้ อเท็จจริ งและข้ อบกพร่อง (ถ้ ามี) เพื่อการแก้ ไขให้ ถกู ต้ อง
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3.4 การดําเนินงาน
3.4.1 สมาชิก
สหกรณ์มีสมาชิกเมื่อต้ นปี จํานวน 3,998 คน ระหว่างปี มีสมาชิกเพิ่มขึ ้น จํานวน 314 คน สมาชิก
ลาออก จํานวน 661 คน สมาชิกถึงแก่กรรม จํานวน 6 คน และลดหมายเลขสมาชิกที่ซํ ้า จํานวน 57 หมายเลข โดยไม่
กระทบจํานวนหุ้นและจํานวนเงินค่าหุ้น ทําให้ สมาชิกคงเหลือวันสิ ้นปี จํานวน 3,588 คน สมาชิกลดลงจากปี ก่อน
จํานวน 410 คน หรื อร้ อยละ 10.26
การรับสมาชิกและการพ้ นสมาชิกภาพถือปฏิบตั ติ ามข้ อบังคับและเป็ นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการ
3.4.2 การให้ เงินกู้แก่ สมาชิก
การให้ เงินกู้และการจ่ายเงินกู้แก่สมาชิก โดยทัว่ ไปเป็ นไปตามระเบียบสหกรณ์แท็กซี่สวุ รรณภูมิ จํากัด
สหกรณ์ได้ ให้ เงินกู้แก่สมาชิกสําหรับปี 2559 ทังหมด
้ 3 ประเภท ได้ แก่ เงินกู้สามัญ เงินกู้พเิ ศษ และเงินกู้ตามมติพเิ ศษ
ณ.วันสิ ้นปี มีปริ มาณเงินให้ ก้ แู ก่สมาชิก เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 11,625,940.00 บาท ประกอบด้ วย
- เงินกู้สามัญ
เป็ นจํานวนเงิน 741,000.00 บาท
- เงินกู้พิเศษ
เป็ นจํานวนเงิน 9,384,940.00 บาท
- เงินกู้ตามมติพิเศษ เป็ นจํานวนเงิน 1,500,000.00 บาท
ณ.วันสิ ้นปี สหกรณ์มีเงินให้ ก้ คู งเหลือสุทธิจํานวน 22,231,632.80 บาท การติดตามการรับชําระหนี ้
สหกรณ์มีลกู หนี ้เงินให้ ก้ ปู ระเภทเงินกู้สามัญ ไม่สามารถเรี ยกเก็บหนี ้ได้ ตามกําหนด จํานวน 13 ราย เป็ นเงิน 84,684.35
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 15.19 ของยอดหนี ้เงินให้ ก้ ปู ระเภทเงินกู้สามัญ และสหกรณ์ได้ มีการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
สําหรับเงินกู้และดอกเบี ้ยค้ างรับในจํานวนที่เพียงพอสําหรับผลขาดทุนอันอาจจะเกิดความเสียหายจากการเรี ยกชําระ
ยอดหนี ้เงินกู้ไม่ได้
ณ วันสิ ้นปี สหกรณ์มีรายได้ จากการให้ เงินกู้รับจริง จํานวน 1,402,465.37 บาท ตํา่ กว่างบประมาณณ
รายได้ ที่กําหนดไว้ จํานวน 97,534.63 บาท และมีการตังดอกเบี
้
้ยเงินกู้ค้างรับ จํานวน 59,357.21 บาท
3.4.3 ธุรกิจให้ บริการ
- สหกรณ์มีสมาชิกนํารถแท็กซี่เข้ าร่วมในระหว่างปี จํานวน 311 คัน มีรายได้ จากการให้ บริการรถแท็กซี่
ที่นํามาเข้ าร่วมดังนี ้
(1) รายได้ คา่ บริ การเข้ าร่วมเดินรถแรกเข้ า จํานวน 311 คัน จํานวนเงิน 871,963.14 บาท
(2) รายได้ คา่ บํารุงสหกรณ์สมาชิกใหม่ จํานวน 314 คน จํานวนเงิน
58,692.88 บาท
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- สหกรณ์มีรายได้ ที่รับจริงจากการให้ บริการรถแท็กซี่สาํ หรับสมาชิกเดิมที่นํารถเข้ าร่วมดังนี ้
(1) รายได้ คา่ บํารุงสมาชิก
จํานวน 3,223 คน จํานวนเงิน 602,439.57 บาท
(2) รายได้ คา่ บริ การเข้ าร่วมเดินรถรายเดือน จํานวน 3,398 ราย จํานวนเงิน 3,260,048.91 บาท
- ณ วันสิ ้นปี สหกรณ์มีรายได้ คา่ บริการค้ างรับ ดังนี ้
(1) รายได้ คา่ บริการเข้ าร่วมเดินรถรายเดือน จํานวน 1,792 คัน คิดเป็ นจํานวนเดือน 4,460 เดือน
จํานวนเงินรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม 446,000.00 บาท
(2) รายได้ คา่ บํารุงสหกรณ์ จํานวน 689 คน จํานวนเงินรวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 137,800.00 บาท
3.4.4 หนีส้ ิน
สหกรณ์มียอดหนี ้สินที่ค้างชําระนานเนื่องจากสมาชิกยังไม่มีการติดต่อรับชําระดังนี ้
854,888.00 บาท
(1) เงินปั นผล
จํานวนเงิน
(2) เงินรับโอนรอแจ้ งจากสมาชิก จํานวนเงิน
63,401.71 บาท
สหกรณ์ควรดําเนินการแจ้ งให้ สมาชิกรับทราบ เพื่อติดต่อรับคืนจากสหกรณ์ และเคลียร์ ยอดที่สมาชิก
ค้ างชําระแก่สหกรณ์
3.4.5 ทุนเรื อนหุ้น
ทุนเรื อนหุ้นยกมาต้ นปี พ.ศ. 2559 จํานวน 20,294,500.00 บาท ระหว่างปี มีทนุ ลดลง จํานวน
3,420,850.00 บาท หรื อร้ อยละ 16.86 มีทนุ เพิ่มขึ ้น จํานวน 1,567,000.00 บาท หรื อร้ อยละ 7.72 ทุนเรื อนหุ้น ณ วัน
สิ ้นปี พ.ศ.2559 มีจํานวน 18,440,650.00 บาท หรื อลดลงจากต้ นปี ร้ อยละ 9.13 การเก็บค่าหุ้นและการจ่ายคืนค่าหุ้น
เป็ นไปตามข้ อบังคับ
3.4.6 ทุนสํารองและทุนสะสมของสหกรณ์
ในระหว่างปี พ.ศ.2559 มีรายการเคลื่อนไหวของทุนสํารองและทุนสะสม ดังนี ้
รายการ

ทุนสํารอง
ทุนสะสม
- ทุนเพื่อขยายกิจการ
- ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล
- ทุนเพื่อการศึกษาและอบรม

ยอดยกมาต้ นปี
บาท

เพิ่มระหว่ างปี
บาท

ลดลงระหว่ างปี
บาท

คงเหลือ
บาท

10,071,514.46

426,876.30

0

10,498,390.76

1,870,000.00
1,800,000.00
2,458,625.35

0
100,000.00
450,000.00

0
0
290,238.32

1,870,000.00
1,900,000.00
2,618,387.03
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รายการ

ยอดยกมาต้ นปี
บาท

- ทุนสาธารณะประโยชน์
1,856,714.99
- ทุนสวัสดิการสมาชิก
1,808,540.00
- ทุนสวัสดิการพนักงาน
1,638,895.50
- ทุนเพื่อการศึกษาดูงาน ฯ
700,172.41
- ทุนเพื่อใช้ จ่ายทางอรรถคดีความ 150,000.00
รวมทุนสะสม
12,282,948.25
รวมทุนสํารองและทุนสะสม 22,354,462.71

เพิ่มระหว่ างปี
บาท
80,000.00
300,000.00
80,000.00
640,000.00
100,000.00
1,750,000.00
2,176,876.30

ลดลงระหว่ างปี
บาท

คงเหลือ
บาท

498,360.00 1,438,354.99
93,515.50 2,015,024.50
10,150.00 1,708,745.50
1,340,172.41
0
0
250,000.00
892,263.82 13,140,684.43
892,263.82 23,639,075.19

ทุนสํารองและทุนสะสมที่เพิ่มขึ ้นของปี พ.ศ.2559 เกิดจากการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี พ.ศ.
2558 คิดเป็ นร้ อยละ 52.65
สําหรับการใช้ จ่ายทุนสะสมต่าง ๆ เป็ นไปตามระเบียบ และงบประมาณที่กําหนดไว้
3.5 ผลการดําเนินงาน
สหกรณ์จดั ทําประมาณการรายได้ รายจ่าย และกําไรสุทธิ ประจําปี 2559 เสนอต่อที่ประชุมใหญ่
พิจารณาอนุมตั ิ โดยมีผลการดําเนินงานปี พ.ศ.2559 เปรี ยบเทียบกับประมาณการ ดังนี ้
ประมาณการรายได้ เปรียบเทียบกับรายได้ ท่ แี สดงในงบกําไรขาดทุนของสหกรณ์
รายการ
ดอกเบี ้ยรับจากเงินให้ สมาชิกกู้
รายได้ คา่ ธรรมเนียมแรกเข้ า
รายได้ คา่ เข้ าร่วมเดินรถแรกเข้ า
รายได้ คา่ บํารุงสมาชิก
รายได้ คา่ เข้ าร่วมเดินรถรายเดือน
รายได้ ดอกเบี ้ยรับเงินฝากธนาคาร
รายได้ ดอกเบี ้ยปรับล่าช้ า
รายได้ คา่ เผื่อหนี ้สงสัยจะสูญรับคืน
รายได้ อื่น
รวมรายได้

ประมาณการ
บาท
1,580,000.00
70,000.00
1,050,000.00
760,000.00
4,080,000.00
150,000.00
20,000.00
50,000.00
0.00
7,760,000.00

รายได้
บาท
1,461,822.58
58,689.74
871,963.14
789,917.50
3,676,871.34
375,427.69
35,159.00
170,476.96
12,707.17
7,453,035.12
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ประมาณการรายได้ จํานวน 7,760,000.00 บาท ผลการดําเนินงานมีรายได้ ที่แสดงในงบกําไรขาดทุน สําหรับปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของสหกรณ์ จํานวน 7,453,035.12 บาท ตํ่ากว่าประมาณการ จํานวน 306,964.88 บาท
คิดเป็ นร้ อยละ 3.96
ประมาณการรายจ่ ายเปรียบเทียบกับรายจ่ ายที่แสดงในงบกําไรขาดทุนของสหกรณ์
รายการ
หมวด
เงินเดือน
ค่าตอบแทน
ค่าใช้ สอย
ค่าวัสดุและอุปกรณ์
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าบริหารสินเชื่อและการลงทุน
ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ต้ นทุนบริการอื่น
รวมรายจ่ายเพื่อคํานวณกําไรสุทธิ
ค่าครุภณ
ั ฑ์
รวมรายจ่าย

ประมาณการ
บาท

รายจ่ าย
บาท

2,412,200.00
950,000.00
1,390,500.00
100,000.00
50,000.00
10,000.00
80,000.00
50,000.00
5,042,700.00
100,000.00
5,142,700.00

2,412,200.00
761,091.00
952,749.30
50,532.02
17,766.00
2,200.00
66,556.23
4,263,094.55
33,300.00
4,229,794.55

ประมาณการรายจ่าย จํานวน 5,042,700.00 บาท ผลการดําเนินงาน มีรายจ่ายที่แสดงในงบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ของสหกรณ์ จํานวน 4,263,094.55 บาท ตํา่ กว่าประมาณการ จํานวน
779,605.45บาท คิดเป็ นร้ อยละ 15.46
ั ฑ์ ซึง่ เป็ นรายจ่ายในการจัดซื ้อทรัพย์สนิ ของสหกรณ์ มีรายจ่ายตํ่ากว่า
สําหรับรายจ่ายเกี่ยวกับครุภณ
ประมาณการ 66,700.00 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 66.70
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ประมาณการกําไรสุทธิเปรียบเทียบกับกําไรสุทธิท่ แี สดงในงบกําไรขาดทุนของสหกรณ์
รายการ

ประมาณการ
บาท

กําไรสุทธิ
บาท

รายได้
รายจ่าย
กําไรสุทธิ ปี พ.ศ.2559
กําไรสุทธิ ปี พ.ศ.2558
กําไรสุทธิลดลง ( บาท )
( ร้ อยละ )

7,760,000.00
5,042,700.00
2,717,300.00

7,453,035.12
4,263,094.55
3,189,940.57
4,134,753.30
944,812.73
22.85

ประมาณการกําไรสุทธิ จํานวน 2,717,300.00 บาท ผลการดําเนินงาน มีกําไรสุทธิที่แสดงในงบกําไร
ขาดทุนสําหรับปี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 3,189,940.57 บาท สูงกว่าประมาณการ จํานวน 472,640.57
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 17.39
อัตราส่ วนทางการเงินเปรียบเทียบระหว่ างปี พ.ศ. 2559 และ ปี พ.ศ. 2558
รายการ
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
0.030
0.029
0.001
อัตราหนี ้สินต่อทุน ( เท่า )
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน ( เท่า)
28.307
27.214
1.093
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน(ร้ อยละ)
6.929
9.089
(2.160)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์(ร้ อยละ)
6.732
8.833
(2.101)
เงินออมต่อสมาชิก ( บาท )
5,139.535
5,076.16
63.375
6,497.477
7,413.039
(915.562)
หนี ้สินต่อสมาชิก ( บาท )
กําไรต่อสมาชิก (บาท)
889.132
1,041.762
(152.630)
อัตราหนี ้สินต่อทุน (เท่า) หมายถึง สัดส่วนระหว่างหนี ้สินและส่วนของทุน ในปี 2559 เท่ากับ 0.03 ต่อ 1
เท่า แสดงว่า ส่วนของทุนยังสูงกว่าหนี ้สิน หมายความว่าสหกรณ์มีความเข็มแข็งเพราะการดําเนินงานของสหกรณ์ใช้ ทนุ
ภายในสหกรณ์ในการดําเนินงาน ร้ อยละ 97
อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (เท่า) หมายถึง ความสามารถในการนําสินทรัพย์หมุนเวียนมาชําระหนี ้สิน
หมุนเวียน ในปี พ.ศ. 2559 อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ ้นจากปี พ.ศ. 2558 แสดงถึงความสามารถในการนําสินทรัพย์
หมุนเวียนมาชําระหนี ้สินหมุนเวียนได้ เพิ่มขึ ้น
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อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน (ร้ อยละ) หมายถึง ผลตอบแทนของทุน ปี พ.ศ. 2559 เท่ากับร้ อยละ
6.929 แสดงถึงการนําทุนของสหกรณ์มาดําเนินงานในทุก ๆ 100.00 บาท จะได้ รับผลตอบแทน 6.929 บาท และ
ผลตอบแทนลดลงจาก ปี พ.ศ.2558 แสดงถึงการได้ รับผลตอบแทนจากส่วนของทุนในปี พ.ศ. 2559 น้ อยกว่า ปี พ.ศ.
2558
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์(ร้ อยละ) หมายถึง ผลตอบแทนจากการดําเนินงานทังหมดของสหกรณ์
้
ในปี
พ.ศ. 2559 เท่ากับร้ อยละ 6.732 แสดงถึงผลตอบแทนการลงทุนทังหมดของสหกรณ์
้
ในทุก ๆ 100 บาท จะได้ รับ
ผลตอบแทน 6.732 บาท และผลตอบแทนลดลงจาก ปี พ.ศ.2558 แสดงถึงการได้ รับผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ลงทุน
ไปทังหมดในปี
้
พ.ศ. 2559 น้ อยกว่า ปี พ.ศ.2558
จากอัตราส่วนทางการเงินเบื ้องต้ นแสดงถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสหกรณ์โดยรวมในปี พ.ศ.
2559 ลดลงจากปี พ.ศ. 2558 ยกเว้ นความสามารถในการชําระหนี ้สินหมุนเวียนที่อยูใ่ นเกณฑ์ที่ดีเมื่อเทียบกับทุนและ
สินทรัพย์หมุนเวียนของสหกรณ์ ส่วนการนําสินทรัพย์และทุนของสหกรณ์มาหาผลประโยชน์ตอบแทนให้ กบั สหกรณ์ มี
อัตราส่วนที่ได้ รับผลตอบแทนน้ อยลง จึงทําให้ การดําเนินธุรกิจของสหกรณ์มีอตั ราการเติบโตที่ลดลง ร้ อยละ 35.299
นอกจากสมาชิกมีเงินออมเฉลีย่ ต่อคนสูงขึ ้นกว่าปี พ.ศ.2558 จํานวน 63.375 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 1.25 และมีหนี ้สิน
เฉลี่ยต่อคนตํ่ากว่าปี พ.ศ.2558 จํานวน 915.562 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 12.35
สําหรับความสามารถในการทํากําไรของสหกรณ์ให้ กบั สมาชิก สําหรับในปี พ.ศ. 2559 เท่ากับ 889.132
บาทต่อสมาชิก 1 คน ซึง่ น้ อยลงกว่าปี พ.ศ. 2558 จํานวน 152.63 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 14.65
4. การติดตามผลการแก้ ไขปรับปรุ ง ไม่มี
5. เรื่องอื่น ๆ ไม่มี
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
พัทธิ์ วิรา นวสุขสมบูรณ์
( นางพัทธิ์วิรา นวสุขสมบูรณ์ )
ผู้ตรวจสอบกิจการ
ที่อยู่ 171 ถนนลาดพร้ าววังหิน
แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว กรุงเทพ ฯ
โทร. 02-043-1454
วันที่เขียนรายงานการตรวจสอบ
วันที่ 16 มีนาคม 2560
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