รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ แท็กซี่สุวรรณภูมิ จํากัด
ประจําเดือน เมษายน 2559
เรี ยน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์แท็กซี่สวุ รรณภูมิ จํากัด
ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559 ได้ เลือกตังข้
้ าพเจ้ าเป็ นผู้
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แท็กซี่สวุ รรณภูมิ จํากัด สําหรับปี ทางบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ข้ าพเจ้ าจึงได้ ดําเนินการ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ฯ ประจําเดือน เมษายน 2559 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2559 ข้ าพเจ้ าจึงขอเสนอผลการ
ตรวจสอบกิจการโดยสรุปดังนี ้
1. การตรวจสอบด้ านการดําเนินงาน
1.1 วัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบ
1.1.1 เพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
1.1.2 เพื่อตรวจสอบผลการดําเนินงานว่าการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ เป็ นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์
ระเบียบนายทะเบียน ข้ อบังคับสหกรณ์ ระเบียบสหกรณ์ และมติที่ประชุม
1.2 ขอบเขตการตรวจสอบ
1.2.1 ตรวจสอบความถูกต้ องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
1.2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้ อกําหนดของสหกรณ์
1.2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ ตามพ.ร.บ.สหกรณ์ ระเบียบนายทะเบียน ข้ อบังคับ ระเบียบสหกรณ์
และมติที่ประชุม
1.2.4 ตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงาน และงบประมาณที่กําหนดไว้
1.3 ผลการตรวจสอบและข้ อเสนอแนะ
1.3.1 การตรวจสอบด้ านการเงิน
วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
- เพื่อตรวจว่ามีการปฏิบตั ิตามระเบียบเกี่ยวกับการเงิน และมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมรัดกุม
- เพื่อตรวจว่ามีการอนุมตั ิรายการจ่ายโดยผู้มีอํานาจโดยถูกต้ อง
- เพื่อตรวจว่ามีเอกสารทางด้ านการเงินครบถ้ วนถูกต้ อง
- เพื่อตรวจว่ามีความถูกต้ องและมีอยูจ่ ริงของเงินสดและเงินฝากธนาคาร
- เพื่อตรวจว่ารายได้ /ค่าใช้ จ่ายบันทึกบัญชีครบถ้ วนตามความจริ ง และเป็ นไปตามงบประมาณ
ขอบเขตการตรวจสอบ
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับ-จ่าย ทุกรายการ
- ตรวจสอบว่ามีการอนุมตั ิการจ่ายโดยผู้มีอํานาจทุกรายการ
- ตรวจสอบและตรวจนับเงินสดคงเหลือตรงกับรายงาน
- ตรวจสอบยอดคงเหลือเงินฝากธนาคารกับสมุดเงินฝากธนาคาร
ผลการตรวจสอบและข้ อเสนอแนะ

เงินสดในมือ
สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ ณ.วันที่ 30 เมษายน 2559 จํานวน 130,442.50 บาท เป็ นจํานวนที่ถกู ต้ องตรงตาม
บัญชี และอยูใ่ นความรับผิดชอบของ นางสาวบุญศรี โพธิสาร ตําแหน่งผู้จดั การสหกรณ์
เงินฝากธนาคาร
สหกรณ์มียอดเงินฝากธนาคารตามบัญชี ณ.วันที่ 30 เมษายน 2559 ถูกต้ องตรงกับสมุดเงินฝากของธนาคาร
ทังหมด
้
8 บัญชี ดังนี ้
1. ธนาคารธนชาติ–กระแสรายวัน สาขาบางขุนนนท์
จํานวน
1,000.00 บาท
2. ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัล ปิ่ นเกล้ า
จํานวน
369,108.17 บาท
จํานวน
189,626.44 บาท
3. ธนาคารยูโอบี–ออมทรัพย์ สาขาย่อยถนนพระรามหก
4. ธนาคารธนชาติ-ออมทรัพย์ สาขาบางขุนนนท์
จํานวน
832,293.45 บาท
5. ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพย์อลั ตร้ า สาขาบางขุนนนท์
จํานวน
13,800,176.64 บาท
6. ธนาคารอิสลาม- ออมทรัพย์ สาขาสาทร#003-1-07083-3
จํานวน
12,098.04 บาท
7. ธนาคารอิสลาม- ออมทรัพย์ สาขาสาทร#003-1-08004-9
เพื่อรับโอนดอกเบี ้ยเงินฝากประจํา
จํานวน
532,036.54 บาท
8. ธนาคารอิสลาม- ฝากประจํา สาขาสาทร
จํานวน
10,000,000.00 บาท
รวมเงินฝากธนาคารทัง้ สิน้
จํานวน 25,736,339.28 บาท
สรุปและข้ อสังเกตจากการตรวจสอบ พบว่า
- จากการตรวจสอบเงินสดคงเหลือประจําวันพบว่าส่วนใหญ่การเก็บรักษาเงินสดเป็ นไปตามระเบียบสหกรณ์
ว่าด้ วยการรับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน หมวด 3 ข้ อ 26.1 ที่กําหนดให้ เก็บรักษาเงินสดไว้ ได้ ไม่เกินวันละ 150,000.00
บาท มีเพียง วันที่ 6 เมษายน 2559 ที่มีการเก็บรักษาเงินสดเกินกว่าที่กําหนดไปเป็ น จํานวน 44,783.00 บาท
- เอกสารและรายละเอียดการรับ-จ่ายมีครบถ้ วนทุกรายการ มีการลงนามอนุมตั ิจ่ายทุกรายการ
1.3.2 การตรวจสอบด้ านบัญชี
สรุปและข้ อสังเกตจากการตรวจสอบ พบว่า
- เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีมีครบ
- มีการจัดทํารายละเอียด บัญชียอ่ ยและทะเบียนต่าง ๆถูกต้ องตรงตามบัญชีคมุ ยอด
- ในระหว่างเดือนไม่มีการปรับปรุงบันทึกบัญชี ตามเกณฑ์เงินคงค้ าง อาจจะมีบ้างในกรณีที่เกี่ยวข้ องกับ
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม
1.3.3 การตรวจสอบด้ านการดําเนินงานในส่วนสมาชิก
โดยสรุปจํานวนสมาชิกของสหกรณ์ ณ.วันที่ 30 เมษายน 2559 มีรายละเอียดดังนี ้
รวม
รวม
เม.ย.2559 เม.ย.2558
ม.ค.- เม.ย.59 ม.ค.- เม.ย.58
สมาชิกยกมาจากงวดบัญชีก่อน
3,998 คน
3,927 คน 3,935 คน 3,985 คน
หัก ปรับปรุงจํานวนสมาชิก ซํ ้า
57 คน
57 คน
สมาชิกลาออกระหว่างงวดบัญชี
195 คน
114 คน
35 คน
35 คน
สมาชิกถึงแก่กรรมระหว่างงวดบัญชี
2 คน
1 คน
สมาชิกเข้ าใหม่ระหว่างงวดบัญชี
119 คน
209 คน
20 คน
71 คน
สมาชิกยกไปงวดบัญชีถดั ไป
3,863 คน
4,021 คน 3,863 คน 4,021 คน
รายละเอียด

สรุปและข้ อสังเกตจากการตรวจสอบ
พบว่าในเดือน เมษายน 2559 มีสมาชิกที่ลาออก จํานวน 35 คน โดยมีรถออกจากสหกรณ์จํานวน 19 คัน มี
รายละเอียดดังนี ้
1. โอนรถออกไปเป็ นรถเขียวเหลือง จํานวน 4 คัน จากสมาชิก 4 คน
2. โอนออกเป็ นรถบ้ านเนื่องจากรถหมดอายุ จํานวน 14 คัน จากสมาชิก 14 คน
3. โอนขายต่อให้ สมาชิกใหม่และเก่า จํานวนรถยังไม่โอนออกจากสหกรณ์ 15 คัน จากสมาชิก 15 คน
4. สมาชิกไม่มีรถเข้ าร่วม จํานวน 1 คน
5. โอนไปสหกรณ์แท็กซี่ นวมินทร์ อินทรา จํากัด จํานวน 1 คัน จากสมาชิก 1 คน
นอกจากนี ้ยังตรวจพบว่า มีรายชื่อสมาชิก ที่มีเลขที่สมาชิกมากกว่าหนึง่ เลขที่ จํานวน 57 คน จึงได้ มีการ
ปรับปรุงจํานวนสมาชิกลดลงจํานวน 57 คน โดยไม่มีผลกระทบต่อจํานวนหุ้น และจํานวนเงินทุนเรื อนหุ้น ของสหกรณ์
1.3.4 การตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน
โดยสรุป ณ.วันที่ 30 เมษายน 2559 ผลการดําเนินงานสรุปจากงบดุลและงบกําไรขาดทุนดังนี ้

รายละเอียด

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี ้สินหมุนเวียน
ทุนเรื อนหุ้น
ทุนสํารองเพื่อการดําเนินงาน
ทุนสะสมตามข้ อบังคับและระเบียบ
กําไรสุทธิรอการจัดสรรสําหรับปี 2558
รายได้ จากการดําเนินงาน
ค่าใช้ จ่ายจากการดําเนินงาน
กําไรสุทธิตอ่ เดือน
กําไรสะสม 4 เดือน และ 3 เดือน
ผลตอบแทนต่อเดือนจากเงินลงทุน
ผลตอบแทนสะสม 4 เดือน และ 3 เดือน

เมษายน 2559

มีนาคม 2559

37,906,354.78 บาท
11,043,662.38 บาท
1,695,958.93 บาท
19,908,650.00 บาท
10,071,514.46 บาท
12,235,819.93 บาท
4,134,753.30 บาท
485,022.98 บาท
282,125.04 บาท
202,897.94 บาท
903,320.54 บาท
ร้ อยละ 1.02 หรื อ
0.10 บาทต่อหุ้น
ร้ อยละ 4.54 หรื อ
0.45 บาทต่อหุ้น

37,339,890.38 บาท
11,035,762.38 บาท
1,253,892.47 บาท
19,979,250.00 บาท
10,071,514.46 บาท
12,235,819.93 บาท
4,134,753.30 บาท
654,223.58 บาท
270,966.38 บาท
383,257.20 บาท
700,422.70 บาท
ร้ อยละ 1.92 หรื อ
0.19 บาทต่อหุ้น
ร้ อยละ 3.51 หรื อ
0.35 บาทต่อหุ้น

ทรัพย์สิน,หนี ้สิน
รายได้ และรายจ่าย
ณ.30 เม.ย.2559
%ที่เพิ่ม/
เพิ่มขึ ้น(ลดลง)
(ลด)
จาก 31 มี.ค.2559
566,464.40 บาท 1.52%
7,900.00 บาท 0.07%
442,066.46 บาท 35.26%
(70,600.00) บาท (0.35)%
(169,200.60) บาท (25.86)%
11,158.66 บาท 4.12%
(180,359.26) บาท (47.06)%
-

-

-

-

สรุปและข้ อสังเกตจากการตรวจสอบ
1. จากงบแสดงฐานะการเงิน
ในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนมีอตั ราส่วนที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 1.52 เนื่องจากมีกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ ้นจํานวน 2 ล้ านบาท
และมีสนิ ทรัพย์ประเภทลูกหนี ้เงินกู้ยืมและลูกหนี ้งานบริการลดลงประมาณ 1.40 ล้ านบาท และมีลกู หนี ้ค่าบริการอื่นค้ างรับและ
สินทรัพย์อื่นลดลง จํานวน 45,400.00 บาท จํานวนสินทรัพย์หมุนเวียนในภาพรวมจึงเพิ่มขึ ้น
ในส่วนของหนี ้สินหมุนเวียนมีอตั ราส่วนที่เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 35.26 เนื่องจากเช็คบริ ษัทประกันที่สมาชิกนํามาฝากผ่านบัญชี
ธนาคารของสหกรณ์โดยมียอดที่ยงั ไม่มารับคืนเพิ่มขึ ้นจากเดือน มีนาคม 2559 ประมาณ 487,000.00 บาท และสหกรณ์ได้ มีการ
จ่ายเงินปั นผล ทําให้ หนี ้สินลดลง จํานวน 16,200.00 บาท และหนี ้สินอื่นลดลงโดยประมาณ 28,800.00 บาท
ในส่วนของทุนสหกรณ์มีอตั ราส่วนที่ลดลง เนื่องจากการที่มีสมาชิกลาออกมากกว่าสมาชิกเข้ าใหม่สทุ ธิ จํานวน 15 คน
2. การดําเนินงานของสหกรณ์สําหรับเดือน เมษายน 2559 ทางสหกรณ์ยงั ไม่ได้ จดั ให้ มีงบประมาณและ
แผนการดําเนินงานสําหรับ ปี 2559 การดําเนินงานเป็ นไปตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศและนโยบายการบริ หารงานใน
ปี งบประมาณ 2558
2. การตรวจสอบด้ านการดําเนินธุรกิจ
2.1 วัตถุประสงค์ การตรวจสอบ
- เพื่อทราบว่ามีการกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจในแต่ละด้ านไว้ อย่างเหมาะสมและได้ ปฏิบตั ิตาม
ระเบียบที่กําหนดไว้
- เพื่อทราบว่ามีระบบการควบคุมภายในของแต่ละธุรกิจเหมาะสมและได้ ปฏิบตั ิตามที่กําหนดไว้
- เพื่อตรวจสอบว่าในแต่ละธุรกิจมีความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจ
- เพื่อตรวจสอบว่ามีการอํานวยประโยชน์ให้ แก่สมาชิก
2.2 ขอบเขตการตรวจสอบ
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้ อง
- ตรวจสอบหนังสือกู้เงินระยะสัน้ หนังสือกู้เงินระยะปานกลาง และการคํ ้าประกันในธุรกิจเงินกู้
- สอบทานการควบคุมภายในและการกําหนดระเบียบปฏิบตั ิ
- ตรวจสอบการบันทึกบัญชี
- ตรวจสอบประสิทธิภาพในการเก็บหนี ้และการติดตามหนี ้ที่ค้างส่ง
2.3 ผลการตรวจสอบและข้ อเสนอแนะ
2.3.1 ธุรกิจสินเชื่อ- เงินกู้สามัญ
สหกรณ์ได้ ให้ สมาชิกกู้ยืมเงินประเภทเงินกู้สามัญ เพื่อวัตถุประสงค์ในการซ่อมรถ หรื อจัดหาอุปกรณ์ในการ
้ ้น 27 สัญญา ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
ประกอบอาชีพ อัตราดอกเบี ้ย 15% ต่อปี จํานวนรวมทังสิ

ลูกหนี ้เงินกู้สามัญ ยกมา 1 เมษายน 2559 (28 สัญญา)
บวก สมาชิกกู้สญ
ั ญาใหม่ ในเดือนเมษายน 2559 ( 2 สัญญา)
หัก ปิ ดชําระสัญญาที่ครบกําหนดชําระ (2 สัญญา)
หัก ปิ ดสัญญาล่วงหน้ าก่อนกําหนด ( 1 สัญญา)
หัก รับชําระปกติ ของเดือน เมษายน 2559
ลูกหนี ้เงินกู้สามัญ ยกไป 30 เมษายน 2559 (27 สัญญา)

จํานวน 644,926.75 บาท
จํานวน 80,000.00 บาท
จํานวน - 7,347.08 บาท
จํานวน - 9,203.54 บาท
จํานวน - 67,234.23 บาท
จํานวน 641,141.90 บาท

ซึง่ จํานวนลูกหนี ้เงินกู้สามัญคงเหลือจํานวน 27 สัญญา ได้ มีการแบ่งประเภทลูกหนี ้ ดังนี ้
ลูกหนี ้เงินกู้ระยะสัน้ 18 สัญญา คือการกู้เงินภายในระยะเวลา 1-12 งวด
ครบกําหนดชําระภายในปี 2559
มีจํานวน
385,989.50
มีจํานวน
- 41,693.05
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ ( 2 ราย)
ลูกหนี ้เงินกู้ระยะสันสุ
้ ทธิ
344,296.45
ลูกหนี ้เงินกู้ระยะปานกลาง 9 สัญญาคือการกู้เงินภายในระยะเวลา 1-24 งวด
- ที่ครบกําหนดชําระภายในปี 2559
มีจํานวน 229,838.86 บาท
- ที่ครบกําหนดชําระเกินกว่าปี 2559
มีจํานวน
25,313.54 บาท 255,152.40
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ ( 3 ราย)
มีจํานวน
- 14,822.77
ลูกหนี ้เงินกู้ระยะปานกลางสุทธิ
240,329.63
รวมลูกหนี ้เงินกู้สามัญสุทธิ
มีจํานวน
584,626.08

บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท

2.3.2 ธุรกิจสินเชื่อ- เงินกู้พิเศษ
สหกรณ์ได้ ให้ สมาชิกกู้ยืมเงินประเภทเงินกู้พิเศษ(เงินกู้ระยะยาว)
เพื่อวัตถุประสงค์ในการซื ้อรถยนต์แท็กซี่
จํานวนรวมทังสิ
้ ้น ณ. วันที่ 30 เมษายน 2559 มีจํานวน 78 ราย ซึง่ มีรายละเอียดดังนี ้
ลูกหนี ้เงินกู้พิเศษยกมา 1 เมษายน 2559 (78 สัญญา)
จํานวน
23,408,674.17 บาท
หัก รับชําระงวดปกติในเดือน เมษายน 2559
จํานวน
-1,405,104.30 บาท
ลูกหนี ้เงินกู้พิเศษยกไป 30 เมษายน 2559 (78 สัญญา)
จํานวน
22,003,569.87 บาท
สรุปและข้ อสังเกตในการตรวจสอบธุรกิจสินเชื่อ
พบว่า ลูกหนี ้เงินกู้สามัญและเงินกู้พิเศษมีสมาชิกค้ างส่งเงินงวดดังนี ้
1. เงินกู้สามัญ ณ.วันที่ 30 เมษายน 2559 มีลกู หนี ้เงินกู้สามัญที่ครบกําหนดชําระแล้ วแต่ยงั คงค้ างชําระอยู่ มีจํานวน
ทังสิ
้ ้น 15 ราย
เงินต้ น
จํานวน
138,652.59 บาท
ดอกเบี ้ย
จํานวน
13,176.24 บาท
รวมเงินต้ นและดอกเบี ้ย จํานวน
151,828.83 บาท
ลูกหนี ้เงินกู้สามัญในส่วนของเงินต้ นที่ค้างชําระ ณ.วันที่ 30 เมษายน 2559 คิดเป็ นร้ อยละ 21.63 ของยอดลูกหนี ้เงินกู้
สามัญทังหมด
้
และมีอตั ราเงินต้ นที่ค้างชําระเพิ่มขึ ้นจากเดือน มีนาคม 2559 ร้ อยละ 11.86 มีรายละเอียดค้ างชําระดังนี ้

จํานวน
จํานวน จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
งวด
สมาชิก สัญญา
เงินต้ น
ดอกเบี ้ย
รวม
1
4 ราย 4 สัญญา 14,736.62 บาท
663.38 บาท 15,400.00 บาท
2
4 ราย 4 สัญญา 25,624.11 บาท
775.89 บาท 26,400.00 บาท
3
2 ราย 2 สัญญา 27,807.41 บาท
992.59 บาท 28,800.00 บาท
4
1 ราย 1 สัญญา 13,236.24 บาท
363.76 บาท 13,600.00 บาท
สัญญาครบกําหนด 4 ราย 4 สัญญา 57,248.21 บาท 10,380.62 บาท 67,628.83 บาท
รวม
15 ราย 15 สัญญา 138,652.59 บาท 13,176.24 บาท 151,828.83 บาท
เดือนเมษายน 2559 พบว่าลูกหนี ้เงินกู้สามัญที่ได้ มีตงสํ
ั ้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญในส่วนของเงินต้ นและดอกเบี ้ยค้ าง
รับ ปรากฏว่าสหกรณ์ ฯ ไม่สามารถเรี ยกเก็บได้
2. เงินกู้พิเศษ ณ.วันที่ 30 เมษายน 2559 มีสมาชิกค้ างชําระค่างวด อยู่ จํานวน 2 คน และชําระครบถ้ วนแล้ ว เมื่อวันที่
3 พฤษภาคม 2559 ดังนี ้
เงินต้ น
จํานวน
34,593.99 บาท
ดอกเบี ้ย
จํานวน
5,856.01 บาท
รวม
จํานวน
40,450.00 บาท
3. ลูกหนี ้ตามคําพิพากษา ยังไม่สามารถติดตามให้ มาชําระได้ ดงั นี ้
- ลูกหนี ้เงินกู้สามัญ คดีดํา ผบ.5390/2557
จํานวนเงินต้ นและค่าทนาย 36,202.76 บาท
- ลูกหนี ้เงินกู้สามัญ คดีดํา ผบ.3192/2557
จํานวนเงินต้ นและดอกเบี ้ย 87,562.00 บาท
หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
จํานวนเงิน
-123,764.76 บาท
ลูกหนี ้เงินกู้สามัญที่ศาลพิพากษาแล้ ว-สุทธิ
จํานวนเงิน
0.00 บาท
4. ลูกหนี ้ที่เกิดจากค่าเสียหายจากการถูกดําเนินคดี
และสหกรณ์รอดําเนินคดีเรี ยกร้ องคืนจากสมาชิก

จํานวนเงิน

300,000.00 บาท

2.3.3 ธุรกิจบริ การ
1. การดําเนินงานทางด้ านการบริการของสหกรณ์ ในเดือน เมษายน 2559 มีสมาชิกที่ประสงค์นํารถใหม่เข้ า
ร่วมกับสหกรณ์ โดยสหกรณ์ได้ ดําเนินการจัดหานิติบคุ ลอื่นให้ สมาชิกเช่าซื ้อรถแท็กซี่ จํานวน 16 ราย และเป็ นรถเก่าที่
สมาชิกใหม่นํามาเข้ าร่วมกับสหกรณ์ จํานวนรวม 4 ราย โดยสหกรณ์ได้ รับชําระรายได้ คา่ บริการแรกเข้ าและค่าบํารุง
สมาชิกทังสิ
้ ้น จํานวนเงิน 59,813.20 บาท
2. สหกรณ์สามารถเรี ยกเก็บรายได้ คา่ เข้ าร่วมเดินรถรายเดือนค้ างรับ จํานวน 7 ราย ที่ได้ ตงค่
ั ้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะ
สูญไว้ ระหว่างงวดบัญชี ปี 2553-2558 และได้ บนั ทึกเป็ นรายได้ เฉพาะธุรกิจเพื่อคํานวณกําไรขาดทุนสําหรับเดือน
มีนาคม 2559 จํานวน 2,000.00 บาท เรี ยบร้ อยแล้ ว

3. สหกรณ์ได้ ตดั หนี ้สูญรายได้ คา่ เข้ าร่วมเดินรถรายเดือนค้ างรับ ที่สมาชิกแจ้ งหยุดใช้ รถ และถอดรถแท็กซี่
ออกจากการเข้ าร่วมสหกรณ์ และนําป้ายทะเบียนคืนกรมการขนส่งทางบกเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยได้ บนั ทึกค่าเผื่อหนี ้สงสัย
จะสูญที่ได้ ตดั เป็ นค่าใช้ จ่ายธุรกิจเฉพาะในปี บัญชีที่มีการบันทึก กลับมาเป็ นรายได้ ธุรกิจเฉพาะเพื่อการคํานวนกําไร
ขาดทุนในเดือน เมษายน 2559 จํานวน 9,200.00 บาท แล้ ว และสหกรณ์ได้ ตดั รายได้ คา่ เข้ าร่วมเดินรถรายเดือนค้ างรับ
เป็ นหนี ้สูญเพื่อการคํานวณลดยอดกําไรขาดทุนประจําเดือน เมษายน 2559 สําหรับยอดที่ค้างชําระจากสมาชิก จํานวน
13 ราย ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2559 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2559 จํานวน
8,598.15 บาท และ ตัดภาษี ขายรอการใช้ สทิ ธิ์ จํานวน 601.85 บาท รวมทังสิ
้ ้น จํานวน 9,200.00 บาท
ั ้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญไว้
4. สหกรณ์สามารถเรี ยกเก็บรายได้ คา่ บํารุงสหกรณ์รายปี ค้ างรับ จํานวน 2 ราย ที่ตงค่
ระหว่างงวดบัญชี ปี 2553-2557 และได้ บนั ทึกเป็ นรายได้ เฉพาะธุรกิจเพื่อคํานวณกําไรขาดทุนสําหรับเดือน เมษายน
2559 จํานวน 2,400.00 บาท เรี ยบร้ อยแล้ ว
สรุปและข้ อสังเกตในการตรวจสอบธุรกิจบริการ
1. ธุรกิจบริ การในส่วนของค่าบริ การที่ค้างรับจากปี ก่อน ๆจนถึงเดือน ธันวาคม 2558 สามารถเรี ยกรับชําระได้
ดังนี ้
้
านวน 61 ราย รวม
- ค่าบํารุงสหกรณ์ มีจํานวนสมาชิกเก่า ชําระยอดค่าบํารุงที่ค้างชําระ จนถึง ปี 2558 รวมทังหมดจํ
จํานวนเงินที่รับชําระรวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม 31,000.00 บาท และยังคงมีสมาชิกค้ างชําระอยูอ่ ีกจํานวน 844 ราย
้
- ค่าบริ การเข้ าร่วมเดินรถรายเดือน มีสมาชิกได้ จ่ายชําระยอดค่าเข้ าร่วมที่ค้างชําระจนถึง ปี 2558 รวมทังหมด
จํานวน 4,086 เดือน คิดเป็ นจํานวนสมาชิก 1,828 ราย และยังคงค้ างชําระ อยู่เป็ นจํานวน 2,483 เดือน คิดเป็ นจํานวนสมาชิก
407 ราย และในจํานวนนี ้ มีสมาชิกที่ยงั ไม่ติดต่อเพื่อชําระค่าบริการที่ค้างเลย จํานวน 373 ราย
- ได้ มีการตัดค่าบริการเข้ าร่วมเดินรถรายเดือนค้ างรับ เป็ นหนี ้สูญ ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจํา ปี 2559
จํานวน 92 เดือน จากจํานวนสมาชิก 13 คน คิดเป็ นจํานวนเงิน 9,200.00 บาท
- ตังแต่
้ มกราคม 2559 – เมษายน 2559 มีสมาชิกจํานวน 9 รายที่ได้ จ่ายชําระค่าเข้ าร่วมเดินรถรายเดือนมา
ล่วงหน้ า สําหรับ ปี 2560 คิดเป็ นจํานวน 15 เดือน
3. การตรวจสอบด้ านการจัดหาทุนและการใช้ ทุนสะสม
3.1 วัตถุประสงค์ ของการตรวจสอบ
3.1.1 เพื่อให้ ทราบว่ามีการกําหนดและปฏิบตั ิตามระเบียบเกี่ยวกับสมาชิก ทุนเรื อนหุ้น และเงินทุนต่างๆ
เป็ นไปตามข้ อบังคับ และระเบียบสหกรณ์
3.1.2 มีการจ่ายเงินปั นผลเป็ นไปตามกฎหมาย ข้ อบังคับ และมติที่ประชุมใหญ่
3.1.3 มีสมาชิกถือหุ้นอยูจ่ ริงตามที่ปรากฏในทะเบียนหุ้น
3.2 ขอบเขตการตรวจสอบ
3.2.1 ตรวจสอบหลักฐานการรับเงินค่าหุ้นและการผ่านรายการไปสมุดประจําวัน/สมุดเงินสดและสมุด
รายวัน /สมุดบัญชีแยกประเภททัว่ ไป
3.2.2 ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายคืนค่าหุ้น มีการอนุมตั ิจากผู้มีอํานาจที่ได้ รับมอบหมาย และการผ่านรายการ

บัญชีไปยังสมุดต่างๆ
3.2.3 ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจ่าย เงินปั นผล เงินทุนต่างๆ และปฏิบตั ิตามระเบียบอย่างถูกต้ อง
3.3 ผลการตรวจสอบและข้ อเสนอแนะ
3.3.1

ทุนเรื อนหุ้น จากการตรวจสอบ ณ.วันที่ 30 เมษายน 2559 มีรายละเอียดดังนี ้

รายละเอียด
จํานวนสมาชิก จํานวนหุ้น
จํานวนเงิน
ทุนเรื อนหุ้นยกมาต้ นงวด
3,935 คน 1,997,925 หุ้น 19,979,250.00 บาท
ปรับปรุงจํานวนสมาชิกรายซื่อซํ ้า
- 57 คน
ลดลงเนื่องจากสมาชิกลาออก
- 35 คน - 17,060 หุ้น - 170,600.00 บาท
เพิ่มขึ ้นเนื่องจากสมาชิกเข้ าใหม่
20 คน
10,000 หุ้น
100,000.00 บาท
สหกรณ์ฯมีทนุ เรื อนหุ้นยกไปสิ ้นเดือน
3,863 คน 1,990,865 หุ้น 19,908,650.00 บาท
สรุปและข้ อสังเกต
การลาออกของสมาชิกได้ รับการอนุมตั ิจากรองประธานกรรมการสหกรณ์ สมาชิกที่ลาออกไม่มีหนี ้สินคงค้ าง
และไม่ติดภาระคํ ้าประกันสมาชิกรายใด ในส่วนของการบันทึกบัญชี มีการบันทึกบัญชีครบถ้ วนตรงตามเอกสารการจ่ายและตรง
ตามทะเบียนหุ้นและบัญชีคมุ
3.3.2

เงินทุนสํารองและทุนสะสมอื่น จากการตรวจสอบ ณ.วันที่ 30 เมษายน 2559 มีรายละเอียดดังนี ้

รายการ
ทุนสํารอง
ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปั นผล
ทุนเพื่อศึกษาดูงานสหกรณ์เครื อข่ายและ
ประชุมนอกสถานที่
ทุนเพื่อการศึกษาและอบรม
ทุนสาธารณะประโยชน์
ทุนสวัสดิการสมาชิก
ทุนสวัสดิการพนักงาน
ทุนเพื่อใช้ จ่ายทางอรรถคดีความ
รวม

ยอดยกมา
เพิ่มขึ ้น
1 เมษายน 2559
10,071,514.46 บาท
1,870,000.00 บาท
1,800,000.00 บาท
-

รายการที่
ลดลง
-

ยอดยกไป
30 เมษายน 2559
10,071,514.46 บาท
1,870,000.00 บาท
1,800,000.00 บาท

700,172.41 บาท

-

-

700,172.41 บาท

2,444,887.03 บาท
1,856,714.99 บาท
1,775,150.00 บาท
1,638,895.50 บาท
150,000.00 บาท
22,307,334.39 บาท

-

-

2,444,887.03 บาท
1,856,714.99 บาท
1,775,150.00 บาท
1,638,895.50 บาท
150,000.00 บาท
22,307,334.39 บาท

สําหรับเดือน เมษายน 2559 ไม่มีการใช้ ทนุ สะสมตามข้ อบังคับและระเบียบ

4. เรื่ องอื่นๆ - ไม่มี

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ที่อยู่ 171 ถนนลาดพร้ าววังหิน
แขวงลาดพร้ าว เขตลาดพร้ าว กรุงเทพ ฯ
โทร. 097-0931275
วันที่เขียนรายงานการตรวจสอบ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2559

พัทธิ์ วิรา นวสุขสมบูรณ์
(นางพัทธิ์วิรา นวสุขสมบูรณ์ )
ผู้ตรวจสอบกิจการ

