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รายงานการตรวจสอบกจิการ 
สหกรณ์แทก็ซ่ีสุวรรณภมิู  จาํกัด 

ประจาํเดือน กรกฎาคม 2559 
 
เรียน    คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์แทก็ซ่ีสวุรรณภมิู จํากดั 
 

       ตามท่ีท่ีประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2559 เม่ือวนัอาทิตย์ท่ี 8 พฤษภาคม 2559  ได้เลือกตัง้ข้าพเจ้าเป็นผู้
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แท็กซ่ีสวุรรณภมิู จํากดั สําหรับปีทางบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  ข้าพเจ้าจงึได้ดําเนินการ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ฯ ประจําเดือน กรกฎาคม 2559  ระหวา่งวนัท่ี 10-11 และ 13 สงิหาคม 2559   ข้าพเจ้าจงึขอเสนอ
ผลการตรวจสอบกิจการโดยสรุปดงันี ้ 
 

1. การตรวจสอบด้านการดาํเนินงาน 
 1.1  วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 1.1.1  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบญัชีและการควบคมุการเงิน 
 1.1.2  เพ่ือตรวจสอบผลการดําเนินงานวา่การบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ เป็นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์  
ระเบียบนายทะเบียน ข้อบงัคบัสหกรณ์ ระเบียบสหกรณ์ และมติท่ีประชมุ 

1.2 ขอบเขตการตรวจสอบ 
1.2.1  ตรวจสอบความถกูต้องของการบนัทกึบญัชีตามเอกสารหลกัฐาน 
1.2.2  ตรวจสอบการควบคมุการเงินตามระเบียบและข้อกําหนดของสหกรณ์ 
1.2.3  ตรวจสอบการดําเนินงานตามวตัถปุระสงค์  ตามพ.ร.บ.สหกรณ์ ระเบียบนายทะเบียน ข้อบงัคบั ระเบียบสหกรณ์ 

และมติท่ีประชมุ 
 1.2.4  ตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงาน และงบประมาณท่ีกําหนดไว้ 

1.3 ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
1.3.1  การตรวจสอบด้านการเงิน 
วตัถปุระสงค์ของการตรวจสอบ 
  - เพ่ือตรวจวา่มีการปฏิบติัตามระเบียบเก่ียวกบัการเงิน และมีระบบการควบคมุภายในท่ีเหมาะสมรัดกมุ 
 - เพ่ือตรวจวา่มีการอนมุติัรายการจ่ายโดยผู้ มีอํานาจโดยถกูต้อง 
 - เพ่ือตรวจวา่มีเอกสารทางด้านการเงินครบถ้วนถกูต้อง 
 - เพ่ือตรวจวา่มีความถกูต้องและมีอยูจ่ริงของเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
 - เพ่ือตรวจวา่รายได้/คา่ใช้จ่ายบนัทกึบญัชีครบถ้วนตามความจริง และเป็นไปตามงบประมาณ 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
 - ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการรับ-จ่าย ทกุรายการ 
 - ตรวจสอบวา่มีการอนมุติัการจ่ายโดยผู้ มีอํานาจทกุรายการ 
 - ตรวจสอบและตรวจนบัเงินสดคงเหลือตรงกบัรายงาน 
 - ตรวจสอบยอดคงเหลือเงินฝากธนาคารกบัสมดุเงินฝากธนาคาร 
ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
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  เงินสดในมือ 

 สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ ณ.วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559  จํานวน 107,854.00 บาท เป็นจํานวนท่ีถกูต้องตรง
ตามบญัชี และอยูใ่นความรับผิดชอบของ นางสาวบญุศรี  โพธิสาร ตําแหน่งผู้จดัการสหกรณ์ 
                 เงินฝากธนาคาร 

        สหกรณ์มียอดเงินฝากธนาคารตามบญัชี ณ.วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 ถกูต้องตรงกบัสมดุเงินฝากของธนาคาร
ทัง้หมด 8 บญัชี ดงันี ้

   1.   ธนาคารธนชาติ–กระแสรายวนั สาขาบางขนุนนท์                               จํานวน                  1,000.00   บาท 
   2.   ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพย์ สาขาเซน็ทรัล ป่ินเกล้า                 จํานวน              191,887.49   บาท 
   3.   ธนาคารยโูอบี–ออมทรัพย์ สาขายอ่ยถนนพระรามหก                        จํานวน              214,639.14   บาท 
   4.   ธนาคารธนชาติ-ออมทรัพย์ สาขาบางขนุนนท์                                     จํานวน              550,138.27   บาท 
   5.   ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพย์อลัตร้า สาขาบางขนุนนท์              จํานวน         17,172,768.17   บาท 
   6.   ธนาคารอิสลาม- ออมทรัพย์ สาขาสาทร#003-1-07083-3           จํานวน             12,098.04   บาท 
   7.   ธนาคารอิสลาม- ออมทรัพย์ สาขาสาทร#003-1-08004-9 
         เพ่ือรับโอนดอกเบีย้เงินฝากประจํา             จํานวน           593,876.92   บาท 
   8.   ธนาคารอิสลาม- ฝากประจํา สาขาสาทร             จํานวน         10,000,000.00   บาท 
         รวมเงนิฝากธนาคารทัง้สิน้                                                 จาํนวน      28,736,408.03  บาท 
 
สรุปและข้อสงัเกตจากการตรวจสอบ พบวา่ 

- จากการตรวจสอบเงินสดคงเหลือประจําวนัพบวา่การเก็บรักษาเงินสดเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์วา่ด้วยการ
รับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน หมวด 3 ข้อ 26.1 ท่ีกําหนดให้เก็บรักษาเงินสดไว้ได้ไมเ่กินวนัละ 150,000.00 บาท  

- เอกสารและรายละเอียดการรับ-จ่ายมีครบถ้วนทกุรายการ  มีการลงนามอนมุติัจ่ายทกุรายการ    
1.3.2 การตรวจสอบด้านบญัชี        

          สรุปและข้อสงัเกตจากการตรวจสอบ พบวา่ 
-  เอกสารหลกัฐานประกอบการลงบญัชีมีครบ 

   -  มีการจดัทํารายละเอียด บญัชียอ่ยและทะเบียนตา่ง ๆถกูต้องตรงตามบญัชีคมุยอด 
-  ในระหวา่งเดือนไมมี่การปรับปรุงบนัทกึบญัชี  ตามเกณฑ์เงินคงค้าง อาจจะมีบ้างในกรณีท่ีเก่ียวข้องกบั 

ภาษีมลูคา่เพิ่ม 
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1.3.3 การตรวจสอบด้านการดําเนินงานในสว่นสมาชิก   

 โดยสรุปจํานวนสมาชิกของสหกรณ์ ณ.วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559  มีรายละเอียดดงันี ้
  
 

         
 
 
 
 
 
 

 
สรุปและข้อสงัเกตจากการตรวจสอบ  

พบวา่ในเดือน กรกฎาคม 2559 มีสมาชิกท่ีลาออก จํานวน 53 คน โดยมีรถโอนออกจากสหกรณ์จํานวน 40 
คนั มีรายละเอียดดงันี ้

1. โอนรถออกไปเป็นรถเขียวเหลือง  จํานวน 10 คนั จากสมาชิก 10 คน 
2. โอนออกเป็นรถบ้านเน่ืองจากรถหมดอาย ุจํานวน 26 คนั จากสมาชิก 22 คน 
3. โอนขายตอ่ให้สมาชิกใหมแ่ละเก่า จํานวนรถยงัไมโ่อนออกจากสหกรณ์ 18 คนั จากสมาชิก 17 คน 
4. โอนออกสหกรณ์แทก็ซ่ีแอร์พอร์ต จํากดั จํานวน 2 คนั จากสมาชิก 2 คน 
5. โอนออกสหกรณ์แทก็ซ่ีไทย จํากดั จํานวน 1 คนั จากสมาชิก 1 คน 
6. โอนออกสหกรณ์มิตรแท้แทก็ซ่ี จํากดั จํานวน 1 คนั จากสมาชิก 1 คน 

 
1.3.4 การตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน    

                             โดยสรุป ณ.วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 ผลการดําเนินงานสรุปจากงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุ
ดงันี ้

 
 

รายละเอียด 
รวม 

ม.ค.- ก.ค.59 
รวม 

ม.ค.- ก.ค.58 
ก.ค.59 ก.ค.58 

สมาชิกยกมาจากงวดบญัชีก่อน 3,998 คน 3,927 คน 3,798 คน 4,055 คน 
หกั ปรับปรุงจํานวนสมาชิก ซํา้ 57 คน - - - 
สมาชิกลาออกระหวา่งงวดบญัชี 360 คน 231 คน 53 คน 33 คน 
สมาชิกถึงแก่กรรมระหวา่งงวดบญัชี 2 คน 1 คน - - 
สมาชิกเข้าใหมร่ะหวา่งงวดบญัชี 191 คน 385 คน 25 คน 58 คน 
สมาชิกยกไปงวดบญัชีถดัไป 3,770 คน   4,080 คน 3,770 คน 4,080 คน 

รายละเอียด กรกฎาคม 2559 มิถนุายน 2559 

ทรัพย์สิน,หนีส้ิน 
และสว่นของทนุ 
ณ.31 ก.ค.2559  
เพ่ิมขึน้(ลดลง) 

จาก 30 มิ.ย.2559 

 
%ท่ีเพ่ิม/(ลด) 

สินทรัพย์หมนุเวียน 36,268,677.05 บาท 36,437,897.27 บาท (169,220.22) บาท (0.46)% 
สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 11,043,662.38 บาท 11,043,662.38 บาท - - 
หนีส้ินหมนุเวียน 1,556,008.75 บาท 1,862,496.80 บาท (306,488.05) บาท (16.46)% 
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สรุปและข้อสงัเกตจากการตรวจสอบ  

1. จากงบแสดงฐานะการเงิน 
ในสว่นของสนิทรัพย์หมนุเวียนมีอตัราสว่นท่ีลดลงร้อยละ 0.46  เน่ืองจากมีกระแสเงินสดท่ีเพิ่มขึน้จํานวน 1.33 ล้าน

บาท  และมีสนิทรัพย์ประเภทลกูหนีเ้งินกู้ ยืมและลกูหนีง้านบริการลดลงประมาณ 1.51 ล้านบาท  จํานวนสนิทรัพย์หมนุเวียนใน
ภาพรวมจงึลดลง  

ในสว่นของหนีส้ินหมนุเวียนมีอตัราสว่นท่ีลดลงร้อยละ 16.46  เน่ืองจากมีการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉล่ียคืนดอกเบีย้รับ 
จํานวน 0.13 ล้านบาท   และมีเช็คคา่สนิไหมทดแทนจากบริษัทประกนัภยัท่ีสมาชิกนํามาฝากผา่นบญัชีธนาคาร มียอดลดลงจาก
เดือน มิถนุายน 2559 จํานวน 0.17 ล้านบาท ทําให้หนีส้นิหมนุเวียนโดยรวมลดลง 

 ในสว่นของทนุสหกรณ์มีอตัราสว่นท่ีลดลง เน่ืองจากการท่ีมีสมาชิกลาออกมากกวา่สมาชิกเข้าใหมส่ทุธิ จํานวน 28 คน    
          2. การดําเนินงานของสหกรณ์ในรอบ ม.ค.-ก.ค.2559 เป็นไปตามนโยบายบริหารตามแผนงานท่ีได้รับ 

อนมุติัจากท่ีประชมุใหญ่ผู้ ถือหุ้น ประจําปี พ.ศ.2559 โดยมีอตัราผลตอบแทนจากการดําเนินงาน ร้อยละ 55.52 ซึง่มีอตัราท่ีลดลง
จากรอบปีบญัชีก่อนร้อยละ 1.34  

 
2. การตรวจสอบด้านการดาํเนินธุรกจิ 
 2.1 วัตถุประสงค์การตรวจสอบ 

     - เพ่ือทราบวา่มีการกําหนดระเบียบเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจในแตล่ะด้านไว้อยา่งเหมาะสมและได้ปฏิบติัตาม 
     ระเบียบท่ีกําหนดไว้ 

  -  เพ่ือทราบวา่มีระบบการควบคมุภายในของแตล่ะธุรกิจเหมาะสมและได้ปฏิบติัตามท่ีกําหนดไว้ 
  -  เพ่ือตรวจสอบวา่ในแตล่ะธุรกิจมีความเส่ียงในการดําเนินธุรกิจ 
  -  เพ่ือตรวจสอบวา่มีการอํานวยประโยชน์ให้แก่สมาชิก 
 

รายละเอียด กรกฎาคม 2559 มิถนุายน 2559 

รายได้และรายจ่าย 
ณ.31 ก.ค.2559  
เพ่ิมขึน้(ลดลง) 

จาก 30 มิ.ย.2559 

 
%ท่ีเพ่ิม/(ลด) 

ทนุเรือนหุ้น 19,393,650.00 บาท 19,558,650.00 บาท (165,000.00) บาท (0.84)% 
ทนุสํารองเพ่ือการดําเนินงาน 10,494,890.76 บาท 10,494,890.76 บาท - - 
ทนุสะสมตามข้อบงัคบัและระเบียบ 13,729,819.93 บาท 13,734,619.93 บาท (4,800.00) บาท (0.03)% 
รายได้จากการดําเนินงาน 594,136.50 บาท 814,333.22 บาท (220,196.72) บาท (27.04)% 
คา่ใช้จ่ายจากการดําเนินงาน 287,068.67 บาท 353,535.62 บาท (66,466.95) บาท (18.80)% 
กําไรสทุธิตอ่เดือน 307,067.83 บาท 460,797.60 บาท (153,729.77) บาท (33.36)% 
กําไรสะสม  7 เดือน และ 6 เดือน  2,098,826.87 บาท 1,830,902.16 บาท - - 
ผลตอบแทนตอ่เดือนจากเงินลงทนุ ร้อยละ 1.58 หรือ 

0.16 บาทตอ่หุ้น 
ร้อยละ 2.36 หรือ 
0.24 บาทตอ่หุ้น 

- - 

ผลตอบแทนสะสม 7 เดือน และ 6 เดือน 
จากเงินลงทนุ 

ร้อยละ 10.82 หรือ 
1.08 บาทตอ่หุ้น 

ร้อยละ 9.36 หรือ 
0.94 บาทตอ่หุ้น 

- - 
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 2.2 ขอบเขตการตรวจสอบ 
  - ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวข้อง 

- ตรวจสอบหนงัสือกู้ เงินระยะสัน้ หนงัสือกู้ เงินระยะปานกลาง และการคํา้ประกนัในธุรกิจเงินกู้ 
- สอบทานการควบคมุภายในและการกําหนดระเบียบปฏิบติั 
- ตรวจสอบการบนัทกึบญัชี 
- ตรวจสอบประสทิธิภาพในการเก็บหนีแ้ละการติดตามหนีท่ี้ค้างสง่ 

 2.3 ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
  2.3.1  ธุรกิจสนิเช่ือ- เงินกู้สามญั 

สหกรณ์ได้ให้สมาชิกกู้ ยืมเงินประเภทเงินกู้สามญั เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการซอ่มรถ หรือจดัหาอปุกรณ์ในการ
ประกอบอาชีพ อตัราดอกเบีย้  15% ตอ่ปี   จํานวนรวมทัง้สิน้ 26 สญัญา ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

ลกูหนีเ้งินกู้สามญั ยกมา  1 กรกฎาคม 2559  (24 สญัญา) จํานวน   541,637.80  บาท 
บวก สมาชิกกู้ เพิ่มในเดือน กรกฎาคม 2559 (5 สญัญา)  จํานวน   250,000.00  บาท 
หกั   ปิดชําระสญัญาท่ีครบกําหนดชําระ (1 สญัญา)  จํานวน  -  32,074.51  บาท 
หกั   ปิดสญัญาท่ีค้างและลว่งหน้าก่อนกําหนด ( 2 สญัญา) จํานวน  -  36,202.88  บาท 
หกั   รับชําระปกติ ของเดือน กรกฎาคม 2559    จํานวน  -  47,197.01  บาท 

  ลกูหนีเ้งินกู้สามญั ยกไป 31 กรกฎาคม 2559 (26 สญัญา)  จํานวน      676,163.40  บาท 
 ซึง่จํานวนลกูหนีเ้งินกู้สามญัคงเหลือจํานวน 26 สญัญา  ได้มีการแบง่ประเภทลกูหนี ้ดงันี ้
 ลกูหนีเ้งินกู้ระยะสัน้ 16 สญัญา คือการกู้ เงินภายในระยะเวลา 1-12 งวด      
  ครบกําหนดชําระภายในปี 2559   มีจํานวน     382,531.42  บาท 
  หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ( 1 ราย)    มีจํานวน    -    9,618.54  บาท 
  ลกูหนีเ้งินกู้ระยะสัน้สทุธิ         372,912.88  บาท 
 ลกูหนีเ้งินกู้ระยะปานกลาง 10 สญัญาคือการกู้ เงินภายในระยะเวลา 1-24 งวด  
  - ท่ีครบกําหนดชําระภายในปี 2559        มีจํานวน       268,318.44   บาท   
  - ท่ีครบกําหนดชําระเกินกวา่ปี 2559        มีจํานวน         25,313.54   บาท    293,631.98  บาท 
  หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู ( 1 ราย)         มีจํานวน      - 14,334.93   บาท 
  ลกูหนีเ้งินกู้ระยะปานกลางสทุธิ        279,297.05   บาท 
 รวมลกูหนีเ้งินกู้สามญัสทุธิ                         มีจํานวน      652,209.93    บาท 
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2.3.2  ธุรกิจสนิเช่ือ- เงินกู้พิเศษ 

   สหกรณ์ได้ให้สมาชิกกู้ ยืมเงินประเภทเงินกู้พิเศษ(เงินกู้ระยะยาว) เพ่ือวตัถปุระสงค์ในการซือ้รถยนต์แทก็ซ่ี  
จํานวนรวมทัง้สิน้ ณ. วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559  มีจํานวน 68 ราย ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

ลกูหนีเ้งินกู้พิเศษยกมา 1 กรกฎาคม 2559 (72 สญัญา)  จํานวน                19,070,823.82  บาท 
หกั   ปิดชําระสญัญางวดสดุท้าย  (2 สญัญา)    จํานวน   -   25,531.14  บาท 
หกั   ปิดชําระสญัญาลว่งหน้า  (2 สญัญา)    จํานวน   - 427,311.13  บาท 
หกั   รับชําระงวดปกติในเดือน กรกฎาคม 2559   จํานวน                -1,188,053.51   บาท 
ลกูหนีเ้งินกู้พิเศษยกไป 31 กรกฎาคม 2559 (68 สญัญา)  จํานวน                17,429,928.04  บาท 
 

สรุปและข้อสงัเกตในการตรวจสอบธุรกิจสนิเช่ือ 
พบวา่ ลกูหนีเ้งินกู้สามญัและเงินกู้พิเศษมีสมาชิกค้างสง่เงินงวดดงันี ้
1. เงินกู้สามญั ณ.วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 มีลกูหนีเ้งินกู้สามญัท่ีครบกําหนดชําระแล้วแตย่งัคงค้างชําระอยู ่ มีจํานวน

ทัง้สิน้ 15 ราย มีรายละเอียดดงันี ้
  เงินต้น    จํานวน     89,461.85  บาท 
  ดอกเบีย้   จํานวน       8,481.90    บาท 
  รวมเงินต้นและดอกเบีย้ จํานวน     97,943.75  บาท 
 
ลกูหนีเ้งินกู้สามญัในสว่นของเงินต้นท่ีค้างชําระ ณ.วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 คิดเป็นร้อยละ 13.23 ของยอดลกูหนีเ้งินกู้

สามญัทัง้หมด และมีอตัราเงินต้นท่ีค้างชําระลดลงจากเดือน มิถนุายน 2559  ร้อยละ 28.81 มีรายละเอียดค้างชําระดงันี ้
 
 
 
 
 
 

 
 

 เดือนกรกฎาคม 2559 จากการตรวจสอบพบวา่ลกูหนีเ้งินกู้สามญัท่ีได้มีตัง้สํารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในสว่นของเงิน
ต้นและดอกเบีย้ค้างรับ ปรากฏวา่สหกรณ์ ฯ สามารถเรียกเก็บได้  และได้รวมคํานวณเป็นรายได้เฉพาะธุรกิจเฉพาะสําหรับเดือน 
กรกฎาคม 2559แล้ว ดงันี ้

ลกูหนีท่ี้สญัญาครบกําหนดตามสญัญาแล้ว 
นายชาตรี  ประนอมมิตร  สมาชิกเลขท่ี 4384  ชําระปิดสญัญาเงินต้น จํานวน 32,074.51 บาท และชําระดอกเบีย้ค้าง

รับ จํานวน 4,191.66 บาท 
 

 

จํานวน 
งวด 

จํานวน 
สมาชิก 

จํานวน 
สญัญา 

จํานวน 
เงินต้น 

จํานวน 
ดอกเบีย้ 

จํานวน 
รวม 

1 8 ราย 8 สญัญา 26,064.34 บาท 2,135.66 บาท 28,200.00 บาท 
2 4 ราย 4 สญัญา 33,981.96 บาท 818.04 บาท 34,800.00 บาท 

สญัญาครบกําหนด 3 ราย 3 สญัญา 29,415.55 บาท 5,528.20 บาท 34,943.75 บาท 
รวม 15 ราย 15 สัญญา 89,461.85 บาท 8,481.90 บาท 97,943.75 บาท 
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2. เงินกู้พิเศษ  ณ.วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559  มีสมาชิกค้างชําระคา่งวด  จํานวน 5 ราย ดงันี ้
  เงินต้น  จํานวน   106,690.44  บาท 
  ดอกเบีย้  จํานวน       8,009.56  บาท 
  รวม  จํานวน   114,700.00  บาท 
 สมาชิกทัง้ 5 ราย ได้จ่ายชําระเป็นเช็คธนาคารลงวนัท่ีครบกําหนดชําระตามสญัญาในวนัท่ี 30 กรกฎาคม 

2559 เน่ืองจากเป็นวนัหยดุทําการของธนาคาร  และสามารถนําเช็คฝากธนาคารเรียกชําระเงินได้ในวนัท่ี 1 สงิหาคม 2559 
 
           3.  ลกูหนีต้ามคําพิพากษา ยงัไมส่ามารถติดตามให้มาชําระยอดหนีไ้ด้ดงันี ้
      -    ลกูหนีเ้งินกู้สามญั คดีดํา ผบ.5390/2557  จํานวนเงินต้นและคา่ทนาย      36,202.76  บาท 
      -    ลกูหนีเ้งินกู้สามญั คดีดํา ผบ.3192/2557               จํานวนเงินต้นและดอกเบีย้    87,562.00  บาท 
           หกั  คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู    จํานวนเงิน               -123,764.76  บาท 
           ลกูหนีเ้งินกู้สามญัท่ีศาลพิพากษาแล้ว-สทุธิ จํานวนเงิน                                        0.00  บาท 
 
 ในเดือนกรกฎาคม 2559 พบว่า ลกูหนีเ้งินกู้สามญั คดีดํา ผบ.3192/2557 ไมไ่ด้ติดตอ่ชําระเงินกู้และดอกเบีย้ตามคํา
พิพากษา ท่ีได้แจ้งไว้กบัเจ้าหน้าท่ีของสหกรณ์ฯ 
 
              4.  ลกูหนีท่ี้เกิดจากคา่เสียหายจากการถกูดําเนินคดี 
              และสหกรณ์รอดําเนินคดีเรียกร้องคืนจากสมาชิก  จํานวนเงิน            300,000.00  บาท 
 
 2.3.3  ธุรกิจบริการ 

1.  การดําเนินงานทางด้านการบริการของสหกรณ์ ในเดือน กรกฎาคม 2559  มีสมาชิกท่ีประสงค์นํารถใหม่
เข้าร่วมกบัสหกรณ์ โดยสหกรณ์ได้ดําเนินการจดัหานิติบคุลอ่ืนให้สมาชิกเช่าซือ้รถแทก็ซ่ี จํานวน 14 รายและสมาชิก
จดัหารถมาเอง จํานวน 1 ราย นอกจากนีเ้ป็นรถเก่าท่ีสมาชิกใหม่นํามาเข้าร่วมกบัสหกรณ์ จํานวนรวม 10 ราย  โดย
สหกรณ์ได้รับชําระรายได้คา่บริการแรกเข้าและคา่บํารุงสมาชิกทัง้สิน้ จํานวนเงิน  74,766.50 บาท 

2. สหกรณ์สามารถเรียกเก็บรายได้คา่เข้าร่วมเดินรถรายเดือนค้างรับ จํานวน 7 ราย ท่ีได้ตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะ
สญูไว้ ระหวา่งงวดบญัชี ปี 2553-2558 และได้บนัทกึเป็นรายได้เฉพาะธุรกิจเพ่ือคํานวณกําไรขาดทนุสําหรับเดือน 
กรกฎาคม 2559 จํานวน 1,500.00 บาท เรียบร้อยแล้ว  

3. สหกรณ์สามารถเรียกเก็บรายได้คา่บํารุงสหกรณ์รายปีค้างรับ  จํานวน  3 ราย ท่ีตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูไว้ 
ระหวา่งงวดบญัชี ปี 2553-2558 และได้บนัทกึเป็นรายได้เฉพาะธุรกิจเพ่ือคํานวณกําไรขาดทนุสําหรับเดือน กรกฎาคม 
2559 จํานวน 3,400.00 บาท เรียบร้อยแล้ว  

 
สรุปและข้อสงัเกตในการตรวจสอบธุรกิจบริการ 
ธุรกิจบริการในสว่นของคา่บริการท่ีค้างรับจากปีก่อน ๆจนถงึเดือน ธนัวาคม 2558  สามารถเรียกรับชําระได้ดงันี ้ 
- คา่บํารุงสหกรณ์ มีจํานวนสมาชิกเก่า ชําระยอดคา่บํารุงท่ีค้างชําระ จนถงึ ปี 2558 รวมทัง้หมดจํานวน 330 ราย 

รวมจํานวนเงินท่ีรับชําระรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม 119,800.00 บาท และยงัคงมีสมาชิกค้างชําระอยู่อีกจํานวน 575 ราย  
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- คา่บริการเข้าร่วมเดินรถรายเดือน มีสมาชิกได้จ่ายชําระยอดคา่เข้าร่วมท่ีค้างชําระจนถงึ ปี 2558  รวมทัง้หมด 
จํานวน 4,572 เดือน คิดเป็นจํานวนสมาชิก 1,931 ราย  และยงัคงค้างชําระ อยู่เป็นจํานวน 2,089 เดือน  คิดเป็นจํานวนสมาชิก 
315 ราย และในจํานวนนี ้มีสมาชิกท่ียงัไมติ่ดตอ่เพ่ือชําระคา่บริการท่ีค้างเลย จํานวน 283 ราย 

-      ตัง้แต่ มกราคม 2559 – กรกฎาคม 2559 มีสมาชิกจํานวน 59 รายท่ีได้จ่ายชําระคา่เข้าร่วมเดินรถรายเดือนมา
ลว่งหน้า สําหรับ ปี 2560 คิดเป็นจํานวน 218 เดือน 
 
3. การตรวจสอบด้านการจัดหาทุนและการใช้ทุนสะสม 
 
 3.1 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
  3.1.1 เพ่ือให้ทราบวา่มีการกําหนดและปฏิบติัตามระเบียบเก่ียวกบัสมาชิก ทนุเรือนหุ้น และเงินทนุตา่งๆ  

เป็นไปตามข้อบงัคบั และระเบียบสหกรณ์ 
  3.1.2 มีการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบงัคบั และมติท่ีประชมุใหญ่ 
  3.1.3 มีสมาชิกถือหุ้นอยูจ่ริงตามท่ีปรากฏในทะเบียนหุ้น 
   
 3.2 ขอบเขตการตรวจสอบ 
  3.2.1 ตรวจสอบหลกัฐานการรับเงินคา่หุ้นและการผา่นรายการไปสมดุประจําวนั/สมดุเงินสดและสมดุ 

รายวนั /สมดุบญัชีแยกประเภททัว่ไป 
 3.2.2 ตรวจสอบหลกัฐานการจ่ายคืนคา่หุ้น มีการอนมุติัจากผู้ มีอํานาจท่ีได้รับมอบหมาย และการผา่นรายการ 
บญัชีไปยงัสมดุตา่งๆ 
 3.2.3 ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการจ่าย เงินปันผล  เงินทนุตา่งๆ และปฏิบติัตามระเบียบอยา่งถกูต้อง 

 
3.3 ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
 

3.3.1 ทนุเรือนหุ้น  จากการตรวจสอบ ณ.วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2559 มีรายละเอียดดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปและข้อสงัเกต 
  สมาชิกท่ีลาออกไมมี่หนีส้นิคงค้างและไมติ่ดภาระคํา้ประกนัสมาชิกรายใด ในสว่นของการบนัทกึบญัชี มีการ
บนัทกึบญัชีครบถ้วนตรงตามเอกสารการจ่ายและตรงตามทะเบียนหุ้นและบญัชีคมุ 
 

รายละเอียด จํานวนสมาชิก จํานวนหุ้น จํานวนเงิน 
ทนุเรือนหุ้นยกมาต้นงวด 3,798 คน 1,955,865 หุ้น 19,558,650.00 บาท 
ลดลงเน่ืองจากสมาชิกลาออก - 53 คน - 29,000 หุ้น - 290,000.00 บาท 
เพิ่มขึน้เน่ืองจากสมาชิกเข้าใหม่ 25 คน 12,500 หุ้น 125,000.00 บาท 
สหกรณ์ฯมีทนุเรือนหุ้นยกไปสิน้เดือน 3,770 คน 1,939,365 หุ้น 19,393,650.00 บาท 
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3.3.2  เงินทนุสํารองและทนุสะสมอ่ืน จากการตรวจสอบ ณ.วนัท่ี  31 กรกฎาคม 2559  มีรายละเอียด 
ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
            
      เงนิสาํรองและทุนสะสมรวมยกมา      24,229,510.69    บาท 
      หัก    เงนิสาํรองและทุนสะสมรวมยกไป    -24,224,710.69    บาท 
      เงนิสาํรองและทุนสะสมรวมลดลง                                   4,800.00    บาท 
 
 
เงินทนุสํารองเละเงินทนุสะสมตามข้อบงัคบัและระเบียบท่ีลดลง จํานวน 4,800.00 บาท  มีรายละเอียดดงันี ้
 
 จ่ายจากทนุเพ่ือการศกึษาและอบรมเพ่ือเป็นคา่เบีย้เลีย้งและคา่ 
พาหนะเดินทางให้กบัสมาชิกท่ีร่วมอบรมเชิงปฏิบติัการ “ การพดูภาษา 
องักฤษเพ่ือการประกอบอาชีพของผู้ขบัรถโดยสารสาธารณะ(แทก็ซ่ี) “  
เม่ือวนัท่ี 18 – 19 มิถนุายน 2559  จํานวน 3 คน   จํานวนเงิน               4,800.00  บาท 
 
รวมเงนิทุนสาํรองและเงนิทุนสะสมที่ลดลง    จาํนวนเงนิ           4,800.00  บาท 

 
 สรุป  การจ่ายเงินในสว่นของเงินทนุสะสมตามระเบียบ  ได้ดําเนินการตามระเบียบของสหกรณ์   
 
 
 
 
 
 

รายการ 
ยอดยกมา 

1 กรกฎาคม 2559 
เพ่ิมขึน้ 

รายการท่ี 
ลดลง 

ยอดยกไป 
31 กรกฎาคม 2559 

ทนุสํารอง 10,494,890.76 บาท  - 10,494,890.76 บาท 
ทนุสะสมเพ่ือขยายกิจการ 1,870,000.00 บาท  - 1,870,000.00 บาท 
ทนุรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 1,900,000.00 บาท  - 1,900,000.00 บาท 
ทนุเพ่ือศกึษาดงูานสหกรณ์ 
เครือข่ายและประชมุนอกสถานท่ี 

1,340,172.41 บาท  - 1,340,172.41 บาท 

ทนุเพ่ือการศกึษาและอบรม 2,665,687.03 บาท  4,800.00 บาท 2,660,887.03 บาท 
ทนุสาธารณะประโยชน์ 1,936,714.99 บาท  - 1,936,714.99 บาท 
ทนุสวสัดิการสมาชิก 2,055,150.00 บาท  - 2,055,150.00 บาท 
ทนุสวสัดิการพนกังาน 1,716,895.50 บาท  - 1,716,895.50 บาท 
ทนุเพ่ือใช้จ่ายทางอรรถคดีความ 250,000.00 บาท  - 250,000.00 บาท 

รวม 24,229,510.69 บาท - 4,800.00 บาท 24,224,710.69 บาท 
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 4. เร่ืองอ่ืนๆ    ไมมี่ 
 
 
 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

 
                                                                                                             พทัธ์ิวิรา  นวสขุสมบูรณ์ 
ท่ีอยู ่ 171   ถนนลาดพร้าววงัหิน                         (นางพทัธ์ิวิรา  นวสขุสมบรูณ์ ) 
แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพ ฯ                                                          ผู้ตรวจสอบกิจการ    
โทร. 097-0931275                                                                                                         
วนัท่ีเขียนรายงานการตรวจสอบ              
วนัท่ี  16 สงิหาคม 2559 
 


