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รายงานการตรวจสอบกจิการ 

สหกรณ์แทก็ซ่ีสุวรรณภูมิ  จํากดั 
ประจาํเดือน มีนาคม 2560 

 
เรียน    คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์แทก็ซ่ีสุวรรณภมิู จาํกดั 
 

       ขา้พเจา้ไดเ้ขา้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ฯ ประจาํเดือน มีนาคม 2560  ซ่ึงขา้พเจา้ไดรั้บมอบหมายใหท้าํ
หนา้ท่ีตรวจสอบกิจการของสหกรณ์เพ่ือใหเ้กิดความต่อเน่ืองในการบริหารงานโดยคณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ และเพ่ือการ
นาํขอ้มูลจากผลท่ีไดจ้ากการตรวจสอบกิจการใชใ้นการวางแผนงานสาํหรับรอบระยะบญัชี ปี 2560 ต่อไปจนกวา่จะมีการแต่ง
ผูต้รวจสอบกิจการใหม่จากท่ีประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 2560  และขา้พเจา้ไดเ้ขา้ตรวจสอบกิจการ เม่ือวนัท่ี 10-12 เมษายน 2560   
ขา้พเจา้จึงขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการโดยสรุปดงัน้ี  
 

1. การตรวจสอบด้านการดาํเนินงาน 
 1.1  วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
 1.1.1  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบติังานเก่ียวกบัการบญัชีและการควบคุมการเงิน 
 1.1.2  เพ่ือตรวจสอบผลการดาํเนินงานวา่การบริหารงานของคณะกรรมการดาํเนินการ เป็นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์  
ระเบียบนายทะเบียน ขอ้บงัคบัสหกรณ์ ระเบียบสหกรณ์ และมติท่ีประชุม 

1.2 ขอบเขตการตรวจสอบ 
1.2.1  ตรวจสอบความถกูตอ้งของการบนัทึกบญัชีตามเอกสารหลกัฐาน 
1.2.2  ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอ้กาํหนดของสหกรณ์ 
1.2.3  ตรวจสอบการดาํเนินงานตามวตัถุประสงค ์ ตามพ.ร.บ.สหกรณ์ ระเบียบนายทะเบียน ขอ้บงัคบั ระเบียบสหกรณ์ 

และมติท่ีประชุม 
 1.2.4  ตรวจสอบการบริหารของคณะกรรมการดาํเนินการตามแผนงาน และงบประมาณท่ีกาํหนดไว ้

1.3 ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
1.3.1   การตรวจสอบดา้นการเงิน 
วตัถุประสงคข์องการตรวจสอบ 
  - เพ่ือตรวจวา่มีการปฏิบติัตามระเบียบเก่ียวกบัการเงิน และมีระบบการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมรัดกมุ 
 - เพ่ือตรวจวา่มีการอนุมติัรายการจ่ายโดยผูมี้อาํนาจโดยถกูตอ้ง 
 - เพ่ือตรวจวา่มีเอกสารทางดา้นการเงินครบถว้นถกูตอ้ง 
 - เพ่ือตรวจวา่มีความถูกตอ้งและมีอยูจ่ริงของเงินสดและเงินฝากธนาคาร 
 - เพ่ือตรวจวา่รายได/้ค่าใชจ่้ายบนัทึกบญัชีครบถว้นตามความจริง และเป็นไปตามงบประมาณ 
ขอบเขตการตรวจสอบ 
 - ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการรับ-จ่าย ทุกรายการ 
 - ตรวจสอบวา่มีการอนุมติัการจ่ายโดยผูมี้อาํนาจทุกรายการ 
 - ตรวจสอบและตรวจนบัเงินสดคงเหลือตรงกบัรายงาน 
 - ตรวจสอบยอดคงเหลือเงินฝากธนาคารกบัสมุดเงินฝากธนาคาร 
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ผลการตรวจสอบและขอ้เสนอแนะ 
 เงินสดในมือ 
 สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ ณ.วนัท่ี 31 มีนาคม 2560  จาํนวน 2,725.50 บาท เป็นจาํนวนท่ีถูกตอ้งตรงตามบญัชี 

และอยูใ่นความรับผดิชอบของ นางสาวบุญศรี  โพธิสาร ตาํแหน่งผูจ้ดัการสหกรณ์ 
                 เงินฝากธนาคาร 

        สหกรณ์มียอดเงินฝากธนาคารตามบญัชี ณ.วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ถกูตอ้งตรงกบัสมุดเงินฝากของธนาคาร
ทั้งหมด 7 บญัชี ดงัน้ี 

   1.   ธนาคารธนชาติ–กระแสรายวนั สาขาบางขนุนนท ์                             จาํนวน                 1,000.00   บาท 
   2.   ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพย ์สาขาเซ็นทรัล ป่ินเกลา้                          จาํนวน               70,807.39   บาท 
   3.   ธนาคารยโูอบี–ออมทรัพย ์สาขายอ่ยถนนพระรามหก                       จาํนวน             320,193.80   บาท 
   4.   ธนาคารธนชาติ-ออมทรัพย ์สาขาบางขนุนนท ์                                   จาํนวน          1,508,099.52   บาท 
   5.   ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพยอ์ลัตร้า สาขาบางขนุนนท ์                      จาํนวน       15,741,237.48   บาท 
   6.   ธนาคารอิสลาม- ออมทรัพย ์สาขาสาทร#003-1-08004-9 
         เพ่ือรับโอนดอกเบ้ียเงินฝากประจาํ            จาํนวน  748,661.38   บาท 
   7.   ธนาคารอิสลาม- ฝากประจาํ สาขาสาทร            จาํนวน       10,000,000.00   บาท 
         รวมเงนิฝากธนาคารทั้งส้ิน                                                                   จํานวน      28,389,999.57  บาท 
 
สรุปและขอ้สังเกตจากการตรวจสอบ พบวา่ 

- จากการตรวจสอบเงินสดคงเหลือประจาํวนัพบวา่การเกบ็รักษาเงินสดเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์วา่ดว้ยการ
รับจ่ายและการเกบ็รักษาเงิน หมวด 3 ขอ้ 26.1 ท่ีกาํหนดใหเ้กบ็รักษาเงินสดไวไ้ดไ้ม่เกินวนัละ 150,000.00 บาท   

- เอกสารและรายละเอียดการรับ-จ่ายมีครบถว้นทุกรายการ  มีการลงนามอนุมติัจ่ายทุกรายการ    
1.3.2  การตรวจสอบดา้นบญัชี        

          สรุปและขอ้สังเกตจากการตรวจสอบ พบวา่ 
-  เอกสารหลกัฐานประกอบการลงบญัชีมีครบ 

   -  มีการจดัทาํรายละเอียด บญัชียอ่ยและทะเบียนต่าง ๆถูกตอ้งตรงตามบญัชีคุมยอด 
-  ในระหวา่งเดือนไม่มีการปรับปรุงบนัทึกบญัชี  ตามเกณฑเ์งินคงคา้ง อาจจะมีบา้งในกรณีท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
1.3.3 การตรวจสอบดา้นการดาํเนินงานในส่วนสมาชิก   

 โดยสรุปจาํนวนสมาชิกของสหกรณ์ ณ.วนัท่ี 31 มีนาคม 2560  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 

         
 
 
 
 
 
 

 

รายละเอียด 
รวม 

ม.ค.-มี.ค.2560 

รวม 
ม.ค.-มี.ค.2559 

มี.ค.2560 มี.ค.2559 

สมาชิกยกมาจากงวดบญัชีก่อน 3,588 คน 3,998 คน 3,556 คน 3,946 คน 
สมาชิกลาออกระหวา่งงวดบญัชี 151 คน 160 คน 38 คน 53 คน 
สมาชิกถึงแก่กรรมระหวา่งงวดบญัชี 4 คน 2 คน 3 คน - 
สมาชิกเขา้ใหม่ระหวา่งงวดบญัชี 136 คน 99 คน 54 คน 42 คน 
สมาชิกยกไปงวดบญัชีถดัไป 3,569 คน 3,935 คน 3,569 คน 3,935 คน 
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สรุปและขอ้สังเกตจากการตรวจสอบ  
พบวา่ในเดือน มีนาคม 2560 มีสมาชิกท่ีลาออกและเสียชีวิต รวมจาํนวน 41 คน มีรถแทก็ซ่ีโอนออกจาก

สหกรณ์จาํนวน 27 คนั มีรายละเอียดดงัน้ี 
1. โอนรถออกไปเป็นรถเขียวเหลือง  จาํนวน 4 คนั จากสมาชิก 4 คน 
2. โอนออกเป็นรถบา้นเน่ืองจากรถหมดอาย ุจาํนวน 22 คนั จากสมาชิก 22 คน 
3. รถหมดอายแุละเป็นซากรถ จาํนวน 1 คนั จากสมาชิก 1 คน 
4. โอนขายต่อใหส้มาชิกเก่าและใหม่ จาํนวนรถยงัไม่โอนออกจากสหกรณ์ 13 คนั จากสมาชิก 11 คน 
5. โอนใหส้มาชิกใหม่ จาํนวนรถยงัไม่โอนออกออกจากสหกรณ์ 3 คนั จากสมาชิกท่ีเสียชีวติ 3 คน 

 
1.3.4 การตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน    

                             โดยสรุป ณ.วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ผลการดาํเนินงานสรุปจากงบดุลและงบกาํไรขาดทุนดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
สรุปและขอ้สังเกตจากการตรวจสอบ  

1. จากงบแสดงฐานะการเงิน 
ในส่วนของสินทรัพยห์มุนเวยีนมีอตัราส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.35  เน่ืองจากมีกระแสเงินสดท่ีเพ่ิมข้ึนจาํนวน 2.12 ลา้น

บาท และมีสินทรัพยป์ระเภทลูกหน้ีเงินกูย้มืลดลงประมาณ 1.17 ลา้นบาท และมีลกูหน้ีค่าบริการอ่ืนคา้งรับและสินทรัพยอ่ื์นลดลง 
จาํนวน 66,300.00 บาท สินทรัพยห์มุนเวยีนในภาพรวมจึงเพ่ิมข้ึน 

ในส่วนของหน้ีสินหมุนเวยีนมีอตัราส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 52.50 เน่ืองจากมีเชค็ประกนัภยัฝากผา่นบญัชีธนาคารของ
สหกรณ์สมาชิกยงัไม่มารับคืนมีจาํนวนท่ีเพ่ิมข้ึน จาํนวน 620,000.00 บาท  และมีการจ่ายคืนเงินปันผลคา้งจ่ายของปีก่อนๆทาํใหมี้ 

รายละเอียด มีนาคม 2560 กมุภาพนัธ์ 2560 

ทรัพยสิ์น,หน้ีสิน 
รายไดแ้ละรายจ่าย 
ณ.31 มี.ค.2560 
เพิ่มข้ึน(ลดลง) 
จาก 28 ก.พ.2560 

 
%ท่ีเพิ่ม/

(ลด) 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 38,732,776.46 บาท 37,841,756.20 บาท 891,020.26 บาท 2.35 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 8,570,601.97 บาท 8,570,588.09 บาท 13.88 บาท - 
หน้ีสินหมุนเวยีน 1,634,505.88 บาท 1,071,829.34 บาท 562,676.54 บาท 52.50 
ทุนเรือนหุน้ 18,310,650.00 บาท 18,255,650.00 บาท 55,000.00 บาท 0.30 
ทุนสาํรองเพ่ือการดาํเนินงาน 10,498,390.76 บาท 10,498,390.76 บาท - - 
ทุนสะสมตามขอ้บงัคบัและระเบียบ 13,045,791.33 บาท 13,076,267.33 บาท (30,476.00) บาท (0.23) 
กาํไรสุทธิรอการจดัสรรสาํหรับปี 2559 3,189,940.57 บาท 3,190,207.06 บาท (266.49) บาท - 
รายไดจ้ากการดาํเนินงาน 582,489.12 บาท 487,983.43 บาท 94,505.69 บาท 19.37 
ค่าใชจ่้ายจากการดาํเนินงาน 278,389.03 บาท 285,212.17 บาท (6,823.14) บาท (2.39) 
กาํไรสุทธิต่อเดือน 304,100.09 บาท 202,771.26 บาท 101,328.83 บาท 49.97 
ผลตอบแทนต่อเดือนจากเงินลงทุน ร้อยละ 1.66 หรือ 

0.17 บาทต่อหุน้ 
ร้อยละ 1.11 หรือ 
0.11 บาทต่อหุน้ 

- - 

กาํไรสะสม 2 เดือน 624,099.89 บาท - - - 
ผลตอบแทนสะสม 3 เดือนจากเงินลงทุน ร้อยละ 3.41 หรือ 

0.34 บาทต่อหุน้ 
- - - 
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จาํนวนท่ีลดลง 43,000.00 บาท นอกจากน้ีไดมี้การตดัรายไดรั้บล่วงหนา้ไปเป็นรายไดส้าํหรับการคาํนวณกาํไรประจาํเดือน มีนาคม 
2560ทาํใหมี้ยอดลดลง 14,000.00 บาท ทาํใหห้น้ีสินหมุนเวยีนสาํหรับเดือน มีนาคม 2560 มีจาํนวนท่ีเพ่ิมข้ึน   

 ในส่วนของทุนสหกรณ์มีอตัราส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการท่ีมีสมาชิกเขา้ใหม่มากกวา่สมาชิกลาออก ทาํใหทุ้นเรือนหุน้ของ
สหกรณ์ในเดือน มีนาคม 2560 มีจาํนวนท่ีเพ่ิมข้ึน   

          2. การดาํเนินงานของสหกรณ์สาํหรับเดือนมีนาคม 2560   ทางสหกรณ์ยงัไม่ไดจ้ดัใหมี้งบประมาณและแผนการ 
ดาํเนินงานสาํหรับ ปี 2560 จึงเป็นการดาํเนินงานตามนโยบายและแผนการดาํเนินธุรกิจ ตามภาวะเศรษฐกิจและปัจจยัต่างๆของ
ภายนอกสหกรณ์ สาํหรับเดือนมีนาคม 2560 การดาํเนินงานของสหกรณ์มีผลประกอบการท่ีดีข้ึน สามารถทาํผลกาํไรใหก้บั
สหกรณ์มีจาํนวนท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 49.97 จากเดือนกมุภาพนัธ์ 2560 

 
2. การตรวจสอบด้านการดาํเนินธุรกจิ 
 2.1 วตัถุประสงค์การตรวจสอบ 

     - เพ่ือทราบวา่มีการกาํหนดระเบียบเก่ียวกบัการดาํเนินธุรกิจในแต่ละดา้นไวอ้ยา่งเหมาะสมและไดป้ฏิบติัตาม 
     ระเบียบท่ีกาํหนดไว ้

  -  เพ่ือทราบวา่มีระบบการควบคุมภายในของแต่ละธุรกิจเหมาะสมและไดป้ฏิบติัตามท่ีกาํหนดไว ้
  -  เพ่ือตรวจสอบวา่ในแต่ละธุรกิจมีความเส่ียงในการดาํเนินธุรกิจ 
  -  เพ่ือตรวจสอบวา่มีการอาํนวยประโยชน์ใหแ้ก่สมาชิก 
 2.2 ขอบเขตการตรวจสอบ 
  - ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ตรวจสอบหนงัสือกูเ้งินระยะสั้น หนงัสือกูเ้งินระยะปานกลาง และการคํ้าประกนัในธุรกิจเงินกู ้
- สอบทานการควบคุมภายในและการกาํหนดระเบียบปฏิบติั 
- ตรวจสอบการบนัทึกบญัชี 
- ตรวจสอบประสิทธิภาพในการเกบ็หน้ีและการติดตามหน้ีท่ีคา้งส่ง 

 2.3 ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
  2.3.1  ธุรกิจสินเช่ือ- เงินกูส้ามญั 

สหกรณ์ไดใ้หส้มาชิกกูย้มืเงินประเภทเงินกูส้ามญั เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการซ่อมรถ หรือจดัหาอุปกรณ์ในการ
ประกอบอาชีพ อตัราดอกเบ้ีย  15% ต่อปี   จาํนวนรวมทั้งส้ิน 25 สัญญา ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
ลกูหน้ีเงินกูส้ามญั ยกมา  1 มีนาคม 2560  (23 สัญญา)  จาํนวน   592,767.76   บาท 
บวก สมาชิกกูเ้พ่ิม (3 สัญญา)     จาํนวน   115,000.00   บาท 
หกั   ปิดสัญญางวดท่ีคา้งชาํระ (1 สัญญา)   จาํนวน     - 4,210.78   บาท 
หกั   รับชาํระปกติ ของเดือน มีนาคม 2560    จาํนวน  -  70,003.59   บาท 

  ลกูหน้ีเงินกูส้ามญั ยกไป 31 มีนาคม 2560 (25 สัญญา)              จาํนวน      633,553.39  บาท 
 
 ซ่ึงจาํนวนลกูหน้ีเงินกูส้ามญัคงเหลือจาํนวน 25 สัญญา  ไดมี้การแบ่งประเภทลกูหน้ี ดงัน้ี 
 ลกูหน้ีเงินกูร้ะยะสั้น 15 สัญญา คือการกูเ้งินภายในระยะเวลา 1-12 งวด      
  ครบกาํหนดชาํระภายในปี 2560   มีจาํนวน      344,159.54  บาท 
  หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ( 2 ราย)   มีจาํนวน     - 14,664.56   บาท 
  ลกูหน้ีเงินกูร้ะยะสั้นสุทธิ         329,494.98  บาท 
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 ลกูหน้ีเงินกูร้ะยะปานกลาง 10 สัญญาคือการกูเ้งินภายในระยะเวลา 1-24 งวด  
  - ท่ีครบกาํหนดชาํระภายในปี 2560        มีจาํนวน       206,656.16   บาท   
  - ท่ีครบกาํหนดชาํระเกินกวา่ปี 2560        มีจาํนวน         82,737.69   บาท    289,393.85   บาท 
  หกั  ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ ( 1 ราย)        มีจาํนวน      - 14,334.93   บาท 
  ลกูหน้ีเงินกูร้ะยะปานกลางสุทธิ        275,058.92   บาท 
 รวมลกูหน้ีเงินกูส้ามญัสุทธิ                         มีจาํนวน      604,553.90   บาท 

2.3.2  ธุรกิจสินเช่ือ- เงินกูพิ้เศษ 
   สหกรณ์ไดใ้หส้มาชิกกูย้มืเงินประเภทเงินกูพิ้เศษ(เงินกูร้ะยะยาว) เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการซ้ือรถยนตแ์ทก็ซ่ี  

จาํนวนรวมทั้งส้ิน ณ. วนัท่ี 31 มีนาคม 2560  มีจาํนวน 58 ราย ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
ลกูหน้ีเงินกูพิ้เศษยกมา 1 มีนาคม 2560 (61 สัญญา)    จาํนวน              17,575,295.62   บาท 
หกั   รับชาํระปิดสัญญางวดสุดทา้ย (3 สัญญา)    จาํนวน             -    52,470.19   บาท 
หกั   รับชาํระงวดปกติในเดือน มีนาคม 2560    จาํนวน                -1,130,026.29   บาท 
ลกูหน้ีเงินกูพิ้เศษยกไป 31 มีนาคม 2560 (58 สัญญา)   จาํนวน               16,392,799.14   บาท 

  
สรุปและขอ้สังเกตในการตรวจสอบธุรกิจสินเช่ือ 
พบวา่ ลกูหน้ีเงินกูส้ามญัและเงินกูพิ้เศษมีสมาชิกคา้งส่งเงินงวดดงัน้ี 
1. เงินกูส้ามญั ณ.วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 มีลกูหน้ีเงินกูส้ามญัท่ีครบกาํหนดชาํระแลว้แต่ยงัคงคา้งชาํระอยู ่มีจาํนวนทั้งส้ิน 

11 ราย  
  เงินตน้    จาํนวน   102,733.30  บาท 
  ดอกเบ้ีย   จาํนวน     11,053.66  บาท 
  รวมเงินตน้และดอกเบ้ีย จาํนวน   113,786.96  บาท 
ลกูหน้ีเงินกูส้ามญัในส่วนของเงินตน้ท่ีคา้งชาํระ ณ.วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 คิดเป็นร้อยละ 16.22 ของยอดลูกหน้ีเงินกู้

สามญัทั้งหมด และมีอตัราเงินตน้ท่ีคา้งชาํระลดลงจากเดือน กมุภาพนัธ์ 2560  ร้อยละ 2.27 มีรายละเอียดคา้งชาํระดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากการตรวจสอบงบการเงิน ณ.วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 พบวา่ลกูหน้ีเงินกูส้ามญัท่ีทางสหกรณ์ไดต้ั้งสาํรองค่าเผือ่หน้ีสงสัย
จะสูญในส่วนของเงินตน้และดอกเบ้ียคา้งรับไว ้ ปรากฏวา่ ทางสหกรณ์ฯ สามารถเรียกเกบ็ได ้จาํนวน 1 ราย ไดแ้ก่ 

นายไพโรจน์  สุขโกมล สมาชิกเลขท่ี 6547 ไดช้าํระคืนเงินกูใ้นส่วนของเงินตน้ จาํนวน 1,936.87 บาท  สหกรณ์ไดน้าํไป
รวมคาํนวณเป็นรายไดเ้ฉพาะธุรกิจสาํหรับเดือน มีนาคม 2560 แลว้ 

  

จาํนวน 
งวด 

จาํนวน 
สมาชิก 

จาํนวน 
สญัญา 

จาํนวน 
เงินตน้ 

จาํนวน 
ดอกเบ้ีย 

จาํนวน 
รวม 

1 3 ราย 3 สัญญา 8,540.76 บาท 1,259.24 บาท 9,800.00 บาท 
2 1 ราย 1 สัญญา 11,049.14 บาท 350.86 บาท 11,400.00 บาท 

2+บางส่วน 2 ราย 2 สัญญา 30,800.88 บาท 399.12 บาท 31,200.00 บาท 
3 1 ราย 1 สัญญา 12,343.03 บาท 556.97 บาท 12,900.00 บาท 

สัญญาครบกาํหนด 4 ราย 4 สัญญา 39,999.49 บาท 8,487.47 บาท 48,486.96 บาท 
รวม 11 ราย 11 สัญญา 102,733.30 บาท 11,053.66 บาท 113,786.96 บาท 
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                2. เงินกูพิ้เศษ ณ.วนัท่ี 31 มีนาคม 2560  ไม่มีสมาชิกคา้งชาํระค่างวด      
                                                                             
                3.  ลกูหน้ีตามคาํพิพากษา ไดแ้ก่ 
      -    ลกูหน้ีเงินกูส้ามญั คดีดาํ ผบ.5390/2557  จาํนวนเงินตน้และค่าทนาย           36,202.76  บาท 
      -    ลกูหน้ีเงินกูส้ามญั คดีดาํ ผบ.3192/2557      จาํนวนเงินตน้และดอกเบ้ีย                     75,275.65  บาท 
           หกั  ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ    จาํนวนเงิน                                - 111,478.41   บาท     
           ลูกหน้ีเงินกูส้ามญัท่ีศาลพิพากษาแลว้-สุทธิ  จาํนวนเงิน                                                         0.00  บาท 
 
 จากการตรวจสอบงบการเงิน ณ.วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 พบวา่ลกูหน้ีตามคาํพิพากษาท่ีทางสหกรณ์ไดต้ั้งสาํรองค่าเผือ่ 
หน้ีสงสัยจะสูญในส่วนของเงินตน้ไว ้ทางสหกรณ์ฯ สามารถเรียกเกบ็ได ้ 1 ราย ไดแ้ก่ 

 นายชาตรี  วงษาไฮ สมาชิกเลขท่ี 4369 ลกูหน้ีตามคาํพิพากษา คดีดาํ ผบ.3192/2557 ไดช้าํระในส่วนของเงินตน้
เงินกู ้จาํนวน 2,942.18 บาท สหกรณ์ไดน้าํไปรวมคาํนวณเป็นรายไดเ้ฉพาะธุรกิจสาํหรับเดือน มีนาคม 2560 แลว้ 
 

4. ลกูหน้ีท่ีเกิดจากค่าเสียหายจากการถกูดาํเนินคดี และสหกรณ์ไดด้าํเนินคดีเรียกร้องคืนจากสมาชิก นายสมหมาย   
แกว้งาม และไดมี้คาํพิพากษาจากศาลจงัหวดัร้อยเอด็ ตามคดีหมายเลขดาํท่ี ผบ.1473/2558  จาํนวนเงิน 300,000.00  บาท นั้น    
ขณะน้ีทนายความผูรั้บมอบอาํนาจของสหกรณ์ ฯ กาํลงัดาํเนินการตามขั้นตอนในทางกฎหมายต่อไป 
 
       2.3.3  ธุรกิจบริการ 

1.  การดาํเนินงานทางดา้นการบริการของสหกรณ์ ในเดือน มีนาคม 2560  มีสมาชิกท่ีประสงคน์าํรถใหม่เขา้
ร่วมกบัสหกรณ์ โดยสหกรณ์ไดด้าํเนินการจดัหานิติบุคลอ่ืนใหส้มาชิกเช่าซ้ือรถแทก็ซ่ี จาํนวน 44 ราย และเป็นรถเก่าท่ี
สมาชิกใหม่นาํมาเขา้ร่วมกบัสหกรณ์ จาํนวนรวม 9 ราย โดยสหกรณ์ไดรั้บชาํระรายไดค้่าบริการแรกเขา้และค่าบาํรุง
สมาชิกทั้งส้ิน จาํนวนเงิน  158,691.90 บาท 

2. สหกรณ์สามารถเรียกเกบ็รายไดค้่าเขา้ร่วมเดินรถรายเดือนคา้งรับ จาํนวน 5 ราย ท่ีไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะ
สูญไว ้ระหวา่งงวดบญัชี ปี 2553-2559 และไดบ้นัทึกเป็นรายไดเ้ฉพาะธุรกิจเพ่ือคาํนวณกาํไรขาดทุนสาํหรับเดือน 
มีนาคม 2560 จาํนวน 4,300.00 บาท เรียบร้อยแลว้  
      3. รายไดค้่าบาํรุงสหกรณ์รายปีคา้งรับ  ท่ีไดต้ั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญไว ้ระหวา่งงวดบญัชี ปี 2553-2558สาํหรับ
เดือน มีนาคม 2560  สหกรณ์ไม่สามารถเรียกเกบ็ได ้

 
สรุปและขอ้สังเกตในการตรวจสอบธุรกิจบริการ 

1. ธุรกิจบริการในส่วนของค่าบริการท่ีคา้งรับจากปีก่อนๆ จนถึงเดือน ธนัวาคม 2559  สามารถเรียกรับชาํระได ้
ดงัน้ี  

-  รายไดค้่าบาํรุงสหกรณ์ มีจาํนวนสมาชิกเก่า ชาํระยอดค่าบาํรุงท่ีคา้งชาํระ จนถึง ปี 2559 รวมจาํนวน 86 ราย คิดเป็น 
จาํนวนเงินท่ีรับชาํระรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 33,400.00 บาท และยงัคงมีสมาชิกคา้งชาํระอยูอี่กจาํนวน 651 ราย รวมเป็นจาํนวนเงินท่ียงั
คา้งชาํระรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 324,600.00 บาท 

-  รายไดค้่าบริการเขา้ร่วมเดินรถรายเดือน มีสมาชิกไดจ่้ายชาํระยอดค่าเขา้ร่วมท่ีคา้งชาํระจนถึง ปี 2559  รวมจาํนวน  
3,230 เดือน คิดเป็นจาํนวนสมาชิก 1,523 ราย รวมเป็นจาํนวนเงินท่ีรับชาํระรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 323,000.00 บาท  และยงัคงคา้งชาํระ 
อยูเ่ป็นจาํนวน 2,841 เดือน  คิดเป็นจาํนวนสมาชิก 520 ราย และในจาํนวนน้ี มีสมาชิกท่ียงัไม่ติดต่อเพ่ือชาํระค่าบริการท่ีคา้งเลย 
จาํนวน 490 ราย รวมเป็นจาํนวนเงินท่ียงัคา้งชาํระรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 284,100.00 บาท 
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-   ในเดือน มกราคม 2560 ถึงเดือน มีนาคม 2560 มีสมาชิกจาํนวน 13 รายท่ีไดจ่้ายชาํระค่าเขา้ร่วมเดินรถรายเดือนมา
ล่วงหนา้จนถึงปี 2561 คิดเป็นจาํนวน 25 เดือน 
 
3. การตรวจสอบด้านการจัดหาทุนและการใช้ทุนสะสม 
 
 3.1 วตัถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
  3.1.1 เพ่ือใหท้ราบวา่มีการกาํหนดและปฏิบติัตามระเบียบเก่ียวกบัสมาชิก ทุนเรือนหุน้ และเงินทุนต่างๆ  

เป็นไปตามขอ้บงัคบั และระเบียบสหกรณ์ 
  3.1.2 มีการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั และมติท่ีประชุมใหญ่ 
  3.1.3 มีสมาชิกถือหุน้อยูจ่ริงตามท่ีปรากฏในทะเบียนหุน้ 
 
 3.2 ขอบเขตการตรวจสอบ 
  3.2.1 ตรวจสอบหลกัฐานการรับเงินค่าหุน้และการผา่นรายการไปสมุดประจาํวนั/สมุดเงินสดและสมุด 

รายวนั /สมุดบญัชีแยกประเภททัว่ไป 
 3.2.2 ตรวจสอบหลกัฐานการจ่ายคืนค่าหุน้ มีการอนุมติัจากผูมี้อาํนาจท่ีไดรั้บมอบหมาย และการผา่นรายการ 
บญัชีไปยงัสมุดต่างๆ 
 3.2.3 ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการจ่าย เงินปันผล  เงินทุนต่างๆ และปฏิบติัตามระเบียบอยา่งถกูตอ้ง 
 
3.3 ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ 
 

3.3.1 ทุนเรือนหุน้  จากการตรวจสอบ ณ.วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปและขอ้สังเกต 
  การลาออกของสมาชิกไดรั้บการอนุมติัจากประธานคณะกรรมการสหกรณ์  สมาชิกท่ีลาออกไม่มีหน้ีสินคงคา้ง
และไม่ติดภาระคํ้าประกนัสมาชิกรายใด ในส่วนของการบนัทึกบญัชี  มีการบนัทึกบญัชีครบถว้นตรงตามเอกสารการจ่ายและตรง
ตามทะเบียนหุน้และบญัชีคุม 
            
 
 
 

รายละเอียด จาํนวนสมาชิก จาํนวนหุน้ จาํนวนเงิน 
ทุนเรือนหุน้ยกมาตน้งวด 3,556 คน 1,825,565 หุน้ 18,255,650.00 บาท 
ลดลงเน่ืองจากสมาชิกลาออก - 38 คน - 20,000 หุน้ - 200,000.00 บาท 
ลดลงเน่ืองจากสมาชิกตาย - 3 คน - 1,500 หุน้ - 15,000.00 บาท 
เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากสมาชิกเขา้ใหม่ 54 คน 27,000 หุน้ 270,000.00 บาท 
สหกรณ์ฯมีทุนเรือนหุน้ยกไปส้ินเดือน 3,569 คน 1,831,065 หุน้ 18,310,650.00 บาท 
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3.3.2 เงินทุนสาํรองและทุนสะสมอ่ืน จากการตรวจสอบ ณ.วนัท่ี  31 มีนาคม 2560  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       เงินสํารองและทุนสะสมรวมยกมา      23,574,658.09    บาท 
       หัก    เงินสํารองและทุนสะสมรวมยกไป    -23,544,182.09   บาท 
      เงินสํารองและทุนสะสมรวมลดลง                                          30,476.00    บาท 
 
 เงินทุนสาํรองเละเงินทุนสะสมตามขอ้บงัคบัและระเบียบท่ีลดลง จาํนวน 30,476.00 บาท  มีรายละเอียดดงัน้ี 
เงนิทุนสะสมตามข้อบังคบัและระเบียบทีล่ดลง  เน่ืองจาก 
1.     จ่ายจากทุนสาธารณะประโยชน์เพ่ือเป็นค่าเบ้ียเล้ียง 
และค่าพาหนะเดินทางไปบริจาคโลหิตใหก้บัสภากาชาดไทย 
เม่ือวนัท่ี 14 พ.ย.2559 ณ. สถานีโทรทศัน์ THAI PBS ใหก้บัสมาชิก 
และกลุ่มคนขบัรถแทก็ซ่ีสหกรณ์ ฯ จาํนวน 3 คน (ตกเบิก)   จาํนวนเงิน   5,000.00  บาท 
2.    จ่ายจากทุนสวสัดิการสมาชิก  เพ่ือช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล,  
เงินชดเชยรายไดจ้ากการนอนพกัรักษา ณ.โรงพยาบาลตั้งแต่ 
วนัท่ี 17 ก.พ.60 – 7 มี.ค.60 และจ่ายเพ่ือเป็นสวสัดิการเสียชีวติ 
ของสมาชิกนายสาํราญ  ชยัปัญญา สมาชิกเลขท่ี 6080 เม่ือวนัท่ี 
8 มี.ค.60        จาํนวนเงิน   7,476.00  บาท 
3.    จ่ายจากทุนสวสัดิการสมาชิก เพ่ือเป็นสวสัดิการเสียชีวติ 
ของสมาชิก นายอาวธุ  แสนคาํ สมาชิกเลขท่ี 5356 เม่ือวนัท่ี 
30 พ.ค.2559       จาํนวนเงิน   5,000.00  บาท 
4. จ่ายจากทุนสวสัดิการสมาชิก เพ่ือเป็นสวสัดิการเสียชีวติ 
 ของสมาชิก นายวทิยา  หมวกหลาํ สมาชิกเลขท่ี 2666 เม่ือ 
 วนัท่ี 27 พ.ย.2559       จาํนวนเงิน  5,000.00  บาท 
 
 

รายการ 
ยอดยกมา 

1 มีนาคม 2560 
เพิ่มข้ึน 

รายการท่ี 
ลดลง 

ยอดยกไป 
31 มีนาคม 2560 

ทุนสาํรอง 10,498,390.76 บาท - - 10,498,390.76 บาท 
ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 1,870,000.00 บาท - - 1,870,000.00 บาท 
ทุนรักษาระดบัอตัราเงินปันผล 1,900,000.00 บาท - - 1,900,000.00 บาท 
ทุนเพื่อศึกษาดูงานสหกรณ์เครือข่ายและ
ประชุมนอกสถานท่ี 

1,340,172.41 บาท - - 1,340,172.41 บาท 

ทุนเพื่อการศึกษาและอบรม 2,591,459.93 บาท - - 2,591,459.93 บาท 
ทุนสาธารณะประโยชน์ 1,435,204.99 บาท - 5,000.00 บาท 1,430,204.99 บาท 
ทุนสวสัดิการสมาชิก 1,988,524.50 บาท - 25,476.00 บาท 1,963,048.50 บาท 
ทุนสวสัดิการพนกังาน 1,700,905.50 บาท - - 1,700,905.50 บาท 
ทุนเพื่อใชจ่้ายทางอรรถคดีความ 250,000.00 บาท - - 250,000.00 บาท 

รวม 23,574,658.09 บาท - 30,476.00 บาท 23,544,182.09 บาท 
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5. จ่ายจากทุนสวสัดิการสมาชิก เพ่ือเป็นสวสัดิการเสียชีวติ 
 ของสมาชิก นายสุพจน์ ปัจฐม สมาชิกเลขท่ี 3536 เม่ือวนัท่ี  
 22 ต.ค.2559       จาํนวนเงิน  5,000.00  บาท 
6. จ่ายจากทุนสวสัดิการสมาชิก เพ่ือช่วยค่ารักษาพยาบาล 
 จากการนอนพกัรักษาอาการป่วยเป็นเวลา 3 วนั ณ.โรงพยาบาล 
 ของนางสาว อิสรีย ์ คุม้คณะ สมาชิกเลขท่ี 4645    จาํนวนเงิน  3,000.00  บาท 
 
เงนิทุนสํารองและเงนิทุนสะสมตามข้อบังคบัและระเบียบลดลงสุทธิ  จํานวนเงนิ 30,476.00  บาท 

 
 สรุป  การจ่ายเงินในส่วนของเงินทุนสะสมตามระเบียบ  ไดด้าํเนินการตามระเบียบของสหกรณ์   
 
 
4. เร่ืองอืน่ๆ    จากการตรวจสอบกิจการสาํหรับเดือน มีนาคม 2560 พบวา่ งบแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน สาํหรับปี 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  ท่ีไดรั้บการตรวจสอบบญัชี จาก ผูต้รวจสอบบญัชี สาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร  
กรมตรวจบญัชีสหกรณ์  และไดล้งลายมือช่ือแสดงความเห็นต่องบแสดงฐานะการเงินและผลการดาํเนินงาน ณ. วนัท่ีตรวจสอบ
บญัชีแลว้เสร็จ แต่ไดจ้ดัส่งรายการท่ีตอ้งปรับปรุงใหก้บัเจา้หนา้บญัชีของสหกรณ์ทาํการปรับปรุงรายการบญัชี และจดัทาํงบแสดง
ฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุน สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ใหม่  และมียอดท่ีเปล่ียนแปลงไปจากการรายงานการ
ตรวจสอบกิจการตั้งแต่เดือน ธนัวาคม 2559 ต่อเน่ืองจนถึงเดือน กมุภาพนัธ์ 2560 ซ่ึงขอนาํเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการดาํเนินงาน 
สาํหรับเดือน เมษายน 2559 ดงัน้ี 
 1. ปรับปรุงการบนัทึกค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์สาํหรับปี 2559 ซ่ึงสหกรณ์ไดบ้นัทึกค่าใชจ่้ายดาํเนินการเกินไป จาํนวน  
13.88 บาท โดยนาํไปเพ่ิมยอดกาํไรสุทธิประจาํปี 2559 
 2. ปรับปรุงการบนัทึกรายไดค้่าเขา้ร่วมเดินรถรายเดือน ของรถ No .3481 เกินไปเป็นจาํนวน 3 เดือน โดยนาํไปลดยอด
กาํไรสุทธิ ประจาํปี 2559 จาํนวน 280.37 บาท  
 3. ปรับปรุงการบนัทึกภาษีขายรอนาํส่งของรายไดค้่าเขา้ร่วมเดินรถรายเดือน ของรถ No.3481 เกินไปจาํนวน 3 เดือน โดย
นาํไปลดยอด หน้ีสินหมุนเวยีน จาํนวน 19.63 บาท 
 สรุป 
 - การเปล่ียนแปลงงบแสดงฐานะการเงินทางดา้นหน้ีสินหมุนเวียน จากรายงานการตรวจสอบกิจการประจาํเดือน 
ธนัวาคม 2559 ดงัน้ี 
 หน้ีสินหมุนเวยีน จากรายงานการตรวจสอบกิจการ ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  จาํนวน 1,343,972.39 บาท 
 หกั ปรับปรุงภาษีขายรอใชสิ้ทธ์ิเพ่ือนาํส่ง     จาํนวน              - 19.63 บาท 
 หน้ีสินหมุนเวยีนหลงัการปรับปรุงจากการสอบบญัชี ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 จาํนวน 1,343,952.76 บาท 
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 - การเปล่ียนแปลงงบกาํไรขาดทุน ทางดา้นกาํไรสุทธิ จากรายงานการตรวจสอบกิจการประจาํเดือน ธนัวาคม 2559 ดงัน้ี 
 กาํไรสุทธิ จากรายงานการตรวจสอบกิจการ ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  จาํนวน 3,190,207.06 บาท 
 หกั บนัทึกรายไดค้่าเขา้ร่วมเดินรถรายเดือน เกิน     จาํนวน        - 280.37 บาท 
 บวก บนัทึกรายจ่ายค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ เกิน     จาํนวน            13.88 บาท 
 กาํไรสุทธิหลงัการปรับปรุงจากการสอบบญัชี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  จาํนวน 3,189,940.57 บาท 
       
 
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
 

 
                                                                                                             พัทธ์ิวิรา  นวสุขสมบูรณ์ 
ท่ีอยู ่ 171   ถนนลาดพร้าววงัหิน                     (นางพทัธ์ิวริา  นวสุขสมบูรณ์ ) 
แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว  กรุงเทพ ฯ                                                                  ผูต้รวจสอบกิจการ    
โทร. 02-043-1454                                                                                                         
วนัท่ีเขียนรายงานการตรวจสอบ              
วนัท่ี  21 เมษายน 2560 
 


