รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ แท็กซี่สุวรรณภูมิ จํากัด
ประจําเดือน มิถุนายน 2560
เรียน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์แท็กซี่ สุวรรณภูมิ จํากัด
ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2560 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้าเป็ นผูต้ รวจสอบ
กิจการของสหกรณ์แท็กซี่ สุวรรณภูมิ จํากัด สําหรับปี ทางบัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ข้าพเจ้าจึงได้ดาํ เนินการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ฯ ประจําเดือน มิถุนายน 2560 ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560 ข้าพเจ้าจึงขอเสนอผลการตรวจสอบกิจการ
โดยสรุ 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

1

ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
เงินสดในมือ
สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ ณ.วันที่ 30 มิถุนายน 2560 จํานวน 82,016.00 บาท เป็ นจํานวนที่ถกู ต้องตรงตามบัญชี
และอยูใ่ นความรับผิดชอบของ นางสาวบุญศรี โพธิสาร ตําแหน่งผูจ้ ดั การสหกรณ์
เงินฝากธนาคาร
สหกรณ์มียอดเงินฝากธนาคารตามบัญชี ณ.วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ถูกต้องตรงกับสมุดเงินฝากของธนาคาร
ทั้งหมด 7 บัญชี ดังนี้
1. ธนาคารธนชาติ–กระแสรายวัน สาขาบางขุนนนท์
จํานวน
1,000.00 บาท
2. ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัล ปิ่ นเกล้า
จํานวน
421,301.93 บาท
3. ธนาคารยูโอบี–ออมทรัพย์ สาขาย่อยถนนพระรามหก
จํานวน
10,522.38 บาท
4. ธนาคารธนชาติ-ออมทรัพย์ สาขาบางขุนนนท์
จํานวน
1,575,093.21 บาท
5. ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพย์อลั ตร้า สาขาบางขุนนนท์
จํานวน 14,794,726.90 บาท
6. ธนาคารอิสลาม- ออมทรัพย์ สาขาสาทร#003-1-08004-9
เพื่อรับโอนดอกเบี้ยเงินฝากประจํา
จํานวน
796,551.80 บาท
7. ธนาคารอิสลาม- ฝากประจํา สาขาสาทร
จํานวน 10,000,000.00 บาท
รวมเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
จํานวน 27,599,196.22 บาท
สรุ ปและข้อสังเกตจากการตรวจสอบ พบว่า
- จากการตรวจสอบเงินสดคงเหลือประจําวันพบว่าการเก็บรักษาเงินสดเป็ นไปตามระเบียบสหกรณ์วา่ ด้วยการ
รับจ่ายและการเก็บรักษาเงิน หมวด 3 ข้อ 26.1 ที่กาํ หนดให้เก็บรักษาเงินสดไว้ได้ไม่เกินวันละ 150,000.00 บาท
- เอกสารและรายละเอียดการรับ-จ่ายมีครบถ้วนทุกรายการ มีการลงนามอนุมตั ิจ่ายทุกรายการ
1.3.2 การตรวจสอบด้านบัญชี
สรุ ปและข้อสังเกตจากการตรวจสอบ พบว่า
- เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีมีครบ
- มีการจัดทํารายละเอียด บัญชียอ่ ยและทะเบียนต่าง ๆถูกต้องตรงตามบัญชีคุมยอด
- ในระหว่างเดือนไม่มีการปรับปรุ งบันทึกบัญชี ตามเกณฑ์เงินคงค้าง อาจจะมีบา้ งในกรณี ที่เกี่ยวข้องกับ
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
1.3.3 การตรวจสอบด้านการดําเนินงานในส่ วนสมาชิก
โดยสรุ ปจํานวนสมาชิกของสหกรณ์ ณ.วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด
สมาชิกยกมาจากงวดบัญชีก่อน
หัก ปรับปรุ งจํานวนสมาชิกซํ้า
สมาชิกลาออกระหว่างงวดบัญชี
สมาชิกถึงแก่กรรมระหว่างงวดบัญชี
สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างงวดบัญชี
สมาชิกยกไปงวดบัญชีถดั ไป

รวม
รวม
มิ.ย.2560 มิ.ย.2559
ม.ค.-มิ.ย.2560 ม.ค.-มิ.ย.2559
3,588 คน
3,998 คน 3,572 คน 3,844 คน
57 คน
263 คน
307 คน
43 คน
69 คน
5 คน
2 คน
249 คน
166 คน
40 คน
23 คน
3,569 คน
3,798 คน 3,569 คน 3,798 คน
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สรุ ปและข้อสังเกตจากการตรวจสอบ
พบว่าในเดือน มิถุนายน 2560 มีสมาชิกที่ลาออก จํานวน 43 คน มีรถแท็กซี่ โอนออกจากสหกรณ์จาํ นวน 28 คัน
มีรายละเอียดดังนี้
1. โอนรถออกไปเป็ นรถเขียวเหลือง จํานวน 6 คัน จากสมาชิก 6 คน
2. โอนออกเป็ นรถบ้านเนื่องจากรถหมดอายุ จํานวน 21 คัน จากสมาชิก 21 คน
3. โอนออกไปสหกรณ์แท็กซี่ ไทย จํากัด จํานวน 1 คัน จากสมาชิก 1 คน
4. โอนขายต่อให้สมาชิกเก่าและใหม่ จํานวนรถยังไม่โอนออกจากสหกรณ์ 15 คัน จากสมาชิก 15 คน
1.3.4 การตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน
โดยสรุ ป ณ.วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ผลการดําเนินงานสรุ ปจากงบดุลและงบกําไรขาดทุนดังนี้

รายละเอียด

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
ทุนเรื อนหุน้
ทุนสํารองเพื่อการดําเนินงาน
ทุนสะสมตามข้อบังคับและระเบียบ
รายได้จากการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน
กําไรสุ ทธิต่อเดือน
ผลตอบแทนต่อเดือนจากเงินลงทุน
กําไรสะสม 6 เดือน, 5 เดือน
ผลตอบแทนสะสม 6 เดือน, 5 เดือน จาก
เงินลงทุน

มิถุนายน 2560

37,975,885.42 บาท
8,570,601.97 บาท
2,039,028.53 บาท
18,310,650.00 บาท
10,818,390.76 บาท
14,063,329.90 บาท
675,016.73 บาท
308,964.55 บาท
366,052.18 บาท
ร้อยละ 2.00 หรื อ
0.20 บาทต่อหุน้
1,315,088.20 บาท
ร้อยละ 7.18 หรื อ
0.72 บาทต่อหุน้

พฤษภาคม 2560

37,887,351.95 บาท
8,570,601.97 บาท
2,292,353.24 บาท
18,325,650.00 บาท
10,818,390.76 บาท
14,072,523.90 บาท
779,788.39 บาท
374,496.85 บาท
405,291.54 บาท
ร้อยละ 2.21 หรื อ
0.22 บาทต่อหุน้
949,036.02 บาท
ร้อยละ 5.18 หรื อ
0.52 บาทต่อหุน้

ทรัพย์สิน,หนี้สิน
รายได้และรายจ่าย
ณ.30 มิ.ย.2560
เพิม่ ขึ้น(ลดลง)
จาก 31 พ.ค.2560
88,533.47 บาท
(253,324.71) บาท
(15,000.00) บาท
(9,194.00) บาท
(104,771.66) บาท
(65,532.30) บาท
-

0.23
(11.05)
(0.08)
(0.07)
(13.44)
(17.50)
-

-

-

-

-

-

-

ร้อยละ
ที่เพิ่ม/
(ลด)

สรุ ปและข้อสังเกตจากการตรวจสอบ
1. จากงบแสดงฐานะการเงิน
ในส่ วนของสิ นทรัพย์หมุนเวียนมีอตั ราส่ วนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.23 เนื่องจากมีกระแสเงินสดลดลงจํานวน 470,000.00บาท
และมีสินทรัพย์ประเภทลูกหนี้เงินกูย้ มื เพิ่มขึ้นสุ ทธิจาํ นวน 590,000.00 บาท และมีลกู หนี้ค่าบริ การอื่นค้างรับและสิ นทรัพย์อื่น
ลดลง จํานวน 42,000.00 บาท สิ นทรัพย์หมุนเวียนโดยรวมจึงมีจาํ นวนที่เพิ่มขึ้น
ในส่ วนของหนี้ สินหมุนเวียนมีอตั ราส่ วนที่ลดลงร้อยละ 11.05 เนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนจํานวน
386,000.00 บาท และมีในส่ วนของเงินค่าสิ นไหมประกันภัยฝากผ่านบัญชีเพิ่มขึ้น จํานวน 142,400.00 บาท หนี้สินหมุนเวียนจึงมี
จํานวนรวมที่ลดลง
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ในส่ วนของทุนสหกรณ์มีอตั ราส่ วนที่ลดลงเนื่องจากมีสมาชิกเข้าใหม่นอ้ ยกว่าสมาชิกลาออก ทําให้ทุนเรื อนหุน้ ของ
สหกรณ์ในเดือน มิถุนายน 2560 มีจาํ นวนที่ลดลง
2. การดําเนินงานของสหกรณ์สาํ หรับเดือน มิถุนายน 2560 มีผลการดําเนินงานที่ลดลงกว่าเดือน พฤษภาคม 2560
และสหกรณ์มีผลกําไรสุ ทธิในอัตราร้อยละ 58.57 ของการดําเนินงานในเดือน มิถุนายน 2560
ผลการดําเนินงานสรุ ปโดยรวมสําหรับการดําเนินงานรอบสะสม 6 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 30 มิถุนายน 2560
สหกรณ์มี
- อัตราค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงานต่อกําไร ร้อยละ 61.45 ลดลงจากรอบสะสม 5 เดือน ร้อยละ 3.87
- อัตรากําไรสุ ทธิ ร้อยละ 42.03 เพิ่มขึ้นจากรอบสะสม 5 เดือน ร้อยละ 4.13
- อัตราทุนหมุนเวียน 18.62 เท่า เพิ่มขึ้นจากรอบสะสม 5 เดือน 2.09 เท่า
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 30 สัญญา ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
ลูกหนี้เงินกูส้ ามัญ ยกมา 1 มิถุนายน 2560 (29 สัญญา)
บวก สมาชิกกูเ้ พิ่ม (1 สัญญา)
หัก รับชําระปกติ ของเดือน มิถุนายน 2560
ลูกหนี้เงินกูส้ ามัญ ยกไป 30 มิถุนายน 2560 (30 สัญญา)

จํานวน 669,337.56 บาท
จํานวน 50,000.00 บาท
จํานวน - 87,950.28 บาท
จํานวน 631,387.28 บาท

ซึ่ งจํานวนลูกหนี้เงินกูส้ ามัญคงเหลือจํานวน 30 สัญญา ได้มีการแบ่งประเภทลูกหนี้ ดังนี้
ลูกหนี้เงินกูร้ ะยะสั้น 19 สัญญา คือการกูเ้ งินภายในระยะเวลา 1-12 งวด
ครบกําหนดชําระภายในปี 2560
มีจาํ นวน
343,495.93 บาท
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ ( 2 ราย)
มีจาํ นวน
- 11,980.69 บาท
ลูกหนี้เงินกูร้ ะยะสั้นสุ ทธิ
331,515.24 บาท
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ลูกหนี้เงินกูร้ ะยะปานกลาง 11 สัญญาคือการกูเ้ งินภายในระยะเวลา 1-24 งวด
- ที่ครบกําหนดชําระภายในปี 2560
มีจาํ นวน 205,153.66 บาท
- ที่ครบกําหนดชําระเกินกว่าปี 2560
มีจาํ นวน 82,737.69 บาท
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ ( 1 ราย)
มีจาํ นวน
ลูกหนี้เงินกูร้ ะยะปานกลางสุ ทธิ
รวมลูกหนี้เงินกูส้ ามัญสุ ทธิ
มีจาํ นวน

287,891.35
- 14,334.93
273,556.42
605,071.66

บาท
บาท
บาท
บาท

2.3.2 ธุรกิจสิ นเชื่อ- เงินกูพ้ ิเศษ
สหกรณ์ได้ให้สมาชิกกูย้ มื เงินประเภทเงินกูพ้ ิเศษ(เงินกูร้ ะยะยาว)เพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้ อรถยนต์แท็กซี่ จํานวน
รวมทั้งสิ้ น ณ. วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีจาํ นวน 61 ราย ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
ลูกหนี้เงินกูพ้ ิเศษยกมา 1 มิถุนายน 2560 (58 สัญญา)
จํานวน
15,851,911.85 บาท
บวก สมาชิกกูเ้ พิ่ม 3 สัญญา
จํานวน
1,800,000.00 บาท
หัก รับชําระงวดปกติในเดือน มิถุนายน 2560
จํานวน
-1,141,708.66 บาท
ลูกหนี้เงินกูพ้ ิเศษยกไป 30 มิถุนายน 2560 (61 สัญญา)
จํานวน
16,510,203.19 บาท
สรุ ปและข้อสังเกตจากการตรวจสอบธุรกิจสิ นเชื่อ
พบว่า ลูกหนี้เงินกูส้ ามัญและเงินกูพ้ ิเศษมีสมาชิกค้างส่ งเงินงวดดังนี้
1. เงินกูส้ ามัญ ณ.วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีลกู หนี้ เงินกูส้ ามัญที่ครบกําหนดชําระแล้วแต่ยงั คงค้างชําระอยู่ มีจาํ นวนทั้งสิ้ น
17 ราย
เงินต้น
จํานวน
125,703.84 บาท
ดอกเบี้ย
จํานวน
13,417.20 บาท
รวมเงินต้นและดอกเบี้ย
จํานวน
139,121.04 บาท
ลูกหนี้เงินกูส้ ามัญในส่ วนของเงินต้นที่คา้ งชําระ ณ.วันที่ 30 มิถุนายน 2560 คิดเป็ นร้อยละ 19.91 ของยอดลูกหนี้เงินกู้
สามัญทั้งหมด และมีอตั ราเงินต้นที่คา้ งชําระลดลงจากเดือน พฤษภาคม 2560 ร้อยละ 1.54 มีรายละเอียดค้างชําระดังนี้
จํานวน
จํานวน จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
งวด
สมาชิก สัญญา
เงินต้น
ดอกเบี้ย
รวม
1
6 ราย 6 สัญญา 18,657.29 บาท 1,242.71 บาท 19,900.00 บาท
2
1 ราย 1 สัญญา 4,555.01 บาท
444.99 บาท 5,000.00 บาท
3
1 ราย 1 สัญญา 11,371.23 บาท
628.77 บาท 12,000.00 บาท
สัญญาครบกําหนด 9 ราย 9 สัญญา 91,120.31 บาท 11,100.73 บาท 102,221.04 บาท
รวม
17 ราย 17 สั ญญา 125,703.84 บาท 13,417.20 บาท 139,121.04 บาท
จากการตรวจสอบงบการเงิน ณ.วันที่ 30 มิถุนายน 2560 พบว่าลูกหนี้ เงินกูส้ ามัญที่ทางสหกรณ์ได้ต้ งั สํารองค่าเผือ่ หนี้
สงสัยจะสูญในส่ วนของเงินต้นและดอกเบี้ยค้างรับไว้ ปรากฏว่า ทางสหกรณ์ฯ ไม่สามารถเรี ยกเก็บได้
2. เงินกูพ้ ิเศษ ณ.วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ไม่มีสมาชิกค้างชําระค่างวด
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3. ลูกหนี้ตามคําพิพากษา ได้แก่
- ลูกหนี้เงินกูส้ ามัญ คดีดาํ ผบ.5390/2557
- ลูกหนี้เงินกูส้ ามัญ คดีดาํ ผบ.3192/2557
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้เงินกูส้ ามัญที่ศาลพิพากษาแล้ว-สุ ทธิ

จํานวนเงินต้นและค่าทนาย
จํานวนเงินต้นและดอกเบี้ย
จํานวนเงิน
จํานวนเงิน

36,202.76 บาท
64,829.53 บาท
- 101,032.29 บาท
0.00 บาท

จากการตรวจสอบงบการเงิน ณ.วันที่ 30 มิถุนายน 2560 พบว่าลูกหนี้ตามคําพิพากษาที่ทางสหกรณ์ได้ต้ งั สํารองค่าเผือ่
หนี้สงสัยจะสูญในส่ วนของเงินต้นไว้ ทางสหกรณ์ฯ สามารถเรี ยกเก็บได้ 1 ราย ดังนี้
นายชาตรี วงษาไฮ สมาชิกเลขที่ 4369 ลูกหนี้ ตามคําพิพากษา คดีดาํ ผบ.3192/2557 ได้ชาํ ระในส่ วนของเงินต้น
เงินกู้ จํานวน 3,616.75 บาท
จํานวนเงินต้นของลูกหนี้ ตามคําพิพากษาข้างต้น สหกรณ์ได้นาํ ไปรวมคํานวณเป็ นรายได้อื่น ในงบกําไรขาดทุน
สําหรับเดือน มิถุนายน 2560 เรี ยบร้อยแล้ว
4. ลูกหนี้ที่เกิดจากค่าเสี ยหายจากการถูกดําเนินคดี และสหกรณ์ได้ดาํ เนินคดีเรี ยกร้องคืนจากสมาชิก นายสมหมาย
แก้วงาม และได้มีคาํ พิพากษาจากศาลจังหวัดร้อยเอ็ด ตามคดีหมายเลขดําที่ ผบ.1473/2558 จํานวนเงิน 300,000.00 บาท นั้น
ขณะนี้ทนายความผูร้ ับมอบอํานาจของสหกรณ์ ฯ กําลังดําเนินการตามขั้นตอนในทางกฎหมายต่อไป
2.3.3 ธุรกิจบริ การ
1. การดําเนินงานทางด้านการบริ การของสหกรณ์ ในเดือน มิถุนายน 2560 มีสมาชิกที่ประสงค์นาํ รถใหม่เข้า
ร่ วมกับสหกรณ์ โดยสหกรณ์ได้ดาํ เนิ นการจัดหานิติบุคลอื่นให้สมาชิกเช่าซื้ อรถแท็กซี่ จํานวน 26 ราย และสหกรณ์ให้
เงินกูแ้ ก่สมาชิกเพื่อจัดหารถมาเข้าร่ วม จํานวน 3 ราย นอกจากนี้ เป็ นรถเก่าที่สมาชิกใหม่นาํ มาเข้าร่ วมกับสหกรณ์ จํานวน
รวม 11 ราย โดยสหกรณ์ได้รับชําระรายได้ค่าบริ การแรกเข้าและค่าบํารุ งสมาชิกทั้งสิ้ น จํานวนเงิน 108,411.44 บาท
2. สหกรณ์สามารถเรี ยกเก็บรายได้ค่าเข้าร่ วมเดินรถรายเดือนค้างรับตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2560 จํานวน 6 ราย
และรับชําระในเดือน มิถุนายน 2560 จํานวน 4 ราย ที่ได้ต้ งั ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญไว้ ระหว่างงวดบัญชี ปี 2553-2559 และ
ได้บนั ทึกเป็ นรายได้เฉพาะธุรกิจเพื่อคํานวณกําไรขาดทุนสําหรับเดือน มิถุนายน 2560 จํานวน 3,100.00 บาท เรี ยบร้อย
แล้ว
3. รายได้ค่าบํารุ งสหกรณ์รายปี ค้างรับ ที่ได้ต้ งั ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญไว้ ระหว่างงวดบัญชี ปี 2553-2559
สหกรณ์สามารถเรี ยกเก็บได้ จํานวน 1 ราย และได้นาํ บันทึกเป็ นรายได้เฉพาะธุรกิจเพื่อคํานวณกําไรขาดทุนในเดือน
มิถุนายน 2560 จํานวน 1,000.00 บาท
สรุ ปและข้อสังเกตในการตรวจสอบธุรกิจบริ การ
1. ธุรกิจบริ การในส่ วนของค่าบริ การที่คา้ งรับจากปี ก่อนๆ จนถึงเดือน ธันวาคม 2559 สามารถเรี ยกรับชําระได้
ดังนี้
- ค่าบํารุ งรายปี ค้างรับ มีจาํ นวนสมาชิกเก่า ชําระรวมจํานวน 229 ราย คิดเป็ นจํานวนเงินที่รับชําระรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
73,600.00 บาท และยังคงมีสมาชิกค้างชําระอยูอ่ ีกจํานวน 508 ราย รวมเป็ นจํานวนเงินที่ยงั ค้างชําระรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 284,400.00
บาท
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- ค่าบริ การเข้าร่ วมเดินรถรายเดือนค้างรับ มีสมาชิกได้จ่ายชําระรวมจํานวน 3,889 เดือน คิดเป็ นจํานวนสมาชิก 1,735 ราย
รวมเป็ นจํานวนเงินที่รับชําระรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 388,900.00 บาท และยังคงค้างชําระ อยูเ่ ป็ นจํานวน 2,182 เดือน คิดเป็ นจํานวน
สมาชิก 377 ราย และในจํานวนนี้ มีสมาชิกที่ยงั ไม่ติดต่อเพื่อชําระค่าบริ การที่คา้ งเลย จํานวน 278 ราย รวมเป็ นจํานวนเงินที่ยงั ค้าง
ชําระรวมภาษีมูลค่าเพิม่ 218,200.00 บาท
- ในเดือน มกราคม 2560 ถึงเดือน มิถุนายน 2560 มีสมาชิกจํานวน 31 รายที่ได้จ่ายชําระค่าเข้าร่ วมเดินรถรายเดือนมา
ล่วงหน้าจนถึงปี 2561 คิดเป็ นจํานวน 100 เดือน และล่วงหน้าตั้งแต่ ปี 2562 – ปี 2564 จํานวน 29 เดือน
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 มีสมาชิกถือหุน้ อยูจ่ ริ งตามที่ปรากฏในทะเบียนหุน้
3.2 ขอบเขตการตรวจสอบ
3.2.1 ตรวจสอบหลักฐานการรับเงินค่าหุ น้ 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 30 มิถุนายน 2560 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด
จํานวนสมาชิก จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
ทุนเรื อนหุน้ ยกมาต้นงวด
3,572 คน 1,832,565 หุน้ 18,325,650.00 บาท
ลดลงเนื่องจากสมาชิกลาออก
- 43 คน - 21,500 หุ น้
- 215,000.00 บาท
เพิ่มขึ้นเนื่องจากสมาชิกเข้าใหม่
40 คน
20,000 หุน้
200,000.00 บาท
สหกรณ์ฯมีทุนเรื อนหุน้ ยกไปสิ้ นเดือน
3,569 คน 1,831,065 หุน้ 18,310,650.00 บาท
สรุ ปและข้อสังเกต
การลาออกของสมาชิกได้รับการอนุมตั ิจากประธานคณะกรรมการสหกรณ์ สมาชิกที่ลาออกไม่มีหนี้สินคงค้าง
และไม่ติดภาระคํ้าประกันสมาชิกรายใด ในส่ วนของการบันทึกบัญชี มีการบันทึกบัญชีครบถ้วนตรงตามเอกสารการจ่ายและตรง
ตามทะเบียนหุน้ และบัญชีคุม

7

3.3.2

เงินทุนสํารองและทุนสะสมอื่น จากการตรวจสอบ ณ.วันที่ 30 มิถุนายน 2560 มีรายละเอียดดังนี้
รายการ

ทุนสํารอง
ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล
ทุนเพื่อศึกษาดูงานสหกรณ์เครื อข่ายและ
ประชุมนอกสถานที่
ทุนเพื่อการศึกษาและอบรม
ทุนสาธารณะประโยชน์
ทุนสวัสดิการสมาชิก
ทุนสวัสดิการพนักงาน
ทุนเพื่อใช้จ่ายทางอรรถคดีความ
รวม

ยอดยกมา
เพิ่มขึ้น
1 มิถุนายน 2560
10,818,390.76 บาท
1,870,000.00 บาท
1,995,732.57 บาท
1,590,172.41 บาท
2,791,459.93 บาท
1,580,204.99 บาท
2,144,048.50 บาท
1,750,905.50 บาท
350,000.00 บาท
24,890,914.66 บาท

เงินสํ ารองและทุนสะสมรวมยกมา
หัก เงินสํ ารองและทุนสะสมรวมยกไป
เงินสํ ารองและทุนสะสมลดลง
เงินทุนสะสมตามข้ อบังคับและระเบียบทีล่ ดลง เนื่องจาก
1. จ่ายจากทุนสวัสดิการสมาชิก เนื่องจากบิดาของสมาชิก
น.ส.กรวิภา ปั้นเหน่งเพชร สมาชิกเลขที่ 574 เสี ยชีวิต
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560
2. จ่ายจากทุนสวัสดิการสมาชิก เป็ นค่าพวงหรี ดเคารพศพบิดา
น.ส.กรวิภา ปั้นเหน่งเพชร
3. จ่ายทุนสวัสดิการสมาชิก เนื่องจากมารดาของสมาชิก
นายสุ ชาติ เวพีวฒ
ุ ิกร สมาชิกเลขที่ 2057 เสี ยชีวิตเมื่อ
วันที่ 26 มิถุนายน 2560
4. จ่ายทุนสวัสดิการสมาชิก เพื่อเป็ นสวัสดิการคลอดบุตรของภรรยา
นายอธิป นิธิกิจสุ นทร สมาชิกเลขที่ 6986 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560
5. จ่ายทุนสวัสดิการสมาชิก เพื่อเป็ นสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
อาการเจ็บป่ วยพักรักษาในโรงพยาบาล ตั้งแต่วนั ที่ 14 มิถุนายน 2560 ถึง
วันที่ 20 มิถุนายน 2560
6. จ่ายทุนสวัสดิการสมาชิก เพื่อเป็ นสวัสดิการเงินชดเชยเนื่องจาก
นอนพักรักษาในโรงพยาบาล ตั้งแต่วนั ที่ 14 มิถุนายน 2560 ถึง
วันที่ 20 มิถุนายน 2560
เงินทุนสํ ารองและเงินทุนสะสมตามข้ อบังคับและระเบียบลดลง

รายการที่
ลดลง
-

ยอดยกไป
30 มิถุนายน 2560
10,818,390.76 บาท
1,870,000.00 บาท
1,995,732.57 บาท

-

1,590,172.41 บาท

9,194.00 บาท
9,194.00 บาท

2,791,459.93 บาท
1,580,204.99 บาท
2,134,854.50 บาท
1,750,905.50 บาท
350,000.00 บาท
24,881,720.66 บาท

24,890,914.66 บาท
-24,881,720.66 บาท
9,194.00 บาท

จํานวนเงิน

2,000.00 บาท

จํานวนเงิน

1,200.00 บาท

จํานวนเงิน

2,000.00 บาท

จํานวนเงิน

2,000.00 บาท

จํานวนเงิน

594.00 บาท

จํานวนเงิน
จํานวนเงิน

1,400.00 บาท
9,194.00 บาท

สรุ ป การจ่ายเงินในส่ วนของเงินทุนสะสมตามระเบียบ ได้ดาํ เนินการตามระเบียบของสหกรณ์
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4. เรื่องอืน่ ๆ - ได้จดั ทํารายงานการวิเคราะห์อตั ราส่ วนทางการเงินสําหรับฐานะการเงินในรอบระยะเวลาครึ่ งปี แรก ของปี พ.ศ.
2560 เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการเฝ้ าระวังทางการเงินของสหกรณ์ และเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือช่วยในการบริ หารและดําเนินงานของ
สหกรณ์ สําหรับรอบระยะเวลาครึ่ งปี หลัง ของปี พ.ศ.2560

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พัทธิ์ วิรา นวสุขสมบูรณ์
(นางพัทธิ์ วริ า นวสุ ขสมบูรณ์ )
ผูต้ รวจสอบกิจการ
ที่อยู่ 171 ถนนลาดพร้าววังหิ น
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพ ฯ
โทร. 02-043-1454
วันที่เขียนรายงานการตรวจสอบ
วันที่ 15 กรกฎาคม 2560
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