รายงานการตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ แท็กซี่สุวรรณภูมิ จํากัด
ประจําเดือน สิงหาคม 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 สิ งหาคม 2560 ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 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
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ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ
เงินสดในมือ
สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ ณ.วันที่ 31 สิ งหาคม 2560 จํานวน 10,662.50 บาท เป็ นจํานวนที่ถกู ต้องตรงตามบัญชี
และอยูใ่ นความรับผิดชอบของ นางสาวบุญศรี โพธิสาร ตําแหน่งผูจ้ ดั การสหกรณ์
เงินฝากธนาคาร
สหกรณ์มียอดเงินฝากธนาคารตามบัญชี ณ.วันที่ 31 สิ งหาคม 2560 ถูกต้องตรงกับสมุดเงินฝากของธนาคาร
ทั้งหมด 7 บัญชี ดังนี้
1. ธนาคารธนชาติ–กระแสรายวัน สาขาบางขุนนนท์
จํานวน
1,000.00 บาท
2. ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพย์ สาขาเซ็นทรัล ปิ่ นเกล้า
จํานวน
97,507.93 บาท
3. ธนาคารยูโอบี–ออมทรัพย์ สาขาย่อยถนนพระรามหก
จํานวน
287,675.38 บาท
4. ธนาคารธนชาติ-ออมทรัพย์ สาขาบางขุนนนท์
จํานวน
2,547,289.12 บาท
5. ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพย์อลั ตร้า สาขาบางขุนนนท์
จํานวน 17,001,830.68 บาท
6. ธนาคารอิสลาม- ออมทรัพย์ สาขาสาทร#003-1-08004-9
เพื่อรับโอนดอกเบี้ยเงินฝากประจํา
จํานวน
829,793.28 บาท
7. ธนาคารอิสลาม- ฝากประจํา สาขาสาทร
จํานวน 10,000,000.00 บาท
รวมเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น
จํานวน 30,765,096.39 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 31 สิ งหาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด
สมาชิกยกมาจากงวดบัญชีก่อน
หัก ปรับปรุ งจํานวนสมาชิกซํ้า
สมาชิกลาออกระหว่างงวดบัญชี
สมาชิกถึงแก่กรรมระหว่างงวดบัญชี
สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างงวดบัญชี
สมาชิกยกไปงวดบัญชีถดั ไป

รวม
รวม
ส.ค.2560 ส.ค.2559
ม.ค.-ส.ค.2560 ม.ค.-ส.ค.2559
3,588 คน
3,998 คน 3,546 คน 3,770 คน
57 คน
369 คน
456 คน
52 คน
96 คน
6 คน
3 คน
1 คน
1 คน
340 คน
213 คน
60 คน
22 คน
3,553 คน
3,695 คน 3,553 คน 3,695 คน
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สรุ ปและข้อสังเกตจากการตรวจสอบ
พบว่าในเดือน สิ งหาคม 2560 มีสมาชิกที่ลาออก จํานวน 52 คน มีรถแท็กซี่ โอนออกจากสหกรณ์จาํ นวน 20 คัน
มีรายละเอียดดังนี้
1. โอนรถออกไปเป็ นรถเขียวเหลือง จํานวน 3 คัน จากสมาชิก 3 คน
2. โอนออกเป็ นรถบ้านเนื่องจากรถหมดอายุ จํานวน 16 คัน จากสมาชิก 16 คน
3. แจ้งรถหมดอายุเนื่องจากรถใช้งานไม่ได้เป็ นซากรถ จํานวน 1 คัน จากสมาชิก 1 คน
4. โอนขายต่อให้สมาชิกใหม่ จํานวนรถยังไม่โอนออกจากสหกรณ์ 32 คัน จากสมาชิก 32 คน
1.3.4 การตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงิน
โดยสรุ ป ณ.วันที่ 31 สิ งหาคม 2560

รายละเอียด

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
หนี้สินหมุนเวียน
ทุนเรื อนหุน้
ทุนสํารองเพื่อการดําเนินงาน
ทุนสะสมตามข้อบังคับและระเบียบ
รายได้จากการดําเนินงาน
ค่าใช้จ่ายจากการดําเนินงาน
กําไรสุ ทธิต่อเดือน
ผลตอบแทนต่อเดือนจากเงินลงทุน
กําไรสะสม 8 เดือน, 7 เดือน
ผลตอบแทนสะสม 8 เดือน, 7 เดือน จาก
เงินลงทุน

ผลการดําเนินงานสรุ ปจากงบดุลและงบกําไรขาดทุนดังนี้

สิ งหาคม 2560

39,205,907.39 บาท
8,570,601.97 บาท
2,791,408.51 บาท
18,225,650.00 บาท
10,818,390.76 บาท
13,991,897.90 บาท
628,416.33 บาท
298,137.89 บาท
330,278.44 บาท
ร้อยละ 1.81 หรื อ
0.18 บาทต่อหุน้
1,949,162.19 บาท
ร้อยละ 10.69 หรื อ
1.07 บาทต่อหุน้

กรกฎาคม 2560

37,727,257.57 บาท
8,570,601.97 บาท
1,645,605.13 บาท
18,190,650.00 บาท
10,818,390.76 บาท
14,024,329.90 บาท
577,127.40 บาท
273,331.85 บาท
303,795.55 บาท
ร้อยละ 1.67 หรื อ
0.17 บาทต่อหุน้
1,618,883.75 บาท
ร้อยละ 8.90 หรื อ
0.89 บาทต่อหุน้

ทรัพย์สิน,หนี้สิน
รายได้และรายจ่าย
ณ.31 ส.ค.2560
เพิม่ ขึ้น(ลดลง)
จาก 31 ก.ค.2560
1,478,649.82 บาท
1,145,803.38 บาท
35,000.00 บาท
(32,432.00) บาท
51,288.93 บาท
24,806.04 บาท
26,482.89 บาท

ร้อยละ
ที่เพิ่ม/
(ลด)
3.92
69.63
0.19
(0.23)
8.89
9.08
8.72

-

-

-

-

-

-

สรุ ปและข้อสังเกตจากการตรวจสอบ
1. จากงบแสดงฐานะการเงิน
ในส่ วนของสิ นทรัพย์หมุนเวียนมีอตั ราส่ วนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3.92 เนื่องจากมีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจํานวน 2.05 ล้านบาท
และมีสินทรัพย์ประเภทลูกหนี้เงินกูย้ มื ลดลงสุ ทธิ จํานวน 0.66 ล้านบาท และมีลูกหนี้ค่าบริ การอื่นค้างรับและสิ นทรัพย์อื่นเพิ่มขึ้น
จํานวน 82,000.00 บาท สิ นทรัพย์หมุนเวียนโดยรวมจึงมีจาํ นวนที่เพิ่มขึ้นโดยประมาณ 1.47 ล้านบาท
ในส่ วนของหนี้ สินหมุนเวียนมีอตั ราส่ วนที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 69.63 เนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนจํานวน
217,000.00 บาท และมีในส่ วนของเงินค่าสิ นไหมประกันภัยฝากผ่านบัญชีเพิ่มขึ้นจากการที่สมาชิกยังไม่มารับคืน จํานวน 1.42 ล้าน
บาท หนี้สินหมุนเวียนจึงมีจาํ นวนรวมที่เพิม่ ขึ้น
3

ในส่ วนของทุนสหกรณ์มีอตั ราส่ วนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีสมาชิกเข้าใหม่มากกว่าสมาชิกลาออก ทําให้ทุนเรื อนหุ น้ ของ
สหกรณ์ในเดือน สิ งหาคม 2560 มีจาํ นวนที่เพิ่มขึ้น
2. การดําเนินงานของสหกรณ์สาํ หรับเดือน สิ งหาคม 2560 มีผลการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นกว่าเดือน กรกฎาคม 2560
และสหกรณ์มีผลกําไรสุ ทธิ ในอัตราร้อยละ 57.45 ของการดําเนินงานในเดือน สิ งหาคม 2560
ผลการดําเนิ นงานสรุ ปโดยรวมสําหรับการดําเนินงานรอบสะสม 8 เดือน สิ้ นสุ ดวันที่ 31 สิ งหาคม 2560
สหกรณ์มี
- อัตราค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่อกําไร ร้อยละ 57.785 ลดลงจากรอบสะสม 7 เดือน ร้อยละ 1.63
- อัตรากําไรสุ ทธิ ร้อยละ 45.943 เพิ่มขึ้นจากรอบสะสม 7 เดือน ร้อยละ 1.803
- อัตราทุนหมุนเวียน 14.045 เท่า ลดลงจากรอบ 7 เดือน 8.881 เท่า
- อัตราลูกหนี้ที่ชาํ ระได้ตามกําหนด ร้อยละ 99.646
- อัตราการเติบโตของธุรกิจ ร้อยละ 26.181
- อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ์ ร้อยละ -1.384
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 29 สัญญา ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
ลูกหนี้เงินกูส้ ามัญ ยกมา 1 สิ งหาคม 2560 (30 สัญญา)
จํานวน 672,172.08 บาท
บวก สมาชิกกูเ้ พิ่ม (1 สัญญา)
จํานวน 50,000.00 บาท
หัก ปิ ดสัญญางวดที่คา้ งและงวดสุ ดท้าย (2 สัญญา)
จํานวน - 16,427.81 บาท
หัก รับชําระปกติ ของเดือน สิ งหาคม 2560
จํานวน - 56,068.67 บาท
ลูกหนี้เงินกูส้ ามัญ ยกไป 31 สิ งหาคม 2560 (29 สัญญา)
จํานวน 649,675.60 บาท
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ซึ่ งจํานวนลูกหนี้เงินกูส้ ามัญคงเหลือจํานวน 29 สัญญา ได้มีการแบ่งประเภทลูกหนี้ ดังนี้
ลูกหนี้เงินกูร้ ะยะสั้น 17 สัญญา คือการกูเ้ งินภายในระยะเวลา 1-12 งวด
ครบกําหนดชําระภายในปี 2560
มีจาํ นวน
304,073.62 บาท
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ ( 2 ราย)
มีจาํ นวน
- 11,980.69 บาท
ลูกหนี้เงินกูร้ ะยะสั้นสุ ทธิ
292,092.93 บาท
ลูกหนี้เงินกูร้ ะยะปานกลาง 12 สัญญาคือการกูเ้ งินภายในระยะเวลา 1-24 งวด
- ที่ครบกําหนดชําระภายในปี 2560
มีจาํ นวน 262,864.29 บาท
- ที่ครบกําหนดชําระเกินกว่าปี 2560
มีจาํ นวน 82,737.69 บาท 345,601.98 บาท
หัก ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ ( 1 ราย)
มีจาํ นวน
- 14,334.93 บาท
ลูกหนี้เงินกูร้ ะยะปานกลางสุ ทธิ
331,267.05 บาท
รวมลูกหนี้เงินกูส้ ามัญสุ ทธิ
มีจาํ นวน
623,359.98 บาท
2.3.2 ธุรกิจสิ นเชื่อ- เงินกูพ้ ิเศษ
สหกรณ์ได้ให้สมาชิกกูย้ มื เงินประเภทเงินกูพ้ ิเศษ(เงินกูร้ ะยะยาว)เพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้ อรถยนต์แท็กซี่ จํานวน
รวมทั้งสิ้ น ณ. วันที่ 31 สิ งหาคม 2560 มีจาํ นวน 55 ราย ซึ่ งมีรายละเอียดดังนี้
ลูกหนี้เงินกูพ้ ิเศษยกมา 1 สิ งหาคม 2560 (60 สัญญา)
จํานวน
15,228,987.79 บาท
บวก สมาชิกกูเ้ พิ่ม (1 สัญญา)
จํานวน
600,000.00 บาท
หัก รับชําระปิ ดสัญญางวดสุ ดท้าย (6 สัญญา)
จํานวน
- 72,248.82 บาท
หัก รับชําระงวดปกติในเดือน สิ งหาคม 2560
จํานวน
-1,137,865.71 บาท
ลูกหนี้เงินกูพ้ ิเศษยกไป 31 สิ งหาคม 2560 (55 สัญญา)
จํานวน
14,618,873.26 บาท
สรุ ปและข้อสังเกตจากการตรวจสอบธุรกิจสิ นเชื่อ
พบว่า ลูกหนี้เงินกูส้ ามัญและเงินกูพ้ ิเศษมีสมาชิกค้างส่ งเงินงวดดังนี้
1. เงินกูส้ ามัญ ณ.วันที่ 31 สิ งหาคม 2560 มีลกู หนี้ เงินกูส้ ามัญที่ครบกําหนดชําระแล้วแต่ยงั คงค้างชําระอยู่ มีจาํ นวนทั้งสิ้ น
18 ราย
เงินต้น
จํานวน
120,848.74 บาท
ดอกเบี้ย
จํานวน
15,134.90 บาท
รวมเงินต้นและดอกเบี้ย
จํานวน
135,983.64 บาท
ลูกหนี้เงินกูส้ ามัญในส่ วนของเงินต้นที่คา้ งชําระ ณ.วันที่ 31 สิ งหาคม 2560 คิดเป็ นร้อยละ 18.60 ของยอดลูกหนี้เงินกู้
สามัญทั้งหมด และมีอตั ราเงินต้นที่คา้ งชําระลดลงจากเดือน กรกฎาคม 2560 ร้อยละ 9.14 มีรายละเอียดค้างชําระดังนี้
จํานวน
งวด
1
2
สัญญาครบกําหนด
รวม

จํานวน จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
สมาชิก สัญญา
เงินต้น
ดอกเบี้ย
รวม
7 ราย 7 สัญญา 23,542.87 บาท 2,057.13 บาท 25,600.00 บาท
1 ราย 1 สัญญา 4,520.65 บาท
479.35 บาท 5,000.00 บาท
10 ราย 10 สัญญา 92,785.22 บาท 12,598.42 บาท 105,383.64 บาท
18 ราย 18 สั ญญา 120,848.74 บาท 15,134.90 บาท 135,983.64 บาท
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จากการตรวจสอบงบการเงิน ณ.วันที่ 31 สิ งหาคม 2560 พบว่าลูกหนี้ เงินกูส้ ามัญที่ทางสหกรณ์ได้ต้ งั สํารองค่าเผือ่ หนี้
สงสัยจะสูญในส่ วนของเงินต้นและดอกเบี้ยค้างรับไว้ ปรากฏว่า ทางสหกรณ์ฯ ไม่สามารถเรี ยกเก็บได้
2. เงินกูพ้ ิเศษ ณ.วันที่ 31 สิ งหาคม 2560 ไม่มีสมาชิกค้างชําระค่างวด
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
61,202.06 บาท
- 97,404.82 บาท
0.00 บาท

จากการตรวจสอบงบการเงิน ณ.วันที่ 31 สิ งหาคม 2560 พบว่าลูกหนี้ตามคําพิพากษาที่ทางสหกรณ์ได้ต้ งั สํารองค่าเผือ่
หนี้สงสัยจะสูญในส่ วนของเงินต้นไว้ ทางสหกรณ์ฯ สามารถเรี ยกเก็บได้ 1 ราย ดังนี้
นายชาตรี วงษาไฮ สมาชิกเลขที่ 4369 ลูกหนี้ ตามคําพิพากษา คดีดาํ ผบ.3192/2557 ได้ชาํ ระในส่ วนของเงินต้นเงินกู้
จํานวน 3,627.47 บาท
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 สิ งหาคม 2560 มีสมาชิกที่ประสงค์นาํ รถใหม่เข้า
ร่ วมกับสหกรณ์ดงั นี้
- สหกรณ์ได้ดาํ เนินการจัดหานิติบุคลอื่นให้สมาชิกเช่าซื้ อรถแท็กซี่ จํานวน 23 ราย
- สหกรณ์ให้เงินกูแ้ ก่สมาชิกเพื่อจัดหารถมาเข้าร่ วม จํานวน 1 ราย
- เป็ นรถเก่าที่สมาชิกใหม่นาํ มาเข้าร่ วมกับสหกรณ์ จํานวนรวม 35 ราย
- เป็ นรถที่สมาชิกเสี ยชีวิตโอนให้กบั ทายาท จํานวน 1 ราย
โดยสหกรณ์ได้รับชําระรายได้ค่าบริ การแรกเข้าและค่าบํารุ งสมาชิกทั้งสิ้ น จํานวนเงิน 161,870.59 บาท
2. สหกรณ์สามารถเรี ยกเก็บรายได้ค่าเข้าร่ วมเดินรถรายเดือนค้างรับสําหรับเดือน สิ งหาคม 2560 จํานวน 5 ราย
ที่ได้ต้ งั ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญไว้ ระหว่างงวดบัญชี ปี 2553-2559 และได้บนั ทึกเป็ นรายได้เฉพาะธุรกิจเพื่อคํานวณกําไร
ขาดทุนสําหรับเดือน สิ งหาคม 2560 จํานวน 3,400.00 บาท เรี ยบร้อยแล้ว
3. รายได้ค่าบํารุ งสหกรณ์รายปี ค้างรับ ที่ได้ต้ งั ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญไว้ ระหว่างงวดบัญชี ปี 2553-2559
สหกรณ์สามารถเรี ยกเก็บได้ ในเดือน สิ งหาคม 2560 จํานวน 4 ราย และได้บนั ทึกเป็ นรายได้เฉพาะธุรกิจเพื่อคํานวณกําไร
ขาดทุนสําหรับเดือน สิ งหาคม 2560 จํานวน 4,800.00 บาท เรี ยบร้อยแล้ว
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สรุ ปและข้อสังเกตในการตรวจสอบธุรกิจบริ การ
1. ธุรกิจบริ การในส่ วนของค่าบริ การที่คา้ งรับจากปี ก่อนๆ จนถึงเดือน ธันวาคม 2559 สามารถเรี ยกรับชําระได้
ดังนี้
- ค่าบํารุ งรายปี ค้างรับ มีจาํ นวนสมาชิกเก่า ชําระรวมจํานวน 307 ราย คิดเป็ นจํานวนเงินที่รับชําระรวมภาษีมูลค่าเพิม่
100,400.00 บาท และยังคงมีสมาชิกค้างชําระอยูอ่ ีกจํานวน 430 ราย รวมเป็ นจํานวนเงินที่ยงั ค้างชําระรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 257,600.00
บาท
- ค่าบริ การเข้าร่ วมเดินรถรายเดือนค้างรับ มีสมาชิกได้จ่ายชําระรวมจํานวน 4,175 เดือน คิดเป็ นจํานวนสมาชิก 1,781 ราย
รวมเป็ นจํานวนเงินที่รับชําระรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 417,500.00 บาท และยังคงค้างชําระ อยูเ่ ป็ นจํานวน 1,896 เดือน คิดเป็ นจํานวน
สมาชิก 327 ราย และในจํานวนนี้ มีสมาชิกที่ยงั ไม่ติดต่อเพื่อชําระค่าบริ การที่คา้ งเลย จํานวน 232 ราย รวมเป็ นจํานวนเงินที่ยงั ค้าง
ชําระรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 189,600.0 บาท
- ในเดือน มกราคม 2560 ถึงเดือน สิ งหาคม 2560 มีสมาชิกจํานวน 60 รายที่ได้จ่ายชําระค่าเข้าร่ วมเดินรถรายเดือนมา
ล่วงหน้าจนถึงปี 2561 คิดเป็ นจํานวน 185 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 มีการจ่ายเงินปั นผลเป็ นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมใหญ่
3.1.3 มีสมาชิกถือหุน้ อยูจ่ ริ งตามที่ปรากฏในทะเบียนหุน้
3.2 ขอบเขตการตรวจสอบ
3.2.1 ตรวจสอบหลักฐานการรับเงินค่าหุน้ 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 อนหุ น้ จากการตรวจสอบ ณ.วันที่ 31 สิ งหาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด
จํานวนสมาชิก จํานวนหุน้
จํานวนเงิน
ทุนเรื อนหุน้ ยกมาต้นงวด
3,546 คน 1,819,065 หุน้ 18,190,650.00 บาท
ลดลงเนื่องจากสมาชิกลาออก
- 52 คน - 26,000 หุ น้
- 260,000.00 บาท
ลดลงเนื่องจากสมาชิกตาย
- 1 คน
- 500 หุ น้
- 5,000.00 บาท
เพิ่มขึ้นเนื่องจากสมาชิกเข้าใหม่
60 คน
30,000 หุน้
300,000.00 บาท
สหกรณ์ฯมีทุนเรื อนหุน้ ยกไปสิ้ นเดือน
3,553 คน 1,822,565 หุน้ 18,225,650.00 บาท
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สรุ ปและข้อสังเกต
การลาออกของสมาชิกได้รับการอนุมตั ิจากประธานคณะกรรมการสหกรณ์ สมาชิกที่ลาออกไม่มีหนี้สินคงค้าง
และไม่ติดภาระคํ้าประกันสมาชิกรายใด ในส่ วนของการบันทึกบัญชี มีการบันทึกบัญชีครบถ้วนตรงตามเอกสารการจ่ายและตรง
ตามทะเบียนหุน้ และบัญชีคุม
3.3.2

เงินทุนสํารองและทุนสะสมอื่น จากการตรวจสอบ ณ.วันที่ 31 สิ งหาคม 2560 มีรายละเอียดดังนี้
รายการ

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

ยอดยกมา
เพิ่มขึ้น
1 สิ งหาคม 2560
10,818,390.76 บาท
1,870,000.00 บาท
1,995,732.57 บาท

รายการที่
ลดลง
-

ยอดยกไป
31 สิ งหาคม 2560
10,818,390.76 บาท
1,870,000.00 บาท
1,995,732.57 บาท

1,590,172.41 บาท

-

1,590,172.41 บาท

2,791,459.93 บาท
1,543,204.99 บาท
2,132,854.50 บาท
1,750,905.50 บาท
350,000.00 บาท
24,842,720.66 บาท

15,692.00 บาท
2,000.00 บาท
5,000.00 บาท
9,740.00 บาท
32,432.00 บาท

2,775,767.93 บาท
1,541,204.99 บาท
2,127,854.50 บาท
1,741,165.50 บาท
350,000.00 บาท
24,810,288.66 บาท

เงินสํ ารองและทุนสะสมรวมยกมา
หัก เงินสํ ารองและทุนสะสมรวมยกไป
เงินสํ ารองและทุนสะสมลดลง
เงินทุนสะสมตามข้ อบังคับและระเบียบทีล่ ดลง เนื่องจาก
1. จ่ายจากทุนสวัสดิการสมาชิก เนื่องจากสมาชิก
นายมงคล ทองมา สมาชิกเลขที่ 3241 เสี ยชีวิต
เมื่อวันที่ 11 สิ งหาคม 2560
2. จ่ายจากทุนสาธารณะประโยชน์เพื่อจ่ายสมทบกองทุน
วันสถาปนากรมการขนส่ งทางบก ปี ที่ 76 ในวันที่ 11 สิ งหาคม 2560
3. จ่ายจากทุนเพื่อการศึกษาและอบรมทางสหกรณ์
เพื่อเป็ นค่าใช้จ่ายและค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางของสมาชิกที่เข้าอบรม
ในโครงการเครื อข่ายป้ องกันปั ญหาการค้ามนุษย์และการล่วง
ละเมิดทางเพศต่อเด็กและผูห้ ญิง จัดอบรมโดยมูลนิธิพิทกั ษ์สตรี
ในวันที่ 18 สิ งหาคม 2560
4. จ่ายจากทุนสวัสดิการพนักงานเพื่อเป็ นค่าตรวจสุ ภาพ
ประจําปี ของเจ้าหน้าที่สหกรณ์
เงินทุนสํ ารองและเงินทุนสะสมตามข้ อบังคับและระเบียบลดลง

24,842,720.66 บาท
-24,810,288.66 บาท
32,432.00 บาท

จํานวนเงิน

5,000.00 บาท

จํานวนเงิน

2,000.00 บาท

จํานวนเงิน

15,692.00 บาท

จํานวนเงิน
จํานวนเงิน

9,740.00 บาท
32,432.00 บาท
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สรุ ป การจ่ายเงินในส่ วนของเงินทุนสะสมตามระเบียบ ได้ดาํ เนินการตามระเบียบของสหกรณ์
4. เรื่องอืน่ ๆ - ไม่มี

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พัทธิ์ วิรา นวสุขสมบูรณ์
(นางพัทธิ์วริ า นวสุ ขสมบูรณ์ )
ผูต้ รวจสอบกิจการ
ที่อยู่ 171 ถนนลาดพร้าววังหิ น
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพ ฯ
โทร. 02-043-1454
วันที่เขียนรายงานการตรวจสอบ
วันที่ 25 กันยายน 2560
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