
บริษัททีเค แอคเค้า แอนด์ แอสโซซิเอท  จ ากดั 

TK Account & Associate CO.,Ltd. 
1001/430 คูณสุขวิวล ์ซอยนวมินทร์ 157ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจนัทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร  10230 
โทร. (086)549-9814 
 

รายงานการตรวจสอบกิจการ 
                    สหกรณอ์อมทรพัยว์งัเดิม  จ ากดั 
  ประจ าเดือนธนัวาคม 2564 

 
         

วนัที่  17  มกราคม  2565 
เรียน   คณะกรรมการด าเนินการ 
 

ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2564 เมื่อวนัที่  19 กุมภาพนัธ ์ 2564 ไดม้ีมติเลือกบริษัท
ทีเค แอคเคา้ แอนด ์แอสโซซิเอท จ ากดั  โดยนางสาวคณพิชญ์   นาคคง  เป็นผูต้รวจสอบกิจการประจ าปี
ทางบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม  2564  นั้น  บริษัทฯ ไดเ้ขา้ตรวจสอบกิจการวันที่ 14  มกราคม 2565   
จึงขอเสนอผลการตรวจสอบ  โดยสรุปดงันี ้

1. วัตถุประสงคข์องการตรวจสอบ 
1.1 เพื่อใหท้ราบว่าการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการเป็นไปตามขอ้บงัคบัและ

ระเบียบของสหกรณท์ี่ก าหนดไว ้
1.2 เพื่อใหท้ราบว่าการปฏิบัติงานเก่ียวกับการเงิน การบัญชี และการบริหารสินทรพัย ์

เป็นไปตามขอ้บงัคบัและระเบียบของสหกรณท์ี่ก าหนดไว ้
1.3 เพื่อใหท้ราบว่าการด าเนินงานของสหกรณเ์ป็นไปอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และ

บรรลเุปา้หมายที่ก าหนดไว ้ซึ่งบงัเกิดผลดีต่อการด าเนินงานของสหกรณ ์
2. ขอบเขตการตรวจสอบ 

2.1 ตรวจสอบเอกสาร สมดุบญัชี ทะเบียนและการเงินตลอดจนหนีส้ินทัง้ปวงของสหกรณ์
เพื่อทราบฐานะและขอ้เท็จจรงิของสหกรณท์ี่เป็นอยู่จรงิ 

2.2 ตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการด าเนินการธุรกิจแต่ละสหกรณ์  เพื่อ
ประเมินผลและอาจให้ข้อแนะน าแก่คณะกรรมการด าเนินการ ฝ่ายจัดการและ
เจา้หนา้ที่สหกรณ ์ทัง้ทางวิชาการและทางปฏิบติัในกิจการนัน้ๆ 

2.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ตามแผนงานและการใช้จ่ายเงินตามงบประมาณของ
สหกรณ ์

2.4 ติดตามผลการด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ เพื่อพิจารณาเสนอแนะ 
แผนงานขอ้บงัคบัและระเบียบตลอดจนมติต่างๆ ของคณะกรรมการด าเนินการ 
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2.5 ตรวจสอบการปฏิบติัตามขอ้บงัคบั ระเบียบ มติและค าสั่งของสหกรณห์รือกิจการอ่ืนๆ
ตามที่สมควรหรือที่เห็นว่าก่อใหเ้กิดผลดีแก่การด าเนินกิจการของสหกรณ ์

2.6 ตรวจสอบการจัดจา้งและแต่งตัง้เจา้หนา้ที่และลูกจา้งของสหกรณ ์ตลอดจนหนังสือ
สญัญาจา้งและหลกัประกนั 
 

3.  ผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะทีค่วรแก้ไข 
 

 3.1  ด้านการเงนิและการบัญชี 
3.1.1 ตรวจสอบการจ่ายเงินตามสลิปรบั - จ่าย การเก็บรกัษาเงินสดประจ าวนั พบว่า 

สหกรณไ์ดเ้ก็บรกัษาเงินสดเป็นไปตามระเบียบว่าดว้ยการรบั-จ่าย และเก็บรกัษาเงินสด พ.ศ. 2559 สหกรณ์
เก็บรกัษาเงินสดไวไ้ม่เกินวงเงิน  

สหกรณเ์ก็บรกัษาเงินสดไม่เกินวนัละ 50,000.00 บาท (หา้หมื่นบาทถว้น) 
สุ่มตรวจสอบเอกสารหลักฐานสลิปรบั-สลิปจ่าย และเอกสารประกอบการจ่ายเงิน

ถกูตอ้งตรงตามบญัชีแยกประเภท สรุปประจ าวนั และงบทดลอง   
 

                   3.1.2  สุ่มตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทยอด
คงเหลือตรงกัน กรณีไม่ตรงกันสหกรณจ์ัดใหม้ีงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารแนบ การบนัทึกบัญชีเป็น
ปัจจบุนัและถกูตอ้งตามที่ควร 

 3.2  ด้านสินเชื่อ 
การด าเนินการเกี่ยวกับเงนิให้กู้ เดือนธันวาคม 2564  จ่ายเงินกูใ้หแ้ก่สมาชิก ไดแ้ก่ 

- เงินกูฉ้กุเฉิน จ านวน       61   สญัญา      จ านวนเงิน                 2,544,200.00  บาท 

- เงินกูส้ามญั จ านวน     340   สญัญา      จ านวนเงิน             223,988,000.00  บาท 
           สุ่มตรวจสัญญาเงนิให้กู้ เดือนธันวาคม 2564 ดังนี ้ 

- เงินกูฉ้กุเฉิน จ านวน       21  สญัญา      จ านวนเงิน                    612,500.00   บาท 

- เงินกูส้ามญั จ านวน     210  สญัญา      จ านวนเงิน             121,830,000.00   บาท 
 

 จากการสุม่ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานการใหกู้เ้งินดงักลา่ว สหกรณฯ์ไดก้ าหนดระเบียบ
ว่าดว้ยการใหกู้้ยืมแก่สมาชิกไวอ้ย่างเหมาะสม การจ่ายเงินใหส้มาชิกกู้ยืมเป็นไปตามระเบียบขอ้บังคับ  
และมติของที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ  ลูกหนี ้แต่ละรายที่กู้เงิน มีหลักฐานการเป็นหนี ้ และ 
การค า้ประกนัครบตามที่ก าหนดไว ้ การสง่เงินช าระหนีส้ว่นใหญ่เป็นไปตามก าหนดในสญัญา   
 สุ่มตรวจสอบเอกสารหลกัฐานประกอบการใหกู้เ้งิน การช าระหนี ้การบนัทึกบญัชีดา้น
สินเชื่อ การพิสูจนย์อดลูกหนีค้งเหลือ การค านวณดอกเบีย้รบั และความครบถ้วนสมบูรณ์ของค าขอกู้ 
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หนงัสือสญัญาเงินกูแ้ละหนงัสือค า้ประกนั พรอ้มทัง้การลงลายมือชื่อของผูม้ีอ  านาจลงนาม สมาชิกผูกู้แ้ละ
ผูค้  า้ประกนัรวมทัง้คู่สมรสผูกู้แ้ละผูค้  า้ประกนัครบถว้นตามที่ควร  การบนัทึกบญัชีลกูหนีเ้งินกู ้ดอกเบีย้รบั 
ถกูตอ้งตามที่ควร 

 
    3.3  ด้านเงนิรับฝาก  

                                สุ่มตรวจสอบการบนัทึกบญัชี การรบัฝากเงินออมทรพัย ์ตรวจสอบการรบัเงิน -ถอน
เงิน รวมทัง้การเปิด-ถอนปิดบญัชีเงินฝาก การลงลายมือชื่อการฝากเงิน - ถอนเงิน การค านวณดอกเบีย้เงิน
รบัฝาก รวมถึงการบนัทกึบญัชีไปยงัสมดุรายวนัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งถกูตอ้งตามที่ควร  
  

   3.4  ด้านทุนเรือนหุ้น  
 การรบัเงินค่าหุน้จากสมาชิก  การจ่ายคืนทุนเรือนหุ้น และสมาชิกเขา้ใหม่  - ลาออก   

มีการอนมุติัโดยคณะกรรมการ  การบนัทกึบญัชีดงักลา่วถกูตอ้งตามที่ควร  
 

    3.5 ด้านสะสมฯ 
                สุม่ตรวจสอบการจดัสรรก าไรและการใชท้นุสะสมต่าง ๆ การจ่ายเงินดงักลา่วเป็นไปตาม

วตัถปุระสงคแ์ละเป็นไปตามระเบียบแห่งทุนนัน้ ๆ ตามที่สหกรณก์ าหนด  การบนัทกึบญัชีถูกตอ้งตามที่ควร 
   3.6 ด้านค่าใช้จ่าย 
   สุ่มตรวจรายจ่ายต่างๆของสหกรณฯ์ ไดจ้่ายไปในกิจการของสหกรณค์วรแก่เหตผุลและ

ประมาณการ เป็นไปตามระเบียบการจ่ายที่เก่ียวขอ้งและมติที่ประชุม การบนัทึกบญัชีครบถ้วนและเป็น
ปัจจบุนั   

 
  
    จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

                                    
   
 

         นางสาวคณพิชญ ์ นาคคง 
        ผูต้รวจสอบกิจการ 
 
 
 


