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31  ตุลาคม  2562 

เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจําป 2562 

เรียน สมาชิกสหกรณออมทรัพยกองบัญชาการกองทัพไทย จํากัด และคณะกรรมการดําเนินการ  

 ตามคําสั่งสหกรณออมทรัพยกองบัญชาการกองทัพไทย จํากัด ท่ี 6/2562 ลง 16 พ.ย.61 เรื่อง แตงตั้ง         

ผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2562 และตามมติท่ีประชุมใหญสามัญประจําป 2561 เม่ือวันท่ี 14 พ.ย.61 เลือกตั้งให 

พันโท อิฐนันท  ปุรณะพรรค ตําแหนง หัวหนาแผนงาน กองแผนและโครงการ สํานักนโยบายและแผน               

กรมยุทธการทหาร สมาชิกสหกรณฯ ทะเบียนเลขท่ี 5517 เปนผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2562  

ผูตรวจสอบกิจการ มีหนาท่ีใหความเชื่อม่ัน (Assurance) และใหคําปรึกษา (Consulting) แกสหกรณฯ ใหมี

ระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการดําเนินงานอยาง

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปรงใส ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Governance) เพ่ือรักษาสิทธิ

และผลประโยชนของสมาชิกสหกรณและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย ตามวัตถุประสงคการตรวจสอบกิจการ และ

อํานาจหนาท่ี ความรับผิดชอบ และขอบเขตของผูตรวจสอบกิจการ (รายละเอียดตามกฎบัตรของผูตรวจสอบกิจการ)   

ระหวางป 2562 ผูตรวจสอบกิจการไดนําเสนอประเด็นขอตรวจพบ (Audit Finding) และใหคําปรึกษาแก

คณะกรรมการดําเนินการในท่ีประชุมทุกเดือน และไดรวบรวมประเด็นขอตรวจพบท่ีสําคัญท่ีสมาชิกควรรับทราบ 

นําเสนอเปนรายงานผลการตรวจสอบกิจการ (Audit Report) แกสมาชิกฯ และคณะกรรมการฯ จํานวน 5 เดือน 

ไดแก ประจําเดือน ธ.ค.61 ม.ค.62 ก.พ.62 มิ.ย.62 และ ก.ย.62 อยางตอเนื่อง (รายละเอียดตามรายงานผล        

การตรวจสอบกิจการประจําเดือน) ตามแผนการตรวจสอบกิจการ (Audit Plan) ประจําป 2562 ซ่ึงเปนไปตาม

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวยการตรวจสอบกิจการของสหกรณ พ.ศ.2559 อยางครบถวน  

รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจําป 2562 จะแบงเปน 3 หัวขอ ไดแก 

1) สรุปประเด็นผลการตรวจสอบกิจการระหวางป 2562 ท่ีสําคัญ 

2) การวิเคราะหรายงานการเงินและการจัดสรรกําไร 

3) บทสรุป 

 

 

 

 

ราง 
รางรายงาน 

ผูตรวจสอบกิจการ 

หนา 1 จาก 32 



 

 
Creative Accounting Network Group (1999) Co., Ltd. 

We give high quality services and create values to your business. 
 

 

Creative Accounting Network Group (1999) Co., Ltd. 
55/518 Muangthong 5 Soi 2/2, Chaengwattana 33, Pak Kret District, Nonthaburi 11120 

Mobile / Line 061 989 4519, 065 395 5191 Line ID : itanan.cando 

e-mail : itanancando@gmail.com, thitimaauditor@gmail.com 

Facebook Page : CreativeAccountingAcademy  

1. สรุปประเด็นผลการตรวจสอบกิจการระหวางป 2562 ท่ีสําคัญ 

ปญหาและขอเท็จจริงท่ีตรวจพบ 

(Facts & Finding) 

สิ่งท่ีควรจะเปนและขอเสนอแนะ 

(Criteria & Recommendation) 

1. การเขาสังเกตการณ สัมภาษณ และตรวจสอบเบื้องตน (Preliminary Observations) เพ่ือวางแผน          

การตรวจสอบ และการจัดทํากฎบัตรของผูตรวจสอบกิจการ 

เจาหนาท่ีบางสวนยังไมเขาใจบทบาทอํานาจหนาท่ีของ           

ผูตรวจสอบกิจการ และการเปดเผยขอมูลการ

ตรวจสอบกิจการอยางโปรงใสแกสมาชิกในฐานะ

เจาของสหกรณ จึงยังไมไววางใจใหขอมูลเอกสาร

หลักฐานบางอยางในเชิงลึก ซ่ึงเปนเรื่องปกติใน       

การระมัดระวังรักษาความลับของสหกรณและสมาชิก

สหกรณ 

1) ผูตรวจสอบกิจการจึงไดจัดทํากฎบัตร (Charter)    

ของผูตรวจสอบกิจการข้ึน เพ่ือสื่อสารใหสมาชิก

คณะกรรมการ และเจาหนาท่ีทุกฝายมีความเขาใจ

วัตถุประสงค อํานาจหนาท่ี และความรับผิดชอบของ     

ผูตรวจสอบกิจการ อันจะนํามาซ่ึงการใหความรวมมือ

และประสานงานดวยความไววางใจกันยิ่งข้ึน 

2) ผูตรวจสอบกิจการไดจัดทําแผนการตรวจสอบ

กิจการ (Audit Plan) มีท้ังหมด 11 เรื่อง (รายละเอียด

ตามแผนการตรวจสอบ) 

 

2. การทําประกันชีวิต 

ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ มีมติเห็นชอบให    

ทิพยประกันภัย ไดรับคัดเลือกเปนผูรับประกันชีวิต 

ประจําป 2562 ในอัตรา 350 บาท/กรมธรรม           

เม่ือเปรียบเทียบกับ ไทยประกันชีวิต กรุงเทพ

ประกันภัย และอาคเนยประกันชีวิต พบวา           

ทิพยประกันภัย เง่ือนไขและคาเบี้ยประกันคุมคาท่ีสุด 

 

 

 

 

 

  

สหกรณมีการคัดเลือกบริษัทประกัน โดยเปรียบเทียบ   

คาเบี้ยประกันและเง่ือนไข รวมท้ังพิจารณาสถิติตางๆ 

ดวยความระมัดระวังรอบคอบและโปรงใส 
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ปญหาและขอเท็จจริงท่ีตรวจพบ 

(Facts & Finding) 

สิ่งท่ีควรจะเปนและขอเสนอแนะ 

(Criteria & Recommendation) 

3. การปรับปรุงผังโครงสรางสหกรณ 

ผังโครงสรางป 62 ไมมีผูตรวจสอบภายใน ตางจาก     

ผังโครงสรางป 61 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ และสถาบันวิชาการดาน

สหกรณ คณะเศรษฐศาสตร ม.เกษตรฯ สงเสริมให

สหกรณควรมีผูตรวจสอบภายใน หรือฝายตรวจสอบ

ภายใน เพ่ือใหสหกรณมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ

โปรงใส ตามหลักธรรมาภิบาล สรางความเชื่อม่ันแก

สมาชิก โดยผูตรวจกิจการสหกรณ ซ่ึงเสมือนเปน

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ตอง

กํากับดูแลการปฏิบัติงานตามวิชาชีพของผูตรวจสอบ

ภายใน สวนฝายจัดการเปนผูกํากับดูแลดานการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล  

4. การประชาสัมพันธ 

จากการประชุมใหญสามัญ ประจําป 61 พบวาสหกรณ

มีจุดออนเรื่องการประชาสัมพันธไมท่ัวถึงและใกลชิดกับ

สมาชิกเพียงพอ ทําใหสมาชิกไมม่ันใจในการดําเนินงาน

ตางๆ ของสหกรณ ท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ    

จึงมีมติใหสหกรณเพ่ิม Line@ เพ่ือเปน Line official    

ใหสมาชิกไดสอบถามอยางใกลชิด 

ฝายประชาสัมพันธควรจัดทําสื่อ ใหสมาชิกไดรับทราบ

โดยดวน รวมท้ังเรื่องอ่ืนๆ ท่ีสําคัญ เชน 

1) สรุปผลการประชุมคณะกรรมการดําเนินการให

สมาชิกไดทราบและติดตามความคืบหนาของผลการ

ดําเนินงานของสหกรณอยางใกลชิดและโปรงใส  

2) รายงานผลการตรวจสอบกิจการของผูตรวจสอบ

กิจการ เพ่ือใหสมาชิกเกิดความเชื่อม่ัน (Assurance)    

ในการดําเนินงานของสหกรณ  

3) ข้ันตอน ประเภท การฝาก การกู เง่ือนไข กติกา     

การทําประกันชีวิต ประกันผูคํ้า อัตราดอกเบี้ย          

วินัยทางการเงิน ฯลฯ เพ่ือใหสมาชิกมีความรูเก่ียวกับ

สหกรณออมทรัพย การบริหารการเงินสวนบุคคลท่ีดี      

รูข้ันตอน รูระเบียบ และเหตุผลของการออกระเบียบ

ตางๆ เปนตน        
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ปญหาและขอเท็จจริงท่ีตรวจพบ 

(Facts & Finding) 

สิ่งท่ีควรจะเปนและขอเสนอแนะ 

(Criteria & Recommendation) 

5. การใหกูยืม (เงินกูสามัญ) *ขอมูล ณ ม.ค.62   

เดิม หลักเกณฑเงินกูสามัญของคณะกรรมการชุดเกา     

ใหกูได 300 งวด วงเงินไมเกิน 2,500,000.- บาท อายุ        

ไมเกิน 65 ป  ตอมา คณะกรรมการชุดปจจุบัน 

กําหนดใหกูไดไมเกิน 2,000,000.- บาท และไมเกิน    

50 เทาของเงินเดือน โดยเงินเดือนคงเหลือตองไม      

ต่ํากวา 1/6 อายุไมเกิน 60 ป ท้ังสมาชิกใหมและเกา 

เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกมีวินัยทางการเงิน รูจักการ

พ่ึงตนเองจากการประกอบอาชีพเสริมแทนการกู

สหกรณเพียงอยางเดียวเปนเหตุใหหนี้สินลนพนตัว 

กระทบตอการปฏิบัติราชการ คุณภาพชีวิต และ    

ความม่ันคงของครอบครัวในระยะยาว 

1) เม่ือสอบทานหลักเกณฑเงินกูสามัญ สอ.บก.ทท.   

เทียบกับสหกรณออมทรัพยอ่ืนๆ เชน สหกรณออม

ทรัพย สํานักงาน ก.พ. และ สหกรณออมทรัพย AOT 

พบวา สอ.บก.ทท. จํานวนงวดมากกวา และใหวงเงินกู

สูงกวา ก.พ. แตต่ําวา AOT เพราะฐานเงินเดือน

ขาราชการ บก.ทท. นอยกวา  

2) ผูตรวจสอบกิจการเสนอแนวทางชวยเหลือกําลังพล

ตอผูบังคับบัญชาระดับสูงผานรายงานของผูตรวจ

กิจการ ดังนี้ 

2.1 จัดหา/สนับสนุน อาชีพเสริม ในพ้ืนท่ี บก.ทท. หรือ

ท่ีพักอาศัย เชน รานตัดผมประจํากรม รานขายอาหาร/

เครื่องดื่มชวงเชา ตลาดนัดกลางวัน สหกรณการเกษตร 

นวดแผนไทย ลางรถ Grab และ Kerry เปนตน 

2.2 การกําหนดใหมีเบี้ยเลี้ยง การเขาเวร รปภ.บก.ทท. 

ประจําอาคารตางๆ โดยใหกําลังพลท่ีมีความเดือดรอน

ดานการเงิน สามารถสมัครใจข้ึนทะเบียนเปนกลุม       

เขาเวรฯ หมุนเวียน ในลักษณะชุดประจําได  

2.3 จัดโครงการความรวมมือกับบริษัทเอกชนใน        

การสนับสนุนอาชีพเสริมหลังเวลาราชการ เชน บริษัท

รับทําความสะอาด บริษัทรักษาความปลอดภัย รานคา

ปลีก 24 ชั่วโมง 7-Eleven หรือ Family Mart เปนตน 
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ปญหาและขอเท็จจริงท่ีตรวจพบ 

(Facts & Finding) 

สิ่งท่ีควรจะเปนและขอเสนอแนะ 

(Criteria & Recommendation) 

6. การใหกูยืม (เพ่ือเหตุฉุกเฉิน) *ขอมูล ณ ก.พ.62   

เดิม หลักเกณฑเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินของคณะกรรมการ   

ชุดเกา ใหกูได 18 งวด วงเงินไมเกิน 250,000.- บาท 

อายุไมเกิน 65 ป ตอมา คณะกรรมการชุดปจจุบัน ใหกู

ได 12 งวด ไมเกิน 200,000.- บาท (สมาชิกใหม) และ

กูได 17 งวด (ลดปละงวดจนเหลือ 12 งวด) ไมเกิน 

240,000.- บาท (สมาชิกเกา) อายุไมเกิน 60 ป ทําให

สมาชิกเกาบางสวนไมพอใจ เนื่องจากคอยๆ ลดปละ     

1 งวด จาก   18 งวด เหลือ 12 งวด ในหวง 6 ป 

(ปจจุบัน 17 งวด) การลดจํานวนงวดลงในระยะแรก      

6 ป จะทําใหผูกูตองผอนชําระจํานวนมากข้ึนในแตละ

งวด และการกูซํ้า (กูวน) จะไดรับเงินสุทธินอยลง 

หลักเกณฑเงินกูฉุกเฉินใหม กําหนดใหลดจาก 18 งวด    

ใหเหลือ 12 งวด ผูตรวจสอบกิจการเห็นวา เปนสิ่งท่ีดี 

เพราะจะทําใหหนี้เงินกูฉุกเฉินหมดเร็วข้ึน เสียดอกเบี้ย

นอยลง และเม่ือกูซํ้า (กูวน) จะไดรับเงินท่ีมากข้ึนกวา   

18 งวด ท้ังนี้ ผูกูเกาท่ีถูกลดจํานวนงวดปละ 1 งวด 

(ปจจุบัน 17 งวด) กลุมนี้จะไดรับผลกระทบมาก 

เนื่องจากเปนชวงเปลี่ยนผาน ทําใหการกูวนไดรับเงิน

นอยลง ตองอดทนจนกวาการกูวนจะไปจบกําหนด   

การลดท่ี 12 งวด ซ่ึงจะทําใหไดรับเงินตอรอบกูวน   

มากข้ึน วิธีแกปญหา คือ หากสมาชิกสามารถหาเงิน   

มาปดเงินกูฉุกเฉินได จากนั้นทําเรื่องขอกูใหมใน

หลักเกณฑใหม 12 งวด จะใหสมาชิกท่ีเดือดรอนตอง  

กูวนทุกเดือนไดรับเงินมากข้ึน 

7. การใหกูยืม (เงินกูพิเศษ) 

สหกรณมีเงินกูพิเศษ ไดแก เงินกูพิเศษโครงการ

สวัสดิการเพ่ือการมียานพาหนะ (จักรยานยนต) และ

เงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห โดย ชะลอโครงการ 

เงินกูพิเศษเพ่ือยานพาหนะ (รถยนต) และเงินกูพิเศษ

เพ่ือการลงทุนประกอบกิจการ 

เงินกูพิเศษโครงการสวัสดิการเพ่ือการมียานพาหนะ 

(จักรยานยนต) ผูตรวจสอบกิจการเห็นดวย เนื่องจาก

เปนการสงเสริมใหสมาชิกมียานพาหนะท่ีประหยัดใช   

มาทํางาน ดูแลครอบครัว และสามารถหารายไดเสริม 

สวนเงินกูเพ่ือการเคหะสงเคราะห ผูตรวจสอบกิจการ

ไมเห็นดวย เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง หากผูกูไมชําระหนี้ 

เปน NPL สหกรณตองยึดอสังหาริมทรัพยท่ีจํานอง    

มาขายทอดตลาด ซ่ึงสหกรณไมใชสถาบันการเงินท่ีมี

ความเชี่ยวชาญในการจําหนายทรัพยสินท่ียึดมา และ

สหกรณยังขาดความพรอมดานบุคลากรท่ีมี          

ความชํานาญดานอสังหาริมทรัพย    
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8. การใหกูยืม (การกูเพ่ือปรับโครงสรางหนี้) *ขอมูล ณ ก.พ.62   

ปรับโครงสรางหนี้โดยขยายอายุจาก 60 ป เปน 65 ป 

เปนการรวมหนี้ไวท่ีเดียว เชน เงินกูฉุกเฉิน เงินกูสามัญ 

หนี้ท่ีไมใชสถาบันการเงิน (หนี้นอกระบบ) หนี้สถาบัน

การเงิน (บัตรเครดิต/ เงินกู) หนี้รถยนต (กําลังจะถูก

ยึด) เปนตน ซ่ึงจะทําใหเงินเดือนคงเหลือสําหรับดํารง

ชีพเพ่ิมข้ึน การปรับโครงสรางหนี้จะกระทําไดเพียงครั้ง

เดียว โดยไมสามารถกูสามัญไดอีกในระยะ 5 ป ฉุกเฉิน

ไมไดใน 1 ป และไมเกิน 1 แสนบาท คณะกรรมการจะ

พิจารณาเปน case by case 

 

การปรับโครงสรางหนี้เปนโครงการท่ีดีมาก ชวยสมาชิก  

ใหสามารถเริ่มตนสรางวินัยทางการเงินใหมได   

หลักเกณฑปรับโครงสรางหนี้คอนขางยืดหยุน แตขาด  

การประชาสัมพันธท่ีท่ัวถึง ทําใหสมาชิกไมทราบขอมูล       

จึงเสนอใหสหกรณเรงทําสื่อประชาสัมพันธท่ีเขาใจงาย

และเผยแพรโดยเร็ว เพ่ือปองกันไมใหสมาชิกไปกูเงิน   

นอกระบบ นอกจากนี้กอนการอนุมัติปรับโครงสรางหนี้    

ควรใหคําแนะนําวินัยทางการเงินแกสมาชิกดวย        

เพ่ือไมใหกลับเขาสูวงจรหนี้สินลนพนตัวเชนเดิม   

9. อัตราดอกเบี้ย *ขอมูล ณ ก.พ.62   

สอ.บก.ทท. มีนโยบายกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูใน

อัตราท่ีต่ําท่ีสุดเม่ือเทียบกับสหกรณอ่ืนๆ ใน บก.ทท. 

ท้ังนี้ สอ.นทพ. มีดอกเบี้ยปรับโครงการหนี้ใหผูคํ้า 

4.5% ขณะท่ี สอ.บท.ทท. ดอกเบี้ย 3.3% หรือ 5.5% 

เนื่องจาก ถาสมาชิกไมมาติดตอทําเรื่องขอปรับ

โครงสรางหนี้จะตองเสียดอกเบี้ยอัตราเดิมคือ 5.5%     

เม่ือมาติดตอทําเรื่องแลวจะลดเหลือ 3.3% 

 

 

 

 

 

 

 

ขอใหสหกรณติดตามผูคํ้าประกันทุกรายท่ีไดรับ

ผลกระทบจากผูกูไมชําระหนี้ใหมาปรับโครงการหนี้    

เพ่ือลดดอกเบี้ยเหลือ 3.3% 
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10. การรับฝาก (สมาชิกสมทบ) 

1) ระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการรับ         

จดทะเบียนขอบังคับเก่ียวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ 

พ.ศ.2561 กําหนดคุณสมบัติของ สมช.สมทบ ตองเปน 

บิดา มารดา สามี ภรรยา หรือบุตร ของ สมช.สามัญ 

เทานั้น หรือ เปนบุคคลในหนวยงานท่ีขาดคุณสมบัติ

เปน สมช.สามัญ (เชน ลูกจาง พนง.ราชการ)           

สอ.บก.ทท. จึงแกไขขอบังคับใหสอดคลองกับระเบียบฯ 

ดังกลาว ทําให สมช.สมทบ ท่ีขาดคุณสมบัติพนสภาพ  

2) สมช.สมทบ ท่ีพนสภาพ จํานวน 211 ราย มีหุน    

78 ลานบาท และเงินฝาก 537 ลานบาท พรอม

ดอกเบี้ย 8 ลานบาท รวม 623 ลานบาท สอ.บก.ทท. 

ไดทยอยชําระคาหุนและเงินฝากตั้งแตเดือน ต.ค.61 – 

มิ.ย.62 ซ่ึง สอ.บก.ทท. โดยหยุดคิดดอกเบี้ยใหตั้งแต 

ก.พ.62 (ตามขอบังคับฯ ท่ีประกาศ)  

3) การชําระคืนคาหุน และเงินฝาก สอ.บก.ทท.     

พรอมดอกเบี้ย 623 ลานบาท ดังกลาว ไดนําเงินมาจาก

การปดบัญชีสลากออมสิน 60 ลานบาท ตั๋วสัญญา     

ใชเงินกับเงินฝากประจําชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหง

ประเทศไทย (ชสอ.) 40 ลานบาท กูเงินจาก ชสอ.    

129 ลานบาท ธ.ทหารไทย 50 ลานบาท ธ.กรุงศรี    

118 ลานบาท (ซ่ึงดอกเบี้ยไมเกิน 3% ต่ํากวาเงิน     

รับฝาก สมช.สมทบ) ท่ีเหลือเปนเงินฝาก โดยสามารถ

ลดภาระเงินปนผลประมาณ 4 ลานบาท (ถาปนผล 

5%) และดอกเบี้ยจายประมาณ 11 ลานบาท         

รวมประมาณ 15 ลานบาท 

ผูตรวจสอบกิจการ ไดติดตามการแกปญหาเก่ียวกับ    

สมช.สมทบ ตั้งแต ต.ค.61 – มิ.ย.62 จนสหกรณ

สามารถแกปญหาไดแลวเสร็จ จึงสามารถออกรายงาน

ผลการตรวจสอบกิจการ ประจําเดือน มิ.ย.62 ได           

การออกขอบังคับ สมช.สมทบ ดังกลาว ทําให       

สมช.สมทบ ท่ีขาดคุณสมบัติพนสภาพตองออกจาก           

สอ.บก.ทท. เปนการทําใหถูกตองตามกฎหมาย           

ท้ังยังชวยใหสหกรณประหยัดภาระเงินปนผลและ

ดอกเบี้ยไดประมาณ 15 ลานบาท ทําให สอ.บก.ทท.           

มีผลกําไรมากข้ึน อันจะสงผลใหเงินเฉลี่ยคืน และ        

เงินปนผลแกสมาชิกมีโอกาสไดรับมากข้ึน  

ถือเปนการรักษาผลประโยชนแก สมช.สามัญ และ     

สมช.สมทบ (สมช.ตัวจริง) ท่ีมีสิทธิโดยชอบธรรม        

เปนการปองกันไมให สมช.สมทบ ท่ีขาดคุณสมบัติ       

เขามาแสวงหาผลประโยชนในสหกรณโดยไมชอบธรรม 

เอารัดเอาเปรียบ สมช. ท้ังนี้ มูลคาท่ีสามารถลดภาระ

ไดประมาณ 15 ลานบาท ขอใหสหกรณนําไปคํานวณ 

หัก “ตนทุนทางการเงิน” อันไดแก ดอกเบี้ยเงินกูจาก 

ชสอ. และธนาคารตางๆ คาเสียโอกาสจากสลาก    

ออมสินและการฝากเงินใน ชสอ. รวมท้ังดอกเบี้ย     

เงินรับฝาก เพ่ือใหไดยอด “สุทธิ” ในการนําไปรวมเปน

กําไรสําหรับการจัดสรรเปนเงินเฉลี่ยคืนและเงินปนผล

แก สมช. ตอไป (ยอดสุทธิยอมต่ํากวา 15 ลานบาท)  
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11. การรับฝาก (จากสมาชิก) *ขอมูล ณ มิ.ย.62   

สอ.บก.ทท. มีการรับฝากเงินหลายประเภท ดังนี้ 

1) ออมทรัพย 3% 

2) ออมทรัพยพิเศษ 3.5%   

3) ออมทรัพยพิเศษม่ันคง 1 (1 / 3 / 5 ป) 4 – 4.5%  

4) โครงการสะสมทวีทรัพย (1 / 2 / 3 ป) 4.3 – 4.5%  

5) ออมทรัพยพิเศษ “รักลนใจ” 3.3%  

6) ออมทรัพยพิเศษม่ันคง 2  3.1%  

7) โครงการเงินฝากเปยมสุขวันเกษียณ  (โครงการใหม

ยังไมประกาศใช) 

1) เงินรับฝาก ถือเปนหนี้สิน มีภาระตองจายดอกเบี้ย    

แตสหกรณออมทรัพยมีวัตถุประสงค คือ การใหสมาชิก

ออมทรัพยเปนหลัก ไมใชปลอยเงินกู หารายไดทํากําไร 

สอ.บก.ทท. จึงพยายามสรางสมดุลระหวางเงินฝากกับ

เงินกู เพ่ือให สมช. มีเงินไวใชจายหลังเกษียณ ไมใชเปน

หนี้สินลนพนตัวในวันเกษียณ สหกรณไดปรับลดอัตรา

ดอกเบี้ยอยางตอเนื่อง เพ่ือลดภาระของสหกรณทําให

เหลือกําไรมาเฉลี่ยคืนและปนผลแก สมช. มากข้ึน     

2) การจํากัดวงเงินฝากออมทรัพย และออมทรัพย

พิเศษ รวมกันไมเกิน 10 ลาน และยกเลิกการรับฝาก

ออมทรัพยพิเศษม่ันคง 1 เพ่ือปองกันและลดอํานาจ

ตอรองของนายทุน ท่ีเขามาแสวงหาผลประโยชนเอา

เปรียบ สมช.ผูนอย และลดภาระดอกเบี้ย ทําให

สหกรณม่ันคงข้ึน โดยเนนให สมช.ผูนอย ออมเงินไวใช

ในอนาคต ถือเปนการดําเนินการท่ีถูกตองตาม

วัตถุประสงคและหลักการของสหกรณออมทรัพยอยาง

แทจริง  

3) ปญหาของสมาชิกสวนใหญ คือ รายรับไมพอกับ

รายจาย จึงตองกูยืมสหกรณ ซ่ึงผูตรวจสอบกิจการได

เสนอแนะวิธีแกไขปญหาดังกลาวแลวในรายงานผลการ

ตรวจสอบกิจการ ประจําเดือน ม.ค.62 และ ก.พ.62 

โดยขอเสนอพิจารณาวงเงินกูยืมเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 

(เรงดวน) จํานวนไมมาก ข้ันตอนไมยุงยาก ไมตองขอ

ความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาระดับสูง สามารถได

เงินไปแกปญหาไดรวดเร็ว   
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12. โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม 

สมช.เขาใหม ท่ียังไมไดรับการปฐมนิเทศมีจํานวน  

สะสม 330 คน เขารวมการปฐมนิเทศครั้งนี้ 108 คน 

ใชงบประมาณคาของวางและวิทยากรเปนเงิน         

1.2 หม่ืนบาท มีวัตถุประสงคเพ่ือใหสมาชิกเขาใหม 

ทราบวัตถุประสงคและหลักการของสหกรณออมทรัพย

ท่ีถูกตอง ทราบบริการตางๆ เชน เงินรับฝาก เงินกู     

ของสหกรณ รวมท้ังทราบหนาท่ีและวินัยทางการเงิน

ของสมาชิก 

เปนโครงการท่ีดี เพ่ือใหสมาชิกรูหนาท่ี และรูจัก      

สอ.บก.ทท. แตจํานวนผูเขารวมนอย อาจไมบรรลุ

วัตถุประสงคดังกลาว สมช.เขาใหม หลายทานมี      

การกูยืมเงินกอนหนาเขาปฐมนิเทศ ควรดําเนินการ

ปรับปรุงดังนี้  

1) กําหนดการรับสมัคร สมช.ใหม ใหดําเนินการเปน

วงรอบ เชน ประจําไตรมาส 1 – 4 โดยตองสมัครใหทัน

ภายในสิ้นเดือนท่ี 1 ของแตละไตรมาส  

2) กําหนดการจัดปฐมนิเทศทุกเดือนท่ี 2 ของแตละ   

ไตรมาส 

3) กําหนดการรับเอกสารคําขอกูภายในสิ้นเดือนท่ี 3 

ของแตละไตรมาส 

4) กําหนดการอนุมัติเงินกูภายในเดือนท่ี 1 ของไตรมาส

ตอไป   

5) กําหนดในระเบียบ หากยังไมไดเขารวมปฐมนิเทศถือ

วายังไมเปน สมช. ท่ีสมบูรณ จึงยังไมสามารถกูเงินได 

**ไมกระทบตอหวงเวลาในการยื่นคําขอกูและอนุมัติ

เงินกูเดิม เนื่องจากระเบียบเดิมกําหนดใหเปน สมช. 

มาแลวไมต่ํากวา 3 เดือน จึงจะสามารถกูเงินได หาก

กําหนดตามท่ีเสนอขางตนจะทําใหสมาชิกท่ีเขารวม

ปฐมนิเทศกูเงินไดเร็วข้ึน 1 เดือน 
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13. การตรวจสอบบัญชี *ขอมูล ณ มิ.ย.62   

ผูตรวจสอบกิจการไดวิเคราะหงบการเงินไตรมาสท่ี 1 

(ต.ค. – ธ.ค.61) และไตรมาสท่ี 2 (ม.ค. – มี.ค.62)    

เพ่ือคนหารายการท่ีสงสัยและนาสนใจในการเขา

ตรวจสอบเนื้อหาสาระ (Substantive Test) รวมกับ

ผูตรวจสอบภายใน หวงเดือน ก.พ. – มิ.ย. จนได

ขอสรุป 28 ขอ (รายละเอียดตามรายงานผลการ

ตรวจสอบ ประจําเดือน มิ.ย.62)  

 

รายการบัญชีสวนใหญมีความถูกตอง ครบถวน         

มีหลักฐานเชื่อถือได เปนไปตามมาตรฐานการบัญชี เวน 

1) คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญท่ีตั้งไวปกอน 7.3 ลานบาท 

เม่ือตรวจสอบเหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

(Subsequent Event) เปนไปในทิศทางบวกขัดกับ

ประมาณการหนี้สงสัยจะสูญท่ีอาจสูงเกินไป ผูสอบ

บัญชีปกอนใชหลักความระมัดระวังมากเกินความ

จําเปน รวมท้ังผูตรวจสอบกิจการปกอนไมไดสอบทาน

ในเรื่องนี้ จึงทําใหสหกรณมีกําไรนอยกวาท่ีควรจะเปน 

สงผลให ปนผล และเฉลี่ยคืน ไดนอยลง 

2) ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย (คางจาย) ตางๆ จํานวน

เงินในแตละเดือนไมใกลเคียงกัน เนื่องจาก เปนการ

คํานวนตามวันท่ีครบกําหนดแตละราย ไมไดคํานวน

ตามเกณฑคงคางทุกเดือน เพราะโปรแกรมสหกรณของ 

สอ.ม.อ. ท่ี สอ.บก.ทท. ใช มีขอจํากัด ทําใหไมสามารถ

ทราบสถานะท่ีแทจริง ณ ปจจุบันของดอกเบี้ยคางจาย

ไดอยางชัดเจน เกิดความลาชาในการตัดสินใจบริหาร

เพ่ิม/ลดดอกเบี้ย จึงควรคํานวณ excel ประกอบการ

ตัดสินใจในการบริหารดอกเบี้ย หรือใชโปรแกรมอ่ืนท่ี

เหมาะสมกวา 
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 3) การจัดสรรกําไรป 61 เทากับ 184 ลานบาท ป 60 

เทากับ 196 ลานบาท นอยลง 12 ลานบาท ทําให     

ปนผลนอยลง 3 ลานบาท เฉลี่ยคืนนอยลง 7 ลานบาท 

โบนัสกรรมการ/จนท นอยลง 1 ลานบาท ทุนรักษา

ระดับ นอยลง 2 แสนบาท ไมตั้งทุนเพ่ือการศึกษา   

และ ปชส (เดิม 1.5 ลานบาท) ทุนสาธารณะประโยชน

นอยลง 1.5 แสนบาท ไมตั้งทุนพัฒนาสหกรณ (เดิม     

1 ลานบาท) เพ่ิมทุนสวัสดิการ 2.7 ลานบาท ไมตั้งทุน

เพ่ือจัดตั้ง สนง. (เดิม 5 แสนบาท) สาเหตุท่ีกําไร

นอยลงท่ีสําคัญเกิดจากการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญถึง 

7 ลานบาท การตั้งทุนตางๆ จึงนอยลงหรือไมตั้งเพ่ิม 

โดยเฉพาะทุนตางๆ ท่ีสุมเสี่ยงใหเกิดจากรั่วไหลได แต

การจะใหขอสรุปวาการจัดสรรกําไรป 61 เหมาะสม

หรือไมตองเทียบท้ังจากป 60 และการพิจารณาจัดสรร

กําไรป 62 การจัดสรรกําไรป 62 ผูตรวจสอบกิจการจะ   

รวมสังเกตการณในท่ีประชุมคณะกรรมการและ        

ใหขอเสนอแนะอยางใกลชิดในหวงไตรมาสสุดทาย  

กอนอนุมัติจัดสรรกําไร ปดบัญชี และออกงบการเงิน 

เพ่ือรักษาผลประโยชนของสมาชิกใหไดมากท่ีสุด 

4) คาตอบแทนการเงินหนวย คือ การจายคาเก็บ

รวบรวมขอมูลสมาชิกเฉลี่ยไดรับเพียงคนละ 3 – 4    

พันบาท/ป ควรใชชื่อบัญชีใหถูกตองตามวัตถุประสงค

การจายเพ่ือปองกันไมใหเกิดความเขาในผิด 

 

 

 

หนา 11 จาก 32 



 

 
Creative Accounting Network Group (1999) Co., Ltd. 

We give high quality services and create values to your business. 
 

 

Creative Accounting Network Group (1999) Co., Ltd. 
55/518 Muangthong 5 Soi 2/2, Chaengwattana 33, Pak Kret District, Nonthaburi 11120 

Mobile / Line 061 989 4519, 065 395 5191 Line ID : itanan.cando 

e-mail : itanancando@gmail.com, thitimaauditor@gmail.com 

Facebook Page : CreativeAccountingAcademy  

ปญหาและขอเท็จจริงท่ีตรวจพบ 

(Facts & Finding) 

สิ่งท่ีควรจะเปนและขอเสนอแนะ 

(Criteria & Recommendation) 

14. การฝากและการรับฝากจากสหกรณอ่ืน 

1) การฝากเงินสหกรณอ่ืนถือเปนสินทรัพยของ         

สอ.บก.ทท. คณะอนุกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง 

พบวาตั้งแตป 55 – 58 มีการฝากเงินสหกรณอ่ืน       

12 แหง รวม 262 ลานบาท ดอกเบี้ย 3.3 – 6.0%    

รวมรายไดดอกเบี้ยท่ีไดรับแลวและกําลังจะไดรับ

ประมาณ 20 ลานบาท  

**กรณีปญหาท่ีเกิดข้ึนจากความเสี่ยงดานการฝากเงิน 

สอ.บก.ทท. ไดฝากเงินกับ สอ.มรภ.สุราษฎรธานี       

เม่ือหลายปกอน จํานวน 20,000,000.- บาท ดอกเบี้ย 

4.5% เกิดปญหาไมสามารถถอนเงินได สอ.มรภ.        

สุราษฎรธานี ขอทําสัญญาขอผอนชําระให สอ.บก.ทท. 

ซ่ึงมียอดเงินฝากคงเหลือ ณ 11 มี.ค.62 จํานวน 

17,600,000.- บาท โดยชําระกอนแรก       

5,000,000.- บาท เม่ือ พ.ค.62 เหลือ       

12,600,000.- บาท สอ.บก.ทท. จึงลงนามในสัญญาให

ผอนชําระเม่ือ 10 มิ.ย.62 โดยผอนชําระเดือนละ 

100,000 – 400,000 บาท พรอมดอกเบี้ย สิ้นสุดป 67 

2) การรับฝากจากสหกรณอ่ืนถือเปนหนี้สิน และมีภาระ

ตองชําระดอกเบี้ย คณะอนุกรรมการตรวจสอบ

ขอเท็จจริง พบวาตั้งแตป 55 – 58 มีการรับฝากเงินจาก

สหกรณอ่ืน 21 แหง รวม 1,233 ลานบาท ดอกเบี้ย     

1.5 – 4.75 % รวมดอกเบี้ยจายท่ีชําระแลวและจะตอง

ชําระในอนาคตประมาณ 57 ลานบาท       

ผูตรวจสอบกิจการ ไดติดตามการดําเนินการจาก

คณะอนุกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง ตั้งแต มิ.ย.62 

– ก.ย.62 จนสามารถออกรายงานขอเท็จจริงได      

แลวเสร็จ ในมุมมองของผูตรวจสอบกิจการตอเรื่องนี้

เห็นวา  

1) การฝากเงินและรับฝากจากสหกรณอ่ืน เปนกิจกรรม

การจัดหาเงิน (Financing Activities) ตามหลักการ

ของงบกระแสเงินสด (Statement of Cash Flow)            

ท่ีประกอบดวย 3 กิจกรรม ไดแก กิจกรรมดําเนินงาน 

(Operating Activities) กิจกรรมลงทุน (Investing 

Activities) และกิจกรรมการจัดหาเงิน (Financing 

Activities) 

2) ในอดีตมีการระดมเงินทุนจากการรับฝากสหกรณอ่ืน

ถึง 1,233 ลานบาท มีภาระดอกเบี้ยจาย 57 ลานบาท 

และมีการฝากเงินในสหกรณอ่ืน 262 ลานบาท 

ดอกเบี้ยรับ 20 ลานบาท ถือเปนกิจกรรมการจัดหาเงิน

สุทธิ 1,000 ลานบาท ขาดทุน 37 ลานบาท เพ่ือนําเงิน

ภายนอกมาปลอยกูแกสมาชิกซ่ึงเปนกิจกรรม

ดําเนินงาน เปนการโยกกิจกรรมการจัดหาเงิน ไปสู

กิจกรรมดําเนินงาน ซ่ึงทําใหกิจกรรมดําเนินงาน 

(ดอกเบี้ยเงินกูจากสมาชิก) มีกําไรทวมขาดทุนจาก

กิจกรรมการจัดหาเงิน 
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 3) งบการเงินแสดงผลกําไร แตเม่ือดูในรายละเอียดแลว

พบวาสหกรณขาดทุนจากการลงทุนและจัดหาเงิน     

ในการนําเงินภายนอกมาปลอยกูแกสมาชิก กําไรท่ีได 

ไดมาจากดอกเบี้ยท่ีสมาชิกตองแบกภาระชําระแก

ภายนอก และสมาชิกตองเปนหนี้สหกรณอยางไมมีวัน

สิ้นสุดจากการเพ่ิมวงเงินกูท่ีสรางนิสัยใหใชจายเกินตัว 

ขัดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะการกูภายนอกมา

ปลอยกูภายในเชนนี้ เคยเกิดปญหาระดับประเทศ

มาแลวคือ วิกฤติการณตมยํากุง ป 40 การปลอยกูงาย

เกินไป ธนาคารหวังเพียงกําไร ขาดความระมัดระวัง   

ทําใหเกิด NPL ท่ัวประเทศ หากสหกรณปลอยกูงาย 

เพ่ือประชานิยมของกรรมการ อาจสรางปญหาแก

สมาชิกผูคํ้าประกันได หากสมาชิกผูกูเปน NPL และ

หากมี NPL จํานวนมาก ยอมทําใหสหกรณลมได  

4) ผูตรวจสอบกิจการ ขอเสนอวา ในการฝากและ     

การรับฝากจากสหกรณอ่ืน ตองเขาท่ีประชุม

คณะกรรมการเพ่ืออนุมัติทุกครั้ง ลดความเสี่ยงตอ    

การปนเงินนํามาปลอยกูเกิด NPL จนสหกรณอาจลมได 

การปลอยกูแกสมาชิก คณะกรรมการเงินกูตอง

พิจารณาดวยความรอบคอบ ตองมีเหตุผลในการใช

จายเงินตามความจําเปนของสมาชิกตองสนับสนุนการกู

เพ่ือการลงทุนของสมาชิก ไมควรใหกูในลักษณะ

นําไปใชจายฟุมเฟอย เพ่ือไมใหเกิดปญหาท้ังระดับ

จุลภาค คือ ผูกูเดือดรอนเปนหนี้ไมรูจบหรือเปน NPL 

และระดับมหาภาค คือ สหกรณขาดความม่ันคง 
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15. การตรวจนับทรัพยสิน (ท่ีจัดซ้ือในป 62) 

ระหวางป 62 สหกรณมีการจัดซ้ือครุภัณฑเพียงครั้ง

เดียว คือ เครื่องคอมพิวเตอรพรอมโปรแกรม 15 เครื่อง 

และเครื่องปริ้นทเตอร 2 เครื่อง มูลคารวม 822,500.- 

บาท โดยใชงบประมาณจากทุนพัฒนาสหกรณ          

ผูตรวจสอบกิจการไดตรวจนับเทียบกับสัญญา          

ตัวสินทรัพย (Physical) สลิปโอนเงิน และ

ใบเสร็จรับเงิน พบวามีการจัดซ้ือจริง ราคาสอดคลอง

กับบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ มีการติด tag 

เรียบรอยครบถวน แตการแยกราคาเครื่องคอมพิวเตอร 

โปรแกรม MS.Office และเครื่อง print dot-matrix 

ยังไมชัดเจน (บริษัทผูขายไมไดแยกราคารายชิ้นมา) 

 

ขอใหสหกรณประสานบริษัทผูขายสงรายละเอียดแจก

แจงราคาครุภัณฑเปนรายชิ้น เพ่ือใชในการบันทึกบัญชี

และแยกรายการในทะเบียนทรัพยสิน รวมท้ังการคิด   

คาเสื่อมราคา จาก เดิม 

 

Dr.  เครื่องใชสํานักงาน 822,500.- 

Cr.  ธนาคาร 822,500.- 

 

ปรับปรุงรายการบัญชี (Adjustment) เปน 

 

Dr.  เครื่องใชสํานักงาน xxx,xxx.- 

 สินทรัพยไมมีตัวตน (โปรแกรมคอมฯ)  xxx,xxx.-   

Cr.  ธนาคาร 822,500.- 

 

16. เงินฝาก “เพ่ือ / และ / หรือ” 

ในอดีตพบวาสหกรณมีบัญชีลักษณะตัวแทน 

(Nominee) โดยใชชื่อบัญชี “เพ่ือ / และ / หรือ”      

มีจํานวนถึง 311 บัญชี จากสมาชิก 197 ราย รวมเปน

เงิน 350 ลานบาท คณะกรรมการชุดปจจุบันพยายาม

แยกบัญชีตัวแทน ซ่ึงขัดตอกฎหมาย ป.ป.ง. ออกไปได 

45 ลานบาท โดยเหลือบัญชีท่ีไมใชตัวแทน             

305 ลานบาท ไมใหใชชื่อ “เพ่ือ / และ / หรือ”       

อีกตอไป ผูฝาก ผูถอน จะตองเปนผูเปดบัญชีเทานั้น 

 

 

ผูตรวจสอบกิจการไดวิเคราะหผลกระทบ ผลดี ผลเสีย 

ความคุมคาตอสมาชิกแลว ถือวาเปนผลดีตอสมาชิก 

เปนการประหยัดดอกเบี้ยจายท่ีจายใหกับ

บุคคลภายนอก (Nominee) ท่ีมาแฝงหาประโยชนจาก

สหกรณ และเปนการทําตามกฎหมาย ป.ป.ง. 
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ปญหาและขอเท็จจริงท่ีตรวจพบ 

(Facts & Finding) 

สิ่งท่ีควรจะเปนและขอเสนอแนะ 

(Criteria & Recommendation) 

17. การปรับโครงสรางหนี้ เพ่ือปรับฐานเงินเดือน 

ระหวาง ก.ย. – ต.ค.62 สหกรณมีโครงการปรับ

โครงสรางหนี้ เพ่ือปรับฐานเงินเดือนแกสมาชิกท้ังผูท่ียัง

ไมเกษียณและผูท่ีเกษียณแลวใหมีเงินเดือน/บํานาญ

เพียงพอตอการดํารงชีพ สัญญาบัตร คงเหลือเกิน 

5,000.- บาท ประทวน คงเหลือเกิน 3,000.- บาท    

สวน ขรก.บํานาญ ไมระบุข้ันต่ํา (ข้ึนอยูกับอายุและ

สถานภาพหนี้ปจจุบันวาจะสามารถปรับโครงสรางได

บํานาญคงเหลือมากข้ึนไดเทาไร)   

ผูตรวจสอบกิจการ ไดสอบทานสถิติสมาชิกท่ีเขารวม

โครงการปรับโครงสรางหนี้ท้ังหมดตั้งแต ธ.ค.61 -     

ต.ค.62 พบวามีจํานวน 481 คน ทุกคนเงินเดือน

คงเหลือเพ่ิมข้ึน แตจํานวนสมาชิกท่ีควรรวมโครงการ  

ยังมีอีกมาก สหกรณควรประชาสัมพันธใหท่ัวถึงยิ่งข้ึน

นอกเหนือจากชองทางสื่อสังคมออนไลน เชน ผาน    

หน.การเงิน หรือ น.กําลังพล ใหแจงไปยังสมาชิกแตละ

คนท่ีเงินเดือนเหลือต่ํากวา 5,000.- บาท หรือ 3,000.- 

บาท รับทราบโครงการนี้ และขยายเวลาโครงการเพ่ิม

จาก 10 ต.ค.62 เปนไมจํากัดเวลา 

 

18. เสนอโครงการเงินกูฉุกเฉินกรณีจําเปนเรงดวน 

1) เดิม ผูตรวจสอบกิจการไดใหความเห็นในรายงาน     

การตรวจสอบกิจการ ประจําเดือน ก.พ.62              

วาแบบฟอรมเงินกูใหมไดกําหนดให หน.สวนราชการ

หรือผูรับมอบอํานาจ ตองลงนามความเห็น แตบาง

หนวยไมไดกําหนดผูรับมอบอํานาจ ทําใหสมาชิก    

สวนใหญไมกลาทําเรื่องขอกูไปกูเงินนอกระบบแทน   

วิธีชวยเหลือสมาชิกผูนอยท่ีไมสามารถหลุดพนจาก

ความเปนหนี้ใหสามารถเลี้ยงครอบครัวได ควรเยียวยา

ยืดหยุนการลงนามความเห็นในแบบฟอรมเงินกูฉุกเฉิน

ใหลงนามโดยผูบังคับบัญชาโดยตรงได (ระดับ ผอ.กอง) 

แทนการให หน.สวนราชการ หรือผูรับมอบอํานาจลง

นาม สวนเงินกูสามัญลงนามโดย หน.สวนราชการ หรือ

ผูรับมอบอํานาจดังเดิม   

การแกไขระเบียบฯ ขางตน ถือวาคณะกรรมการชุดนี้มี

การรับฟงความคิดเห็นและความเดือนรอนของสมาชิก 
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ปญหาและขอเท็จจริงท่ีตรวจพบ 

(Facts & Finding) 

สิ่งท่ีควรจะเปนและขอเสนอแนะ 

(Criteria & Recommendation) 

2) คณะกรรมการใหความเห็นวา การใหความเห็นใน

การกูฉุกเฉินในฐานะผูบังคับบัญชาเปนการปฏิบัติตาม 

พ.ร.บ.สหกรณฯ ซ่ึงกําหนดให หน.สวนราชการ ท่ีมี

หนาท่ีหักเงินชําระสหกรณเปนผูใหความเห็น          

การกําหนดใหผูบังคับบัญชาระดับใดลงนามให     

ความเห็นชอบยอมข้ึนอยูกับ หน.สวนราชการ สมาชิกท่ี

มีความจําเปนในการกูเงินควรเขาพบและอธิบายถึง

ความจําเปนในการกูเงิน เพ่ือใหผูบังคับบัญชาโดยตรง

ชวยบรรเทาปญหาความเดือดรอนใหกับสมาชิก 

3) ผูตรวจสอบกิจการยังคงไดรับการรองเรียนจาก

สมาชิกอยางตอเนื่องวาไมกลาเขาพบผูบังคับบัญชา 

เพราะบางหนวยไมไดมีการมอบอํานาจ                

หน.สวนราชการ จะเปนผูสัมภาษณและเห็นชอบเอง 

ทําใหตองไปกูนอกระบบ และสวนใหญตองการใชเงิน

เรงดวน เกิดความเดือดรอนขณะท่ีผูบังคับบัญชาไป

ราชการนอกหนวย และวงเงินเพียงเล็กนอยไมเกิน 

30,000.- บาท ผูตรวจสอบกิจการจึงไดแจงย้ําในท่ี

ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ  

4) ปจจุบัน คณะกรรมการไดแกไขระเบียบ สอ.บก.ทท. 

วาดวย เงินกูยืมเพ่ือเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2562 ขอ 5 วรรค 

2 วา เวนแต การกูเงินรายละไมเกิน 30,000.- บาท 

ตองไดรับการลงนามรับรองจาก หน.สวนราชการ หรือ 

น.การเงิน หรือ ผูปฏิบัติหนาท่ีแทน น.การเงิน       

เพ่ือแกไขปญหาดังกลาว   
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ปญหาและขอเท็จจริงท่ีตรวจพบ 

(Facts & Finding) 

สิ่งท่ีควรจะเปนและขอเสนอแนะ 

(Criteria & Recommendation) 

19. รางระเบียบ สอ.บก.ทท. วาดวย การตรวจสอบกิจการสหกรณและการตรวจสอบภายใน พ.ศ.2562 

การตรวจสอบกิจการและการตรวจสอบภายใน ในอดีต

ท่ีผานมาของ สอ.บก.ทท. แมจะเปนไปตามระเบียบ          

นายทะเบียนสหกรณ วาดวยการตรวจสอบกิจการของ

สหกรณ พ.ศ.2559 แตสิ่งท่ีพบคือ ผูตรวจสอบกิจการ

และผูตรวจสอบภายใน ยังมีคุณสมบัติ ความรู 

ความสามารถ กระบวนการทํางาน (ตั้งแตการจัดทํา

แผนการตรวจสอบจนกระท่ังการออกรายงาน) ยังไม

เปนมาตรฐานสากล รวมท้ังการทํางานระหวาง          

ผูตรวจสอบกิจการกับผูตรวจสอบภายในยังไม

สอดคลองกัน มีความซํ้าซอนกัน ไมเปนลักษณะ      

การกํากับดูแลกันตามหลักการสากล  

เพ่ือใหการตรวจสอบกิจการและการตรวจสอบภายใน

ของ สอ.บก.ทท. มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล       

เห็นควรใหสหกรณรางระเบียบ สอ.บก.ทท. วาดวย 

การตรวจสอบกิจการสหกรณและการตรวจสอบภายใน 

พ.ศ.2562 เพ่ือระบุมาตรฐานคุณสมบัติ และมาตรฐาน

การปฏิบัติงาน ใหละเอียดชัดเจนยิ่งข้ึนเพ่ิมเติมจาก

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ วาดวย การตรวจสอบ

กิจการของสหกรณ พ.ศ.2559 เพ่ือเปนแนวทางท่ีดีแก

ผูสมัครเปนผูตรวจสอบกิจการและผูตรวจสอบภายใน

ของ สอ.บก.ทท. ในอนาคตตอไป 
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2. การวิเคราะหรายงานการเงินและการจัดสรรกําไร 

2.1 การวิเคราะหงบการเงินยอสวนตามแนวดิ่ง (Common Size Analysis) 
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2.2  การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) 

 

หนา 23 จาก 32 



 

 
Creative Accounting Network Group (1999) Co., Ltd. 

We give high quality services and create values to your business. 
 

 

Creative Accounting Network Group (1999) Co., Ltd. 
55/518 Muangthong 5 Soi 2/2, Chaengwattana 33, Pak Kret District, Nonthaburi 11120 

Mobile / Line 061 989 4519, 065 395 5191 Line ID : itanan.cando 

e-mail : itanancando@gmail.com, thitimaauditor@gmail.com 

Facebook Page : CreativeAccountingAcademy  

2.3 การวิเคราะหแผนภูมิ (Chart Analysis) 

 

สัดสวนฐานะการเงิน 

 
 

สัดสวนสินทรัพยหมุนเวียน 

 
 

       

สัดสวนสินทรัพยไมหมุนเวียน 

 
 

2562 2561 

2562 2561 
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สัดสวนหน้ีสิน 

 
 
 

สัดสวนผลดําเนินงาน 

 
 

สัดสวนรายไดหลัก 

 
 

2562 2561 

2562 2561 
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สัดสวนตนทุน 

 
 
 

สัดสวนคาใชจาย 

 
 

สัดสวนกระแสเงินสด 

 
 

2562 2561 

2562 2561 
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2.4 การวิเคราะหการจัดสรรกําไร 
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2.5 บทวิเคราะห (Narrative) 

จากการวิเคราะหงบการเงินยอสวนตามแนวดิ่ง (Common Size Analysis) การวิเคราะหอัตราสวน

ทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) การวิเคราะหแผนภูมิ (Chart Analysis) และการวิเคราะหการจัดสรรกําไร 

สรุปไดดังนี้ 

1)  ฐานะการเงินของสหกรณป 62 ใกลเคียงกับป 61 โดยมีสัดสวนสินทรัพย 50% เทากันท้ัง 2 ป แต

หนี้สินลดลงจากปกอน 1% ทําใหทุนเพ่ิมข้ึน 1% เปนสัดสวนหนี้สิน 30% ทุน 20%  

2) สินทรัพยหมุนเวียนลดลง 295 ลานบาท เกิดจากเงินฝากธนาคาร เงินฝากสหกรณอ่ืน เงินลงทุน

ระยะสั้น (หุนกู) และลูกหนี้ลดลง ทําให Current Ratio ลงจาก 0.23 เปน 0.18 เนื่องจากนโยบายปฏิบัติตาม

กฎหมายตองถอนเงินเพ่ือชําระคืนเงินฝากสมาชิกสมทบท่ีไมเขาหลักเกณฑ และบัญชีเงินฝาก “เพ่ือ/และ/หรือ”       

ท่ีมีลักษณะเปนตัวแทน (Nominee) เพ่ือประหยัดตนทุนดอกเบี้ยจาย ท้ังนี้ อัตราสวน Current Ratio ท่ีเหมาะสม    
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ไมควรมากหรือนอยเกินไป นอยสุดไมควรต่ํากวา 0.15 เพราะกิจการอาจมีความเสี่ยงดานสภาพคลอง และมากสุด    

ไมควรเกิน 0.25 เพราะแสดงถึงการบริหารเงินไมมีประสิทธิภาพเสียโอกาสนําเงินไปใชประโยชนทางอ่ืน    

3) สินทรัพยไมหมุนเวียนป 62 และป 61 มีสัดสวนใกลเคียงกัน แตมีจํานวนลดลง 82 ลานบาท 

เนื่องจาก เงินลงทุนระยะยาว (หุนกู) เงินใหกูยืมระยะยาว (เงินใหสมาชิกกูสามัญ และกูฉุกเฉิน) ลดลง ท้ังนี้ในป 62   

มีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลงจาก 5.8 ลานบาท เปน 1.8 แสนบาท เนื่องจากลูกหนี้ NPL และเสียชีวิตในป 61 

จะไดรับชดเชยจากบริษัทประกันในหวงปลายป 62   

4) สัดสวนหนี้สินลดลง 435 ลานบาท เนื่องจากนโยบายชําระคืนเงินฝากสมาชิกสมทบและบัญชี

ตัวแทนตามขอ 1 จะสังเกตไดวาจากการแกปญหาเรื่องสมาชิกสมทบและบัญชีตัวแทน ทําใหหนี้สินลดลง 435 ลาน

บาท มากกวาสินทรัพยลดลง 377 ลานบาท ถึง 58 ลานบาท ทําให Debt Ratio ลดลงจาก 0.62 เปน 0.60 และ          

D/E Ratio ลงลงจาก 1.66 เปน 1.47 นอกจากนี้ยังมีนโยบายจํากัดการถือทุนเรือนหุนไมเกิน 4 ลานบาท และสง    

คาหุนไมเกินเดือนละ 1 หม่ืนบาท ถือวาสหกรณบริหารจัดการโครงสรางทางการเงิน และแกปญหาเรื่องความไม

ยุติธรรมระหวางนายทุนกับสมาชิกผูนอยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5) อัตราสวนหมุนเวียนลูกหนี้เงินกูลดลงจากปกอน 0.66 เปน 0.62 สงผลใหระยะเวลาการเก็บหนี้

เพ่ิมข้ึนจาก 552 วัน (1.51 ป) เปน 586 วัน (1.61 ป) เนื่องจากนโยบายสหกรณมีการใหกูยืมเพ่ือปรับโครงสรางหนี้

และปรับฐานเงินเดือนเพ่ือเปนการชวยเหลือสมาชิก นอกจากนี้ดวยนโยบายแกไขปญหาสมาชิกสมบทและบัญชี

ตัวแทน ทําใหอัตราสวนหมุนเวียนเจาหนี้เงินฝากและเงินกูลดลงเชนกันจาก 0.0394 เปน 0.0.379 สงผลใหระยะเวลา

ท่ีตองชําระหนี้เพ่ิมข้ึนจาก 25.38 ป เปน 26.39 ป โดยวงจรเงินสด (Cash Conversion Cycle) เพ่ิมข้ึนจาก        

23.86 ป เปน 24.78 ป หมายความวา วงรอบระยะเวลาท่ีสหกรณสามารถใชในการหาเงินมาใชหนี้เจาหนี้ไดถึง 23 ป 

หากไมถูกเจาหนี้เงินฝากหรือเงินกูทวงถามกะทันหัน ซ่ึงนโยบายแกไขปญหาสมาชิกสมทบและบัญชีตัวแทนทําเพ่ือลด

ความเสี่ยงจากนายทุนถอนเงินกะทันหันอันอาจสงผลตอความม่ันคงของสหกรณ  

6) ผลการดําเนินงานป 62 รายได 375 ลานบาท ลดลงจากป 61 จํานวน 10 ลานบาท แตสามารถ     

ลดตนทุนและคาใชจายได 30 ลานบาท สงผลใหกําไรในป 62 เพ่ิมข้ึนจากป 61 ประมาณ 20 ลานบาท เปน 203 ลานบาท 

รายไดหลักของสหกรณไดมาจากดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืมแกสมาชิก และดอกเบี้ยรับจากเงินฝากสหกรณอ่ืน ลดลง 

10 ลานบาท สวนตนทุนหลักของสหกรณ คือ ดอกเบี้ยเงินรับฝากและดอกเบี้ยเงินกูยืม ลดลง 16 ลานบาท          

จากนโยบายแกไขปญหาสมาชิกสมทบและบัญชีตัวแทนตามท่ีกลาวมาในขอ 1, 4 และ 5 รวมท้ังการแกไขปญหาเรื่อง

การตั้งหนี้สงสัยจะสูญในปกอนไดสําเร็จ ทําใหตนทุนทางตัวเลข (ไมใชรายจายจริง) 5.8 ลานบาท หมดไป โดยตั้งหนี้

สงสัยจะสูญในปนี้เพียง 1.8 แสน สวนคาใชจายในการดําเนินงาน ไดแก คาใชจายเก่ียวกับเจาหนาท่ี เพ่ิมข้ึน         

3.6 แสนบาท เนื่องจากมีการรับเจาหนาท่ีเพ่ิม คาใชจายเก่ียวกับอาคารสถานท่ีและอุปกรณ ลดลง 9.4 พันบาท 
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เนื่องจากคาเสื่อมราคาลดลง และคาใชจายอ่ืนๆ เชน คาใชจายในการจัดประชุมใหญ ลดลง 1.9 แสนบาท เนื่องจาก

ประหยัดคาใชจายตางๆ แตไมลดคาเบี้ยประชุม   

7) การท่ีกําไรเพ่ิมข้ึน 20 ลานบาท สงผลให Net Profit Margin จึงเพ่ิมจาก 0.48 เปน 0.54 และ EPS 

เพ่ิมข้ึนจาก 0.77 เปน 0.85 สวน ROA และ ROE เพ่ิมข้ึน 0.0042 และ 0.0078 ตามลําดับ เนื่องจากในปท่ีผานมา

สหกรณไมไดลงทุนในสินทรัพยขนาดใหญเพ่ิม มีเพียงครุภัณฑคอมพิวเตอร 8 แสนบาท เทานั้น สวนใหญจึงเปนการใช

สินทรัพยเกาในการดําเนินงาน สวน ROE ท่ีเพ่ิมข้ึนประกอบกับ P/E ลงลงจาก 12.82 เปน 11.66 เนื่องจากกําไรท่ี

เพ่ิมข้ึนและนโยบายการจํากัดการถือทุนเรือนหุนจากนายทุนตามท่ีกลาวในขอ 4 การท่ี P/E ลดลงเหลือ 11.66 

หมายความวา สมาชิกผูถือหุนจะไดรับผลตอบแทนจนคืนทุน (Break Even Point) ในปท่ี 11.66 

8) กระแสเงินสดในป 62 ลดลงจากปกอน 526 ลานบาท (สุทธิเงินสดลดลงในปปจจุบัน 229 ลานบาท) 

เนื่องจากกิจกรรมดําเนินงาน ลดลง 68 ลานบาท กิจกรรมลงทุน ลดลง 47 ลานบาท และกิจกรรมจัดหาเงินลดลง 

409 ลานบาท เนื่องมาจากนโยบายการปรับโครงสรางทางการเงินครั้งใหญและการแกปญหาตางๆ ของสหกรณ เชน 

ปญหาเงินฝากสมาชิกสมทบท่ีไมเขาหลักเกณฑ บัญชีเงินฝากลักษณะตัวแทน นายทุนถือทุนเรือนหุนจํานวนมาก 

ระมัดระวังการปลอยกูแกสมาชิกไมใหหนี้สินลนพนตัว และลดการฝากเงินและรับฝากเงินจากสหกรณอ่ืน เปนตน 

9) การจัดสรรกําไรในป 62 คณะกรรมการดําเนินการมีมติใหจายเงินปนผล 5.4% เปนเงิน 124.76 

ลานบาท และเฉลี่ยคืน 14.25% เปนเงิน 50.72 ลานบาท รวมคืนแกสมาชิกเปนเงิน 175 ลานบาท มากท่ีสุดเปน

ประวัติการณ โดยไมมีการตั้งทุนประชาสัมพันธ ทุนพัฒนาสหกรณ และทุนเพ่ือจัดตั้งสํานักงาน มาตลอด 2 ป         

เพ่ือปองกันปญหาจากความเสี่ยงดานทุจริต หรือนําเงินไปใชจายเพียงแคผลประโยชนภายในสํานักงานสหกรณ หรือ

นําไปใชจายเพ่ือการสวนตัว ซ่ึงเปนการแสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญ ดูแลชวยเหลือ และใหเกียรติสมาชิกท่ีเปน

กําลังพลชั้นผูนอยอยางแทจริง              
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3. บทสรุป 

ระหวางวาระ 1 ป ผูตรวจสอบกิจการไดเขารวมประชุมคณะกรรมการอํานวยการและคณะกรรมการ

ดําเนินการเกือบทุกครั้งหากไมติดภารกิจของกรมยุทธการทหาร ผูตรวจสอบกิจการไดสังเกตเห็นถึงความตั้งใจจริงของ

คณะกรรมการดําเนินการ ผูจัดการ และเจาหนาท่ีทุกทาน ในการชวยเหลือแกปญหาใหสมาชิกมีความเปนอยูท่ีดีข้ึน 

ประเด็นสําคัญท่ีผูตรวจสอบกิจการไดรับทราบจากสมาชิกอยางตอเนื่อง คือ คณะกรรมการชุดนี้ปลอยกูยาก ทําให

สมาชิกหันไปกูเงินนอกระบบ ซ่ึงผูตรวจสอบกิจการไดเนนย้ําปญหานี้แกคณะกรรมการบอยครั้ง จนกระท่ัง

คณะกรรมการมีมติใหเงินกูฉุกเฉินไมเกิน 30,000.- บาท ใหหัวหนานายทหารการเงินหนวยหรือผูรับมอบอํานาจ 

สามารถลงนามเห็นชอบแทนหัวหนาสวนราชการได ซ่ึงท้ังหมดเปนไปตามท่ีกฎหมายบังคับใหหัวหนาสวนราชการตอง

กํากับดูแลสมาชิก   

การแกปญหาเฉพาะหนาของสมาชิกดวยวิธีท่ีผิดโดยการกูวน เปนเรื่องท่ีคณะกรรมการและผูตรวจสอบ

กิจการหนักใจและเห็นใจสมาชิกท่ีสุด ผูตรวจสอบกิจการเปนผูอยูตรงกลางระหวางคณะกรรมการกับสมาชิก ซ่ึงมี

ความอิสระและเท่ียงธรรมสามารถเชื่อม่ันได ขอแจงกับสมาชิกวาคณะกรรมการจําเปนตองมีนโยบายระมัดระวัง    

การปลอยกู ไมใหเงินเดือนเหลือต่ํากวาท่ีกําหนด เพ่ือใหสมาชิกมีเงินเหลือเงินไวดํารงชีพและดูแลครอบครัว โดยมี   

การสัมภาษณกอนใหกู มีการกําหนดวงเงินกูตามระยะเวลารับราชการ มีการจัดประชุมใหความรูเก่ียวกับบริหาร

จัดการการเงินสวนบุคคล มีการทําประกันชีวิตและประกันผูคํ้า มีการลดดอกเบี้ย รวมท้ังมีการใหสมาชิกกูเพ่ือปรับ

โครงสรางหนี้หรือปรับฐานเงินเดือน เพ่ือหวังชวยใหสมาชิกหลุดพนจากวังวนแหงหนี้ท่ีไมวันหมด และเกษียณอายุ

ราชการอยางมีความสุขมีเงินออม  

ปญหารองลงมา คือ ปญหาความม่ันคงของสหกรณ และการปฏิบัติตามกฎหมายท่ีมีความเขมงวดมากข้ึน 

คณะกรรมการจึงมีนโยบายตางๆ ในการปรับโครงสรางทางการเงินของสหกรณ และการแกไขปญหาความไมยุติธรรม

ของนายทุนท่ีเอารัดเอาเปรียบสมาชิกชั้นผูนอย ท่ีนําเงินมาฝากจํานวนมากทําใหสหกรณแบกภาระดอกเบี้ยจาย ทําให

กําไรท่ีจะปนผลหรือเฉลี่ยคืนแกสมาชิกชั้นผูนอยไดรับนอยลง หรือสะสมทุนเรือนหุนจํานวนมาก ทําใหการหารปนผล

ไปกระจุกตัวท่ีนายทุน และการท่ีนายทุนเขามาฝากเงินหรือถือหุนจํานวนมากยอมเสี่ยงตอความม่ันคงของสหกรณ 

หากนายทุนเหลานั้นถอนเงินกะทันหัน เหลานี้ลวนเปนปญหาท่ีทาทายความสามารถของคณะกรรมการท้ังสิ้น  

ปญหาดานกฎหมายใหมท่ีกําลังจะประกาศใช ธนาคารแหงประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในการเขามา

เก่ียวของกับสหกรณอยางมาก เชน การกําหนดใหแจงขอมูลการกูเงินของสมาชิกแกเครดิตบูโร การกําหนดจํานวน

งวดการผอนชําระเงินกู การกําหนดใหผูกูตองดํารงเงินเดือนคงเหลือข้ันต่ํา ฯลฯ คณะกรรมการจึงจําเปนตองปรับปรุง

ระเบียบของสหกรณใหสอดคลองกับกฎหมายดังกลาว 
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Creative Accounting Network Group (1999) Co., Ltd. 

We give high quality services and create values to your business. 
 

 

Creative Accounting Network Group (1999) Co., Ltd. 
55/518 Muangthong 5 Soi 2/2, Chaengwattana 33, Pak Kret District, Nonthaburi 11120 

Mobile / Line 061 989 4519, 065 395 5191 Line ID : itanan.cando 

e-mail : itanancando@gmail.com, thitimaauditor@gmail.com 

Facebook Page : CreativeAccountingAcademy  

ผลการทํางานระหวาง 1 ป ของคณะกรรมการชุดนี้ ผูตรวจสอบกิจการขอใหความเชื่อม่ันแกสมาชิกไดวา   

ทุกทานทําเพ่ือประโยชนสวนรวมอยางแทจริง ณ โอกาสนี้ผูตรวจสอบกิจการขอขอบพระคุณคะแนนเสียงจากสมาชิก

ทุกทานท่ีไววางใจเลือกตั้งใหมาปฏิบัติหนาท่ีอันทรงเกียรตินี้ สําหรับในปงบประมาณ 2563 ผูตรวจสอบกิจการ        

ติดภารกิจของหนวยท่ีคอนขางรัดตัว จึงกราบขออภัยท่ีไมสามารถลงสมัครเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการตอเนื่อง    

ไดตามกระแสสมาชิกเรียกรอง หากสถานการณเหมาะสมในโอกาสหนาผูตรวจสอบกิจการขอสัญญาวาจะกลับมา

ชวยเหลือสอดสองดูแลผลประโยชนของสมาชิก สหกรณกองบัญชาการกองทัพไทย จํากัด ซ่ึงเปนกําลังพลของ

กองบัญชาการกองทัพไทย อยางเต็มท่ีอีกครั้ง ดังคํากลาวท่ีวา “สหกรณคือแหลงสวัสดิการท่ีดีของกําลังพล”  

 

  ขอแสดงความนับถือ 

      

 พันโท 

 (อิฐนันท  ปุรณะพรรค) 

 ผูตรวจสอบกิจการ  

 สหกรณออมทรัพยกองบัญชาการกองทัพไทย จํากัด 
 ผูตรวจสอบภายในรับอนุญาตของไทย (CPIAT) 

 ผูตรวจสอบอิสระในโครงการแนวรวมตอตานการทุจริต (IA-CAC) 

  

- รับทราบและเห็นชอบใหเผยแพร 

  

  พลโท 
 

 (วิชา  ไผเกาะ) 

 ประธานกรรมการดําเนินการ 

 สหกรณออมทรัพยกองบัญชาการกองทัพไทย จํากัด  

 

หมายเหตุ   

กฎบัตรของผูตรวจสอบกิจการ แผนการตรวจสอบกิจการ  

รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ประจําเดือน และ ประจําป  

สามารถ Download ไดทาง QR code  
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