
 

รายงานผลการตรวจสอบบัญชี 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยยาซากแิละในเครือ จํากดั  

จังหวดัสมุทรปราการ 

สําหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ตุลาคม 2560 
 

เสนอ นายทะเบียนสหกรณ์ 

 ตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์ไดแ้ต่งตั้งให้ขา้พเจา้เป็นผูส้อบบญัชี สหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยยาซากิและในเครือ 
จาํกดั สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 นั้น ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบและแสดงความเห็นในรายงานของผูส้อบบญัชี
อยา่งไม่มีเง่ือนไขตามรายงาน ลงวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2560 ทั้งน้ีขา้พเจา้ขอรายงานผลการตรวจสอบบญัชีในเร่ือง       
ท่ีสาํคญั ดงัต่อไปน้ี 

1. ข้อสังเกตจากการตรวจสอบ 

 1.1 การควบคุมภายใน 

 1.1.1 การปฏิบัติตามกฎหมายเกีย่วข้อง 

 โดยรวมสหกรณ์ฯ มีการปฏิบติังานเป็นไปตาม กฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ประกาศ คาํสั่ง คาํแนะนาํ 
แนวปฏิบติัของทั้งนายทะเบียนสหกรณ์ กรมตรวจบญัชีสหกรณ์ และกฎหมายอ่ืน ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํเนินงานของ
สหกรณ์ฯ อยา่งเคร่งครัด ยกเว้น ในเร่ืองการปล่อยสินเช่ือ (การใหเ้งินกูแ้ก่สมาชิก) ของสัญญาเงินกูส้ามญั โดยจากการ
สุ่มตรวจสอบคาํขอกูแ้ละหนงัสือสัญญาเงินกูส้ามญั พร้อมทั้งเอกสารสาํคญัประกอบการขอกูก้บัรายงานการจ่ายเงินกู้
สามญัในระหว่างปี พบว่า การปล่อยเงินกูส้ามญัเป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์ฯ ว่าดว้ยการให้เงินกูแ้ก่สมาชิกและ
ดอกเบ้ียเงินกู ้พ.ศ. 2559 คร้ังท่ี 10/2559 เม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2559 ขอ้ 3 เร่ืองเงินกูส้ามญั ตอ้งชาํระให้แลว้เสร็จ 
ภายใน 150 งวด  

 แต่อย่างไรก็ตาม การปล่อยเงินกูด้งักล่าวยงัไม่เป็นไปตามหนงัสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ท่ี กษ 1115/4101 
ลงวนัท่ี 21 เมษายน 2558 ว่าดว้ยเร่ือง คาํแนะนาํเก่ียวกบัการกาํหนดงวดชาํระหน้ีเงินกูข้องสหกรณ์ออมทรัพยแ์ละ
สหกรณ์เครดิตยูเน่ียน ขอ้ 2 เร่ืองเงินกูส้ามญั วิธีท่ี 3 แบบท่ี 3 ระบุว่าถา้สหกรณ์ฯ มีแหล่งเงินลงทุนภายในสหกรณ์
มากกว่าร้อยละ 85 ให้ขยายงวดชาํระไดอี้กร้อยละ 20 จากเดิมปกติ 120 งวด เป็น 144 งวด เพื่อลดความเส่ียงจากการ
ปล่อยเงินกู ้
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 ข้อเสนอแนะ 

 สหกรณ์ฯ ควรพิจารณาปรับเปล่ียนระเบียบของสหกรณ์ฯ  เพื่อให้เป็นไปตามคําแนะนําของ            
กรมส่งเสริมสหกรณ์ดงักล่าว ซ่ึงจะช่วยลดความเส่ียงจากการปล่อยกูด้งักล่าว และป้องกนัความเสียหายท่ีอาจ
เกิดข้ึนต่อสมาชิกส่วนรวม ทั้งน้ีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สหกรณ์ฯ ซ่ึงปัจจุบนัสหกรณ์ฯ อยูร่ะหว่างพิจารณา
ดาํเนินการแกไ้ข 

 1.1.2 การแบ่งแยกหน้าทีข่องสหกรณ์ฯ 

 สหกรณ์ฯ มีการจดัแบ่งส่วนงานและกาํหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบของพนักงานไวเ้หมาะสมรัดกุม
สอดคลอ้งกบัหลกัการควบคุมภายในท่ีดี มีผูจ้ดัการคอยควบคุมดูแลการปฏิบติังานภายใตก้ารบริหารงานของ
คณะกรรมการดาํเนินการ พนกังานมีความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งเหมาะสม  

 1.1.3 ความรู้ความสามารถของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ และฝ่ายจัดการของสหกรณ์ฯ  

 1) คณะกรรมการดาํเนินการของสหกรณ์ฯ เป็นบุคคลผูไ้ดรั้บการเลือกตั้งจากสมาชิก ซ่ึงมีคุณสมบติั
และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามระเบียบของสหกรณ์ฯ โดยในระหว่างปีไดมี้การจดัประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ
ของสหกรณ์ฯ อยา่งสมํ่าเสมอ ทาํให้ผลการดาํเนินงานของสหกรณ์ฯ โดยรวมเป็นไปตามเป้าหมายท่ีไดว้างไวแ้ละ
อยู่บนบรรทดัฐานของความพอใจของมวลสมาชิกเป็นท่ีตั้ ง ย่อมแสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการดาํเนินการของ 
สหกรณ์ฯ นั้นมีความรู้และความสามารถเพียงพอต่อการปฏิบติังาน  

 2) ฝ่ายจดัการของสหกรณ์ฯ ผูป้ฏิบติัหน้าท่ีแต่ละส่วนงานนั้นมีความรู้และความสามารถเฉพาะทาง 
ซ่ึงตรงตามแต่ละส่วนงาน 

 1.1.4 การจัดทาํบัญชีและรายงานทางการเงิน 

 โดยรวมสหกรณ์ฯ จัดทําบัญชีตามระเบียบท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กําหนด รวมถึงเป็นไปตาม
พระราชบญัญติัสหกรณ์ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 และเป็นไปตามกาํหนดเวลาท่ีกฎหมายกาํหนด โดยมี
ระบบบญัชีท่ีเหมาะสมกบัธุรกิจของสหกรณ์ฯ การจดัทาํบญัชี และทะเบียนคุมต่างๆ เรียบร้อยเป็นปัจจุบนั มีเอกสาร
หลกัฐานประกอบการบนัทึกบญัชีโดยรวมครบถว้น มีการจดัทาํงบการเงินตามรูปแบบงบการเงินท่ีระบุใน
หนังสือกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ท่ี กษ 0404/1160 ลงวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2557 และผลการประเมินการปฏิบติั
ตามมาตรฐานการบญัชีของสหกรณ์ฯ โดยรวมอยูใ่นระดบัดี 
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 นอกจากน้ีคณะผูส้อบบญัชีไดเ้ขา้ตรวจสอบระหว่างปีของ สหกรณ์ออมทรัพยไ์ทยยาซากิและในเครือ 
จาํกดั สาํหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ตุลาคม 2560 ซ่ึงไดท้าํการตรวจสอบการปฏิบติังานของสหกรณ์ฯ และ
ความเส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึน ซ่ึงโดยรวมสหกรณ์ฯ มีการปฏิบัติงานและบริหารความเส่ียงอย่างเหมาะสม ทั้ งน้ี
รายละเอียดของการตรวจสอบบญัชีระหว่างปีและขอ้เสนอแนะท่ีตรวจพบขา้งตน้ทางคณะผูส้อบบญัชีไดอ้ธิบายไว้
ตามรายงานผลการตรวจสอบบญัชีระหวา่งปีฉบบั เลขท่ี สส.119/2560 ลงวนัท่ี 22 มีนาคม 2560 และรายงานผลการ
ตรวจสอบบญัชีระหวา่งปี เลขท่ี สส.250/2560 ลงวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2560 ท่ีไดเ้สนอต่อคณะกรรมการของสหกรณ์ฯ 

1.2 การปฏิบัติทีข่ัดแย้งทางผลประโยชน์ บุคคลและกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 จากการสอบทานการปฏิบติัท่ีขดัแยง้ทางผลประโยชน์ (Conflict of interest) ของบุคคลและกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัของสหกรณ์ฯ พบวา่ โดยรวมสหกรณ์ฯ ไม่มีเหตุการณ์การปฏิบติัท่ีขดัแยง้ทางผลประโยชน์ จากบุคคล
และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

2. ความเส่ียงทีอ่าจเกดิขึน้ 

  2.1 ความเส่ียงด้านเครดิต 

 1) สหกรณ์ฯ ไม่มีนโยบายการใหสิ้นเช่ือแก่คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ฯ และเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯ 
ท่ีอาจทาํใหเ้ช่ือไดว้า่เป็นการเอ้ือประโยชน์แก่คณะกรรมการดาํเนินการสหกรณ์ฯ และเจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ฯ 

 2) สหกรณ์ฯ ไม่มีนโยบายการให้สินเช่ือแก่สหกรณ์อ่ืนเกินกว่าอตัราท่ีกาํหนด โดยไม่มีหลกัประกนั
หรือหลกัประกนัไม่คุม้มูลหน้ี 

 3) จากการพิจารณาความสามารถในการชาํระหน้ีของลูกหน้ีโดยพิจารณาตามหลกัเกณฑก์ารจ่ายเงินกู้
แก่สมาชิกของสหกรณ์ฯ พบวา่ ลูกหน้ีส่วนใหญ่ยงัคงมีความสามารถในการชาํระหน้ีไดอ้ยา่งเหมาะสม (ถา้อายขุอง
สมาชิกผูกู้ม้ากกว่า 70 หรือ ส่งเงินชาํระหน้ีไดจ้นถึงอายเุกิน 70 ปี ให้ระบุดว้ยว่าเกิน) การให้สินเช่ือมีการกาํหนด
จาํนวนงวดในการชาํระหน้ีท่ีเป็นไปอย่างเหมาะสม การติดตามหน้ีโดยคณะกรรมการเป็นไปอย่างใกลชิ้ด โดย
สหกรณ์ฯ จะไม่อนุญาตให้มีการปรับโครงสร้างหน้ีโดยไม่จาํเป็น นอกจากน้ีสหกรณ์ฯ มีการตั้งค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะ
สูญเป็นไปตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนด 

 4) สหกรณ์ฯ มีอตัราส่วนวดัความสามารถในการก่อหน้ีปีปัจจุบนั 0.12 เท่า ปีก่อน 0.13 ซ่ึงลดลงจากปี 
ก่อน 0.01 เท่า ซ่ึงโดยรวมถือวา่สหกรณ์ฯ ยงัมีความสามารถในการชาํระหน้ีในระดบัท่ีเหมาะสม 

 5) สหกรณ์ฯ ไม่มีนโยบายกูย้ืมเงินระยะสั้นจากภายนอก เพื่อมาจ่ายเงินกูร้ะยะยาวให้แก่สมาชิก หรือ   
สหกรณ์อ่ืน 
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2.2  ความเส่ียงด้านสภาพคล่อง 
 สหกรณ์ฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่องปีปัจจุบนั 0.03 เท่า ปีก่อน 0.02 ซ่ึงเท่ากบัปีก่อน แสดงให้เห็นว่า 
สหกรณ์ฯ มีการรักษาสภาพคล่องไวไ้ดใ้นระดบัท่ีคงท่ีแต่ยงัค่อนขา้งนอ้ย ดงันั้น สหกรณ์ฯ ควรมีการกาํหนดกลยทุธ์ 
และวางแผนเพ่ือรักษาระดบัปริมาณเงินสดและเงินฝากธนาคารท่ีมีสภาพคล่องใหอ้ยูใ่นเกณฑท่ี์เหมาะสม 

 2.3 ความเส่ียงด้านเงินลงทุนของสหกรณ์ฯ 
 จากการตรวจสอบการลงทุนของสหกรณ์ฯ พบว่า โดยรวมมีการลงทุนเป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง  
และลงทุนในหลกัทรัพยต์ามท่ีนายทะเบียนสหกรณ์กาํหนดไวอ้ยา่งเหมาะสม 

3. เร่ืองอืน่ๆ 
 3.1 นโยบายและกฎหมายใหม่จากนายทะเบียนสหกรณ์ 
               หน่วยงานกาํกบัดูแลไดมี้แนวนโยบายต่างๆ ออกมาเป็นระยะ เช่น กาํหนดให้สหกรณ์ฯ กาํหนดอตัรา
ดอกเบ้ียเงินรับฝากจากสมาชิกไม่เกินร้อยละ 4.5 (ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เร่ืองกาํหนดอตัราดอกเบ้ียเงินรับฝาก
ของสหกรณ์ ฉบบัท่ี 2) รวมถึงการกาํหนดให้สหกรณ์ฯ นาํเงินไปฝากหรือให้กูแ้ก่สหกรณ์อ่ืนใดไดไ้ม่เกิน ร้อยละ 10 
ของทุนเรือนหุ้นและทุนสํารองของสหกรณ์ฯ เพื่อเป็นการลดความเส่ียงต่อทั้ งสหกรณ์ฯ และสมาชิก อีกทั้ งยงั
กาํหนดให้สหกรณ์ฯ ต้องนําส่งงบการเงินอย่างย่อทุกเดือน ซ่ึงทางสํานักงานฯ ได้เคยเสนอแนะสหกรณ์ฯ แล้ว         
ตามหนงัสือท่ี สส.285/2560 ลงวนัท่ี 9 สิงหาคม 2560 ดงันั้นจึงขอให้สหกรณ์ฯ ดาํเนินการตามขอ้กาํหนดดงักล่าว  
อยา่งต่อเน่ืองและเหมาะสม เพื่อมิใหก้ระทบต่อความสามารถในการดาํรงอยูข่องสหกรณ์ฯ รวมถึงติดตามข่าวสารและ
กฎระเบียบใหม่ๆ ท่ีจะมีเพิ่มเติมในอนาคต เพื่อให้การปฏิบติังานของสหกรณ์ฯ เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ         
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.2 การจัดส่งรายงานข้อมูลทางการเงินเพือ่ติดตามคุณภาพและสถานะสินทรัพย์/หนีสิ้น 
      ตามคาํสั่งนายทะเบียนท่ี 15/2560 ลงวนัท่ี 7 สิงหาคม 2560 กาํหนดให้สหกรณ์ออมทรัพยแ์ละชุมนุม
สหกรณ์ออมทรัพยท่ี์มีสินทรัพยต์ั้งแต่ 5,000 ลา้นบาทข้ึนไปจดัส่งรายงานขอ้มูลทางการเงินประจาํเดือนเพ่ือติดตาม
คุณภาพและสถานะสินทรัพย/์หน้ีสินของสหกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยแบบรายงาน (1) รายละเอียดการลงทุนในหลกัทรัพย ์
(2) ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มื (3) ลูกหน้ีเงินใหกู้ย้มืรายใหญ่ 20 รายแรก (4) เงินกูย้มื (5) เจา้หน้ีเงินกูย้มืรายใหญ่ 50 รายแรก  
(6) ผูฝ้ากเงินรายใหญ่ 50 รายแรก (7) สถานะสภาพคล่องสุทธิ (8) การดาํรงสินทรัพยส์ภาพคล่องโดยใหร้ายงานภายใน 
20 วนั นบัแต่วนัส้ินเดือน โดยแบบรายงาน (1) , (3) - (6) , (8) ใหเ้ร่ิมเกบ็ขอ้มูลยอ้นหลงั ณ วนัท่ี 31 กรกฎาคม 2560 
และรายงานขอ้มูลคร้ังแรกภายในวนัท่ี 20 สิงหาคม 2560 สาํหรับแบบรายงาน (2) , (7) ใหเ้ร่ิมจดัเก็บขอ้มูลคร้ังแรก ณ 
วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และรายงานขอ้มูลคร้ังแรกภายในวนัท่ี 20 ตุลาคม 2560 ทั้งน้ีเพื่อให้การกาํกบัดูแลมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ดงันั้น ขอให้สหกรณ์ฯ จดัส่งขอ้มูลดงักล่าวอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในการ
บริหารจดัการและประเมินความเส่ียงของสหกรณ์ฯ 
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ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ในการจดัทาํรายงานขอ้มูลทางการเงินของสหกรณ์ฯ ใหถู้กตอ้งและครบถว้นและเพื่อให้
สหกรณ์ฯ มีระยะเวลาในการพฒันาโปรแกรมฐานขอ้มูลให้มีขอ้มูลท่ีรองรับการรายงานตามแบบรายงานดังกล่าว          
ทางราชการ จึงขยายเวลาใหส้หกรณ์ท่ีเขา้ข่ายดงักล่าว รายงานขอ้มูลคร้ังแรก ตามแบบรายงานท่ี (1) - (8) ภายใน วนัท่ี      
30 ตุลาคม 2560 โดยในคร้ังแรกให้จดัเก็บขอ้มูลยอ้นหลงั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ทั้งน้ีเพื่อให้การกาํกบัดูแลมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน ตามคาํสั่งนายทะเบียนท่ี 16/2560 ลงวนัท่ี 17 สิงหาคม 2560 และหนงัสือกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ท่ี กษ 1115/8800 ลงวนัท่ีวนัเดียวกนั 

 

                                                                         
  (นางสุคนธ์  ฤทธิโรจน)์ 

    ผูส้อบบญัชี 
 

 

48 อาคารธนาเพลส ชั้น 2 ซอยจรัญสนิทวงศ ์34 ถนนจรัญสนิทวงศ ์
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกนอ้ย กรุงเทพมหานคร 10700 
โทร. 02 434 9999 

วนัท่ี  15  พฤศจิกายน  2560  
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