
รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณแท็กซ่ีสุวรรณภูมิ  จํากัด 

ประจําเดือน มีนาคม 2555 

 
เรียน    คณะกรรมการดําเนินการสหกรณแท็กซี่สุวรรณภูมิ จํากัด 
 

        ขาพเจาไดเขาตรวจสอบกิจการของสหกรณ ฯ ประจําเดือน มีนาคม 2555 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555   และ
ขอเสนอผลการตรวจสอบงบการเงินโดยสรุปดังนี้ 
 

1.  วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
                1.1  เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชี    และการควบคุมการเงิน 
 1.2  เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินงาน 
 1.3  เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม  พ.ร.บ.สหกรณ  ระเบียบ  ขอบังคับ  และมติที่ประชุม 
 

2.  ขอบเขตการตรวจสอบ 
2.1  ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสาร  หลักฐาน 

 2.2  ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบ  และขอบังคับของสหกรณ 
 2.3  ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค  ขอบังคับ  ระเบียบ  และมติของที่ประชุม 
 2.4  ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงาน  และงบประมาณที่กําหนดไว 
 

3.  ผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะ 
3.1   ผลการดําเนินงาน 
        3.1.1  ดานสมาชิก   

โดยสรุปจํานวนสมาชิกของสหกรณ ณ.วันที่ 31 มีนาคม 2555  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 

รายละเอียด 

 
ประมาณการ 
สําหรับ 
ป 2555 

 

จํานวน 
สะสมจริง 
ม.ค.55- 
มี.ค.55 

 

จํานวน 
สะสมจริง 
ม.ค.54- 
มี.ค.54 

มี.ค.2555 มี.ค.2554 

สมาชิกยกมาจากงวดบัญชีกอน 3,690 คน 3,690 คน 3,540 คน 3,774 คน 3,592 คน 
สมาชิกลาออกระหวางงวดบัญชี - 40 คน 15 คน 40 คน 15 คน 
สมาชิกถึงแกกรรมระหวางงวดบัญชี - - 1 คน - - 
สมาชิกเขาใหมระหวางงวดบัญชี 400 คน 147 คน 89 คน 63 คน 36 คน 
สมาชิกยกไปงวดบัญชีถัดไป 4,090 คน 3,797 คน 3,613 คน 3,797 คน 3,613 คน 



        3.1.2  ดานการดําเนินงาน  
                             โดยสรุป ณ.วันที่ 31 มีนาคม 2555   สหกรณมีผลการดําเนินงานดังนี้ 
   

รายละเอียด 

ประมาณการ 
สําหรับ 
ป 2555 

 

จํานวนสะสมจริง 
ม.ค.-มี.ค.2555 

จํานวนสะสมจริง 
ม.ค.-มี.ค.2554 

มี.ค.2555 มี.ค.2554 

สินทรัพยหมุนเวียน -   32,015,773.56 บาท 28,175,228.36 บาท 
สินทรัพยไมหมุนเวียน -   7,389,664.07 บาท 7,240,580.67 บาท 
หนี้สินหมุนเวียน -   2,341,328.70 บาท 1,889,229.87 บาท 
หนี้สินไมหมุนเวียน -   5,500.00 บาท - 
ทุนเรือนหุน 20,757,450.00 บาท   19,311,950.00 บาท 18,390,950.00 บาท 
ทุนสํารองเพื่อการดําเนินงาน -   8,469,490.54 บาท 7,277,066.42 บาท 
ทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบ -   8,340,385.97 บาท 6,733,112.17 บาท 
รายไดจากการดําเนินงาน 7,730,000.00 บาท 1,816,253.53 บาท 1,792,938.09 บาท 830,076.87 บาท   862,069.57 บาท 

คาใชจายจากการดําเนินงาน 4,422,400.00 บาท 879,471.11 บาท 667,487.52 บาท 338,175.42 บาท 237,867.06 บาท 
คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยสิน 100,000.00 บาท     
กําไรสุทธิ 3,207,600.00 บาท 932,782.42 บาท 1,125,450.57 บาท 491,901.45 บาท 624,202.51 บาท 
คิดเปนเปอรเซ็นตจากเงินลงทุน 15.45 % 4.85 % 6.12 % 2.55 % 3.39 % 
หรือ 1.55 บาทตอหุน 0.48 บาทตอหุน 0.61 บาทตอหุน 0.25 บาทตอหุน 0.34 บาทตอหุน 

 
            ประมาณการทุนเรือนหุนคํานวณจาก 
  ทุนเรือนหุนยกมาจากวันที่ 31 ธันวาคม 2554  จํานวนเงิน 18,757,450.00   บาท 
  ประมาณการสมาชิกเขาใหม ป 2555 = 400 คน  จํานวนเงิน   2,000,000.00   บาท 

 ทุนเรือนหุนตามประมาณการ   จํานวนเงิน 20,757,450.00   บาท 
 
        3.1.3  ปริมาณธุรกิจ   
 
 
 
 
 
 
เมื่อเปรียบเทียบไตรมาสที่ 1 ของป 2554 จะเห็นไดวาการเติบโตทางธุรกิจของสหกรณ มีเปอรเซ็นตติดลบ เนื่องมาจาก 

ป 2554 สหกรณมีการพิจารณาใหสินเชื่อกับสมาชิกในสวนของเงินกูพิเศษในเดือน มีนาคม 2554 คิดเปนจํานวน 8 ราย ในวงเงิน 
5,000,000.00 บาท สําหรับ เดือนมีนาคม 2555 ไดใหสินเชื่อกับสมาชิกจํานวน 3 ราย ในวงเงิน 1,950,000.00 บาท 

 
 
 

รายละเอียด ม.ค-มี.ค.2554 ม.ค.-มี.ค.2555 การเติบโตทางธุรกิจ คิดเปน % 
ปริมาณธุรกิจเงินกู 5,319,100.00 บาท 2,270,000.00 บาท   
ปริมาณธุรกิจบริการ 1,081,318.18 บาท 1,095,522.34 บาท   
รวมปริมาณธุรกิจ 6,400,418.18 บาท 3,365,522.34 บาท - 3,034,895.84 บาท - 47.417 % 



แผนการดําเนินงานของสหกรณ ซึ่งไดนําเสนอใหกับที่ประชุมใหญประจําป 2555 พิจารณาอนุมัติ นั้น  ทางสหกรณ ได
ดําเนินการตามแผนงานที่นําเสนอ ดังมีรายละเอียด ณ.วันที่ 31 มีนาคม 2555 ดังนี้ 

 
 
3.2  วิธีการตรวจสอบ 

         3.2.1  ตรวจดูเอกสารหลักฐานตาง ๆ  เชน  ใบเสร็จรับเงิน   หนังสือสัญญากู   รายงานการประชุม  ระเบียบ
ขอบังคับตาง ๆ 
         3.2.2  ตรวจสอบนับเงินสดคงเหลอื  หลักฐานแทนตัว  เชน  พัสดุคงเหลือ 
         3.2.3  ตรวจสอบการคํานวณการผานรายการทางบัญชี  การบันทึกบัญชีโดยวิธีสุม  การยืนยันยอด     การวิเคราะห  
การเปรียบเทียบ 
         3.2.4  ตรวจสอบใบสําคัญรบั  -  จาย  โดยวิธีสุม  
         3.2.5  การตรวจสอบการปฏิบัติงาน  โดยการสังเกต  และการสอบถาม 

 
3.3  ดานบัญชี 

3.3.1        เอกสารหลักฐานประกอบการลงบัญชีมีครบ 
3.3.2        การจัดทําบัญชียอยและทะเบียนตาง ๆถูกตองตรงตามบัญชีคุมยอด 
3.3.3        มีการปรับปรุงบันทึกบัญชี ณ. วันสิ้นป ตามเกณฑเงินคงคาง 
3.3.4 มีการบันทึกบัญชีต้ังสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากรายไดบริการที่ยังคงคางรับอยู  โดยพิจารณา 
 ถึงความเพียงพอในความเสี่ยงอันอาจเกิดขึ้น  

 
 
 
 

ที่ ช่ือแผนงาน รายละเอียดแผนงาน ความคาดหมาย แผนงานที่ทําได 
1 แผนการรับสมาชิก -รับสมาชิกเพิ่ม 400 คน  147 คน 
2 แผนการระดมทุน -เงินถือหุนเพิ่ม 2,000,000.00 บาท 554,500.00 บาท 
3 แผนการดําเนินธุรกิจสินเชื่อ 

3.1 – การจายเงินกูแกสมาชิก 
 
3.2 – การรับชําระดอกเบี้ย 

- เงินกูระยะสั้น 
- เงินกูระยะปานกลาง 
- เงินกูพิเศษ(ระยะยาว) 
- ดอกเบี้ยคางชําระ 
- ดอกเบี้ยพึงชําระ 

500,000.00 บาท 
700,000.00 บาท 

12,000,000.00 บาท 
120,000.00 บาท 

1,500,000.00 บาท 

170,000.00 บาท 
150,000.00 บาท 

1,950,000.00 บาท   
100,995.25 บาท 
330,653.16 บาท 

4 แผนการดําเนินธุรกิจบริการ 
4.1 – การเพิ่มรถแท็กซี่ 
4.2 – การรับชําระคาเขารวมเดินรถ 

 
- รับการเขารวมเดินรถใหม 
- คาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับ 
- คาเขารวมเดินรถรายเดือนพึงชําระ 

 
400 คัน 

2,500 คน 
3,000 คน 

 
149 คัน 

1,722 คน 
 1,871 คน 



3.4 ดานการเงิน 
เงินสดคงเหลือในมือ 

จากการตรวจนับเงินสดคงเหลือ  หลักฐานแทนตัวเงินกับสมุดเงินสดรับ-จาย ประจําวัน   ปรากฏวา ณ.วันที่ 31 มีนาคม 
2555   มียอดเงินสดในมือ จํานวน 971.75 บาท   
                       เงินฝากธนาคาร 

       รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร ณ.วันที่ 31 มีนาคม 2555 มีดังนี้ 
      ธนาคาร ยูโอบี-กระแสรายวัน สาขายอยถนนพระรามหก                     จํานวน                  7,925.66   บาท 
      ธนาคารไทยพาณิชย–กระแสรายวัน สาขาแมกไม                                 จํานวน                68,707.00   บาท 
      ธนาคารธนชาติ–กระแสรายวัน สาขาบางขุนนนท                                 จํานวน                 1,000.00   บาท 
      ธนาคาร ธกส – ออมทรัพย สาขา จตุจักร            จํานวน                 9,089.72   บาท 
      ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพย สาขาเซ็นทรัล ปนเกลา                          จํานวน             243,430.36   บาท 
      ธนาคารยูโอบี–ออมทรัพย สาขายอยถนนพระรามหก                       จํานวน             133,818.98   บาท 
      ธนาคารออมสิน–ออมทรัพย สาขาบางพลัด                                         จํานวน               16,568.20   บาท 
      ธนาคารธนชาติ-ออมทรัพย สาขาบางขุนนนท                                       จํานวน          1,859,409.59   บาท 
      ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพยอัลตรา สาขาบางขุนนนท                       จํานวน        13,852,258.74    บาท 
      ธนาคารอิสลาม – ออมทรัพย             จํานวน       3,620.00   บาท 
      ธนาคารอิสลาม - เงินฝากประจํา                                                             จํานวน         5,000,000.00   บาท 
       รวมเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น                                                                     จํานวน       21,195,828.19   บาท 

 
3.5  ดานสินเชื่อ         

3.5.1   สหกรณ ฯ ไดใหสมาชิกกูยืมเงินประเภทเงินกูสามัญ เพื่อวัตถุประสงคในการซอมรถ หรือจัดหาอุปกรณใน
การประกอบอาชีพ อัตราดอกเบี้ย  15% ตอป   จํานวนรวมทั้งสิ้น 70 ราย ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 
ลูกหนี้เงินกูสามัญ ยกมา  1 มีนาคม 2555  (73 ราย)  จํานวน 1,655,199.20   บาท 
บวก ลูกหนี้เงินกูเพิ่ม 2 ราย     จํานวน    100,000.00   บาท 
หัก   สมาชิกปดยอดเงินกู ในเดือน มีนาคม 2555(5 ราย)  จํานวน     -  60,758.47   บาท 

  หัก   รับชําระ ในเดือน มีนาคม 2555     จํานวน - 122,201.81   บาท 
  ลูกหนี้เงินกูสามัญ ยกไป 31 มีนาคม 2555 (70 ราย)              จํานวน   1,572,238.92   บาท 
 
 ซึ่งจํานวนลูกหนี้เงินกูสามัญคงเหลือจํานวน 70 ราย  ไดมีการแบงประเภทลูกหนี้ ดังนี้ 
 ลูกหนี้เงินกูระยะสั้น 13 ราย คือการกูเงินภายในระยะเวลา 1-12 งวด      
  - ที่ครบกําหนดชําระภายในป 2555   มีจํานวน      304,590.57   บาท 
 ลูกหนี้เงินกูระยะปานกลาง 57 รายคือการกูเงินภายในระยะเวลา 1-24 งวด  
  - ที่ครบกําหนดชําระภายในป 2555   มีจํานวน   1,093,146.18   บาท 
  - ที่ครบกําหนดชําระเกินกวาป 2555   มีจํานวน      174,502.17   บาท 
 รวมลูกหนี้เงินกูสามัญ 70 ราย    มีจํานวน   1,572,238.92   บาท 



 
ณ.วันที่ 31 มีนาคม 2555 มีลูกหนี้เงินกูสามัญที่ครบกําหนดชําระแลวแตยังคงคางชําระอยู มีจํานวนทั้งสิ้น 50 ราย ดังนี้ 
  เงินตน    จํานวน   382,675.47  บาท 
  ดอกเบี้ย   จํานวน     51,579.41  บาท 
  รวมเงินตนและดอกเบี้ย จํานวน   434,254.88  บาท 
 
ลูกหนี้เงินกูสามัญในสวนของเงินตนที่คางชําระ ณ.วันที่ 31 มีนาคม 2555 คิดเปนจํานวน 24.34 % ของยอดลูกหนี้เงินกู

สามัญทั้งหมด และมีอัตราเงินตนที่ลดลงจากเดือน กุมภาพันธ 2555 จํานวน 2.82 % โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.5.2 สหกรณ ฯ ไดใหสมาชิกกูยืมเงินประเภทเงินกูพิเศษ(เงินกูระยะยาว) คงเหลือ เปนจํานวน 47 ราย เพื่อ

วัตถุประสงคในการซื้อรถยนตแท็กซี่  สําหรับเดือน  มีนาคม 2555   ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
ลูกหนี้เงินกูพิเศษยกมา 1 มีนาคม 2555 (44 ราย)                     จํานวน                      15,152,398.50   บาท 
บวก สมาชิกกูเพิ่ม จํานวน 3 ราย             จํานวน               1,950,000.00   บาท 
หัก   รับชําระงวดปกติในเดือน มีนาคม 2555             จํานวน                        - 886,040.60   บาท 
ลูกหนี้เงินกูพิเศษยกไป 31 มีนาคม 2555 (47 ราย)                   จํานวน                     16,216,357.90   บาท 

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ลูกหนี้เงินกูที่ครบกําหนดชําระภายใน ป 2555                จํานวน            9,098,259.19     บาท 
ลูกหนี้เงินกูที่ครบกําหนดชําระเกินกวา ป 2555                              จํานวน            7,118,098.71     บาท 
รวมลูกหนี้เงินกูพิเศษ 47 ราย                              จํานวน          16,216,357.90     บาท 
 

จํานวน 
งวด 

จํานวน 
สมาชิก 

จํานวน 
สัญญา 

จํานวน 
เงินตน 

จํานวน 
ดอกเบี้ย 

จํานวน 
รวม 

1 18 ราย 18 สัญญา 43,532.17 บาท 2,767.83 บาท 46,300.00 บาท 
2 10 ราย 10 สัญญา 46,571.22 บาท 4,428.78 บาท 51,000.00 บาท 
3 6 ราย 6 สัญญา 41,852.52 บาท 2,247.48 บาท 44,100.00 บาท 
5 4 ราย 4 สัญญา 44,573.79 บาท 5,426.21 บาท 50,000.00 บาท 
6 1 ราย 1 สัญญา 13,690.60 บาท 1,309.40 บาท 15,000.00 บาท 
7 1 ราย 1 สัญญา 17,203.12 บาท 296.88 บาท 17,500.00 บาท 
9 2 ราย 2 สัญญา 36,088.67 บาท 8,911.33 บาท 45,000.00 บาท 

10 1 ราย 1 สัญญา 15,979.33 บาท 20.67 บาท 16,000.00 บาท 
13 2 ราย 2 สัญญา 64,009.64 บาท 8,790.36 บาท 72,800.00 บาท 

สัญญาครบกําหนด 5 ราย 5 สัญญา 59,174.41 บาท 17,380.47 บาท 76,554.88 บาท 

รวม 50 ราย 50 สัญญา 382,675.47 บาท 51,579.41 บาท 434,254.88 บาท 



ณ.วันที่ 31 มีนาคม 2555 มีลูกหนี้เงินกูพิเศษที่ครบกําหนดชําระแลวแตยังคงคางชําระอยูจํานวน 1 งวดกับอีกบางสวน มี
จํานวนทั้งสิ้น 1 ราย ดังนี้ 

 
  เงินตน    จํานวน     22,029.25  บาท 
  ดอกเบี้ย   จํานวน           95.75  บาท 
  รวมเงินตนและดอกเบี้ย จํานวน     22,125.00  บาท 
 
ลูกหนี้เงินกูพิเศษในสวนของเงินตนที่คางชําระ ณ.วันที่ 31 มีนาคม 2555 คิดเปนจํานวน 0.14 % ของยอดลูกหนี้เงินกู

พิเศษทั้งหมด   
 

จากการตรวจสอบงบการเงิน ณ.วันที่ 31 มีนาคม 2555  พบวาลูกหนี้เงินกูที่ทางสหกรณไดต้ังสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญในสวนของเงินตนและดอกเบี้ยไวต้ังแตงวดบัญชี ป 2551 ,2552 ,2553 และ2554 นั้น  ปรากฏวา ทางสหกรณฯ สามารถเรียก
เก็บไดดังนี้ 



 
หนี้สงสัยจะสูญจํานวนขางตนที่ไดรับคืนมา สหกรณไดนําไปรวมเปนรายไดในสวนของรายไดเฉพาะธุรกิจเพื่อการ

คํานวณกําไรขาดทุนประจําเดือน มีนาคม 2555 เรียบรอยแลว  
 
3.6 ดานการลงทุน   

สหกรณยังไมไดมีการลงทุนอื่นเพิ่มเติม 
 
 
 

 

ลําดับ ช่ือสมาชิก 
เลขที่ 
สมาชิก 

จํานวน 
เงินตน 

จํานวน 
ดอกเบี้ย 

รวม 

 ลูกหนี้สามัญที่ครบตามสัญญา     
1 นายสนธิชัย  แพงมณี 3263 8,413.02 บาท 17.29 บาท 8,430.31 บาท 
2 นายกงใจ  มูลสุวรรณ 507 2,931.00 บาท  2,931.00 บาท 
3 นายชัยวัฒน  โตสมภาพ 2442 19,762.73 บาท 665.98 บาท 20,428.71 บาท 
4 นายสมคิด  สุปาณี 1749 - 2,000.00 บาท 2,000.00 บาท 

 รวมรับชําระคืนลูกหนี้ท่ีครบตามสัญญา  31,106.75 บาท 2,683.27 บาท 33,790.02 บาท 

 ลูกหนี้สามัญที่ชําระไมตรงตามกําหนด     

1 นายมนัสเทพ  หอมมาก 3697 456.25 บาท - 456.25 บาท 
2 นางวารี  ออมสิน 3309 772.05 บาท - 772.05 บาท 
3 นายพิทักษ  ไชยสันต 2945 2,994.33 บาท - 2,994.33 บาท 
4 นายสมชาย  สาริการินทร 2821 2,218.93 บาท - 2,218.93 บาท 
5 นางนราทิพย  กุลฐานวัฒน 4322 2,179.66 บาท - 2,179.66 บาท 
6 นายศักดิ์สิทธิ์  เกียงกาว 2470 6,398.37 บาท 1,149.50 บาท 7,547.87 บาท 
7 นายรุงสวัสดิ์  เปยเอย 2687 7,153.96 บาท - 7,153.96 บาท 
8 นายเจษฎา  ศิลสุวรรณ 3654 1,933.12 บาท - 1,933.12 บาท 
9 นางเอมออน  ยอดสุข 3893 539.27 บาท 1,262.09 บาท 1,801.36 บาท 

10 นายประสิทธิ์  มนทอง 1551 1,559.16 บาท - 1,559.16 บาท 

 รวมรับชําระคืนจากลูกหนี้สามัญชําระไมตรง  26,205.10 บาท 2,411.59 บาท 28,616.69 บาท 

 ลูกหนี้เงินกูพิเศษที่ชําระไมตรงตามกําหนด     
1 พล.ต.ประยูร  ดิษฐวิทย 4312 26,155.72 บาท - 26,155.72 บาท 

 รวมรับชําระคืนจากลูกหนี้พิเศษชําระไมตรง  26,155.72 บาท - 26,155.72 บาท 

 รวมทั้งหมด  83,467.57 บาท 5,094.86 บาท 88,562.43 บาท 



3.7 ดานทุน 
3.7.1 ทุนเรือนหุน  ณ.วันที่ 31 มีนาคม 2555 

สหกรณ ฯ มีทุนเรือนหุนยกมาตนเดือน          3,774 คน จํานวน 1,917,745  หุน เปนจํานวนเงิน    19,177,450.00   บาท 
ลดลงเน่ืองจากสมาชิกลาออกระหวางเดือน      -  40 คน จํานวน -   19,050  หุน เปนจํานวนเงิน       - 190,500.00   บาท 
เพิ่มขึ้นเนื่องจากสมาชิกเดิมซื้อหุนเพิ่ม                  2 คน จํานวน       1,000  หุน  เปนจํานวนเงิน     10,000.00   บาท 
เพิ่มขึ้นเนื่องจากสมาชิกเขาใหมระหวางเดือน      63 คน จํานวน     31,500  หุน เปนจํานวนเงิน         315,000.00   บาท 
สหกรณ ฯ มีทุนเรือนหุนยกไปสิ้นเดือน          3,797 คน จํานวน1,931,195  หุน เปนจํานวนเงิน    19,311,950.00   บาท 

 
3.7.2    เงินสํารองและทุนสะสม  ณ.วันที่  31 มีนาคม 2555 มีรายละเอียดดังนี้ 

 
      เงินสํารองและทุนสะสมรวมยกมา      13,740,952.39    บาท 
      หัก    เงินสํารองและทุนสะสมรวมยกไป    -16,309,876.51    บาท 
      เงินสํารองและทุนสะสมรวมเพิ่มขึ้น                                    2,568,924.12    บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ ยอดยกมา 
รายการที่ 
เพิ่มขึ้น 

รายการที่ 
ลดลง 

ยอดยกไป 

ทุนสํารอง 7,277,066.42 บาท 1,192,424.12 บาท - 8,469,490.54 บาท 
ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 1,480,000.00 บาท 70,000.00 บาท - 1,550,000.00 บาท 
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 1,293,000.00 บาท 57,000.00 บาท - 1,350,000.00 บาท 
ทุนเพื่อการศึกษาและอบรม 1,526,029.48 บาท 400,000.00 บาท 500.00 บาท 1,925,529.48 บาท 
ทุนสาธารณะประโยชน 773,960.99 บาท 450,000.00 บาท - 1,223,960.99 บาท 
ทุนสวัสดิการสมาชิก 756,660.00 บาท 200,000.00 บาท - 956,660.00 บาท 
ทุนสวัสดิการพนักงาน 634,235.50 บาท 200,000.00 บาท - 834,235.50 บาท 

รวม 13,740,952.39 บาท 2,569,424.12 บาท 500.00 บาท 16,309,876.51 บาท 



เงินทุนสํารองเละเงินทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบที่เพิ่มขึ้น จํานวน 2,568,924.12 บาท  มีรายละเอียดดังนี้ 
 
เงินทุนสํารองและเงินทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบที่เพิ่มขึ้น 
เนื่องจากการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2554 ดังที่แสดงไวตามตารางขางตน จํานวนเงิน        2,569,424.12  บาท 
หัก  เงินทุนสํารองและเงินทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบที่ลดลง 

  เนื่องจาก จายจากทุนเพื่อการศึกษาและอบรม เพื่อรวมประชุมสัมนาสหกรณ 
กาวไกลสูนานาชาติ กับกรมสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 

 มีนาคม 2555ใหกับสมาชิก 1 ทาน     จํานวนเงิน                 500.00  บาท 
  

รวมเงินทุนสํารองและเงินทุนสะสมที่เพิ่มขึ้น    จํานวนเงิน        2,568,924.12  บาท  
  
4. รายการที่ปรับปรุงและติดตามผล – ไมมี 
  
5. เร่ืองอื่นๆ    ไมมี 

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 
                                                                                                             พัทธธีรา  เลิศฤทธิระบิล 
ที่อยู  171   ถนนลาดพราววังหิน                    (นางพัทธธีรา      เลิศฤทธิระบิล) 
แขวงลาดพราว  เขตลาดพราว  กรุงเทพ ฯ              ผูตรวจสอบกิจการ 
โทร. 0-2931-7111    
วันที่เขียนรายงานการตรวจสอบ 
วันที่  23 เมษายน 2555   


