
รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณแท็กซ่ีสุวรรณภูมิ  จํากัด 

ประจําเดือน สิงหาคม 2555 

 
เรียน    คณะกรรมการดําเนินการสหกรณแท็กซี่สุวรรณภูมิ จํากัด 
 

        ขาพเจาไดเขาตรวจสอบกิจการของสหกรณ ฯ ประจําเดือน สิงหาคม 2555 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 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 สิงหาคม 2555  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 
 

รายละเอียด 

 
ประมาณ
การ 

สําหรับ 
ป 2555 

 

จํานวน 
สะสมจริง 
ม.ค.55- 
ส.ค.55 

 

จํานวน 
สะสมจริง 
ม.ค.54- 
ส.ค.54 

ส.ค.2555 ส.ค.2554 

สมาชิกยกมาจากงวดบัญชีกอน 3,690 คน 3,690 คน 3,540 คน 3,855 คน 3,652 คน 
สมาชิกลาออกระหวางงวดบัญชี - 294 คน 114 คน 60 คน 21 คน 
สมาชิกถึงแกกรรมระหวางงวด
บัญชี 

- 1 คน 1 คน 1 คน - 

สมาชิกเขาใหมระหวางงวดบัญชี 400 คน 449 คน 237 คน 50 คน 31 คน 
สมาชิกยกไปงวดบัญชีถัดไป 4,090 คน 3,844 คน 3,662 คน 3,844 คน 3,662 คน 



        3.1.2  ดานการดําเนินงาน  
                             โดยสรุป ณ.วันที่ 31 สิงหาคม 2555   สหกรณมีผลการดําเนินงานดังนี้ 
   

รายละเอียด 

ประมาณการ 
สําหรับ 
ป 2555 

 

ม.ค.-ส.ค.2555 ม.ค.-ธ.ค.2554 

ทรัพยสิน,หนี้สิน 
ป 2555  

เพิ่มขึ้น(-ลดลง) 
จาก ธ.ค.2555 

สินทรัพยหมุนเวียน - 33,584,916.08 บาท 31,544,147.71 บาท 2,040,768.37 บาท 
สินทรัพยไมหมุนเวียน - 7,389,664.07 บาท 7,389,664.07 บาท - 
หนี้สินหมุนเวียน - 1,120,342.85 บาท 1,385,923.27 บาท -265,580.52 บาท 
หนี้สินไมหมุนเวียน - 500.00 บาท 9,500.00 บาท -9,000.00 บาท 
ทุนเรือนหุน 20,757,450.00 บาท 19,585,700.00 บาท 18,757,450.00 บาท 828,250.00 บาท 
ทุนสํารองเพื่อการดําเนินงาน - 8,469,490.54 บาท 7,277,066.42 บาท 1,192,424.12 บาท 
ทุนสะสมตามขอบงัคับและระเบียบ - 8,248,305.97 บาท 6,559,085.97 บาท 1,689,220.00 บาท 
รายไดจากการดําเนินงาน 7,730,000.00 บาท 5,516,486.98 บาท 8,255,590.42 บาท - 
คาใชจายจากการดําเนินงาน 4,422,400.00 บาท 1,966,246.19 บาท 3,310,804.30 บาท - 
คาใชจายในการจัดซื้อทรัพยสิน 100,000.00 บาท - 3,442.00 บาท - 
กําไรสุทธิสะสม 3,207,600.00 บาท 3,550,240.79 บาท 4,944,786.12 บาท - 
คิดเปนเปอรเซ็นตจากเงินลงทุน 15.45 % 18.13 % 26.36 % - 
หรือ 1.55 บาทตอหุน 1.81 บาทตอหุน 2.64 บาทตอหุน - 

 
 
        3.1.3  ปริมาณธุรกิจ   
 
 
 
 
 
 
 จะเห็นไดวาการเติบโตทางธุรกิจโดยรวมของสหกรณฯในรอบ 8 เดือนเปรียบเทียบระหวาง ป 2554 กับ ป 2555 แลวมี

เปอรเซ็นตที่เพิ่มขึ้นจาก ป 2554 ซึ่งถาแยกพิจารณาเปนรายธุรกิจแลว ปริมาณธุรกิจเงินกูในป 2555 มีอัตราการเติบโตที่ลดลง 
เทากับ - 0.39 %   สําหรับปริมาณธุรกิจจากการใหบริการ ในป 2555 มีอัตราการเติบโต ที่เพิ่มขึ้น เทากับ 8.11 %  แตเมื่อรวม
ปริมาณธุรกิจทั้งหมดแลว อัตราการเติบโตทางธุรกิจ เพิ่มขึ้นเพียง 1.22 % เทานั้น  

 
สําหรับแผนการดําเนินงานของสหกรณ ซึ่งไดนําเสนอใหกับที่ประชุมใหญประจําป 2555 พิจารณาอนุมัติ นั้น  ทาง

สหกรณ ไดดําเนินการตามแผนงานที่นําเสนอ โดยมีรายละเอียด ณ.วันที่ 31 สิงหาคม 2555 ดังนี้ 
 
 

รายละเอียด ม.ค.-ส.ค.2554 ม.ค.- ส.ค.2555 การเติบโตทางธุรกิจ คิดเปน % 
ปริมาณธุรกิจเงินกู 14,660,100.00 บาท 14,603,000.00 บาท -57,100.00 บาท  
ปริมาณธุรกิจบริการ 3,431,615.80 บาท 3,709,933.06 บาท 278,317.26 บาท  
รวมปริมาณธุรกิจ 18,091,715.80 บาท 18,312,933.06 บาท 221,217.26 บาท เพิ่มขึ้น 1.22 % 



 
 
 

 
3.1.4 ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับแผนประมาณการรายรับและรายจาย สรุปไดดังนี้ 

 
หมวดรายไดและสมาชิก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ ช่ือแผนงาน รายละเอียดแผนงาน ความคาดหมาย แผนงานที่ทําได 
1 แผนการรับสมาชิก -รับสมาชิกเพิ่ม 400 คน  449 คน 
2 แผนการระดมทุน -เงินถือหุนเพิ่ม 2,000,000.00 บาท 828,250.00 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 

275,000.00 บาท 
428,000.00 บาท 

13,900,000.00 บาท   
107,927.52 บาท 

1,038,733.69 บาท 
4 แผนการดําเนินธุรกิจบริการ 

4.1 – การเพิ่มรถแท็กซี่ 
4.2 – การรับชําระคาเขารวมเดินรถ 

 
- รับการเขารวมเดินรถใหม 
- คาเขารวมเดินรถรายเดือนคางรับ 
- คาเขารวมเดินรถรายเดือนพึงชําระ 

 
400 คัน 

2,500 คน 
3,000 คน 

 
455 คัน 

2,418 คน 
 3,232 คน 

รายการ 
ประมาณการ 
ป 2555 

การดําเนินงาน 
รวมภาษีขาย 
ป 2555 

ต่ํากวา 
ประมาณการ 

สูงกวา 
ประมาณการ 

1.จํานวนสมาชิกเขาใหม 400 คน 449 คน - 49 คน 
2.จํานวนสมาชิกลาออก ไมมีประมาณการ 294 คน - 294 คน 
3.รายไดคาสมาชิกแรกเขา 80,000.00 บาท 89,800.00 บาท - 9,800.00 บาท 
5.รายไดคาบํารุงสมาชิก 
   รายป 

700,000.00 บาท 640,000.00 บาท 60,000.00 บาท - 

6.รายไดคาเขารวมเดินรถ 
   แรกเขา 

1,200,000.00 บาท 1,365,000.00 บาท - 165,000.00บาท 

7.รายไดคาเขารวมเดินรถ 
   รายเดือน 

3,600,000.00 บาท 1,964,600.00 บาท 1,635,400.00 บาท - 

8.รายไดดอกเบี้ยรับเงินกู 1,500,000.00 บาท 1,038,733.69 บาท 461,266.31 บาท - 
9.รายไดดอกเบี้ยรับเงิน 
   ฝากธนาคาร 

300,000.00 บาท 206,567.14 บาท 93,432.86 บาท - 

10.รายไดดอกเบี้ยปรับลาชา 100,000.00 บาท 87,133.00 บาท 12,867.00 บาท - 
11.รายไดอื่น 50,000.00 บาท 995.15 บาท 49,004.85 บาท - 
12.รายไดหนี้สูญรับคืน 200,000.00 บาท 389,197.86 บาท - 189,197.86 บาท 

รวมหมวดรายได 7,730,000.00 บาท 5,782,026.84 บาท 2,311,971.00 บาท 363,997.86 บาท 



 
หมวดรายจาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ 
 
 

หมวดการใชทุนตามขอบังคับและระเบียบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2  วิธีการตรวจสอบ 

         3.2.1  ตรวจดูเอกสารหลักฐานตาง ๆ  เชน  ใบเสร็จรับเงิน   หนังสือสัญญากู   รายงานการประชุม  ระเบียบ
ขอบังคับตาง ๆ 
         3.2.2  ตรวจสอบนับเงินสดคงเหลือ  หลักฐานแทนตัว  เชน  พัสดุคงเหลือ 

รายการ 
งบประมาณการ 

 ป2555 

จํานวน 
ที่เกิดขึ้นจริง 
ป 2555 

จํานวน 
งบประมาณ 
คงเหลือ 

จํานวน 
ใชเกิน 

งบประมาณ 
1.หมวดเงินเดือน 1,940,400.00 บาท 1,089,200.00 บาท 851,200.00 บาท  
2.หมวดคาตอบแทน 1,112,000.00 บาท 218,930.00 บาท 893,070.00 บาท  
3.หมวดคาใชสอย 1,090,000.00 บาท 612,215.77 บาท 477,784.23 บาท  
4.หมวดคาวัสดุ 200,000.00 บาท 23,951.85 บาท 176,048.15 บาท  
5.หมวดคาสาธารณูปโภค 60,000.00 บาท 20,513.57 บาท 39,486.43 บาท  
6.หมวดครุภัณฑ/ทรัพยสิน 100,000.00 บาท - 100,000.00 บาท  
7.หมวดคาบริหารสินเชื่อ 
และการลงทุน 

20,000.00 บาท 1,435.00 บาท 18,565.00 บาท  

รวมหมวดคาใชจาย 4,522,400.00 บาท 1,966,246.19 บาท 2,556,153.81 บาท - 

รายการ 
จํานวน 

ตามประมาณการ 
ป 2555 

จํานวน 
ที่เกิดขึ้นจริง 
ป 2555 

จํานวน 
งบประมาณ 
คงเหลือ 

จํานวน 
ใชเกิน 

งบประมาณ 
1.หมวดทุนเพื่อการศึกษา 
   และอบรม 

300,000.00 บาท 62,980.00 บาท 237,020.00 บาท - 

2.หมวดทุนเพื่อสาธารณ 
   ประโยชน 

400,000.00 บาท 70,000.00 บาท 330,000.00 บาท - 

3.หมวดทุนเพื่อสวัสดิการ 
สมาชิก - พนักงาน 

200,000.00 บาท 54,800.00 บาท 145,200.00 บาท - 

รวมหมวดทุนสะสม ฯ 900,000.00 บาท 187,780.00 บาท 712,220.00 บาท - 



         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  

 
3.4 ดานการเงิน 

เงินสดคงเหลือในมือ 
จากการตรวจนับเงินสดคงเหลือ  หลักฐานแทนตัวเงินกับสมุดเงินสดรับ-จาย ประจําวัน   ปรากฏวา ณ.วันที่ 

31 สิงหาคม 2555   มียอดเงินสดในมือ จํานวน 73,394.75 บาท   
                       เงินฝากธนาคาร 

       รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร ณ.วันที่ 31 สิงหาคม 2555 มีดังนี้ 
      ธนาคาร ยูโอบี-กระแสรายวัน สาขายอยถนนพระรามหก                     จํานวน                11,585.68   บาท 
      ธนาคารธนชาติ–กระแสรายวัน สาขาบางขุนนนท                                 จํานวน                 1,000.00   บาท 
      ธนาคาร ธกส – ออมทรัพย สาขา จตุจักร            จํานวน                 9,089.72   บาท 
      ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพย สาขาเซ็นทรัล ปนเกลา                          จํานวน             581,177.73   บาท 
      ธนาคารยูโอบี–ออมทรัพย สาขายอยถนนพระรามหก                       จํานวน             165,469.60   บาท 
      ธนาคารออมสิน–ออมทรัพย สาขาบางพลัด                                         จํานวน               16,690.54   บาท 
      ธนาคารธนชาติ-ออมทรัพย สาขาบางขุนนนท                                       จํานวน          2,173,147.16   บาท 
      ธนาคารธนชาติ–ออมทรัพยอัลตรา สาขาบางขุนนนท                       จํานวน         8,570,075.77    บาท 
      ธนาคารอิสลาม – ออมทรัพย             จํานวน       3,620.00   บาท 
      ธนาคารอิสลาม - เงินฝากประจํา                                                             จํานวน         5,000,000.00   บาท 
       รวมเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น                                                                     จํานวน       16,531,856.20   บาท 

 
3.5  ดานสินเชื่อ         

3.5.1   สหกรณ ฯ ไดใหสมาชิกกูยืมเงินประเภทเงินกูสามัญ เพื่อวัตถุประสงคในการซอมรถ หรือจัดหาอุปกรณใน
การประกอบอาชีพ อัตราดอกเบี้ย  15% ตอป   จํานวนรวมทั้งสิ้น 56 ราย ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 



ลูกหนี้เงินกูสามัญ ยกมา  1 สิงหาคม 2555  (60 ราย)  จํานวน 1,260,527.59   บาท 
บวก ลูกหนี้เงินกูเพิ่ม 1 ราย     จํานวน      50,000.00   บาท 
หัก   สมาชิกปดยอดเงินกู ในเดือน สิงหาคม 2555(5 ราย)  จํานวน      - 78,905.43  บาท 

  หัก   รับชําระปกติ ในเดือน สิงหาคม 2555    จํานวน   - 78,645.94  บาท 
  ลูกหนี้เงินกูสามัญ ยกไป 31 สิงหาคม 2555 (56 ราย)              จํานวน   1,152,976.22   บาท 
 
 ซึ่งจํานวนลูกหนี้เงินกูสามัญคงเหลือจํานวน 56 ราย  ไดมีการแบงประเภทลูกหนี้ ดังนี้ 
 ลูกหนี้เงินกูระยะสั้น 11 ราย คือการกูเงินภายในระยะเวลา 1-12 งวด      
  - ที่ครบกําหนดชําระภายในป 2555   มีจํานวน      273,601.94   บาท 
 ลูกหนี้เงินกูระยะปานกลาง 45 รายคือการกูเงินภายในระยะเวลา 1-24 งวด  
  - ที่ครบกําหนดชําระภายในป 2555   มีจํานวน      704,872.11   บาท 
  - ที่ครบกําหนดชําระเกินกวาป 2555   มีจํานวน      174,502.17   บาท 
 รวมลูกหนี้เงินกูสามัญ 56 ราย    มีจํานวน   1,152,976.22   บาท 

 
ณ.วันที่ 31 สิงหาคม 2555 มีลูกหนี้เงินกูสามัญที่ครบกําหนดชําระแลวแตยังคงคางชําระอยู มีจํานวนทั้งสิ้น 38 ราย ดังนี้ 
  เงินตน    จํานวน   317,424.28  บาท 
  ดอกเบี้ย   จํานวน     53,480.66  บาท 
  รวมเงินตนและดอกเบี้ย จํานวน   370,904.94  บาท 
 
ลูกหนี้เงินกูสามัญในสวนของเงินตนที่คางชําระ ณ.วันที่ 31 สิงหาคม 2555 คิดเปนจํานวน 27.53 % ของยอดลูกหนี้

เงินกูสามัญทั้งหมด และมีอัตราเงินตนที่คางชําระลดลงจากเดือน กรกฎาคม 2555 จํานวน 1.88 % โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จํานวน 
งวด 

จํานวน 
สมาชิก 

จํานวน 
สัญญา 

จํานวน 
เงินตน 

จํานวน 
ดอกเบี้ย 

จํานวน 
รวม 

1 13 ราย 13 สัญญา 31,120.02 บาท 3,579.98 บาท 34,700.00 บาท 
2 7 ราย 7 สัญญา 30,223.53 บาท 1,576.47 บาท 31,800.00 บาท 
3 4 ราย 4 สัญญา 25,728.97 บาท 3,071.03 บาท 28,800.00 บาท 
4 2 ราย 2 สัญญา 26,596.25 บาท 2,603.75 บาท 29,200.00 บาท 
5 1 ราย 1 สัญญา 22,492.13 บาท 1,507.87 บาท 24,000.00 บาท 
6 1 ราย 1 สัญญา 14,424.28 บาท 575.72 บาท 15,000.00 บาท 

12 1 ราย 1 สัญญา 18,134.26 บาท 1,065.74 บาท 19,200.00 บาท 
14 1 ราย 1 สัญญา 26,020.55 บาท 8,979.45 บาท 35,000.00 บาท 

สัญญาครบกําหนด 8 ราย 8 สัญญา 122,684.29 บาท 30,520.65 บาท 153,204.94 บาท 

รวม 38 ราย 38 สัญญา 317,424.28 บาท 53,480.66 บาท 370,904.94 บาท 



จากการตรวจสอบงบการเงิน ณ.วันที่ 31 สิงหาคม 2555  พบวาลูกหนี้เงินกูสามัญที่ทางสหกรณไดต้ังสํารองคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญในสวนของเงินตนและดอกเบี้ยไวต้ังแตงวดบัญชี ป 2551 ,2552 ,2553 และ2554 นั้น  ปรากฏวา ทางสหกรณฯ 
สามารถเรียกเก็บไดดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
หนี้สงสัยจะสูญจํานวนขางตนที่ไดรับคืนมา สหกรณไดนําไปรวมเปนรายไดในสวนของรายไดเฉพาะธุรกิจเพื่อการ

คํานวณกําไรขาดทุนประจําเดือน สิงหาคม 2555 เรียบรอยแลว 
 

3.5.2 สหกรณ ฯ ไดใหสมาชิกกูยืมเงินประเภทเงินกูพิเศษ(เงินกูระยะยาว) คงเหลือ เปนจํานวน 60 ราย เพื่อ
วัตถุประสงคในการซื้อรถยนตแท็กซี่  สําหรับเดือน  สิงหาคม 2555   ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

ลูกหนี้เงินกูพิเศษยกมา 1 สิงหาคม 2555 (62 ราย)                     จํานวน                      24,159,373.28   บาท 
หัก   สมาชิกปดยอดเงินกู 2 ราย             จํานวน                    - 1,490.78   บาท 
หัก   รับชําระงวดปกติในเดือน สิงหาคม 2555            จํานวน                    -  1,157,756.17  บาท 
ลูกหนี้เงินกูพิเศษยกไป 31 สิงหาคม 2555 (60 ราย)                   จํานวน                     23,000,126.33   บาท 

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
ลูกหนี้เงินกูที่ครบกําหนดชําระภายใน ป 2555                จํานวน          15,882,027.62     บาท 
ลูกหนี้เงินกูที่ครบกําหนดชําระเกินกวา ป 2555                              จํานวน            7,118,098.71     บาท 
รวมลูกหนี้เงินกูพิเศษ 60 ราย                              จํานวน          23,000,126.33     บาท 
 

ณ.วันที่ 31 สิงหาคม 2555 มีลูกหนี้เงินกูพิเศษที่ครบกําหนดชําระแลวแตยังคงคางชําระอยู มีจํานวนทั้งสิ้น 1 ราย ดังนี้ 
 
  เงินตน    จํานวน      12,211.97  บาท 
  ดอกเบี้ย   จํานวน        2,538.03  บาท 
  รวมเงินตนและดอกเบี้ย จํานวน      14,750.00  บาท 

 
3.6 ดานการลงทุน   

สหกรณยังไมไดมีการลงทุนอื่นเพิ่มเติม 
 
 
 
 

ลําดับ ช่ือสมาชิก 
เลขที่ 
สมาชิก 

จํานวน 
เงินตน 

จํานวน 
ดอกเบี้ย 

รวม 

 ลูกหนี้คางชําระเกินกําหนด     

1 นายสมชาย  สาริการินทร 2821 2,544.04 บาท - 2,544.04 บาท 

 รวมรับคืนลูกหนี้คางเกินกําหนด  2,544.04 บาท - 2,544.04 บาท 



3.7 ดานทุน 
3.7.1 ทุนเรือนหุน  ณ.วันที่ 31 สิงหาคม 2555 มีรายละเอียดดังนี้ 
3.7.2  

 
 
 
 
 
 
 

3.7.2 เงินสํารองและทุนสะสม  ณ.วันที่  31 สิงหาคม 2555 มีรายละเอียดดังนี้ 

 
      เงินสํารองและทุนสะสมรวมยกมา      16,733,096.51    บาท 
      หัก    เงินสํารองและทุนสะสมรวมยกไป    -16,717,796.51    บาท 
      เงินสํารองและทุนสะสมรวมลดลง                                          15,300.00    บาท 

 
เงินทุนสํารองเละเงินทุนสะสมตามขอบังคับและระเบียบที่ลดลง จํานวน 15,300 บาท  เนื่องจาก 
1. จายจากทุนเพื่อการศึกษาและอบรมเพื่อเปนคาเบี้ยเลี้ยง 
เดินทางไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องการใหความรูและการพัฒนา 
ศักยภาพผูขับรถแท็กซี่ที่กรมการขนสงทางบกใหกับสมาชิก 
จํานวน 1 คน       จํานวนเงิน                 300.00  บาท 
 
 

รายละเอียด จํานวนสมาชิก จํานวนหุน จํานวนเงิน 
ทุนเรือนหุนยกมาตนงวด 3,855 คน 1,963,595 หุน 19,635,950.00 บาท 
ลดลงเน่ืองจากสมาชิกลาออกระหวางเดือน - 60 คน -  29,525 หุน - 295,250.00 บาท 
ลดลงเน่ืองจากสมาชิกถึงแกกรรมระหวางเดือน - 1 คน - 500 หุน - 5,000.00 บาท 
เพิ่มขึ้นเนื่องจากสมาชิกเขาใหมระหวางเดือน 50 คน 25,000 หุน 250,000.00 บาท 
สหกรณฯมีทุนเรือนหุนยกไปสิ้นเดือน 3,844 คน 1,958,570 หุน 19,585,700.00 บาท 

รายการ ยอดยกมา 
รายการที่ 
เพิ่มขึ้น 

รายการที่ 
ลดลง 

ยอดยกไป 

ทุนสํารอง 8,469,490.54 บาท - - 8,469,490.54 บาท 
ทุนสะสมเพื่อขยายกิจการ 1,550,000.00 บาท - - 1,550,000.00 บาท 
ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 1,350,000.00 บาท - - 1,350,000.00 บาท 
ทุนเพื่อศึกษาดูงานสหกรณเครือขาย 
และประชุมนอกสถานที่ 

500,000.00 บาท - - 500,000.00 บาท 

ทุนเพื่อการศึกษาและอบรม 1,864,749.48 บาท - 300.00 บาท 1,864,449.48 บาท 
ทุนสาธารณะประโยชน 1,219,960.99 บาท - 15,000.00 บาท 1,204,960.99 บาท 
ทุนสวัสดิการสมาชิก 944,660.00 บาท -  944,660.00 บาท 
ทุนสวัสดิการพนักงาน 834,235.50 บาท - - 834,235.50 บาท 

รวม 16,733,096.51 บาท - 15,300.00 บาท 16,717,796.51 บาท 



2.    จายจากทุนสาธารณะประโยชน เพื่อรวมทูลเกลาถวายในงาน 
เทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555  กับ 
กรมการขนสงทางบก      จํานวนเงิน 3,000.00  บาท 
3. จายจากทุนสาธารณะประโยชน เพื่อรวมมอบทุนการศึกษา 
จํานวน 10 ทุนในงานเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี  
ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 กับกรมการขนสงทางบก   จํานวนเงิน            10,000.00  บาท  
4. จายจากทุนสาธารณะประโยชนเพื่อรวมถวายผาพระกฐิน 
พระราชทานของกรมสงเสริมสหกรณกรุงเทพมหานคร สําหรับป 2555 

                ณ.วัดมหาวนาราม ในวันศุกรที่ 23 พฤศจิกายน 2555   จํานวนเงิน 1,000.00 บาท  
5. จายจากทุนสาธารณะประโยชนเพื่อรวมถวายผาพระกฐิน 
พระราชทานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ สําหรับป 2555 
ณ.วัดนรนาถสุนทริการาม ในวันศุกรที่ 23 พฤศจิกายน 2555  จํานวนเงิน 1,000.00  บาท 

  
รวมเงินทุนสํารองและเงินทุนสะสมที่ลดลง    จํานวนเงิน            15,300.00  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  19 กันยายน 2555   


