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รายงานผลการด าเนินงาน 

สหกรณ์ออมทรัพย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จ ากัด 

ส าหรบัเดือน ธันวาคม 2563 

เรียน สมาชิกทุกท่าน 

 ตามที่ คณะกรรมการด าเนินการฯ มีการประชุม เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 และได้มีการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จ ากัด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นั้น     
ซึ่ งกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จ ากัด ส าหรับเดือน ธันวาคม 2563                 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

1. การตรวจสอบด้านการเงนิ 

  สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ านวน 170,635.00 บาท      
เงินสดคงเหลือจ านวนดังกล่าว สหกรณ์ได้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบว่าด้วย การรับ จ่าย และเก็บรักษาเงิน      
ซึ่งก าหนดวงเงินให้เก็บรักษาได้ ไม่เกินวันละ 300,000.00 บาท 

   เงินฝากธนาคาร ได้ตรวจสอบการบันทึกรายการฝากและถอนเงินตามบัญชีของสหกรณ์โดย
เปรียบเทียบกับหลักฐานของธนาคาร กรณีมียอดแตกต่างสหกรณ์ได้จัดท า งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารแล้ว 
ปรากฏว่า มียอดถูกต้องตรงกับเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีดังน้ี 

  เงินฝากธนาคารกรุงไทย   ประเภท ออมทรัพย์      จ านวน       14,322,019.31   บาท 

  เงินฝากธนาคารกรุงไทย   ประเภท กระแสรายวัน  จ านวน              (1,924.00)  บาท 
 

2. การให้เงินกู้แก่สมาชิก 

 สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกเป็นไปตามระเบียบและตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
ลูกหนี้แต่ละรายมีหลักฐานการเป็นหนี้และการค้ าประกันครบถ้วน ในระหว่างเดือน ธันวาคม 2563 สหกรณ์
จ่ายเงินให้แก่สมาชิก 

ประเภทเงินกูเ้พื่อเหตฉุุกเฉิน 54 ราย  จ านวนเงิน   1,621,500.00 บาท และ 
ประเภทเงินกู้สามัญ           23 ราย  จ านวนเงิน   16,511,500.00 บาท  

และได้รับช าระคืนจากลูกหนี้ทั้งสองประเภทได้ตามก าหนดสัญญา จ านวน 19,032,256.00 บาท คิดเป็น    
ร้อยละ 5.13 ของลูกหนี้เงินให้กู้ยืมทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สหกรณ์มีลูกหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
128 ราย จ านวน 2,425,266.00 บาท และ เงินกู้สามัญ 432 ราย จ านวน 349,817,259.00 บาท 

 

3. การลงทุน 

                สหกรณ์น าเงินไปลงทุนทั้งสิ้น จ านวน 43,540,000.00 บาท อยู่ในรูปของเงินฝากชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด จ านวน 38,000,000.00 บาท และถือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์         
แห่งประเทศไทย จ ากัด จ านวน 5,540,000.00 บาท การลงทุนในเงินฝากและหุ้น จ านวนดังกล่าว สหกรณ์   
ได้ปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ และตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ก าหนด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สหกรณ์มีรายได้ดอกเบ้ียจากเงินฝากและผลตอบแทนจากการลงทุน    ถือ
หุ้น จ านวน 525,439.53 บาท 
 
 

/4. การรับฝากเงิน... 



2 
 

4. การรับฝากเงนิ 

สหกรณ์ให้บริการแก่สมาชิก ในด้านการรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์พิเศษ จ านวน 
112,361,102.00 บาท การรับฝากเงินและการถอนเงิน มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกรายการบัญชี
ครบถ้วน การด าเนินการด้านการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์  ได้ปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้       
ในระเบียบและประกาศของสหกรณ์ 

 

5. ทุนเรือนหุ้น 

สหกรณ์มีการรับสมาชิกเข้าใหม่ และลาออก โดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการทุกราย  การรับเงินและการจ่ายคืนเงินค่าหุ้นมีหลักฐานเอกสารประกอบการบันทึกรายการบัญชี
ครบถ้วน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 สหกรณ์มีรายละเอียดทุนเรือนหุ้นคงเหลือ จ านวน 253,442,020.00 
บาท ถูกต้องตรงตามบัญชีคุมยอด 

 

6. ผลการด าเนนิงาน 
สหกรณ์ มีการจัดท าแผนการด าเนินงาน และขออนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่าย             

จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ปรากฏตามตาราง ดังนี้ 
 

รายการ ประมาณการ 
2563 

ผลด าเนินงาน 
ม.ค. – ธ.ค.63 

เปรียบเทียบผลกับ
ประมาณการมากกว่า 

(น้อยกว่า) 
รายได้             1,965,157.50 23,581,890.00 23,316,187.94 (265,702.06) 

รายจ่าย             483,533.33 5,802,400.00 5,240,499.99 (561,900.01) 
ก าไร (ขาดทุน)   1,481,624.17 17,779,490.00 18,075,687.95 296,197.95 

 
 
ตารางเทียบงบประมาณรายจ่ายกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
 

หมวดรายจ่าย งบประมาณ ปี 2563 รายจ่ายระหว่างปี   
(12 เดือน ) 

เทียบงบประมาณกับจ่าย
จริง สูง (ต  า) 

ดอกเบี้ยจ่าย 2,800,000.00 2,522,132.00 (277,868.00) 
เงินเดือน 1,347,000.00 1,347,000.00 0.00 
ค่าตอบแทน 308,000.00 276,964.00 (31,036.00) 
ค่าใช้สอย 799,050.00 654,743.99 (144,306.01) 
สวัสดิการเจ้าหน้าที ่ 536,350.00 427,660.00 (108,690.00) 
ค่าสาธารณูปโภค 12,000.00 12,000.00 0.00 

รวม 5,802,400.00 5,240,499.99 (561,900.01) 

 

จากตารางรายจ่ายข้างต้น จะเห็นว่า ในด้านรายจ่าย สหกรณ์มีการควบคุมรายจ่ายในแต่ละ
หมวดเป็นไปอย่างเหมาะสม และไม่เกินกว่าวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าป ีด้านการท าก าไรของสหกรณ์นั้นสหกรณ์ได้ด าเนินการเป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว ้

 

จึงเรียนมาเพื่อท่านสมาชิกทกุท่านได้รับทราบ 


