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รายงานผลการดำเนินงาน 

สหกรณ์ออมทรัพย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จำกัด 

สำหรับเดือน กันยายน 2564 

เรียน สมาชิกทุกท่าน 

 ตามที่ คณะกรรมการดำเนินการฯ มีการประชุม เมื ่อวันที ่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 และได้มีการ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จำกัด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2564 นั้น ซึ่งกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จำกัด สำหรับเดือน กันยายน 2564  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

1. การตรวจสอบด้านการเงิน 

  สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที ่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 200,947.72 บาท        
เงินสดคงเหลือจำนวนดังกล่าว สหกรณ์ได้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบว่าด้วย การรับ จ่าย และเก็บรักษาเงิน      
ซึ่งกำหนดวงเงินให้เก็บรักษาได้ ไม่เกินวันละ 300,000.00 บาท 

   เงินฝากธนาคาร ได้ตรวจสอบการบันทึกรายการฝากและถอนเงินตามบัญชีของสหกรณ์โดย
เปรียบเทียบกับหลักฐานของธนาคาร กรณีมียอดแตกต่างสหกรณ์ได้จัดทำ งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารแล้ว 
ปรากฏว่า มียอดถูกต้องตรงกับเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ วันที่ 30 กนัยายน 2564 มีดังนี ้

  เงินฝากธนาคารกรุงไทย   ประเภท ออมทรัพย์        จำนวน      28,032,466.34   บาท 

  เงินฝากธนาคารกรุงไทย   ประเภท กระแสรายวัน    จำนวน                   0.00    บาท 
 

2. การให้เงินกู้แก่สมาชิก 

 สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกเป็นไปตามระเบียบและตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
ลูกหนี้แต่ละรายมีหลักฐานการเป็นหนี้และการค้ำประกันครบถ้วน ในระหว่างเดือน กันยายน 2564 สหกรณ์
จ่ายเงินให้แก่สมาชิก 

ประเภทเงินกูเ้พ่ือเหตุฉุกเฉิน จำนวน  1,769,900.00 บาท 
ประเภทเงินกู้สามัญ จำนวน 6,792,000.00 บาท          

และได้รับชำระคืนจากลูกหนี้ทั ้งสองประเภทได้ตามกำหนดสัญญา จำนวน 13,401,626.00 บาท คิดเป็น    
ร้อยละ 3.66 ของลูกหนี้เงินให้กู้ยืมทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สหกรณ์มีลูกหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 
127 ราย จำนวน 3,638,454.00 บาท และ เงินกู้สามัญ 425 ราย จำนวน 349,029,152.00 บาท 

 

3. การลงทุน 

                สหกรณ์นำเงินไปลงทุนทั้งสิ้น จำนวน 38,540,000.00 บาท อยู่ในรูปของเงินฝากชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 33,000,000.00 บาท และถือหุ ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์         
แห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน 5,540,000.00 บาท การลงทุนในเงินฝากและหุ้น จำนวนดังกล่าว สหกรณ์   
ได้ปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ และตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
กำหนด  
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4. การรับฝากเงิน 

สหกรณ์ให้บริการแก่สมาชิก ในด้านการรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์พิเศษ จำนวน 
112,024,005.00 บาท การรับฝากเงินและการถอนเงิน มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกรายการบัญชี
ครบถ้วน การดำเนินการด้านการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์  ได้ปฏิบัติเป็นไปตามเงื ่อนไขที่กำหนดไว้       
ในระเบียบและประกาศของสหกรณ์ 

 

5. ทุนเรือนหุ้น 

สหกรณ์มีการรับสมาชิกเข้าใหม่ และลาออก โดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินการทุกราย  การรับเงินและการจ่ายคืนเงินค่าหุ้นมีหลักฐานเอกสารประกอบการบันทึกรายการบัญชี
ครบถ้วน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 สหกรณ์มีรายละเอียดทุนเรือนหุ้นคงเหลือ จำนวน 262,631,820.00 
บาท ถูกต้องตรงตามบัญชีคุมยอด 

 

6. ผลการดำเนินงาน 
สหกรณ์ ม ีการจ ัดทำแผนการดำเน ินงาน และขออนุม ัต ิวงเง ินงบประมาณรายจ่าย             

จากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ปรากฏตามตาราง ดังนี้ 
 

รายการ ประมาณการ 
2564 

ประมาณการ
เฉลี่ยเดือน    

(ม.ค – ก.ย. 64) 

ผลดำเนินงาน 
ม.ค. – ก.ย.64 

เปรียบเทียบผลกับ
ประมาณการมากกว่า 

(น้อยกว่า) 
รายได้              23,425,500.00 17,569,125.00 17,402,438.18 (166,686.82) 

รายจ่าย              5,761,500.00 4,321,125.00 3,529,520.44 (791,604.56) 
กำไร (ขาดทุน)    17,664,000.00 13,248,000.00 13,872,917.74 (624,917.74) 

 
 
ตารางเทียบงบประมาณรายจ่ายกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
 

หมวดรายจ่าย งบประมาณ ป ี2564 งบประมาณเฉลีย่ 
(ม.ค.-ก.ย.64) 

รายจ่ายระหว่างป ี  
(เดือนม.ค.-ก.ย.64 ) 

เทียบงบประมาณกับจ่าย
จริง สูง (ตำ่) 

ดอกเบี้ยจ่าย 2,700,000.00 2,025,000.00 1,832,720.00 (192,280.00) 
เงินเดือน 1,428,720.00 1,071,540.00 1,071,540.00 0.00 
ค่าตอบแทน 328,000.00 246,000.00 166,170.00 (79,830.00) 
ค่าใช้สอย 870,670.00 653,002.00 446,985.44 (206,016.56) 
สวัสดิการเจ้าหน้าที่ 422,110.00 316,583.00 12,105.00 (304,478.00) 
ค่าสาธารณูปโภค 12,000.00 9,000.00 0.00 (9,000.00) 

รวม 5,761,500.00 4,321,125.00 3,529,520.44 (791,604.56) 

 

จากตารางแผนงานประจำปี 2564 จะเห็นว่า ในรอบระยะเวลา 9 เดือน ผลการดำเนินงาน
ของสหกรณ์ซึ่งอยู่ในรูปของกำไรสุทธิ จำนวน 13,872,917.74 บาท ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน
แผนการดำเนินงานของสหกรณ์ ทั้งนี้ เกิดจากสหกรณ์มีการควบคุมรายจ่ายที่เป็นไปอย่างประหยัด และ
เหมาะสมกับธุรกิจของสหกรณ์และหากในช่วงระยะเวลา 3 เดือนก่อนสิ้นปีทางบัญชี สหกรณ์สามารถนำ
สินทรัพย์ที่มีอยู่ไปใช้เพื่อก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น จะเป็นผลทำให้สหกรณ์มีผลตอบแทนกลับคืนสู่สมาชิกได้
อย่างเต็มที ่ 

จึงเรียนมาเพ่ือท่านสมาชิกทุกท่านได้รับทราบ 


