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รายงานผลการดําเนินงาน 

สหกรณออมทรัพยการกีฬาแหงประเทศไทย จํากัด 

สําหรับเดือน กรกฎาคม 2563 

เรียน สมาชิกทุกทาน 

 ตามท่ี คณะกรรมการดําเนินการฯ มีการประชุม เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2563 และไดมีการตรวจสอบ

กิจการของสหกรณออมทรัพยการกีฬาแหงประเทศไทย จํากัด สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 นั้น     

ซ่ึงกิจการของสหกรณออมทรัพยการกีฬาแหงประเทศไทย จํากัด สําหรับเดือน กรกฎาคม 2563               

เสร็จเรียบรอยแลว มีผลการดําเนินงาน ดังนี ้

1. การตรวจสอบดานการเงิน 

  สหกรณมีเงินสดคงเหลือตามบัญชี ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 จํานวน 201,761.13 บาท      

เงินสดคงเหลือจํานวนดังกลาว สหกรณไดปฏิบัติเปนไปตามระเบียบวาดวย การรับ จาย และเก็บรักษาเงิน      

ซ่ึงกําหนดวงเงินใหเก็บรักษาได ไมเกินวันละ 300,000.00 บาท 

   เงินฝากธนาคาร ไดตรวจสอบการบันทึกรายการฝากและถอนเงินตามบัญชีของสหกรณโดย

เปรียบเทียบกับหลักฐานของธนาคาร กรณีมียอดแตกตางสหกรณไดจัดทํา งบพิสูจนยอดเงินฝากธนาคารแลว 

ปรากฏวา มียอดถูกตองตรงกับเงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 มีดังนี้ 

  เงินฝากธนาคารกรุงไทย   ประเภท ออมทรัพย      จํานวน       11,496,664.23   บาท 

  เงินฝากธนาคารกรุงไทย   ประเภท กระแสรายวัน  จํานวน            (12,609.00)  บาท 
 

2. การใหเงินกูแกสมาชิก 

 สหกรณใหเงินกูแกสมาชิกเปนไปตามระเบียบและตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการดําเนินการ

ลูกหนี้แตละรายมีหลักฐานการเปนหนี้และการคํ้าประกันครบถวน ในระหวางเดือน กรกฎาคม 2563 สหกรณ

จายเงินใหแกสมาชิก 

ประเภทเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 43 ราย  จํานวนเงิน  1,224,200.00  บาท และ 

ประเภทเงินกูสามัญ           31 ราย  จํานวนเงิน  10,211,000.00 บาท  

และไดรับชําระคืนจากลูกหนี้ท้ังสองประเภทไดตามกําหนดสัญญา จํานวน 11,848,469.00 บาท คิดเปน    

รอยละ 3.20 ของลูกหนี้เงินใหกูยืมท้ังสิ้น ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563  

สหกรณมีลูกหนี้เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 113 ราย จํานวน 2,045,753.00 บาท และ เงินกูสามัญ 437 ราย จํานวน 

355,925,851.00 บาท 
 

3. การลงทุน 

                สหกรณนําเงินไปลงทุนท้ังสิ้น จํานวน 25,540,000.00 บาท อยูในรูปของเงินฝากชุมนุมสหกรณ

ออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด จํานวน 20,000,000.00 บาท และถือหุนชุมนุมสหกรณออมทรัพย         

แหงประเทศไทย จํากัด จํานวน 5,540,000.00 บาท การลงทุนในเงินฝากและหุน จํานวนดังกลาว สหกรณ   

ไดปฏิบัติเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ และตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ

กําหนด ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 สหกรณมีรายไดดอกเบี้ยจากเงินฝากและผลตอบแทนจากการลงทุน    

ถือหุน จํานวน 336,999.78 บาท 
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4. การรับฝากเงิน 

สหกรณใหบริการแกสมาชิก ในดานการรับฝากเงินประเภทออมทรัพยพิเศษ จํานวน 

109,532,861.00 บาท การรับฝากเงินและการถอนเงิน มีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกรายการบัญชี

ครบถวน การดําเนินการดานการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ ไดปฏิบัติเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว       

ในระเบียบและประกาศของสหกรณ 
 

5. ทุนเรือนหุน 

สหกรณมีการรับสมาชิกเขาใหม และลาออก โดยผานการอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินการทุกราย  การรับเงินและการจายคืนเงินคาหุนมีหลักฐานเอกสารประกอบการบันทึกรายการบัญชี

ครบถวน ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 สหกรณมีรายละเอียดทุนเรือนหุนคงเหลือ จํานวน 246,569,570.00 

บาท ถูกตองตรงตามบัญชีคุมยอด 
 

6. ผลการดําเนินงาน 

สหกรณ มีการจัดทําแผนการดําเนินงาน และขออนุมัติวงเ งินงบประมาณรายจาย             

จากท่ีประชุมใหญสามัญประจําป ผลการดําเนินงานของสหกรณปรากฏตามตาราง ดังนี ้
 

รายการ ประมาณการ 
2563 

ประมาณการ
เฉลี่ย 7 เดือน 

ผลดําเนินงาน 
ม.ค. – ก.ค.63 

เปรียบเทียบผลกับ
ประมาณการมากกวา 

(นอยกวา) 
รายได             1,965,157.50 23,581,890.00 13,756,100.00 13,394,395.19 (361,714.81) 

รายจาย             483,533.33 5,802,400.00 3,384,740.00 2,877,886.04 (506,853.96) 

กําไร (ขาดทุน)   1,481,624.17 17,779,490.00 10,371,370.00 10,516,509.15 145,139.15 

 

 

ตารางเทียบงบประมาณรายจายกับรายจายท่ีเกิดข้ึนจริง 
 

หมวดรายจาย งบประมาณ ป 2563 งบประมาณเฉลีย่ 
(7 เดือน ) 

รายจายระหวางป 
(7 เดือน ) 

เทียบงบประมาณกับจาย
จริง สูง (ต่าํ) 

ดอกเบี้ยจาย 2,800,000.00 1,633,330.00 1,454,459.00 (178,871.00) 

เงินเดือน 1,347,000.00 785,750.00 785,750.00 0.00 

คาตอบแทน 308,000.00 179,670.00 109,434.00 (70,236.00) 
คาใชสอย 799,050.00 454,450.00 490,423.04 35,973.04 

สวัสดิการเจาหนาที่ 536,350.00 312,870.00 37,820.00 (275,050.00) 
คาสาธารณูปโภค 12,000.00 7,000.00 0.00 (7,000.00) 

รวม 5,802,400.00 3,384,740.00 2,877,886.04 (506,853.96) 

 

จากตารางรายจายขางตน จะเห็นวา ในรอบ 7 เดือน สหกรณมีการควบคุมรายจายในแตละ

หมวดยังเปนไปอยางประหยัด เหมาะสม และไมเกินกวาวงเงินงบประมาณท่ีตั้งไว ผลกําไรท่ีสหกรณไดรับ     

ต่ํากวาประมาณการท่ีตั้งไวเพียงเล็กนอย ผลการดําเนินงานของสหกรณยังเปนไปตามเกณฑและแผนงาน       

ท่ีกําหนดไว 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทานสมาชิกทุกทานไดรับทราบ 


