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รายงานผลการด าเนินงาน 

สหกรณ์ออมทรัพย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จ ากัด 

ส าหรับเดือน มีนาคม 2564 

เรียน สมาชิกทุกท่าน 

 ตามที่ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ได้เลือกตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นผู้
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จ ากัด ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2564 นั้น ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จ ากัด ส าหรับเดือน 
มีนาคม 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการด าเนินการ เพ่ือทราบโดยสรุป 
ดังนี้ 

1. การตรวจสอบด้านการเงิน 

  สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 จ านวน 127,755.88 บาท        
เงินสดคงเหลือจ านวนดังกล่าวสหกรณ์ได้ปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบว่าด้วย การรับ จ่าย และเก็บรักษา เงิน      
ซึ่งก าหนดวงเงินให้เก็บรักษาได้ไม่เกินวันละ 300,000.00 บาท 

   เงินฝากธนาคาร ได้ตรวจสอบการบันทึกรายการฝากและถอนเงินตามบัญชีของสหกรณ์โดย
เปรียบเทียบกับหลักฐานของธนาคาร กรณีมียอดแตกต่างสหกรณ์ได้จัดท า งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารแล้ว 
ปรากฏว่ามยีอดถูกต้องตรงกัน เงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 มีดังนี ้

  เงินฝากธนาคารกรุงไทย   ประเภท ออมทรัพย์      จ านวน       11,578,358.95   บาท 

  เงินฝากธนาคารกรุงไทย   ประเภท กระแสรายวัน  จ านวน                    0.00   บาท 
 

2. การให้เงินกู้แก่สมาชิก 

 สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิกเป็นไปตามระเบียบและตามมติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
ลูกหนี้แต่ละรายมีหลักฐานการเป็นหนี้และการค้ าประกันครบถ้วน ในระหว่างเดือน มีนาคม 2564 สหกรณ์
จ่ายเงินให้แก่สมาชิก 

ประเภทเงินกู้ เพ่ือเหตุฉุกเฉิน จ านวน 1,487,700.00 บาท และ 

ประเภทเงินกู้สามัญ จ านวนเงิน 18,623,400.00 บาท และ 

ได้รับช าระคืนจากลูกหนี้ทั้งสองประเภทได้ตามก าหนดสัญญา จ านวน 17,436,043.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 
4.73 ของลูกหนี้เงินให้กู้ยืมทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564  

  สหกรณ์มีลูกหนี้ เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 121 ราย จ านวน 2,099,709.00 บาท และ 

  เงินกู้สามัญ 434 ราย จ านวน 348,791,720.00 บาท ถูกต้องตรงตามบัญชีคุมยอด 
 
3. การลงทุน 

                สหกรณ์น าเงินไปลงทุนทั้งสิ้น จ านวน 38,540,000.00 บาท อยู่ในรูปของเงินฝากชุมนุมสหกรณ์
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด จ านวน 33,000,000.00 บาท และถือหุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์         
แห่งประเทศไทย จ ากัด จ านวน 5,540,000.00 บาท การลงทุนในเงินฝากและหุ้นจ านวนดังกล่าว สหกรณ์   
ได้ปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ และตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ก าหนด  
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4. การรับฝากเงิน 

สหกรณ์ให้บริการแก่สมาชิกในด้านการรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์พิเศษ จ านวน 
112,973,248.00 บาท การรับฝากเงินและการถอนเงินมีเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกรายการบัญชี
ครบถ้วน การด าเนินการด้านการรับฝากเงินจากสมาชิกสหกรณ์ได้ปฏิบัติเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้        
ในระเบียบและประกาศของสหกรณ์ 

 

5. ทุนเรือนหุ้น 

สหกรณ์มีการรับสมาชิกเข้าใหม่ และลาออก โดยผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินการทุกราย  การรับเงินและการจ่ายคืนเงินค่าหุ้นมีหลักฐานเอกสารประกอบการบันทึกรายการบัญชี
ครบถ้วน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 สหกรณ์มีรายละเอียดทุนเรือนหุ้นคงเหลือ จ านวน 253,964,020.00 บาท 
ถูกต้องตรงตามบัญชีคุมยอด 

 

6. ผลการด าเนินงาน 
สหกรณ์มีการจัดท าแผนการด าเนินงาน และขออนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่าย จาก          

ที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ าปี ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ปรากฏตามตาราง ดังนี้ 
 

รายการ ประมาณการ 
2564 

ประมาณการ
เฉลี่ย ม.ค.-มี.ค.

64 

ผลด าเนินงาน 
ม.ค. – มี.ค.64 

เปรียบเทียบผลกับ
ประมาณการมากกว่า 

(น้อยกว่า) 
รายได้              23,425,500.00 5,856,375.00 5,650,232.00 (206,143.00) 
รายจ่าย              5,761,500.00 1,440,375.00 1,477,735.71 37,360.71 

ก าไร (ขาดทุน)    17,664,000.00 4,416,000.00 4,172,496.29 (243,503.71) 
 
 
ตารางเทียบงบประมาณรายจ่ายกับรายจ่ายที่เกิดขึ้นจริง 
 

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

รายจ่ายระหว่างป ี
(ม.ค.-มี.ค.64) 

เทียบงบประมาณกับจ่าย
จริง สูง (ต่ า) 

ดอกเบี้ยจ่าย 2,700,000.00 675,000.00 642,784.00 (32,216.00) 
เงินเดือน 1,428,720.00 357,180.00 357,180.00 0.00 
ค่าตอบแทน 328,000.00 82,000.00 51,568.00 (30,432.00) 
ค่าใช้สอย 870,670.00 217,668.00 423,323.71 205,655.71 
สวัสดิการเจ้าหน้าที่ 422,110.00 105,527.00 2,880.00 (102,647.00) 
ค่าสาธารณูปโภค 12,000.00 3,000.00 0.00 (3,000.00) 

รวม 5,761,500.00 1,440,375.00 1,477,735.71 37,360.71 

 

จากตารางแผนงานประจ าปี 2564 จะเหน็ว่าในด้านรายจ่ายของสหกรณ์ในหมวดค่าใช้สอยมี
ยอดเกินกว่าประมาณการในรอบ 3 เดือน เนื่องจากสหกรณ์มีรายจ่ายเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่ซ่ึงเป็นการ
จ่ายในครั้งเดียว จึงท าให้สหกรณ์มีก าไรสุทธิต่ ากว่าประมาณโดยเฉลี่ยส าหรับระยะเวลาการด าเนินงาน 3 เดือน 
จ านวน 243,503.71 

จึงเรียนมาเพ่ือท่านสมาชิกทุนท่านได้รับทราบ 


