สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด
ผลการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
สหกรณ์ ออมทรั พ ย์ น าวิ กโยธิ น จำกั ด ได้ จั ด การประชุ มใหญ่ ส ามั ญ ประจำปี 2563 เมื่ อวั น ที่
26 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน สรุปผลการประชุม
ดังนี้
1. มีมติรับทราบการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
2. มีมติรับทราบสถานภาพสมาชิกสหกรณ์และผลการดำเนินงานประจำปี 2563
3. มีมติรับทราบรายงานของคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
4. มีมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2563 ตามที่ผู้สอบบัญชีรายงาน โดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
5. มีมติ อนุ มั ติ การจั ดสรรกำไรสุ ทธิ ประจำปี 2563 โดยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉั นท์ (กำหนดให้
จัดสรรเป็นทุนสำรอง จำนวน 45,950,000.00 บาท เงินปันผลอัตราร้อยละ 7.10 เป็นเงินทั้งสิ้น 147,480,497.00
บาท และเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 12.50 เป็นเงินทั้งสิ้น 46,736,494.00 บาท)
6. มีมติอนุมัติแผนงานและประมาณการรายได้ – รายจ่าย ประจำปี 2564 โดยทุกหมวดรายจ่าย
สามารถถัวจ่ายกันได้ถ้าหมวดใดหมวดหนึ่งไม่พอจ่าย ยกเว้น หมวดค่าครุภัณฑ์ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
7. มีมติเห็ นชอบการโอนเงินปั นผลและเงินเฉลี่ ยคืนค้ างจ่ายเข้าทุ นสำรองของ สอ.นย. เมื่ อพ้ น
กำหนดตามที่แจ้งแล้ว โดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ (สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อและติดต่อขอรับได้ภายใน
วันที่ 28 ก.พ.64)
8. มีมติเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี 2564 ในวงเงิน 3,940,000,000.00 บาท โดย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
9. มี มติ อนุ มั ติ ให้ คณะกรรมการดำเนิ นการ นำเงิน ไปลงทุ นในหน่ วยลงทุ น ของกองทุ น รวมที่
รั ฐวิสาหกิจจั ดตั้ งขึ้น โดยความเห็ นชอบของคณะรัฐมนตรีและอยู่ ในการกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน 400,000,000.00 บาท
10. มีมติอนุมัติแผนกลยุทธ์ สอ.นย.ฉบับที่ 6 ประจำปี 2564 – 2566
11. มี มติ เห็ นชอบเลื อกคณะของนางสาวศิ ริวรรณ กั ญญาคำ เป็ นผู้ ตรวจสอบกิ จการสหกรณ์
ประจำปี 2564 โดยรับค่าตอบแทนปีละ 180,000.00 บาท โดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์

-212. มีมติเห็ นชอบจั ดจ้ าง บริษั ท เอ็ น.เอส.เค.สอบบั ญชี และกฎหมาย จำกัด โดยนายอาภากร
เทศพั น ธ์ เป็ น ผู้ ส อบบั ญ ชี ส หกรณ์ สำหรั บ ปี บั ญ ชี สิ้ นสุ ด 30 ก.ย.64 ค่ าธรรมเนี ยมการสอบบั ญ ชี เป็ น เงิ น
130,000.00 บาท เห็นชอบให้ บริษัท ผ่องใสชาญเชี่ยวออดิท จำกัด โดยนางผ่องใส ชาญเชี่ยว เป็นผู้สอบบัญชี
สำรอง ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เป็นเงิน 120,000.00 บาท และมีมติเห็นชอบให้ทำสัญญาจ้างกับผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย.64
13. มี มติ เห็ น ชอบคณะกรรมการดำเนิ น การชุ ดที่ 26 ประจำปี 2564 จำนวน 15 คน โดยให้
พล.ร.ต.วันชัย จุลมนต์ เป็นประธานกรรมการดำเนินการ โดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
12.1 พล.ร.ต.วันชัย จุลมนต์
ประธานกรรมการดำเนินการ
12.2 น.อ.เทอดเกียรติ จิตต์แก้ว
กรรมการดำเนินการ
12.3 น.อ.นิพัธน์ สุดใจ
กรรมการดำเนินการ
12.4 น.อ.นิสิต ร่วมพุ่ม
กรรมการดำเนินการ
12.5 น.อ.ธนาธิป แข็งเขตการณ์
กรรมการดำเนินการ
12.6 น.อ.ฉัตรชัย ศุกระศร
กรรมการดำเนินการ
12.7 น.อ.สยาม ลายสาร
กรรมการดำเนินการ
12.8 น.อ.ปัญจพัฒน์ ไพรวัลย์
กรรมการดำเนินการ
12.9 น.อ.วงศ์ดนัย ปานนิ่ม
กรรมการดำเนินการ
12.10 น.อ.บุญเกิด มูลละกัน
กรรมการดำเนินการ
12.11 น.อ.ชัยวัฒน์ สุวรรณสุทธิ์
กรรมการดำเนินการ
12.12 น.อ.ประสิทธิ์ชัย แก้วมณี
กรรมการดำเนินการ
12.13 น.ต.เกียรติศักดิ์ ฉายชูวงษ์
กรรมการดำเนินการ
12.14 พ.จ.อ.สุดเขต ศรีสว่าง
กรรมการดำเนินการ
12.15 พ.จ.อ.ศิริศักดิ์ ฮาดภักดี
กรรมการดำเนินการ
14. มีมติมอบอำนาจให้คณะกรรมการดำเนินการ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการของ
ลูกหนี้สหกรณ์

