สหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จำกัด
ผลการประชุมใหญสามัญประจำป 2564
สหกรณ อ อมทรั พ ย น าวิ ก โยธิ น จำกั ด ได จั ด การประชุ ม ใหญ ส ามั ญ ประจำป 2564 ผ า น
สื่ออิเล็ กทรอกนิกส เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ณ หองหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค หนวยบัญชาการ
นาวิกโยธิน สรุปผลการประชุม ดังนี้
1. มีมติรับทราบการรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจำป 2563
2. มีมติรับทราบสถานภาพสมาชิกสหกรณและผลการดำเนินงานประจำป 2564
3. มีมติรับทราบรายงานของคณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
4. มีมติอนุมัตงิ บการเงิน ประจำป 2564 ตามที่ผูสอบบัญชีรายงาน โดยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
5. มีมติ อนุ มั ติการจั ดสรรกำไรสุ ทธิ ประจำป 2564 โดยคะแนนเสียงเป นเอกฉั นท (กำหนดให
จัดสรรเปนทุนสำรอง จำนวน 27,000,000.00 บาท เงินปนผลอัตรารอยละ 7.00 เปนเงินทั้งสิ้น 155,990,180.50
บาท และเงินเฉลี่ยคืนรอยละ 11.75 เปนเงินทั้งสิ้น 39,490,012.50 บาท)
6. มีมติอนุมัติแผนงานและประมาณการรายได – รายจาย ประจำป 2565 โดยทุกหมวดรายจาย
สามารถถัวจายกันไดถาหมวดใดหมวดหนึ่งไมพอจาย ยกเวน หมวดคาครุภัณฑ หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง
7. มีมติเห็นชอบการโอนเงินคางจายเขาทุนสำรองของ สอ.นย. เมื่อพนกำหนดตามที่แจงแลว โดย
คะแนนเสียงเปนเอกฉันท (สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อไดจากรายงานกิจการประจำป 2564 หรือติดตอ
สอบถามเจาหนาที่ และขอรับฯ ไดภายในวันที่ 28 ก.พ.65)
8. มี มติ เห็ นชอบวงเงิ นกู ยื มหรือ ค้ ำประกัน ประจำป 2565 เพื่ อ ใช ในการบริห ารงาน จำนวน
4,235,000,000.00 บาท โดยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
9. มี มติ อนุ มั ติ ให คณะกรรมการดำเนิ นการ นำเงิ นไปลงทุ นในหน วยลงทุ น ของกองทุ นรวมที่
รัฐวิสาหกิ จจัดตั้งขึ้นโดยความเห็ นชอบของคณะรั ฐมนตรีและอยูในการกำกั บดู แลของคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดไมเกิน 490,000,000.00 บาท โดยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
10. มี ม ติ เห็ นชอบให ย กเลิ ก ข อ บั ง คั บ เดิ ม โดยเปลี่ ย นใช ข อ บั ง คั บ ใหม ทั้ ง ฉบั บ และให
ความเห็นชอบรางขอบังคับ สอ.นย.พ.ศ.2564
11. มี ม ติ เห็ น ชอบเลื อ กผู ต รวจสอบกิ จ การ คื อ นางสาวศิ ริ ว รรณ กั ญ ญาคำ เป น ประธาน
ผูตรวจสอบกิจการ นางธนัชพร ปญญาปุญญรัตน นายจำเริญ ชุติวาสนาสกุล และนางสาวศรีมัย ทองเปรม เปน
ผูตรวจสอบกิจการ มีคาตอบแทนปละ 180,000.00 บาท โดยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
12. มีมติ เห็ นชอบจัดจาง บริษั ท ผองใสชาญเชี่ ยวออดิท จำกั ด โดยนางผ องใส ชาญเชี่ยว เปน
ผูสอบบัญชี สอ.นย.สำหรับปสิ้นสุด 30 ก.ย.65 คาธรรมเนียมการสอบบัญชี เปนเงิน 120,000.00 บาท เห็นชอบ

-๒ให บริษัท สำนักบัญ ชีทองเอก จำกัด โดยนายศักดิ์ชาย จันทรเรือ ง เปนผูสอบบัญ ชีสำรอง คาธรรมเนียม
การสอบบัญ ชี เป นเงิน 130,000.00 บาท และมีมติเห็ นชอบให ทำสัญ ญาจางกับ ผู สอบบัญชี สอ.นย.สำหรับ
ปบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย.65
13. พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 28 ประจำป 2565 ดังนี้
13.1 พล.ร.ท.สรไกร สิริกรรณะ
ประธานกรรมการดำเนินการ
13.2 น.อ.นิพัธน สุดใจ
กรรมการดำเนินการ
13.3 น.อ.สมชาย สีสำลี
กรรมการดำเนินการ
13.4 น.อ.อุทัย ยังวิลัย
กรรมการดำเนินการ
13.5 น.อ.ปรีชา รัตนสำเนียง
กรรมการดำเนินการ
13.6 น.อ.จักรพงษ อาษานอก
กรรมการดำเนินการ
13.7 น.อ.ธีรนันท มาแดง
กรรมการดำเนินการ
13.8 น.อ.จงกล หอมจันทร
กรรมการดำเนินการ
13.9 น.อ.สมเกียรติ มวงมี
กรรมการดำเนินการ
13.10 น.อ.สุรชัย ตันเจริญ
กรรมการดำเนินการ
13.11 น.อ.วีระเชษฐ ขยันทำ
กรรมการดำเนินการ
13.12 น.อ.กองมี ขุนแข็ง
กรรมการดำเนินการ
13.13 น.ท.ศักดิ์ชัย นิลประพฤกษ
กรรมการดำเนินการ
13.14 น.ต.เกียรติศักดิ์ ฉายชูวงษ
กรรมการดำเนินการ
13.15 จ.อ.หญิง ชุติมา ภูระหงษ
กรรมการดำเนินการ

