ผลการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๖๑
เปิดรับความสุข ความสดใส ก้าวสู่ปีใหม่ ด้วยใจเบิกบาน ปีนี้เป็นปีที่ ๒๔ ของสหกรณ์ออมทรัพย์
นาวิกโยธิน จากัด ตลอดระยะเวลา ๒๓ ปี สอ.นย.เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีความเข้มแข็งและมั่นคง จากสมาชิก
เพียงไม่กี่คน ทุนดาเนินงานเพียงไม่กี่บาท แต่มาวันนี้ สอ.นย.มีทุนดาเนินงานมากกว่า ๖,๐๐๐ ล้านบาท และมี
สมาชิกมากกว่า ๑๒,๐๐๐ คน เมื่อ ๒๒ พ.ย.๖๑ ที่ผ่านมา สอ.นย.ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ๒๕๖๑
เพื่อให้คณะกรรมการดาเนินการรายงานผลการบริหารงาน ผู้ตรวจสอบกิจการรายงานผลการตรวจสอบกิจการ
ผู้สอบบัญชีรายงานผลการสอบบัญชี พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี พิจารณาประมาณการรายได้ – รายจ่าย
ในปีถัดไป พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการดาเนินการ รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่
ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปีก่อนจึงจะสามารถนาไปปฏิบัติได้ การประชุมใหญ่สามัญ
ประจาปี ๒๕๖๑ ที่ผ่านมามีเรื่องที่น่าสนใจและควรทราบ ดังนี้
๑. คณะกรรมการดาเนินการ รายงานสถานภาพสมาชิกและผลการดาเนินงาน ประจาปี ๒๕๖๑
ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๖๑ ดังนี้
๑.๑ จานวนสมาชิกคงเหลือ
๑๒,๒๒๓ คน
๑.๒ ทุนดาเนินงาน
๖,๒๘๙,๗๔๘,๙๘๖.๓๑ บาท
๑.๓ ทุนเรือนหุ้น
๑,๘๔๒,๗๔๐,๑๙๐.๐๐ บาท
๑.๔ ทุนสารอง
๓๕๘,๖๒๘,๙๘๙.๒๘ บาท
๑.๕ ทุนสะสมตามข้อบังคับฯ
๕๔,๔๘๒,๗๔๖.๖๐ บาท
๑.๖ เงินรับฝาก
๓,๗๒๓,๕๘๘,๘๓๙.๖๐ บาท
๑.๗ เงินกู้ยืมจากภายนอก
๔๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๑.๘ เงินสดและเงินฝากธนาคาร
๑๐๐,๘๙๒,๓๕๓.๔๙ บาท
๑.๙ เงินฝากสหกรณ์อื่น
๒๗๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๑.๑๐ ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
๕,๕๔๔,๑๙๑,๔๑๒.๑๓ บาท
๑.๑๑ เงินลงทุน
๓๖๐,๘๒๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๑.๑๒ รายได้
๔๐๘,๒๓๑,๓๔๓.๗๑ บาท
๑.๑๓ ค่าใช้จ่าย
๑๕๓,๐๙๖,๘๑๓.๕๓ บาท
๑.๑๔ กาไรสุทธิประจาปี
๒๕๕,๑๓๔,๕๓๐.๑๘ บาท
๒. ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ รายงานผลการตรวจสอบ โดยมีข้อสังเกตและให้ข้อเสนอแนะว่า
ระหว่างปี มีสมาชิกซึ่งเป็ นลูกหนี้เงินกู้ของสหกรณ์ถูกสถาบันการเงินภายนอกฟ้องร้องดาเนินคดี และศาลสั่ ง
พิทักษ์ ทรั พย์ ส่ งผลกระทบต่ อการบริ หารงานของสหกรณ์ ท าให้ ไม่สามารถเรียกรับช าระหนี้ได้ ต ามก าหนด
สหกรณ์แก้ไขปัญหาโดยการแต่งตั้งคณะทางานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกเพื่อติดตามและแก้ไขแล้ว แต่
เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น จึงควรกาหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบหนี้สินของสมาชิกให้รัดกุมยิ่งขึ้น
ก่อนพิจารณาให้สินเชื่อแก่สมาชิก พร้อมทั้งกาชับให้นิติกรดาเนินการตรวจสอบคาสั่งพิทักษ์ทรัพย์อย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้สหกรณ์ยื่นขอรับชาระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ทัน
๓. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจาปี ๒๕๖๑ ที่ผู้สอบบัญชีได้นาเสนอ
๔. พิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี ๒๕๖๑ โดยในปีนี้ที่ประชุมใหญ่ฯ กาหนดให้จ่ายเงินปันผล
อั ตราร้ อยละ ๗.๑๐ เป็ น เงิ น ทั้ งสิ้ น ๑๒๓,๙๙๙,๒๔๑.๕๐ บาท เฉลี่ ยคื นร้ อยละ ๑๖.๒๕ เป็ นเงิ นทั้ งสิ้ น
๖๒,๗๙๘,๙๖๐.๒๕ บาท และทุนสารอง เป็นเงิน ๔๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๕. พิจารณาอนุมัติแผนงานประมาณการรายได้ – รายจ่าย ประจาปี ๒๕๖๒

-๒๖. พิจารณาโอนเงินปั นผล และเงินเฉลี่ ยคืนค้างจ่ายเข้าทุนสารองของ สอ.นย. สาหรับสมาชิก
ที่ค้างรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๕๕ สามารถตรวจสอบรายชื่อและติดต่อขอรับได้ภายในวันที่
๒๘ ก.พ.๖๒
๗. พิจารณากาหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้าประกันประจาปี ๒๕๖๒ เพื่อใช้ในการบริหารงาน จานวน
๒,๒๐๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๘. พิ จารณาอนุ มั ติ น าเงิ นไปลงทุ นในหน่ วยลงทุ นของกองทุ นรวมที่ รั ฐ วิ สาหกิ จจั ดตั้ งขึ้ นโดย
ความเห็ น ชอบของคณะรั ฐ มนตรี แ ละอยู่ ใ นการก ากั บ ดู แ ลของคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ได้ไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๙. พิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ คือ นางสาวศิริวรรณ กัญญาคา เป็นประธานผู้ตรวจสอบ
กิจการ และนางธนัชพร ปัญญาปุญญรัตน์ เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ มีค่าตอบแทนปีละ ๑๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท
๑๐. พิจารณาคัดเลือกให้ บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จากัด โดยนายสิร วิชญ์ ไพศาสตร์ เป็น
ผู้สอบบัญชี และมีค่าตอบแทนปีละ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๑๑. พิจารณาแก้ไขข้อบั งคับสหกรณ์เกี่ยวกับสมาชิกสมทบ เพื่อให้ สอดคล้องตามระเบียบของ
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบของสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๖๑
๑๒. พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดาเนินการชุดที่ ๒๕ ประจาปี ๒๕๖๒ ดังนี้
๑๒.๑ พล.ร.ท.นพดล ปัญญาโฉม
ประธานกรรมการดาเนินการ
๑๒.๒ น.อ.บัณฑิต สุนทรธนวัจน์
กรรมการดาเนินการ
๑๒.๓ น.อ.วรพงษ์ ทองเรือง
กรรมการดาเนินการ
๑๒.๔ น.อ.ดิศร ศักดิ์สมบูรณ์
กรรมการดาเนินการ
๑๒.๕ น.อ.ปรารถนา ทองศิริ
กรรมการดาเนินการ
๑๒.๖ น.อ.เผดิมชัย สุคนธมัต
กรรมการดาเนินการ
๑๒.๗ น.อ.สมรภูมิ จันโท
กรรมการดาเนินการ
๑๒.๘ น.อ.จรงศักดิ์ แย้มบาน
กรรมการดาเนินการ
๑๒.๙ น.อ.นิสิต ร่วมพุ่ม
กรรมการดาเนินการ
๑๒.๑๐ น.อ.ปัญจพัฒน์ ไพรวัลย์
กรรมการดาเนินการ
๑๒.๑๑ น.อ.พิสิษฐ์ จินตโกศลวิทย์
กรรมการดาเนินการ
๑๒.๑๒ น.อ.กองมี ขุนแข็ง
กรรมการดาเนินการ
๑๒.๑๓ น.ต.สมปอง เอี่ยมแข
กรรมการดาเนินการ
๑๒.๑๔ ร.ต.อุบล ด้วงแก้ว
กรรมการดาเนินการ
๑๒.๑๕ พ.จ.อ.ศิริศักดิ์ ฮาดภักดี
กรรมการดาเนินการ
การประชุมใหญ่สามัญประจาปี มีความสาคัญมากเพราะสมาชิกจะได้เห็นถึงผลการบริหารงานของ
คณะกรรมการดาเนินการที่สมาชิกไว้วางใจเลือกให้ไปทาหน้าที่บริหารงาน สอ.นย.แทนตนเอง และหากสมาชิก
เห็นว่าผลงานเป็นที่พึงพอใจจะเลือกเข้าไปเป็นคณะกรรมการอีกครั้งก็ได้ถ้ายังไม่ครบกาหนดวาระตามที่กฎหมาย
กาหนด แต่ถ้าผลงานไม่เป็นที่น่าพึงพอใจสมาชิกสามารถเลือกบุคคลอื่นไปทาหน้าที่บริหารงานแทนได้เช่น กัน
ดังนั้ น การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีจึ งมีความส าคัญมาก และนอกจากใช้สิ ทธิ์ในการเลือกตั้งแล้ว สมาชิก
ยังสามารถแสดงความเห็นหรือให้คาแนะนาต่าง ๆ ที่สนับสนุนและเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน สอ.นย.
ได้อีกด้วย ดังนั้ น ถ้าสมาชิกมีโอกาสได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี ขอให้ ใช้สิทธิ์การเป็นสมาชิกของ

-๓สอ.นย.ทาหน้าที่อย่างเต็มที่ เพราะ สอ.นย.กาหนดให้ใช้ระบบตัวแทนในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจาปี
ซึ่งกฎหมายกาหนดให้สามารถดาเนินการได้
สอ.นย.เติบโตอย่างเข้มแข็งและมั่นคงได้จนถึงทุกวันนี้ เพราะความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายตั้งแต่
สมาชิก คณะกรรมการดาเนินการและเจ้าหน้าที่ ทุกคนล้วนเป็นฟันเฟืองที่สาคัญ ช่วยผลักดันให้ สอ.นย.ประสบ
ความสาเร็จเป็นที่ยอมรับและมีชื่อเสียงในแวดวงสหกรณ์ สอ.นย.ได้รับรางวัลและคาชื่นชมจากหน่วยงานต่าง ๆ
มากมาย ในปีที่ผ่านมา สอ.นย.ได้รับ “รางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจาปี ๒๕๖๑” จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สอ.นย.
ให้ความสาคัญและเน้นการส่งเสริมให้สมาชิกของ สอ.นย.มีความอยู่ดี กินดี ตามหลักการและอุดมการณ์ของ
สหกรณ์อย่างต่อเนื่อง
การรับฝากเงิน
๑. สอ.นย.จ ากั ด วงเงิ น รั บ ฝากจากสมาชิ ก ประเภทออมทรั พ ย์ และออมทรั พ ย์ พิ เ ศษ ไม่ เ กิ น เดื อ นละ
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. สอ.นย.เปิด ให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อชาระค่าสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สาหรับสมาชิก
ที่ต้องการกู้เงินสามัญและใช้เป็นหลักประกันเสริม
๓. สอ.นย.ยกเลิกการใช้บัตรสมาชิกในการติดต่อธุรกรรม สมาชิกสามารถใช้บัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดย
ทางราชการ ซึ่งมีชิปการ์ดหรือแถบแม่เหล็กบันทึกข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกติดต่อธุรกรรมแทน
๔. ในวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๒ สอ.นย.งดให้บริการสมาชิกครึ่งวัน จะเปิดให้บริการตั้งแต่ เวลา ๑๓๐๐ – ๑๖๓๐ น.
เนื่องจากจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา สอ.นย. ครบรอบ ๒๔ ปี
๕. สอ.นย.จะจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมให้ แก่เด็ก เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ สมาชิกสามารถนาบุตรหลาน
เข้ามาร่วมกิจกรรมกับทาง สอ.นย.ได้ ในวันเสาร์ที่ ๑๒ ม.ค.๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘๓๐ – ๑๒๐๐ น.
๖. สอ.นย.จะจั ด กิ จ กรรมศึ ก ษาดู ง านสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ อื่ น ในวั น ที่ ๑๗ – ๑๙ ม.ค.๖๒ ดั ง นั้ น สอ.นย.
จึงงดให้บริการสมาชิก ในวันที่ ๑๗ – ๑๘ ม.ค.๖๒
๗. สอ.นย.จะจัดกิจกรรมวันสหกรณ์ โดยส่งเสริมการออม ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สมาชิกสามารถติดตาม
ข่าวสารการเข้าร่วมกิจกรรมได้จากช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ สอ.นย.
สมาชิกสามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของ สอ.นย. และติดตามข้อมูลข่าวสารจาก สอ.นย.
เพิ่มเติมได้ที่............
เว็บไซต์ : http://www.thaimarinecoop.com
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เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/marinecoop1
อีเมล : thaimarinecoop@gmail.com

-๔โทรศัพท์ : ๐ – ๓๘๓๐ – ๘๓๐๙ ภายใน ทร. ๖๑๐๔๗ – ๘ โทรสาร กดหมายเลขภายใน ๒๑ หรือ ๒๒
มือถือ : สินเชื่อ ๐๖ – ๒๘๕๑ – ๒๗๐๔ ทะเบียนหุ้น ๐๖ – ๒๘๕๑ – ๒๗๐๕ ธุรการ ๐๘ – ๖๓๖๗ – ๑๑๙๑
การเงิน ๐๖ – ๑๖๑๗ – ๖๙๘๗

