สอ.นย.ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นในโอกาสครบ 100 ปีการสหกรณ์ไทย
สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยได้ออกประกาศ ลงวันที่ 26 ม.ค.59 เรื่อง การคัดเลือก 100 สหกรณ์
ดีเด่น 100 นักสหกรณ์ดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดย สอ.นย.
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นร่วมกับสหกรณ์ต่างๆ ทุกประเภท ทั่วประเทศไทย เนื่องในวาระพิเศษที่การ
สหกรณ์ได้ก่อตั้งมาครบ 100 ปี โดยจะเข้ารับโล่เกียรติยศ ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์
แห่ ง ประเทศไทย ในวั น พฤหั ส บดี ที่ 25 กุ ม ภาพั น ธ์ 2559 นี้ โดยมี พล.อ.ฉั ต รชั ย สาริ กั ล ยะ รั ฐ มนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบรางวัล
สหกรณ์ในประเทศไทยเริ่มก่อตั้งครั้งแรกที่จังหวัดพิษณุโลก โดยนายทะเบียนสหกรณ์คือ พระราชวรวงศ์เธอ
พระองค์เ จ้ ารั ช นี แจ่ มจรั ส กรมหมื่น พิ ทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่ งการสหกรณ์ ไทย ได้รั บจดทะเบี ยนสหกรณ์
“สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จากัดสินใช้” ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย ดาเนินกิจการตามการปรัชญาและอุดมการณ์
สหกรณ์ด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อ ส่งเสริมความเป็นอยู่ข องสมาชิกให้ดีขึ้น หลังจากนั้นการสหกรณ์
ของไทยก็พัฒนาเจริญก้าวหน้ามาเป็นลาดับ จนถึงปัจจุบันมีสหกรณ์ทุกประเภทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเกือบ
หมื่นสหกรณ์ และมีทุนดาเนินงานรวมกันมากกว่า 2 ล้านล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละสิบของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ (GDP) การดาเนินธุรกิจของสหกรณ์จากเดิมที่เน้นให้บริการแก่สมาชิกเป็นหลัก ขึ้น ปัจจุบันหลายๆ
สหกรณ์ ได้เริ่มเข้าสู่ระบบธุรกิจแบบเปิดมากขึ้น มีการพัฒนารูปแบบการบริหารเงินทุนที่หลากหลายโดยการ
น าเงิน ไปลงทุน นอกภาคสหกรณ์ เช่น การลงทุนในตราสารทางการเงินด้ว ยการซื้อพันธบัตร หุ้ นกู้ หุ้ นทุน
ตั๋วแลกเงิน เพื่อสร้างผลกาไรนามาจัดสรรคืนสู่สมาชิก ซึง่ หากจะมองในแง่การพัฒนาในด้านการดาเนินกิจการแล้ว
การที่สหกรณ์หลายๆ สหกรณ์นาเงินไปลงทุนภายนอก ถือเป็นการสร้างโอกาส และเพิ่มทางเลือกในการหารายได้
จากเดิมที่เน้นการให้บริการแก่สมาชิกเป็นหลัก แต่สิ่งที่จะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือความเสี่ยง เนื่องจาก
เมื่อสหกรณ์ทาธุรกิจเพื่อแสวงหากาไรมากขึ้น ปัจ จัยที่มีผลกระทบและควบคุมไม่ได้ก็ ย่อมเกิดขึ้นเป็นเงาตามตัว
ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจ และการแข่งขันที่รุนแรง ก็ล้วนแต่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของสหกรณ์ทั้งสิ้น
นอกจากนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นก็มีความรุนแรงมากกว่าเดิ ม ซึ่งหากผู้บริหารของสหกรณ์ไม่ได้วางแผนการจัดการ
ความเสี่ยงในเรื่องเหล่านี้ดีพอ ก็อาจทาให้สหกรณ์เกิดความเสียหายขึ้นได้
กลั บ มาถึ ง เรื่ อ งความเป็ น มาของการจั ด กิ จ กรรมคั ด เลื อ ก 100 สหกรณ์ ดี เ ด่ น 100 นั ก สหกรณ์ ดี เ ด่ น
ซึ่งดาเนินการโดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ซึ่งถื อเป็นองค์กรสูงสุดของสหกรณ์ตามกฎหมาย มีหน้าที่
ส่งเสริมกิจการสหกรณ์ทุกประเภททั่วราชอาณาจักรให้มีความเจริญก้าวหน้า และเนื่องโอกาสที่การสหกรณ์ไทย
ได้ดาเนินมาครบ 100 ปี ใน 26 ก.พ.59 นี้ สันนิบาตจึงได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองต่างๆ หลายกิจกรรม รวมถึง
กิจกรรมคัดเลือก 100 สหกรณ์เด่น และ 100 นักสหกรณ์ดีเด่น เพื่อเป็นการยกย่องในความสาเร็จของสหกรณ์
ให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป และเป็นต้นแบบการพัฒนาสหกรณ์อื่นๆ ต่อไป
สาหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาสหกรณ์ดีเด่นนั้น ในขั้นแรกสหกรณ์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก
ต้องผ่านเกณฑ์วัดพื้น ฐานความเป็ น สหกรณ์ตามระบบการประเมินของกรมส่งเสริมสหกรณ์ก่อน หลั งจากนั้น
คณะกรรมการคัดเลือกก็จะพิจารณาคัดเลือกสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.คุณสมบัติของสหกรณ์ที่จะรับการพิจารณาคัดเลือก
1.1 สหกรณ์ทุกประเภทที่จดทะเบียนสหกรณ์และมีผลการดาเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปีบัญชีสิ้นสุด
ไม่เกินวันที่ 31 ธ.ค.57
1.2 มีข้อมูลการดาเนินงานของสหกรณ์ และงบดุลให้ตรวจสอบสอบไม่น้อยกว่า 3 ปีย้อนหลัง
1.3 ผลการดาเนินงานของสหกรณ์ในรอบ 3 ปี ย้อนหลัง

1.3.1 มีผลการดาเนินงานไม่ขาดทุน
1.3.2 จัดทางบการเงินแล้วเสร็จและส่งให้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ตรวจสอบแล้วนาเสนอขออนุมัติต่อที่
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี
1.3.3 มีสมาชิกทาธุรกรรมกับสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของสมาชิกทั้งหมด สาหรับสหกรณ์ภาค
เกษตร ต้องมีอย่างน้อย 2 ธุรกรรม ที่มีสมาชิกทาธุรกรรมกับสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของสมาชิกทั้งหมด
1.3.4 มีการจ่ายเงินเพื่อการศึกษาแก่บุตรหลานของสมาชิก หรือจัดการศึกษาอบรมแก่สมาชิก
1.3.5 ไม่กระทาการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์
1.3.6 ไม่ค้างค่าบารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการได้ทาการคัดเลือกและประกาศรายชื่อสหกรณ์ที่ได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่น ปรากฏว่า สอ.นย. ได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ ดีเด่นด้วย สาหรับสหกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่นทั้ง 100 สหกรณ์นั้น
ประกอบด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ 58 สหกรณ์ สหกรณ์เครดิตยูเนียน 13 สหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร 23 สหกรณ์
สหกรณ์ประมง 1 สหกรณ์ สหกรณ์เดินรถ 2 สหกรณ์ สหกรณ์นิคม 1 สหกรณ์ และ สหกรณ์ร้านค้า 2 สหกรณ์
และเป็นที่น่ายินดีว่า นอกจาก สอ.นย. จะไดรับรางวัลดังกล่าวแล้ว ยังมีสหกรณ์ใน ทร. คือ สอ.กฝร.เพื่อนบ้าน
ใกล้ เคียงของเรา ได้รับ รางวัล สหกรณ์ดีเด่นด้วย นับว่าเป็นสิ่ งที่ส ร้างความภาคภูมิใจให้แก่ขบวนการสหกรณ์
กองทัพเรือ และกองทัพเรือ ในฐานะต้นสังกัดที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมการดาเนินงานของสหกรณ์ใน ทร. เพื่อให้
เป็นสถาบันที่จะมีส่วนในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของกาลังพล ทร.ให้ดีขึ้นตามนโยบายของกองทัพเรือต่อไป
---------------ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการดาเนินงานของ สอ.นย. ประจาเดือน ม.ค.59

จานวนสมาชิก

12,001
สมาชิกสามัญ 9,253
สมาชิกสมทบ 2,748
5,049,157,490.02
3,144,309,655.58
55,000,000.00
1,435,144,180.00
275,041,470.77
49,205,272.08
16,746,172.23
67,360,484.70
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ทุนดาเนินงาน
เงินรับฝาก
เงินกู้ยืมภายนอก
ทุนเรือนหุ้น
ทุนสารอง
ทุนสะสมอื่น ๆ
กาไรสุทธิประจาเดือน ม.ค.59
กาไรสุทธิสะสม (ต.ค.58 – ม.ค.59)
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม Http://www.marinecoop.com
Facebook/marinecoop1 (คาค้นหา : สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด)
อีเมล์ : marinecoop@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 – 3830 – 8309 ภายใน ทร. 61047- 8 มือถือ 06 – 2851 – 2704, 06 – 2851 – 2705
โทรสาร 0 – 3830 – 8309

