
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
แห่งประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่  25 กุมภาพันธ์  2559 นี้  โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบรางวัล 

 สหกรณ์ในประเทศไทยเริ่มก่อตั้งครั้งแรกที่จังหวัดพิษณุโลก  โดยนายทะเบียนสหกรณ์คือ พระราชวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ได้รับจดทะเบียนสหกรณ์ 
“สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จ ากัดสินใช้”  ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศไทย  ด าเนินกิจการตามการปรัชญาและอุดมการณ์
สหกรณ์ด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือส่งเสริมความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น   หลังจากนั้นการสหกรณ์ 
ของไทยก็พัฒนาเจริญก้าวหน้ามาเป็นล าดับ   จนถึงปัจจุบันมีสหกรณ์ทุกประเภทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเกือบ
หมื่นสหกรณ์ และมีทุนด าเนินงานรวมกันมากกว่า  2 ล้านล้านบาท  หรือมากกว่าร้อยละสิบของผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ในประเทศ (GDP) การด าเนินธุรกิจของสหกรณ์จากเดิมที่เน้นให้บริการแก่สมาชิกเป็นหลักขึ้น ปัจจุบันหลายๆ 
สหกรณ์ ได้เริ่มเข้าสู่ระบบธุรกิจแบบเปิดมากขึ้น  มีการพัฒนารูปแบบการบริหารเงินทุนที่หลากหลายโดยการ 
น าเงินไปลงทุนนอกภาคสหกรณ์  เช่นการลงทุนในตราสารทางการเงินด้วยการซื้อพันธบัตร  หุ้นกู้   หุ้นทุน 
ตั๋วแลกเงิน เพ่ือสร้างผลก าไรน ามาจัดสรรคืนสู่สมาชิก  ซ่ึงหากจะมองในแง่การพัฒนาในด้านการด าเนินกิจการแล้ว 
การที่สหกรณ์หลายๆ สหกรณ์น าเงินไปลงทุนภายนอก ถือเป็นการสร้างโอกาส และเพ่ิมทางเลือกในการหารายได้    
จากเดิมที่เน้นการให้บริการแก่สมาชิกเป็นหลัก   แต่สิ่งที่จะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือความเสี่ยง   เนื่องจาก
เมื่อสหกรณ์ท าธุรกิจเพ่ือแสวงหาก าไรมากขึ้น ปัจจัยที่มีผลกระทบและควบคุมไม่ได้ก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นเงาตามตัว 
ไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขันที่รุนแรง  ก็ล้วนแต่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของสหกรณ์ทั้งสิ้น 
นอกจากนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นก็มีความรุนแรงมากกว่าเดิม ซึ่งหากผู้บริหารของสหกรณ์ไม่ได้วางแผนการจัดการ
ความเสี่ยงในเรื่องเหล่านี้ดีพอ ก็อาจท าให้สหกรณ์เกิดความเสียหายขึ้นได้ 

 กลับมาถึงเรื่องความเป็นมาของการจัดกิจกรรมคัดเลือก 100 สหกรณ์ดีเด่น 100 นักสหกรณ์ดีเด่น  
ซึ่งด าเนินการโดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นองค์กรสูงสุดของสหกรณ์ตามกฎหมาย มีหน้าที่
ส่งเสริมกิจการสหกรณ์ทุกประเภททั่วราชอาณาจักรให้มีความเจริญก้าวหน้า และเนื่องโอกาสที่การสหกรณ์ไทย 
ได้ด าเนินมาครบ 100 ปี ใน 26 ก.พ.59 นี้ สันนิบาตจึงได้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองต่างๆ หลายกิจกรรม รวมถึง
กิจกรรมคัดเลือก 100 สหกรณ์เด่น  และ 100 นักสหกรณ์ดีเด่น   เพ่ือเป็นการยกย่องในความส าเร็จของสหกรณ์ 
ให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป และเป็นต้นแบบการพัฒนาสหกรณ์อ่ืนๆ ต่อไป 

 ส าหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาสหกรณ์ดีเด่นนั้น  ในขั้นแรกสหกรณ์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือก 
ต้องผ่านเกณฑ์วัดพ้ืนฐานความเป็นสหกรณ์ตามระบบการประเมินของกรมส่งเสริมสหกรณ์ก่อน หลังจากนั้น 
คณะกรรมการคัดเลือกก็จะพิจารณาคัดเลือกสหกรณ์ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.คุณสมบัติของสหกรณ์ท่ีจะรับการพิจารณาคัดเลือก 
     1.1 สหกรณ์ทุกประเภทที่จดทะเบียนสหกรณ์และมีผลการด าเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 20 ปีบัญชีสิ้นสุด
ไม่เกินวันที่ 31 ธ.ค.57 
   1.2 มีข้อมูลการด าเนินงานของสหกรณ์ และงบดุลให้ตรวจสอบสอบไม่น้อยกว่า 3 ปีย้อนหลัง 
   1.3 ผลการด าเนินงานของสหกรณ์ในรอบ 3 ปี ย้อนหลัง 



  1.3.1 มีผลการด าเนินงานไม่ขาดทุน 
  1.3.2 จัดท างบการเงินแล้วเสร็จและส่งให้ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ตรวจสอบแล้วน าเสนอขออนุมัติต่อที่
ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี 
  1.3.3  มีสมาชิกท าธุรกรรมกับสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของสมาชิกทั้งหมด ส าหรับสหกรณ์ภาค
เกษตร ต้องมีอย่างน้อย 2 ธุรกรรม ที่มีสมาชิกท าธุรกรรมกับสหกรณ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของสมาชิกท้ังหมด 
  1.3.4 มีการจ่ายเงินเพ่ือการศึกษาแก่บุตรหลานของสมาชิก หรือจัดการศึกษาอบรมแก่สมาชิก 
  1.3.5 ไม่กระท าการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่งของนายทะเบียนสหกรณ์ 
  1.3.6 ไม่ค้างค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
คณะกรรมการได้ท าการคัดเลือกและประกาศรายชื่อสหกรณ์ที่ได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่น ปรากฏว่า สอ.นย. ได้รับ
การคัดเลือกให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นด้วย ส าหรับสหกรณ์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสหกรณ์ดีเด่นทั้ง 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.เพ่ือนบ้าน
ใกล้เคียงของเรา ได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นด้วย  นับว่าเป็นสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ขบวนการสหกรณ์
กองทัพเรือ และกองทัพเรือ  ในฐานะต้นสังกัดที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานของสหกรณ์ใน ทร. เพ่ือให้
เป็นสถาบันที่จะมีส่วนในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของก าลังพล ทร.ให้ดีขึ้นตามนโยบายของกองทัพเรือต่อไป 

 

---------------- 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 

  
ผลการด าเนินงานของ สอ.นย. ประจ าเดือน ม.ค.59 

จ านวนสมาชิก 12,001 ราย 
                                                             สมาชิกสามัญ  9,253    ราย              

                                                                 สมาชิกสมทบ  2,748    ราย 
ทุนด าเนินงาน 5,049,157,490.02 บาท 
เงินรับฝาก 3,144,309,655.58 บาท 
เงินกู้ยืมภายนอก 55,000,000.00 บาท 
ทุนเรือนหุ้น 1,435,144,180.00 บาท 
ทุนส ารอง 275,041,470.77 บาท 
ทุนสะสมอ่ืน ๆ 49,205,272.08 บาท 
ก าไรสุทธิประจ าเดือน ม.ค.59 16,746,172.23 บาท 
ก าไรสุทธิสะสม (ต.ค.58 – ม.ค.59) 67,360,484.70 บาท 

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม Http://www.marinecoop.com 
Facebook/marinecoop1 (ค าค้นหา : สหกรณ ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด)  
อีเมล์ : marinecoop@gmail.com 
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 – 3830 – 8309  ภายใน ทร. 61047- 8 มือถือ 06 – 2851 – 2704, 06 – 2851 – 2705 
โทรสาร 0 – 3830 – 8309 

http://www.marinecoop.com/

