
ผลการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2557 
 การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2557 ได้ผ่านพ้นไปเมื่อ 27 พ.ย.57  โดยในพิธีเปิดการประชุมใหญ่ สอ.นย.
ได้รับเกียรติจาก พล.ร.ท.ธนะกาญจน์  ไคร่ครวญ ผบ.นย.ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี  พร้อมกับเป็นผู้มอบ
รางวัลสมาชิก กรรมการด าเนินการ และเจ้าหน้าที่ดีเด่นประจ าปี 2557 ด้วย โดยในปีนี้มีความพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่าน
มาคือ มีสมาชิกที่เป็นผู้แทนสมาชิกในส่วนของ อส.ทพ.นย.และพนักงานราชการ สังกัด นย.ซึ่งได้รับสิทธิสมัครเป็น
สมาชิก (สามัญ) ได้ตามข้อบังคับท่ีแก้ไขปรับปรุงใหม่มาร่วมประชุมเป็นปีแรก  จึงถือได้ว่า สอ.นย.ได้ด าเนินการ
ตามหลักการสหกรณ์ ในส่วนของการเปิดรับสมาชิกอย่างเปิดกว้างตามความสมัครใจ เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่
ศรัทธาและเห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ได้มีโอกาสมาสมัครเป็นสมาชิก สอ.นย. ได้ โดยสมาชิกจะมีสิทธิ 
และมีหน้าที่ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบของ สอ.นย.ทุกประการ  ทั้งในแง่ของสิทธิในการ
ออมเงินไว้ใช้จ่ายในยามจ าเป็น และการเข้าถึงแหล่งเงินกู้ท่ีมีอัตราดอกเบี้ยต่ า ซ่ึงถือเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ตามอุดมการณ์สหกรณ์  ในการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีซ่ึงจัดขึ้นปีละ ๑ ครั้งนั้น ผู้แทนสมาชิกทุกคนที่มา
ประชุมจะท าหน้าที่แทนสมาชิก สอ.นย.ทั้งหมดในการที่จะพิจารณาอนุมัติและให้ความเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ ที่ 
สอ.นย.ได้ด าเนินการในปีที่ผ่านมา การพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี การเลือกตั้งคณะกรรมการแทนต าแหน่ง
ที่ว่าง การเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบกิจการ รวมถึงการอนุมัติแผนการด าเนินงานในปีต่อไป การมาร่วม
ประชุมนั้น บางท่านเดินทางมาจากหน่วยที่มีที่ตั้งอยู่ห่างไกล เพ่ือมาท าหน้าที่ในที่ประชุมใหญ่ โดยได้รับค่าเบี้ย
ประชุมเพียงเล็กน้อย จึงถือได้ว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้เสียสละอย่างแท้จริง ในนามของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
รวมถึงสมาชิกทุกคนจึงขอขอบคุณทุกท่านมา   ณ  โอกาสนี้ 

 ในปีบัญชี 2557 นี้ สอ.นย.มีส่วนต่างที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน เป็นเงิน 181 ล้านบาทเศษ โดยรายได้ส่วน
ใหญ่มาจากการที่สมาชิกท่ีมาใช้บริการเงินกู้ของ สอ.นย. และเม่ือเปรียบเทียบกับปีบัญชี 2556 แล้วแม้รายได้จะ
เพ่ิมข้ึน โดยมีรายได้ทั้งสิ้น  315 ล้านบาทเศษ  แต่ค่าใช้จ่ายของ สอ.นย.ก็เพ่ิมขึ้นเช่นเดียวกัน รายจ่ายที่เพ่ิมข้ึน
ส่วนใหญ่มาจากดอกเบี้ยที่ สอ.นย.จะต้องจ่ายให้แก่สมาชิกที่น าเงินมาฝาก เป็นเงิน 91 ล้านบาทเศษ และดอกเบี้ย
เงินกู้ยืมภายนอก 28 ล้านบาทเศษ รวมทั้งสองส่วนนี้เป็นเงิน 119 ล้านบาทเศษ  และมีค่าใช้จ่ายด าเนินงานซึ่ง
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก 
และค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืนรวมเป็นเงิน  14 ล้านบาทเศษ    สาเหตุส่วนหนึ่งทีค่่าใช้จ่ายเพิ่มสูงข้ึนก็เนื่องมาจาก
การที่ สอ.นย.เปิดโครงการเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพ่ิมพูน   ซึ่งก าหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดร้อยละ 4.50 บาท 
เพ่ือเป็นการระดมทุน ประกอบกับสถาบันการเงินภายนอกที่ สอ.นย. ไปกู้ยืมเงินมา ต่างก็ปรับอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น      
แต่อย่างไรก็ตาม สอ.นย. ได้พยายามลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นลง โดยการปรับปรุงการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึน  ดังจะเห็นได้จาก สอ.นย.สามารถปรับลดชั่วโมงการท างานล่วงเวลาในปีบัญชี 2557 ลงได้ถึง 
ร้อยละ 17 และร้อยละ 15 ในปีบัญชี 2556 นอกจากนั้น สอ.นย.ยังได้พิจารณาชะลอโครงการบางโครงการที่เห็น
ว่ายังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนลง  จนท าให้ค่าใช้จ่าย แม้จะสูงกว่าปีบัญชี 2556 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณ
การค่าใช้จ่ายที่ต้ังไว้แล้ว   ค่าใช้จ่ายรวมต่ ากว่าประมาณการจนเป็นผลให้ สอ.นย.มีส่วนต่างสูงกว่าประมาณการ
เป็นเงินถึง 15 ล้านบาท 

 ในสิ้นปีบัญชี 2557 ที่ผ่านมา สอ.นย.มีทุนด าเนินงานทั้งสิ้น 4,555 ล้านบาทเศษ เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนเกือบ 
500 ล้านบาท ทุนด าเนินงานที่เพ่ิมขึ้นมาจากเงินฝากของสมาชิก และทุนเรือนหุ้นของสมาชิกเป็นหลัก โดยในปีที่
ผ่านมามีสมาชิกขอเพ่ิมหุ้นรายเดือนเป็นจ านวนมาก  การที่ สอ.นย.มีทุนเรือนหุ้นเพ่ิมข้ึนจะเป็นผลดีต่อทั้งสมาชิก 



และ สอ.นย. ในส่วนของสมาชิกก็จะมีการออมมากข้ึน แม้บางคนอาจจะยังมีความจ าเป็นต้องกู้ยืม แต่ก็ไม่ได้ละเลย
ในเรื่องการออม  สอ.นย. เองเมื่อทุนเรือนหุ้นเพ่ิมข้ึนก็จะสร้างความมั่นคง ลดความเสี่ยง เพราะบริหารด้วยทุน
ภายใน  คือใช้เงินของเราเองมากขึ้น ลดการพ่ึงพาภายนอกลง  

 ส าหรับส่วนต่างจากการด าเนินงาน จ านวน 181 ล้านบาทเศษนั้น ในปีนี้ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาจัดสรร  

ดังนี้  
ที ่ รายการ ร้อยละของการ

จัดสรร 
ร้อยละ

ของก าไร
สุทธิ 

จ านวนเงิน/บาท 

1. เป็นทุนส ารอง   24.03 43,600,000.00 
2. เป็นค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย   0.00 10,000.00 
3. เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ช าระแล้ว  7.10 (+0.10) 43.25 78,472,229.00 
4. เป็นเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนของดอกเบี้ยให้แก่สมาชิก 12.50 (+0.15) 21.22 38,502,717.50 
5. เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่   2.96 5,365,000.00 
6. เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  0.02 43,781.19 
7. เป็นทุนสาธารณประโยชน์  1.02 1,850,000.00 
8. เป็นทุนขยายกิจการ  0.06 100,000.00 
9. เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมของสหกรณ์  0.85 1,550,000.00 
10. เป็นทุนสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัวและ

สมาชิกสมทบ  
  

6.59 
 

11,950000.00 
รวม 100.00 181,443,727.69 

 ภาพรวมของการจัดสรรจะเป็นดังนี้ คือ ส่วนที่กลับคืนสู่สมาชิกโดยตรง คือเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 
ร้อยละ 64.47 (เพ่ิมข้ึนร้อยละ 0.19)  จ านวนเงิน 116 ล้านบาทเศษ  เป็นประโยชน์ส าหรับสมาชิก (เป็นทุนส ารอง 
เป็นทุนสวัสดิการแก่สมาชิก ครอบครัวและสมาชิกสมทบ  เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  เป็นทุน
สาธารณประโยชน์  เป็นทุนขยายกิจการ และเป็นทุนเพ่ือการศึกษาอบรม) ร้อยละ 32.59 จ านวนเงิน 59 ล้าน 
บาทเศษ  รวมทั้งสองส่วนแล้วเป็นเงิน 175 ล้านบาทเศษ หรือร้อยละ 97.04 ของก าไรสุทธิทั้งหมด  ส าหรับการ
จ่ายเงินปันผลปีนี้สูงกว่าปี 2556 คือจ่ายในอัตราร้อยละ 7.10 จากเดิมร้อยละ 7.00 และจ่ายเงิน เฉลี่ยคืนร้อยละ 
12.50 จากเดิมในปี 2556 จ่ายร้อยละ 12.35 ส าหรับเงินเฉลี่ยคืนนั้นมีผลกับอัตราดอกเบี้ยของสมาชิกที่กู้เงินจาก 
สอ.นย.โดยตรงคือ ยกตัวอย่างการกู้เงินสามัญในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.60 เมื่อคิดเฉลี่ยคืนแล้ว ท่านจะเสีย
ดอกเบี้ยจริงเพียงร้อยละ 6.65 เท่านั้น ส าหรับการจัดสรรเป็นทุนส ารองของสหกรณ์นั้น สอ.นย.ยังคงด ารง
เจตนารมณ์ ที่จะสะสมทุนส ารองให้มากที่สุด เพ่ือสร้างความมั่นคงให้แก่ สอ.นย.ในสภาวะความผันผวนของ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงได้จัดสรรในอัตราร้อยละ 24.03 เท่าเดิม ที่น่ายินดีคือปีนี้ สอ.นย.ได้จัดสวัสดิการของขวัญปี
ใหม่โดยการแจกหุ้นให้แก่สมาชิกเพ่ิมขึ้นถึง 2 เท่าจากเดิมปีที่แล้วสมาชิก (สามัญ) จะได้รับหุ้นท่านละ 100 บาท  
ปีนี้จะได้รับเพิ่มขึ้นเป็นท่านละ 200 บาท ซึ่งจะด าเนินการให้ท่านในวันขึ้นปีใหม่ 2558 ต่อไป 



 ในส่วนของคณะกรรมการนั้น  ในปีนี้คณะกรรมการด าเนินการ สอ.นย.ต้องพ้นจากต าแหน่งเป็นจ านวนมาก 
สืบเนื่องจากหลายท่านต้องย้ายไปด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น หรือต้องย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ชายแดน รวมถึงบาง
ท่านด ารงต าแหน่งมาครบวาระ 4 ปี รวมถึงประธานกรรมการท่านเดิมคือ  พล.ร.อ.จ าลอง วังส์ด่าน ที่ขอพ้นจาก
ต าแหน่ง ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเลือกตั้งคณะกรรมชุดใหม่มาบริหารงานแทน โดยที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าป ี 2557 ได้เลือกตั้งประธาน ฯ และคณะกรรมเพ่ือมาท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการด าเนินการ สอ.นย.ชุดที ่
21 ประจ าปีบัญชี 2558 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ 
 1. พล.ร.ต.บุญชิต  พูลพิทักษ์ ประธานกรรมการ 
 2. น.อ.อดิเรก  พัฒนมงคล  รองประธานกรรมการ 
 3. น.อ.ประทีป  เมืองนิล  รองประธานกรรมการ 
 4. น.อ.โกเมศ  สะอาดเอ่ียม   กรรมการและเลขานุการ 
 5. น.อ.ทศพล  ผลดี  กรรมการ  
 6. น.อ.พิชิต  วาดวารี  กรรมการ  
 7. น.อ.ประมุข อินทรประเสริฐ กรรมการ (เดิม) 
 8. น.อ.สาโรช  พึ่งพานิชย์  กรรมการ 
 9. น.อ.อุทัย  ยังวิลัย  กรรมการ 
 10. น.อ.ธีรนันท์  มาแดง  กรรมการ 
 11. น.อ.โยธิน  ธนะมูล  กรรมการ 
 12. น.อ.วิจาร  กอประเสริฐ  กรรมการและเหรัญญิก 
 13. ร.อ.เกียรติศักดิ์ ฉายชูวงษ์ กรรมการ (เดิม) 
 14. พ.จ.อ.สุดเขต ศรีสว่าง  กรรมการ (เดิม) 
 15. พ.จ.อ.ประสงค์  รวงน้อย กรรมการ (เดิม) 

 คณะกรรมการทั้ง 15 ท่าน ล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการบริหารงานสหกรณ์ 
บางท่านด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการมาแล้วหลายครั้ง สมาชิก สอ.นย. จึงสามารถมั่นใจได้ว่า คณะกรรมการ
ด าเนินการ สอ.นย.ทั้ง 15 ท่าน จะสามารถบริหารงานให้ สอ.นย. เจริญรุ่งเรือง ยิ่ง ๆ ขึ้นไป   

---------------- 

 น.ท.ประสิทธิ์ชัย แก้วมณี ผช.ผู้จัดการ สอ.นย. 

 
 


