การบริหารเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด
สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด ได้รับการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อ
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๗ และเริ่มดาเนินกิจการในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๓๘ ระยะเวลา ๒๒ ปีที่ผ่านมา สอ.นย.
เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีจานวนสมาชิกเพิ่มขึ้น ทุนดาเนินงานเพิ่มขึ้น รายได้เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายมากขึ้น กาไรสูงขึ้น
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เกิดจากการบริหารงานของคณะกรรมการดาเนินการ และความร่วมมือจากสมาชิกทั้งสิ้น สมาชิก
สามัญของ สอ.นย.ทุกคน มีฐานะเป็นเจ้าของกิจการ มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และใช้บริการกับ สอ.นย. มี
ความจาเป็นที่จะต้องรู้และเข้าใจในการดาเนินงานของ สอ.นย. ดังนั้นเพื่อให้ สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจใน
การบริหารเงินของ สอ.นย. จึงขอนาเสนอโดยภาพรวม ดังนี้
๑. แหล่งที่มาของทุนดาเนินงาน
๑.๑ ทุ น เรื อนหุ้ น เป็ นทุ นด าเนิ นงานที่ ได้ มาจากการออมเงิ นระยะยาวของสมาชิ ก โดย
การสะสมรายเดือน หรือซื้อเพิ่มตามเงื่อนไขที่ สอ.นย.กาหนด สมาชิกไม่สามารถถอนใช้บางส่วนได้ ต้องลาออก
หรือสิ้นสถานะการเป็นสมาชิกเท่านั้น และสมาชิกจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลจากกาไรสุทธิประจาปี
๑.๒ เงินรับฝาก เป็นทุนดาเนินงานที่ได้จากการรับฝากเงินสมาชิก และสหกรณ์อื่นเท่านั้น ซึ่ง
สอ.นย.มีเงินรับฝากหลากหลายรูปแบบ สมาชิกสามารถเลือกใช้ให้ตรงตามความต้องการได้
๑.๓ เงินกู้ยืม เป็นทุนดาเนินงานที่ได้จากการกู้ยืมสมาชิก สหกรณ์อื่นหรือสถาบันการเงินอื่น
ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และมีวงเงินกู้ยืมสูงสุดไม่เกินจากมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปีของ สอ.นย. และได้รับ
อนุญาตจากนายทะเบียนสหกรณ์ ซึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีวงเงินกู้ยืมไม่เกิน ๑,๘๐๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๑.๔ ทุนสารอง เป็นทุนดาเนินงานประเภทหนึ่งที่ได้รับจากการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ซึ่ง
กฎหมายได้กาหนดให้ทุกสหกรณ์ต้องจั ดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี เข้าเป็นทุนสารองไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของ
กาไรสุทธิ ทุนสารองเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงความมั่นคงของสหกรณ์ เพราะเป็นทุนของสหกรณ์ที่แท้จริง จะถูก
นามาใช้เมื่อสหกรณ์ประสบปัญหาขาดทุนเท่านั้น
๑.๕ ทุนสะสมอื่น ๆ เป็นทุนดาเนินงานที่ได้รับการจัดสรรไว้เพื่อกิจกรรมตามที่กาหนด เช่น
ทุนสวัสดิการต่าง ๆ ที่สหกรณ์จ่ายให้แก่สมาชิก ทุนรักษาระดับเงินปันผล เป็นต้น
๒. การบริหารทุนดาเนินงาน
๒.๑ ให้สมาชิกกู้ยืม เป็นการดาเนินงานหลักของ สอ.นย. ทุนดาเนินงานเกือบทั้งหมดนาไปให้
สมาชิกกู้ยืม ทาให้รายได้ส่วนใหญ่มาจากดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของสมาชิก และเนื่องจากทุนดาเนินงานส่วนใหญ่นาไป
ให้สมาชิกกู้ยืม ทาให้ สอ.นย.ต้องกาหนดหลักเกณฑ์การให้กู้เงิน การค้าประกัน การทาหลักประกันเสริม รวมถึง
มาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้สมาชิกกู้เงินมีความรัดกุม และเหมาะสม เพื่อควบคุมและป้องกันความเสี่ยง
จากการที่สมาชิกไม่สามารถชาระหนี้ให้แก่ สอ.นย.ได้
๒.๒ ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม เป็นทางเลือกหนึ่งในการบริหารเงิน ซึ่งเป็นไปตามหลักการสหกรณ์ใน
ด้านความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
๒.๓ ลงทุนในหุ้นกู้ เป็นทางเลือกใหม่ในการบริหารเงิน การลงทุนในหุ้นกู้ ก็คือ การนาเงินไป
ให้กู้นั่นเอง โดยกิจการที่ต้องการกู้เงินจะทาการออกใบหุ้นกู้เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการชาระดอกเบี้ยและเงินต้น
คืนแก่ผู้ให้กู้หรือผู้ลงทุนในหุ้นกู้ กฎหมายได้กาหนดกรอบการลงทุนของสหกรณ์ไว้อย่างชัดเจนเพื่อลดความเสี่ยง
ในการลงทุน ทั้งชนิดของหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ เป็นต้น การลงทุนในหุ้นกู้
นอกจากจะสร้างรายได้เพิ่มให้แก่สหกรณ์ ยังสามารถนาไปค้าประกันวงเงินกู้ยืมกับธนาคารเพื่อให้ได้รับอัตรา
ดอกเบี้ยต่ากว่าการให้บุคคลค้าประกันด้วย

-๒๒.๔ ฝากเงินกับสถาบันการเงินอื่น เป็นการนาเงินไปฝากกับธนาคารหรือสหกรณ์อื่น เพื่อสร้าง
รายได้เพิ่มให้แก่สหกรณ์ และเตรียมการรองรับการถอนเงินของสมาชิก เนื่องจาก สอ.นย.รับฝากเงินจากสมาชิก
และสหกรณ์อื่นมาเป็นจานวนมาก จึงจาเป็นต้องเตรียมเงินไว้ให้เพียงพอต่อการถอนเงินของสมาชิกและสหกรณ์
อื่นในแต่ละวัน โดยบางส่วนจะเตรียมไว้เป็นเงินสดที่สานักงาน และบางส่วนเตรียมไว้ในรูปของเงินฝากธนาคารที่
สะดวกต่อการเบิกใช้ประจาวัน
๒.๕ อาคารสานักงาน สถานที่ อุปกรณ์สานักงานต่าง ๆ ที่ใช้ในการดาเนินงาน และอานวย
ความสะดวกในการบริการสมาชิก สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ก็ถือเป็นการลงทุนของสหกรณ์ด้วยเช่นกัน
การจัดหาทุนมาเพื่อใช้ในการดาเนินกิจการมีต้นทุนที่แตกต่างกัน ทาให้ สอ.นย.ต้องเลือกแหล่ง
เงินทุนที่มีต้นทุนต่าและเกิดประโยชน์กับสมาชิกให้มากที่สุด ส่วนการนาทุนดาเนินงานที่มีไปลงทุนหรือนาไป
บริหาร ก็ต้องเลือกแหล่งลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับระยะเวลาในการลงทุนและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
จากการลงทุน ซึ่งในการบริหารเงินของ สอ.นย.ทั้งหมดจะอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบ ที่กาหนดอย่างเคร่งครัด และ
ได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันความถูกต้องในการดาเนินงานโดยผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้สอบบัญชี ที่ได้รับ
การคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจาปีให้มาทาหน้าที่แทนสมาชิก แต่ถ้าสมาชิกสนใจอยากรู้ว่า สอ.นย.
มีสินทรัพย์เท่าไร มีหนี้สินเท่าไร มีสมาชิกกู้เงินไปเท่าไร จัดสรรสวัสดิการให้แก่สมาชิกเท่าไร มีความมั่นคง
ทางการเงินไหม สามารถดูข้อมูล และรายละเอียดได้จากรายงานกิจการประจาเดือน และรายงานกิจการ
ประจาปีของ สอ.นย. เราทุกคนเป็นเจ้าของกิจการ ดังนั้นเพื่อความมั่นคง และโปร่งใส เราต้องใส่ใจและสนใจ
ในกิจการที่เป็นของเรา
รายงานกิจการรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา
ข้อมูล สอ.นย. ณ วันที่ 31 มี.ค.60
จานวนสมาชิก
สมาชิกสามัญ
สมาชิกสมทบ

9,429
2,710
รวม
12,139
ฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
4,915,340,843.62
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม
3,436,644,171.31
เงินรับฝาก
1,604,431,810.00
ทุนเรือนหุ้น
319,565,234.55
ทุนสารอง
54,590,943.78
ทุนสะสมอื่น
20,044,702.84
กาไรสุทธิประจาเดือน มี.ค.60
111,909,187.858
กาไรสะสม ต.ค.59 – มี.ค.60
5,669,753,360.70
ทุนดาเนินงาน

ราย
ราย
ราย
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

-๓ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สอ.นย.
๑. สอ.นย.เปิดโครงการให้กู้เงินสามัญเพื่อชาระหนี้เงินกู้สถาบันการเงินภายนอก (ธนาคาร) ตั้งแต่วันที่
๑ เม.ย.๖๐ (กาหนดวงเงินกู้ในโครงการ ๒๐๐ ล้านบาท)
๒. สอ.นย.เปิ ด โครงการให้ กู้ พิ เ ศษเพื่ อ การเคหะสงเคราะห์ ประจ าปี ๒๕๖๐ ครั้ ง ที่ ๒ ตั้ ง แต่ วั น ที่
๑ เม.ย.๖๐ – ๓๐ ก.ย.๖๐ กาหนดวงเงินกู้ในโครงการ ๑๕ ล้านบาท เพื่อซื้อหรือไถ่ถอนบ้านพร้อมที่ดิน ในพื้นที่
จังหวัดชลบุรี ระยอง และจันทบุรี
๓. สอ.นย.ลดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ต่อปี (ปัจจุบัน เงินกู้สามัญและเงินกู้ฉุกเฉิน
ร้อยละ ๗.๒๕ ต่อปี เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ร้อยละ ๕.๗๕ ต่อปี) ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย.๖๐
๔. สอ.นย.ได้ยกเลิ กการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินที่เรีย กเก็บจากสมาชิ กรายเดือน ตั้งแต่ ก.พ.๖๐ สมาชิ ก
สามารถเข้าไปตรวจสอบและเรียกพิมพ์ใบเสร็จได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของ สอ.นย. หรือติดต่อขอรับได้ที่
สานักงาน

