
การบริหารเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 

 สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด ได้รับการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อ
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๓๗ และเริ่มด าเนินกิจการในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๓๘ ระยะเวลา ๒๒ ปีที่ผ่านมา สอ.นย.
เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีจ านวนสมาชิกเพ่ิมข้ึน ทุนด าเนินงานเพ่ิมขึ้น รายได้เพ่ิมข้ึน ค่าใช้จ่ายมากขึ้น ก าไรสูงขึ้น 
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เกิดจากการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ และความร่วมมือจากสมาชิกทั้งสิ้น สมาชิก
สามัญของ สอ.นย.ทุกคน มีฐานะเป็นเจ้าของกิจการ มีส่วนร่วมในการบริหารงาน และใช้บริการกับ สอ.นย. มี
ความจ าเป็นที่จะต้องรู้และเข้าใจในการด าเนินงานของ สอ.นย. ดังนั้นเพ่ือให้สมาชิกมีความรู้ ความเข้าใจใน 
การบริหารเงินของ สอ.นย. จึงขอน าเสนอโดยภาพรวม ดังนี้ 

๑. แหล่งที่มาของทุนด าเนินงาน 
๑.๑ ทุนเรือนหุ้น  เป็นทุนด าเนินงานที่ได้มาจากการออมเงินระยะยาวของสมาชิก โดย 

การสะสมรายเดือน หรือซื้อเพ่ิมตามเงื่อนไขท่ี สอ.นย.ก าหนด สมาชิกไม่สามารถถอนใช้บางส่วนได้ ต้องลาออก
หรือสิ้นสถานะการเป็นสมาชิกเท่านั้น และสมาชิกจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผลจากก าไรสุทธิประจ าปี 

๑.๒ เงินรับฝาก  เป็นทุนด าเนินงานที่ได้จากการรับฝากเงินสมาชิก และสหกรณ์อ่ืนเท่านั้น ซึ่ง 
สอ.นย.มีเงินรับฝากหลากหลายรูปแบบ สมาชิกสามารถเลือกใช้ให้ตรงตามความต้องการได้  

๑.๓ เงินกู้ยืม  เป็นทุนด าเนินงานที่ได้จากการกู้ยืมสมาชิก สหกรณ์อ่ืนหรือสถาบันการเงินอื่น 
ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และมีวงเงินกู้ยืมสูงสุดไม่เกินจากมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของ สอ.นย. และได้รับ
อนุญาตจากนายทะเบียนสหกรณ์ ซึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๐ มีวงเงินกู้ยืมไม่เกิน ๑,๘๐๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๑.๔ ทุนส ารอง  เป็นทุนด าเนินงานประเภทหนึ่งที่ได้รับจากการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี ซึ่ง
กฎหมายได้ก าหนดให้ทุกสหกรณ์ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีเข้าเป็นทุนส ารองไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ ของ 
ก าไรสุทธิ ทุนส ารองเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงถึงความมั่นคงของสหกรณ์ เพราะเป็นทุนของสหกรณ์ที่แท้จริง จะถูก
น ามาใช้เมื่อสหกรณ์ประสบปัญหาขาดทุนเท่านั้น 

๑.๕ ทุนสะสมอ่ืน ๆ  เป็นทุนด าเนินงานที่ได้รับการจัดสรรไว้เพ่ือกิจกรรมตามที่ก าหนด เช่น 
ทุนสวัสดิการต่าง ๆ ที่สหกรณ์จ่ายให้แก่สมาชิก ทุนรักษาระดับเงินปันผล เป็นต้น  

๒. การบริหารทุนด าเนินงาน 
๒.๑ ให้สมาชิกกู้ยืม  เป็นการด าเนินงานหลักของ สอ.นย. ทุนด าเนินงานเกือบทั้งหมดน าไปให้

สมาชิกกู้ยืม ท าให้รายได้ส่วนใหญ่มาจากดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของสมาชิก และเนื่องจากทุนด าเนินงานส่วนใหญ่น าไป
ให้สมาชิกกู้ยืม ท าให้ สอ.นย.ต้องก าหนดหลักเกณฑ์การให้กู้เงิน การค้ าประกัน การท าหลักประกันเสริม รวมถึง
มาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้สมาชิกกู้เงินมีความรัดกุม และเหมาะสม เพ่ือควบคุมและป้องกันความเสี่ยง
จากการที่สมาชิกไม่สามารถช าระหนี้ให้แก่ สอ.นย.ได ้

๒.๒ ให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืม  เป็นทางเลือกหนึ่งในการบริหารเงิน ซึ่งเป็นไปตามหลักการสหกรณ์ใน
ด้านความร่วมมือระหว่างสหกรณ์ และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

๒.๓ ลงทุนในหุ้นกู้  เป็นทางเลือกใหม่ในการบริหารเงิน การลงทุนในหุ้นกู้ ก็คือ การน าเงินไป
ให้กู้นั่นเอง โดยกิจการที่ต้องการกู้เงินจะท าการออกใบหุ้นกู้เพ่ือเป็นหลักฐานยืนยันการช าระดอกเบี้ยและเงินต้น
คืนแก่ผู้ให้กู้หรือผู้ลงทุนในหุ้นกู้ กฎหมายได้ก าหนดกรอบการลงทุนของสหกรณ์ไว้อย่างชัดเจนเพ่ือลดความเสี่ยง
ในการลงทุน ทั้งชนิดของหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ เป็นต้น การลงทุนในหุ้นกู้
นอกจากจะสร้างรายได้เพ่ิมให้แก่สหกรณ์ ยังสามารถน าไปค้ าประกันวงเงินกู้ยืมกับธนาคารเพ่ือให้ได้รับอัตรา
ดอกเบี้ยต่ ากว่าการให้บุคคลค้ าประกันด้วย 
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๒.๔ ฝากเงินกับสถาบันการเงินอ่ืน  เป็นการน าเงินไปฝากกับธนาคารหรือสหกรณ์อ่ืน เพ่ือสร้าง
รายได้เพ่ิมให้แก่สหกรณ์ และเตรียมการรองรับการถอนเงินของสมาชิก เนื่องจาก สอ.นย.รับฝากเงินจากสมาชิก
และสหกรณ์อ่ืนมาเป็นจ านวนมาก จึงจ าเป็นต้องเตรียมเงินไว้ให้เพียงพอต่อการถอนเงินของสมาชิกและสหกรณ์
อ่ืนในแต่ละวัน โดยบางส่วนจะเตรียมไว้เป็นเงินสดที่ส านักงาน และบางส่วนเตรียมไว้ในรูปของเงินฝากธนาคารที่
สะดวกต่อการเบิกใช้ประจ าวัน 

๒.๕ อาคารส านักงาน สถานที่ อุปกรณ์ส านักงานต่าง ๆ ที่ใช้ในการด าเนินงาน และอ านวย
ความสะดวกในการบริการสมาชิก สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ก็ถือเป็นการลงทุนของสหกรณ์ด้วยเช่นกัน 

การจัดหาทุนมาเพ่ือใช้ในการด าเนินกิจการมีต้นทุนที่แตกต่างกัน ท าให้ สอ.นย.ต้องเลือกแหล่ง
เงินทุนที่มีต้นทุนต่ าและเกิดประโยชน์กับสมาชิกให้มากที่สุด ส่วนการน าทุนด าเนินงานที่มีไปลงทุนหรือน าไป
บริหาร ก็ต้องเลือกแหล่งลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเหมาะสมกับระยะเวลาในการลงทุนและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น
จากการลงทุน ซึ่งในการบริหารเงินของ สอ.นย.ทั้งหมดจะอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบ ที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด และ
ได้รับการตรวจสอบเพ่ือยืนยันความถูกต้องในการด าเนินงานโดยผู้ตรวจสอบกิจการ และผู้สอบบัญชีที่ได้รับ
การคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีให้มาท าหน้าที่แทนสมาชิก แต่ถ้าสมาชิกสนใจอยากรู้ว่า สอ.นย.
มีสินทรัพย์เท่าไร มีหนี้สินเท่าไร มีสมาชิกกู้เงินไปเท่าไร จัดสรรสวัสดิการให้แก่สมาชิกเท่าไร มีความมั่นคง
ทางการเงินไหม สามารถดูข้อมูลและรายละเอียดได้จากรายงานกิจการประจ าเดือน และรายงานกิจการ
ประจ าปีของ สอ.นย. เราทุกคนเป็นเจ้าของกิจการ ดังนั้นเพ่ือความมั่นคง และโปร่งใส เราต้องใส่ใจและสนใจ 
ในกิจการที่เป็นของเรา 

รายงานกิจการรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา 
ข้อมูล สอ.นย. ณ วันที่ 31 มี.ค.60 

 

จ านวนสมาชิก 
สมาชิกสามัญ 9,429 ราย 
สมาชิกสมทบ    2,710 ราย 

รวม 12,139 ราย 

ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน 
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม 4,915,340,843.62 บาท 
เงินรับฝาก 3,436,644,171.31 บาท 
ทุนเรือนหุ้น 1,604,431,810.00 บาท 
ทุนส ารอง 319,565,234.55 บาท 
ทุนสะสมอ่ืน 54,590,943.78 บาท 
ก าไรสุทธิประจ าเดือน มี.ค.60 20,044,702.84 บาท 
ก าไรสะสม ต.ค.59 – มี.ค.60 111,909,187.858 บาท 
ทุนด าเนินงาน 5,669,753,360.70 บาท 
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ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สอ.นย. 

๑. สอ.นย.เปิดโครงการให้กู้เงินสามัญเพ่ือช าระหนี้เงินกู้สถาบันการเงินภายนอก (ธนาคาร) ตั้งแต่วันที่  
๑ เม.ย.๖๐ (ก าหนดวงเงินกู้ในโครงการ ๒๐๐ ล้านบาท) 

๒. สอ.นย.เปิดโครงการให้กู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ ประจ าปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ ตั้งแต่วันที่  
๑ เม.ย.๖๐ – ๓๐ ก.ย.๖๐ ก าหนดวงเงินกู้ในโครงการ ๑๕ ล้านบาท เพ่ือซื้อหรือไถ่ถอนบ้านพร้อมที่ดิน ในพ้ืนที่
จังหวัดชลบุรี ระยอง และจันทบุรี 

๓. สอ.นย.ลดดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ต่อปี (ปัจจุบัน เงินกู้สามัญและเงินกู้ฉุกเฉิน 
ร้อยละ ๗.๒๕ ต่อปี เงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ ร้อยละ ๕.๗๕ ต่อปี) ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย.๖๐ 

๔. สอ.นย.ได้ยกเลิกการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินที่เรียกเก็บจากสมาชิกรายเดือน ตั้งแต่ ก.พ.๖๐ สมาชิก
สามารถเข้าไปตรวจสอบและเรียกพิมพ์ใบเสร็จได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ของ สอ.นย. หรือติดต่อขอรับได้ที่
ส านักงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


