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ก าหนดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561   
วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 

ณ ห้องหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค์ นย. 
------------------------------ 
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เวลา 0900 - 1145  - การบรรยาย เรื่อง “สิทธิ หน้าที่ และบทบาทของสมาชิกสหกรณ์” 
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เวลา 1250 - คณะกรรมการด าเนินการ  ผู้รับเชิญ  ผู้แทนสมาชิก  ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าประจ าที่ 
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   4.2 เรื่องพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2561 
   4.3 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงานประมาณการรายได้ – รายจ่าย ประจ าปี 2562 
   4.4 เรื่องพิจารณาโอนเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายเข้าทุนส ารองของ สอ.นย.
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   4.6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการน าเงินไปฝากหรือลงทุนตามกฎหมาย และ 
       ตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ พ.ศ.2558 
   4.7 เรื่องพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ าปี 2562 
   4.8 เรื่องพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 
   4.9 เรื่องพิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ 
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    5.1 ข้อเสนอแนะของสหกรณ์จังหวัดหรือผู้ตรวจการสหกรณ์ 
    5.2 ข้อเสนอแนะของผู้แทนสมาชิกและตอบข้อซักถาม 
พิธีรับ - ส่งหน้าที่ประธานกรรมการด าเนินการ สอ.นย.  
พิธีปิดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2561 
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ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับทราบการรับรองรายงาน

การประชุมใหญสามัญประจำป 2560



  

 
 

 
 
 

 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560  
สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 

ปีท่ี 23 
เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560 

ณ หอประชุมนาวิกโยธิน 
 

ผู้มาประชุม 
1. พล.ร.ต.อาคม   แตงอ่อน ประธานกรรมการ/ประธานในที่ประชุม 
2. น.อ.สุทธิพงษ์   อนันตชัย รองประธานกรรมการ 
3. น.อ.พิชิต   วาดวารี รองประธานกรรมการ 
4. พล.ร.ต.กิตติคุณ   นาคสุก กรรมการและเลขานุการ 
5. น.อ.สายัณห์   ไอยรารัตน์ กรรมการ 
6. น.อ.ประมุข   อินทรประเสริฐ กรรมการ 
7. น.อ.ชัยวัฒน์   คุ้มทิม กรรมการ 
8. น.อ.รังสรรค์   แตงฉิม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
9. น.อ.วุฒิไกร   ปั้นดี กรรมการ 
10.  น.อ.จรงศักดิ์   แย้มบาน กรรมการ 
11.  น.อ.นิสิต   ร่วมพุ่ม กรรมการ 
12.  น.อ.วิจาร   กอประเสริฐ กรรมการและเหรัญญิก 
13.  ร.อ.เกียรติศักดิ์   ฉายชูวงษ์ กรรมการ 
14.  พ.จ.อ.อุบล   ด้วงแก้ว กรรมการ 
15.  พ.จ.อ.ประสงค์   รวงน้อย กรรมการ 
16.  ผู้แทนสมาชิก จ านวน 176 คน 

ผู้ไม่มาประชุม  เนื่องจากติดราชการ 
 ผู้แทนสมาชิก  จ านวน 26 คน 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. น.อ.สุรินทร์   เกิดมนตรี ที่ปรึกษาด้านการบริหาร 
2. น.อ.สนั่น   วรญาโณปกรณ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
3. นายกิติศักดิ์   อยู่วัฒนา ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3  
4. นางวรนีย์   พิทักษ์สุธพีงศ์ ผู้สอบบัญชี. 
5. นางสาวศิริวรรณ   กัญญาค า ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ 
6. นางจันทิมา   วิรัชกุล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีช านาญการ 
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7. นางสาวพรรณิดา   เสลารัตน์ ผู้ช่วยผู้สอบบัญช ี
8. นางสาวทิพวรรณ   วัฒนโยธนิ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 
9. นางสาวกนกกาญจน์   กลิ่นสุคนธ์ นักวิชาการตรวจสอบบัญชี 
10. เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ สอ.นย. จ านวน 33 คน 
11. ผู้รับเชิญ จ านวน 25 คน  

เริ่มประชุมเวลา  1300 
รองประธานกรรมการ (น.อ.สุทธิพงษ์   อนันตชัย)  กล่าวรายงานถึงความส าคัญของการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี รวมทั้งผลการด าเนินงานที่ผ่านมา เรียนเชิญ พล.ร.ต.ศังกร  พงษ์ศิริ รอง ผบ.นย./ประธานในพิธีเปิด
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 มอบรางวัลสมาชิกดีเด่น กรรมการดีเด่น และเจ้าหน้าที่ดีเด่นประจ าปี 
2560 มอบของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการด าเนินกิจการของ สอ.นย.และเรียนเชิญเปิดการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี 2560 ตามล าดับ  
รอง ผบ.นย. (พล.ร.ต.ศังกร   พงษ์ศิริ)  มอบรางวัลให้แก่สมาชิกดีเด่น กรรมการดีเด่น และเจ้าหน้าที่ดีเด่น 
ประจ าปี 2560 มอบของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการด าเนินกิจการของ สอ.นย. ให้โอวาทและกล่าวเปิด 
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 
เลขานุการฯ (พล.ร.ต.กิตติคุณ   นาคสุก)  รายงานต่อที่ประชุมว่า การประชุมใหญ่สามัญประจ าปีครั้งนี้ 
เป็นการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 นับเป็นปีที่ 23 สมาชิก ณ วันสิ้นปีทางบัญชี 30 ก.ย.60 รวมทั้งสิ้น 
12,132 คน แยกเป็นสมาชิกสามัญ 9,432 คน และสมาชิกสมทบ 2,700 คน 
 ตามข้อบังคับ สอ.นย.พ.ศ.2550  หมวด 6 ข้อ 54, 55 และ 59  การประชุมใหญ่โดยผู้แทน
สมาชิก กรณีที่สหกรณ์ฯ มีสมาชิกเกินกว่า 500 คน อาจประชุมใหญ่โดยผู้แทนสมาชิกก็ได้ แต่จ านวนผู้แทน
สมาชิกจะมีน้อยกว่า 100 คน ไม่ได้ จ านวนผู้แทนสมาชิกใช้อัตราส่วนจ านวนสมาชิก 50 คน ต่อผู้แทนสมาชิก 1 คน 
และต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 100 คน  
จึงจะเป็นองค์ประชุม 
 ส าหรับการประชุมในวันนี้ คณะกรรมการ 15 คน มาประชุม 15 คน ผู้แทนสมาชิก 202 คน  
มาประชุม 176 คน ไม่มาประชุม 26 คน ผู้แทนสมาชิกมาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่ง จึงนับว่าเป็นองค์ประชุม 
 นอกจากนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมคือ ที่ปรึกษา 2 คน คณะผู้สอบบัญชี 2 คน ผู้ตรวจสอบกิจการ 1 คน 
เจ้าหน้าที่จากส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี 1 คน เจ้าหน้าที่จากส านักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี 3 คน 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ 33 คน และผู้รับเชิญ 25 คน การประชุมในวันนี้มีทั้งหมด 5 ระเบียบวาระ (กล่าวระเบียบ
วาระการประชุม) 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องทีป่ระธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ (พล.ร.ต.อาคม   แตงอ่อน)  แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 54  
และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด พ.ศ.2550 หมวด 6 ข้อ 52 ได้ก าหนดในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
โดยสรุปว่า ให้คณะกรรมการด าเนินการเรียกประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งคร้ังภายใน 150 วัน นับแต่วันสิ้นปี  
ทางบัญชีของสหกรณ์  
 คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 23 ประจ าปี 2560 ได้บริหารกิจการสหกรณ์มาครบรอบ 1 ปี  
ผู้สอบบัญชีสหกรณ์ได้ตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงได้ก าหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 ในวันนี้ เพ่ือรายงานกิจการ  
แถลงผลการด าเนินงานในรอบปีให้สมาชิกได้รับทราบ และพิจารณาให้ความเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการด าเนินกิจการของสหกรณ์   



  

 ขอขอบคุณสมาชิก คณะกรรมการด าเนินการฯ และฝ่ายจัดการฯ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่
และบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ภายใต้อุดมการณ์และหลักการ  
ของสหกรณ์ ท าให้สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด ประสบความส าเร็จ บรรลุเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ 
ทุกประการ 
ที่ประชุมฯ  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับทราบการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 
เลขานุการฯ (พล.ร.ต.กิตติคุณ   นาคสุก)  รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค์ 
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน นั้น สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด ได้ส่งหนังสือ ที่ สอ.2386/2559 ลงวันที่ 
15 ธันวาคม 2559 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 พร้อมร่างรายงานการประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี 2559 ถึงผู้แทนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เพ่ือพิจารณา  
หากไม่ถูกต้องหรือต้องการแก้ไขประการใด ให้แจ้งสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด ภายใน 30 วัน นับจาก
วันที่ลงนามในหนังสือ และเมื่อพ้นก าหนดเวลา หากมิได้แก้ไขประการใด จะถือว่าผู้แทนสมาชิก ได้รับรอง
รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 ซึ่งเมื่อพ้นก าหนดเวลาดังกล่าว ปรากฏว่าไม่มีผู้แทนสมาชิกขอแก้ไข
แต่ประการใด จึงถือว่าผู้แทนสมาชิกได้รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 
ที่ประชุมฯ  รับทราบการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3.1  เรื่องรับทราบสถานภาพสมาชิกและผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 
ผู้จัดการฯ  (น.อ.สุวิทย์   เวียงเจริญ)  รายงานต่อที่ประชุมว่า สถานภาพสมาชิกและผลการด าเนินงาน ประจ าปี 
2560 ดังนี้ 

1. จ านวนสมาชิก 
  จ านวนสมาชิกยกมา 1 ต.ค.59   12,113 คน 

บวก รับสมัครเพิ่มระหว่างปี      270 คน 
  รวมยอดสมาชิก  12,383 คน 

หัก  สมาชิกลาออกระหว่างปี         193 คน 
  สมาชิกถึงแก่กรรม 45 คน 
  ขาดและถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกภาพ        13 คน 
  คงเหลือสมาชิก ณ 30 ก.ย.60 12,132 คน 
ในปี 2560 สหกรณ์ฯ มีสมาชิกท้ังสิ้น 12,132 คน แยกเป็นสมาชิกสามัญ จ านวน 9,432 คน และ

สมาชิกสมทบ จ านวน 2,700 คน สมาชิกเพ่ิมข้ึนจากปี 2559 จ านวน 19 คน 
2. ทุนด าเนินงาน  

2.1 ทุนเรือนหุ้น 1,682,956,030.00 บาท 
2.2 ทุนส ารอง 319,580,616.80 บาท 
2.3 ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบ และอ่ืน ๆ 49,653,584.78 บาท 
2.4 เงินรับฝาก 3,562,957,647.54 บาท 
2.5 เงินค้างจ่าย 2,119,950.88 บาท 
2.6 เงินประกัน และส ารองบ าเหน็จเจ้าหน้าที่ 8,477,158.02 บาท 
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2.7 ก ำไรสุทธิ ประจ ำปี 2560 รอกำรจัดสรร   229,914,759.74 บำท 
สิ้นปี 2560  มีทุนด ำเนินงำนทั้งสิ้น 5,855,659,747.76 บำท 
หัก  ทุนด ำเนินงำน เมื่อสิ้นปี 2559 5,419,331,112.97 บำท 
สหกรณ์ฯ  มีทุนด ำเนินงำนสูงกว่ำปีก่อน    436,328,634.79 บำท 

3. รำยได้ ในปี 2560 
3.1 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมำชิก 364,435,976.49 บำท 
3.2 ดอกเบี้ยรับจำกเงินฝำก 11,959,834.95 บำท 
3.3 รำยได้จำกกำรลงทุน 10,327,864.29 บำท 
3.4 ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำ 13,500.00 บำท 
3.5 รำยได้อ่ืน        58,433.76 บำท 

รวมรำยได ้  386,795,609.49 บำท 
4. รำยจำ่ย ในปี 2560  

4.1 ดอกเบี้ยจ่ำยเงินรับฝำก  133,313,215.31 บำท 
4.2 ดอกเบี้ยจ่ำยเงินกู้ยืม 2,076,832.22 บำท 
4.3 เงินเดือน และสวัสดิกำรเจ้ำหน้ำที ่ 7,687,402.00 บำท 
4.4 ค่ำตอบแทน 2,305,223.25 บำท 
4.5 ค่ำใช้สอย 3,023,125.05 บำท 
4.6 ค่ำวัสด ุ 361,925.60 บำท 
4.7 ค่ำสำธำรณูปโภค 348,872.56 บำท 
4.8 บ ำเหน็จเจ้ำหน้ำที่ 1,409,510.00 บำท 
4.9 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับสมำชิก 141,527.00 บำท 
4.10  หนี้สงสัยจะสูญ 5,227,824.09 บำท 
4.11  ค่ำเสื่อมรำคำ 429,321.87 บำท 
4.12  ค่ำตัดจ่ำยสิทธิกำรใช้ประโยชน์      556,070.80 บำท 

รวมรำยจำ่ย 156,880,849.75 บำท 
5. ก ำไรสุทธ ิ
 สหกรณ์ฯ มีก ำไรสุทธิสิ้นปี 2560 229,914,759.74 บำท 
 หัก ก ำไรสุทธิเมื่อสิ้นปี 2559 219,166,460.42 บำท 
 สหกรณ์ฯ มีก ำไรสุทธิสูงกว่ำปกี่อน   10,748,299.32 บำท 
6. กำรให้บริกำรสมำชิก 

6.1 ด้ำนเงินรับฝำก 
    เงินรับฝำก ณ 30 ก.ย.60 3,562,957,647.54 บำท 
    เงินรับฝำกยกมำ 1 ต.ค.59 3,342,862,592.50 บำท 
    เงินรับฝำกเพิ่มขึ้น    220,095,055.04 บำท 

6.2 ด้ำนเงินให้กู้ยืม 
    ยอดยกมำ 1 ต.ค.59 4,793,295,678.21 บำท 
    บวก กู้ระหว่ำงปี 2,019,634,796.65 บำท 
    หัก ช ำระระหว่ำงปี 1,615,727,108.00 บำท 
     ยอดยกไป 30 ก.ย.60 5,197,203,366.86 บำท 

  



  

7. การด าเนินงานทั่วไป  
  7.1 การศึกษาอบรมและพัฒนาบุคลากร 

  ในปี 2560 สหกรณ์ฯ ได้จัดส่งคณะกรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าที่ เข้ารับการศึกษาอบรม
สัมมนาตามโครงการที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด จ านวน 1 ครั้ง รวม 1 คน เข้าร่วม
อบรมสัมมนาตามโครงการที่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ านวน 4 ครั้ง รวม 6 คน เข้าร่วมสังเกตการณ์
และศึกษาการประชุมใหญ่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด จ านวน 2 คน เข้าร่วมประชุมและ
สังเกตการณ์การประชุมใหญ่ของชุมนุมสหกรณ์ทหาร จ ากัด จ านวน 2 คน เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปีของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จ านวน 1 คน เข้าร่วมประชุมกับชมรมสหกรณ์ภาคตะวันออก 
จ านวน 3 คน เข้าร่วมอบรมสัมมนากับสหกรณ์จังหวัดสระบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง จ านวน 2 ครั้ง รวม 3 คน 
นอกจากน้ี คณะกรรมการด าเนินการฯ เจ้าหน้าที่และสมาชิกได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์ 
ครูนครสวรรค์ จ ากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จ ากัด จ านวน 23 คน  

7.2 การประชาสัมพันธ์  
7.2.1 เผยแพร่ข่าวสารผา่นทางวารสารนาวิกโยธินเป็นประจ าทุกเดือน 
7.2.2 จัดส่งเอกสารและแผ่นพับ พร้อมรายงานการประชุมประจ าเดือนไปยังหน่วยต่าง ๆ 

ทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
7.2.3 เผยแพร่ข่าวสารในการประชมุประจ าเดือนของสวัสดิการภายใน นย. ทุกเดือน 
7.2.4 ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อให้บริการสมาชิกที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พร. 

เป็นประจ าทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง  
7.2.5 ประชาสัมพันธ์ผา่นใบเสร็จรับเงิน 
7.2.6 ประชาสัมพันธผ์า่นหอกระจายข่าวลานมะรนี วิทยชุุมชน และเคเบิ้ลทีวีในพืน้ที่สัตหีบ 
7.2.7 ประชาสัมพันธ์ผา่นโทรศัพท์มือถือในรูปแบบข้อความ (SMS) 
7.2.8 ประชาสัมพันธ์ผา่นปา้ยไวนิล 
7.2.9 ประชาสัมพันธ์ผา่นหนังสือคู่มือสมาชิก 
7.2.10 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ Line@ 
7.2.11 บริการข้อมูลประจ าตัวสมาชกิผ่านเครื่องประชาสัมพันธ์   
7.2.12 บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์  www.thaimarinecoop.com และ facebook สหกรณ์ 

https://www.facebook.com/marinecoop1 
   7.3 คณะกรรมการด าเนินการ ได้ด าเนินการเกี่ยวกับเงินรับฝาก เงินให้กู้ยืมและแผนการด าเนินงาน 
ดังนี้ 
     7.3.1 เงินรับฝาก 
     7.3.1.1 ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าระหว่างสหกรณ์ ร้อยละ 1.75 – 3.00 ต่อปี 
ตั้งแต่ 1 ก.พ.60 
     7.3.1.2 ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์ ร้อยละ 1.50 ต่อปี 
ตั้งแต่ 1 ก.พ.60  
     7.3.1.3 เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 1, 2, 3 เปิดบัญชีขั้นต่ า 50,000.00 บาท 
เงินฝากข้ันต่ า 50,000.00 บาท ฝากสูงสุดต่อบัญชี 10,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.70 ต่อปี, 
2.85 ต่อปี, 3.00 ต่อปี ตามล าดับ อัตราดอกเบี้ยถอนก่อนครบก าหนดร้อยละ 0.20 ต่อปี, 0.35 ต่อปี, 0.50 ต่อปี 
ตั้งแต่ 24 ก.พ.60  
      7.3.1.4 ขยายวงเงินรับฝากออมทรัพย์สหกรณ์อ่ืน จากเดิมไม่เกิน 500,000.00 บาท 
ต่อเดือนต่อบัญชี เป็นไม่จ ากัดวงเงินฝาก วงเงินฝากสูงสุดต่อบัญชีไม่เกิน 50,000,000.00 บาท ตั้งแต่ 1 มี.ค.60   
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   7.3.2 เงินให้กู้ยืม ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมทุกประเภท อัตราร้อยละ 0.25 ต่อปี 
ตั้งแต่ 1 เม.ย.60 
   7.3.3 การบริหารงานและการระดมทุนจากภายนอก 
     7.3.3.1 ขยายวงเงินกู้ยืมระยะสั้นประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารทหารไทย 
จ ากัด (มหาชน) จากเดิมจ านวน 27,000,000.00 บาท เป็นจ านวน 36,000,000.00 บาท 
     7.3.3.2 ขยายวงเงินกู้ยืมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) จากเดิม
จ านวน 87,400,000.00 บาท เป็นจ านวน 112,750,000.00 บาท 
     7.3.3.3 ขยายวงเงินกู้ยืมระยะสั้นประเภทตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ 
จ ากัด (มหาชน) จากเดิมจ านวน 70,000,000.00 บาท เป็นจ านวน 250,000,000.00 บาท 
     7.3.3.4 เปิดวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารธนชาต จ ากัด (มหาชน) จ านวน 
5,000,000.00 บาท  
   7.3.4 การปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมระเบียบ และประกาศ  
     7.3.4.1 ระเบียบฯ ว่าด้วยสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก พ.ศ.2559 
     7.3.4.2 ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ.2560 
     7.3.4.3 ระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจ าตัวสมาชิก
สหกรณ์ พ.ศ.2560 
     7.3.4.4 ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อ่ืนกู้ยืม พ.ศ.2560 
     7.3.4.5 ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ พ.ศ.2560 
     7.3.4.6 ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินออมทรัพย์และเงินฝากประจ า พ.ศ.2560 
     7.3.4.7 ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อ่ืน พ.ศ.2560 
     7.3.4.8 ระเบียบฯ ว่าด้วยที่ปรึกษาสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 
     7.3.4.9 ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2560 
     7.3.4.10 ระเบียบฯ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2560 
     7.3.4.11 ระเบียบฯ ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์กรณีสมาชิก
เสียชีวิต (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2560 
     7.3.4.12 ระเบียบฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ.2560 
     7.3.4.13 ระเบียบฯ ว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
     7.3.4.14 ประกาศฯ เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์การขอเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต
คุ้มครองเงินกู้ส าหรับสมาชิกท่ีขอกู้เงินประเภทสามัญครั้งใหม่เพื่อช าระหนี้สินเดิมโดยใช้บุคคลค้ าประกัน 
     7.3.4.15 ประกาศฯ เรื่องแก้ไขหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญและสิทธิการค้ าประกัน
เงินกู้ของสมาชิกท่ีเป็นลูกจ้างประจ า สังกัดกองทัพเรือ 
     7.3.4.16 ประกาศฯ เรื่องเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 
     7.3.4.17 ประกาศฯ เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ าระหว่างสหกรณ์ 
     7.3.4.18 ประกาศฯ เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์ 
     7.3.4.19 ประกาศฯ เรื่องการปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพิ่มพูน 2 
     7.3.4.20 ประกาศฯ เรื่องยกเลิกการออกใบเสร็จรับเงินที่สหกรณ์เรียกเก็บจาก
สมาชิกเป็นรายเดือน และก าหนดให้สมาชิกตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและ เรียกพิมพ์ใบเสร็จรับเงินผ่าน
เว็บไซต์สหกรณ ์



  

     7.3.4.21 ประกาศฯ เรื่องก าหนดวงเงินรับฝากและวงเงินสูงสุดต่อบัญชีประเภท 
เงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์อ่ืน 
     7.3.4.22 ประกาศฯ เรื่องก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ เงินกู้ฉุกเฉิน และ
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 
     7.3.4.23 ประกาศฯ เร่ืองก าหนดมาตรการสมาชิกที่หลักประกันเงินกู้สามัญบกพร่อง 
     7.3.4.24 ประกาศฯ เรื่องเปิดโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ประจ าปี 
2560 ครั้งที่ 2 
     7.3.4.25 ประกาศฯ เรื่องก าหนดหลักเกณฑ์การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 
     7.3.4.26 ประกาศฯ เรื่องก าหนดเงื่อนไขการรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 
     7.3.4.27 ประกาศฯ เรื่องก าหนดเงื่อนไขการรับเงินฝากออมทรัพย์ 
     7.3.4.28 ประกาศฯ เรื่องก าหนดเงื่อนไขการรับเงินฝากออมทรัพย์เพื่อเงินสงเคราะห์
ฌาปนกิจ 
     7.3.4.29 ประกาศฯ เรื่องเปิดโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 
ประจ าปี 2561 ครั้งที่ 1 
     7.3.4.30 ประกาศฯ เรื่องเพิ่มวงเงินให้กู้เพื่อช าระหนี้เงินกู้ยืมสถาบันการเงินภายนอก 
     7.3.4.31 ประกาศฯ เร่ืองนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  
การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ท าลายล้างสูง 
  7.4 คณะกรรมการบริหารทั่วไป 
   พิจารณาปรับปรุงแก้ไขและก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิก สวัสดิการ
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก การออกบัตรประจ าตัวสมาชิก และพิจารณาค่าตอบแทนที่ปรึกษาสหกรณ์ 
  7.5 คณะกรรมการเงินกู้ 
   7.5.1 พิจารณาอนุมัติเงินให้กู้สามัญ จ านวน 1,744 ราย เป็นเงิน 1,741,714,901.00 บาท 
   7.5.2 พิจารณาอนุมัติเงินให้กู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ จ านวน 11 ราย เป็นเงิน 
15,298,292.61 บาท 
  7.6 คณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ 
   7.6.1 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงการด าเนินงานของสหกรณ์ตามแผนกลยุทธ์  
ประจ าปี 2560 
   7.6.2 พิจารณาจัดตั้งคณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์ และร่วมประชุมการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
พ.ศ.2561 - 2563 
   7.6.3 พิจารณาการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ เปรียบเทียบกับประมาณการรายได้ – รายจ่าย 
ประจ าปี 2560 
   7.6.4 พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2560 
   7.6.5 พิจารณาประมาณการรายได้ – รายจ่าย ประจ าปี 2561 
  7.7 คณะกรรมการการลงทุน 
   พิจารณาหาแนวทางในการน าเงินไปลงทุนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 และ
ตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ พ.ศ.2558 โดยพิจารณาถึงสภาพคล่อง ความเสี่ยง
ของแหล่งลงทุน รวมถึงผลตอบแทนที่ได้รับ และพิจารณาหาแหล่งเงินทุนของสหกรณ์เพื่อส ารองสภาพคล่อง
ของสหกรณ ์
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  7.8 คณะกรรมการวิจัยและพัฒนา  
   พิจารณาการจัดท าคู่มือศูนย์ประสานงาน สอ.นย. พิจารณายกเลิกการออกใบเสร็จรับเงิน
ที่สหกรณ์เรียกเก็บจากสมาชิกเป็นรายเดือน และก าหนดให้สมาชิกตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลและเรียกพิมพ์
ใบเสร็จรับเงินผ่านเว็บไซต์สหกรณ์ รวมทั้งศึกษาและทบทวนความเป็นไปได้ ในการน าระบบงาน ATM เข้ามา
ให้บริการ 
 8. ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชม ศึกษาและดูงาน สอ.นย. 
  8.1 เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.59 นักเรียนโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน พร้อมด้วยคณะครูและ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก จ านวน 65 คน  
  8.2 เมื่อวันที่ 2 ก.พ.60 สหกรณ์ออมทรัพย์กองการฝึกกองเรือยุทธการ จ ากัด จ านวน 14 คน 
  8.3 เมื่อวันที่ 11 พ.ค.60 สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นเชียงใหม่ จ ากัด จ านวน 26 คน 
  8.4 เมื่อวันที่ 16 พ.ค.60 สหกรณ์ออมทรัพย์ฐานทัพเรือสัตหีบ จ ากัด จ านวน 13 คน 
 9. การจัดอบรมสัมมนาโดย สอ.นย. 
  9.1 เมื่อวันที่ 21 - 23 พ.ย.59 โครงการอบรมเจ้าหน้าที่ประจ าสาขาและผู้ปฏิบัติงานสหกรณ์
ประจ าพื้นที่นอกพื้นที่สัตหีบ จ านวน 8 คน  
  9.2 เมื่อวันที่ 22 พ.ย.59 โครงการสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ เรื่อง กฎหมายเกี่ยวกับ 
การบริหารงานสหกรณ์ จ านวน 164 คน  
  9.3 โครงการส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   9.3.1 เมื่อวันที่ 13 ม.ค.60 กิจกรรมปลูกฝังแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง 
เริ่มต้นชีวิตอย่างไรให้พอเพียง ณ หอประชุม นย.จ านวน 154 คน  
   9.3.2 เมื่อวันที่ 14 ก.ย.60 กิจกรรมอบรมอาชีพเสริม หลักสูตรข้าวหมากสร้างอาชีพ
และสมาธิบ าบัด SKT ณ ห้องประชุม พล.นย.จ านวน 100 คน 
  9.4 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
   9.4.1 เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.59 หลักสูตรชั้นนายนาวา นย. จ านวน 24 คน 
   9.4.2 เมื่อวันที่ 30 ม.ค.60 หลักสูตรนักเรียนจ่า นย. จ านวน 157 คน  
   9.4.3 เมื่อวันที่ 20 มี.ค.60 หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก นย. จ านวน 77 คน 
   9.4.4 เมื่อวันที่ 30 ส.ค.60 หลักสูตรชั้นนายเรือ นย. จ านวน 31 คน 
 10. การจัดโครงการส่งเสริมการออม 
  10.1  เมื่อวันที่ 30 ต.ค.59 กิจกรรมเนื่องในวันออมแห่งชาติ มอบเสื้อแจ็คเก็ตเป็นของที่ระลึก
ให้แก่สมาชิกท่ีมาฝากเงิน 
  10.2  เมื่อวันที่ 14 ม.ค.60 กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ มอบหมอนผ้าห่มเป็นของที่ระลึก 
ให้แก่สมาชิกท่ีฝากเงิน ซ่ึงน าเด็ก–เยาวชนมาด้วย 
  10.3  เมื่อวันที่ 24 ก.พ.60 กิจกรรมเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ มอบหนังสือ “ค าพ่อสอน” 
ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชด ารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เป็นของที่ระลึกให้แกส่มาชิกท่ีฝากเงิน 
 11. การจัดโครงการเพื่อชุมชนและสังคม  
  เมื่อวันที่ 9 ส.ค.60 กิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติ 
12 สิงหามหาราชินี โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่สวนเกษตร ร้อย.ป.คปม.กรม ป.พล.นย. จ านวน 80 คน   
 12. ผลงานที่ได้รับ 
  เมื่อวันที่ 26 ก.พ.60  รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัด ประเภท
สหกรณ์ออมทรัพย์ ประจ าปี 2559 จากส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี  
 13. ใช้ทุนขยายกิจการ  จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เป็นเงิน 10,182.00 บาท 



  

 14. ใช้ทุนสาธารณประโยชน์ เป็นเงิน 1,439,150.00 บาท  
 15. ใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต เป็นเงิน 3,610,000.00 บาท 
 16. ใช้ทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก เป็นเงิน 1,561,000.00 บาท 
 17. ใช้ทุนสวัสดิการเพื่อบ าเหน็จสมาชิก จ านวน 221 ราย เป็นเงิน 451,900.00 บาท 
 18. ใช้ทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก จ านวน 169 ราย เป็นเงิน 190,200.00 บาท 
 19. ใช้ทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิก จ านวน 122 ราย เป็นเงิน 184,500.00 บาท 
 20. ใช้ทุนสวัสดิการกรณีบุคคลในครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต จ านวน 197 ราย เป็นเงิน 399,700.00 บาท 
 21. ใช้ทุนสวัสดิการส าหรับสมาชิกสมทบเสียชีวิต จ านวน 8 ราย เป็นเงิน 14,000.00 บาท 
 22. ใช้ทุนสวัสดิการเงินเยี่ยมสมาชิกที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน จ านวน 1 ราย  
เป็นเงิน 2,000.00 บาท 
 23. ใช้ทุนสวัสดิการเงินสงเคราะห์เพื่อการด ารงชีพแก่สมาชิกที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 
สูญเสียอวัยวะ จ านวน 1 ราย เป็นเงิน 35,000.00 บาท 
 24. ใช้ทุนสวัสดิการเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ จ านวน 20 ราย เป็นเงิน 
517,126.72 บาท 
 25. ใช้ทุนสวัสดิการของขวัญปีใหม่สมาชิก จ านวน 9,296 ราย เป็นเงิน 1,859,200.00 บาท 
  การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2560 นั้น ได้น าแผนกลยุทธ์ จ านวน 18 แผนงาน 28 
โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการมีกิจกรรมย่อยอีกหลายกิจกรรมไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก รายละเอียดตามเอกสารรายงานกิจการ ประจ าปี 2560 หน้าที่ 51 
ที่ประชุมฯ  รับทราบสถานภาพสมาชิกและผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560  
ระเบียบวาระที่ 3.2   เรื่องรับทราบผลการด าเนินงานโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 
ประธานกรรมการเงินกู้ (น.อ.สุทธิพงษ์   อนันตชัย) รายงานต่อที่ประชุมว่า โครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ 
สงเคราะห์นั้น เป็นโครงการฯ ที่ต้องการส่งเสริมให้สมาชิกมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง เพื่อความม่ันคงและพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ได้ด าเนินโครงการฯ มาตั้งแต่ 1 เม.ย.54 ในครั้งแรกให้บริการสมาชิกเฉพาะ  
ในพื้นที่อ าเภอสัตหีบ ต่อมาได้ขยายพื้นที่ให้บริการจนกระทั่งปัจจุบันครอบคลุมทั้ง 3 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี  
จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี  
 หลักเกณฑ์โดยทั่วไป 
 1. เป็นสมาชิกติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 2. ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของวงเงินที่ขอกู้ และไม่น้อยกว่า 50,000.00 บาท  
 3. สมาชิกอาจเป็นลูกหนี้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ และเงินกู้ประเภทอ่ืนได้ตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร 
 วัตถุประสงค์แห่งการกู้  
 1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
 2. เพื่อไถ่ถอนที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากสถาบันการเงิน 
 วงเงินให้กู้และการผ่อนช าระ  
 1. วงเงินให้กู้สูงสุด 3 ล้านบาท  
 2. ผ่อนช าระไม่เกิน 360 งวด และไม่เกินอายุ 70 ปี 
 3. ผ่อนช าระเป็นเงินต้นและดอกเบี้ยรวมกันเท่ากันทุกเดือน เว้นงวดสุดท้าย  
 4. สิทธิการกู้ เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วต้องมีเงินคงเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของเงินได้รายเดือน
หรือตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 
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 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  
 ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ร้อยละ 5.75 ต่อปี 
 ผลการด าเนินงาน 
 โครงการดังกล่าว สมาชิกให้ความสนใจใช้บริการนับถึงปัจจุบัน จ านวน 109 ราย รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 112,958,192.22 บาท หลักทรัพย์ตั้งอยู่ในพื้นที่ จ.ชลบุรี จ านวน 102 ราย และ จ.ระยอง จ านวน 7 ราย  
ในจ านวนนี้สมาชิกท าการไถ่ถอนไปแล้ว จ านวน 4 ราย คงเหลือ 105 ราย  
ที่ประชุมฯ  รับทราบผลการด าเนินงานโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 
ระเบียบวาระที่ 3.3   เรื่องรับทราบการรายงานของคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ (นางสาวศิริวรรณ   กัญญาค า) รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี 2559 เมื่อ 22 พ.ย.59 ที่ประชุมฯ เห็นชอบเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.นย. ส าหรับปีบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.60 จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจ าปีโดยสรุปดังนี้ 
 1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
  1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ 
  1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 
  1.3 เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานอื่น ๆ ของสหกรณ์ 
 2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
  2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
  2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อก าหนดของสหกรณ์ 
  2.3 ตรวจสอบการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม  
  2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่
ก าหนดไว้ 
 3. ผลการตรวจสอบ 
  3.1 ผลการด าเนินงาน 
    3.1.1 สมาชิกยกมาต้นปี 12,113 คน เพิ่มระหว่างปี 270 คน ลดลงระหว่างปี 251 คน 
คงเหลือ สมาชิก ณ วันสิ้นปี 12,132 คน แยกเป็นสมาชิกสามัญ 9,432 คน และสมาชิกสมทบ 2,700 คน 
    3.1.2 ทุนด าเนินงาน ณ วันต้นปี 5,419,331,112.97 บาท เพิ่มขึ้นระหว่างปี 436,328,634.79 บาท 
ณ วันสิ้นปี มีทุนด าเนินงาน 5,855,659,747.76 บาท เพิ่มข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 8.05 
    3.1.3 การด าเนินงานในรอบปี มีรายได้ทั้งสิ้น 386,795,609.49 บาท ค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 
156,880,849.75 บาท ก าไรสุทธิประจ าปี 229,914,759.74 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10,748,299.32 บาท 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.90 
  3.2 ด้านการบริหารงานทั่วไป สหกรณ์จัดโครงสร้างองค์กรและการแบ่งแยกหน้าที่เป็นไป 
โดยเหมาะสม ได้ก าหนดระเบียบต่าง ๆ ขึ้นถือใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานครบถ้วน เหมาะสมกับธุรกิจ
ของสหกรณ์ การด าเนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุมของคณะกรรมการด าเนินการ 
  3.3 ด้านบัญชี สหกรณ์ใช้ระบบบัญชีเป็นไปตามแบบที่ทางราชการก าหนด การจัดท าบัญชี
เรียบร้อยมีเอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชีครบถ้วน  ได้น าโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์มาใช้ 
ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีการจัดท าบัญชี  ทะเบียน รายงานทางการเงิน และรายงานอ่ืนได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วน สามารถน าข้อมูลไปใช้ในการบริหารงานได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 



  

  3.4 ด้านการเงิน ณ วันสิ้นปี สหกรณ์มีเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 123,136,275.62 บาท 
และเงินฝากสหกรณ์อ่ืน 230,023,997.31 บาท การรับ–จ่าย และเก็บรักษาเงินสดเป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด 
รายจ่ายต่าง ๆ ของสหกรณ์ได้จ่ายไปเพ่ือกิจการของสหกรณ์  
  3.5 ด้านสินเชื่อ ระหว่างปีจ่ายเงินกู้รวมทั้งสิ้น 7,641 สัญญา เป็นเงิน 1,990,886,193.00 บาท 
เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 210,199,845.00 บาท การจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกแต่ละรายมีหลักฐานสัญญาการเป็นหนี้ 
และหนังสือการค้ าประกันครบถ้วน มีรายได้ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ 364,435,976.49 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 
16,538,497.47 บาท หรือร้อยละ 4.75  ลูกหนี้เงินให้กู้คงเหลือ ณ วันสิ้นปี รวมทั้งสิ้น 9,822 สัญญา เป็นเงิน
5,197,312,723.11 บาท สหกรณ์ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจ านวน แยกเป็น ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้เงินให้กู้ 5,159,272.83 บาท และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ 79,226.00 บาท  
  3.6 ด้านเงินลงทุน  ระหว่างปีน าเงินไปลงทุนในหุ้นกู้ 92,000,000.00 บาท การลงทุน
ดังกล่าวเป็นไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ 
เรื่อง ข้อก าหนดการฝาก หรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ ซึ่ง ณ วันสิ้นปี  สหกรณ์มีเงินลงทุนคงเหลือทั้งสิ้น 
285,826,000.00 บาท  
  3.7 ด้านการกู้ยืมเงิน สหกรณ์ได้อนุมัติรับวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกัน ประจ าปี 2560 จ านวน 
1,804,000,000.00 บาท ระหว่างปีสหกรณ์จัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน 
375,250,000.00 บาท ณ วันสิ้นปี ไม่มียอดเงินกู้ยืมคงเหลือ 
  3.8 ด้านเงินรับฝาก เงินรับฝากคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 3,562,957,647.54 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 
220,095,055.04 บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.58 
  3.9 ด้านทุนเรือนหุ้น ทุนเรือนหุ้นคงเหลือ ณ วันสิ้นปี 1,682,956,030.00 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 
จ านวน 153,869,040.00 บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.06 
  3.10 ทุนส ารองและทุนสะสมต่าง ๆ ณ วันสิ้นปี ทุนส ารองคงเหลือ 319,580,616.80 บาท 
ทุนสะสมคงเหลือ 49,653,584.78 บาท การใช้จ่ายเงินทุนสะสมต่าง ๆ ในระหว่างปีเป็นไปตามวัตถุประสงค์
แห่งทุน และระเบียบที่สหกรณ์ก าหนด   
ที่ประชุมฯ  รับทราบรายงานของคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 4.1   เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจ าปี 2560  
ผู้สอบบัญชี  (นางวรนีย์   พิทักษ์สุธีพงศ์)  เสนอต่อที่ประชุมว่า ได้ตรวจสอบงบการเงินของ สอ.นย. 
ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 
การตรวจสอบมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า งบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดง
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี 
และระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด งบแสดงฐานะการเงิน ในส่วนของเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 
คลองจั่น จ ากัด จ านวน 44,564.58 บาท สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด อยู่ระหว่างปฏิบัติตามแผนฟ้ืนฟู
กิจการ ซึ่งศาลล้มละลายกลางมีค าสั่งเห็นชอบให้ช าระหนี้เงินต้นคืนทุกครึ่งปี เป็นเวลา 26 ปี (2559 – 2584) โดย
ไม่มีดอกเบี้ย งบก าไรขาดทุน สหกรณ์มีรายได้จากเงินให้กู้ยืมในปี 2560 จ านวน 364,435,976.49 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 94.24 ของรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุน  งบการเงินของ สอ.นย. ณ วันที่  
30 กันยายน 2560 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสดส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ถูกต้องตามที่ควร 
ในสาระส าคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ โดยสรุปดังนี้ 
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งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
สินทรัพย์      
สินทรัพย์หมุนเวียน     
 เงินสดและเงินฝากธนาคาร  123,136,275.62 บาท 
 เงินฝากสหกรณ์อ่ืน   230,023,997.31 บาท 
 เงินลงทุนระยะสั้น  20,000,000.00 บาท 
 เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - สุทธ ิ  461,423,592.86 บาท 
 ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้างรับ - สุทธิ  123,757.00 บาท 
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น        20,020,681.86 บาท 

            รวมสินทรัพย์หมุนเวียน     854,728,304.65 บาท 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน     
 เงินลงทุนระยะยาว   265,826,000.00 บาท 
 เงินให้กู้ยืมระยะยาว    4,730,729,857.42 บาท 
 เครื่องใช้ส านักงาน - สุทธิ  769,369.44 บาท 
 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน         3,606,216.25 

5,000,931,443.11 
5,855,659,747.76 

บาท 
            รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน  บาท 
  รวมสินทรัพย์  บาท 

หนี้สินและทุนของสหกรณ์     
หนี้สินหมุนเวียน      
 เงินรับฝาก    3,562,957,647.54 บาท 
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น         2,119,950.88 บาท 
            รวมหนี้สินหมุนเวียน  3,565,077,598.42 

 
บาท 

หนี้สินไม่หมุนเวียน    
 เงินกู้ยืมระยะยาว   0.00 บาท 
 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น        8,477,158.02 

     8,477,158.02 
3,573,554,756.44     

 

บาท 
            รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน  บาท 
  รวมหนี้สิน  บาท 

ทุนของสหกรณ์     
 ทุนเรือนหุ้น (มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) หุ้นที่ช าระเต็มมูลค่าแล้ว 1,682,956,030.00 บาท 
 ทุนส ารอง    319,580,616.80 บาท 
 ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอ่ืน ๆ     49,653,584.78 บาท 
 ก าไรสุทธิประจ าปี      229,914,759.74 

 2,282,104,991.32 
 5,855,659,747.76 

บาท 
  รวมทุนของสหกรณ์  บาท 
  รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์ บาท 

 
  



  

งบก ำไรขำดทุน ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560 
รำยได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจำกเงินลงทุน   

 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ 364,435,976.49 บำท 
 ดอกเบี้ยรับเงินฝำก 11,959,834.95 บำท 
 ผลตอบแทนจำกเงินลงทุน   10,327,864.29 บำท 
  รวมรำยได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจำกเงินลงทุน 386,723,675.73 บำท 
ค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยและเงินลงทุน   
 ดอกเบี้ยจ่ำยเงินรับฝำก 133,313,215.31 บำท 
 ดอกเบี้ยจ่ำยเงินกู้ยืมระยะสั้น 2,076,832.22 บำท 
 ดอกเบี้ยจ่ำยเงินกู้ยืมระยะยำว                0.00 บำท 
  รวมค่ำใช้จำ่ยดอกเบี้ยและเงินลงทุน 135,390,047.53 บำท 
หัก หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ   
 ลูกหนี้เงินให้กู้สงสัยจะสูญ 5,152,066.83 บำท 
 ดอกเบี้ยเงินให้กู้ค้ำงรับสงสัยจะสูญ 79,226.00 บำท 
 เงินฝำกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ำกัด  สงสัยจะสูญ        (3,468.74) บำท 
 รวมหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ    5,227,824.09 บำท 
รวมรำยได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจำกเงินลงทุนสุทธิ 246,105,804.11 บำท 
บวก รำยได้อ่ืน  71,933.76 บำท 
หัก ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน   16,262,978.13 บำท 
ก ำไรสุทธ ิ 229,914,759.74 บำท 

งบกระแสเงินสด ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2560 
เงินสด ณ วันต้นปี 428,558,024.82 บำท 
 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมด ำเนินงำน (168,052,424.94) บำท 
 เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (112,393,341.09) บำท 
 เงินสดสุทธิได้มำจำกกิจกรรมจัดหำเงิน 205,092,578.72 บำท 
เงินสด ณ วันสิ้นปี  353,204,837.51 บำท 

ทีป่ระชุมฯ  มีมติอนุมัติงบกำรเงินประจ ำปี 2560 ตำมที่ผู้สอบบัญชีรำยงำน โดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวำระที่ 4.2   เรื่องพิจำรณำจัดสรรก ำไรสุทธิ ประจ ำปี 2560 
ประธำนกรรมกำรวำงแผนและงบประมำณ (น.อ.ชัยวัฒน์   คุ้มทิม) เสนอต่อที่ประชุมว่ำ ในปี 2560 สอ.นย. 
มีก ำไรสุทธิหลังจำกหักค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนแล้ว รวมทั้งสิ้น 229,914,759.74 บำท คณะกรรมกำรด ำเนินกำร
เห็นควรเสนอกำรจัดสรรก ำไรสุทธิต่อท่ีประชุมฯ เพื่อพิจำรณำอนุมัติดังนี้ 
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ที่ประชุมฯ  มีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธ ิประจ าปี 2560 โดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระที่ 4.3   เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงานและประมาณการรายได้ – รายจ่าย  ประจ าปี 2561 
ประธานกรรมการวางแผนและงบประมาณ (น.อ.ชัยวัฒน์   คุ้มทิม) เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการ
ด าเนินการ ได้ประชุมเพื่อพิจารณาก าหนดแผนงาน และประมาณการรายได้ – รายจ่าย ประจ าปี 2561  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานกิจการ 
ประจ าปี 2560 หน้า 83 – 90  โดยสรุปดังนี้  

รายการจัดสรร 
ข้อเสนอการจัดสรร ร้อยละของ 

ก าไรสุทธ ิก าไรสุทธ ิ
ร้อยละ จ านวนเงิน (บาท) 

 1. ทุนส ารอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ   39,000,000.00 16.96 
 2. ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย     
    ร้อยละ 1 ของก าไรสุทธิ แต่ไม่เกิน 30,000.00 บาท  30,000.00 0.01 
 3. เงินปันผลตามหุ้น ไม่เกินร้อยละ 10 ต่อปี    
    ของมูลค่าหุ้นที่ช าระแล้ว  7.10 112,650,219.25 49.00 
 4. เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนจ านวนรวมของดอกเบี้ยเงินกู้ 15.00 54,225,981.75 23.59 
 5. เงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่     
    ไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ   6,400,000.00 2.78 
 6. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล      
    ไม่เกินร้อยละ 2 ของมูลค่าหุ้น ณ วันสิ้นปี   158,558.74 0.07 
 7. ทุนสาธารณประโยชน ์ไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิ   1,650,000.00 0.72 
 8. ทุนขยายกิจการ   100,000.00 0.04 
 9. ทุนเพื่อการศึกษาอบรมของสหกรณ์     
     ไม่เกินร้อยละ 10 ของก าไรสุทธ ิ  1,600,000.00 0.70 
10. ทุนสวัสดิการแก่สมาชิกและครอบครัว     

       10.1 ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต   6,100,000.00 2.65 
       10.2 ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก   2,000,000.00 0.87 
       10.3 ทุนสงเคราะห์สมาชิกผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ    100,000.00 0.04 
       10.4 ทุนสวัสดิการเพื่อบ าเหน็จสมาชิก   600,000.00 0.26 
       10.5 ทุนสวัสดิการเงินชว่ยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิก   700,000.00 0.31 
       10.6 ทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิก   700,000.00 0.31 
       10.7 ทุนสวัสดิการกรณีบุคคลในครอบครัวของสมาชิกเสียชีวิต   1,000,000.00 0.43 
       10.8 ทุนสวัสดิการส าหรับสมาชิกสมทบเสียชีวิต   100,000.00 0.04 
       10.9 ทุนสวัสดิการของขวัญปีใหม่สมาชิก   1,600,000.00 0.70 
       10.10 ทุนสวัสดิการเงินสงเคราะห์เพื่อการด ารงชีพฯ   300,000.00 0.13 
       10.11 ทุนสวัสดิการเงินเยี่ยมสมาชิกท่ีบาดเจ็บฯ  100,000.00 0.04 
       10.12 ทุนสวัสดิการเงินสงเคราะห์พิเศษเพื่อช่วยเหลือ 
                ผู้ค้ าประกันเงินกู้ฯ  800,000.00 0.35 

รวม   229,914,759.74 100.00 



  

แผนงานประจ าปี 2561 
1. รับสมาชิกเพ่ิม 200 คน 
2. จ่ายเงินกู้ให้สมาชิก 695,000,000.00 บาท 
3. รับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณ์อ่ืน  0.00 บาท 
4. ฝากเงินกับสหกรณ์อ่ืน 50,000,000.00 บาท 
5. ฝากเงินกับนิติบุคคลภายนอก 20,000,000.00 บาท 
6. สนับสนุนทุนสาธารณประโยชน์ 1,250,000.00 บาท 

ประมาณการรายได้ ค่าใช้จ่าย และก าไรสุทธิ ประจ าปี 2561 
 รายได้ 
 1. ดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ 376,500,000.00 บาท 
 2. ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก 2,496,000.00 บาท 
 3. รายได้จากการลงทุน 11,802,000.00 บาท 
 4. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10,000.00 บาท 
 5. รายได้อ่ืน ๆ          50,000.00 บาท 
  รวมรายได้ท้ังสิ้น 390,858,000.00 บาท 
 ค่าใช้จ่าย 
 1. ดอกเบี้ยจ่าย 134,836,500.00 บาท 
 2. เงินเดือนและสวัสดิการเจ้าหน้าที่ 8,660,000.00 บาท 
 3. ค่าตอบแทน 3,153,000.00 บาท 
 4. ค่าใช้สอย 5,578,200.00 บาท 
 5. ค่าวัสดุ  444,000.00 บาท 
 6. ค่าสาธารณูปโภค 420,000.00 บาท 
 7. บ าเหน็จเจ้าหน้าที่ 1,243,000.00 บาท 
 8. ค่าเสื่อมราคา 598,442.65 บาท 
 9. หนี้สงสัยจะสูญ 5,000,000.00 บาท 
 10. ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร 357,351.13 บาท 
 11. ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์ในโรงจอดรถและลานคอนกรีต 114,510.00 บาท 
 12. ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่พักทหาร 36,793.08 บาท 
 13. ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์ในซอฟต์แวร์        40,456.70  บาท 
 14. ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารสวัสดิการ        14,555.00  บาท 
 15. ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์ในรั้ว        38,000.00  บาท 
 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น                                            160,534,808.56 บาท 
 ก าไรสุทธิ  230,323,191.44 บาท 
ที่ประชุมฯ  มีมติอนุมัติแผนงานและประมาณการรายได้ – รายจ่าย ประจ าปี 2561 โดยทุกหมวดรายจ่าย
สามารถถัวจ่ายกันได้ถ้าหมวดใดหมวดหนึ่งไม่พอจ่าย ยกเว้น หมวดค่าครุภัณฑ์ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
ระเบียบวาระท่ี 4.4   เรื่องพิจารณาโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายเข้าทุนส ารองของ สอ.นย. 
เลขานุการฯ  (พล.ร.ต.กิตติคุณ   นาคสุก)  เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสมาชิก สอ.นย. ไม่มารับเงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืน ท าให้ สอ.นย. ต้องตั้งเป็นบัญชีค้างจ่ายเป็นระยะเวลา 6 ปี ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย.54  
มีบัญชีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย จ านวน 72 ราย เป็นเงิน 11,944.39 บาท  
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 ตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0406/ว.25758 ลง 25 ส.ค.40 เรื่อง ค าแนะน า
วิธีปฏิบัติกรณีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายเป็นระยะเวลานาน ข้อ 3 ความว่า เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
ค้างจ่ายเป็นระยะเวลานาน ส่วนที่มีรายละเอียดว่าเป็นของสมาชิกผู้ใด แต่สมาชิกไม่มาติดต่อขอรับ ท าให้
สหกรณ์ต้องตั้งบัญชีค้างจ่ายไว้เป็นเวลานาน 5 ปี หากสหกรณ์ไม่ประสงค์จะตั้งบัญชีค้างจ่ายไว้ ให้สหกรณ์แจ้ง
แก่สมาชิกทราบในวันประชุมใหญ่ฯ พร้อมปิดประกาศให้เป็นที่ทราบทั่วกัน ณ ที่ท าการสหกรณ์ โดยระบุให้
ชัดเจนในประกาศด้วยว่า หากพ้นระยะเวลาที่สหกรณ์ก าหนดให้สมาชิกมารับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนแล้ว 
สหกรณ์จะโอนเงินดังกล่าวเข้าเป็นเงินส ารองต่อไป การโอนเงินปิดบัญชีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
จ านวนดังกล่าวในบัญชีเงินส ารอง ต้องเปิดเผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย 
 คณะกรรมการด าเนินการ สอ.นย. ได้พิจารณาแล้ว เพื่อปฏิบัติตามค าแนะน าดังกล่าวและไม่ให้ 
สอ.นย.มีปัญหาต้องตั้งบัญชีค้างจ่ายเงินเป็นเวลานาน จึงขอแจ้งให้สมาชิกทราบ โดยจะได้ปิดประกาศไว้  
ณ ส านักงาน สอ.นย. สมาชิกที่มีความประสงค์ขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย ให้มารับภายใน 28 ก.พ.61 
หากพ้นก าหนดแล้ว จะโอนเงินปนัผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายเข้าเป็นทุนส ารองของ สอ.นย.ต่อไป  
ที่ประชุมฯ  มีมติเห็นชอบการโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายเข้าทุนส ารองของ สอ.นย.โดยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันท ์
ระเบียบวาระที่ 4.5   เรื่องพิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกัน ประจ าปี 2561 
ประธานกรรมการการลงทุน  (น.อ.พิชิต   วาดวารี)  เสนอต่อที่ประชุมว่า การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559  
เมื่อ 22 พ.ย.59 ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปีบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย.60 
จ านวน 1,804,000,000.00 บาท ในรอบปีที่ผ่านมา สอ.นย.ได้ระดมทุนด าเนินงานเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการ
บริหารงาน ซึ่ง ณ วันที่ 30 ก.ย.60 มียอดคงเหลือ ดังนี้ 

เงินรับฝาก    
 เงินรับฝากออมทรัพย์  1,951,232,598.00 บาท 
 เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ  1,441,725,049.54 บาท 
 เงินรับฝากประจ า  170,000,000.00 บาท 
    รวมเงินรับฝากท้ังสิ้น  3,562,957,647.54 บาท 

 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 47 การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกันของสหกรณ์
จะต้องจ ากัดอยู่ภายในวงเงินที่นายทะเบียนสหกรณ์เห็นชอบ ซึ่งตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกันของสหกรณ์ ลงวันที่ 11 มี.ค.48
ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาทั่วไปในส่วนที่เกี่ยวข้องว่า “พิจารณาจากทุนเรือนหุ้นที่ช าระเต็มมูลค่าแล้ว
รวมกับทุนส ารองของสหกรณ์ตามงบทดลอง ณ วันสิ้นเดือนสุดท้ายก่อนวันประชุมใหญ่” ซึ่ง ณ วันที่ 30 ก.ย.60 
สอ.นย. มีทุนเรือนหุ้นและทุนส ารอง ดังนี้ 

 ทุนเรือนหุ้น 1,682,956,030.00 บาท 
 ทุนส ารอง 319,580,616.80 บาท 
    รวมเป็นเงิน  2,002,536,646.80 บาท 

 ทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารองเกิน 600,000,000.00 บาท สามารถถือใช้วงเงินการกู้ยืมเงินหรือ  
ค้ าประกันของสหกรณ์ได้เป็นจ านวน 1 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ารองของสหกรณ์ ซึ่ง สอ.นย. สามารถ
ถือใช้วงเงินการกู้ยืมเงินหรือค้ าประกันของสหกรณ์ได้ จ านวน 2,002,000,000.00 บาท ดังนั้น ในปี 2561 
คณะกรรมการด าเนินการ คาดการณ์ว่าอาจจ าเป็นต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินภายนอกเพิ่มข้ึนเพื่อรองรับ
การด าเนินธุรกิจและรักษาสภาพคล่องของ สอ.นย. จึงขอเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกัน ประจ าปี 2561 จ านวน 2,002,000,000.00 บาท 



  

ที่ประชุมฯ  มีมติเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือค้้ำประกันในปีบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย.61 ในวงเงิน 2,002,000,000.00 บำท 
(สองพันสองล้ำนบำทถ้วน) โดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวำระที่ 4.6   เรื่องพิจำรณำอนุมัติกำรน้ำเงินไปฝำกหรือลงทุนตำมกฎหมำย และตำมประกำศของ
คณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ เรื่อง ข้อก้ำหนดกำรฝำกหรือลงทุนอย่ำงอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ.2558 
ประธำนกรรมกำรกำรลงทุน  (น.อ.พิชิต   วำดวำรี)  เสนอต่อที่ประชุมว่ำ ตำมพระรำชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 
มำตรำ 62 ก้ำหนดให้เงินของสหกรณ์นั้น อำจฝำกหรือลงทุนได้ดังต่อไปนี้ 
 (1) ฝำกในชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
 (2) ฝำกในธนำคำรหรือฝำกในสถำบันกำรเงินที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน
แก่สหกรณ ์
 (3) ซื้อหลักทรัพย์ของรัฐบำลหรือรัฐวิสำหกิจ 
 (4) ซื้อหุ้นของธนำคำรที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่สหกรณ์ 
 (5) ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์หรือสหกรณ์อ่ืน 
 (6) ซ้ือหุ้นของสถำบันที่ประกอบธุรกิจอันท้ำให้เกิดควำมสะดวก  หรือส่งเสริมควำมเจริญแก่กิจกำร
ของสหกรณ์  โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกนำยทะเบียนสหกรณ์ 
 (7) ฝำกหรือลงทุนอย่ำงอ่ืนตำมที่คณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติก้ำหนด 
 ตำมประกำศคณะกรรมกำรพัฒนำกำรสหกรณ์แห่งชำติ พ.ศ.2558 ได้ก้ำหนดกำรฝำกหรือลงทุน
อย่ำงอ่ืนของสหกรณ์ โดยสรุปในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

ข้อ 3 เงินของสหกรณ์อำจน้ำไปฝำกหรือลงทุนได้ดังต่อไปนี้ 
  (1) บัตรเงินฝำกท่ีธนำคำรเป็นผู้ออก 
  (2) ตั๋วแลกเงินที่ธนำคำรเป็นผู้รับรองสลักหลัง  หรือรับอำวัล  หรือตั๋วสัญญำใช้เงินที่ธนำคำร 
เป็นผู้สลักหลัง หรือรับอำวัล  โดยไม่มีข้อจ้ำกัดควำมรับผิด 
  (3) ตรำสำรแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนำคำรซึ่งมิใช่รัฐวิสำหกิจเป็นผู้ออก  (ตรำสำรแสดงสิทธิในหนี้ 
หมำยควำมว่ำ ตัว๋แลกเงิน ตั๋วสัญญำใช้เงิน หุ้นกู้ที่มีหลักประกัน หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ) 
  (4) บัตรเงินฝำก หรือใบรับฝำกเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน   หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์   
ซึ่งสถำบันคุ้มครองเงินฝำกประกันช้ำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย  
  (5) ตรำสำรแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพำะกิจเป็นผู้ออก  ภำยใต้โครงกำรแปลงสินทรัพย์เป็น
หลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญำตตำมพระรำชก้ำหนดนิติบุคคลเฉพำะกิจเพื่อกำรแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์  
พ.ศ.2540  ตรำสำรแสดงสิทธิในหนี้นั้นได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือตั้งแต่ระดับ A-  ขึ้นไป จำกบริษัท 
จัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ  ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก้ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ 
  (6) หุ้นกู้ที่มีหลักประกัน  หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ  ที่ได้รับกำรจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือตั้ งแต่ระดับ 
A- ขึ้นไป  จำกบริษัทจัดอันดับควำมน่ำเชื่อถือ ที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรก้ำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ 
 (7) หน่วยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสำหกิจจัดตั้งขึ้นโดยควำมเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และ
อยู่ในกำรก้ำกับดูแลของคณะกรรมกำรก้ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์   

ข้อ 4 กำรน้ำเงินไปฝำกหรือลงทุน ตำมข้อ 3 (7) รวมกันต้องไม่เกินทุนส้ำรองของสหกรณ์และต้องผ่ำน
กำรอนุมัติจำกท่ีประชุมใหญ่ของสหกรณ์ก่อนจึงจะด้ำเนินกำรได้ 

ณ วันที่ 30 กันยำยน 2560 สอ.นย. มีทุนส้ำรอง 319,580,616.80 บำท รวมกับวงเงินที่จะได้รับ 
กำรจัดสรรก้ำไรสุทธิประจ้ำปี 2560 จ้ำนวน 39,000,000.00 บำท รวมเป็นเงิน 358,580,616.80 บำท  
ดังนั้น เพื่อให้กำรฝำกหรือลงทุนของสหกรณ์ฯ เป็นไปด้วยควำมสะดวก คล่องตัว มั่นคงเกิดผลตอบแทนที่ดี  
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และเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย คณะกรรมการด าเนินการ จึงขอเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้
คณะกรรมการด าเนินการน าเงินไปฝากหรือลงทุนตามกฎหมายสหกรณ์ก าหนด โดยให้น าเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุน
ของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  และอยู่ในการก ากับดูแลของ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ไมเกิน 354,000,000.00 บาท (สามร้อยห้าสิบสี่ล้านบาทถ้วน)  
ที่ประชุมฯ  มีมติอนุมัติให้คณะกรรมการด าเนินการ น าเงินไปฝากหรือลงทุนตามกฎหมายและตามประกาศของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ พ.ศ.2558 ไม่เกินวงเงิน 354,000,000.00 บาท (สามร้อยห้าสิบสี่
ล้านบาทถ้วน) โดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระที่ 4.7   เรื่องพิจารณาแผนกลยุทธ์ สอ.นย.พ.ศ.2561 – 2563 
หัวหน้าคณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์  (น.อ.พิชิต   วาดวารี)  เสนอต่อที่ประชุมว่า สอ.นย.ได้ริเริ่มจัดท าแผนกลยุทธ์
เพื่อใช้เป็นกรอบและทิศทางในการด าเนินงาน ตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งเป็นแผนงานระยะเวลา 3 ปี โดยสาระส าคัญ
ของแผนกลยุทธ์ระยะเริ่มแรกคือการวางเป้าหมายความส าเร็จ ก าหนดแผนงานและโครงการขึ้นมารองรับ 
โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน การวางวัฒนธรรมองค์กรที่ส าคัญคือ การให้บริการ
สมาชิกท่ีเป็นเลิศ ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ สอ.นย.ได้จัดท าแผนกลยุทธ์มาแล้ว จ านวน 4 ฉบับ ซึ่งท าให้ 
ผลการด าเนินงานของ สอ.นย.ที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย 
แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 4 ส าหรับปี 2558 – 2560 ได้สิ้นสุดลง คณะท างานจัดท าแผนกลยุทธ์ฯ จึงได้จัดท าร่าง 
แผนกลยุทธ์ สอ.นย.ฉบับที่ 5 ส าหรับปี 2561 – 2563 ซ่ึงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ดังกล่าว
นั้น ได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมโดยให้ผู้ปฏิบัติช่วยกันระดมความคิดในเรื่องแผนงาน/โครงการและกิจกรรมต่าง ๆ 
น าจุดแข็งของแผนกลยุทธ์ตั้งแต่ฉบับที่ 1 – 4 มาปรับปรุงให้เข้ากับสภาวะแวดล้อม โดยมุ่งหวังในด้าน 
การพัฒนาสหกรณ์เพื่อสู่แนวทางการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 5 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน จึงขอเสนอ 
ที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนกลยุทธ์ สอ.นย.พ.ศ.2561 – 2563 รายละเอียด 
ตามเอกสารประกอบระเบียบวาระ โดยสรุปดังนี้ 
 1. บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย ประวัติของ สอ.นย. โครงสร้างการบริหารจัดการและอัตรา 
การจัดหน่วย โครงสร้างฐานสมาชิก รูปแบบการให้บริการและสวัสดิการของสหกรณ์ ผลการด าเนินงาน 
อัตราส่วนทางการเงินที่ส าคัญ และสถานการณ์ความท้าทายของ สอ.นย.ในอนาคต 
 2. บทที่ 2 ความจ าเป็นทางแผนกลยุทธ์และจุดยืนการพัฒนาในรอบปี 2561 – 2563 ประกอบด้วย 
การก าหนดวัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ การวิเคราะห์ปัจจัยเข้าเพื่อค้นหาความจ าเป็นและก าหนดจุดยืน
การพัฒนา และการประเมินศักยภาพทางกลยุทธ์  
 3. บทที่ 3 ทิศทางกลยุทธ์การพัฒนา สอ.นย.ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์และตัวชี้วัด ซึ่งวิสัยทัศน์ตามแผนกลยุทธ์ 2561 – 2563 คือ “ก้าวสู่การเป็นสหกรณ์ดีเด่น  
ด้วยหลักธรรมาภิบาล  การบริหารเชิงคุณภาพ  มุ่งเน้นสมาชิกและสังคม”  
 4. บทที่ 4 การแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติและแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย 12 แผนงาน 28 โครงการ 
และ 57 กิจกรรม 
 5. บทที่ 5 การติดตามประเมินผลแผนกลยุทธ์ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละกลยุทธ์ของ
ปี 2561 – 2563  
ที่ประชุมฯ  มีมติเห็นชอบแผนกลยุทธ์ สอ.นย.พ.ศ.2561 – 2563 โดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
  



  

ระเบียบวาระที่ 4.8   เรื่องพิจารณาคัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ประจ าปี 2561 
เลขานุการฯ  (พล.ร.ต.กิตติคุณ   นาคสุก)  เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 53 แห่ง พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542  
ให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่ประชุมใหญ่ฯ เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพื่อด าเนินการ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ แล้วท ารายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ฯ จ านวนผู้ตรวจสอบกิจการต้องเป็นไป
ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด  
 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เร่ืองการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2559 และตามข้อบังคับ 
สอ.นย.พ.ศ.2550 หมวด 9 ข้อ 82 ก าหนดให้ที่ประชุมใหญ่ฯ เลือกผู้ตรวจสอบกิจการได้ไม่เกิน 5 คน ในกรณี  
ที่เป็นบุคคลธรรมดา และหากเป็นนิติบุคคลให้มีจ านวนไม่เกิน 1 นิติบุคคล ถ้าที่ประชุมใหญ่ฯ เลือกผู้ตรวจสอบ
กิจการเกินกว่า 1 คน ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเหล่านั้นเลือกประธานผู้ตรวจสอบกิจการขึ้น แล้วแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ฯ ทราบ 
และในจ านวนนี้ผู้ตรวจสอบกิจการควรมีความรู้ในด้านบัญชีอย่างน้อย 1 คน 
 ในปี 2561 มีผู้เสนอขอเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 1 คณะ ซึ่งประกอบด้วย นางสาวศิริวรรณ   กัญญาค า 
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ  ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัย 
สุโขทัยธรรมาธิราช  อดีตข้าราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 24 ปี 
และ นางธนัชพร  ปัญญาปุญญรัตน์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง  มีประสบการณ์ด้านการบัญชี 21 ปี โดยเสนอขอรับค่าตอบแทนปีละ 168,000.00 บาท  
ที่ประชุมฯ  มีมติเห็นชอบเลือกคณะของนางสาวศิริวรรณ  กัญญาค า  เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจ าปี 2561 
โดยรับค่าตอบแทนปีละ 168,000.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์
ระเบียบวาระที่ 4.9   เรื่องพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีภาคเอกชน ประจ าปี 2561  
เลขานุการฯ (พล.ร.ต.กิตติคุณ   นาคสุก) เสนอต่อที่ประชุมว่า ในปีบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย.60 สอ.นย. ได้จัดจ้าง
ผู้สอบบัญชีภาคเอกชน คือ นางวรนีย์   พิทักษ์สุธีพงศ์ จากบริษัท ตากสินไทยโค จ ากัด โดยคิดค่าธรรมเนียม
การสอบบัญชี เป็นเงิน 110,000.00 บาท ต่อปี และได้พ้นหน้าที่ดังกล่าวแล้ว ดังนั้น จึงต้องคัดเลือกผู้สอบบัญชี
ภาคเอกชนส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย.61 ซึ่งในปี 2561 มีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ข้ึนทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชี
สหกรณ์กับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เสนอขอเป็นผู้สอบบัญชี สอ.นย.จ านวน 3 ราย รายละเอียดตามเอกสารรายงาน
กิจการประจ าปี 2560 หน้า 97 จึงขอเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาดังนี้ 

1. บริษัท ตากสินไทยโค จ ากัด โดย นางวรนีย์   พิทักษ์สุธีพงศ์  เสนอขอรับค่าธรรมเนียม 
การสอบบัญชี เป็นเงิน 120,000.00 บาท 

2. บริษัท ผ่องใสชาญเชี่ยว จ ากัด  โดย นางผ่องใส   ชาญเชี่ยว  เสนอขอรับค่าธรรมเนียม 
การสอบบัญชี เป็นเงิน 120,000.00 บาท 

3. บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จ ากัด โดย นายสิรวิชญ์   ไพศาสตร์  เสนอขอรับค่าธรรมเนียม 
การสอบบัญชี เป็นเงิน 120,000.00 บาท 
ทีป่ระชุมฯ   ลงมติเลือกผู้สอบบัญชีดังนี้ 
 1. บริษัท ตากสินไทยโค จ ากัด  โดย นางวรนีย์   พิทักษ์สุธีพงศ์    จ านวน 47 คน 
 2. บริษัท ผ่องใสชาญเชี่ยว จ ากัด  โดย นางผ่องใส   ชาญเชี่ยว   จ านวน   9 คน 
 3. บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จ ากัด โดย นายสิรวิชญ์   ไพศาสตร์  จ านวน 67 คน 
 งดออกเสียง   จ านวน 53 คน 
ที่ประชุมฯ  มีมติเห็นชอบจัดจ้าง บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี โดย นายสิรวิชญ์  ไพศาสตร์ เป็นผู้สอบบัญชี 
สอ.นย. ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย.61 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เป็นเงิน 120,000.00 บาท (หนึ่งแสน 
สองหมื่นบาทถ้วน) และมีมติเห็นชอบให้ บริษัท ตากสินไทยโค จ ากัด  โดย นางวรนีย์   พิทักษ์สุธีพงศ์  
เป็นผู้สอบบัญชีส ารอง 
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ระเบียบวาระที่ 4.10   เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการ (ชุดที่ 24) ประจ าปี 2561 
ผู้จัดการฯ  (น.อ.สุวิทย์   เวียงเจริญ)  เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับ สอ.นย. พ.ศ.2550 หมวด 7 ข้อ 62 – 64 
ได้ก าหนดในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยสรุปว่า ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการด าเนินการไม่เกิน 15 คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่
เลือกตั้งจากสมาชิก การเลือกตั้งคณะกรรมการด าเนินการให้เลือกโดยวิธีเลือกประธานกรรมการ 1 คน  
และกรรมการอ่ืนอีก 14 คน บุคคลที่จะเป็นหรือท าหน้าที่กรรมการด าเนินการต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
นับถึงวันเลือกตั้ง คณะกรรมการอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี และอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระ
ติดต่อกัน โดยต้องพักอย่างน้อย 1 ปีทางบัญชี จึงจะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งใหม่ได้  
 กรรมการด าเนินการ (ชุดที่ 23) ประจ าปี 2560 ต้องพ้นจากด ารงต าแหน่ง จ านวน 13 คน ดังนี้ 
 1. พล.ร.ต.อาคม   แตงอ่อน ครบวาระ 2 ป ี(วาระ 1) 
 2. พล.ร.ต.กิตติคุณ   นาคสุก ครบวาระ 2 ป ี(วาระ 1) 
 3. น.อ.สุทธิพงษ์   อนันตชัย ขอลาออก (ปีที่ 1 วาระ 1 ) 
 4. น.อ.สายัณห์   ไอยรารัตน ์ ครบวาระ 2 ป ี(วาระ 1) 
 5. น.อ.ประมุข   อินทรประเสริฐ ครบวาระ 2 ป ี(วาระ 2) 
 6. น.อ.ชัยวัฒน์   คุ้มทิม ครบวาระ 2 ป ี(วาระ 1) 
 7. น.อ.รังสรรค์   แตงฉิม ครบวาระ 2 ป ี(วาระ 1) 
 8. น.อ.วุฒิไกร   ปั้นดี ครบวาระ 2 ป ี(วาระ 1) 
 9. น.อ.จรงศักดิ์   แย้มบาน ครบวาระ 2 ป ี(วาระ 1) 
 10. น.อ.นิสิต   ร่วมพุ่ม ครบวาระ 2 ป ี(วาระ 1) 
 11. ร.อ.เกียรติศักดิ์   ฉายชูวงษ์ ครบวาระ 2 ป ี(วาระ 2) 
 12. พ.จ.อ.อุบล   ด้วงแก้ว ครบวาระ 2 ป ี(วาระ 1) 
 13. พ.จ.อ.ประสงค์   รวงน้อย ครบวาระ 2 ป ี(วาระ 2) 
 กรรมการด าเนินการ ชุดที่ 23 ประจ าปี 2560 ซึ่งด ารงต าแหน่งยังไม่ครบวาระ จ านวน 2 คน ดังนี้ 
 1. น.อ.พิชิต   วาดวารี   ปีที่ 1 วาระ 2 
 2. น.อ.วิจาร   กอประเสริฐ  ปีที่ 1 วาระ 2 
 การสรรหาสมาชิกเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนผู้ที่พ้นจากต าแหน่งนั้น หน่วยได้เสนอ
ผู้แทนสมาชิกซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนประกอบด้วย นายทหารสัญญาบัตร จ านวน 11 นาย และนายทหารประทวน
ซึ่งประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ จ านวน 7 นาย รวมทั้งสิ้น 18 นาย ดังนี้ 
 1. ผู้แทน บก.นย. จ านวน 4 นาย  
   1.1 พล.ร.ท.กล้าหาญ   เพ็ชรมีศรี  เลขทะเบียนสมาชิก 9042 
   1.2 น.อ.สายัณห์   ไอยรารัตน์  เลขทะเบียนสมาชิก 4159 
   1.3 น.อ.เผดิมชัย   สุคนธมัต  เลขทะเบียนสมาชิก 7106 
   1.4 น.อ.กิตติภูมิ   สืบศาสนา  เลขทะเบียนสมาชิก 7395 
 2. ผู้แทน พล.นย. จ านวน 4 นาย  
   2.1 น.อ.ทศพล   ผลดี  เลขทะเบียนสมาชิก 3180 
   2.2 น.อ.อภิรักษ์   กลิ่นหม่น  เลขทะเบียนสมาชิก 5132 
   2.3 น.อ.สุรเชษฎ์   ถาวรขจรศิริ  เลขทะเบียนสมาชิก 5533 
   2.4 น.อ.ทวี   วงศ์วาน  เลขทะเบียนสมาชิก 62 
 3. ผู้แทน ศฝ.นย.จ านวน 1 นาย คือ น.อ. สรไกร   สิริกรรณะ  เลขทะเบียนสมาชิก 4107 
 4. ผู้แทน กรม รปภ.นย.จ านวน 1 นาย คือ น.อ.สมควร   ศรีวิเชียร  เลขทะเบียนสมาชิก 19075 



  

 5. ผู้แทน นายทหารสัญญาบัตร ( นย.ข) จ านวน 1 นาย คือ น.ต.สมปอง   เอ่ียมแข  เลขทะเบียน
สมาชิก 6365 
 6. นายทหารประทวน ซึ่งที่ประชุมใหญ่ฯ จะต้องพิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการ
แทนผู้ที่พ้นจากต าแหน่ง จ านวน 2 นาย ในปีนี้มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ จ านวน 7 นาย ดังนี้ 
   6.1 พ.จ.อ.สุดเขต   ศรีสว่าง  เลขทะเบียนสมาชิก 169 
   6.2 พ.จ.อ.ประสิทธิ์   ปานแก้ว  เลขทะเบียนสมาชิก 541 
   6.3 พ.จ.อ.อุบล   ด้วงแก้ว  เลขทะเบียนสมาชิก 1254 
   6.4 พ.จ.อ.ศิริศักดิ์  ฮาดภักดี เลขทะเบียนสมาชิก 3580 
   6.5 พ.จ.อ.สมบูรณ์   เจียรนัยตระกูล  เลขทะเบียนสมาชิก 5197 
   6.6 พ.จ.อ.พงษ์ศักดิ์   ฝาชัยภูมิ  เลขทะเบียนสมาชิก 5205 
   6.7 พ.จ.อ.สุวิทย์   พรมชัย  เลขทะเบียนสมาชิก 8746 
ที่ประชุมฯ   ลงมติเลือกผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้ 
 1. พ.จ.อ.สุดเขต   ศรีสว่าง   จ านวน 26 คน  
 2. พ.จ.อ.ประสิทธิ์   ปานแก้ว   จ านวน   1 คน 
 3. พ.จ.อ.อุบล   ด้วงแก้ว   จ านวน 27 คน 
 4. พ.จ.อ.ศิริศักดิ์  ฮาดภักดี จ านวน 56 คน  
 5. พ.จ.อ.สมบูรณ์   เจียรนัยตระกูล   จ านวน   2 คน 
 6. พ.จ.อ.พงษ์ศักดิ์   ฝาชัยภูมิ   จ านวน   4 คน 
 7. พ.จ.อ.สุวิทย์   พรมชัย   จ านวน   5 คน 
  งดออกเสียง   จ านวน 55 คน 
เลขานุการฯ  (พล.ร.ต.กิตติคุณ   นาคสุก)  เสนอต่อที่ประชุมว่า นายทหารประทวนซึ่งได้รับการเลื อกตั้งเป็น
กรรมการแทนผู้ที่พ้นจากต าแหน่ง คือ พ.จ.อ.อุบล   ด้วงแก้ว  และ พ.จ.อ.ศิริศักดิ์  ฮาดภักดี จึงขอเสนอ 
ที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบคณะกรรมการด าเนินการ สอ.นย.(ชุดที่ 24) ประจ าปี 2561 จ านวน 15 คน 
และพิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการด าเนินการ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 
 1. พล.ร.ท.กล้าหาญ   เพ็ชรมีศรี   
 2. น.อ.ทศพล   ผลดี   
 3. น.อ.พิชิต   วาดวารี 
 4. น.อ.สรไกร   สิริกรรณะ   
 5. น.อ.สายัณห์   ไอยรารัตน์   
 6. น.อ.อภิรักษ์   กลิ่นหม่น   
 7. น.อ.สุรเชษฎ์   ถาวรขจรศิริ   
 8. น.อ.เผดิมชัย   สุคนธมัต   
 9. น.อ.ทวี   วงศ์วาน   
 10. น.อ.สมควร   ศรีวิเชียร   
 11. น.อ.กิตติภูมิ   สืบศาสนา   
 12. น.อ.วิจาร   กอประเสริฐเสรี    
 13. น.ต.สมปอง   เอ่ียมแข   
 14. พ.จ.อ.อุบล   ด้วงแก้ว   
 15. พ.จ.อ.ศิริศักดิ์  ฮาดภักดี 
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ที่ประชุมฯ  มีมติเห็นชอบคณะกรรมการด าเนินการ สอ.นย. (ชุดที่ 24) ประจ าปี 2561 จ านวน 15 คน โดยให้
พล.ร.ท.กล้าหาญ   เพ็ชรมีศรี  เป็นประธานกรรมการด าเนินการ โดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอ่ืน ๆ  
ระเบียบวาระที่ 5.1  ข้อเสนอแนะของสหกรณ์จังหวัดและผู้ตรวจการสหกรณ์    
นายกิติศักดิ์ฯ  แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ด าเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจ าปี 2560 
ผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ฯ สอ.นย.ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสหกรณ์ ซึ่งการบริหารจัดการโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 
ขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์ฯ ที่ประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการ ท าให้มีผลก าไรสุทธิ 229 ล้านบาทเศษ  
ระเบียบวาระที่ 5.2  ข้อเสนอแนะของผู้แทนสมาชิก  
ผู้จัดการฯ  (น.อ.สุวิทย์   เวียงเจริญ)  แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้แทนสมาชิกได้ส่งค าถามและข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา
หลายประเด็น ดังนี้ 
 1. การขอตรวจสอบหนี้สิน กรณีสมาชิกมีภาระค้ าประกันไม่สามารถเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุ
ราชการก่อนก าหนดได้ จะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร 
ผู้จัดการฯ  แจ้งต่อที่ประชุม การขอลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนก าหนด ทร.ได้ก าหนดให้
ด าเนินการเกี่ยวกับเอกสารประกอบการขอลาออก ซึ่งในส่วนของหนังสือตรวจสอบหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ของ
หน่วยนั้น กรณีมีหนี้สินต้องมีหนังสือยอมรับสภาพหนี้ และกรณีเป็นผู้ค้ าประกันจะต้องด าเนินการเปลี่ยนผู้ค้ าประกัน  
โดยสรุปคือ ต้องไม่ติดภาระค้ าประกัน  ส าหรับ สอ.นย.จะจัดท าหนังสือตรวจสอบหนี้สินตามข้อเท็จจริง  
หากสมาชิกไม่ด าเนินการตามเงื่อนไขที่ ทร.ก าหนด อาจจะสง่ผลกระทบต่อสมาชิกโดยตรง  
 2. สหกรณ์มีวิธีการช่วยเหลือกรณีหลักประกันบกพร่องอย่างไร 
ผู้ช่วยผู้จัดการฯ (น.ท.ประสิทธิ์ชัย   แก้วมณี) แจ้งต่อที่ประชุมว่า หลักประกันบกพร่องหมายความว่า ไม่มีผู้ค้ าประกัน 
หรือผู้ค้ าประกันไม่ครบตามจ านวน เพื่อมิให้สมาชิกที่หลักประกันบกพร่องเพิกเฉย ไม่แก้ไขหลักประกันบกพร่อง 
ให้คืนดีโดยเร็ว สหกรณ์ฯ จึงได้ก าหนดมาตรการเพื่อจ ากัดสิทธิของสมาชิกหลายประการ ท าให้สมาชิกได้รับผลกระทบ 
ทั้งนี้ สหกรณ์ได้หาวิธีผ่อนปรนแก่สมาชิก เช่น กรณีหาผู้ค้ าประกันรายใหม่ได้ แต่สิทธิค้ าประกันไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ที่ก าหนด สหกรณ์ก็ให้สิทธิค้ าประกันได้เป็นกรณีพิเศษเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะหาผู้ค้ าประกันรายใหม่ได้ 
 3. โครงการเงนิกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ไม่ควรจ ากัดเฉพาะพื้นที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และ
จังหวัดจันทบุรีเท่านั้น ควรขยายไปในพื้นที่อ่ืนด้วย และเป็นไปได้หรือไม่หากจะกู้เงินเพื่อซื้อที่ดินโดยไม่มีสิ่งปลูกสร้าง 
รองประธานกรรมการ (น.อ.พิชิต   วาดวารี) แจ้งต่อที่ประชุมว่า การซื้อที่ดินโดยไม่มีสิ่งปลูกสร้าง ปัจจุบันมีข้อจ ากัด
หลายประการทั้งในเรื่องบุคลากร การประเมินราคาและการท าสัญญา ส่วนการเสนอให้ขยายพื้นที่ให้บริการ 
เป็นข้อเสนอที่ดี คณะกรรมการจะน าไปพิจารณาความเป็นไปได้ต่อไป 
 4. การท าประกันชีวิตกรณีกู้เงินสามัญ ให้มีผลคุ้มครองตั้งแต่วันแรกที่ท าประกันเลยได้หรือไม่ 
ผู้ช่วยผู้จัดการฯ (น.ท.ประสิทธิ์ชัย   แก้วมณี)  แจ้งต่อที่ประชุมว่า การท าประกันชีวิตกรณีกู้เงินสามัญ จะมีผลคุ้มครอง
ตั้งแต่วันแรกท่ีรับเงินกู้ แต่จะไม่คุ้มครองทุกกรณี เช่น สมาชิกเสียชีวิตด้วยโรคร้ายแรงหลังจากท าประกันชีวิต 
ไม่ถึง 1 ปี หากตรวจพบว่ามีประวัติการรักษาโรคร้ายแรงดังกล่าว บริษัทประกันชีวิตมีสิทธิบอกล้างสัญญาประกันภัย 
หรือปฏิเสธการจ่ายสินไหมมรณกรรมได้  
 5. ขอเสนอให้ขยายวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเป็น 3 เท่าของเงินได้รายเดือน และขยายงวดผ่อนช าระ 
เป็น 18 งวด 
ผู้ช่วยผู้จัดการฯ (น.ท.ประสิทธิ์ชัย   แก้วมณี)  แจ้งต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันวงเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินสูงสุด 2 เท่า
ของเงินได้รายเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้นที่มีอยู่ เนื่องจากเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ไม่มีผู้ค้ าประกัน วัตถุประสงค์ของการให้บริการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ก็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ปัญหา
กรณีเร่งด่วน การผ่อนช าระ 12 งวด นั้น เป็นไปตามแนวทางที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ให้ค าแนะน า 



  

ทีป่ระชุมฯ  รับทราบ 
เลขานุการฯ  สรุปมติที่ประชุมฯ 

1. รับทราบการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 
 2. รับทราบสถานภาพสมาชิก และผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
 3. รับทราบผลการด าเนินงานโครงการเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ 
 4. รับทราบรายงานของคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 
 5. มีมติอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2560 ตามที่ผู้สอบบัญชีรายงาน โดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 6. มีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2560 โดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 7. มีมติอนุมัติแผนงานและประมาณการรายได้ – รายจ่าย ประจ าปี 2561 โดยทุกหมวดรายจ่าย  
สามารถถัวจ่ายกันได้ถ้าหมวดใดหมวดหนึ่งไม่พอจ่าย  ยกเว้น หมวดค่าครุภัณฑ์ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 8. มีมติเห็นชอบการโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายเข้าทุนส ารองของ สอ.นย. โดยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันท ์
 9. มีมติเห็นชอบวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันในปีบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย.61 ในวงเงิน 2,002,000,000.00 บาท 
(สองพันสองล้านบาทถ้วน) โดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 10. มีมติอนุมัติให้คณะกรรมการด าเนินการ น าเงินไปฝากหรือลงทุนตามกฎหมายและตามประกาศ
ของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ พ.ศ.2558  ไม่เกินวงเงิน 354,000,000.00 บาท (สามร้อยห้าสิบสี่
ล้านบาทถ้วน) โดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 11. มีมติเห็นชอบแผนกลยุทธ์ สอ.นย.พ.ศ.2561 – 2563 โดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
 12. มีมติเห็นชอบเลือกคณะของนางสาวศิริวรรณ  กัญญาค า เป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
ประจ าปี 2561  โดยรับค่าตอบแทนปีละ 168,000.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันท ์
 13. มีมติเห็นชอบจัดจ้าง บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จ ากัด โดย นายสิรวิชญ์   ไพศาสตร์  
เป็นผู้สอบบัญชี สอ.นย. ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย.61 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เป็นเงิน 120,000.00 บาท 
(หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และมีมติเห็นชอบให้ บริษัท ตากสินไทยโค จ ากัด  โดย นางวรนีย์   พิทักษ์สุธีพงศ์
เป็นผู้สอบบัญชีส ารอง 
 14. มีมติเห็นชอบคณะกรรมการด าเนินการ สอ.นย. (ชุดที่ 24) ประจ าปี 2561 จ านวน 15 คน  
โดยให้ พล.ร.ท.กล้าหาญ   เพ็ชรมีศรี เป็นประธานกรรมการด าเนินการ โดยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
พล.ร.ท.กล้าหาญ   เพ็ชรมีศรี  ประธานกรรมการด าเนินการ สอ.นย. (ชุดที่ 24) ประจ าปี 2561 กล่าวขอบคุณผู้แทน
สมาชิกที่ได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการทั้ง 15 คน บริหารกิจการในปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 และ
กล่าวต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการฯ จะทุ่มเทแรงกาย แรงใจในการบริหารจัดการ เชิงคุณภาพ ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
โดยมุ่งเน้นการให้บริการและสวัสดิการต่าง ๆ  ตลอดจนส่งเสริมการออม เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก ตามวัตถุประสงค์
บนพื้นฐานปรัชญา อุดมการณ์และหลักการสหกรณ์อย่างมืออาชีพ และกล่าวปิดการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 
เลิกประชุมเวลา   1720 

 (ลงชื่อ) พล.ร.ต.กิตติคุณ   นาคสุก  กรรมการและเลขานุการ 
        (กิตติคุณ   นาคสุก)         ผู้จดรายงานการประชุม 

 (ลงชื่อ) พล.ร.ต.อาคม   แตงอ่อน ประธานกรรมการฯ/ 
    (อาคม   แตงอ่อน)          ประธานในที่ประชุม 
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     สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด ได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ ตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2537 เลขทะเบียนที่ อ.062637 เริ่มด าเนินงาน    
มาตั้งแต่ 11 มกราคม 2538 
 คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด ชุดที่ 24 ซึ่งได้รับเลือกตั้งจาก    
ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ได้บริหารงานมาครบ 1 ปี การด าเนินงาน 
ในรอบปีที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการด าเนินการฯ ขอแสดงผลการด าเนินงานประจ าปี 
2561 ดังนี้ 

  1. จ ำนวนสมำชิก 
    จ านวนสมาชิกยกมา 1 ต.ค.60            12,132  คน 
    บวก รับสมัครเพิ่มระหว่างปี                   324  คน 
    รวมยอดสมาชิก 12,456  คน 
    หัก สมาชิกลาออกระหว่างปี 160  คน 
    สมาชิกถึงแก่กรรม 69  คน 
    ขาดและถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกภาพ                      4  คน 
    คงเหลือสมาชิก ณ 30 ก.ย.61 12,223  คน 

     ในปี 2561 สหกรณ์ฯ มีสมาชิกทั้งสิ้น 12,223 คน แยกเป็นสมาชิกสามัญ จ านวน 9,564 คน  
และสมาชิกสมทบ จ านวน 2,659 คน ซึ่งจ านวนสมาชิกทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จ านวน 91 คน 

2. ทุนด ำเนินงำน  ประกอบด้วย 
 2.1 ทุนเรือนหุ้น 1,842,740,190.00  บาท 
  2.2 ทุนส ารอง   358,628,989.28  บาท 
  2.3 ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอ่ืน ๆ     54,482,746.60  บาท 
  2.4 เงินรับฝาก 3,723,588,839.60  บาท 
  2.5 เงินกู้ยืมจากภายนอก     43,000,000.00  บาท     
  2.6 เงินค้างจ่าย      3,263,429.08   บาท 
  2.7 เงินประกัน และส ารองบ าเหน็จเจ้าหน้าที่      8,910,261.57  บาท 
  2.8 ก าไรสุทธิ ประจ าปี 2561 รอการจัดสรร   255,134,530.18  บาท 
  สิ้นปี 2561  มีทุนด าเนินงาน ทั้งสิ้น 6,289,748,986.31  บาท 
  หัก ทุนด าเนินงาน เมื่อสิ้นปี 2560 5,855,659,747.76  บาท 
  สหกรณ์ฯ มีทุนด าเนินงานสูงกว่าปีก่อน   434,089,238.55  บาท 
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3. รายได้ ในปี 2561 สหกรณ์ฯ มีรายได้เป็นเงิน 408,231,343.71 บาท แยกได้ดังนี้ 
 3.1 ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก 388,928,550.91 บาท 
 3.2 ดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร 6,208,399.94 บาท 
 3.3 รายได้จากการลงทุน 12,999,761.57 บาท 
 3.4 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 16,200.00 บาท 
 3.5 รายได้อ่ืน       78,431.29 บาท 
      รวมรายได ้ 408,231,343.71 บาท 

4. รายจ่าย ในปี 2561 สหกรณ์ฯ มีรายจ่ายเป็นเงิน 153,096,813.53 บาท แยกได้ดังนี้ 
 4.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 135,613,027.10  บาท  
 4.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืม  159,456.84  บาท 
 4.3 เงินเดือน และสวัสดิการเจ้าหน้าที่  8,307,556.00  บาท 
 4.4 ค่าตอบแทน  1,948,722.75  บาท 
 4.5 ค่าใช้สอย  3,713,615.42  บาท 
 4.6 ค่าวัสดุ  387,018.59  บาท 
 4.7 ค่าสาธารณูปโภค  342,870.97  บาท 
 4.8 บ าเหน็จเจ้าหน้าที่  1,113,570.00  บาท  
 4.9 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก  220,094.35  บาท 
 4.10 หนี้สงสัยจะสูญ  333,951.95  บาท 
 4.11 ค่าเสื่อมราคา  383,403.65  บาท 
 4.12 ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์  573,525.91  บาท 
        รวมรายจ่าย 153,096,813.53  บาท 

5. ก าไรสุทธิ  
 สหกรณ์ฯ มีก าไรสุทธิสิ้นปี 2561 255,134,530.18 บาท 
 หัก ก าไรสุทธิเมื่อสิ้นปี 2560 229,914,759.74 บาท 
 สหกรณ์ฯ มีก าไรสุทธิสูงกว่าปีก่อน     25,219,770.44 บาท 

6. การให้บริการสมาชิก  
 6.1 ด้านเงินรับฝาก  
  เงินรับฝาก ณ 30 ก.ย.61 3,723,588,839.60 บาท 
   หัก เงินรับฝากยกมา 1 ต.ค.60  3,562,957,647.54 บาท 
            เงินรับฝากเพ่ิมข้ึน    160,631,192.06 บาท 
               ณ วันสิ้นปีมีสมาชิกฝากเงินกับสหกรณ์จ านวน 11,455 บัญชี เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนจ านวน 459 บัญชี 
 
 
  
 
 
  
 



    6.2 ด้านเงินให้กู้ยืม 

    สมาชิกใช้บริการเงินกู้ในระหว่างปี  2561 จ านวน 4,422 ราย 
    ณ วันสิ้นปีสมาชิกมีหนี้สินกับสหกรณ์ฯ จ านวน 6,959 ราย และสมาชิกไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ฯ 
จ านวน 5,264 ราย 
 7. การด าเนินงานทั่วไป  
       7.1 การศึกษาอบรมและพัฒนาบุคลากร 
      ในปี 2561 สหกรณ์ฯ ได้จัดส่งคณะกรรมการด าเนินการและเจ้าหน้าที่ เข้ารับการศึกษา
อบรมสัมมนาตามโครงการที่ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  จ ากัด ได้จัดขึ้น จ านวน 2 ครั้ง รวม    
2 คน เข้าร่วมอบรมสัมมนาตามโครงการที่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้จัดขึ้น จ านวน 3 ครั้ง รวม     
5 คน เข้าร่วมประชุมและอบรมสัมมนากับชมรมสหกรณ์ภาคตะวันออก จ านวน 3 คน เข้าร่วมอบรมสัมมนากับ
สหกรณ์จังหวัดสระบุรีและพ้ืนที่ใกล้เคียง จ านวน 1 ครั้ง รวม 1 คน เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์         
การประชุมใหญ่ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ ากัด จ านวน 2 คน เข้าร่วมการประชุมใหญ่
ของชุมนุมสหกรณ์ทหาร จ ากัด จ านวน 1 คน เข้าร่วมการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
จ านวน 1 คน เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือ จ านวน 1 คน นอกจากนี้
คณะกรรมการด าเนินการฯ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่และสมาชิกได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่สหกรณ์    
ออมทรัพย์ต ารวจแห่งชาติ จ ากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด จ านวน 28 คน    
  7.2 การประชาสัมพันธ์ ในปี 2561 ได้มีการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับสหกรณฯ์ สรุปได้ดังนี้ 
    7.2.1 เผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับ สอ.นย. ผ่านทางวารสารนาวิกโยธินเป็นประจ าทุกเดือน 
      7.2.2 จัดส่งเอกสารและแผ่นพับ พร้อมรายงานการประชุมประจ าเดือนไปยังหน่วยต่าง ๆ 
ทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

รายการ ประเภท 
งป.61 งป.60 

เพ่ิม / ลด สัญญา จ านวนเงิน สัญญา จ านวนเงิน 
ยอดยกมา สามัญ 6,725 5,020,278,730.73 6660 4,629,694,808.66 390,583,922.07 
(ต.ค.60) พิเศษ 105 92,186,163.13 95 82,309,459.55 9,876,703.58 

 ฉุกเฉิน 2,991 84,738,473.00 3,008 81,291,410.00 3,447,063.00 
รวม  9,821 5,197,203,366.86 9,763 4,793,295,678.21 403,907,688.65 
กู ้ สามัญ 1,649 1,769,213,361.19 1,784 1,758,648,028.48 10,565,332.71 

ระหว่างป ี พิเศษ 9 10,301,474.92 11 15,309,892.67 (5,008,417.75) 
 ฉุกเฉิน 5,924 257,422,266.75 5,860 245,676,875.50 11,745,391.25 

รวม  7,582 2,036,937,102.86 7,655 2,019,634,796.65 17,302,306.21 
ช าระ สามัญ 1,525 1,430,434,490.29 1,719 1,368,064,106.41 62,370,383.88 

ระหว่างป ี พิเศษ 3 7,645,189.55 1 5,433,189.09 2,212,000.46 
 ฉุกเฉิน 5,803 251,869,377.75 5,877 242,229,812.50 9,639,565.25 

รวม  7,331 1,689,949,057.59 7,597 1,615,727,108.00 74,221,949.59 
ยอดยกไป สามัญ 6,849 5,359,057,601.63 6,725 5,020,278,730.73 338,778,870.90 
(ก.ย.61) พิเศษ 111 94,842,448.50 105 92,186,163.13 2,656,285.37 

 ฉุกเฉิน 3,112 90,291,362.00 2,991 84,738,473.00 5,552,889.00 
รวม  10,072 5,544,191,412.13 9,821 5,197,203,366.86 346,988,045.27 
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   7.2.3 เผยแพร่ข่าวสารในการประชุมประจ าเดือนของสวัสดิการภายในหน่วยบัญชาการ  
นาวิกโยธิน ทุกเดือน 
   7.2.4 ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพ่ือให้บริการสมาชิกที่ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พร. 
เป็นประจ าทุกเดือน ๆ ละ 1 ครัง้ 
   7.2.5 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านใบเสร็จรับเงิน  
   7.2.6 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านหอกระจายข่าวลานมะรีน , วิทยุชุมชน และ
เคเบิ้ลทีวีสัตหีบ 
  7.2.7 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านโทรศัพท์มือถือในรูปแบบข้อความ (SMS) 
   7.2.8 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านป้ายไวนิล 
 7.2.9 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทางหนังสือคู่มือสมาชิก 
 7.2.10 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบ Line@ 
  7.2.11 บริการข้อมูลประจ าตัวสมาชิกผ่านเครื่องประชาสัมพันธ์  
  7.2.12 บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์สหกรณ ์www.thaimarinecoop.com และ 
facebook สหกรณ์ https://www.facebook.com/marinecoop1 
  7.2.13 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านวีดีโอออนไลน์ (YouTube) 
         7.3 คณะกรรมการด าเนินการฯ  
               ในปี 2561 คณะกรรมการด าเนินการฯ  ได้ประชุมรวม 12 ครั้ง มีมติให้ด าเนินการในเรื่อง
เกี่ยวกับเงินรับฝาก และแผนการด าเนินงาน สรุปได้ดังนี้ 
    7.3.1 เงินรับฝาก 
        7.3.1.1 เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพ่ิมสุข รับฝากเฉพาะเงินฝากออมทรัพย์
พิเศษเพ่ิมพูน 3 ที่ครบก าหนดเท่านั้น เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ า 50,000.00 บาท เงินฝากขั้นต่ า 50,000.00 บาท  
ฝากสูงสุดต่อบัญชี 10,000,000.00 บาท ระยะเวลาการฝากเงิน 3 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี อัตรา
ดอกเบี้ยถอนก่อนครบก าหนดร้อยละ 1.00 ต่อปี ค านวณดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และน าเข้า
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินทวีทุกวันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนของทุกปี ตั้งแต่ 1 ม.ค.61 
         7.3.1.2 ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์ จากเดิมร้อยละ 1.50 ต่อปี 
เป็นร้อยละ 1.25 ต่อปี ตั้งแต่ 1 เม.ย.61 
              7.3.1.3 ก าหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สินทวี จากเดิมร้อยละ 2.50 ต่อปี 
เป็นร้อยละ 2.25 ต่อปี ตั้งแต่ 1 เม.ย.61     
                          7.3.2 การปรับปรุง/แก้ไข เพ่ิมเติม ระเบียบ และประกาศ  
              ในปี 2561 คณะกรรมการด าเนินการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาปรับปรุง แก้ไข ก าหนด 
ระเบียบฯ และประกาศฯ ดังนี้ 
        7.3.2.1 ก าหนดระเบียบฯ ว่าด้วยการสวัสดิการเพื่อบ าเหน็จสมาชิก พ.ศ.2560 
         7.3.2.2 ก าหนดระเบียบฯ ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิก พ.ศ.2561 
         7.3.2.3 ก าหนดระเบียบฯ ยกเลิกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตร
ประจ าตัวสมาชิก พ.ศ.2561 
       7.3.2.4 ก าหนดประกาศฯ  เรื่องปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพ่ิมพูน 3 
        7.3.2.5 ก าหนดประกาศฯ เรื่องเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษเพ่ิมสุข 
        7.3.2.6 ก าหนดประกาศฯ เรื่องเพ่ิมวงเงินให้กู้เพ่ือช าระหนี้เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
ภายนอก 



        7.3.2.7 ก าหนดประกาศฯ เรื่องเปิดโครงการเงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ 
ประจ าปีบัญชี 2561 ครั้งที่ 2 
        7.3.2.8 ก าหนดประกาศฯ เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สินทวี 
        7.3.2.9 ก าหนดประกาศฯ เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ระหว่างสหกรณ์
        7.3.2.10 ก าหนดประกาศฯ เรื่องแก้ไขหลักเกณฑ์การกู้เงินสามัญและสิทธิ        
การค้ าประกันเงินกู้ของสมาชิกท่ีเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ท่ีจัดจ้าง 
        7.3.2.11 ก าหนดประกาศฯ เรื่องเปิดโครงการเงินกู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ 
ประจ าปีบัญชี 2562 ครั้งที่ 1 
        7.3.2.12 ก าหนดประกาศฯ เรื่องโครงการส่งเสริมการออมกิจกรรมส่งเสริมนักออมหุ้น 
ประจ าปี 2561 
        7.3.2.13 ก าหนดประกาศฯ เรื่องทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจ าปี 2561 
         7.3.2.14 ก าหนดประกาศฯ เรื่องการคัดเลือกสมาชิกดีเด่น ประจ าปี 2561  
        7.3.2.15 ก าหนดประกาศฯ เรื่องสิทธิการน าเงินสวัสดิการของขวัญปีใหม่สมาชิก
สมทบเป็นทุนเรือนหุ้น 
        7.3.2.16 ยกเลิกระเบียบฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกบัตรประจ าตัวสมาชิก 
พ.ศ.2560  
        7.3.2.17 ปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ ว่าด้วยสวัสดิการเงินสงเคราะห์สมาชิกเพ่ือ   
การด ารงชีพแก่สมาชิกที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
        7.3.2.18 ปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ ว่าด้วยสวัสดิการของขวัญปีใหม่สมาชิก (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2561 
        7.3.2.19 ปรับปรุงแก้ไขระเบียบฯ ว่าด้วยเงินกู้สามัญเพ่ือช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน
เงินกู้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 
   7.4 คณะกรรมการบริหารทั่วไป 
          ร่วมกันประชุมพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสวัสดิการ             
เงินสงเคราะห์เพ่ือการด ารงชีพแก่สมาชิกที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง สูญเสียอวัยวะ สวัสดิการของขวัญปีใหม่
สมาชิก และพิจารณายกเลิกการใช้บัตรประจ าตัวสมาชิกสหกรณ์ในการติดต่อท าธุรกรรมกับสหกรณ์ 
   7.5 คณะกรรมการเงินกู้ 
          ในปี 2561 คณะกรรมการเงินกู้ ได้ด าเนินงานในเรื่องต่าง ๆ สรุปได ้ดังนี้ 
          7.5.1 ร่วมกันประชุมพิจารณาอนุมัติ เงินให้กู้สามัญ จ านวน 1,603 ราย เป็นเงิน 
1,718,412,000.00 บาท 
            7.5.2 ร่วมกันประชุมพิจารณาอนุมัติเงินให้กู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ จ านวน 9 ราย  
เป็นเงิน 10,285,209.00 บาท   
      7.6 คณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ 
           7.6.1 ร่วมกันประชุมพิจารณาทบทวนและปรับปรุงการด าเนินงานของสหกรณ์ตามแผนกลยุทธ์ 
ประจ าปี 2561 
          7.6.2 ร่วมกันประชุมพิจารณาการด าเนินงานของสหกรณ์ฯ เปรียบเทียบกับประมาณการ
รายได ้– รายจ่าย ประจ าปี 2561 
          7.6.3 ร่วมกันประชุมพิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2561 
          7.6.4 ร่วมกันประชุมพิจารณาประมาณการรายได้ – รายจ่าย ประจ าปี 2562  
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   7.7 คณะกรรมการการลงทุน 
          ร่วมกันประชุมพิจารณาหาแนวทาง ในการน าเงินไปลงทุนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์   
พ.ศ.2542 และตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ พ.ศ.2558 โดยพิจารณาถึงสภาพคล่อง 
ความเสี่ยงของแหล่งลงทุน รวมถึงผลตอบแทนที่ได้รับ และร่วมกันพิจารณาหาแหล่งเงินทุนของสหกรณ์     
ทั้งนี้เพ่ือเป็นการบริหารสภาพคล่องของสหกรณ ์
   7.8 คณะกรรมการวิจัยและพัฒนา 
          7.8.1 ร่วมกันประชุมพิจารณาทบทวนการท างานตามแผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2561 
          7.8.2  เพ่ิมช่องทางการช าระเงินผ่านแอพพลิเคชั่นด้วยระบบ QR Code (Quick Response Code) 
ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลของสมาชิกท่ีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของสหกรณ์ได้   
      7.8.3 ก าหนดให้สมาชิกใช้บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกให้โดยทางราชการ   
ซึ่งมีชิปการ์ดหรือแถบแม่เหล็กจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก ในการติดต่อท าธุรกรรมกับสหกรณ์       
เพ่ือสร้างฐานข้อมูลและเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการให้บริการสมาชิก 
     7.8.4 จัดท าคู่มือระบบสารสนเทศเพ่ือการบริการ สอ.นย. 
  8. คณะผู้เยี่ยมชม, ศึกษาและดูงาน  
           8.1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน และโรงเรียนมัธยม
พระราชทานนายาว จ านวน 50 คน เมื่อ 22 ธ.ค.60 
      8.2 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ ากัด 
จ านวน 6 คน เมื่อ 9 ก.พ.61 
      8.3 ต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจพอเพียง จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่จากส านักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี จ านวน 10 คน เมื่อ 25 ก.ค.61 
      8.4 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนเตรียมทหาร จ ากัด จ านวน 12 คน 
เมื่อ 14 ก.ย.61 
    9. การจัดการอบรมสัมมนาโดยสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 
     9.1 จัดโครงการอบรมเจ้าหน้าที่สาขาและผู้ปฏิบัติงานสหกรณ์ประจ าพ้ืนที่นอกพ้ืนที่สัตหีบ 
จ านวน 9 คน เมื่อ 20 – 22 พ.ย.60 
        9.2 จัดโครงการบรรยายสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ กิจกรรมสัมมนา
ปลูกฝังความรู้สึกเป็นเจ้าของ ในหัวข้อเรื่อง “กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานสหกรณ์” จ านวน 168 คน   
เมื่อ 21 พ.ย.60 
     9.3 จัดโครงการส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมปลูกฝังแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจ าปี 2561 ในหัวข้อเรื่อง “เริ่มต้นชีวิตอย่างไรให้พอเพียง” จ านวน 171 คน เมื่อ 12 ก.ค.61 
     9.4 สนับสนุนงบประมาณการจัดโครงการส่งเสริมหลักเศรษฐกิจพอพียง กิจกรรมอบรมอาชีพเสริม 
หลักสูตรการท ามะม่วงแช่อ่ิม ให้ กรม ร.1 พล.นย. ณ ห้องประชุม พล.นย. (ชายทะเล) ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า 
จ านวน 80 คน เมื่อ 7 ก.ย.61 
        9.5 จัดโครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประจ าปี 2561  กิจกรรมบรรยายตามหลักสูตรต่าง ๆ    
ซึ่งเป็นหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการของ นย. จ านวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 
         9.5.1 หลักสูตรนักเรียนจ่า พรรคนาวิกโยธิน จ านวน 169 คน เมื่อ 2 ก.พ.61 
      9.5.2 หลักสูตรชั้นนายนาวา พรรคนาวิกโยธิน  จ านวน 28 คน เมื่อ 24 มี.ค.61 
     9.5.3 หลักสูตรเพ่ือเลื่อนฐานะชั้นพันจ่าเอก พรรคนาวิกโยธิน จ านวน 86 คน เมื่อ 26 มี.ค.61 



       9.5.4 หลักสูตรชั้นนายเรือ พรรคนาวิกโยธิน จ านวน 25 คน เมื่อ 17 ก.ย.61 
     9.6 จัดโครงการปฏิบัติงานเชิงรุกงานรับสมัครสมาชิกนอกที่ตั้งส านักงาน กิจกรรมรับสมัคร     
หน่วยนอกพ้ืนที่สัตหีบ (ครั้งที่ 1) ที่ บก.ชค.ทพ.นย.2 และ บก.ชค.ทพ.นย.4 ฉก.ทพ.นย. จ านวน 84 ราย           
เมื่อ 28 – 29 มิ.ย.61 
 10. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม   
      10.1 จัดโครงการส่งเสริมการออมเนื่องในวันออมแห่งชาติ  เมื่อ 31 ต.ค.60 โดยมอบผ้าห่ม    
เป็นที่ระลึกให้แก่สมาชิกทีม่าฝากเงินกับ สอ.นย. 
   10.2 จัดโครงการส่งเสริมการออมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เมื่อ 13 ม.ค.61 ส าหรับสมาชิก       
ทีม่าฝากเงินและน าบุตรมาด้วย จะได้รับของที่ระลึกเป็นกระบอกน้ าเก็บอุณหภูมิ 
   10.3 จัดโครงการส่งเสริมการออมเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจ าปี 2561 เมื่อ 1 - 28 ก.พ.61 
ส าหรับผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกใหม่และเปิดบัญชีเงินฝาก จะได้รับกระเป๋าคาดเอวเป็นที่ระลึก 
   10.4 จัดโครงการส่งเสริมการออม กิจกรรมส่งเสริมนักออมหุ้น เมื่อ 1 เม.ย.– 30 ก.ย.61  
ส าหรับสมาชิกที่เพ่ิมหุ้น 1 ใน 4 หรือ 1 ใน 5 ของเงินได้รายเดือน จะได้ใบประกาศเกียรติบัตรและหมวกเป็นที่ระลึก 
 11. การจัดกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   จัดท าโครงการเพ่ือชุมชนและสังคม กิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติ  
เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี โดยการปลูกต้นไม้บริเวณพ้ืนที่ กรมทหารราบที่ 1 กองพลนาวิกโยธิน 
จ านวน 60 คน เมื่อ 15 ส.ค.61 
 12. ผลงานที่ได้รับ 
   ได้รับรางวัลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เป็นสหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่น การประกวดผลงาน     
การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์/เกษตรกร (ระดับเขต) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
เมื่อ 11 ก.ค.61 
 13. การใช้ทุนขยายกิจการ จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน เป็นเงิน 41,705.00 บาท  
 14. การใช้ทุนสาธารณประโยชน์  เป็นเงินทั้งสิ้น  1,460,188.00 บาท ดังนี้ 
   14.1 สนับสนุนการศึกษา  เป็นเงิน 20,926.00 บาท 
    14.1.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก  สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย  ทร.10 โรงเรียน
นาวิกโยธินบูรณะ เป็นเงิน 10,000.00 บาท 
    14.1.2 ร่วมบริจาคสนับสนุนสมทบทุนสร้างอาคารสหกรณ์ โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดนบ้านไทยเสรี จ.บึงกาฬ เป็นเงิน 3,000.00 บาท 
    14.1.3 ร่วมบริจาคสนับสนุนสมทบทุนสร้างอาคารเรียนสหกรณ์ ศูนย์การเรียนรู้ต ารวจ
ตระเวนชายแดน จ.เชียงใหม่ เป็นเงิน 2,000.00 บาท 
    14.1.4 ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมการจัดงาน 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน 
โรงเรียนวัดสุทธาวาส จ.ชลบุรี เป็นเงิน 2,000.00 บาท 
    14.1.5 ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนบ้านแก่วตาว จ.เลย เป็นเงิน 
1,926.00 บาท 
    14.1.6 ร่วมบริจาคสนับสนุนทุนการศึกษา อาหารกลางวันและอุปกรณ์การเรียน โรงเรียน
สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง จ.พิษณุโลก เป็นเงิน 1,000.00 บาท 
    14.1.7 ร่วมบริจาคสนับสนุนงบประมาณสร้างลานกีฬาและจัดงานวันเด็ก ศูนย์พัฒนา    
เด็กก่อนวัยเรียนบ้านโป่งน้อยใหม่ จ.เชียงใหม่ เป็นเงิน 1,000.00 บาท 
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   14.2 สหกรณฯ์ ได้สนับสนุนการกุศลและอ่ืน ๆ เป็นเงิน 1,439,262.00 บาท ดังนี้ 
    14.2.1 สนับสนุนงบประมาณปรับปรุงพ้ืนที่อนุสรณ์สถานนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการ
นาวิกโยธิน เป็นเงิน 1,000,000.00 บาท 
    14.2.2 สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมภริยานาวิกโยธิน ในการเยี่ยมบ ารุงขวัญครอบครัว
ก าลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออก เป็นเงิน 100,000.00 บาท 
    14.2.3 จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ (เครื่องควบคุมให้สารละลายทางหลอดเลือดด า            
ชนิดกระบอกฉีดยา รุ่น MP-30) มอบให้โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นเงิน 
100,000.00 บาท 
    14.2.4 บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลบ ารุงสภากาชาดไทย เป็นเงิน 50,000.00 บาท 
    14.2.5 จัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ธรรมชาติปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ          
12 สิงหามหาราชินี บริเวณพ้ืนที่ กรม ร.1 พล.นย. เป็นเงิน 40,912.00 บาท 
    14.2.6 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพบิดา – มารดา ของกรรมการด าเนินการ สอ.นย. 
และบิดาของเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการ สอ.นย. เป็นเงิน 20,000.00 บาท 
    14.2.7 สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานครบรอบ 14 ปี ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนนาวิกโยธิน    
เป็นเงิน 4,000.00 บาท 
    14.2.8 สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันสหกรณ์แห่งชาติ จังหวัดชลบุรี เป็นเงิน  3,000.00 บาท 
    14.2.9 สนับสนุนสลากบ ารุงสภากาชาดไทยของสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นเงิน 3,000.00 บาท 
    14.2.10 สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลของชมรมฟุตบอลจูเนียร์ทุ่งโปร่งสัตหีบ เป็นเงิน
2,000.00 บาท  
    14.2.11 ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและองค์กร (CSR) 
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จ ากัด เป็นเงิน 2,000.00 บาท 
    14.2.12 สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานเลี้ยงแบบพิธีการ หลักสูตรชั้นนายเรือพรรคนาวิกโยธิน 
รุ่นที่ 50 เป็นเงิน 2,000.00 บาท 
    14.2.13 ร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการจัดร้านมัจฉากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นเงิน 1,500.00 บาท 
    14.2.14 สนับสนุนการจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน พัน.ปบค1.กรม ป.พล.นย. เป็นเงิน 
1,500.00 บาท 
    14.2.15 สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาตะกร้อ พัน.พ.กรม สน.พล.นย. เป็นเงิน 
1,500.00 บาท  
    14.2.16 ร่วมบริจาคสนับสนุนงบประมาณการสร้างศูนย์อาชีพส าหรับคนพิการ มูลนิธิสากล
เพ่ือคนพิการ เป็นเงิน 1,000.00 บาท 
    14.2.17 ร่วมบริจาคเงินเพ่ือสมทบทุนสร้างตึกอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน พร้อมลานจอดเฮลิคอปเตอร์
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เป็นเงิน 1,000.00 บาท 
    14.2.18 สนับสนุนซื้อดอกป๊อปปี้ในวันทหารผ่านศึก เป็นเงิน 300.00 บาท 
    14.2.19 สนับสนุนบัตรโบว์ลิง่การกุศล เป็นเงิน 17,500.00 บาท 
    14.2.20 สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เป็นเงิน 51,000.00 บาท 
    14.2.21 สนับสนุนบัตรมวยการกุศล เป็นเงิน 5,000.00 บาท 
    14.2.22 สนับสนุนบัตร เดิน – วิ่ง การกุศล เป็นเงิน 6,050.00 บาท 
        14.2.23 ร่วมท าบุญทอดกฐินและผ้าป่าสามัคคี เป็นเงิน 26,000.00 บาท 
  



 15. การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์กรณีสมาชิกเสียชีวิต เป็นเงิน 5,160,000.00 บาท ดังนี้ 
   15.1 จ่ายเงินสงเคราะห์แก่ครอบครัวที่สมาชิกเสียชีวิต จ านวน 52 ราย เป็นเงิน 4,640,000.00 บาท 
   15.2 จ่ายเงินสงเคราะห์การจัดการศพสมาชิกที่เสียชีวิต จ านวน 52 ราย เป็นเงิน 520,000.00 บาท 
 16. การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก  จ านวน  611 ทุน เป็นเงิน  
1,846,500.00 บาท ในจ านวนนี้แยกเป็นเงินทุนสวัสดิการของ สอ.นย. จ านวน 1,766,500.00 บาท เงินบริจาค
จากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) จ านวน 40,000.00 บาท และบริษัทไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 
จ านวน 40,000.00 บาท 
 17. การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อบ าเหน็จสมาชิก  จ านวน 229 ราย  เป็นเงิน 485,400.00 บาท 
 18. การใช้ทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก จ านวน 139 ราย เป็นเงิน 165,300.00 บาท 
 19. การใช้ทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิก จ านวน 141 ราย เป็นเงิน 
211,500.00 บาท 
 20. การใช้ทุนสวัสดิการกรณีบุคคลในครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต จ านวน 193 ราย เป็นเงิน 
398,878.00 บาท 
 21. การใช้ทุนสวัสดิการส าหรับสมาชิกสมทบเสียชีวิต จ านวน 16 ราย เป็นเงิน 27,900.00 บาท 
 22. การใช้ทุนสวัสดิการเงินสงเคราะห์เพื่อการด ารงชีพแก่สมาชิกที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
สูญเสียอวัยวะ จ านวน 1 ราย เป็นเงิน 40,000.00 บาท 
 23. การใช้ทุนสวัสดิการเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ค้ าประกันเงินกู้สามัญ จ านวน 12 ราย เป็นเงิน 
310,530.92 บาท 
 24. การใช้ทุนสวัสดิการของขวัญปีใหม่สมาชิก จ านวน 9,359 ราย เป็นเงิน 1,871,800.00 บาท 

 
การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ ประจ าปี 2561 

 ตามแผนกลยุทธ์ฉบับที่ 5 (ประจ าปี 2561 – 2563) สหกรณ์ได้น าแผนกลยุทธ์ประจ าปี 2561 จ านวน  
12 แผนงาน 28 โครงการ แต่ละโครงการมีกิจกรรมย่อย ๆ อีกหลายกิจกรรม ถูกน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก ซึ่งสรุปผลการปฏิบัติได้ดังนี้ 
 

กลยุทธ์ ผลการปฏิบัติงาน 
1. ด้านการเงิน 
    1.1 สร้างรายได้ 
    1.2 ควบคุมค่าใช้จ่าย 
    1.3 ปรับโครงสร้างทางการเงิน 
2. ด้านสมาชิก 

2.1 การสร้างความพึงพอใจให้แก่สมาชิก 
2.2 การส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือชุมชนและสังคม 
2.3 การรักษาและเพ่ิมจ านวนสมาชิก 

3. ด้านกระบวนการภายใน 
    3.1 การพัฒนาการบริหารจัดการความเสี่ยง 
    3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

 
100% 
100% 
100% 

 
100% 
100% 
 95% 

 
90% 
95% 
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รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 
 
เรียน   ที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด  
        ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 ได้เลือกตั้งข้าพเจ้า                   
และคณะเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด ส าหรับปีทางบัญชีสิ้นสุดว ันที่           
30 กันยายน 2561 ซึ ่งข้าพเจ้าและคณะได้ท าการตรวจสอบกิจการและรายงานผลการตรวจสอบ             
ต่อคณะกรรมการด าเนินการเป็นประจ าทุกเดือนที่เข้าตรวจสอบแล้ว จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจ าปี   
โดยสรุปดังนี้ 
 1. วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ 
     1.1 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการ 
     1.2 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 
     1.3 เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานอื่น ๆ ของสหกรณ์ 
 2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
     2.1 ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
     2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและข้อก าหนดของสหกรณ์ 
     2.3 ตรวจสอบการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม 
    2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการด าเนินการตามแผนงานและงบประมาณ
ที่ก าหนดไว้ 
    3. ผลการตรวจสอบ 
          3.1 ด้านการบริหารงานทั่วไป  
                         สหกรณ์มีการจัดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม  มีการแบ่งส่วนงานและก าหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่แต่ละต าแหน่งไว้ชัดเจน เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงาน     
ที่ ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้สหกรณ์ได้ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ ได้รับการศึกษาอบรมเพ่ือศึกษาหาความรู้              
ด้านการสหกรณ์อย่างสม่ าเสมอ 
   การก าหนดระเบียบ สหกรณ์มีการก าหนดระเบียบต่าง ๆ ขึ้นถือใช้เพ่ือเป็นแนวทางใน  
การปฏิบัติงานครบถ้วน เหมาะสมกับปริมาณธุรกิจของสหกรณ์ การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ 
และมติที่ประชุมของคณะกรรมการ     
 3.2 ด้านบัญชี 
                          สหกรณ์จัดท าบัญชีตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด การจัดท าบัญชีเรียบร้อย                           
และเป็นปัจจุบัน มีเอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชีครบถ้วน มีการน าระบบบัญชีคอมพิวเตอร์มาใช้     
ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ รายการบัญชี ทะเบียน และรายงานต่าง  ๆ ถูกต้อง มีระบบรักษา      
ความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลโดยก าหนดรหัสการเข้างานตามสายงาน และมีการส ารองข้อมูลอย่างเหมาะสม 



 
 

3.3 ด้านการเงิน 
                         การรับเงิน – การจ่ายเงินและเก็บรักษาเงินสดคงเหลือในมือปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบ         
ณ วันสิ้นปี สหกรณ์มีเงินสดคงเหลือ 23,274.50 บาท มีเงินฝากธนาคารคงเหลือทั้งสิ้น 100,869,078.99 บาท    
และเงินฝากสหกรณ์อ่ืน 270,000,000.00 บาท    
   ส าหรับเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติตามแผน
ฟ้ืนฟูกิจการ ในระหว่างปีสหกรณ์ได้รับคืน จ านวน 1,194.10 บาท คงเหลือยอดเงินค้างรับ จ านวน 43,370.48 บาท  

3.4 ด้านสินเชื่อ 
                         ระหว่างปีสหกรณ์จ่ายเงินให้กู้แก่สมาชิกทั้งสิ้น 7,450 สัญญา เป็นเงิน 1,970,203,209.00 บาท   
ลดลงจากปีก่อนจ านวน  20,682,984.00 บาท  การจ่ายเงินกู้ให้แก่สมาชิกแต่ละรายมีหลักฐานสัญญาการเป็นหนี้
และหนังสือสัญญาการค้ าประกันครบถ้วน 
                         ณ วันสิ้นปี สหกรณ์มีลูกหนี้คงเหลือ ดังนี้ 

   รายการ           30 ก.ย.2561          30 ก.ย.2560        เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
  สัญญา          บาท   สัญญา        บาท        บาท ร้อยละ 

ฉุกเฉิน   3,112         90,291,362.00      2,991     84,738,473.00      5,552,889.00  6.55 
สามัญ   6,849     5,359,057,601.63     6,725 5,020,278,730.73   338,778,870.90  6.75 
เพ่ือการเคหะ     111      94,842,448.50        105     92,186,163.13      2,656,285.37  2.88 
ลูกหนี้อื่น        1          109,356.25        1         109,356.25               -     - 
 10,073    5,544,300,768.38   9,822 5,197,312,723.11   346,988,045.27  6.68 

                        ลูกหนี้เงินให้กู้คงเหลือ ณ วันสิ้นปีของสหกรณ์ส่วนหนึ่งเป็นลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้  
และถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด รวม 11 ราย สหกรณ์ได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้เต็มจ านวน แยกเป็น      
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินให้กู้ จ านวน 5,204,783.92 บาท และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยเงินให้กู้
ค้างรับ จ านวน 367,666.86 บาท เป็นการตั้งเพ่ิมในระหว่างปี จ านวน 333,951.95 บาท การตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนด และครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ในอนาคต 
                   3.5 ด้านเงินลงทุน 
                         ระหว่างปี สหกรณ์น าเงินไปลงทุนในหุ้นกู้ จ านวน 110,000,000.00 บาท การลงทุน   
ดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 62 และประกาศคณะกรรมการพัฒนา        
การสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อก าหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ 
                         ณ วันสิ้นปี สหกรณ์มีเงินลงทุนคงเหลือ จ านวน 360,826,000.00 บาท แยกเป็นเงินลงทุน
ที่อยู่ในความต้องการของตลาด จ านวน 342,000,000.00 บาท และเงินลงทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการตลาด จ านวน 
18,826,000.00 บาท        
                   3.6 ด้านการกู้ยืม 
                        สหกรณ์ได้รับอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกัน ประจ าปี 2561 จ านวน 2,002,000,000.00 บาท  
ระหว่างปีสหกรณ์จัดหาแหล่งเงินทุนจากภายนอกโดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน  จ านวน 113,000,000.00 บาท  
และใช้วงเงินเบิกเกินบัญชี จ านวน 15,000,000.00 บาท 
                        ณ วันสิ้นปี มียอดเงินกู้ยืมคงเหลือ  43,000,000.00 บาท เป็นยอดตั๋วสัญญาใช้เงินของ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) ทั้งจ านวน                                             
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                   3.7 ด้านเงินรับฝาก    
                         ณ วันสิ้นปี สหกรณ์มีเงินรับฝากคงเหลือ ดังนี้ 

รายการ 30 ก.ย.2561 30 ก.ย.2560           เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
บาท บาท บาท ร้อยละ 

เงินรับฝากออมทรัพย์ 2,244,670,313.38 1,901,064,862.47  343,605,450.91     18.07 
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ 1,265,144,078.16 1,441,725,049.54 (176,580,971.38)    (12.25) 
เงินรับฝากสหกรณ์อ่ืน   213,774,448.06   220,167,735.53    (6,393,287.47)      (2.90) 

รวม 3,723,588,839.60   3,562,957,647.54  160,631,192.06         4.51 

                   3.8 ด้านทุน  
                         ณ วันสิ้นปี สหกรณ์มียอดทุนคงเหลือ ดังนี้ 

รายการ 30 ก.ย.2561 30 ก.ย.2560 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
บาท บาท บาท ร้อยละ 

ทุนเรือนหุ้น   1,842,740,190.00   1,682,956,030.00     159,784,160.00          9.49 
ทุนส ารอง     358,628,989.28       319,580,616.80       39,048,372.48      12.22 
ทุนสะสม       54,482,746.60         49,653,584.78      4,829,161.82        9.73 

รวม   2,255,851,925.88   2,052,190,231.58   203,661,694.30        9.92 
                          การเก็บเงินค่าหุ้น จ่ายคืนเงินค่าหุ้น การใช้จ่ายเงินทุนสะสมในระหว่างปี เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์แห่งทุนและระเบียบที่สหกรณ์ก าหนด                                          
  3.9 ผลการด าเนินงาน 
           3.9.1 สหกรณ์มีสมาชิกวันสิ้นปี 12,223 คน แยกเป็น สมาชิกสามัญ 9,564 คน และ
สมาชิกสมทบ 2,659 คน เป็นสมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี 324 คน   
   3.9.2 ณ วันสิ้นปี มีทุนด าเนินงาน จ านวน 6,289,748,986.31 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน
จ านวน 434,089,238.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.41 
   3.9.3 การด าเนินงานในรอบปีมีรายได้ทั้งสิ้น 408,231,343.71 บาท มีค่าใช้จ่ายรวม 
153,096,813.53 บาท มีก าไรสุทธิประจ าปี 255,134,530.18 บาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 25,219,770.44 บาท  
หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10.97 
                            การจัดเก็บรายได้ของสหกรณ์สูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้ จ านวน 17,373,343.71 บาท และ
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อน จ านวน 21,432,257.44 บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5.54   
                         ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นการใช้จ่ายเพ่ือกิจการของสหกรณ์และใช้จ่ายในวงเงินงบประมาณ
ที่ตั้งไว้ ผลการเปรียบเทียบรายการค่าใช้จ่ายกับปีก่อนมียอดลดลง  จ านวน 3,787,513.00 บาท หรือลดลง   
ร้อยละ 2.41 โดยมีรายละเอียดรายได้และค่าใช้จ่ายดังนี้ 
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หนังสือรับรองของสหกรณ์ 

เรียน  ผู้สอบบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด  

     หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพ่ือประโยชน์ของท่านในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์  
นาวิกโยธิน จ ากัด  ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561  เพ่ือแสดงความเห็นว่างบการเงินดังกล่าวแสดงฐานะ
การเงิน  ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณ์
ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด โดยถูกต้องตามท่ีควรในสาระส าคัญตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์ก าหนดหรือไม่ 
  ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ ในการจัดให้มีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพ่ือให้การด าเนินการของสหกรณ์
เป็นไปตามกฎหมายสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
  ข้าพเจ้าขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ท่านตรวจสอบตามที่ข้าพเจ้าทราบและคิดว่า      
ควรจะเป็น เช่น รายการดังต่อไปนี้ 

1. งบการเงินไม่มีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ ซึ่งรวมถึงการละเว้นการแสดงรายการ
และข้อมูลต่าง ๆ 
     2. ข้าพเจ้าได้จัดเอกสารหลักฐานและข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว คือ 
                  2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และข้อมูลอ่ืนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 
         2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินการและรายงานการประชุมใหญ่ 

3. ไม่มีรายการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการกระท าของคณะกรรมการด าเนินการหรือ เจ้าหน้าที ่ของ 
สหกรณ์ผู้ซึ่งมีหน้าที่ส าคัญเกี่ยวกับระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายในหรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระส าคัญต่องบการเงิน 

4.  สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้ งหมดซึ่ งหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกร ะทบ               
อย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามระเบียบและข้อก าหนดของหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแล ซ่ึงหากไม่ปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่องบการเงิน 
  5. สหกรณ์ไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยราชการอันมีผลต่องบการเงิน    เพราะมิได้ปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือข้อบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า ซึ่งควร
จะได้น ามาพิจารณาเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการตั้งส ารองค่าเสียหาย     
ที่อาจเกิดข้ึน 
   6. รายการหรือข้อมูลดังต่อไปนี้มีการบันทึกหรือเปิดเผยไว้อย่างเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน 

6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณ์หรือบุคคลอ่ืน 
6.2 ข้อตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝากหรือข้อจ ากัดการใช้เงินกู้ 

    6.3 สินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกัน 
      7.  สหกรณ์มีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพย์ทั้งหมดอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีภาระผูกพันหรือข้อผูกมัดใด ๆ  ใน
สินทรัพย์ของสหกรณ์ เว้นแต่ที่ได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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   8. สหกรณ์ได้บันทึกหรือเปิดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ์ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและอาจเกิดข้ึนใน
ภายหน้าไว้อย่างเหมาะสม รวมทั้งได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เกี่ยวกับหลักประกันทั้งหมดที่
สหกรณ์ให้แก่บุคคลที่สาม นอกจากนี้สหกรณ์ไม่มีคดีฟ้องร้องอ่ืนและไม่มีคดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้น  
                9. นอกจากเรื่องที่อธิบายไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว  ไม่มีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้น  หรือ  
ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใดที่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระส าคัญ ซึ่งต้องน ามาปรับปรุงงบการเงิน หรือ
เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 
 
 
                                        ขอแสดงความนับถือ 
 
                            พลเรือตรี 
                (พิชิต  วาดวารี) 
                                รองประธานกรรมการฯ ท าการแทน 
                                         ประธานกรรมการด าเนินการ  
 
                            นาวาเอก                 
                                             (สุวิทย์  เวียงเจริญ)   
                                               ผู้จัดการ     
                                                       วันที่ 29 ตุลาคม 2561 
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รายงานของผู้สอบบัญชี 

เสนอ  นายทะเบียนสหกรณ์ 

ความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 งบก าไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด  ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน 
และหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่ส าคัญ 

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด       
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ผลการด าเนินงานและกระแสเงินสด  ส าหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกต้อง  
ตามท่ีควรในสาระส าคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ 

 
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์     
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากสหกรณ์และได้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชี
สหกรณ์ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 

เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ 
เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ คือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของ

ข้าพเจ้าในการตรวจสอบงบการเงินส าหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้น าเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของการ
ตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แสดงความเห็นแยก
ต่างหากส าหรับเรื่องเหล่านี้ 
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เรื่องส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินให้กู้ 
อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ. 7 
 
 การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้เงินให้กู้ต้องอาศัยระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ร วมทั้ ง ดุ ล ย พิ นิ จ       
ของคณะกรรมการด า เนินการสหกรณ์ 
ประกอบด้วยในการประเมินพฤติการณ์ของ
ลูกหนี้ที่คาดว่าจะช าระหนี้ไม่ได้ เมื่อพิจารณา
ถึงลักษณะการด าเนินธุ รกิจสินเชื่ อของ
สหกรณ์ซึ่งมีเงินให้กู้ยืม จ านวน 5,544.30 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.15 ของ
สินทรัพย์ทั้งสิ้น  การเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่
เพียงพอ จะส่งผลให้การแสดงจ านวนเงิน  
ด้านลูกหนี้ในงบการเงินมีความเหมาะสม  
การพิจารณาถึงการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  
ให้ถูกต้องตามท่ีควร จึงเป็นเรื่องส าคัญในการ
ตรวจสอบ    

               ข้าพเจ้าได้ประเมินและทดสอบระบบการควบคุมภายใน
ของสหกรณ์ท่ีเกี่ยวกับการประเมินค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ดังนี้ 
 
 สอบถามเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องในการค านวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 
 สอบทานความสมเหตุสมผลเกี่ยวกับพฤติการณ์ของลูกหนี้เงินให้กู้
ที่คาดว่าจะช าระหนี้ไม่ได้ 
 สอบถามนโยบายของสหกรณ์ในการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญ 
 สอบทานดุลยพินิจคณะกรรมการในการประเมินสถานะและ
พฤติกรรมของลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้และความเพียงพอ
ของหลักประกัน เพ่ือตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจ านวน 
 ตรวจสอบการค้างช าระของลูกหนี้กับบัญชีย่อยลูกหนี้ 
 ตรวจสอบลูกหนี้ที่ไม่ได้รับค ายืนยันยอดอย่างสมเหตุสมผลว่ามี
สถานะช าระหนี้ได้ 
 สอบทานการประมาณการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญว่ามีความ
เพียงพอและเหมาะสมเป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนด 
 สุ่มทดสอบการค านวณและตรวจสอบการบันทึกบัญชีค่าเผื่อ    
หนี้สงสัยจะสูญ ณ วันสิ้นปีบัญชีเป็นไปตามระเบียบที่นายทะเบียน
สหกรณ์ก าหนด 

  
 
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ต่องบการเงิน 

คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและการน าเสนองบการเงินเหล่านี้
โดยถูกต้องตามที่ควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์  และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์พิจารณาว่าจ าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด 

ในการจัดท างบการเงิน คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์รับผิดชอบในการประเมินความสามารถของ
สหกรณ์ในการด าเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการด าเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว  
และการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์มีความตั้งใจที่
จะเลิกสหกรณห์รือหยุดด าเนินงานหรือไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้ 
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวม

ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาดและเสนอรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่าง
สมเหตุสมผล คือ ความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์จะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามี
สาระส าคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่า รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการ
รวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้ 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ข้าพเจ้าได้
ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้า 
รวมถึง 

 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญใน    
งบการเงินไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือ
ตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการ
แสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการ
ทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือ          
การแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของสหกรณ์ 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ใช้และ  
ความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท าขึ้นโดยคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ ์

 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่องของ
คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ ว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญที่
เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยส าคัญต่อความสามารถของสหกรณ์
ในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส าคัญ ข้าพเจ้าต้อง ให้
ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน หรือถ้าการเปิดเผย
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐาน          
การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้สหกรณ์ต้องหยุดการด าเนินงานต่อเนื่องได้ 

 ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องตลอดจนประเมินว่างบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยถูกต้องตามท่ีควรหรือไม่ 

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ เกี่ยวกับขอบเขตและช่วงเวลาของ            
การตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคัญท่ีพบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญ
ในระบบการควบคุมภายในซึ่งข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
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จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์  ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มี
นัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบันและก าหนดเป็นเรื่องส าคัญในการตรวจสอบ  ข้าพเจ้า
ได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับห้ามไม่ให้เปิดเผยเรื่องดังกล่าว
ต่อสาธารณะหรือในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดขึ้นข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของ
ข้าพเจ้า เพราะการกระท าดังกล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่า
ผลประโยชน์ที่ผู้มีส่วนได้เสียสาธารณะจะได้จากการสื่อสารดังกล่าว  

 

 
                                                      
                                                       (นายสิรวิชญ ์ ไพศาสตร์)  
                                                               ผู้สอบบัญชี 
 
 
วันที่ 29 ตุลาคม 2561 
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ป ี2561 ป ี2560
บาท บาท

สินทรพัย์หมุนเวียน หมายเหตุ
เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 100,892,353.49 123,136,275.62
เงินฝากสหกรณ์อื่น 4 270,000,000.00 230,023,997.31
เงินลงทนุระยะส้ัน 6 0.00 20,000,000.00
เงินใหกู้้ยืมระยะส้ัน - สุทธิ 7 492,105,023.07 456,319,587.03
ลูกหนี้ตัวแทนหกัส่ง 353,190.00 0.00
ดอกเบี้ยเงินใหกู้้ค้างรับ - สุทธิ 8 50,729.14 123,757.00
สินทรัพย์หมุนเวยีนอื่น 9 13,063,163.46 20,020,681.86

รวมสินทรพัย์หมุนเวียน 876,464,459.16 849,624,298.82
สินทรพัย์ไม่หมุนเวียน

เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ระยะส้ัน 5 1,194.10 3,468.74
เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด ระยะยาว 5 42,176.38 41,095.84
หกั ค่าเผ่ือเงินฝากสงสัยจะสูญ - ระยะส้ัน 5 (1,194.10) (3,468.74)
หกั ค่าเผ่ือเงินฝากสงสัยจะสูญ - ระยะยาว 5 (42,176.38) (41,095.84)
เงินลงทนุระยะยาว 6 360,826,000.00 265,826,000.00
เงินใหกู้้ยืมระยะยาว 7 5,046,990,961.39 4,735,833,863.25
เคร่ืองใช้ส านักงาน - สุทธ ิ 10 1,941,875.42 769,369.44
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 11 3,525,690.34 3,606,216.25

รวมสินทรพัย์ไม่หมุนเวียน 5,413,284,527.15 5,006,035,448.94
รวมสินทรพัย์ 6,289,748,986.31 5,855,659,747.76

สหกรณอ์อมทรพัย์นาวิกโยธิน จ ากัด
งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

สินทรพัย์
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                    ป ี2561                     ป ี2560
บาท % บาท %

รายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงนิลงทนุ
ดอกเบี้ยรับเงินใหกู้้ 388,928,550.91 95.29 364,435,976.49 94.24
ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 6,208,399.94 1.52 11,959,834.95 3.09
ผลตอบแทนจากเงินลงทนุ 12,999,761.57 3.19 10,327,864.29 2.67

รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงนิลงทนุ 408,136,712.42 100.00 386,723,675.73 100.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงนิลงทนุ

ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝาก 135,613,027.10 33.23 133,313,215.31 34.47
ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้ยืมระยะส้ัน 159,456.84 0.04 2,076,832.22 0.54

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและเงนิลงทนุ 135,772,483.94 33.27 135,390,047.53 35.01
หกั หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ

หนี้สงสัยจะสูญ-ลูกหนี้เงินใหกู้้ 45,511.09 0.01 5,152,066.83 1.33
ดอกเบี้ยเงินใหกู้้ค้างรับสงสัยจะสูญ 288,440.86 0.07 79,226.00 0.02

รวมหน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ 333,951.95 0.08 5,231,292.83 1.35
รวมรายได้ดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงนิลงทนุสุทธิ 272,030,276.53 66.65 246,102,335.37 63.64

บวก รายได้อ่ืน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 16,200.00 0.00 13,500.00 0.00
ค่าธรรมเนียมท าบตัรสมาชิกใหม่ 8,910.00 0.00 15,600.00 0.00
ค่าธรรมเนียมท าสมุดเงินฝากใหม่ (กรณีสูญหาย) 5,550.00 0.00 4,900.00 0.00
ค่าธรรมเนียมท าสมุดเงินฝากใหม่ (ช ารุด) 50.00 0.00 0.00 0.00
ค่าธรรมเนียมถอนเงินรับฝากเกิน 1 คร้ัง (ต่อเดือน) 12,316.17 0.00 26,183.76 0.01
ค่าธรรมเนียมการขอกู้เงินเพื่อการเคหะฯ 8,600.00 0.00 10,700.00 0.00
รายได้จากการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด 30,000.00 0.01 0.00 0.00
ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบเจ้าหน้าที่ใหม่ 7,000.00 0.00 0.00 0.00
รายได้จากการปดัเศษสตางค์ 5.12 0.00 0.00 0.00
ค่าธรรมเนียมการท าบตัรสนามยิงปนื นย. 0.00 0.00 50.00 0.00
รายได้ค่าเช่าอาคารสวสัดิการ สอ.นย. 6,000.00 0.00 1,000.00 0.00

รวมรายได้อ่ืน 94,631.29 0.02 71,933.76 0.01

สหกรณอ์อมทรพัย์นาวิกโยธิน จ ากัด

ส าหรบัปสีิ้นสุด วันที่  30 กันยายน 2561

งบก าไรขาดทนุ
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                       ป ี2561                      ป ี2560
    บาท   %     บาท   %

หกั ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าที่

เงินเดือน 6,604,012.00 1.62 5,879,490.00 1.52
ค่าครองชีพและเงินประจ าต าแหน่ง 1,077,160.00 0.26 1,033,140.00 0.27
ค่าล่วงเวลา 484,669.75 0.12 490,478.25 0.13
บ าเหน็จเจ้าหน้าที่ 1,113,570.00 0.27 1,409,510.00 0.36
เงินสมทบกองทนุเงินทดแทนและประกันสังคม 229,468.00 0.06 217,487.00 0.06
ค่าเบี้ยเล้ียง - พาหนะและที่พกั 181,295.00 0.04 225,155.00 0.06
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 599,948.00 0.15 813,390.00 0.21
ค่าตอบแทนผู้ปฏบิติังานสหกรณ์ 159,600.00 0.04 159,600.00 0.04
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สาขาย่อย 136,080.00 0.03 136,080.00 0.03
ค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ 110,293.00 0.03 103,581.00 0.03
ค่าการศึกษาบตุรเจ้าหน้าที่ 12,983.00 0.00 22,664.00 0.01
ค่าเคร่ืองแต่งกายเจ้าหน้าที่ 136,000.00 0.03 130,000.00 0.03
ค่าสวสัดิการเจ้าหน้าที่ 14,000.00 0.00 6,000.00 0.00
ค่าเบี้ยขยัน 25,000.00 0.01 27,000.00 0.01
เงินเพิ่มพเิศษฯ 30,000.00 0.01 200,000.00 0.05
ค่าเบี้ยประกันเจ้าหน้าที่ 68,640.00 0.02 68,040.00 0.02

     รวมค่าใช้จ่ายเก่ียวกับเจ้าหน้าที่ 10,982,718.75 2.70 10,921,615.25 2.83

สหกรณอ์อมทรพัย์นาวิกโยธิน จ ากัด

งบก าไรขาดทนุ (ต่อ)

ส าหรบัปสีิ้นสุด วันที่  30 กันยายน 2561
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                       ป ี2561                        ป ี2560
    บาท    %      บาท    %

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ส านักงาน 90,270.00 0.02 71,005.00 0.02

ค่าปรับปรุงส านักงาน 560,365.80 0.14 0.00 0.00

ค่าเบี้ยประกันภยัอาคาร 19,658.04 0.00 16,457.67 0.00

ค่าบ ารุงรักษารายปี 201,750.00 0.05 241,650.00 0.06

ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ 5,320.00 0.00 760.00 0.00

ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองใช้ส านักงาน 357,695.49 0.09 429,321.87 0.11

ขาดทนุจากการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ 10,186.36 0.00 2,928.53 0.00

ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองก าเนิดไฟฟา้พร้อมโรงเรือน 25,708.16 0.01 0.00 0.00

ค่าตัดจ่ายสิทธกิารใช้ประโยชน์ในอาคาร 357,351.13 0.09 357,351.13 0.09

ค่าตัดจ่ายสิทธกิารใช้ประโยชน์ในอาคารสวสัดิการ สอ.นย. 14,555.00 0.00 6,858.79 0.00

ค่าตัดจ่ายสิทธกิารใช้ประโยชน์ในบา้นพกัทหาร 36,793.08 0.01 36,894.18 0.01

ค่าตัดจ่ายสิทธกิารใช้ประโยชน์ในโรงจอดรถและลานคอนกรีต 114,510.00 0.03 114,510.00 0.03

ค่าตัดจ่ายสิทธกิารใช้ประโยชน์ในงานร้ัว 9,860.00 0.00 0.00 0.00

ค่าตัดจ่ายสิทธกิารใช้ประโยชน์ในซอฟต์แวร์ 40,456.70 0.01 40,456.70 0.01

     รวมค่าใช้จ่ายเก่ียวกับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,844,479.76 0.44 1,318,193.87 0.33

ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับสมาชิก
ค่าของสมนาคุณ 220,094.35 0.05 141,527.00 0.04

ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน

ค่าเบี้ยประชุม 578,700.00 0.14 573,500.00 0.15

ค่ารับรอง 236,808.36 0.06 229,544.22 0.06

ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 120,000.00 0.03 110,000.00 0.03

ค่าตรวจสอบกิจการ 168,000.00 0.04 150,000.00 0.04

ค่าตอบแทนหน่วย 267,130.00 0.07 271,890.00 0.07

ค่าตอบแทนที่ปรึกษา 120,000.00 0.03 120,000.00 0.03

ค่าตอบแทนผู้ร่วมจัดท าแผนกลยุทธ์ 0.00 0.00 88,630.00 0.02

ค่าเคร่ืองแต่งกายคณะกรรมการฯ 45,000.00 0.01 0.00 0.00

สหกรณอ์อมทรพัย์นาวิกโยธิน จ ากัด

งบก าไรขาดทนุ (ต่อ)
ส าหรบัปสีิ้นสุด วันที่  30 กันยายน 2561
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                        ป ี2561                        ป ี2560
     บาท   %      บาท   %

ค่าใช้จ่ายด าเนินงานอ่ืน (ต่อ)
ค่าเคร่ืองเขียนแบบพมิพใ์ช้ไป 387,018.59 0.09 361,925.60 0.09

ค่าท าบญุอาคารส านักงาน 89,022.50 0.02 98,654.00 0.03

ค่าโทรศัพท์ 71,838.17 0.02 74,263.76 0.02

ค่าไฟฟา้ 271,032.80 0.07 274,608.80 0.07

ค่าพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 248,240.00 0.06 87,447.00 0.02

ค่าบริหารจัดการความเส่ียง 42,372.00 0.01 43,014.00 0.01

ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 48,000.00 0.01 48,000.00 0.01

ค่าเช่ารถยนต์ 48,000.00 0.01 48,000.00 0.01

ค่าเบี้ยเล้ียง - พาหนะและที่พกั 60,935.00 0.01 63,745.00 0.02

ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากร 18,881.03 0.00 22,050.00 0.01

ค่าไปรษณีย์ 121,655.00 0.03 142,971.00 0.04

ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 222,694.90 0.05 223,000.00 0.06

ค่าใช้จ่ายเบด็เตล็ด 211,044.75 0.05 205,546.76 0.05

ค่าใช้จ่ายจากการปดัเศษสตางค์ 20.57 0.00 11.87 0.00

ค่าประชาสัมพนัธ์ 50,240.00 0.01 137,950.00 0.04

ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 488,514.21 0.12 473,221.00 0.12

ค่าใช้จ่ายในการประกอบพธิมีอบทนุการศึกษาบตุรสมาชิก 27,731.00 0.01 32,669.00 0.01

ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์จังหวดัชลบรีุ 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00

ค่าธรรมเนียมในการขอรับช าระหนี้ 400.00 0.00 0.00 0.00

เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น สงสัยจะสูญ (1,194.10) (0.00) (3,468.74) (0.00)
     รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานอ่ืน 3,943,084.78 0.97 3,878,173.27 1.00
     รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 16,990,377.64 4.17 16,259,509.39 4.16

ก าไร (ขาดทนุ) สุทธิ 255,134,530.18 62.51 229,914,759.74 59.45

สหกรณอ์อมทรพัย์นาวิกโยธิน จ ากัด
งบก าไรขาดทนุ (ต่อ)

ส าหรบัปสีิ้นสุด วันที่  30 กันยายน 2561
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ป ี2561 ป ี2560
บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน
ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ 255,134,530.18 229,914,759.74
รายการปรับปรุงเพ่ือการกระทบก าไร (ขาดทนุ) สทุธิเปน็เงินสดสทุธิจากกิจกรรมด าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาเคร่ืองใช้ส านกังาน 383,403.65 429,321.87
ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์ 573,525.91 556,070.80
หนีส้งสัยจะสูญลูกหนีเ้งินใหกู้้ 45,511.09 5,152,066.83
หนีส้งสัยจะสูญดอกเบีย้เงินใหกู้้ 288,440.86 79,226.00
เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนีย่นคลองจัน่ จ ากดั สงสัยจะสูญ (1,194.10) (3,468.74)
ส ารองบ าเหนจ็เจ้าหนา้ที่ 1,209,330.00 1,409,510.00
ขาดทุนจากการตัดจ าหนา่ยทรัพย์สิน 10,792.36 2,928.53
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 571,829.88 392,791.67
รายได้ค้างรับ (6,714,721.77) (7,732,999.46)
เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป 387,018.59 391,925.60

ก าไร(ขาดทนุ)จากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรัพยแ์ละหน้ีสนิด าเนินงาน 251,888,466.65 230,592,132.84
สนิทรัพยด์ าเนินงาน 

เงินสดจ่ายลูกหนีเ้งินกูฉุ้กเฉิน (245,154,000.00) (245,676,875.50)
เงินสดรับจากลูกหนีเ้งินกูฉุ้กเฉิน 239,601,111.00 242,229,812.50
เงินสดจ่ายลูกหนีเ้งินกูส้ามญั (1,731,217,000.00) (1,770,986,889.10)
เงินสดรับจากลูกหนีเ้งินกูส้ามญั 1,392,084,939.10 1,380,402,937.03
เงินสดจ่ายลูกหนีเ้งินกูพ้ิเศษ (10,285,209.00) (15,309,892.67)
เงินสดรับจากลูกหนีเ้งินกูพ้ิเศษ 7,628,923.63 5,433,189.09
เงินสดรับจากรายได้ค้างรับ 7,735,094.62 3,457,164.18
เงินสดรับเงินรอจ่ายตามระบบหกับญัชีของ ธปท. 5,762,491.86 2,754,815.07
เงินสดรับลูกหนีเ้งินยืมทดรอง 5,928,991.90 4,031,002.00
เงินสดจ่ายลูกหนีเ้งินยืมทดรอง (5,974,891.90) (4,006,402.00)
เงินสดจ่ายเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์ (381,877.90) (353,086.79)

หน้ีสนิด าเนินงาน
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (642,567.79) (269,922.84)
เงินสดรับจากเงินรอตรวจสอบ 501,498.00 13,250.00
เงินสดรับเงินรอจ่ายคืน 5,480,215.32 18,957.25
เงินสดจ่ายเงินรอจ่ายคืน (4,590,993.57) 0.00

สหกรณอ์อมทรัพยน์าวิกโยธิน จ ากัด

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปสีิน้สดุ วันที ่ 30 กันยายน 2561

รายงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ�ากัด ประจ�าปี 2561    63



ป ี2561 ป ี2560
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หน้ีสนิด าเนินงาน (ตอ่)
เงินสดจ่ายเจ้าหนีเ้จ้าพนกังานพิทักษท์รัพย์ (109,356.25) 0.00
เงินสดรับภาษหีกั ณ ที่จ่าย 4,400.00 1,050.00
เงินสดรับประกนัสังคมค้างจ่าย 447,580.00 212,374.00
เงินสดจ่ายประกนัสังคมค้างจ่าย (444,398.00) (423,826.00)
เงินสดจ่ายเงินประกนัเจ้าหนา้ที่ (155,275.52) (12,355.06)
เงินสดรับเงินประกนัเจ้าหนา้ที่ 151,779.07 141,141.32
เงินสดจ่ายเงินส ารองบ าเหนจ็เจ้าหนา้ที่ (772,730.00) 0.00
เงินสดรับเงินประกนัโปรแกรม บจ.โซแอท็ โซลูชัน่ 0.00 5,350.00
เงินสดจ่ายเงินหนว่ยส่งเกนิ (202,527.73) (158,609.75)

เงินสดสทุธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (82,715,336.51) (167,904,684.43)
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทนุ

เงินสดจ่ายซ้ือเคร่ืองใช้ส านกังาน (1,566,701.99) (247,791.09)
เงินสดจ่ายสิทธิประโยชนใ์นงานร้ัวรอตัดจ่าย (493,000.00) 0.00
เงินสดจ่ายสิทธิประโยชนใ์นอาคารสวัสดิการ 0.00 (145,550.00)
เงินสดจ่ายลงทุนในหลักทรัพย์ (110,000,000.00) (112,000,000.00)
เงินสดรับจากเงินลงทุน 35,000,000.00 0.00

เงินสดสทุธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (77,059,701.99) (112,393,341.09)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงินสดรับเงินกูย้ืม 113,000,000.00 50,000,000.00
เงินสดจ่ายเงินกูย้ืม (70,000,000.00) (50,000,000.00)
เงินสดรับจากเงินรับฝาก 1,394,057,243.81 1,425,851,726.92
เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก (1,233,426,051.75) (1,227,113,642.88)
เงินสดจ่ายค่าบ ารุงสันนบิาตฯ (30,000.00) (10,000.00)
เงินสดจ่ายเงินปนัผล (112,494,543.79) (74,357,641.86)
เงินสดจ่ายเงินเฉล่ียคืน (54,246,561.39) (43,307,174.25)
เงินสดจ่ายโบนสักรรมการและเจ้าหนา้ที่ (6,400,000.00) (6,083,000.00)
เงินสดรับจากทุนเรือนหุน้ 188,840,300.00 173,188,290.00
เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุน้ (29,056,140.00) (32,267,800.00)
เงินสดจ่ายทุนสาธารณประโยชน์ (1,460,188.00) (1,439,150.00)
เงินสดจ่ายเงินทุนสงเคราะหเ์กีย่วกบัสมาชิกที่เสียชีวิต (5,160,000.00) (3,610,000.00)

ส าหรับปสีิน้สดุ วันที ่30 กันยายน 2561

สหกรณอ์อมทรัพยน์าวิกโยธิน จ ากัด

งบกระแสเงินสด(ตอ่)
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บาท บาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (ตอ่)
เงินสดจ่ายทุนเพื่อการศึกษาอบรมของสหกรณ์ (824,325.00) (616,943.00)
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการเพื่อบ าเหนจ็สมาชิก (485,400.00) (451,900.00)
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก (165,300.00) (190,200.00)
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหมข่องสมาชิก (211,500.00) (184,500.00)
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการกรณีบคุคลในครอบครัวของสมาชิกเสียชีวิต (398,878.00) (399,700.00)
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการส าหรับสมาชิกสมทบเสียชีวิต (27,900.00) (14,000.00)
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการเงินสงเคราะหพ์ิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ค้ าประกนั (310,530.92) (517,126.72)
เงินสดจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาบตุรสมาชกิ (1,766,500.00) (1,561,000.00)
เงินสดจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาเจ้าหนา้ที่ (16,000.00) (75,600.00)
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการเงินสงเคราะหเ์พื่อการด ารงชีพฯ (40,000.00) (35,000.00)
เงินสดจ่ายกองทุนสวัสดิการของขวัญปใีหมส่มาชิก (1,871,800.00) (1,858,800.00)
เงินสดจ่ายทุนสวัสดิการเงินเยีย่มสมาชิกที่บาดเจ็บจากการปฏบิติัหนา้ที่ฯ 0.00 (2,000.00)

เงินสดสทุธิใชไ้ปใน (ไดม้าจาก) กิจกรรมจดัหาเงิน 177,505,924.96 204,944,838.21
เงินสดสทุธิเพ่ิมขึน้ (ลดลง) 17,730,886.46 (75,353,187.31)
เงินสด ณ วันตน้ปี 353,204,837.51 428,558,024.82
เงินสด ณ วันสิน้ปี 370,935,723.97 353,204,837.51

สหกรณอ์อมทรัพยน์าวิกโยธิน จ ากัด

งบกระแสเงินสด(ตอ่)

ส าหรับปสีิน้สดุ วันที ่30 กันยายน 2561
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                    สหกรณอ์อมทรพัย์นาวิกโยธิน จ ากัด
                        หมายเหตุประกอบงบการเงนิ
                 ส าหรบัปสีิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561

1. สรปุนโยบายบญัชีที่ส าคัญ
- สหกรณ์บนัทกึบญัชีโดยใช้เกณฑ์คงค้าง
- สหกรณ์รับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา ส่วนจ านวนรายได้จะเทา่กับอัตราดอกเบี้ยคูณด้วย
จ านวนเงินต้นที่ค้างช าระตามระยะเวลาที่กู้ยืม

- สหกรณ์ต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว ้ในระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์วา่ด้วยการจัดชั้นคุณภาพ
ลูกหนี้เงินกู้และการเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544

-  เงินลงทนุระยะส้ัน/เงินลงทนุระยะยาว ที่เปน็เงินลงทนุในหลักทรัพย์ที่อยู่ในความต้องการของตลาด ที่สหกรณ์ต้ังใจถือไว้
จนครบก าหนด  รวมทั้งเงินลงทนุระยะยาวที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทนุ

- เคร่ืองใช้ส านักงาน ที่ได้มาก่อนระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์วา่ด้วยการบญัชีสหกรณ์ พ.ศ.2560 ประกาศใช้  
แสดงด้วยมูลค่าคงเหลือตามบญัชีหลังหกัค่าเส่ือมราคาประจ าป ี ส่วนเคร่ืองใช้ส านักงานที่ได้มาภายหลังแสดงด้วย
มูลค่าราคาทนุหกัค่าเส่ือมราคาสะสม  ค่าเส่ือมราคาค านวณโดยวธิเีส้นตรงตามที่ระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ก าหนด

-  สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซ่ึงเปน็สิทธกิารใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินต่าง ๆ ซ่ึงอยู่บนที่ดินของที่ราชพสัดุ (ใช้ในราชการกองทพัเรือ)
ตัดจ่ายตามอายุการใช้งานโดยประมาณ โดยวธิเีส้นตรงในอัตราร้อยละ 5 - 20

- ค่าซ่อมบ ารุง ค่าซ่อมแซม รวมทั้งการซ้ือมาเปล่ียนแทนส าหรับสินทรัพย์รายการย่อย ๆ ถือเปน็ค่าใช้จ่ายหกัจากรายได้ 
การต่อเติมหรือเพิ่มเติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ ๆ ถือเปน็ราคาทนุของสินทรัพย์

- สหกรณ์ตีราคาวสัดุคงเหลือ/ของใช้ส้ินเปลืองตามราคาทนุ
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทกุประเภทและเงินฝากสหกรณ์ทกุประเภททั้งนี้ 
รวมถึงเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์ที่น าไปเปน็หลักทรัพย์ค้ าประกันหนี้สินด้วย

2. การเปลี่ยนแปลงการแสดงรายการในงบการเงนิของสหกรณ์
- สหกรณ์ได้จัดประเภทรายการของงบการเงินป ี2560 ในบางรายการเพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทยีบกับป ี2561

ป ี2561 ป ี2560
3. เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร  ประกอบด้วย บาท บาท

เงินสด 23,274.50 29,593.00
เงินฝากธนาคาร

กระแสรายวนั 77,008.33 102,515.19
ออมทรัพย์ 100,742,445.09 122,954,961.44
ประจ า 49,625.57 49,205.99
รวมเงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 100,892,353.49 123,136,275.62

ป ี2561 ป ี2560
บาท บาท

4. เงนิฝากสหกรณอ่ื์น  ประกอบด้วย
เงินฝากประจ าชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จ ากัด 270,000,000.00 230,000,000.00
เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงาน กฟน. จ ากัด 0.00 23,997.31

รวมเงนิฝากสหกรณอ่ื์น 270,000,000.00 230,023,997.31
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                        สหกรณอ์อมทรพัย์นาวิกโยธิน จ ากัด
                         หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ)
                     ส าหรบัปสีิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561

5. เงินฝากสหกรณ์เครดติยเูน่ียนคลองจั่น จ ากัด - สทุธิ ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว
เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด 1,194.10 42,176.38            3,468.74 41,095.84
หกั ค่าเผ่ือเงินฝากฯ สงสัยจะสูญ 1,194.10 42,176.38            3,468.74 41,095.84

เงนิฝากสหกรณเ์ครดิตยูเน่ียนคลองจั่น จ ากัด - สุทธิ 0.00 0.00 0.00 0.00
        เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด จ านวน 43,370.48 บาท  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ ากัด  อยู่ในระหวา่งปฏบิติัตามแผน
ฟื้นฟกูิจการของสหกรณ์เครดิตยเูนี่ยนคลองจั่น จ ากัด  ฉบับที่ศาลล้มละลายกลางมีค าส่ังเห็นชอบด้วย  ซ่ึงก าหนดให้สหกรณ์ช าระเงินต้นคืนทุกคร่ึงปี
เปน็เวลา 26 ป ี(ป ี2559 - 2584) โดยไม่มีดอกเบี้ย ซ่ึงสหกรณ์ฯ ได้ต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไวท้ั้งจ านวนแล้ว

6. เงนิลงทนุ ประกอบด้วย ป ี2561 ป ี2560
เงนิลงทนุระยะสั้น ประกอบด้วย บาท บาท
เงนิลงทนุที่อยู่ในความต้องการของตลาด ราคาทนุ ราคาทนุ

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธไิม่มีหลักประกัน (บมจ.ปนูซิเมนต์ไทย คร้ังที่ 2/56) 0.00 5,000,000.00
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธไิม่มีหลักประกัน (บมจ.ปนูซิเมนต์ไทย คร้ังที่ 1/58) 0.00 15,000,000.00

(น าหุ้นกู้จ าน าไวก้ับ ธ.กรุงศรีอยุธยา เมื่อ 4 มิ.ย.58 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที่ 21 คร้ังที่ 3/58 เมื่อ 31 มี.ค.58)
รวมเงนิลงทนุระยะสั้นที่อยู่ในความต้องการของตลาด 0.00 20,000,000.00

เงนิลงทนุระยะยาว ประกอบด้วย
เงนิลงทนุที่อยู่ในความต้องการของตลาด

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธไิม่มีหลักประกัน (บมจ.ปตท.คร้ังที่ 1/57) 15,000,000.00 15,000,000.00
(น าหุ้นกู้จ าน าไวก้ับ ธ.กรุงศรีอยุธยา เมื่อ 20 มี.ค.58 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที่ 21 คร้ังที่ 2/58 เมื่อ 26 ก.พ.58)

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธไิม่มีหลักประกัน (บมจ.บา้นป ูคร้ังที่ 1/54) 10,000,000.00 10,000,000.00
(น าหุ้นกู้จ าน าไวก้ับ ธ.ไทยพาณิชย์ เมื่อ 8 ก.ค.54 ตามมติคณะกรรมการฯ ชุดที่ 17 คร้ังที่ 5/54 เมื่อ 26 พ.ค.54) 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธไิม่มีหลักประกัน (บมจ.การบนิไทย คร้ังที่ 1/54) 10,000,000.00 10,000,000.00
(น าหุ้นกู้จ าน าไวก้ับ ธ.ไทยพาณิชย์ เมื่อ 8 ส.ค.55 ตามมติคณะกรรมการฯ ชุดที่ 18 คร้ังที่ 8/55 เมื่อ 26 ก.ค.55) 

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธมิีหลักประกัน (บมจ.ซีพอีอลล์ คร้ังที่ 1/56) 10,000,000.00 10,000,000.00
(น าหุ้นกู้จ าน าไวก้ับ ธ.กรุงศรีอยุธยา เมื่อ 3 ก.พ.57 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที่ 20 คร้ังที่ 14/56 เมื่อ 26 ธ.ค.56)

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธไิม่มีหลักประกัน (บมจ.ซีพอีอลล์ คร้ังที่ 1/58) 0.00 15,000,000.00
(น าหุ้นกู้จ าน าไวก้ับ ธ.กรุงศรีอยุธยา เมื่อ 4 มิ.ย.58 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที่ 21 คร้ังที่ 3/58 เมื่อ 31 มี.ค.58)

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธไิม่มีหลักประกัน (บมจ.ซีพอีอลล์ คร้ังที่ 1/59) 10,000,000.00 10,000,000.00
(น าหุ้นกู้จ าน าไวก้ับ ธ.กรุงศรีอยุธยา เมื่อ 12 ก.ค.59 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที่ 22 คร้ังที่ 5/59 เมื่อ 26 พ.ค.59)

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธไิม่มีหลักประกัน (บจ.แอดวานซ์ฯ คร้ังที่ 1/57) 10,000,000.00 10,000,000.00
(น าหุ้นกู้จ าน าไวก้ับ ธ.ไทยพาณิชย์ เมื่อ 27 ส.ค.57 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที่ 20 คร้ังที่ 5/57 เมื่อ 29 พ.ค.57)

ป ี2561 ป ี2560
บาท บาท
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                        สหกรณอ์อมทรพัย์นาวิกโยธิน จ ากัด
                         หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ)
                     ส าหรบัปสีิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561

6. เงนิลงทนุ ประกอบด้วย (ต่อ) ป ี2561 ป ี2560
เงนิลงทนุระยะยาว ประกอบด้วย บาท บาท
เงนิลงทนุที่อยู่ในความต้องการของตลาด ราคาทนุ ราคาทนุ
   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธไิม่มีหลักประกัน (บจ.แอดวานซ์ฯ คร้ังที่ 1/57) 20,000,000.00 20,000,000.00
(น าหุ้นกู้จ าน าไวก้ับ ธ.กรุงศรีอยุธยา เมื่อ 10 มิ.ย.57 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที่ 20 คร้ังที่ 5/57 เมื่อ 29 พ.ค.57)
   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธไิม่มีหลักประกัน (บมจ.ปนูซิเมนต์ไทย คร้ังที่ 2/60 20,000,000.00 20,000,000.00
(น าหุ้นกู้จ าน าไวก้ับ ธ.กรุงศรีอยุธยา เมื่อ 20 ก.ค.61 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที่ 24 คร้ังที่ 6/61 เมื่อ 27 มิ.ย.61)
   หุ้นกู้มีหลักประกัน (บมจ.โกลว ์พลังงาน คร้ังที่ 1/58) 5,000,000.00 5,000,000.00
(น าหุ้นกู้จ าน าไวก้ับ ธ.ไทยพาณิชย์ เมื่อ 31 มี.ค.59 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที่ 21 คร้ังที่ 11/58 เมื่อ 26 ต.ค.58)
   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธ ิไม่มีหลักประกัน (บมจ.ซีพเีอฟฯ คร้ังที่ 2/59) 30,000,000.00 30,000,000.00
   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธ ิไม่มีหลักประกัน (บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส คร้ังที่ 1/59) 20,000,000.00 20,000,000.00
(น าหุ้นกู้จ าน าไวก้ับ ธ.กรุงศรีอยุธยา เมื่อ 16 ธ.ค.59 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที่ 23 คร้ังที่ 11/59 เมื่อ 29 พ.ย.59)
   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธ ิไม่มีหลักประกัน (บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส คร้ังที่ 1/60 ชุดที่ 4) 5,000,000.00 5,000,000.00
(น าหุ้นกู้จ าน าไวก้ับ ธ.กรุงศรีอยุธยา เมื่อ 21 ส.ค.60 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที่ 23 คร้ังที่ 7/60 เมื่อ 27 ก.ค.60)
   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธ ิไม่มีหลักประกัน (บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส คร้ังที่ 1/60 ชุดที่ 5) 5,000,000.00 5,000,000.00
(น าหุ้นกู้จ าน าไวก้ับ ธ.กรุงศรีอยุธยา เมื่อ 21 ส.ค.60 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที่ 23 คร้ังที่ 7/60 เมื่อ 27 ก.ค.60)
   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธไิม่มีหลักประกัน (บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ คร้ังที่ 3/59 ) 10,000,000.00 10,000,000.00
(น าหุ้นกู้จ าน าไวก้ับ ธ.กรุงศรีอยุธยา เมื่อ 20 ก.ค.61 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที่ 24 คร้ังที่ 6/61 เมื่อ 27 มิ.ย.61)
   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธ ิไม่มีหลักประกัน (บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพ คร้ังที่ 1/60) 10,000,000.00 10,000,000.00
(น าหุ้นกู้จ าน าไวก้ับ ธ.กรุงศรีอยุธยา เมื่อ 20 ก.ค.61 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที่ 24 คร้ังที่ 6/61 เมื่อ 27 มิ.ย.61)
   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธ ิไม่มีหลักประกัน (บมจ.เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ คร้ังที่ 2/59 ชุดที่ 5) 10,000,000.00 10,000,000.00
(น าหุ้นกู้จ าน าไวก้ับ ธ.กรุงศรีอยุธยา เมื่อ 21 มี.ค.60 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที่ 23 คร้ังที่ 2/60 เมื่อ 27 ก.พ.60)
   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธ ิไม่มีหลักประกัน (บมจ.เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ คร้ังที่ 1/60 ชุดที่ 5) 17,000,000.00 17,000,000.00
(น าหุ้นกู้จ าน าไวก้ับ ธ.ทหารไทย เมื่อ 27 ก.ค.60 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที่ 23 คร้ังที่ 5/60 เมื่อ 30 พ.ค.60)
   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธ ิไม่มีหลักประกัน (บมจ.เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ คร้ังที่ 1/60 ชุดที่ 6) 10,000,000.00 10,000,000.00
   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธ ิไม่มีหลักประกัน (บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ คร้ังที่ 1/60 ชุดที่ 3) 5,000,000.00 5,000,000.00
(น าหุ้นกู้จ าน าไวก้ับ ธ.ทหารไทย เมื่อ 4 ส.ค.60 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที่ 23 คร้ังที่ 5/60 เมื่อ 30 พ.ค.60)
   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธ ิไม่มีหลักประกัน (บมจ.ปนูซิเมนต์ไทย คร้ังที่ 3/60) 5,000,000.00 0.00
(น าหุ้นกู้จ าน าไวก้ับ ธ.กรุงศรีอยุธยา เมื่อ 20 ก.ค.61 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที่ 24 คร้ังที่ 6/61 เมื่อ 27 มิ.ย.61)
   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธ ิไม่มีหลักประกัน (บมจ.ปนูซิเมนต์ไทย คร้ังที่ 1/61 ชุดที่ 1) 15,000,000.00 0.00
(น าหุ้นกู้จ าน าไวก้ับ ธ.กรุงศรีอยุธยา เมื่อ 20 ก.ค.61 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที่ 24 คร้ังที่ 6/61 เมื่อ 27 มิ.ย.61)
   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธ ิไม่มีหลักประกัน (บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ คร้ังที่ 1/61 ชุดที่ 5) 60,000,000.00 0.00
   หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธ ิไม่มีหลักประกัน (บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส คร้ังที่ 1/61 ชุดที่ 6) 30,000,000.00 0.00

รวมเงนิลงทนุระยะยาว 342,000,000.00 247,000,000.00
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                        สหกรณอ์อมทรพัย์นาวิกโยธิน จ ากัด
                         หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ)
                     ส าหรบัปสีิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561

6. เงนิลงทนุ ประกอบด้วย (ต่อ) ป ี2561 ป ี2560
เงนิลงทนุระยะยาว ประกอบด้วย บาท บาท
เงนิลงทนุที่อยู่ในความต้องการของตลาด ราคาทนุ ราคาทนุ
   หุ้นชุมนุมสหกรณ์ทหาร จ ากัด 2,163,000.00 2,163,000.00
   หุ้นชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แหง่ประเทศไทย จ ากัด 16,663,000.00 16,663,000.00

รวมเงนิลงทนุที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 18,826,000.00 18,826,000.00
     รวมเงนิลงทนุ 360,826,000.00 285,826,000.00

7. เงนิใหกู้้ยืม - สุทธ ิประกอบด้วย

ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว
เงนิใหกู้้ยืม - ปกติ

ลูกหนี้เงินกู้ - ฉุกเฉิน 90,162,841.00 0.00 84,683,206.00 0.00
ลูกหนี้เงินกู้ - พเิศษ 5,211,666.12 89,630,782.38 4,629,924.12 87,556,239.01
ลูกหนี้เงินกู้ - สามัญ 395,580,676.09 4,957,360,179.01 366,502,683.01 4,648,277,624.24
ลูกหนี้อื่น 109,356.25 0.00 109,356.25 0.00
     รวม 491,064,539.46 5,046,990,961.39 455,925,169.38 4,735,833,863.25

เงนิใหกู้้ยืม - ไม่ก่อใหเ้กิดรายได้
ลูกหนี้เงินกู้ - ฉุกเฉิน 128,521.00 0.00 55,267.00 0.00
ลูกหนี้เงินกู้ - สามัญ 6,116,746.53 0.00 5,498,423.48 0.00
     รวมเงนิใหกู้้ยืม - ไม่ก่อใหเ้กิดรายได้ 6,245,267.53 0.00 5,553,690.48 0.00
     รวมเงนิใหกู้้ยืม 497,309,806.99 5,046,990,961.39 461,478,859.86 4,735,833,863.25

หกั ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้ฉุกเฉิน 128,521.00 0.00 55,267.00 0.00
ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินกู้สามัญ 4,966,906.67 0.00 4,994,649.58 0.00
ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่น 109,356.25 0.00 109,356.25 0.00

รวมเงนิใหกู้้ยืม - สุทธิ 492,105,023.07 5,046,990,961.39 456,319,587.03 4,735,833,863.25

ป ี2561 ป ี2560
บาท บาท

ดอกเบี้ยเงินใหส้มาชิกกู้ค้างรับ 418,396.00 202,983.00
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (367,666.86) (79,226.00)

ดอกเบี้ยเงินใหส้มาชิกกู้ค้างรับ - สุทธิ 50,729.14 123,757.00
ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561  ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ แยกเปน็ ค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญจากดอกเบี้ยเงินใหกู้้ จ านวน 11,298.00 บาท และค่าเผ่ือ

หนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้เงินใหกู้้สามัญ จ านวน 356,368.86 บาท

บาท บาท

8. ดอกเบี้ยเงนิใหกู้้ค้างรบั - สุทธ ิประกอบด้วย

ป ี2561 ป ี2560
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                        สหกรณอ์อมทรพัย์นาวิกโยธิน จ ากัด
                         หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ)
                     ส าหรบัปสีิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561

ป ี2561 ป ี2560
9. สินทรพัย์หมุนเวียนอ่ืน    ประกอบด้วย บาท บาท

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ค้างรับ 39,666.76 57,345.96
ดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์อื่น ค้างรับ 2,782,191.78 4,413,564.17
ดอกเบี้ยเงินฝากบริษทัหลักทรัพย์ เคท ีซีมิโก้ จ ากัด ค้างรับ 0.11 0.11
ดอกเบี้ยหุ้นกู้ไม่มีประกัน บมจ.ปตท. ค้างรับ 228,493.15 228,493.15
ดอกเบี้ยหุ้นกู้ บมจ.บา้นป ูค้างรับ 254,695.89 251,912.33
ดอกเบี้ยหุ้นกู้ บมจ.การบนิไทย ค้างรับ 178,471.23 175,939.73
ดอกเบี้ยหุ้นกู้ บมจ.ปนูซิเมนต์ไทย ค้างรับ 203,939.73 243,172.60
ดอกเบี้ยหุ้นกู้ บมจ.ซีพอีอลล์ ค้างรับ 240,506.85 256,109.59
ดอกเบี้ยหุ้นกู้ บมจ.แอดวานซ์ ไวร์เลสฯ ค้างรับ 702,427.40 702,427.40
ดอกเบี้ยหุ้นกู้ บมจ.โกลว ์พลังงาน ค้างรับ 15,150.68 14,609.59
ดอกเบี้ยหุ้นกู้ บมจ.ซีพเีอฟ ค้างรับ 253,232.88 246,739.73
ดอกเบี้ยหุ้นกู้ บมจ.กรุงเทพดุสิตฯ ค้างรับ 25,594.52 25,594.52
ดอกเบี้ยหุ้นกู้ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟา้กรุงเทพฯ ค้างรับ 196,780.82 196,780.82
ดอกเบี้ยหุ้นกู้ บมจ.เบอร์ล่ี ยุคเกอร์ฯ ค้างรับ 155,524.66 152,526.03
ดอกเบี้ยหุ้นกู้ บมจ.อินโดรามาฯ ค้างรับ 966,389.04 566,895.89
ดอกเบี้ยหุ้นกู้ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ ค้างรับ 53,260.27 0.00
เงินรอจ่ายตามระบบหกับญัชีของ ธปท. 6,573,563.05 12,336,054.91
ลูกหนี้เงินยืมทดรอง 80,000.00 34,100.00
เคร่ืองเขียนแบบพมิพ์ 113,274.64 118,415.33

รวม 13,063,163.46 20,020,681.86

10. เครือ่งใช้ส านักงาน - สุทธ ิ  ประกอบด้วย ป ี2561 ป ี2560
ส่วนที่ไม่แสดงค่าเสื่อมราคาสะสม บาท บาท
เคร่ืองใช้ส านักงาน 434,069.87 769,369.44

รวม 434,069.87 769,369.44
ส่วนที่แสดงค่าเสื่อมราคาสะสม
เคร่ืองใช้ส านักงาน 1,566,701.99 0.00
หกั  ค่าเส่ือมราคาสะสม 58,896.44 0.00

รวม 1,507,805.55 0.00
เครือ่งใช้ส านักงาน - สุทธิ 1,941,875.42 769,369.44
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                        สหกรณอ์อมทรพัย์นาวิกโยธิน จ ากัด
                         หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ)
                     ส าหรบัปสีิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561

ป ี2561 ป ี2560
11. สินทรพัย์ไม่มีตัวตน  ประกอบด้วย บาท บาท

สิทธกิารใช้ประโยชน์ในอาคารรอตัดจ่าย 2,191,100.81 2,548,451.94
สิทธกิารใช้ประโยชน์ในบา้นพกัทหารรอตัดจ่าย 0.00 36,793.08
สิทธกิารใช้ประโยชน์ในซอฟต์แวร์รอตัดจ่าย 22,057.21 62,513.91
สิทธกิารใช้ประโยชน์ในโรงจอดรถและลานคอนกรีตรอตัดจ่าย 705,256.11 819,766.11
สิทธกิารใช้ประโยชน์ในอาคารสวสัดิการรอตัดจ่าย 124,136.21 138,691.21
สิทธกิารใช้ประโยชน์ในงานร้ัวรอตัดจ่าย 483,140.00 0.00

รวม 3,525,690.34 3,606,216.25

12. เงนิเบกิเกินบญัชีธนาคารและเงนิกู้ยืมระยะสั้น  ประกอบด้วย
ต๋ัวสัญญาใช้เงิน 43,000,000.00 0.00

รวม 43,000,000.00 0.00

วงเงนิกู้ อัตรา
(ล้านบาท) ดอกเบี้ย (%)

ป ี2561
เงนิเบกิเกินบญัชี
ธ.ทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 5.00 MOR
ธ.กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 5.00 MOR
ธ.ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 5.00 MOR

รวม 15.00
ตั๋วสัญญาใช้เงนิ 
ธ.ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) 26.50 MRR
ธ.กรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 200.00 MOR-1.75
ธ.ธนชาต จ ากัด (มหาชน) 175.00 MRR
ธ.กรุงศรีอยุธยา จ ากัด (มหาชน) 150.00 ไม่ต  ากวา่ BR-0.25
ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 250.00 MMR แต่ไม่ต  ากวา่

BIBOR+1.50
ธ.เพื อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 50.00 BIBOR FIXING
ธ.ทหารไทย จ ากัด (มหาชน) 27.00 MMR 

รวม 878.50 (ดูหมายเหตุฯ ข้อ.6 ประกอบ)

ค้ าประกันโดยคณะกรรมการและผู้จัดการ
ค้ าประกันโดยหลักทรัพย์ของสหกรณ์

ค้ าประกันโดยหลักทรัพย์ของสหกรณ์

                        รายละเอียดเงนิกู้ยืมระยะสั้น ณ  วันที่ 30  กันยายน 2561 ประกอบด้วย

ค้ าประกันโดยคณะกรรมการและผู้จัดการ

คณะกรรมการและผู้จัดการ

ค้ าประกันโดยหลักทรัพย์ของสหกรณ์
ค้ าประกันโดยคณะกรรมการและผู้จัดการ
ค้ าประกันโดยคณะกรรมการและผู้จัดการ

คณะกรรมการและผู้จัดการ
คณะกรรมการและผู้จัดการ

ค้ าประกัน
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                        สหกรณอ์อมทรพัย์นาวิกโยธิน จ ากัด
                         หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ)
                     ส าหรบัปสีิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561

ป ี2561 ป ี2560
13. เงนิรบัฝาก - สมาชิก  ประกอบด้วย บาท บาท

เงินรับฝากออมทรัพย์ 2,244,670,313.38 1,901,064,862.47
เงินรับฝากออมทรัพย์พเิศษ 1,265,144,078.16 1,441,725,049.54

รวม 3,509,814,391.54 3,342,789,912.01
      เงนิรบัฝาก - สหกรณอ่ื์น

เงินรับฝากออมทรัพย์ 63,774,448.06 50,167,735.53
เงินรับฝากประจ า 150,000,000.00 170,000,000.00

รวม 213,774,448.06 220,167,735.53
รวมเงนิรบัฝาก 3,723,588,839.60 3,562,957,647.54

14. หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  ประกอบด้วย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - เงินรับฝากประจ าสหกรณ์อื่น 400,212.32 467,290.81
ดอกเบี้ยค้างจ่าย - ต๋ัวสัญญาใช้เงิน (ธ.กรุงศรีอยุธยา) 11,922.19 0.00
ค่าธรรมเนียมสอบบญัชีค้างจ่าย 60,000.00 80,000.00
ค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่าย 42,000.00 37,500.00
ค่าไฟฟา้ค้างจ่าย 22,163.90 23,355.90
ค่าโทรศัพทค้์างจ่าย 2,911.47 2,645.58
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงค้างจ่าย 18,100.00 18,300.00
ค่าเบี้ยเล้ียงพาหนะค้างจ่าย (เจ้าหน้าที)่ 900.00 0.00
ค่าเบี้ยเล้ียงพาหนะค้างจ่าย (ทั่วไป) 1,300.00 0.00
ค่าล่วงเวลาค้างจ่าย 12,200.00 11,997.50
ค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าที่ค้างจ่าย 0.00 628.00
ค่าใช้จ่ายเบด็เตล็ดค้างจ่าย 120.00 850.00
เงินปนัผล 612,489.65 463,825.28
เงินเฉล่ียคืน 38,835.90 59,701.93
เงินโอนระหวา่งตรวจสอบ 516,548.00 15,050.00
เงินประกันโปรแกรม บจ.โซแอ็ท โซลูชั่น 5,350.00 5,350.00
เงินหน่วยส่งเกิน 291,829.76 494,357.49
เงินรอจ่ายคืน 1,176,283.89 287,062.14
เจ้าหนี้ (เจ้าพนักงานพทิกัษท์รัพย์) 0.00 109,356.25
ภาษเีงินได้ หกั ณ ที่จ่าย 11,210.00 6,810.00
เงินสมทบประกันสังคม 39,052.00 35,870.00

รวม 3,263,429.08 2,119,950.88
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                        สหกรณอ์อมทรพัย์นาวิกโยธิน จ ากัด
                         หมายเหตุประกอบงบการเงนิ (ต่อ)
                     ส าหรบัปสีิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561

ป ี2561 ป ี2560
15. หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน  ประกอบด้วย บาท บาท

เงินประกันเจ้าหน้าที่ 1,134,721.57 1,138,218.02
เงินส ารองบ าเหน็จเจ้าหน้าที่ 7,775,540.00 7,338,940.00

รวม 8,910,261.57 8,477,158.02

16. ทนุสะสมตามข้อบงัคับ ระเบยีบและอ่ืน ๆ ประกอบด้วย
ทนุรักษาระดับอัตราเงินปนัผล 2,444,572.11 2,286,013.37
ทนุสาธารณประโยชน์ 2,875,419.01 2,685,607.01
ทนุสงเคราะหเ์กี่ยวกับสมาชิกที่เสียชีวติ 16,560,616.50 15,620,616.50
ทนุเพื่อการศึกษาอบรมของสหกรณ์ 4,832,864.59 4,057,189.59
ทนุขยายกิจการ 926,667.03 867,742.03
ทนุสงเคราะหผู้์ประสบภยัพบิติั 3,205,900.00 3,105,900.00
ทนุสวสัดิการเพื่อบ าเหน็จสมาชิก 1,559,900.00 1,445,300.00
ทนุสวสัดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก 6,173,900.00 5,639,200.00
ทนุสวสัดิการเพื่อรับขวญัทายาทใหม่ของสมาชิก 5,507,000.00 5,018,500.00
ทนุสวสัดิการกรณีบคุคลในครอบครัวของสมาชิกเสียชีวติ 5,395,385.00 4,794,263.00
ทนุสวสัดิการส าหรับสมาชิกสมทบเสียชีวติ 1,103,300.00 1,031,200.00
ทนุสวสัดิการเงินสงเคราะหพ์เิศษเพ่ือช่วยเหลือผู้ค้ าประกัน 1,279,942.36 790,473.28
ทนุส่งเสริมการศึกษาบตุรสมาชิก 283,000.00 49,500.00
ทนุส่งเสริมการศึกษาเจ้าหน้าที่ 237,980.00 253,980.00
ทนุสวสัดิการเงินสงเคราะหเ์พื่อการด ารงชีพฯ 1,405,500.00 1,145,500.00
ทนุสวสัดิการเงินเยี่ยมสมาชิกที่บาดเจ็บจากการปฏบิติัหน้าที่ฯ 680,000.00 580,000.00
กองทนุสวสัดิการของขวญัปใีหม่สมาชิก 10,800.00 282,600.00

รวม 54,482,746.60 49,653,584.78

17. การด ารงสินทรพัย์สภาพคล่องของสหกรณ์
สหกรณ์ด ารงสินทรัพย์สภาพคล่องเฉล่ียเดือนกันยายน 2561 ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก าหนดใหส้หกรณ์ต้องด ารงสินทรัพย์

สภาพคล่องเฉล่ียรายเดือนไม่ต่ ากวา่ร้อยละหนึ่งของยอดเงินฝากทั้งหมด
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บาท รอ้ยละ
1. เปน็ของสมาชิก (เงินปนัผล และเงินเฉล่ียคืน) 186,798,201.75 73.22
2. เปน็ผลประโยชน์แก่สมาชิก (ทนุส ารอง, ทนุรักษาระดับอัตราเงินปนัผล, 61,681,328.43 24.18    
   ทนุสาธารณประโยชน์, ทนุขยายกิจการ, ทนุเพื่อการศึกษาอบรม,
   ทนุสวสัดิการแก่สมาชิก ครอบครัวสมาชิกและสมาชิกสมทบ )
3. เปน็ของกรรมการ และเจ้าหน้าที่ 6,625,000.00 2.60
4. เปน็ของสันนิบาตสหกรณ์แหง่ประเทศไทย 30,000.00 0.01
                            รวมยอด 255,134,530.18 100.00

มติที่ประชุมฯ

การจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561  ตามทีเ่สนอจะมผีลดงัน้ี

ของสมาชิก

ผลประโยชน์แก่สมาชิก

ของกรรมการและเจ้าหน้าที่

ของสันนิบาตสหกรณ์ฯ

24.18%

0.01%

73.22%

2.60%
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งบประมาณปี รายจ่ายปี งบประมาณปี
2561 2561 2562

1. งบการด าเนินงาน
1.1. หมวดดอกเบีย้จ่าย

1.1.1 ดอกเบีย้จ่ายเงินรับฝาก 132,856,500.00 135,572,541.56 133,031,000.00 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ,
เงินฝากออมทรัพย,์ เงินฝากประจ า

1.1.2 ดอกเบีย้จ่ายเงินประกัน จนท. 47,000.00 40,485.54 49,000.00 ดอกเบีย้เงินประกันเจ้าหน้าที่
1.1.3 ดอกเบีย้จ่ายเงินเบิกเกินบัญชี 33,000.00 21,271.65 32,000.00 ดอกเบีย้เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
1.1.4 ดอกเบีย้จ่าย - เงินกู้ยืม 1,900,000.00 138,185.19 1,280,000.00 ดอกเบีย้จ่ายต๋ัวสัญญาใช้เงินและเงินกู้ยืม

134,836,500.00 135,772,483.94 134,392,000.00
2. งบการบริหาร

2.1 หมวดเงนิเดือนและสวัสดิการ  
2.1.1 เงินเดือน 6,792,000.00 6,604,012.00 7,472,000.00 อัตราเงินเดือนเจ้าหน้าที ่28 อัตรา
2.1.2 ค่าครองชีพและค่าต าแหน่ง 1,159,000.00 1,077,160.00 1,264,000.00 ค่าครองชีพเจ้าหน้าทีแ่ละค่าต าแหน่ง
2.1.3 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 314,000.00 229,468.00 240,000.00 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนและ
       และประกันสังคม ประกันสังคมส่วนของนายจ้าง

ตาม พรบ.ประกันสังคม ร้อยละ 5 
ของเงินเดือน

2.1.4 ค่าเคร่ืองแต่งกาย 138,000.00 136,000.00 144,000.00 ค่าเคร่ืองแต่งกาย ชุดละ 2,000.00 บาท
2.1.5 ค่ารักษาพยาบาล 120,000.00 110,293.00 120,000.00 ค่ารักษาพยาบาล

และค่าตรวจสุขภาพเจา้หน้าที่
2.1.6 ค่าการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่ 48,000.00 12,983.00 48,000.00 ค่าการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่
2.1.7 ค่าเบีย้ขยัน 34,000.00 25,000.00 27,000.00 ค่าเบีย้ขยันเจ้าหน้าที่
2.1.8 ค่าเงินเพิม่พิเศษ 30,000.00 30,000.00 0.00 ค่าเงินเพิม่พิเศษเนื่องจากปฏิบัติงาน

เป็นเวลานาน
2.1.9 สวสัดิการทัว่ไป 25,000.00 14,000.00 28,000.00 เงินช่วยเหลือการอุปสมบท, งานสมรส,

ค่าจัดการศพ, ค่าคลอดบุตร,
ค่าเยี่ยมกรณีเจ็บป่วย

8,660,000.00 8,238,916.00 9,343,000.00
2.2 หมวดค่าตอบแทน

2.2.1 ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ 715,400.00 578,700.00 782,200.00 คณะกรรมการด าเนินการ
คร้ังละ 18,300.00 บาท (14 คร้ัง)
คณะกรรมการเงินกู้
คร้ังละ 2,300.00 บาท (24 คร้ัง)
คณะกรรมการบริหารทัว่ไป  

ประมาณการรายจ่าย ประจ าปี 2562

รวม

รวม

ประกอบ
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คร้ังละ 3,500.00 บาท (12 คร้ัง)
คณะกรรมการการลงทุน
คร้ังละ 2,300.00 บาท (12 คร้ัง)
คณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ
คร้ังละ 2,300.00 บาท (6 คร้ัง)
คณะกรรมการวจิัยและพัฒนา 
คร้ังละ 2,300.00 บาท (12 คร้ัง)
คณะท างานอื่นและผู้เข้าร่วมประชุม

2.2.2 ค่าล่วงเวลา 536,000.00 484,669.75 545,000.00 ปิดบัญชีประจ าเดือนและปิดงบส้ินปี
2.2.3 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ 961,000.00 736,028.00 668,000.00 จนท.ช่วยปฏิบัติงาน, จนท.สาขาย่อย
2.2.4 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน 159,600.00 159,600.00 160,000.00 ผู้ปฏิบัติงานสหกรณ์ประจ าพืน้ที่
        นอกพืน้ทีสั่ตหีบ จ านวน 7 คน
2.2.5 ค่าตอบแทนทีป่รึกษา 150,000.00 120,000.00 150,000.00 ค่าตอบแทนคณะทีป่รึกษา
2.2.6 ค่าตรวจสอบกิจการ 168,000.00 168,000.00 168,000.00 คณะผู้ตรวจสอบกิจการ
2.2.7 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 120,000.00 120,000.00 160,000.00 จ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาตฯ 
2.2.8 ค่าตอบแทนหน่วย 343,000.00 267,130.00 343,000.00 กง.หน่วยสมาชิก

3,153,000.00 2,634,127.75 2,976,200.00
2.3 หมวดค่าใช้สอย

2.3.1 ค่ารับรอง 386,000.00 236,808.36 369,000.00 ค่ารับรองคณะกรรมการด าเนินการ
และคณะผู้เยี่ยมชม

2.3.2 ค่าเบีย้เล้ียง พาหนะและทีพ่ัก 568,000.00 242,230.00 473,000.00 ค่าเบีย้เล้ียง - พาหนะ และค่าทีพ่ัก
ทีป่ฏิบัติงานเกี่ยวกับสหกรณ์

2.3.3 ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากร 180,000.00 140,536.03 180,000.00 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 25,000.00 บาท
ค่าไปรษณีย์ - อากร 155,000.00 บาท

2.3.4 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 461,000.00 222,694.90 457,000.00 เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสหกรณ์
2.3.5 ค่าถ่ายเอกสาร 54,000.00 48,000.00 54,000.00 ค่าถ่ายเอกสาร
2.3.6 ค่าของสมนาคุณ 410,000.00 220,094.35 380,000.00 ค่าของสมนาคุณสมาชิก
2.3.7 ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่สามัญ 576,200.00 488,514.21 625,500.00 ค่าพิมพ์หนังสือรายงานกิจการประจ าป,ี
       ประจ าปี ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจัดประชุมใหญ่ฯ
2.3.8 ค่าใช้จ่ายมอบทุนการศึกษาบุตร 50,000.00 27,731.00 50,000.00 ค่าใช้จ่ายมอบทุนการศึกษาบุตร
2.3.9 ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ส านักงาน 90,000.00 90,270.00 100,000.00 เคร่ืองคอมฯ , เคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ
2.3.10 ค่าปรับปรุงส านักงาน 700,000.00 560,365.80 966,000.00 ค่าปรับปรุงส านักงาน
2.3.11 ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ 20,000.00 5,320.00 20,000.00 ค่าต่อทะเบียนและค่าซ่อมแซม

รวม

รายการ ค าชี้แจง
ประกอบ
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2.3.12 ค่าเช่ารถยนต์ 48,000.00 48,000.00 48,000.00 ค่าเช่ารถยนต์ประจ าเดือน
2.3.13 ค่าพัฒนาระบบงานคอมฯ 420,000.00 248,240.00 1,100,000.00 ค่าพัฒนาระบบงานคอมฯ
2.3.14 ค่าบ ารุงรักษารายปี 286,000.00 201,750.00 307,000.00 ค่าบ ารุงรักษาซอฟต์แวร์รายปีและ

ค่าบ ารุงเคร่ืองพิมพ์ความเร็วสูงรายปี
2.3.15 ค่าบริหารจัดการความเส่ียง 50,000.00 42,372.00 100,000.00 ค่าบริหารจัดการความเส่ียง
2.3.16 ค่าระบบรักษาความปลอดภัย 200,000.00 0.00 50,000.00 ค่าระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
2.3.17 ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์ 1,000.00 1,000.00 1,000.00 ค่าบ ารุงสันนิบาตสหกรณ์ จังหวดัชลบุรี
        จังหวดัชลบุรี
2.3.18 ค่าเบีย้ประกัน 261,000.00 88,298.04 261,000.00 ค่าเบีย้ประกันภัยกรรมการ

เจ้าหน้าทีแ่ละส านักงาน
2.3.19 ค่าเคร่ืองแต่งกาย 45,000.00 45,000.00 45,000.00 ค่าเคร่ืองแต่งกายกรรมการ
2.3.20 ค่าประชาสัมพันธ์ 142,000.00 50,240.00 142,000.00 ค่าประชาสัมพันธ์
2.3.21 ค่าท าบุญส านักงานประจ าปี 150,000.00 89,022.50 150,000.00 ท าบุญเล้ียงพระและของทีร่ะลึก
2.3.22 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี 200,000.00 0.00 200,000.00 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินคดี
2.3.23 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 280,000.00 211,465.32 270,000.00 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

5,578,200.00 3,307,952.51 6,348,500.00
2.4 หมวดค่าวัสดุ

2.4.1 ค่าเคร่ืองเขียนแบบพิมพ์  444,000.00 387,018.59 444,000.00 ค่าแบบพิมพ์และวสัดุส้ินเปลือง
444,000.00 387,018.59 444,000.00

2.5 หมวดสาธารณูปโภค
2.5.1 ค่าไฟฟ้า 336,000.00 271,032.80 300,000.00 ค่าไฟฟ้า 
2.5.2 ค่าโทรศัพท์ 84,000.00 71,838.17 84,000.00 ค่าโทรศัพท์ 

420,000.00 342,870.97 384,000.00
3. งบการลงทุน

3.1 หมวดค่าครุภัณฑ์
3.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 140,000.00 60,340.00 190,000.00 เคร่ืองคอมฯ, เคร่ืองคอมฯ All in one,

 โน๊ตบุค๊ รวม 8 เคร่ือง ๆ ละ
18,750.00 บาท เคร่ืองคอมระบบสัมผัส 
2 เคร่ือง ๆ ละ 20,000.00 บาท

3.1.2 เคร่ืองพิมพ์ 30,000.00 20,259.99 45,000.00 เคร่ืองพิมพ์ Laser, เคร่ืองพิมพ์อิงค์เจ็ท 
รวม 5 เคร่ือง ๆ ละ 5,000.00 บาท
เคร่ืองพิมพ์ระบบหัวเข็ม 1 เคร่ือง ๆ ละ 
20,000.00 บาท

รวม

รวม

รายการ ค าชี้แจง
ประกอบ
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งบประมาณปี รายจ่ายปี งบประมาณปี
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3.1.3 เคร่ืองพิมพ์สมุดเงินฝาก 90,000.00 0.00 90,000.00 เคร่ืองพิมพ์ฯ  2 เคร่ือง 

เคร่ืองละ 45,000.00 บาท 
3.1.4 เคร่ืองส ารองไฟ (UPS) 12,000.00 5,370.00 8,000.00 UPS 1000 va 2 เคร่ือง 

เคร่ืองละ 4,000.00 บาท
3.1.5 โทรศัพท์ 8,000.00 5,167.00 10,000.00 โทรศัพท์เคล่ือนที ่2 เคร่ือง 

เคร่ืองละ 5,000.00 บาท 
3.1.6 เคร่ืองนับธนบัตร 60,000.00 0.00 60,000.00 เคร่ืองนับธนบัตร 1 เคร่ือง

เคร่ืองละ 55,000.00 บาท,
เคร่ืองนับธนบัตรแบบพกพา 1 เคร่ือง 
เคร่ืองละ 5,000.00บาท

3.1.7 เคร่ืองค านวณ 14,000.00 3,925.00 0.00
3.1.8 ตู้เก็บเอกสาร 2 บาน 48,000.00 0.00 0.00
3.1.9 ตู้เก็บเอกสาร (ล้ินชัก) 6,000.00 4,790.00 0.00
3.1.10 ตู้เก็บเอกสารรางเล่ือน 250,000.00 0.00 300,000.00 ตู้เก็บเอกสารรางเล่ือนระบบพวงมาลัย

1 ชุด ๆ ละ 300,000.00 บาท 
3.1.11 เคร่ืองสแกน 30,000.00 0.00 70,000.00 เคร่ืองสแกน 2 เคร่ือง 

เคร่ืองละ 35,000.00 บาท
3.1.12 เคร่ืองฉายภาพ 200,000.00 110,500.00 0.00
3.1.13 กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ 104,500.00 0.00 200,000.00 กล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ 24 กล้อง 
3.1.14 เคร่ืองขยายเสียงพร้อมล าโพง 30,000.00 0.00 50,000.00 เคร่ืองขยายเสียงพร้อมล าโพง 1 ชุด 

ชุดละ 50,000.00 บาท 
3.1.15 ชุดไมค์ลอย 20,000.00 0.00 20,000.00 ชุดไมค์ลอย 1 ชุด ๆ ละ 20,000.00 บาท
3.1.16 ชุดอุปกรณ์ประชาสัมพันธ์ 0.00 0.00 50,000.00 ชุดอุปกรณ์จัดท าวดีีโอประชาสัมพันธ ์

1 ชุด ๆ ละ 50,000.00 บาท 
3.1.17 ชุดอุปกรณ์ 0.00 0.00 80,000.00 ชุดอุปกรณ์ Firewall  1 ชุด 
         Firewall FortiGate ชุดละ 80,000.00 บาท
3.1.18 เก้าอี้ส านักงาน 0.00 0.00 20,000.00 เก้าอื้ส านักงาน 4 ตัว 

ตัวละ 5,000.00 บาท
3.1.19 เคร่ืองพิมพ์ดีดไฟฟ้า 30,000.00 22,500.00 0.00
3.1.20 โต๊ะหมู่บูชา 0.00 0.00 10,000.00 โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด ๆ ละ 10,000.00 บาท
3.1.21 พรมปูพืน้ 5,000.00 0.00 5,000.00 พรมปูพืน้ 1 ผืน ๆ ละ 5,000.00 บาท
3.1.22 ตู้โชวข์องทีร่ะลึก 10,000.00 0.00 10,000.00 ตู้โชว ์1 ตู้ ๆ ละ 10,000.00 บาท
3.1.23 โซฟา 40,000.00 0.00 40,000.00 โซฟา 2 ชุด ๆ ละ 20,000.00 บาท

รายการ ค าชี้แจง
ประกอบ
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3.1.24 เคร่ืองปรับอากาศ 360,000.00 119,840.00 780,000.00 เคร่ืองปรับอากาศ 36000 BTU 

จ านวน 8 เคร่ือง ๆ ละ 60,000.00 บาท, 
เคร่ืองปรับอากาศ 32000 BTU 
จ านวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 45,000.00 บาท, 
เคร่ืองปรับอากาศ 18000 BTU 
จ านวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 30,000.00 บาท 

3.1.25 เคร่ืองฟอกอากาศ 0.00 0.00 30,000.00 เคร่ืองฟอกอากาศ 1 เคร่ือง 
เคร่ืองละ 30,000.00 บาท

3.1.26 พัดลม 8,000.00 0.00 11,500.00 พัดลมติดผนัง 4 ตัว ๆ ละ 2,000.00 บาท,
พัดลมทาวเวอร์ 1 ตัว 
ตัวละ 3,500.00 บาท

3.1.27 ตู้เส้ือผ้า 3,000.00 0.00 3,000.00 ตู้เส้ือผ้า 1 ตู้ ๆ ละ 3,000.00 บาท
3.1.28 ตู้เก็บรองเท้า 7,000.00 0.00 7,000.00 ตู้เก็บรองเท้า 2 ตู้ ๆ ละ 3,500.00 บาท
3.1.29 เตารีด 0.00 0.00 2,000.00 เตารีด 1 เคร่ือง ๆ ละ 2,000.00 บาท
3.1.30 โต๊ะอาหาร 0.00 0.00 24,000.00 โต๊ะอาหาร 3 ชุด ๆ ละ 8,000.00 บาท
3.1.31 โทรทัศน์ 10,000.00 0.00 10,000.00 โทรทัศน์ขนาด 32 นิ้ว 1 เคร่ือง ๆ ละ

10,000.00 บาท
3.1.32 ถังเก็บน้ า 45,000.00 0.00 0.00
3.1.33 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 1,600,000.00 1,172,935.00 0.00
        พร้อมโรงเรือน
3.1.34 สิทธกิารใช้ประโยชน์ในร้ัว 500,000.00 493,000.00 0.00
3.1.35 สิทธกิารใช้ประโยชน์ 0.00 0.00 1,500,000.00 อาคารเก็บเอกสาร 1 หลัง (ตัดจ่าย 10 ปี)
        ในอาคารเก็บเอกสาร
            รวม 3,660,500.00 2,018,626.99 3,625,500.00  
       รวมงบประมาณรายจ่ายทัง้ส้ิน 156,752,200.00 152,701,996.75 157,513,200.00

                   หมายเหตุ  ทุกหมวดรายจ่ายสามารถถัวจ่ายกันได้ ถ้าหมวดใดหมวดหน่ึงไม่พอจ่าย ยกเว้นหมวดครุภัณฑ์และหมวดทีด่ิน
และสิ่งก่อสร้าง

รายการ ค าชี้แจง
ประกอบ
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1. ส ารองบ าเหน็จเจ้าหน้าที่ 1,777,000.00 บาท
2. ค่าเส่ือมราคาอุปกรณ์ส านักงาน 704,000.00 บาท
3. หนี้สงสัยจะสูญ 1,000,000.00 บาท
4. ตัดจ่ายสิทธกิารใช้ประโยชน์ในอาคาร 357,351.13 บาท
5. ตัดจ่ายสิทธกิารใช้ประโยชน์ในโรงจอดรถและลานคอนกรีต 114,510.00 บาท
6. ตัดจ่ายสิทธกิารใช้ประโยชน์ในซอฟต์แวร์ 22,056.21 บาท
7. ตัดจ่ายสิทธกิารใช้ประโยชน์ในอาคารสวสัดิการ 14,555.00 บาท
8. ตัดจ่ายสิทธกิารใช้ประโยชน์ในร้ัว 49,300.00 บาท
9. ตัดจ่ายสิทธกิารใช้ประโยชน์ในอาคารเก็บเอกสาร 113,000.00 บาท
                         รวมยอด 4,151,772.34 บาท

 
 
 
 
 
 
 
 

ประมาณการรายจ่ายทางบัญชี
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งบประมาณ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ
ป ี2561 ป ี2561 ป ี2562

รายได้
      1. ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู้้ 376,500,000.00 388,928,550.91 401,000,000.00
      2. ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก 2,496,000.00 6,208,399.94 10,300,000.00
      3. รายได้จากการลงทนุ 11,802,000.00 12,999,761.57 14,868,000.00
      4. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 10,000.00 16,200.00 10,000.00
      5. รายได้อื่น ๆ 50,000.00 80,231.39 16,000.00
                  รวมรายได้ทั้งสิ้น 390,858,000.00 408,233,143.81 426,194,000.00
ค่าใช้จ่าย
      1. ดอกเบี้ยจ่าย 134,836,500.00 135,772,483.94 134,392,000.00
      2. เงินเดือนและสวสัดิการเจ้าหน้าที่ 8,660,000.00 8,238,916.00 9,343,000.00
      3. ค่าตอบแทน 3,153,000.00 2,634,127.75 2,976,200.00
      4. ค่าใช้สอย 5,578,200.00 3,307,952.51 6,348,500.00
      5. ค่าวสัดุ 444,000.00 387,018.59 444,000.00
      6. ค่าสาธารณูปโภค 420,000.00 342,870.97 384,000.00
      7. บ าเหน็จเจ้าหน้าที่ 1,243,000.00 1,113,570.00 1,777,000.00
      8. ค่าเส่ือมราคา 598,442.65 383,403.65 704,000.00
      9. ขาดทนุจากการตัดจ าหน่ายสินทรัพย์ 0.00 10,792.36 0.00
      10. หนี้สงสัยจะสูญ 5,000,000.00 333,951.95 1,000,000.00
      11. ตัดจ่ายสิทธกิารใช้ประโยชน์ในอาคาร 357,351.13 357,351.13 357,351.13
      12. ตัดจ่ายสิทธกิารใช้ประโยชน์ในโรงจอดรถฯ 114,510.00 114,510.00 114,510.00
      13. ตัดจ่ายสิทธกิารใช้ประโยชน์ในที่พกัทหาร 36,793.08 36,793.08 0.00
      14. ตัดจ่ายสิทธกิารใช้ประโยชน์ในซอฟต์แวร์ 40,456.70 40,456.70 22,056.21
      15. ตัดจ่ายสิทธกิารใช้ประโยขน์ในอาคารสวสัดิการ 14,555.00 14,555.00 14,555.00
      16. ตัดจ่ายสิทธกิารใช้ประโยขน์ในร้ัว 38,000.00 9,860.00 49,300.00
      17. ตัดจ่ายสิทธกิารใช้ประโยขน์ในอาคารเก็บเอกสาร 0.00 0.00 113,000.00
                 รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 160,534,808.56 153,098,613.63 158,039,472.34
     ก าไรสุทธิ 230,323,191.44 255,134,530.18 268,154,527.66

มติที่ประชุมฯ

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด
ประมาณการรายได ้ค่าใชจ้่าย และก าไรสุทธิ ประจ าปี 2562

รายการ
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 เนื่ องจากสมาชิก สอ .นย .  ไม่มารับ เงินปันผลและเงิน เฉลี่ ยคืนท า ให้  สอ .นย .  ต้อง
ตั้ ง เป็นบัญชีค้ างจ่ายเป็นระยะเวลา 6 ปี  ดังนี้ 
 ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย.55 มีบัญชีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย จ ำนวน 106 รำย  
เป็นเงิน 8,455.05 บำท (รายละเอียดตามที่แนบ) 
 ตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ 0406/ว.25758 ลง 25 ส.ค.40 เรื่อง ค าแนะน า
วิธีปฏิบัติกรณีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายเป็นระยะเวลานาน ข้อ 3 ความว่า “เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
ค้างจ่ายเป็นระยะเวลานาน ส่วนที่มีรายละเอียดว่าเป็นของสมาชิกผู้ใด  แต่สมาชิกไม่มาติดต่อขอรับ            
ท าให้สหกรณ์ต้องตั้งบัญชีค้างจ่ายไว้เป็นเวลานาน 5 ปี  หากสหกรณ์ไม่ประสงค์จะตั้งบัญชีค้างจ่ายไว้           
ให้สหกรณ์แจ้งแก่สมาชิกทราบในวันประชุมใหญ่ฯ พร้อมปิดประกาศให้เป็นที่ทราบทั่วกัน  ณ ที่ท าการสหกรณ์ 
โดยระบุให้ชัดเจนในประกาศด้วยว่าหากพ้นระยะเวลาที่สหกรณ์ก าหนดให้สมาชิกมารับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนแล้ว 
สหกรณ์จะโอนเงินดังกล่าวเข้าเป็นเงินส ารองต่อไป การโอนเงินปิดบัญชีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่าย
จ านวนดังกล่าวในบัญชีเงินส ารอง ต้องเปิดเผยข้อมูลไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินด้วย” 
 คณะกรรมการด าเนินการ สอ.นย. ได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามค าแนะน า
ดังกล่าว และไม่ให้ สอ.นย. มีปัญหาต้องตั้งบัญชีค้างจ่ายเงินเป็นเวลานาน  จึงขอแจ้งให้สมาชิกทราบโดยจะได้
ปิดประกาศไว้ ณ ส านักงาน สอ.นย. สมาชิกท่ีมีความประสงค์ขอรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายให้มารับ
ภายใน  28 ก.พ.62 หากพ้นก าหนดแล้ว จะโอนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายเข้าเป็นทุนส ารองของ 
สอ.นย. ต่อไป 
 
มติที่ประชุมฯ    
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         ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการ 
ซึ่งที่ประชุมใหญ่ฯ เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอกเพ่ือด าเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์   
แล้วท ารายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ฯ จ านวนผู้ตรวจสอบกิจการต้องเป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์
ก าหนด 
 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.2559 และ
ตามข้อบังคับ สอ.นย. พ.ศ.2550 หมวด 9 ข้อ 82 ก าหนดให้ที่ประชุมใหญ่ฯ เลือกผู้ตรวจสอบกิจการได้   
ไม่เกิน 5 คน ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาและหากเป็นนิติบุคคลให้มีจ านวนไม่เกิน 1 นิติบุคคล 
 ถ้าที่ประชุมใหญ่ฯ เลือกผู้ตรวจสอบกิจการเกินกว่า 1 คน ให้ผู้ตรวจสอบกิจการเหล่านั้น  
เลือกประธานผู้ตรวจสอบกิจการขึ้น  แล้วแจ้งให้ที่ประชุมใหญ่ฯ ทราบ  และในจ านวนนี้ผู้ตรวจสอบกิจการ
ควรมีความรู้ในด้านบัญชีอย่างน้อย 1 คน 
 ในป ี2562 นี้ มีผู้เสนอขอเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ 1 คณะ  ประกอบด้วย 
       1. นางสาวศิริวรรณ  กัญญาค า ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขา
การจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ 25 ปี  
 2. นางธนัชพร  ปัญญาปุญญรัตน์  ผู้ตรวจสอบกิจการ ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี   
มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีประสบการณ์ด้านการบัญชี 22 ปี และเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ 5 ปี 
 เสนอขอรับค่าตอบแทนปีละ 168,000.00 บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 
 

มติที่ประชุมฯ    
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การเข้า การจัดท า
ปฏบิตัิงาน รายงานผล
(ตรวจสอบ) การสอบบญัชี

 - ปลีะ 4 คร้ัง  - รายงานระหว่างปี  - ใหค้ าแนะน าด้าน  - 130,000.00 บาท

 - คร้ังละ 2 - 3 วัน  - รายงานประจ าปี    การเงินการบญัชี (จ่ายงวดเดียว)

 - ผู้ช่วยไมต่  ากว่า  - เข้าประชุมตามที 

   4 - 7 คน      สหกรณ์ฯ ร้องขอ

 - ปลีะ 3 - 4 คร้ัง  - รายงานระหว่างปี  - ใหค้ าแนะน าด้าน  - 120,000.00 บาท

 - คร้ังละ 2 - 3 วัน  - รายงานประจ าปี    การเงินการบญัชี (จ่ายงวดเดียว)

 - ผู้ช่วยไมต่  ากว่า  - เข้าประชุมตามที 

   4  คน      สหกรณ์ฯ ร้องขอ

มติที่ประชุมฯ

    รายละเอียดการเสนอ    
บรกิารสอบบญัชี

       ค่าธรรมเนียม      
 การสอบบญัชี

บจ.ส านักบญัชทีองเอก

(โดยนายศักดิช์าย  จนัทร์เรือง)

บรกิารอ่ืน ๆ

ที ต้ัง เลขที  414/199

เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพฯ

เขตบางกอกนอ้ย  กรุงเทพฯ

บจ.มนตรีสอบบญัชแีละกฎหมาย

(โดยนายมนตรี  ชว่ยช)ู

ที ต้ัง เลขที  240/95-96
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 มติที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ สอ.นย.ชุดที่ 24 ครั้งที่ 7/2561 เมื่อ 24 ก.ค.61 มีมติ
เห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคับ สอ.นย.พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2556
เพ่ือให้สอดคล้องตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิกสมทบ
ของสหกรณ์ พ.ศ.2561    
 การพิจารณาแก้ไขข้อบังคับเป็นอ านาจหน้าที่ของที่ประชุมใหญ่ ตามข้อบังคับ สอ.นย.พ.ศ.2550 
หมวด 6 ข้อ 61 (11)  

ข้อความและเหตุผลตามร่างข้อบังคับ สอ.นย.พ.ศ.2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2561 

ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 
ข้อ 36. คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ
สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) เป็นผู้ที่ศรัทธาเห็นชอบใน
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์มีความประพฤติ
และนิสัยดีงาม 

(2) เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุ
นิติภาวะแล้ว และมีความประสงค์จะ
ร่วมกิจกรรมกับสหกรณ์ออมทรัพย์
นาวิก โยธิน  จ ากัด  เ พ่ือช่วย เหลือ
สมาชิกและสังคม หรือ 

(3) เป็นบิดาหรือมารดา คู่สมรส 
บุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้ว  บิดาหรือ
มารดาของคูส่มรสของสมาชิก หรือ 

(4) เป็นข้าราชการพรรคนาวิกโยธิน
ที่เกษียณอายุราชการ ลาออกจากราชการ 
หรือ เป็นพนักงานราชการสังกัดกองทัพเรือ 
หรือ 

(5) เป็นพนักงานราชการสังกัด
หน่วยงานอ่ืนของกองทัพเรือ 

 
 

ข้อ 37. การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัคร โดยให้สมาชิก
สหกรณ์อย่างน้อยสองคนรับรอง เว้นแต่
ผู้สมัครที่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัว 
ตามข้อ 36 (3) ต้องให้สมาชิกผู้ที่มี         

ข้อ 36 คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ 
สมาชิกสมทบต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
และมีสัญชาติไทย เป็นผู้ที่ศรัทธาและ
เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
และเป็นผู้มีความประสงค์จะร่วม
กิจกรรมกับสหกรณ์เ พ่ือช่วยเหลือ
สมาชิกและสังคม ซึ่งต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้ 

(1) เป็นบิดา มารดา สามี ภรรยา 
หรือบุตรของสมาชิก 

(2) เป็นพนักงานราชการ หรือ 
ลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงานจ้างเหมา 
หรือครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษา ตลอดจนพนักงานลูกจ้าง   
ที่มีชื่อเรียกอย่างอ่ืนสังกัดกองทัพเรือ 
หรือหน่วยงานย่อยของกองทัพเรือ 
หรือกิจการสวัสดิการภายในกองทัพเรือ
หรือหน่วยงานที่อยู่ในก ากับของกองทัพเรือ 

(3) เป็นอดีตข้าราชการสังกัด
กองทัพเรือ ที่เกษียณอายุราชการ หรือ
ลาออกจากราชการ 
ข้อ 37 การสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมทบ
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ตาม
แบบที่ก าหนดไว้ โดยผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ
ตามข้อ 36 (1) ต้องให้สมาชิกผู้ที่มี 
ความเกี่ยวข้องกับผู้สมัครนั้นเป็น 

เ พ่ื อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ว่าด้วยการรับจด
ทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับ
สมาชิกสมทบ พ.ศ.2561 
ข้อ 5.1 (1) (1.1) (1.2)  
 
 
 
 
เพ่ือก าหนดชื่อต าแหน่ง
ของบุคคลในหน่วยงานที่
สมัครเป็นสมาชิกสมทบ
ให้ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
เพ่ือให้สอดคล้องกับ ข้อ 36 
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวรับรอง
ขั้นต้นก่อน 
 
 
 
 
 
ข้อ 39 สิทธิหน้าที่ในฐานะสมาชิก 
หรือสมาชิกสมทบ   ผู้เข้าเป็นสมาชิก
และสมาชิกสมทบต้องลงลายมือชื่อตน
ในทะเบียนสมาชิกกับช าระค่าธรรมเนียม
แรกเข้าและค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือ
ครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะ
ถือว่าได้สิทธิในฐานะสมาชิก  หรือ
สมาชิกสมทบ 
    (1) สิทธิของสมาชิก มีดังนี ้
       (ก) เข้าร่วมประชุมใหญ่  เพ่ือ
เสนอความคิดเห็นหรือลงคะแนน 
        (ข) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
        (ค) เสนอหรือได้รับเลือกเป็น
กรรมการด าเนินการ หรือผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ ์
        (ง) ได้รับบริการทางธุรกิจและ
ทางวิชาการจากสหกรณ์ 
        (จ) ได้รับสิทธิอื่น ๆ ที่ก าหนดไว้
ในข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ 
    (2) หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี ้
        (ก) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ มต ิและค าสั่งของสหกรณ์ 
        (ข ) เข้าร่วมประชุมทุกครั้ งที่
สหกรณ์นัดหมาย 
        (ค) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการ
สหกรณ์เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่
เข้มแข็ง 
        (ง ) สอดส่องดูแลกิจการของ
สหกรณ ์

 

ผู้รับรอง และผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตาม
ข้อ 36 (2) ต้องให้ผู้บังคับบัญชา ของ
ผู้สมัครชั้นยศไม่ต่ ากว่านาวาตรี หรือ
เทียบเท่าเป็นผู้รับรอง ส่วนผู้สมัครที่มี
คุณสมบัติตามข้อ 36 (3) ไม่ต้องมีผู้รับรอง
แต่ให้แสดงหลักฐานเพ่ือยืนยันว่ามี
คุณสมบัติตามที่ก าหนด 
ข้อ 39 สิทธิ หน้าที่ในฐานะสมาชิก
และสมาชิกสมทบ   ผู้เข้าเป็นสมาชิก
และสมาชิกสมทบต้องลงลายมือชื่อตน
ในทะเบียนสมาชิกกับช าระค่าธรรมเนียม
แรกเข้าและค่าหุ้นตามจ านวนที่จะถือ
ครบถ้วน เมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วจึงจะ
ถือว่าได้สิทธิ ในฐานะสมาชิก  หรือ
สมาชิกสมทบ 
    (1) สิทธิของสมาชิก มีดังนี ้
        (ก) เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพ่ือ
เสนอความคิดเห็นหรือลงคะแนน 
        (ข) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ 
        (ค ) เสนอหรือได้ รับเลื อกเป็น
กรรมการด าเนินการ หรือผู้ตรวจสอบ
กิจการสหกรณ์ 
        (ง) ได้รับบริการทางธุรกิจและ
ทางวิชาการจากสหกรณ์ 
        (จ) ได้รับสิทธิอื่น ๆ ที่ก าหนดไว้
ในข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ 
    (2) หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้ 
        (ก) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ มติและค าสั่งของสหกรณ์ 
        (ข ) เข้ าร่ วมประชุมทุกครั้ งที่
สหกรณ์นัดหมาย 
        (ค) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการ
สหกรณ์เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่
เข้มแข็ง 
        (ง ) สอดส่องดูแลกิจการของ
สหกรณ ์

 

 
 
 
 
 
 
 
เ พ่ื อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ระเบียบนายทะเบียน
สหกรณ์ว่าด้วยการรับจด
ทะเบียนข้อบังคับเกี่ยวกับ
สมาชิกสมทบ พ.ศ.2561 
ข้อ 5.2  
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ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 
        (จ) ร่วมมือกับคณะกรรมการ
ด าเนินการของสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์
ให้เจริญรุ่งเรืองและม่ันคง 
    (3) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี ้
        (ก ) เข้าร่วมสังเกตการณ์  ใน 
การประชุมใหญ ่
        (ข) ถือหุ้นในสหกรณ์ได้ไม่เกิน
หนึ่งในห้าของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว
ทั้งหมดที่สหกรณ์มีอยู่ในขณะนั้น และ
มีความรับผิดเพียงจ านวนเงินค่าหุ้นที่
ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าหุ้นที่ตนถือ  
        (ค) มีสิทธิฝากเงินกับสหกรณ์ 

 
 

         (ง) มีสิทธิได้รับเงินกู้จากสหกรณ์
รวมกันทุกประเภท ไม่เกินร้อยละ ๙๐ 
ของมูลค่ าหุ้ นและหรือ เ งิ นฝากที่
สมาชิกสมทบมีอยู่ในเวลานั้น 

 
 
 

 
        (จ) ได้รับการบริการทางวิชาการ
จากสหกรณ์ 

 
 

    (4) หน้าที่ของสมาชิกสมทบมีดังนี้ 
        (ก) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ มติและค าสั่งของสหกรณ์ 
        (ข) ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม
ของสหกรณ์เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์การ 
ที่เข้มแข็ง 
        (ค) ร่วมมือกับคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์ พัฒนาสหกรณ์ให้
เจริญรุ่งเรืองและม่ันคง 
        (ง ) สอดส่องดูแลกิจการของ
สหกรณ ์

        (จ) ร่วมมือกับคณะกรรมการ
ด าเนินการของสหกรณ ์พัฒนาสหกรณ์
ให้เจริญรุ่งเรืองและม่ันคง 
    (3) สิทธิของสมาชิกสมทบ มีดังนี้ 
        (ก) เข้ าร่ วมสั งเกตการณ์  ใน 
การประชุมใหญ่ 
        (ข) ถือหุ้นในสหกรณ์ได้ไม่เกิน
หนึ่งในห้าของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้ว
ทั้งหมดที่สหกรณ์มีอยู่ในขณะนั้น และ
ให้ได้รับเงินปันผลในอัตราเดียวกับ
สมาชิก  
        (ค) ฝากเงินกับสหกรณ์ ได้ทั้ ง
ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ และประเภท
เงินฝากประจ า 
        (ง) กู้เงินจากสหกรณ์รวมกันทุก
ประเภทไม่ เกินร้อยละเก้าสิบของ
มูลค่าหุ้นรวมกับเงินฝากที่สมาชิก
สมทบมีอยู่ในเวลานั้น แต่จ านวนเงินกู้
และจ านวนเงินงวดช าระหนี้ต้องไม่มี
สิทธิเกินกว่าสมาชิก และมีสิทธิได้รับ
เงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจในอัตรา
เดียวกันกับสมาชิก 
        (จ) ได้รับการบริการทางวิชาการ
จากสหกรณ์ 
        (ฉ) สิทธิอ่ืน ๆ ที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ 
    (4) หน้าที่ของสมาชิกสมทบมีดังนี ้
        (ก) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ 
ระเบียบ มติและค าสั่งของสหกรณ์ 
        (ข) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่
สหกรณ์นัดหมาย 
 
        (ค) ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม
ของสหกรณ์เพ่ือให้สหกรณ์เป็นองค์กร 
ที่เข้มแข็งและม่ันคง 
        (ง) สอดส่องดูแลกิจการของ
สหกรณ์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อความเดิม ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม เหตุผล 
 
 
 
    (5) ข้อห้ามของสมาชิกสมทบ 

 
         (ก) การสมัครรับเลือกตั้งเป็น
กรรมการด าเนินการ 
         (ข) การสมัครรับเลือกตั้งเป็น
ผู้แทนสมาชิก 
         (ค) การออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ 
         (ง) การนับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมใหญ่ 

 
(ก าหนดเพิ่มเติม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        (จ) ร่วมมือกับคณะกรรมการ
ด าเนินการสหกรณ์พัฒนาสหกรณ์ให้
เจริญรุ่งเรือง 
    (5) สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิใน
เรื่องดังต่อไปนี้ 
        (ก) การสมัครรับเลือกตั้งเป็น
กรรมการด าเนินการ 
        (ข) การสมัครรับเลือกตั้งเป็น
ผู้แทนสมาชิก 
        (ค) การออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ 
        (ง) การนับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุม
ในการประชุมใหญ่ 

 
ข้อ 43/1 สมาชิกภาพของสมาชิก
สมทบตามข้อ 36 (1) เมื่อสมาชิกที่เป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับสมาชิกสมทบข้อ 36 (1) 
ต้องขาดจากสมาชิกภาพด้วยเหตุใด ๆ 
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 43 ไม่เป็นเหตุ
ให้สมาชิกสมทบรายนั้น ๆ ต้องขาด
จากสมาชิกภาพด้วยแต่อย่างใด 
ข้อ 100/1 เมื่อข้อบังคับฉบับนี้มีผลใช้
บังคับ ให้สมาชิกสมทบที่มีอยู่เดิม แต่
ไม่มคีุณสมบัติตามข้อ 36 สามารถเป็น
สมาชิกสมทบต่อไปได้ และให้มีสิทธิ 
หน้าที่รวมถึงข้อห้ามตามที่ก าหนดใน
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน 
จ า กั ด  เ ล ข ท ะ เ บี ย น ข้ อ บั ง คั บ ที่
2000001025491 ทุกประการ จนกว่า
จะขาดสมาชิกภาพเพราะเหตุ อ่ืน 
ตามข้อ 50 

ก าหนดเพ่ิมเติมเพ่ือให้
สอดคล้องกับหน้าที่ของ
สมาชิกตามข้อ 39 (2) (ข) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบี ยนสหกรณ์ 
ว่าด้วยการรับจดทะเบียน
ข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิก
สมทบ พ.ศ.2561 ข้อ 5.3 
 
 
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
นายทะเบียนสหกรณ์ว่า
ด้วยการรับ จดทะเบียน
ข้อบังคับเกี่ยวกับสมาชิก
สมทบ พ.ศ.2561 ข้อ 6 
วรรคสอง 
 
 
 

 
 
มติที่ประชุมฯ
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ตามข้อบังคับ  สอ.นย.พ.ศ.2550 และที่ แก้ ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2553 หมวด  7 
คณะกรรมการด าเนินการ ข้อ 62 การเลือกตั้งและการด ารงต าแหน่ง ข้อ 63 ลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะเป็น
กรรมการด าเนินการ และข้อ 64 วาระอยู่ในต าแหน่ง ได้ก าหนดในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยสรุปว่า ให้สหกรณ์ 
มีคณะกรรมการด าเนินการไม่เกิน 15 คน ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก การเลือกตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการให้เลือกโดยวิธีเลือกประธานกรรมการ  1 คน และกรรมการอ่ืนอีก 14 คน ให้คณะกรรมการ
ด าเนินการเลือกตั้งระหว่างกันเองเป็นรองประธานกรรมการ 1 คน  หรือหลายคน เลขานุการ 1 คน และอาจให้มี
เหรัญญิก 1 คน และจะให้มีผู้ช่วยเลขานุการ หรือผู้ช่วยเหรัญญิกด้วยก็ได้ นอกนั้นเป็นกรรมการ  บุคคลที่จะเป็น 
หรือท าหน้าที่กรรมการด าเนินการต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง คณะกรรมการ 
อยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี และอาจได้รับเลือกตั้งอีกได้ แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน โดยต้องพักอย่างน้อย 
1 ปทีางบัญชี จึงจะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งใหม่ได้ 
 กรรมการด าเนินการ (ชุดที่ 24) ประจ าปี 2561 ต้องพ้นจากต าแหน่ง เนื่องจากด ารงต าแหน่ง 
ครบวาระ และขอลาออก รวมทั้งสิ้น 11 คน ดังนี้ 

ครบวาระ ขอลาออก 
1. พล.ร.ต.พิชิต   วาดวารี 
2. พล.ร.ต.ทศพล   ผลดี   
3. น.อ.วิจาร   กอประเสริฐ 

วาระ 2 ปีที่ 2 
วาระ 1 ปีที่ 2 
วาระ 2 ปีที่ 2 

1. พล.ร.ท.กล้าหาญ   เพ็ชรมีศรี 
2. พล.ร.ต.สรไกร   สิริกรรณะ   
3. พล.ร.ต.สายัณห์   ไอยรารัตน์   
4. น.อ.อภิรักษ์   กลิ่นหม่น   
5. น.อ.สุรเชษฎ์   ถาวรขจรศิริ   
6. น.อ.ทวี   วงศ์วาน   
7. น.อ.สมควร   ศรีวิเชียร   
8. น.อ.กิตติภูมิ   สืบศาสนา   

วาระ 1 ปีที่ 1 
วาระ 1 ปีที่ 1 
วาระ 2 ปีที่ 1 
วาระ 1 ปีที่ 1 
วาระ 1 ปีที่ 1 
วาระ 1 ปีที่ 1 
วาระ 1 ปีที่ 1 
วาระ 1 ปีที่ 1 

 กรรมการด าเนินการ ชุดที่ 24 ประจ าปี 2561 ซึ่งด ารงต าแหน่งยังไม่ครบวาระ จ านวน 4 คน ดังนี้ 
 1. น.อ.เผดิมชัย   สุคนธมัต   วาระ 1 ปีที่ 1 
 2. น.ต.สมปอง   เอ่ียมแข  เ วาระ 1 ปีที่ 1สรี     
 3. ร.ต.อุบล   ด้วงแก้ว   วาระ 2 ปีที่ 1 
 4. พ.จ.อ.ศิริศักดิ์   ฮาดภักดี   วาระ 1 ปีที่ 1 
 การสรรหาสมาชิกเพ่ือเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการ แทนผู้ที่พ้นจากต าแหน่งนั้น 
หน่วยต่าง ๆ ได้เสนอผู้แทนสมาชิก จ านวน 11 คน ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วทุกคนมีคุณสมบัติครบถ้วน จึงขอเสนอ
ที่ประชุมใหญ่ฯ เพ่ือพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการด าเนินการแทนผู้ที่พ้นจากต าแหน่ง และให้ความเห็นชอบ
คณะกรรมการด าเนินการ ชุดที่ 25 ประจ าปี 2562 และประธานกรรมการด าเนินการตามล าดับต่อไป 

มติที่ประชุมฯ 
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สวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิก 

จ่าย 1,500.00 บาท ต่อบุตร 1 คน โดยเสนอรายงานผ่านผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ระดับ ผบ.พัน 
หรือเทียบเท่าภายใน 60 วัน นับจากวันที่บุตรเกิด 
 
สวัสดิการเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิก 
1. เป็นคนไข้ในของสถานพยาบาล  
2. หลักฐานใบรับรองแพทย์ หรือ ใบเสร็จรับเงิน และระบุระยะเวลาให้ชัดเจน 
3. จ่ายคืนละ 300.00 บาท แต่ไม่เกิน 1,500.00 บาท/ครั้ง ปีละไม่เกิน 3 ครั้ง 
4. เสนอรายงานผ่านผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ระดับ ผบ.พัน หรือเทียบเท่า 
5. ขอรับเงินสวัสดิการภายใน  60  วัน นับตั้งแต่วันที่ออกจากสถานพยาบาล  

 
สวัสดิการเงินเยี่ยมสมาชิกที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน 

เข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นคนไข้ในของสถานพยาบาลติดต่อกัน  ไม่น้อยกว่า 7 วัน  
จ่ายรายละ 2,000.00 บาท 
 
สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก   
คุณสมบัติทั่วไป 
1. ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร 
2. ไม่เคยผิดนัดช าระหนี้ในปีที่ขอรับทุน 
3. สมาชิก 1 คน ขอรับทุนได้เพียงปีละ 1 ทุน และไม่เกิน 2 ปี ติดต่อกัน 
4. กรณีบิดา และมารดาเป็นสมาชิกมีสิทธิขอรับทุนในปีนั้นเพียงคนเดียว 
ทุนส่งเสริมการศึกษา 
1. สมาชิกสังกัด นย. เสนอผ่านหน่วยต้นสังกัด 
2. สมาชิกนอกสังกัด นย. เสนอ สอ.นย. โดยตรง 
3. เป็นสมาชิกที่มีรายได้น้อย (พิจารณาตามอัตราเงินเดือน) 
 ระดับอนุบาล    2,000.00 บาท 
 ระดับประถมศึกษา  2,500.00 บาท 
 ระดับมัธยมศึกษา        3,000.00 บาท 
 ระดับ ปวช.    3,500.00 บาท 
 ระดับ ปวส. และปริญญาตรี 4,000.00 บาท 

ทุนเรียนดี 
1. สมาชิก เสนอ สอ.นย. โดยตรง 
2. พิจารณาโดยใช้ผลการศึกษาเฉลี่ยของปีที่ผ่านมา 1 ปีการศึกษา 
 ระดับประถมศึกษา  3,500.00 บาท 
 ระดับมัธยมศึกษา  4,000.00 บาท 
 ระดับ ปวช.     4,500.00 บาท 
 ระดับ ปวส. และปริญญาตรี 5,000.00 บาท 
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สวัสดิการกรณีบุคคลในครอบครัวของสมาชิกเสียชีวิต 
1. บิดา, มารดา, คู่สมรส, บุตร  ยกเว้นบุตรบุญธรรม เสียชีวิต ช่วยเหลือค่าจัดการศพ 1,500.00 บาท 
2. จ่ายเพ่ิมกรณีจัดพวงหรีดในนาม สอ.นย. ไม่เกิน 1,000.00 บาท (มีใบเสร็จรับเงินและภาพถ่ายพวงหรีด) 
3. เสนอรายงานผ่านผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด ระดับ ผบ.พัน หรือเทียบเท่า ภายใน 60 วัน นับจากวันที่เสียชีวิต 

 
สวัสดิการส าหรับสมาชิกสมทบเสียชีวิต 
1. ช่วยเหลือค่าจัดการศพ 1,500.00 บาท 
2. จ่ายเพิ่มกรณีจัดพวงหรีดในนาม สอ.นย. ไม่เกิน 1,000.00 บาท (มีใบเสร็จรับเงินและภาพถ่ายพวงหรีด) 
3. เสนอรายงานโดยตรงที่ สอ.นย. ภายใน 60 วัน นับจากวันที่เสียชีวิต 

 
สวัสดิการเงินสงเคราะห์เพื่อการด ารงชีพแก่สมาชิกทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ 

 

เหตุสูญเสีย 
อายุการเป็นสมาชิก 

น้อยกว่า 
3 ปี 

ตั้งแต่ 3 ปี 
 แต่ไม่ถึง  7 ปี 

ตั้งแต่ 7 ปี 
ขึ้นไป 

ในเวลาปกติ (ผู้รับโอนประโยชน์ติดต่อขอรับสวัสดิการภายใน 60 วัน) 
1. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  10,000.00 บาท

บาท 
 20,000.00 บาท 30,000.00 บาท 

2. บาดเจ็บ, เจ็บป่วยจนสูญเสยีอวัยวะ 
 6,000.00 บาท 12,000.00 บาท 18,000.00 บาท - แขนขาดข้างหนึ่ง (เหนือข้อมือขึ้น)

ไป)     - ขาขาดข้างหนึ่ง (เหนือข้อเท้าขึ้นไป)    5,000.00 บาท  10,000.00 บาท 15,000.00 บาท 
- ตาบอดข้างหนึ่ง   5,000.00 บาท  10,000.00 บาท 15,000.00 บาท 

- - สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์   8,000.00 บาท  16,000.00 บาท 24,000.00 บาท 
- หูหนวกข้างหนึ่ง   5,000.00 บาท  10,000.00 บาท 15,000.00 บาท 
- สูญเสียอวัยวะหลายส่วน เมื่อรวมกัน 10,000.00 บาท  20,000.00 บาท 30,000.00 บาท 

- สมาชิกรับเงินสงเคราะห์ในข้อ 1. แล้ว หมดสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ในข้อ 2. 
* สมาชิกรับเงินสงเคราะห์ในข้อ 2. 
แล้วหากต่อมาเป็นผู้ทุพพลภาพถาวร
สิ้นเชิงยังมีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์เพิ่ม 

    ในข้อ 1. 

 
10,000.00 บาท 

 
20,000.00 บาท 

 
30,000.00 บาท 

จ่ายเพิ่ม (ผู้รับโอนประโยชน์ติดต่อขอรับสวัสดิการภายใน 120 วัน) 
1. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง, สูญเสียอวัยวะ จากการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน  

จ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ิม 20,000.00 บาท 
2. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงสูญเสียอวัยวะ สืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน  

จ่ายเงินสงเคราะห์เพ่ิม 10,000.00 บาท 
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สวัสดิการเงินสงเคราะห์พิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ค ้าประกัน 
 สหกรณ์จ่ายเงินสงเคราะห์พิเศษร้อยละ 50 ของจ านวนเงินค่าหุ้นของผู้กู้ ณ วันที่สหกรณ์โอนหนี้ให้แก่ 
ผู้ค้ าประกัน แต่ไม่เกิน 50,000.00 บาท และไม่ เกินหนี้สินคงเหลือหลังจากน าเงินค่าหุ้น เงินฝาก  
และสิทธิเรียกร้องที่ผู้กู้ หรือบุคคลในครอบครัว หรือทายาทมีอยู่ในสหกรณ์ รวมถึงเงินประกันชีวิต หรือ  
เงินประกันหนี้ หรือเงินสงเคราะห์จากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร และหรือสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย มาหักช าระหนี้แล้ว 
 
หมายเหตุ      
 กรณีสมาชิกเสียชีวิตก่อนครบก าหนดเวลาแจ้งความจ านงขอรับสิทธิ ให้ผู้รับโอนประโยชน์ หรือ ทายาท
แจ้งความจ านงขอรับสวัสดิการแทน ภายในเวลาที่ก าหนด ดังนี้ 
1. สวัสดิการเพ่ือรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิก 
2. สวัสดิการเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลแก่สมาชิก 
3. สวัสดิการกรณีบุคคลในครอบครัวของสมาชิกเสียชีวิต 
4. สวัสดิการเพื่อบ าเหน็จสมาชิก    
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สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 

เป็นศูนย์ประสานงาน 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร 

และ 
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

วัตถุประสงค์ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ 
1.  เพ่ือสงเคราะห์ในการจัดการศพและช่วยเหลือครอบครัวสมาชิก 
2.  เพื่อสร้างหลักประกัน และแบ่งเบาภาระผู้ค ้าประกันของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ 

หน้าที่ของศูนย์ประสานงาน สอ.นย. 
    *  ด้าเนินการประชาสัมพันธ์การรับสมัครสมาชิกตามประกาศหรือหลักเกณฑ์ท่ีสมาคมก้าหนด 
    *  อ้านวยความสะดวกในการรับสมัครสมาชิกสมาคมให้เป็นไปตามข้อบังคับของสมาคม 
    *  ด้าเนินการรวบรวมเงินค่าสมัคร ค่าบ้ารุงรายปี และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าจากสมาชิกเพ่ือน้าส่ง
สมาคม 
    *  อ่ืน ๆ ตามที่สมาคมจะประสานหรือร้องขอ และมอบหมาย 

***************************************************************************** 

 

 

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร  (สสอท.) 

ประวัติความเป็นมา 
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทหาร  ได้จดทะเบียนเป็นสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห์ตามความในมาตรา 11  แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 
เม่ือวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554  เพ่ือสร้างสวัสดิการอันเป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกและครอบครัว
ของสมาชิกในกรณีท่ีเสียชีวิต 

ที่ตั้งส านักงานและเวลาเปิดท าการ 
ส้านักงานของสมาคมฯ ตั งอยู่ที่ 199 ม.2 ถนนนครอินทร์  ต้าบลบางสีทอง อ้าเภอบางกรวย  

จังหวัดนนทบุรี 11130  โทรศัพท์ 0 2496 1056  โทรสาร 0 2496 1057 เปิดท้าการวันจันทร์ – ศุกร์   
ระหว่างเวลา  0830 - 1630 
 คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ  

1. เป็นสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ และบรรลุนิติภาวะ 
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ 
3. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร 
4. มีอายุตามประกาศของสมาคมฯ 

 รายงานกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ�ากัด ประจ�าปี 2561    109



  คุณสมบัติของสมาชิกวิสามัญ 
1. เป็นบิดา มารดา หรือคู่สมรส หรือบุตรตามกฎหมายของสมาชิกสามัญที่บรรลุนิติภาวะ 
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ 
3. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร 
4. มีอายุตามประกาศของสมาคมฯ 

เงินค่าสมัคร ค่าบ ารุง และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 
1.  ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ต้องช าระเงินค่าสมัคร ค่าบ ารุง และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ณ วันที่สมัคร  

ตามประกาศของสมาคมฯ 
2.  สมาชิกสมาคมฯ ต้องช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจ าปี ในช่วงเดือน พ.ย. และ ธ.ค. ของทุกปี หรือ 

ตามประกาศของสมาคมฯ  

วิธีการช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจ าปี 
1. ช าระด้วยตนเอง ณ ศูนย์ประสานงาน สอ.นย. 
2. ช าระด้วยวิธีหักจากเงินปันผลและเฉลี่ยคืน 
3. ช าระด้วยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน 
4. ช าระด้วยวิธีหักจากเงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (เงินสงเคราะห์ฌาปนกิจ) 

 
เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย 
  เงินสงเคราะห์ครอบครัวขั้นต่ า ประมาณ 600,000.00 บาท โดยผู้รับเงินสงเคราะห์มีสิทธิขอรับเงิน 
ส่วนแรกเพ่ือจัดการศพสมาชิก (10%) เป็นเงิน 60,000.00 บาท และค่าพวงหรีด และค่าพิธีกรรมทางศาสนา
ของสมาชิก 1,000.00 บาท ส าหรับเงินสงเคราะห์ส่วนที่เหลือจะได้รับภายใน 90 วัน 
 
การจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิก 

เมื่อสมาชิกเสียชีวิต จะได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ประมาณ 600,000 .00 บาท (จ านวนสมาชิก x 
อัตรารายศพ)  โดยหักค่าบริหารสมาคมตามกฎหมาย ร้อยละ 4 และหักช าระหนี้สหกรณ์ (ถ้ามี )  
เงินสงเคราะห์ที่เหลือจ่ายให้แก่บุคคลที่สมาชิกแสดงเจตนาให้เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ 
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สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) 
 

ประวัติความเป็นมา 
 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย  
(สส.ชสอ.)  ได้จดทะเบียนเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามความในมาตรา 11  แห่งพระราชบัญญัติ  
การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554  เพ่ือสร้างสวัสดิการอันเป็นประโยชน์
ให้กับสมาชิกและครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ ทุกสาขาอาชีพในกรณีที่เสียชีวิต  
 
ที่ตั้งส านักงานและเวลาเปิดท าการ 
 ส านักงานของสมาคมฯ ตั้งอยู่ที่ 199 ม.2 ถนนนครอินทร์  ต าบลบางสีทอง อ าเภอบางกรวย  
จังหวัดนนทบุรี 11130  โทรศัพท์ 0 2496 1251  โทรสาร 0 2496 1253 เปิดท าการวันจันทร์ – ศุกร์   
ระหว่างเวลา  0830 – 1630 
 
คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ  

1. เป็นสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เป็นสมาชิกของ ชสอ. 
2. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ 
3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ 
4. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร 
5. มีอายุตามประกาศของสมาคมฯ 
6. ต้องเป็นสมาชิกสามัญของ สสอท. 

 
คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ 

1. เป็นคู่สมรสของสมาชิกสามัญ (สส.ชสอ.)  
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเป็นคนไร้ความสามารถ 
3. มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ณ วันสมัคร 
4. มีอายุตามประกาศของสมาคมฯ 

 
เงินค่าสมัคร ค่าบ ารุง และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 

1. ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคมฯ ต้องช าระเงินค่าสมัคร ค่าบ ารุง และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ณ วันที่
สมัครตามประกาศของสมาคมฯ 

2. สมาชิกสมาคมฯ ต้องช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจ าปี ในช่วงเดือน พ.ย. และ ธ.ค. ของทุกปี หรือ
ตามประกาศของสมาคมฯ  

 
วิธีการช าระเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าประจ าปี 

1.  ช าระด้วยตนเอง ณ ศูนย์ประสานงาน สอ.นย.  
2.  ช าระด้วยวิธีหักจากเงินปันผลและเฉลี่ยคืน 
3.  ช าระด้วยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน   
4.  ช าระด้วยวิธีหักจากเงินฝากในบัญชีเพ่ือฌาปนกิจสงเคราะห์ 
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เงินสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย 
เงินสงเคราะห์ครอบครัวขั้นต่่า ประมาณ 600,000.00 บาท โดยผู้รับเงินสงเคราะห์มีสิทธิขอรับเงิน 

ส่วนแรกเพ่ือจัดการศพสมาชิก (10%) เป็นเงิน 60,000.00 บาท  ส่าหรับเงินสงเคราะห์ส่วนที่เหลือจะได้รับ
ภายใน 90 วัน 

 
การจ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิก 

เมื่อสมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ประมาณ 600,000.00 บาท (จ่านวนสมาชิก x อัตรารายศพ)  
โดยหักค่าบริหารสมาคมตามกฎหมาย ร้อยละ 4 และหักช่าระหนี้สหกรณ์ (ถ้ามี) เงินสงเคราะห์ที่เหลือจ่าย
ให้แก่บุคคลที่สมาชิกแสดงเจตนาให้เป็นผู้รับเงินสงเคราะห์ 

 

 

************************************************************************************************ 

 

 

 
 การด่าเนินชีวิตในปัจจุบัน ต้องประสบกับปัญหาต่าง  ๆ อันเนื่องมาจากสภาพทางสังคมและ
สิ่งแวดล้อมความเดือดร้อน ย่อมเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย อาชญากรรม อันจะน่ามาซึ่ง  
ความสูญเสีย และส่งผลกระทบต่อบุคคลในครอบครัว ดังนั้น เพ่ือรองรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น สร้างความ 
อุ่นใจให้กับครอบครัว  และไม่เป็นภาระกับคนที่คุณรักสามารถด่ารงชีวิตอย่างมีความสุข  จึงควรสมัครเป็น
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ (สสอท. , สส.ชสอ.)  เนื่องจากหากวาระสุดท้ายของสมาชิกมาถึง ทายาท 
หรือผู้รับเงินสงเคราะห์จะได้รับเงินจ่านวนหนึ่ง เพื่อน่าไปใช้จ่ายในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับครอบครัว หรือในกรณี
ที่มีภาระหนี้สินกับสหกรณ์ ก็จะสามารถช่าระหนี้ดังกล่าวได้โดยไม่ต้องน่าเงินส่วนอื่น ๆ มาหักช่าระหนี้ 

  

ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกฌาปนกจิสงเคราะห์ฯ 
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ท าเนียบคณะกรรมการด าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด 

********************** 
รายช่ือคณะผู้ริเริ่มจัดตั้ง 

 1. พล.ร.ต.พิทยา   ศุภมงคล ประธานกรรมการ 
 2. น.อ.สิริ  พุกพันธ์ กรรมการ 
 3. น.อ.วิชิต  วารุณประภา กรรมการ 
 4. น.อ.สุธา  วิรัชพันธ ์ กรรมการ 
 5. น.อ.ทรงพล  วงศ์นิวัติขจร กรรมการ 
 6. น.อ.อภิวัฒน์  สมัคงาน กรรมการ 
 7. น.อ.บัญชา  วิยาภรณ์ กรรมการ 
 8. น.อ.นิทัศน ์ เพชรน้อย กรรมการ/เลขานุการ 
 9. น.อ.อาณัติ  ปานเพียร กรรมการ 
 10. น.อ.ทศพร  ปัทมานนท์ กรรมการ 

-------------------------- 
 
 
 คณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการด าเนินการ 
  ชุดที่ 1 ประจ าปี 2538  ชุดที่ 2 ประจ าปี 2539 

1. พล.ร.ต.พิทยา  ศุภมงคล ประธานกรรมการ 1. พล.ร.ต.วิชิต  วารุณประภา ประธานกรรมการ 
2. น.อ.วิชิต  วารุณประภา รองประธานกรรมการ 2. น.อ.ทรงพล  วงศ์นิวัติขจร รองประธานกรรมการ 
3. น.อ.สุธา  วิรัชพันธ์ รองประธานกรรมการ 3. น.อ.อภิวัฒน์  สมัคงาน รองประธานกรรมการ 
4. น.อ.บรรเจิด  คงทอง กรรมการ 4. น.อ.เชษฐ  โกมลฐิติ กรรมการ 
5. น.อ.พิศิษฐ  พันธ์ไชยศรี กรรมการ 5. น.อ.เทิดศักดิ์  เสถียรสวัสดิ์ กรรมการ 
6. น.อ.บัญชา  วิยาภรณ์ กรรมการ 6. น.อ.อุทาร  รัตนารักษ์ กรรมการ 
7. น.อ.ทรงพล  วงศ์นิวัติขจร กรรมการ 7. น.อ.นิพนธ์  พราหมณ์เทศ กรรมการ 
8. น.อ.อภิวัฒน์  สมัคงาน กรรมการ 8. น.อ.วัฒนา  วงศ์วิเชียร กรรมการ 
9. น.อ.เทิดศักดิ์  เสถียรสวัสดิ์ กรรมการ 9. น.อ.สุวิทย์  ธาระรูป กรรมการ 
10. น.อ.อุทาร  รัตนารักษ์ กรรมการ 10. น.อ.เสมา  สุวรรณโชติ กรรมการ 
11. น.อ.อ าไพ  ไม้เจริญ กรรมการ 11. น.อ.อ าไพ  ไม้เจริญ กรรมการ 
12. น.อ.อาณัติ  ปานเพียร กรรมการ/เหรัญญิก 12. น.อ.ธวัช  รุ่งสันเที๊ยะ กรรมการ/เหรัญญิก 
13. น.อ.นิคม  สติคราม กรรมการ/เลขานุการ 13. น.อ.นิคม  สติคราม กรรมการ/เลขานุการ 
14. พ.จ.อ.สมชาย  จันทราภิรมย์ กรรมการ 14. พ.จ.อ.ภิชัย  กรอบเพชร กรรมการ 
15. พ.จ.อ.ทักษิณ  มากทรัพย์ กรรมการ 15. จ.อ.มานพ  แอ่นดอย กรรมการ 
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 คณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการด าเนินการ 
 ชุดที่ 3 ประจ าปี 2540      ชุดที่ 4 ประจ าปี 2541 

1. พล.ร.ต.วิชิต  วารุณประภา ประธานกรรมการ 1. พล.ร.ต.มานิตย์  ดีมาก ประธานกรรมการ 
2. น.อ.นิพนธ์  พราหมณ์เทศ รองประธานกรรมการ 2. น.อ.วิชัย  สุขโข รองประธานกรรมการ 
3. น.อ.วัฒนา  วงศ์วิเชียร รองประธานกรรมการ 3. น.อ.นิทัศน์  เพชรน้อย รองประธานกรรมการ 
4. น.อ.วิชัย  สุขโข รองประธานกรรมการ 4. น.อ.ประพนธ์  จันทรวงศ์ รองประธานกรรมการ 
5. น.อ.นิทัศน์  เพชรน้อย กรรมการ 5. น.อ.นิวัติ  บุญระเทพ กรรมการ  
6. น.อ.นิวัติ  ศิริพละ กรรมการ 6. น.อ.ประชา  ศิลป์ศรีกุล กรรมการ 
7. น.อ.ประชา  ศิลป์ศรีกุล กรรมการ 7. น.อ.ศักดิ์ชาย  อุบลเดชประชารักษ์ กรรมการ 
8. น.อ.วสันต์  สุพรรณรัตน์ กรรมการ 8. น.อ.สุรพงศ์  ทรงโฉม กรรมการ 
9. น.อ.เสมา  สุวรรณโชติ กรรมการ 9. น.อ.เทพรังสรรค์  ศิลปบรรเลง กรรมการ 
10. น.อ.ธวัช  รุ่งสันเที๊ยะ กรรมการ/เหรัญญิก 10. น.อ.สุวิทย์  ดีวงษ์ กรรมการ  
11. น.อ.นิคม  สติคราม กรรมการ/เลขานุการ 11. น.อ.ชูฤกษ์  บุญทัศน์ กรรมการ/เลขานุการ 
12. น.อ.สุรินทร์  เกิดมนตรี กรรมการ 12. น.อ.สุรินทร์  เกิดมนตรี กรรมการ 
13. พ.จ.อ.บรรจบ  เหมือนโพธิ์ กรรมการ 13. น.ท.สุนทร  ปิ่นปราณี กรรมการ/เหรัญญิก 
14. พ.จ.อ.ธีรพล  เกิดน้อย กรรมการ 14. พ.จ.อ.บุญมี  บุญแท่น กรรมการ  
15. จ.อ.เชิดชาย  แป้นนาค กรรมการ 15. จ.อ.พัฒนศักดิ์  เดื่อดิน กรรมการ 
 
 
 คณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการด าเนินการ 
  ชุดที่ 5 ประจ าปี 2542 ชุดที่ 6 ประจ าปี 2543 

1. พล.ร.ต.ประพนธ์  จันทรวงศ ์ ประธานกรรมการ 1. พล.ร.ต.ประพนธ์  จันทรวงศ ์ ประธานกรรมการ 
2. น.อ.นิวัติ  ศิริพละ รองประธานกรรมการ 2. พล.ร.ต.นิวัติ  ศิริพละ รองประธานกรรมการ 
3. น.อ.ประชา  ศิลป์ศรีกุล รองประธานกรรมการ 3. น.อ.ศักดิ์ชาย อุบลเดชประชารักษ์ รองประธานกรรมการ 
4. น.อ.ศักดิ์ชาย อุบลเดชประชารักษ์ รองประธานกรรมการ 4. น.อ.พงศ์ศักดิ์  ภูรีโรจน์ รองประธานกรรมการ 
5. น.อ.วสันต์  สุพรรณรัตน์ กรรมการ 5. น.อ.สุวิทย์  ธาระรูป กรรมการ 
6. น.อ.พงศ์ศักดิ์  ภูรีโรจน์ กรรมการ 6. น.อ.บรรจบ  ปรีชา กรรมการ 
7. น.อ.เทพรังสรรค์  ศิลปะบรรเลง กรรมการ 7. น.อ.ณรงค์รัตน์  โพธิ์แดง กรรมการ  
8. น.อ.บรรจบ  ปรีชา กรรมการ 8. น.อ.กมล  อุณหกะ กรรมการ  
9. น.อ.กมล  อุณหกะ กรรมการ 9. น.อ.สนธยา  น้อยฉายา กรรมการ 
10. น.อ.บุญชิต  พูลพิทักษ์ กรรมการ 10. น.อ.สุระพล  ไทยพีระกุล กรรมการ 
11. น.อ.ชูฤกษ์  บุญทัศน์ กรรมการ 11. น.อ.เทพทิวา  บุญเจริญผล กรรมการ/เหรัญญิก 
12. น.อ.สุรพงษ์  พรหมแพทย์ กรรมการ/เลขานุการ 12. น.อ.สุรพงษ์  พรหมแพทย์ กรรมการ/เลขานุการ 
13. น.อ.สุนทร  ปิ่นปราณี กรรมการ/เหรัญญิก 13. น.ท.นิสิต  ร่วมพุ่ม กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
14. น.ท.สมศักดิ์  บางท่าไม้ กรรมการ 14. ร.อ.ปัญญา  ดอกจันทร์ กรรมการ  
15. พ.จ.อ.ปรีชา  ก าปั่นทอง กรรมการ 15. พ.จ.อ.บุญส่ง  กระจายศรี กรรมการ  
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 คณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการด าเนินการ 
  ชุดที่ 7 ประจ าปี 2544 ชุดที่ 8 ประจ าปี 2545  

1. พล.ร.ต.วิชัย  สุขโข ประธานกรรมการ  1. พล.ร.ต.วิชัย  สุขโข ประธานกรรมการ 
2. น.อ.วสันต์  สุพรรณรัตน์ รองประธานกรรมการ 2. น.อ.พงศศ์ักดิ์  ภูรีโรจน์ รองประธานกรรมการ 
3. น.อ.บรรจบ  ปรีชา รองประธานกรรมการ 3. น.อ.สุวิทย์  ธาระรูป รองประธานกรรมการ 
4. น.อ.จ ารัส  เผือกประพันธ์ รองประธานกรรมการ 4. น.อ.จ ารัส  เผือกประพันธ์ รองประธานกรรมการ 
5. น.อ.ไพบูลย์  พรรณสมัย กรรมการ 5. น.อ.ไพบูลย์  พรรณสมัย กรรมการ 
6. น.อ.ธ ารง  เดชวรรณ กรรมการ 6. น.อ.อรรณพ  คุรุกุล กรรมการ 
7. น.อ.เกรียงเดช  รัตนปัญญากุล กรรมการ 7. น.อ.ธ ารง  เดชวรรณ กรรมการ  
8. น.อ.กนก  กระหม่อมทอง กรรมการ 8. น.อ.เธียรศิริ  มนต์ไตรเวศย์ กรรมการ  
9. น.อ.ประธาน  ธรรมมาสถิตย์ กรรมการ 9. น.อ.กนก  กระหม่อมทอง กรรมการ 
10. น.อ.โกเมศ  สะอาดเอี่ยม กรรมการ/เลขานุการ 10. น.อ.ประธาน  ธรรมมาสถิตย์ กรรมการ 
11. น.อ.สาโรช  พึ่งพานิชย ์ กรรมการ 11. น.อ.เชาวลิต  วุฒิวิมล กรรมการ 
12. น.ท.นิสิต  ร่วมพุ่ม กรรมการ/ผช.เลขานุการ 12. น.ท.สยาม  ลายสาร กรรมการ/เลขานุการ 
13. น.ต.ไพฑูรย์  บุญเอี่ยม กรรมการ/เหรัญญิก 13. น.ต.ไพฑูรย์  บุญเอี่ยม กรรมการ/เหรัญญิก 
14. ร.อ.ไพศาล  คุรุรัตน์ กรรมการ 14. พ.จ.อ.สมจิตร์  โชคลือชัย กรรมการ 
15. พ.จ.อ.วีรศักดิ์  ต่วนมิหนา กรรมการ 15. พ.จ.อ.สมศักดิ์  แก้วเขียว กรรมการ 
 
 
 คณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการด าเนินการ 
  ชุดที่ 9 ประจ าปี 2546  ชุดที่ 10 ประจ าปี 2547  

1. พล.ร.ต.วิชัย  สุขโข ประธานกรรมการ 1. พล.ร.ท.วิชัย  สุขโข ประธานกรรมการ 
2. พล.ร.ต.พงศ์ศักดิ์  ภูรีโรจน์ รองประธานกรรมการ 2. น.อ.เขมวันต์  สงคราม รองประธานกรรมการ 
3. พล.ร.ต.สุวิทย์  ธาระรูป รองประธานกรรมการ 3. พล.ร.ต.ธนะกาญจน์  ใคร่ครวญ  กรรมการ 
4. น.อ.สุทธิชัย  ชีพชล รองประธานกรรมการ 4. น.อ.กมล  อุณหกะ กรรมการ 
5. น.อ.จ าลอง  วังส์ด่าน กรรมการ 5. น.อ.สนธยา  น้อยฉายา กรรมการ 
6. น.อ.อรุณ  ทองแท้ กรรมการ 6. น.อ.สุทธิชัย  ชีพชล กรรมการ 
7. น.อ.ประจวบ  อ่อนตามธรรม กรรมการ 7. น.อ.จ าลอง  วังส์ด่าน กรรมการ  
8. น.อ.สุวิทย์  ดีวงษ์ กรรมการ 8. น.อ.อรุณ  ทองแท้ กรรมการ  
9. น.อ.เธียรศิริ  มนต์ไตรเวศย์ กรรมการ 9. น.อ.ประจวบ  อ่อนตามธรรม กรรมการ 
10. น.อ.ประธาน  ธรรมมาสถิต กรรมการ 10. น.อ.ปรารถนา  ทองศิริ กรรมการ 
11. น.อ.เชาวลิต  วุฒิวิมล กรรมการ/เลขานุการ 11. น.อ.สมเกียรติ  ผลประยูร กรรมการ/เลขานุการ 
12. น.อ.สยาม  ลายสาร กรรมการ 12. น.อ.ประจวบ  มะลิทอง กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
13. ร.อ.กายสิทธิ์  วงศ์ดินด า กรรมการ/เหรัญญิก 13. น.ท.เสรี  อินทวี กรรมการ/เหรัญญิก 
14. พ.จ.อ.ปราโมทย์  เพียรชอบ กรรมการ 14. พ.จ.อ.สมควร  อบเชย กรรมการ  
15. พ.จ.อ.พงษ์ศักดิ์  บัวจันทร์ กรรมการ 15. พ.จ.อ.ธเนศ  สุภผล กรรมการ  
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 คณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการด าเนินการ 
  ชุดที่ 11 ประจ าปี 2548  ชุดที่ 12 ประจ าปี 2549  

1. พล.ร.ท.เอกชัย  ชมสุวรรณ ประธานกรรมการ  1. พล.ร.ต.พงศ์ศักดิ์  ภูรีโรจน์ ประธานกรรมการ 
2. พล.ร.ต.เขมวันต์  สงคราม รองประธานกรรมการ 2. น.อ.สนธยา  น้อยฉายา รองประธานกรรมการ 
3. น.อ.สนธยา  น้อยฉายา กรรมการ 3. น.อ.วีระเกียรติ  ตรีรัตน์พันธุ์ กรรมการ  
4. น.อ.สุทธิชัย  ชีพชล กรรมการ 4. น.อ.ธ ารง  เดชวรรณ กรรมการ 
5. น.อ.อรรณพ  คุรุกุล กรรมการ 5. น.อ.ไตรขวัญ  ไกรฤกษ์ กรรมการ 
6. น.อ.บุญชิต  พูลพิทักษ์ กรรมการ 6. น.อ.บุญชิต  พูลพิทักษ์ กรรมการ 
7. น.อ.อ าพล  เที่ยงสกุล กรรมการ 7. น.อ.ชาติชาย  ยุวรัตน์ กรรมการ  
8. น.อ.สุวิทย์  ดีวงษ์ กรรมการ 8. น.อ.อัครเดช  นาคอ่อน กรรมการ  
9. น.อ.ชาติชาย  ยุวรัตน์ กรรมการ 9. น.อ.พิชิต  วาดวารี กรรมการ/เลขานุการ  
10. น.อ.ปรารถนา  ทองศิริ กรรมการ 10. น.อ.สรไกร  สิริกรรณะ กรรมการ 
11. น.อ.ชัยวัฒน์  คุ้มทิม กรรมการ 11. น.อ.ชัยวัฒน์  คุ้มทิม กรรมการ 
12. น.อ.สมเกียรติ  ผลประยูร กรรมการ/เลขานุการ 12. น.ท.เสรี  อินทวี กรรมการ/เหรัญญิก 
13. น.ท.เสรี  อินทวี กรรมการ/เหรัญญิก 13. ร.ท.ณกรณ์  เล็กจุฬา กรรมการ 
14. พ.จ.อ.ส าราญ  ถิ่นหัวเสือ กรรมการ 14. พ.จ.อ.ภิรมย์  ปิยะสันติ์ กรรมการ  
15. พ.จ.อ.สง่า  สมนึก กรรมการ 15. พ.จ.อ.มานะ   เจริญทรัพย์ กรรมการ  
 
 
 คณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการด าเนินการ 
  ชุดที่ 13 ประจ าปี 2550  ชุดที่ 14 ประจ าปี 2551  

1. พล.ร.ต.พงศ์ศักดิ์  ภูรีโรจน์ ประธานกรรมการ 1. พล.ร.ต.จ ารัส  เผือกประพันธ์ ประธานกรรมการ 
2. น.อ.วีระเกียรติ  ตรีรัตน์พันธุ์ รองประธานกรรมการ 2. น.อ.วีระเกียรติ  ตรีรัตน์พันธุ์ รองประธานกรรมการ 
3. น.อ.ธ ารง  เดชวรรณ กรรมการ 3. น.อ.ธ ารง  เดชวรรณ กรรมการ  
4. น.อ.สมปอง  สังข์สุวรรณ กรรมการ 4. น.อ.สมปอง  สังข์สุวรรณ กรรมการ 
5. น.อ.อ าพล  เที่ยงสกุล กรรมการ/เลขานุการ 5. น.อ.อ าพล  เที่ยงสกุล กรรมการ/เลขานุการ 
6. น.อ.สุวิทย์  ดีวงษ์ กรรมการ 6. น.อ.วัชรา  พวงไสว กรรมการ 
7. น.อ.ปิยพันธ์  สุรินทร์วงศ์ กรรมการ 7. น.อ.ปิยพันธ์  สุรินทร์วงศ์ กรรมการ  
8. น.อ.ณรงค์ศักดิ์  จาตกานนท์ กรรมการ 8. น.อ.กล้าหาญ  เพ็ชรมีศรี กรรมการ  
9. น.อ.สรไกร  สิริกรรณะ กรรมการ/ผช.เลขานุการ 9. น.อ.นพดล  ปัญญาโฉม กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
10. น.อ.สมเกียรติ  ผลประยูร กรรมการ 10. น.อ.วีระชาติ  ชั้นประเสริฐ กรรมการ 
11. น.อ.สยาม  ลายสาร กรรมการ 11. น.อ.สมเกียรติ  ผลประยูร กรรมการ 
12. น.อ.สมศักดิ์  บางท่าไม้ กรรมการ/เหรัญญิก 12. น.อ.สมศักดิ์  บางท่าไม้ กรรมการ/เหรัญญิก 
13. ร.ท.ณกรณ์  เล็กจุฬา กรรมการ 13. ร.อ.เกียรติศักดิ์  ฉายชูวงษ์ กรรมการ 
14. พ.จ.อ.พนม  โพธิ์ย้อย กรรมการ 14. พ.จ.อ.ศรีไพร  นุ่มฤทธิ์ กรรมการ  
15. พ.จ.อ.คมสัน  ปั้นสมสกุล กรรมการ 15. พ.จ.อ.ปิยะ  วโรรส กรรมการ  
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 คณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการด าเนินการ 
  ชุดที่ 15 ประจ าปี 2552  ชุดที่ 16 ประจ าปี 2553  

1. พล.ร.ต.จ ารัส  เผือกประพันธ์ ประธานกรรมการ 1. พล.ร.ท.ศักดิ์ชาย  อบุลเดชประชารักษ ์ ประธานกรรมการ 
2. น.อ.ไตรขวัญ  ไกรฤกษ์ รองประธานกรรมการ 2. พล.ร.ต.กวีวัธน์  งามโพธิ์ทอง รองประธานกรรมการ 
3. น.อ.วิสิฏฐ์  พณิชยกุล รองประธานกรรมการ 3. น.อ.อรุณ  ทองแท้ กรรมการ 
4. น.อ.อรุณ  ทองแท้ กรรมการ 4. น.อ.ประจวบ  อ่อนตามธรรม กรรมการ 
5. น.อ.ประจวบ  อ่อนตามธรรม กรรมการ 5. น.อ.วัชรา  พวงไสว กรรมการ 
6. น.อ.วัชรา  พวงไสว กรรมการ 6. น.อ.นพดล  ปัญญาโฉม กรรมการ 
7. น.อ.ปิยพันธ์  สุรินทร์วงศ์ กรรมการ 7. น.อ.รณรงค์  สิทธินันทน์ กรรมการ 
8. น.อ.เธียรศิริ  มนต์ไตรเวศย์ กรรมการ/เลขานุการ 8. น.อ.โกเมศ  สะอาดเอี่ยม กรรมการ 
9. น.อ.กล้าหาญ  เพ็ชรมีศรี กรรมการ 9. น.อ.สาโรช  พึ่งพานิชย์ กรรมการ/เลขานุการ
10. น.อ.นพดล  ปัญญาโฉม กรรมการ/ผช.เลขานุการ 10. น.อ.เผดิมชัย  สุคนธมัต กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
11. น.อ.วีระชาติ  ชั้นประเสริฐ กรรมการ 11. น.อ.สมศักดิ์  บางท่าไม้ กรรมการ/เหรัญญิก 
12. น.อ.สมศักดิ์  บางท่าไม้ กรรมการ/เหรัญญิก 12. น.อ.โยธิน  ธนะมูล กรรมการ 
13. ร.อ.เกียรติศักดิ์  ฉายชูวงษ์ กรรมการ 13. ร.อ.เกียรติศักดิ์  ฉายชูวงษ์ กรรมการ 
14. พ.จ.อ.สิริเชษฐ์  มณีปฐมพงศ์ กรรมการ 14. พ.จ.อ.ไชยรัตน์  นิยมศิลป์ชัย กรรมการ 
15. พ.จ.อ.เคลื่อน  ปานทอง กรรมการ 15. พ.จ.อ.นุกูล  ด่อนแผ้ว กรรมการ 
 
 
 คณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการด าเนินการ 
  ชุดที่ 17 ประจ าปี 2554  ชุดที่ 18 ประจ าปี 2555  

1. พล.ร.ต.บรรจบ  ปรีชา ประธานกรรมการ 1. พล.ร.ต.บรรจบ  ปรีชา ประธานกรรมการ 
2. น.อ.บุญชิต  พูลพิทักษ์ รองประธานกรรมการ 2. น.อ.อ าพล  เที่ยงสกุล รองประธานกรรมการ 
3. น.อ.ประจวบ  อ่อนตามธรรม กรรมการ 3. น.อ.วัชรา  พวงไสว กรรมการ 
4. น.อ.ปิยพันธ์  สุรินทร์วงศ์ กรรมการ 4. น.อ.อาคม  แตงอ่อน กรรมการ 
5. น.อ.รณรงค์  สิทธินันทน์ กรรมการ 5. น.อ.นพดล  ปัญญาโฉม กรรมการ 
6. น.อ.วีระชาติ  ชั้นประเสริฐ กรรมการ 6. น.อ.วีระชาต ิ ชั้นประเสริฐ กรรมการ 
7. น.อ.โกเมศ  สะอาดเอีย่ม กรรมการ 7. น.อ.ทศพล  ผลดี กรรมการ 
8. น.อ.ยงยุทธ  สุวรรณปรีดี กรรมการ 8. น.อ.วรพงษ์  ทองเรือง กรรมการ 
9. น.อ.สาโรช  พึ่งพานิชย์ กรรมการ/เลขานุการ 9. น.อ.สาโรช  พึ่งพานิชย์ กรรมการ/เลขานุการ 
10. น.อ.เผดิมชัย  สุคนธมัต กรรมการ/ผช.เลขานุการ 10. น.อ.อ านรรฆ  ภมรพล กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
11. น.อ.โยธิน  ธนะมูล กรรมการ 11. น.อ.วิชชา  พรหมคีรี กรรมการ 
12. น.อ.เสรี  อินทวี กรรมการ/เหรัญญิก 12. น.อ.เสรี  อินทวี กรรมการ/เหรัญญิก 
13. ร.อ.เกียรติศักดิ์  ฉายชูวงษ์ กรรมการ 13. ร.อ.ธีระพล  ทิพนาค กรรมการ 
14. พ.จ.อ.ฉลอง  ทวีเขตกรณ์ กรรมการ 14. พ.จ.อ.ปริวุทธ  โต๋ววากุล กรรมการ 
15. พ.จ.อ.ไพโรจน์  ม่วงอ่ า กรรมการ 15. พ.จ.อ.สุดเขต  ศรีสว่าง กรรมการ 
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 คณะกรรมการด าเนินการ  คณะกรรมการด าเนินการ 
  ชุดที่ 19 ประจ าปี 2556  ชุดที่ 20 ประจ าปี 2557 

1. พล.ร.ต.สิริบุญ   สุคนธมาน ประธานกรรมการ  1. พล.ร.อ.จ าลอง   วังส์ดา่น ประธานกรรมการ 
2. น.อ.ชูฤกษ์   บุญทัศน ์ รองประธานกรรมการ 2. พล.ร.ต.อัครเดช   นาคอ่อน รองประธานกรรมการ 
3. น.อ.นพดล   ปัญญาโฉม กรรมการ 3. พล.ร.ต.ศังกร   พงษ์ศิริ รองประธานกรรมการ 
4. น.อ.ศังกร   พงษ์ศิริ กรรมการ 4. พล.ร.ต.อาคม   แตงอ่อน กรรมการ/เลขานุการ 
5. น.อ.ประธาน   ธรรมมาสถิตย์ กรรมการ 5. น.อ.วุฒิศักดิ์   คงนาวัง กรรมการ 
6. น.อ.โกเมศ   สะอาดเอ่ียม กรรมการ 6. น.อ.สุทธิพงษ์   อนันตชัย กรรมการ 
7. น.อ.พิชิต   วาดวาร ี กรรมการ 7. น.อ.สุรพงษ์   พรหมแพทย ์ กรรมการ 
8. น.อ.สายัณห์   ไอยรารัตน ์ กรรมการ 8. น.อ.ประมุข   อินทรประเสรฐิ กรรมการ 
9. น.อ.สาโรช   พึ่งพานชิย์ กรรมการ/เลขานุการ 9. น.อ.วิรัช   แพหมอ  กรรมการ 
10. น.อ.สุรพล   ตันติวีระวงศ ์ กรรมการ 10. น.อ.สุทธิศักดิ์   ช่วยเมืองปกัษ์  กรรมการ 
11. น.อ.สุรชัย   ตันเจริญ กรรมการ/ผช.เลขานุการ 11. น.อ.วงศ์ดนัย   ปานนิ่ม กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
12. น.อ.เสรี   อินทวี กรรมการ/เหรัญญิก 12. น.อ.เสรี   อินทวี  กรรมการ/เหรัญญิก 
13. ร.อ.ธีระพล   ทิพนาค กรรมการ 13. ร.อ.เกียรติศักดิ์   ฉายชูวงษ ์ กรรมการ 
14. พ.จ.อ.ปริวุทธ   โต๋ววากุล กรรมการ 14. พ.จ.อ.สุดเขต   ศรีสว่าง กรรมการ 
15. พ.จ.อ.สุดเขต   ศรีสว่าง กรรมการ 15. พ.จ.อ.ประสงค์   รวงน้อย กรรมการ 
 
 
 คณะกรรมการด าเนินการ คณะกรรมการด าเนินการ 
  ชุดที่ 21 ประจ าปี 2558  ชุดที่ 22 ประจ าปี 2559 

1. พล.ร.ต.บุญชิต   พลูพิทักษ ์ ประธานกรรมการ 1. พล.ร.ต.อาคม   แตงอ่อน ประธานกรรมการ 
2. น.อ.อดิเรก   พัฒนมงคล รองประธานกรรมการ 2. น.อ.ประทีป   เมืองนลิ รองประธานกรรมการ 
3. น.อ.ประทีป   เมืองนลิ รองประธานกรรมการ 3. น.อ.พิชิต   วาดวาร ี รองประธานกรรมการ 
4. น.อ.โกเมศ   สะอาดเอ่ียม กรรมการ/เลขานุการ 4. น.อ.กิตติคุณ   นาคสุก กรรมการ/เลขานุการ 
5. น.อ.ทศพล   ผลด ี กรรมการ 5. น.อ.สายัณห์   ไอยรารัตน ์ กรรมการ 
6. น.อ.พิชิต   วาดวาร ี กรรมการ 6. น.อ.ประมุข   อินทรประเสรฐิ กรรมการ 
7. น.อ.ประมุข  อินทรประเสริฐ กรรมการ 7. น.อ.ชัยวัฒน์   คุ้มทิม กรรมการ 
8. น.อ.สาโรช  พึ่งพานชิย์ กรรมการ 8. น.อ.รังสรรค์   แตงฉิม กรรมการ/ผช.
เลขานุการ9. น.อ.อุทัย   ยังวิลยั กรรมการ 9. น.อ.วุฒิไกร   ปัน้ด ี กรรมการ 
10. น.อ.ธีรนันท์   มาแดง กรรมการ 10. น.อ.จรงศักดิ์   แย้มบาน กรรมการ 
11. น.อ.โยธิน  ธนะมูล กรรมการ/ผช.เลขานุการ 11. น.อ.นิสิต   ร่วมพุ่ม กรรมการ 
12. น.อ.วิจาร   กอประเสริฐ กรรมการ/เหรัญญิก 12. น.อ.วิจาร   กอประเสริฐ กรรมการ/เหรัญญิก 
13. ร.อ.เกียรติศักดิ์  ฉายชูวงษ ์ กรรมการ 13. ร.อ.เกียรติศักดิ์  ฉายชูวงษ ์ กรรมการ 
14. พ.จ.อ.สุดเขต   ศรีสว่าง กรรมการ 14. พ.จ.อ.อุบล   ด้วงแก้ว กรรมการ 
15. พ.จ.อ.ประสงค์   รวงน้อย กรรมการ 15. พ.จ.อ.ประสงค์   รวงน้อย กรรมการ 
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 คณะกรรมการด าเนินการ  คณะกรรมการด าเนินการ   
  ชุดที่ 23 ประจ าปี 2560  ชุดที่ 24 ประจ าปี 2561  

1. พล.ร.ต.อาคม  แตงอ่อน ประธานกรรมการ 1. พล.ร.ท.กล้าหาญ  เพ็ชรมีศร ี ประธานกรรมการ 
2. น.อ.สุทธิพงษ์  อนันตชัย รองประธานกรรมการ 2. พล.ร.ต.พิชิต  วาดวาร ี รองประธานกรรมการ 
3. น.อ.พิชิต  วาดวารี รองประธานกรรมการ 3. พล.ร.ต.ทศพล  ผลด ี รองประธานกรรมการ 
4. พล.ร.ต.กิตติคุณ  นาคสุก กรรมการ/เลขานุการ 4. พล.ร.ต.สรไกร  สิริกรรณะ กรรมการ 
5. น.อ.สายัณห์  ไอยรารัตน์ กรรมการ 5. พล.ร.ต.สายัณห์  ไอยรารัตน ์ กรรมการ 
6. น.อ.ประมุข  อินทรประเสริฐ กรรมการ 6. น.อ.อภิรักษ์  กลิ่นหม่น กรรมการ 
7. น.อ.ชัยวัฒน์  คุ้มทิม กรรมการ 7. น.อ.สุรเชษฎ์  ถาวรขจรศิริ กรรมการ 
8. น.อ.รังสรรค์  แตงฉิม กรรมการ/ผช.เลขานุการ 8. น.อ.เผดิมชัย  สุคนธมัต กรรมการ 
9. น.อ.วุฒิไกร  ปั้นดี  กรรมการ 9. น.อ.ทวี  วงศ์วาน กรรมการ 
10. น.อ.จรงศักดิ์  แย้มบาน กรรมการ 10. น.อ.สมควร  ศรีวิเชียร กรรมการ 
11. น.อ.นิสิต  ร่วมพุ่ม กรรมการ 11. น.อ.กิตติภูมิ  สืบศาสนา กรรมการ/เลขานุการ 
12. น.อ.วิจาร  กอประเสริฐ กรรมการ/เหรัญญิก 12. น.อ.วิจาร  กอประเสริฐ กรรมการ/เหรัญญิก 
13. ร.อ.เกียรติศักดิ์  ฉายชูวงษ์ กรรมการ 13. น.ต.สมปอง  เอี่ยมแข กรรมการ 
14. พ.จ.อ.อุบล  ด้วงแก้ว กรรมการ 14. ร.ต.อุบล  ด้วงแก้ว กรรมการ 
15. พ.จ.อ.ประสงค ์ รวงน้อย กรรมการ 15. พ.จ.อ.ศิริศักดิ์   ฮาดภักดี กรรมการ 
 
 

*************************************** 
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 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 พลเรือเอก รัตนะ  วงษาโรจน์

น.อ.สนั่น  วรญาโณปกรณ

ที่ปรึกษาดานกฎหมาย

น.อ.ธวัช  ศรีเฉลิม

ที่ปรึกษาดานการเงิน

น.อ.สุรินทร  เกิดมนตรี

ที่ปรึกษาดานการบริหาร

น.ส.ศิริวรรณ  กัญญาคำ

ผูตรวจสอบกิจการ
นายสิรวิชญ  ไพศาสตร

ผูสอบบัญชีภาคเอกชน
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¡Ô¨¡ÃÃÁ»ÃÐ¨Ó»‚§º»ÃÐÁÒ³ 2561

 การประชุมใหญสามัญ ประจำป 2560

            พลเรือตรี ศังกร  พงษศิริ  รองผูบัญชาการหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน ในขณะนั้น   เปนประธาน 

ในพิธีเปด - ปด  การประชุมใหญสามัญ  ประจำป 2560    สหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จำกัด       โดยมี 

พลเรือตรี อาคม   แตงออน    ประธานกรรมการดำเนินการ   คณะกรรมการฯ      และนายทหารชั้นผูใหญ           

รวมใหการตอนรับ  โดยชวงเชาจัดกิจกรรมบรรยาย  เรื่อง “กฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารงานสหกรณ”       

โดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ พันจาเอก ณฐกร แกวดี ประธานกรรมการเขตพื้นที่สหกรณสมาชิก ชุมนุมสหกรณ 

ออมทรัพยแหงประเทศไทย จำกัด ภาคตะวันออก   วัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับฟงการบรรยายไดรับความรู   

ความเขาใจ เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานและการดำเนินกิจการของสหกรณ ณ หอประชุม 

หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน จากนั้นชวงบายกิจกรรมมอบโลรางวัลสมาชิก   กรรมการ   และหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน จากนั้นชวงบายกิจกรรมมอบโลรางวัลสมาชิก   กรรมการ   และเจาหนาที่ดีเดน 

การประชุมใหญสามัญ ประจำป 2560 และพิธี รับ - สง หนาที่เมื่อวันที่ 21 พ.ย.60
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