
 ในหลวงรชักาลที ่๙ กบัสหกรณไ์ทย 
 

เริ่มต้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้ไม่นาน เราก็ต้องพบกับการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ คือ การสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชการที่ ๙ ของพวกเรา ในวันที่ ๑๓ ต.ค.๕๙ 
พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุด ด้วยพระปรีชาสามารถที่โดดเด่นและหลากหลาย
ด้าน พระราชกรณียกิจที่มากมาย พระราชจริยวัตรที่งดงาม ค าสอนนานัปการที่มีประโยชน์และมีคุณค่าต่อเรา
และแผ่นดินไทย ท าให้ปวงชนชาวไทยเคารพรักและเทิดทูนพระองค์ นอกจากคนไทยแล้วพระองค์ยังได้รับ        
การสรรเสริญจากผู้น าประเทศต่าง ๆ รวมถึงผู้น าองค์การที่มีความส าคัญระดับโลกด้วย  

ในด้านงานสหกรณ์ พระองค์ทรงเห็นความส าคัญของระบบสหกรณ์ โดยทรงส่งเสริมและ
สนับสนุนให้น ารูปแบบและวิธีการสหกรณ์ไปเผยแพร่ ปลูกฝัง ให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่โครงการ
พระราชด าริ เพ่ือให้เกิดการรวมกลุ่มของประชาชนบนพ้ืนฐานแห่ง "การช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน" เพราะพระองค์ทรงเห็นถึงพลังอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มของคนในกลุ่มเดียวกัน  ท าให้เกิด       
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมในกลุ่มให้มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้น และจากการส่งเสริมท าให้ เกิด 
การจดทะเบียนสหกรณ์ในโครงการพระราชด าริเป็นสหกรณ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น สหกรณ์การเกษตร 
หุบกะพง จ ากัด สหกรณ์โคนมหนองโพ จ ากัด และสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จ ากัด เป็นต้น  พระองค์ทรง
พระราชทานหลักการด าเนินชีวิตและทรงเป็นแบบอย่างให้แก่พวกเราอย่างมากมาย แต่จะขอยกตัวอย่างเพียง
เรื่องเดียว คือ เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง ที่หลายคนมักจะเข้าใจผิดว่าเศรษฐกิจพอเพียง คือ การประหยัด
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วนอกจากความประหยัด  เรายังต้องสามารถปรับตัวให้ เข้ากับ
สภาพแวดล้อม หรืออยู่รอดได้เป็นอย่างดีในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ นั่นจึงเป็นเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง สหกรณ์ถือเป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญในหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง คือ การรวมกลุ่มกันจะท าให้เกิดอ านาจการต่อรองในราคา คือ ถ้าซื้อปริมาณมากก็สามารถซื้อได้ใน
ราคาต่ า หรือถ้าขายในปริมาณมากก็จะลดปัญหาการกดราคาจากผู้ซื้อ ด้วยเหตุนี้ในประเทศไทยจึงมี 
การรวมกลุ่มกันเป็นจ านวนมาก ทั้งจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ได้จดทะเบียนแต่
ด าเนินการในรูปแบบสหกรณ์  

การสวรรคตของพระองค์น ามาซึ่งความเศร้าโศกอาลัยแก่เราทุกคน ซึ่งเป็นเรื่องที่ห้ามกันไม่ได้ 
แต่สิ่งที่เราและสหกรณ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยสามารถกระท า หรือ
ปฏิบัติได้เพ่ือทดแทนคุณของพระองค์ คือ การน าค าสอนของพระองค์มาเป็นหลักในการด าเนินชีวิต พัฒนา
ตนเองและสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง และมีความอยู่ดี กินดี ดั่งพระราชปณิธานของพระองค์ที่ทรงท า
มาให้เห็นอยู่ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ เพ่ือให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมทั้งประเทศมีความเข้มแข็ง และ
มั่นคง สามารถฟันฝ่าวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนทั่วโลกให้ผ่านพ้นไปได้    

 
 
 
 
 
 
 
 

http://brh.thaigov.net/brh-2011/content/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%A4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3-%E0%B8%AA%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A-%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1
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การรบัฝากเงนิ 

๑. สอ.นย.จ ากัดวงเงินรับฝากออมทรัพย์ และออมทรัพย์พิเศษสมาชิก ไม่เกินเดือนละ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
๒. สอ.นย.เปิดรับเงินฝากออมทรัพย์สินทวี ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๒.๕๐ ต่อปี ไม่จ ากัดวงเงินรับฝากต่อ

เดือน บัญชีสูงสุด ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

เปิดโครงการเงนิกูพ้ิเศษเพือ่การเคหะสงเคราะห์ 

๑. ระยะเวลาด าเนินโครงการตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๙ – ๓๑ มี.ค.๖๐ 
๒. วงเงินให้กู้ท้ังโครงการ จ านวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
๓. ให้กู้เพ่ือซื้อหรือไถ่ถอนบ้านพร้อมที่ดิน 
๔. พ้ืนที่ให้บริการ ๓ จังหวัด คือ  จังหวัดชลบุรี  จังหวัดระยอง  และจังหวัดจันทบุรี 
๕. ปิดให้กู้เม่ือครบก าหนดระยะเวลาโครงการ หรือเมื่อเงินให้กู้หมดลง 

 
 
 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ของ สอ.นย. ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๕๙ ที่ผ่านมา มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

จ านวนสมาชกิ 
สมาชิกสามัญ 9,388 ราย 
สมาชิกสมทบ    2,725 ราย 

รวม 12,113 ราย 
   

ฐานะการเงินและผลการด าเนนิงาน 
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม 4,793,288,472.21 บาท 
เงินรับฝาก 3,342,862,592.50 บาท 
ทุนเรือนหุ้น 1,529,086,990.00 บาท 
ทุนส ารอง 275,056,728.55 บาท 
ทุนสะสมอ่ืน 44,236,307.08 บาท 
ก าไรสุทธิประจ าเดือน ก.ย.59 21,089,173.44 บาท 
ก าไรสะสม ต.ค.58 – ก.ย.59 219,166,460.42 บาท 
ทุนด าเนินงาน 5,419,331,112.97 บาท 
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 สมาชิกสามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของ สอ.นย. และติดตามข้อมูลข่าวสารจาก สอ.นย. 
เพ่ิมเติมได้ที่............  

เวบ็ไซต ์ :  http://www.thaimarinecoop.com   

Line ID  :  @chh4689l   หรือ  
 

เฟสบุ๊ค  :  https://www.facebook.com/marinecoop1 

อีเมล :  marinecoop@gmail.com 

โทรศัพท ์: ๐ – ๓๘๓๐ – ๘๓๐๙  ภายใน ทร. ๖๑๐๔๗ – ๘  โทรสาร  กดหมายเลขภายใน ๒๑ หรือ ๒๒ 

มือถือ :  สินเชื่อ ๐๖ – ๒๘๕๑ – ๒๗๐๔  ทะเบียนหุน้ ๐๖ – ๒๘๕๑ – ๒๗๐๕  ธรุการ ๐๘ – ๖๓๖๗ – ๑๑๙๑                 

                        

                 

 


