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 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 54 และขอบังคับสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน 
จํากัด พ.ศ.2550 หมวด 6 ขอ 52 ไดกําหนดในสวนที่เกี่ยวของโดยสรุปวา ใหคณะกรรมการดําเนินการ 
เรียกประชุมใหญสามัญปละหน่ึงคร้ังภายใน 150 วัน นับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ  
 คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 23 ประจําป 2560 ไดบริหารกิจการสหกรณมาครบรอบ 1 ป 
ผูสอบบัญชีสหกรณ ไดตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 
เสร็จเรียบรอยแลว  จึงไดกําหนดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป 2560 ในวันนี้ เพ่ือรายงานกิจการ  
แถลงผลการดําเนินงานในรอบปใหสมาชิกไดรับทราบ และพิจารณาใหความเห็นชอบในเร่ืองตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินกิจการของสหกรณ 
 ขอขอบคุณสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการและฝายจัดการ ที่ไดรวมแรงรวมใจปฏิบัติหนาที่
และบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความซ่ือสัตย สุจริต โปรงใส ภายใตอุดมการณและหลักการ 
ของสหกรณ ทําใหสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด ประสบความสําเร็จ บรรลุเปาหมายท่ี ไดวางแผนไว 
ทุกประการ  
 
ะเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี เปนตน 
ที่ประชุมฯ   รับทราบ 
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 ตามที่สหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด จัดการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2559 เมื่อวันที่ 
22 พฤศจิกายน 2559 ณ หองหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน นั้น  
 สหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด ไดสงหนังสือ ที่ สอ.2386/2559 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2559 
เร่ือง การรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2559 พรอมรางรายงานการประชุมใหญสามัญ
ประจําป  2559 ถึง ผูแทนสมาชิกที่ เขารวมประชุมเ ม่ือวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เ พ่ือพิจารณา  
หากไมถูกตองหรือตองการแกไขประการใด ใหแจงสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด ภายใน 30 วัน  
นับจากวันที่ลงนามในหนังสือ และเม่ือพนกําหนดเวลา หากมิไดแกไขประการใด จะถือวาผูแทนสมาชิกไดรับรอง
รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2559 
 เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาว ปรากฏวาไมมีผูแทนสมาชิกขอแกไขแตประการใด จึงถือวาผูแทน
สมาชิกไดรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2559 
 
พระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี เปนตน 
ที่ประชุมฯ   รับทราบ 
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รายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2559  
สหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด 

ปท่ี 22 
 เมื่อวันอังคารท่ี 22 พฤศจิกายน 2559  

ณ หองหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน 
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ประจําป 2559 มอบของท่ีระลึกแกผูสนับสนุนการดําเนินกิจการของ สอ.นย.และเรียนเชิญเปดการประชุมใหญ
สามัญ ประจําป 2559 ตามลําดับ  
รอง ผบ.นย. (พล.ร.ต.เกรียงเดช   รัตนปญญากุล)  มอบรางวัลใหแกสมาชิกดีเดน กรรมการดีเดน และ
เจาหนาที่ดีเดน ประจําป 2559 มอบของท่ีระลึกแกผูสนับสนุนการดําเนินกิจการของ สอ.นย.และกลาวเปด 
การประชุมใหญสามัญ ประจําป 2559 
เลขานุการฯ (น.อ.กิตติคุณ   นาคสุก)  รายงานตอที่ประชุมวา การประชุมใหญสามัญประจําปครั้งนี้ 
เปนการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2559 นับเปนปที่ 22 สมาชิก ณ วันสิ้นปทางบัญชี 30 ก.ย.59 รวมทั้งสิ้น 
12,113 คน แยกเปน สมาชิกสามัญ 9,388 คน และสมาชิกสมทบ 2,725 คน 
 ตามขอบังคับ สอ.นย.พ.ศ.2550  หมวด 6 ขอ 54, 55 และ 59  การประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิก 
กรณีที่สหกรณฯ มีสมาชิกเกินกวา 500 คน อาจประชุมใหญโดยผูแทนสมาชิกก็ได แตจํานวนผูแทนสมาชิก 
จะมีนอยกวา 100 คน ไมได จํานวนผูแทนสมาชิกใชอัตราสวนจํานวนสมาชิก 50 คน ตอผูแทนสมาชิก 1 คน 
และตองมีผูแทนสมาชิกมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูแทนสมาชิกทั้งหมด หรือไมนอยกวา 100 คน 
จึงจะเปนองคประชุม 
 สําหรับการประชุมในวันนี้ คณะกรรมการ 15 คน มาประชุม 15 คน ผูแทนสมาชิก 200 คน  
มาประชุม 179 คน ไมมาประชุม 21 คน ผูแทนสมาชิกมาประชุมเกินกวากึ่งหนึ่ง จึงนับวาเปนองคประชุม 
 นอกจากนี้ มีผูเขารวมประชุมคือ ที่ปรึกษา 1 คน คณะผูสอบบัญชี 2 คน ผูตรวจสอบกิจการ 1 คน 
เจาหนาที่จากสํานักงานสหกรณจังหวัดชลบุรี 2 คน เจาหนาที่จากสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณชลบุรี 1 คน 
เจาหนาที่ฝายจัดการ 34 คน และผูรับเชิญ 23 คน การประชุมในวันนี้มีทั้งหมด 5 ระเบียบวาระ (กลาวระเบียบ
วาระการประชุม) 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องทีป่ระธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบ 
ประธานฯ (พล.ร.ต.อาคม   แตงออน) แจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 54  
และขอบังคับสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด พ.ศ.2550 หมวด 6 ขอ 52 ไดกําหนดในสวนที่เกี่ยวของ 
โดยสรุปวา ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมใหญสามัญปละหนึ่งครั้งภายใน 150 วัน นับแตวันสิ้นป 
ทางบัญชีของสหกรณ  
 คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 22 ประจําป 2559 ไดบริหารกิจการสหกรณมาครบรอบ 1 ป  
ผูสอบบัญชีสหกรณไดตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 
เสร็จเรียบรอยแลว  จึงไดกําหนดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป 2559 ในวันนี้ เพ่ือรายงานกิจการ  
แถลงผลการดําเนินงานในรอบปใหสมาชิกไดรับทราบ และพิจารณาใหความเห็นชอบในเร่ืองตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินกิจการของสหกรณ  
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 ขอขอบคุณสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการฯ และฝายจัดการฯ ที่ไดรวมแรงรวมใจปฏิบัติหนาที่
และบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ ดวยความซ่ือสัตย สุจริต โปรงใส ภายใตอุดมการณและหลักการ 
ของสหกรณ ทําใหสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด ประสบความสําเร็จ บรรลุเปาหมายท่ี ไดวางแผนไว 
ทุกประการ 
ที่ประชุมฯ  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับทราบการรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2558 
เลขานุการฯ  (น.อ.กิตติคุณ   นาคสุก)  รายงานตอที่ประชุมวา ตามที่สหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด 
จัดการประชุมใหญ สามัญประจําป 2558 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ณ หองหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค 
หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน นั้น สหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด ไดสงหนังสือ ที่ สอ.1737/2558 ลงวันที่ 
16 ธันวาคม 2558 เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมใหญ  สามัญประจําป 2558 พรอมรางรายงาน 
การประชุมใหญ สามัญประจําป 2558 ถึงผูแทนสมาชิกที่เขารวมประชุมเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558  
เพ่ือพิจารณา หากไมถูกตองหรือตองการแกไขประการใด ใหแจงสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด ภายใน 
30 วัน นับจากวันที่ลงนามในหนังสือ และเม่ือพนกําหนดเวลา หากมิไดแกไขประการใด จะถือวาผูแทนสมาชิก
ไดรับรองรายงานการประชุมใหญ สามัญประจําป 2558 ซึ่งเมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาว ปรากฏวาไมมีผูแทนสมาชิก
ขอแกไขแตประการใด จึงถือวาผูแทนสมาชิกไดรับรองรายงานการประชุมใหญ สามัญประจําป 2558 
ที่ประชุมฯ  รับทราบการรับรองรายงานการประชุมใหญ สามัญประจําป 2558 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3.1   เรื่องรับทราบสถานภาพสมาชิกและผลการดําเนินงาน ประจําป 2559 
ผูจัดการฯ  (น.อ.วิชชา   พรหมคีรี)  รายงานตอที่ประชุมวา สถานภาพสมาชิกและผลการดําเนินงาน ประจําป 
2559 ดังนี้ 
 

1. จํานวนสมาชิก 
   จํานวนสมาชิกยกมา 1 ต.ค.58   12,013 คน 
 บวก รับสมัครเพ่ิมระหวางป      375 คน 
   รวมยอดสมาชิก  12,388 คน 
 หัก  สมาชิกลาออกระหวางป         228 คน 
   สมาชิกถึงแกกรรม 35 คน 
   ขาดและถูกใหออกจากการเปนสมาชิกภาพ        12 คน 
   คงเหลือสมาชิก ณ 30 ก.ย.59 12,113 คน 
 ในป 2559 สหกรณฯ มีสมาชิกท้ังสิ้น 12,113 คน แยกเปนสมาชิกสามัญ จํานวน 9,388 คน และ
สมาชิกสมทบ จํานวน 2,725 คน สมาชิกเพ่ิมข้ึนจากป 2558 จํานวน 100 คน 

2. ทุนดําเนินงาน  
2.1 ทุนเรือนหุน 1,529,086,990.00 บาท 
2.2 ทุนสํารอง 275,056,728.55 บาท 

2.3 ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอ่ืน ๆ 44,236,307.08 บาท 
2.4 เงินรับฝาก 3,342,862,592.50 บาท 
2.5 เงินคางจาย 1,983,172.66 บาท 
2.6 เงินประกัน และสํารองบําเหน็จเจาหนาที่ 6,938,861.76 บาท 
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2.7 กําไรสุทธิ ประจําป 2559 รอการจัดสรร   219,166,460.42 บาท 
 สิ้นป 2559  มีทุนดําเนินงานทั้งสิ้น 5,419,331,112.42 บาท 
 หัก  ทุนดําเนินงาน เมื่อสิ้นป 2558 4,854,011,750.01 บาท 
 สหกรณฯ  มีทุนดําเนินงานสูงกวาปกอน    565,319,362.96 บาท 

3. รายได ในป 2559 
3.1 ดอกเบ้ียรับเงินใหกูแกสมาชิก 347,897,479.02 บาท 
3.2 ดอกเบ้ียรับจากเงินฝาก 10,409,414.05 บาท 
3.3 รายไดจากการลงทุน 6,873,561.25 บาท 
3.4 คาธรรมเนียมแรกเขา 19,200.00 บาท 
3.5 รายไดอ่ืน        91,808.62 บาท 

รวมรายได  365,291,462.94 บาท 
4. รายจาย ในป 2559  

4.1 ดอกเบ้ียจายเงินรับฝาก  130,085,199.06 บาท 
4.2 ดอกเบ้ียจายเงินกูยืม 1,016,992.55 บาท 
4.3 เงินเดือน และสวัสดิการเจาหนาที่ 7,065,500.00 บาท 
4.4 คาตอบแทน 1,777,137.75 บาท 
4.5 คาใชสอย 3,445,510.06 บาท 
4.6 คาวัสดุ 360,376.47 บาท 
4.7 คาสาธารณูปโภค 360,438.70 บาท 
4.8 บําเหน็จเจาหนาที่ 856,370.00 บาท 
4.9 คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก 135,800.00 บาท 
4.10 หน้ีสงสัยจะสูญ   55,239.32 บาท 
4.11 คาเส่ือมราคา 417,226.60 บาท 
4.12 คาตัดจายสิทธิการใชประโยชน      549,212.01 บาท 
 รวมรายจาย 146,125,002.52 บาท 

5. กําไรสุทธิ 
 คาตัดจายสิทธิการใชประโยชน  549,212.01 บาท 
 สหกรณฯ มีกําไรสุทธิสิ้นป 2559 219,116,460.42 บาท 
 กําไรสุทธิเมื่อส้ินป 2558 201,687,223.43 บาท 
 สหกรณฯ มีกําไรสุทธิสูงกวาปกอน   17,429,236.99 บาท 
 6. การใหบริการสมาชิก 
 6.1 ดานเงินรับฝาก 
 เงินรับฝาก ณ 30 ก.ย.59 3,342,862,592.50 บาท 
 เงินรับฝากยกมา 1 ต.ค.58 2,905,666,841.70 บาท 
 เงินรับฝากเพ่ิมข้ึน    437,195,750.80 บาท 
 6.2 ดานเงินใหกูยืม 
 ยอดยกมา 1 ต.ค.58 4,475,541,521.26 บาท 
 บวก กูระหวางป 1,813,434,998.49 บาท 
 หัก ชําระระหวางป 1,495,680,841.54 บาท 

 ยอดยกไป 30 ก.ย.59 4,793,295,678.21 บาท 
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 7. การดําเนินงานท่ัวไป  
 7.1 การศึกษาอบรมและพัฒนาบุคลากร 
  ในป 2559 สหกรณฯ ไดจัดสงคณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่ เขารับการศึกษา
อบรมสัมมนาตามโครงการท่ีชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย  จํากัด จํานวน 2 ครั้ง รวม 2 คน 
เขารวมอบรมสัมมนาตามที่โครงการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จํานวน 1 คร้ัง รวม 1 คน เขารวม
สังเกตการณและศึกษาการประชุมใหญชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด จํานวน 2 คน เขารวม
ประชุมและสังเกตการณการประชุมใหญของชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด จํานวน 2 คน เขารวมการประชุมใหญ
สามัญประจําปของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จํานวน 1 คน เขารวมประชุมกับชมรมสหกรณ  
ภาคตะวันออก จํานวน 2 คน เขารวมอบรมสัมมนากับสหกรณจังหวัดสระบุรีและพ้ืนที่ใกลเคียง จํานวน 2 ครั้ง 
รวม 2 คน เขารวมสัมมนากับสันนิบาติสหกรณจังหวัดชลบุรี จํานวน 2 คน เขารวมอบรมการยิงปนพกเบื้องตน
ของชมรมยิงปนนาวีสัตหีบ จํานวน 2 คน นอกจากนี้ คณะกรรมการดําเนินการฯ เจาหนาที่และสมาชิกได
เดินทางไปศึกษาดูงานท่ีสหกรณออมทรัพยอนามัยสุรินทร จํากัด และสหกรณออมทรัพยครูสุรินทร จํากัด 
จํานวน 22 คน เขารวมสัมมนาเครือขาย 7 สหกรณในกองทัพเรือ จํานวน 20 คน 

7.2 การประชาสัมพันธ  
7.2.1 เผยแพรขาวสารผานทางวารสารนาวิกโยธินเปนประจําทุกเดือน 
7.2.2 จัดสงเอกสารและแผนพับ พรอมรายงานการประชุมประจําเดือนไปยังหนวยตาง ๆ 

ทุกเดือน อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
7.2.3 เผยแพรขาวสารในการประชุมประจําเดือนของสวัสดิการภายใน นย. ทุกเดือน 
7.2.4 ออกหนวยบริการเคลื่อนที่เพ่ือใหบริการสมาชิกที่ รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พร. 

เปนประจําทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง  
7.2.5 ประชาสัมพันธผานใบเสร็จรับเงิน 
7.2.6 ประชาสัมพันธผานหอกระจายขาวลานมะรีน วิทยุชุมชน และเคเบิ้ลทีวีในพ้ืนที่สัตหีบ 
7.2.7 ประชาสัมพันธผานโทรศัพทมือถือในรูปแบบขอความ (SMS) 
7.2.8 ประชาสัมพันธผานปายไวนิล 
7.2.9 ประชาสัมพันธผานหนังสือคูมือสมาชิก 
7.2.10 ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานระบบ Line@ 
7.2.11 บริการขอมูลประจําตัวสมาชิกผานเครื่องประชาสัมพันธ   
7.2.12 บริการขอมูลผานเว็บไซต  www.thaimarinecoop.com และ facebook สหกรณ 

https://www.facebook.com/marinecoop1 
  7.3 คณะกรรมการดําเนินการ  ไดดําเนินการเก่ียวกับเงินรับฝากและแผนการดําเนินงาน ดังนี้ 
   7.3.1 เงินรับฝาก 
     7.3.1.1 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยระหวางสหกรณจากรอยละ 3.75 ตอป 
เปนรอยละ 2.75 ตอป ตั้งแต 1 ส.ค.59  
     7.3.1.2 ปดรับเงินฝากโครงการเงินฝากออมทรัพยพิเศษเพ่ิมพูน 1 และกําหนด
เงื่อนไขและดอกเบ้ียเงินรับฝากโครงการเงินฝากออมทรัพยพิเศษเพ่ิมพูน 2 และ 3 ตั้งแต 1 ส.ค.59 ดังนี้ 
      7.3.1.2.1 โครงการเงินฝากออมทรัพยพิเศษเพ่ิมพูน 2 รับฝากจากบัญชี 
ออมทรัพยพิเศษเพ่ิมพูน 2 ที่ครบกําหนด ขั้นต่ํา 100,000.00 บาท รับฝากเงินจากบัญชีออมทรัพยพิเศษ
เพ่ิมพูน 3 ที่ครบกําหนด ขั้นต่ํา 500,000.00 บาท จํานวนเงินสูงสุดตอบัญชี 10,000,000.00 บาท อัตราดอกเบ้ีย
ครบกําหนดรอยละ 4.00 ตอป อัตราดอกเบ้ียถอนกอนครบกําหนดรอยละ 1.50 ตอป  
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      7.3.1.2.2 โครงการเงินฝากออมทรัพยพิเศษเพ่ิมพูน 3  รับฝากเงินจากบัญชี
ออมทรัพยพิเศษเพ่ิมพูน 3 ที่ครบกําหนด ขั้นต่ํา 100,000.00 บาท จํานวนเงินสูงสุดตอบัญชี 10,000,000.00 บาท
อัตราดอกเบ้ียครบกําหนดรอยละ 4.25 ตอป อัตราดอกเบ้ียถอนกอนครบกําหนดรอยละ 1.75 ตอป 
      7.3.1.2.3 ปรับลดเงินรับฝากออมทรัพยและออมทรัพยพิเศษจากสมาชิก 
จาก 500,000.00 บาท ตอบัญชี/เดือน เปน 100,000.00 บาท ตอบัญชี/เดือน ตั้งแต 1 ต.ค.59 
      7.3.1.2.4 เปดเงินรับฝากออมทรัพยสินทวี จํานวนเงินฝากสูงสุดตอบัญชี 
ไมเกิน 10,000,000.00 บาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 2.50 ตอป ตั้งแต 1 ต.ค.59 
   7.3.2 การบริหารงานและการระดมทุนจากภายนอก 
     7.3.2.1 ขยายวงเงินกูยืมกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) จากเดิม จํานวน
24,000,000.00 บาท เปนจํานวน 26,500,000.00 บาท 
     7.3.2.2 ขยายวงเงินกูยืมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) จากเดิม จํานวน 
77,900,000.00 บาท เปนจํานวน 87,400,000.00 บาท 
     7.3.2.3 เปดวงเงินกูยืมระยะสั้นประเภทตั๋วสัญญาใชเงินกับธนาคารทหารไทย จํากัด 
(มหาชน) จํานวน 27,000,000.00 บาท  
     7.3.2.4 เปดวงเงินกูยืมระยะสั้นประเภทตั๋วสัญญาใชเงินกับธนาคารแลนดแอนดเฮาส 
จํากัด (มหาชน) จํานวน 70,000,000.00 บาท  
     7.3.2.5 เปดวงเงินกูยืมระยะส้ันประเภทตั๋วสัญญาใชเงินกับธนาคารธนชาต จํากัด 
(มหาชน) จํานวน 180,000,000.00 บาท  
     7.3.2.6 เปดวงเงินกูยืมระยะสั้นประเภทตั๋วสัญญาใชเงินกับธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณการเกษตร จํานวน 300,000,000.00 บาท  
   7.3.3 การปรับปรุง แกไข กําหนดเพ่ิมขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ ดังนี้ 
     7.3.3.1 ขอบังคับฯ พ.ศ.2550 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 
     7.3.3.2 ระเบียบฯ วาดวยการยืมเงินทดรองจาย พ.ศ.2559 
     7.3.3.3 ระเบียบฯ วาดวยการใชหองประชุม พ.ศ.2559 
     7.3.3.4 ประกาศฯ เรื่องอํานวยความสะดวกในการติดตอทําธุรกรรมใหแกสมาชิก
ผูสูงอายุและบุคคลท่ัวไปผูสูงอายุ 
     7.3.3.5 ประกาศฯ เรื่องขอใหสมาชิกจัดทําหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนตามแบบ
หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชน 
     7.3.3.6 ประกาศฯ เรื่องตออายุโครงการเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษเพ่ิมพูน 1, 2 และ 3 
     7.3.3.7 ประกาศฯ เร่ืองแกไขวันครบกําหนดโครงการเงินฝากออมทรัพยพิเศษ
เพ่ิมพูน 2 และ 3 
     7.3.3.8 ประกาศฯ เรื่องกําหนดอัตราดอกเบ้ียและเงื่อนไขการรับฝากเงินออมทรัพย
พิเศษเพ่ิมพูน 2 และ 3 
     7.3.3.9 ประกาศฯ เร่ืองกําหนดวงเงินฝากออมทรัพยและออมทรัพยพิเศษจาก
สมาชิก และสหกรณอ่ืน 
     7.3.3.10 ประกาศฯ เรื่องกําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยระหวางสหกรณ 
     7.3.3.11 ประกาศฯ เรื่องเปดเงินรับฝากออมทรัพยสินทวี 
     7.3.3.12 ประกาศฯ เรื่องเปดโครงการเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห ประจําป 
2559 ครั้งที่ 2 
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     7.3.3.13 ประกาศฯ เรื่องเปดโครงการเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห ประจําป 
2560 ครั้งที่ 1 
     7.3.3.14 ระเบียบฯ วาดวยสวัสดิการเจาหนาที่ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558 
     7.3.3.15 ระเบียบฯ วาดวยสวัสดิการของขวัญปใหมสมาชิก (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 
     7.3.3.16 ระเบียบฯ วาดวยการใชทุนสวัสดิการเพ่ือสงเคราะหกรณีสมาชิกเสียชีวิต
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559  
  7.4 คณะกรรมการบริหารทั่วไป 
   พิจารณาปรับปรุงแกไขและกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิก สวัสดิการสําหรับ
เจาหนาที่ และพิจารณากําหนดประกาศเร่ืองอํานวยความสะดวกในการติดตอทําธุรกรรมใหแกสมาชิกผูสูงอายุ
และบุคคลท่ัวไปผูสูงอายุ 
  7.5 คณะกรรมการเงินกู 
   7.5.1 พิจารณาอนุมัติเงินใหกูสามัญ จํานวน 1,726 ราย เปนเงิน 1,617,836,341.00 บาท 
   7.5.2 พิจารณาอนุมัติเงินใหกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห จํานวน 6 ราย เปนเงิน 
7,476,962.00 บาท 
  7.6 คณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ 
   7.6.1 พิจารณาทบทวนและปรับปรุงการดําเนินงานของสหกรณตามแผนกลยุทธ ประจําป 
2559 
   7.6.2 พิจารณาการดําเนินงานของสหกรณฯ เปรียบเทียบกับประมาณการรายได – รายจาย 
ประจําป 2559 
   7.6.3 พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2559 
   7.6.4 พิจารณาประมาณการรายได – รายจาย ประจําป 2560 
  7.7 คณะกรรมการการลงทุน 
   พิจารณาหาแนวทางในการนําเงินไปลงทุนตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 และตาม
ประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ พ.ศ.2558 โดยพิจารณาถึงสภาพคลอง ความเสี่ยงของ
แหลงลงทุน รวมถึงผลตอบแทนที่ไดรับ และพิจารณาหาแหลงเงินทุนของสหกรณเพ่ือสํารองสภาพคลองของ
สหกรณ 
  7.8 คณะกรรมการวิจัยและพัฒนา  
   พิจารณาการจัดทําโครงการปรับประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สอ.นย.
สู เกณฑ CQA (Cooperative Quality Award) จัดทําคูมือการดําเนินงานการมอบทุนสวัสดิการเพ่ือสงเสริม
การศึกษาบุตรสมาชิก ปรับปรุงแบบฟอรมหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนของสมาชิก พัฒนาชองทางการใหบริการ
ขอมูลขาวสารแกสมาชิกผานทาง Line@ รวมทั้งเปดสัญญาณอินเตอรเน็ตไรสาย สอ.นย. (Free Wifi)  
เพ่ือใหบริการแกสมาชิก 
 8. คณะผูเยี่ยมชม ศึกษาและดูงาน สอ.นย. 
  8.1 เมื่อวันที่ 16 ต.ค.59 สหกรณออมทรัพยครูนนทบุรี จํากัด จํานวน 8 คน  
  8.2 เมื่อวันที่ 22 เม.ย.59 สหกรณออมทรัพยครูปราจีนบุรี จํากัด จํานวน 80 คน 
  8.3 เมื่อวันที่ 13 พ.ค.59 สหกรณออมทรัพยผูผลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (ประเทศไทย) 
จํากัด จํานวน 20 คน   
 9. การจัดอบรมสัมมนาโดย สอ.นย. 
  9.1 เมื่อวันที่ 24 พ.ย.58 โครงการสรางความรูสึกเปนเจาของ หัวขอเรื่อง สิทธิ หนาที่ และบทบาท
ของสมาชิกสหกรณ จํานวน 164 คน  
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  9.2 เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.59 โครงการสัมมนาคณะกรรมการสหกรณ จํานวน 28 คน 
  9.3 โครงการประชาสัมพันธเชิงรุก  
   9.3.1 เมื่อวันที่ 16 ก.พ.59 หลักสูตรนักเรียนจา นย. จํานวน 151 คน  
   9.3.2 เมื่อวันที่ 24 ก.พ.59 หลักสูตรชั้นนายนาวา นย. จํานวน 30 คน  
   9.3.3 เมื่อวันที่ 7 มี.ค.59 หลักสูตรอาชีพเพ่ือเลื่อนฐานะชั้นพันจาเอก นย. จํานวน 75 คน 
   9.3.4 เมื่อวันที่ 14 ก.ย.59 หลักสูตรชั้นนายเรือ นย. จํานวน 33 คน 
  9.4 เมื่อวันที่ 17 – 18 พ.ค.59 โครงการสงเสริมความรูเกี่ยวกับสหกรณ กิจกรรม สอ.นย. 
พบสมาชิก ณ กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน จังหวัดนราธิวาส จํานวน 98 คน 
  9.5 โครงการสงเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
   9.5.1 เมื่อวันที่ 15 มิ .ย .59 กิจกรรมอบรมอาชีพเสริม  หลักสูตรการทําขนมนามะ
ช็อกโกแลต ณ หองประชุม สอ.นย.จํานวน 48 คน  
   9.5.2 เมื่อวันที่ 12 ก.ค.59 กิจกรรมการปลูกฝงแนวความคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
จํานวน 42 คน  
 10. โครงการสงเสริมการออม 
  10.1 เมื่อวันที่ 30 ต.ค.58 กิจกรรมเนื่องในวันออมแหงชาติ มอบกระเปาเปนของที่ระลึกใหแก
สมาชิกท่ีมาฝากเงินกับ สอ.นย. 
  10.2 เมื่อวันที่ 9 ม.ค.59 กิจกรรมเน่ืองในวันเด็กแหงชาติ มอบกระเปาเป เปนของที่ระลึก ใหแก
สมาชิกท่ีฝากเงินกับ สอ.นย.ซึ่งนําเด็ก – เยาวชนมาดวย 
  10.3 เมื่อวันที่ 26 ก.พ.58 กิจกรรมเน่ืองในวันสหกรณแหงชาติ มอบหมอนผาหมเปนของที่ระลึก
ใหแกสมาชิกท่ีเปดบัญชีใหม 
 11. โครงการเพ่ือชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอม 
   เมื่อวันที่ 10 ส.ค.59 กิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและการอนุรักษธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติ  
12 สิงหามหาราชินี โดยรวมกันปลูกตนไมบริเวณพ้ืนที่อางเก็บน้ํา พัน.รนบ.พล.นย. จํานวน 150 คน   
 12. ผลงานที่ไดรับ 
  12.1 เมื่อวันที่ 26 ก.พ.59 รางวัลสหกรณดีเดนเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ป สหกรณไทย 
จากสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย  
  12.2 เมื่อวันที่ 23 ก.พ.59 รางวัลผานเกณฑการประเมินหลักธรรมาภิบาลของสหกรณป 2558 
ระดับดีมาก คะแนนประเมินมากกวารอยละเกาสิบหกข้ึนไป จากสหกรณจังหวัดชลบุรี  
  12.3 เมื่อวันที่ 23 ก.พ.59 รางวัลดานการบริหารจัดการองคกรดีเดนป 2558 จากสหกรณ
จังหวัดชลบุรี  
 13. ใชทุนขยายกิจการ  จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เปนเงิน 6,000.00 บาท 
 14. ใชทุนสาธารณประโยชน เปนเงิน 1,235,489.00 บาท  
 15. ใชทุนสวัสดิการเพ่ือสงเคราะหกรณีสมาชิกเสียชวีิต จํานวน 33 ราย เปนเงิน 2,935,000.00 บาท 
 16. ใชทุนสวัสดิการเพ่ือสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก จํานวน 513 ทุน เปนเงิน 1,372,000.00 บาท 
 17. ใชทุนสวัสดิการสงเคราะหผูประสบภัยพิบัติ จํานวน 3 ราย เปนเงิน 12,000.00 บาท 
 18. ใชทุนสวัสดิการเพื่อบําเหน็จสมาชิก จํานวน 118 ราย เปนเงิน 232,500.00 บาท 
 19. ใชทุนสวัสดิการคารักษาพยาบาลสมาชิก จํานวน 136 ราย เปนเงิน 157,200.00 บาท 
 20. ใชทุนสวัสดิการเพ่ือรับขวัญทายาทใหมของสมาชิก จํานวน 141 ราย เปนเงิน 213,000.00 บาท 
 21. ใชทุนสวัสดิการกรณีบุคคลในครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต จํานวน 212 ราย เปนเงิน 438,508.00 บาท 
 22. ใชทุนสวัสดิการสําหรับสมาชิกสมทบเสียชีวิต จํานวน 5 ราย เปนเงิน 8,000.00 บาท 
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 23. ใชทุนสวัสดิการเงินเยี่ยมสมาชิกที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน จํานวน 3 ราย 
เปนเงิน 6,000.00 บาท 
 24. ใชทุนสวัสดิการเงินสงเคราะหเพื่อการดํารงชีพแกสมาชิกที่ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงสูญเสียอวัยวะ 
จํานวน 2 ราย เปนเงิน 60,000.00 บาท 
 25. ใชทุนสวัสดิการเงินสงเคราะหชวยเหลือผูค้ําประกันเงินกูสามัญ จํานวน 13 ราย เปนเงิน 
292,400.00 บาท 
 26. ใชทุนสวัสดิการของขวัญปใหมสมาชิก จํานวน 9,217 ราย เปนเงิน 1,843,400.00 บาท 
  การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ ประจําป 2559 นั้น ไดนําแผนกลยุทธ จํานวน 18 แผนงาน 28 
โครงการ ซึ่งแตละโครงการมีกิจกรรมยอยอีกหลายกิจกรรมไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ
และประโยชนสูงสุดกับสมาชิก รายละเอียดตามเอกสารรายงานกิจการ ประจําป 2559 หนาที่ 54 
ที่ประชุมฯ  รับทราบสถานภาพสมาชิก และผลการดําเนินงาน ประจําป 2559  
ระเบียบวาระท่ี 3.2   เรื่องรับทราบการรายงานของคณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
ประธานผูตรวจสอบกิจการ (นางสาวศิริวรรณ กัญญาคํา) รายงานตอที่ประชุมวา ตามมติที่ประชุมใหญสามัญ
ประจําป 2558 เมื่อ 24 พ.ย.58 ที่ประชุมฯ เห็นชอบเลือกตั้งเปนผูตรวจสอบกิจการ สอ.นย. สําหรับปบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย.59 จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจําปโดยสรุปดังนี้ 
 1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
  1.1 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ 
  1.2 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 
  1.3 เพ่ือตรวจสอบการดําเนินงานอ่ืน ๆ ของสหกรณ 
 2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
  2.1 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
  2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณ 
  2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม  
  2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณท่ีกําหนดไว 
 3. ผลการตรวจสอบ 
  3.1 ผลการดําเนินงาน 
    3.1.1 สมาชิกยกมาตนป 12,013 คน เพ่ิมระหวางป 375 คน ลดลงระหวางป 275 คน คงเหลือ 
สมาชิก ณ วันสิ้นป 12,113 คน แยกเปน สมาชิกสามัญ 9,388 คน และสมาชิกสมทบ 2,725 คน 
    3.1.2 ทุนดําเนินงาน ณ วันตนป 4,854,011,750.01 บาท เพ่ิมขึ้นระหวางป 565,319,362.96 
บาท ณ วันสิ้นป มีทุนดําเนินงาน 5,419,331,112.97 บาท เพ่ิมข้ึนจากปกอนรอยละ 11.65 
    3.1.3 การดําเนินงานในรอบป มีรายไดท้ังสิ้น 365,291,462.94 บาท คาใชจายรวมท้ังสิ้น 
146,125,002.52 บาท กําไรสุทธิประจําป 219,166,460.42 บาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 17,479,236.99 บาท 
หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 8.67 
  3.2 การบริหารงานทั่วไป สหกรณจัดโครงสรางองคกรและการแบงแยกหนาที่เปนไปโดย
เหมาะสม ไดกําหนดระเบียบตาง ๆ ขึ้นถือใชเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานครบถวน เหมาะสมกับธุรกิจของ
สหกรณ การดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และมติที่ประชุมของคณะกรรมการดําเนินการ 
  3.3 ดานบัญชี สหกรณใชระบบบัญชีเปนไปตามแบบท่ีทางราชการกําหนด การจัดทําบัญชี
เรียบรอยมีเอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชีครบถวน ไดนําโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอรมาใชใน 
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การปฏิบัติงานอยางเปนระบบ มีการจัดทําบัญชี  ทะเบียน รายงานทางการเงิน และรายงานอ่ืนไดอยางถูกตอง
ครบถวน สามารถนําขอมูลไปใชในการบริหารงานไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 
  3.4 ดานการเงิน ณ วันสิ้นป สหกรณมีเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 156,577,185.72 
บาท และเงินฝากสหกรณอ่ืน 287,023,675.76 บาท การรับ – จาย และเก็บรักษาเงินสดเปนไปตามท่ีระเบียบ
กําหนด รายจายตาง ๆ ของสหกรณไดจายไปเพ่ือกิจการของสหกรณ  
  3.5 ดานสินเชื่อ ระหวางปจายเงินกูรวมทั้งสิ้น 7,283 สัญญา เปนเงิน 1,780,686,348.00 บาท
เพ่ิมข้ึนจากปกอน 383,262,412.00 บาท การจายเงินกูใหแกสมาชิกแตละรายมีหลักฐานสัญญาการเปนหนี้  
และหนังสือการคํ้าประกันครบถวน มีรายไดดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู 347,897,479.02 บาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 
17,204,743.73 บาท หรือรอยละ 5.20  ลูกหนี้เงินใหกูคงเหลือ ณ วันสิ้นป รวมทั้งสิ้น 9,763 สัญญา เปนเงิน
4,793,295,678.21 บาท 
  3.6 ดานเงินลงทุน  ระหวางปนําเงินไปลงทุนในหุนกู 40,000,000.00 บาท การลงทุนดังกลาว
เปนไปตาม พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 62 (7) และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ 
เรื่อง ขอกําหนดการฝาก หรือลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ  ซึ่ง ณ วันสิ้นป สหกรณมีเงินลงทุนคงเหลือทั้งสิ้น 
173,826,000.00 บาท  
  3.7 ดานการกูยืมเงิน สหกรณไดอนุมัติรับวงเงินกูยืมหรือค้ําประกัน ประจําป 2559 จํานวน 
1,592,000,000.00 บาท ระหวางปสหกรณออกตั๋วสัญญาใชเงิน 120,900,000.00 บาท เงินเบิกเกินบัญชี 
5,000,000.00 บาท และกูยืมเงิน 20,000,000.00 บาท ณ วันสิ้นป ไมมียอดเงินกูยืมคงเหลือ 
  3.8 ดานเงินรับฝาก เงินรับฝากคงเหลือ ณ วันสิ้นป 3,342,862,592.50 บาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน
437,195,750.80 บาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 15.05 
  3.9 ดานทุนเรือนหุน ทุนเรือนหุนคงเหลือ ณ วันสิ้นป 1,529,086,990.00 บาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 
จํานวน 163,321,450.00 บาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 11.96 
  3.10 ทุนสํารองและทุนสะสมตาง ๆ ณ วันสิ้นป ทุนสํารองคงเหลือ 275,056,728.55 บาท 
ทุนสะสมคงเหลือ 44,236,307.08 บาท การใชจายเงินทุนสะสมตาง ๆ ในระหวางปเปนไปตามวัตถุประสงค
แหงทุน และระเบียบที่สหกรณกําหนด  
 ขอสังเกตและขอเสนอแนะ  
 1. รายจายสวนใหญอยูภายในวงเงินที่กําหนด เวน คาบํารุงรักษาซอฟตแวรและคาบํารุงรักษา
เคร่ืองพิมพความเร็วสูง ใชเกินวงเงินที่กําหนด 20,383.15 บาท ซึ่งสหกรณสามารถถัวจายกับรายการอ่ืนได 
 2. การปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี และการดําเนินงานโดยท่ัวไปเปนไปดวยความเรียบรอย  
มีขอบกพรองบางเล็กนอยซึ่งไมเปนสาระสําคัญ ไดแจงใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทราบและแกไขใหถูกตองแลว  
ในระหวางการตรวจสอบ  
ที่ประชุมฯ  รับทราบรายงานของคณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 4.1   เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2559  
ผูสอบบัญชี (นางผองใส   ชาญเชี่ยว)  เสนอตอที่ประชุมวา ไดตรวจสอบงบการเงินของ สอ.นย.ซึ่งประกอบดวย 
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุด 
วันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญและหมายเหตุเรื่องอ่ืน ๆ ไดปฏิบัติงาน 
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด ซ่ึงกําหนดใหตอง
วางแผนและปฏิบัติงานเพ่ือใหไดความเชื่อม่ันอยางสมเหตุสมผลวา งบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซึ่งหลักฐาน 
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การสอบบัญชีที่เกี่ยวกับจํานวนเงิน และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน  การประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบัญชีทีค่ณะกรรมการดําเนินการสหกรณใช และประมาณการทางบัญชีที่คณะกรรมการดําเนินการ
ของสหกรณเปนผูจัดทําขึ้น รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม งบการเงินของ สอ.นย. ณ วันที่ 
30 ก.ย.59 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน ถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญ 
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ โดยสรุปดังนี้ 

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 

สินทรัพย 
สินทรัพยหมุนเวียน 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 156,577,185.72 บาท 
เงินฝากสหกรณอ่ืน - สุทธิ 287,023,675.76 บาท 

 เงินใหกูยืมระยะสั้น - สุทธ ิ 418,125,229.44 บาท 
ดอกเบ้ียเงินใหกูคางรับ  141,030.00 บาท 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น    3,504,183.48 บาท 

 รวมสินทรัพยหมุนเวียน    865,371,304.40 บาท 
สินทรัพยไมหมุนเวียน 

เงินลงทุนระยะยาว 173,826,000.00 บาท 
เงินใหกูยืมระยะยาว  4,375,163,242.77 บาท 
เครื่องใชสํานักงาน - สุทธิ 953,828.75 บาท 
สินทรัพยไมมีตัวตน       4,016,737.05 

4,553,959,808.57 
5,419,331,112.97 

บาท 
 รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน  บาท 
  รวมสินทรัพย  บาท 

หนี้สินและทุนของสหกรณ 
หนี้สินหมุนเวียน 

เงินรับฝาก 3,342,862,592.50 บาท 
หนี้สินหมุนเวียนอื่น       1,983,172.66 บาท 

รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,344,845,765.16 
 
บาท 

หนี้สินไมหมุนเวียน 
เงินกูยืมระยะยาว 0.00 บาท 
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น      6,938,861.76 

     6,938,861.76 
3,351,784,626.92  

 

บาท 
  รวมหนี้สินไมหมุนเวียน  บาท 

รวมหนี้สิน บาท 
ทุนของสหกรณ 

ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ 10 บาท) หุนที่ชําระเต็มมูลคาแลว 1,529,086,990.00 บาท 
ทุนสํารอง 275,056,728.55 บาท 
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอ่ืน ๆ     44,236,307.08 บาท 
กําไรสุทธิประจําป    219,166,460.42 

 2,067,546,486.05 
 5,419,331,112.97 

บาท 
 รวมทุนของสหกรณ  บาท 
  รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ บาท 
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งบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 

รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 
ดอกเบ้ียรับเงินใหกู 347,897,479.02 บาท 
ดอกเบ้ียรับเงินฝาก 10,409,414.05 บาท 
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน    6,873,561.25 บาท 

  รวมรายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 365,180,454.32 บาท 
คาใชจายดอกเบี้ยและเงินกูยืม 
ดอกเบ้ียจายเงินรับฝาก 130,085,199.06 บาท 
ดอกเบ้ียจายเงินกูยืมระยะส้ัน 732,410.52 บาท 
ดอกเบ้ียจายเงินกูยืมระยะยาว      284,582.03 บาท 
รวมคาใชจายดอกเบี้ยและเงินกูยืม 131,102,191.61 บาท 

หัก   หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ   
       ลูกหนี้เงินใหกูสงสัยจะสูญ 7,206.00 บาท 
       เงินฝากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจ่ัน จํากัด สงสัยจะสูญ        48,033.32 บาท 
       รวมหน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ        55,239.32 บาท 

รวมรายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ 234,023,023.39 บาท 
บวก  รายไดอ่ืน  111,008.62 บาท 
หัก  คาใชจายในการดําเนินงาน   14,967,571.59 บาท 
กําไรสุทธิ 219,166,460.42 บาท 

งบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 

 เงินสด ณ วันตนป 231,812,878.21 บาท 
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน (96,042,978.27) บาท 
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน (37,204,945.58) บาท 
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน 345,083,940.44 บาท 

 เงินสด ณ วันสิ้นป  443,648,894.80 บาท 
ทีป่ระชุมฯ  มีมติอนุมัติงบการเงินประจําป 2559 ตามท่ีผูสอบบัญชีรายงาน โดยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
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ระเบียบวาระท่ี 4.2   เรื่องพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2559 
ประธานกรรมการวางแผนและงบประมาณ (น.อ.ชัยวัฒน   คุมทิม) เสนอตอที่ประชุมวา ในป 2559 สอ.นย. 
มีกําไรสุทธิหลังจากหักคาใชจายในการดําเนินงานแลว รวมทั้งสิ้น 219,166,460.42 บาท คณะกรรมการดําเนินการ
เห็นควรเสนอการจัดสรรกําไรสุทธิตอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติดังนี ้

ที่ประชุมฯ  มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2559 โดยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 

 

รายการจัดสรร 
ขอเสนอการจัดสรร รอยละของ 

กําไรสุทธิ กําไรสุทธิ 
รอยละ จํานวนเงิน (บาท) 

 1. ทุนสํารอง ไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ   44,500,000.00 20.30 
 2. คาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย     
    ไมเกินรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ แตไมเกิน 10,000.00 บาท  10,000.00 0.00 
 3. เงินปนผลตามหุน ไมเกินรอยละ 10 ตอป    
    ของมูลคาหุนที่ชําระแลว 7.35  105,510,173.25 48.14 
 4. เงินเฉลี่ยคืนตามสวนจํานวนรวมของดอกเบ้ียเงินกู 13.50 46,679,907.25 21.30 
 5. เงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่     
    ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ   6,083,000.00 2.78 
 6. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล      
    ไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหุน ณ วันสิ้นป   133,379.92 0.06 
 7. ทุนสาธารณประโยชน ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ   1,650,000.00 0.75 
 8. ทุนขยายกิจการ   100,000.00 0.05 
 9. ทุนเพ่ือการศึกษาอบรมของสหกรณ     
     ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ  1,550,000.00 0.71 
10. ทุนสวัสดิการแกสมาชิกและครอบครัว     

      10.1 ทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะหกรณีสมาชิกเสียชีวิต   6,100,000.00 2.78 
      10.2 ทุนสวัสดิการเพื่อสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก   1,500,000.00 0.68 
      10.3 ทุนสงเคราะหสมาชิกผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ    100,000.00 0.05 
      10.4 ทุนสวัสดิการเพื่อบําเหน็จสมาชิก   450,000.00 0.20 
      10.5 ทุนสวัสดิการเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลแกสมาชิก   700,000.00 0.32 
      10.6 ทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหมของสมาชิก   700,000.00 0.32 
      10.7 ทุนสวัสดิการกรณีบุคคลในครอบครัวของสมาชิกเสียชีวิต   1,000,000.00 0.45 
      10.8 ทุนสวัสดิการสําหรับสมาชิกสมทบเสียชีวิต   100,000.00 0.05 
      10.9 ทุนสวัสดิการของขวัญปใหมสมาชิก   1,900,000.00 0.87 
      10.10 ทุนสวัสดิการเงินสงเคราะหเพ่ือการดํารงชีพฯ   100,000.00 0.05 
      10.11 ทุนสวัสดิการเงินเยี่ยมสมาชิกท่ีบาดเจ็บฯ  100,000.00 0.05 
      10.12 ทุนสวัสดิการเงินสงเคราะหพิเศษเพ่ือชวยเหลือ 
               ผูค้ําประกันเงินกูฯ  200,000.00 0.09 

รวม   219,166,460.42 100.00 
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ระเบียบวาระที่ 4.3   เรื่องพิจารณาอนุมัตแิผนงานและประมาณการรายได – รายจาย  ประจําป 2560 
ประธานกรรมการวางแผนและงบประมาณ (น.อ.ชัยวัฒน   คุมทิม) เสนอตอที่ประชุมวา คณะกรรมการ
ดําเนินการ ไดประชุมเพ่ือพิจารณากําหนดแผนงาน และประมาณการรายได – รายจาย ประจําป 2560  
เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานกิจการประจําป 
2560 หนา 83 – 89 โดยสรุป ดังนี้  

แผนงานประจําป 2560 
1. รับสมาชิกเพ่ิม 300 คน 
2. จายเงินกูใหสมาชิก 924,000,000.00 บาท 
3. รับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณอ่ืน 200,000,000.00 บาท 
4. ฝากเงินกับสหกรณอ่ืน 150,000,000.00 บาท 
5. ฝากเงินกับนิติบุคคลภายนอก 100,000,000.00 บาท 
6. สนับสนุนทุนสาธารณประโยชน 1,270,000.00 บาท 
 6.1 กิจกรรมหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน 1,000,000.00 บาท 
 6.2 กิจกรรมกองทัพเรือ     50,000.00 บาท 
 6.3 กิจกรรมชมรมภริยานาวิกโยธิน    100,000.00 บาท 
 6.4 กิจกรรมกีฬา นย. 25,000.00 บาท 
 6.5 คาอุปกรณเครื่องปมน้ํา กรม ร.1 พล.นย. 65,000.00 บาท 
 6.6 คาอุปกรณทางการแพทย 30,000.00 บาท 

ประมาณการรายได คาใชจาย และกําไรสุทธิ ประจําป 2560 
 รายได 
 1. ดอกเบ้ียรับจากเงินใหกู 362,000,000.00 บาท 
 2. ดอกเบ้ียรับจากเงินฝาก 10,878,000.00 บาท 
 3. รายไดจากการลงทุน 10,905,000.00 บาท 
 4. คาธรรมเนียมแรกเขา 15,000.00 บาท 
 5. รายไดอ่ืน ๆ          45,000.00 บาท 
                 รวมรายไดท้ังส้ิน 383,843,000.00 บาท 
 คาใชจาย 
 1. ดอกเบ้ียจาย 142,630,000.00 บาท 
 2. เงินเดือนและสวัสดิการเจาหนาที่ 8,359,000.00 บาท 
 3. คาตอบแทน 3,633,800.00 บาท 
 4. คาใชสอย 4,821,650.00 บาท 
 5. คาวัสดุ 504,000.00 บาท 
 6. คาสาธารณูปโภค 444,000.00 บาท 
 7. บําเหน็จเจาหนาที่ 1,052,750.00 บาท 
 8. คาเสื่อมราคา 600,000.00 บาท 
 9. คาตัดจายสิทธิการใชประโยชนในอาคาร 357,351.13 บาท 
 10. คาตัดจายสิทธิการใชประโยชนในโรงจอดรถและลานคอนกรีต 114,510.00 บาท 
 11. คาตัดจายสิทธิการใชประโยชนในที่พักทหาร 36,894.18 บาท 
 12. คาตัดจายสิทธิการใชประโยชนในซอฟตแวร        40,456.70  บาท 
 13. คาตัดจายสิทธิการใชประโยชนในอาคารสวัสดิการ        22,500.00  บาท 
     รวมคาใชจายทั้งส้ิน                                            162,616,912.01 บาท 
 กําไรสุทธิ  221,226,087.99 บาท 
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สมาชิกเลขที่ 255  (พล.ร.ท.บุญชิต   พูลพิทักษ)  แสดงความคิดเห็นตอที่ประชุมโดยสรุปวา ตามแผนงาน
ประจําป 2560 ไดบรรจุแผนงานการสนับสนุนทุนสาธารณประโยชน เปนเงินทั้งสิ้น 1,270,000.00 บาท  
ในสวนของการสนับสนุนกิจกรรมหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน เปนเงิน 1,000,000.00 บาท นั้น ควรปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่กําหนดไวในระเบียบฯ และเปนไปตามวัตถุประสงคแหงทุนฯ เนื่องจาก สอ.นย.เปนนิติบุคคล  
การสนับสนุนทุนสาธารณประโยชนซึ่งเปนเงินจํานวนมาก ๆ ตองตอบสนองสมาชิกโดยรวมและเกิดประโยชน
แกสมาชิกสวนใหญอยางแทจริง  
ที่ประชุมฯ  มีมติเห็นชอบแผนงานและประมาณการรายได – รายจาย ประจําป 2560 จํานวน 125 คน  
งดออกเสียง จํานวน 54 คน 
ที่ประชุมฯ  มีมติอนุมัติแผนงานและประมาณการรายได – รายจาย ประจําป 2560 โดยทุกหมวดรายจาย
สามารถถัวจายกันไดถาหมวดใดหมวดหน่ึงไมพอจาย ยกเวน หมวดคาครุภัณฑ หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง 
ระเบียบวาระที่ 4.4   เรื่องพิจารณาอนุมัติใหยกเลิกการออกใบเสร็จรับเงินที่สหกรณเรียกเก็บจากสมาชิก 
รายเดือนและกําหนดใหสมาชิกตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลและเรียกพิมพใบเสร็จรับเงินผานเว็บไซตสหกรณ 
ประธานกรรมการวิจัยและพัฒนา  (น.อ.ประมุข   อินทรประเสริฐ)  เสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สหกรณ
จัดพิมพและสงใบเสร็จรับเงินที่เรียกเก็บจากสมาชิกเปนรายเดือนใหแกสมาชิกผานหนวยงานตนสังกัด เพ่ือให
สมาชิกใชเปนเอกสารหลักฐานอางอิงตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการทําธุรกรรมกับสหกรณนั้น ที่ผานมา
การจัดสงใบเสร็จรับเงินผานหนวยตนสังกัดไมไดมีการปองกันการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล จึงอาจทําใหบุคคลอ่ืน
สามารถเขาถึงหรือรับทราบขอมูลสวนตัวของสมาชิกได  ปจจุบันสหกรณใชโปรแกรมระบบงานสหกรณ  
ในการประมวลผลขอมูลทางบัญชี และใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกสประเภทตาง ๆ รวมถึงการตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลผานเว็บไซตของสหกรณ 
www.thaimarinecoop.com ที่เมนู “ตรวจสอบขอมูลสมาชิก” เชน ตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับหุน เงินกู  
การคํ้าประกัน เงินฝาก และรายการเรียกเก็บ เปนตน เนื่องจากปจจุบันสมาชิกสวนใหญเขาใชงานในระบบ
ตรวจสอบขอมูลสมาชิกที่เว็บไซตสหกรณ ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานของสหกรณเปนไปดวยความเรียบรอย 
เหมาะสม เกิดความคุมคา ประหยัด และใหบริการแกสมาชิกไดดียิ่งขึ้น รวมถึงเปนการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร คณะกรรมการดําเนินการ จึงมีมติเห็นชอบและใหเสนอท่ีประชุมใหญสามัญ ประจําป 
2559 เพ่ือพิจารณายกเลิกการออกใบเสร็จรับเงินที่สหกรณเรียกเก็บจากสมาชิกรายเดือน โดยกําหนดใหสมาชิก
ตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลและเรียกพิมพใบเสร็จรับเงินผานเว็บไซตสหกรณ  และใหพัฒนาระบบเรียกพิมพ
ใบเสร็จรับเงินไดดวยตนเอง คาใชจายในวงเงิน 50,000.00 บาท โดยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
ที่ประชุมฯ  มีมติอนุมัติใหยกเลิกการออกใบเสร็จรับเงินที่สหกรณเรียกเก็บจากสมาชิกรายเดือน โดยกําหนดให
สมาชิกตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลและเรียกพิมพใบเสร็จรับเงินผานเว็บไซตสหกรณ  คาใชจายในการพัฒนา
ระบบเรียกพิมพใบเสร็จรับเงิน ในวงเงิน 50,000.00 บาท 
ระเบียบวาระท่ี 4.5   เรื่องพิจารณาโอนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายเขาทุนสํารองของ สอ.นย. 
เลขานุการฯ  (น.อ.กิตติคุณ   นาคสุก)  เสนอตอที่ประชุมวา เนื่องจากสมาชิก สอ.นย. ไมมารับเงินปนผลและ
เงินเฉลี่ยคืน ทําให สอ.นย. ตองตั้งเปนบัญชีคางจายเปนระยะเวลา 6 ป สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย.53 มี
บัญชีเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนคางจาย จํานวน 85 ราย เปนเงิน 16,515.75 บาท ปจจุบันขอรับเงินดังกลาวแลว 
จํานวน 1 ราย เปนเงิน 5,198.00 บาท คงเหลือ 84 ราย เปนเงิน 11,317.75 บาท  
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 ตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ กษ 0406/ว.25758 ลง 25 ส.ค.40 เรื่อง คําแนะนํา
วิธีปฏิบัติกรณีเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนคางจายเปนระยะเวลานาน ขอ 3 ความวา เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
คางจายเปนระยะเวลานาน สวนที่มีรายละเอียดวาเปนของสมาชิกผูใด แตสมาชิกไมมาติดตอขอรับ ทําให
สหกรณตองตั้งบัญชีคางจายไวเปนเวลานาน 5 ป หากสหกรณไมประสงคจะตั้งบัญชีคางจายไว ใหสหกรณแจง
แกสมาชิกทราบในวันประชุมใหญฯ พรอมปดประกาศใหเปนที่ทราบทั่วกัน ณ ที่ทําการสหกรณ โดยระบุให
ชัดเจนในประกาศดวยวา หากพนระยะเวลาท่ีสหกรณกําหนดใหสมาชิกมารับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนแลว 
สหกรณจะโอนเงินดังกลาวเขาเปนเงินสํารองตอไป การโอนเงินปดบัญชีเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจาย
จํานวนดังกลาวในบัญชีเงินสํารอง ตองเปดเผยขอมูลไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินดวย 
 คณะกรรมการดําเนินการ สอ.นย. ไดรวมกันพิจารณาแลว เพ่ือเปนการปฏิบัติตามคําแนะนํา
ดังกลาว และไมให สอ.นย.มีปญหาตองตั้งบัญชีคางจายเงินเปนเวลานาน จึงขอแจงใหสมาชิกทราบ โดยจะได 
ปดประกาศไว ณ สํานักงาน สอ.นย.สมาชิกท่ีมีความประสงคขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจาย ใหมารับ
ภายใน 28 ก.พ.60 หากพนกําหนดแลว จะโอนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจาย เขาเปนทุนสํารองของ 
สอ.นย.ตอไป  
ที่ประชุมฯ  มีมติเห็นชอบการโอนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายเขาทุนสํารอง โดยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
ระเบียบวาระท่ี 4.6   เรื่องพิจารณากําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกัน ประจําป 2560 
ประธานกรรมการการลงทุน  (น.อ.พิชิต   วาดวารี)  เสนอตอที่ประชุมวา การประชุมใหญสามัญประจําป 2558  
เมื่อ 24 พ.ย.58 ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบกําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําปบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย.59 
จํานวน 1,592,000,000.00 บาท ในรอบปที่ผานมา สอ.นย .ไดระดมทุนดําเนินงานเพ่ิมเติมเพ่ือใช 
ในการบริหารงาน ซึ่ง ณ วนัที่ 30 ก.ย.59 มียอดคงเหลือ ดังนี้ 
เงินรับฝาก    
 เงินรับฝากออมทรัพย  1,410,154,374.28 บาท 
 เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ  1,757,708,218.22 บาท 
 เงินรับฝากประจํา  175,000,000.00 บาท 
    รวมเงินรับฝากทั้งส้ิน  3,342,862,592.50 บาท 

 ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 47 การกูยืมเงินหรือการค้ําประกันของสหกรณ
จะตองจํากัดอยูภายในวงเงินที่นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบ ซึ่งตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง
หลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินการกูยืมเงินหรือการคํ้าประกันของสหกรณ ลงวันที่ 11 มี.ค.48
ไดกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาทั่วไปในสวนที่เกี่ยวของวา “พิจารณาจากทุนเรือนหุนที่ชําระเต็มมูลคาแลว
รวมกับทุนสํารองของสหกรณตามงบทดลอง ณ วันสิ้นเดือนสุดทายกอนวันประชุมใหญ” ซึ่ง ณ วันที่ 30 ก.ย.59 
สอ.นย. มีทุนเรือนหุนและทุนสํารอง ดังนี้ 
 ทุนเรือนหุน 1,529,086,990.00 บาท 
 ทุนสํารอง 275,056,728.55 บาท 
     รวมเปนเงิน  1,804,143,718.55 บาท 

 ทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองเกิน 600,000,000.00 บาท สามารถถือใชวงเงินการกูยืมเงินหรือ 
ค้ําประกันของสหกรณไดเปนจํานวน 1 เทาของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองของสหกรณ ซึ่ง สอ.นย. สามารถ
ถือใชวงเงินการกูยืมเงินหรือค้ําประกันของสหกรณได จํานวน 1,804,000,000.00 บาท ดังนั้น ในป 2560 
คณะกรรมการดําเนินการ คาดการณวาอาจจําเปนตองกูยืมเงินจากสถาบันการเงินภายนอกเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับ
การดําเนินธุรกิจและรักษาสภาพคลองของ สอ.นย. จึงขอเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ
กําหนดวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกัน ประจําป 2560 จํานวน 1,804,000,000.00 บาท 



ÃÒÂ§Ò¹¡Ô¨¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó»‚ 2560 ÃÒÂ§Ò¹¡Ô¨¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó»‚ 2560 

ÊË¡Ã³ �ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¹ÒÇÔ¡âÂ Ô̧¹ ¨Ó¡Ñ´ ÊË¡Ã³ �ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¹ÒÇÔ¡âÂ Ô̧¹ ¨Ó¡Ñ´ 31

  
ที่ประชุมฯ  มีมติเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันในปบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย.60 ในวงเงิน 1,804,000,000.00 บาท 
(หนึ่งพันแปดรอยสี่ลานบาทถวน) โดยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
ระเบียบวาระที่ 4.7   เรื่องพิจารณาอนุมัติการนําเงินไปฝากหรือลงทุนตามกฎหมาย และตามประกาศของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่อง ขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ พ.ศ.2558 
ประธานกรรมการการลงทุน  (น.อ.พิชิต   วาดวารี)  เสนอตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 
มาตรา 62 กําหนดใหเงินของสหกรณนั้น อาจฝากหรือลงทุนไดดังตอไปนี้ 
 (1) ฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 
 (2) ฝากในธนาคารหรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงคเพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแก
สหกรณ 
 (3) ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
 (4) ซือ้หุนของธนาคารที่มีวัตถุประสงคเพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 
 (5) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 
 (6) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวก  หรือสงเสริมความเจริญแกกิจการ
ของสหกรณ  โดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
 (7) ฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด 

ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ พ.ศ.2558 ไดกําหนดการฝากหรือลงทุน
อยางอ่ืนของสหกรณ โดยสรุปในสวนที่เกี่ยวของดังนี้ 

ขอ 3 เงินของสหกรณอาจนําไปฝากหรือลงทุนไดดังตอไปน้ี 
  (1) บัตรเงินฝากท่ีธนาคารเปนผูออก 
  (2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเปนผูรับรองสลักหลัง  หรือรับอาวัล  หรือตั๋วสัญญาใชเงินที่ธนาคาร 
เปนผูสลักหลัง หรือรับอาวัล  โดยไมมีขอจํากัดความรับผิด 
  (3) ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีที่ธนาคารซึ่งมิใชรัฐวิสาหกิจเปนผูออก  (ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ 
หมายความวา ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หุนกูที่มีหลักประกัน หุนกูไมดอยสิทธิ) 
  (4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน   หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร   
ซึ่งสถาบันคุมครองเงินฝากประกันชําระคืนตนเงินและดอกเบี้ย  
  (5) ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเปนผูออก  ภายใตโครงการแปลงสินทรัพย
เปนหลักทรัพย  ที่ไดรับอนุญาตตามพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพ่ือการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย  
พ.ศ.2540  ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีนั้นไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ A-  ขึ้นไป จากบริษัท 
จัดอันดับความนาเชื่อถือ  ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
  (6) หุนกูที่มีหลักประกัน  หรือหุนกูไมดอยสิทธิ  ที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือต้ังแต
ระดับ A- ขึ้นไป  จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย 
 (7) หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
และอยูในการกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   

ขอ 4 การนําเงินไปฝากหรือลงทุน ตามขอ 3 (7) รวมกันตองไมเกินทุนสํารองของสหกรณและตองผาน
การอนุมัติจากท่ีประชุมใหญของสหกรณกอนจึงจะดําเนินการได 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 สอ.นย. มีทุนสํารอง 275,056,728.55 บาท รวมกับวงเงินที่จะไดรับ 
การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2559 จํานวน 44,500,000.00 บาท รวมเปนเงิน 319,556,728.55 บาท ดังนั้น 
เพ่ือใหการฝากหรือลงทุนของสหกรณฯ เปนไปดวยความสะดวก คลองตัว มั่นคงเกิดผลตอบแทนที่ดี และ
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เปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย คณะกรรมการดําเนินการ จึงขอเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติให
คณะกรรมการดําเนินการนําเงินไปฝากหรือลงทุนตามกฎหมายสหกรณกําหนด โดยใหนําเงินไปลงทุนในหนวยลงทุน
ของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  และอยูในการกํากับดูแลของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดไมเกิน 319,000,000.00 บาท (สามรอยสิบเกาลาน
บาทถวน)  
ที่ประชุมฯ  มีมติอนุมัติใหคณะกรรมการดําเนินการ นําเงินไปฝากหรือลงทุนตามกฎหมายและตามประกาศของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ พ .ศ.2558 ไมเกินวงเงิน 319,000,000.00 บาท (สามรอยสิบ 
เกาลานบาทถวน) โดยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
ระเบียบวาระท่ี 4.8   เรื่องพิจารณาคัดเลือกผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2560 
เลขานุการฯ  (น.อ.กิตติคุณ   นาคสุก)  เสนอตอที่ประชุมวา ตามมาตรา 53 แหง พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2542  
ใหสหกรณมีผูตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่ประชุมใหญฯ เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพ่ือดําเนินการ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ แลวทํารายงานเสนอตอที่ประชุมใหญฯ จํานวนผูตรวจสอบกิจการตองเปนไป
ตามท่ีนายทะเบียนสหกรณกําหนด  
 ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณที่ 702/2556 คําแนะนํานายทะเบียนสหกรณ เรื่องการตรวจสอบ
กิจการของสหกรณ พ.ศ.2556 และตามขอบังคับ สอ.นย.พ.ศ.2550 หมวด 9 ขอ 82 กําหนดใหที่ประชุมใหญฯ 
เลือกผูตรวจสอบกิจการไดไมเกิน 5 คน ในกรณีที่เปนบุคคลธรรมดา และหากเปนนิติบุคคลใหมีจํานวนไมเกิน 
1 นิติบุคคล ถาที่ประชุมใหญฯ เลือกผูตรวจสอบกิจการเกินกวา 1 คน ใหผูตรวจสอบกิจการเหลานั้นเลือก
ประธานผูตรวจสอบกิจการขึ้น แลวแจงใหที่ประชุมใหญฯ ทราบ และในจํานวนนี้ผูตรวจสอบกิจการควรมี
ความรูในดานบัญชีอยางนอย 1 คน 
 ในป 2560 มีผูเสนอขอเปนผูตรวจสอบกิจการ 1 คณะ ซึ่งประกอบดวย นางสาวศิริวรรณ   กัญญาคํา 
ประธานผูตรวจสอบกิจการ  สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการท่ัวไป มหาวิทยาลัย  
สุโขทัยธรรมาธิราช  อดีตขาราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ  มีประสบการณดานการตรวจสอบบัญชีสหกรณ 
23 ป และ นางธนัชพร  ปญญาปุญญรัตน ผูตรวจสอบกิจการ สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขา
การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง  มีประสบการณดานการบัญชี 20 ป โดยเสนอขอรับคาตอบแทนปละ 
150,000.00 บาท  
ที่ประชุมฯ  มีมติเลือกคณะของนางสาวศิริวรรณ  กัญญาคํา  เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจําป 2560 
โดยรับคาตอบแทนปละ 150,000.00 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน) โดยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
ระเบียบวาระที่ 4.9   เรื่องพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีภาคเอกชน ประจําป 2560  
เลขานุการฯ (น.อ.กิตติคุณ   นาคสุก) เสนอตอที่ประชุมวา ในปบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย.59 สอ.นย. ไดจัดจางผูสอบ
บัญชีภาคเอกชน คือ นางผองใส  ชาญเชี่ยว จากบริษัท ผองใสชาญเชี่ยวออดิท จํากัด โดยคิดคาธรรมเนียมการ
สอบบัญชี เปนเงิน 110,000.00 บาท ตอป และไดพนหนาที่ดังกลาวแลว ดังนั้น จึงตองคัดเลือกผูสอบบัญชี
ภาคเอกชนสําหรับปบญัชีสิ้นสุด 30 ก.ย.60 ซ่ึงในป 2560 มีผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ข้ึนทะเบียนเปนผูสอบบัญชี
สหกรณกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ เสนอขอเปนผูสอบบัญชี สอ .นย.จํานวน 3 ราย รายละเอียดตาม
เอกสารรายงานกิจการประจําป 2559 หนา 96 จึงขอเสนอที่ประชุมฯ เพ่ือพิจารณาดังนี้ 
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1. บริษัท ตากสินไทยโค จํากัด โดย นางวรนีย   พิทักษสุธีพงศ  เสนอขอรับคาธรรมเนียมการสอบ

บัญชี เปนเงิน 110,000.00 บาท 
2. บริษัท สํานักบัญชีทองเอก จํากัด  โดย ดร.ศักดิ์ชาย   จันทรเรือง  เสนอขอรับคาธรรมเนียม 

การสอบบัญชี เปนเงิน 110,000.00 บาท 
3. บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จํากัด โดย นายสิรวิชญ   ไพศาสตร  เสนอขอรับคาธรรมเนียม 

การสอบบัญชี เปนเงิน 120,000.00 บาท 
ที่ประชุมฯ   ลงมติเลือกผูสอบบัญชีดังนี้ 
 1. บริษัท ตากสินไทยโค จํากัด  โดย นางวรนีย   พิทักษสุธีพงศ    จํานวน 63 คน 
 2. บริษัท สํานักบัญชีทองเอก จํากัด  โดย ดร.ศักดิ์ชาย   จันทรเรือง    จํานวน 33 คน 
 3. บริษัท เอ็น.เอส.เค. สอบบัญชี จํากัด โดย นายสิรวิชญ   ไพศาสตร  จํานวน  5 คน 
  งดออกเสียง   จํานวน 78 คน 
ที่ประชุมฯ  มีมติเห็นชอบจัดจาง บริษัท ตากสินไทยโค จํากัด  โดย นางวรนีย   พิทักษสุธีพงศ  เปนผูสอบบัญชี 
สอ.นย. สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย.60 คาธรรมเนียมการสอบบัญชี เปนเงิน 110,000.00 บาท (หนึ่งแสน
หนึ่งหม่ืนบาทถวน) และมีมติเห็นชอบให บริษัท สํานักบัญชีทองเอก จํากัด โดย ดร.ศักดิ์ชาย  จันทรเรือง เปน
ผูสอบบัญชีสํารอง 
ระเบียบวาระท่ี 4.10   เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ (ชุดที่ 23) ประจําป 2560 
ผูจัดการฯ  (น.อ.วิชชา   พรหมคีรี)  เสนอตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับ สอ.นย. พ.ศ.2550 หมวด 7 ขอ 62 – 64 
ไดกําหนดในสวนที่เกี่ยวของโดยสรุปวา ใหสหกรณมีคณะกรรมการดําเนินการไมเกิน 15 คน ซึ่งที่ประชุมใหญ
เลือกตั้งจากสมาชิก การเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการใหเลือกโดยวิธีเลือกประธานกรรมการ  1 คน  
และกรรมการอ่ืนอีก 14 คน บุคคลท่ีจะเปนหรือทําหนาที่กรรมการดําเนินการตองเปนสมาชิกสหกรณไมนอยกวา 
1 ป นับถึงวันเลือกตั้ง คณะกรรมการอยูในตําแหนงคราวละ 2 ป และอาจไดรับเลือกต้ังอีกได แตตองไมเกิน  
2 วาระติดตอกัน โดยตองพักอยางนอย 1 ปทางบัญชี จึงจะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งใหมได  
 กรรมการดําเนินการ (ชุดที่ 22) ประจําป 2559 ตองพนจากตําแหนงเนื่องจากดํารงตําแหนงครบวาระ  
(2 ป) จํานวน 3 คน ดังนี้ 
 1. น.อ.ประทีป   เมืองนิล 
 2. น.อ.พิชิต   วาดวารี  
 3. น.อ.วิจาร   กอประเสริฐ  
 กรรมการดําเนินการ ชุดที่ 22 ประจําป 2559 ซึ่งดํารงตําแหนงยังไมครบวาระ จํานวน 12 คน ดังนี้ 
 1. พล.ร.ต.อาคม   แตงออน   2. น.อ.กิตติคุณ   นาคสุก  
 3. น.อ.สายัณห   ไอยรารัตน  4. น.อ.ประมุข   อินทรประเสริฐ  
 5. น.อ.ชัยวัฒน   คุมทิม  6. น.อ.รังสรรค   แตงฉิม  
 7. น.อ.วุฒิไกร   ปนดี  8. น.อ.จรงศักดิ์   แยมบาน 
 9. น.อ.นิสิต   รวมพุม  10. ร.อ.เกียรติศักดิ์  ฉายชูวงษ  
 11. พ.จ.อ.อุบล   ดวงแกว  12. พ.จ.อ.ประสงค   รวงนอย  
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 การสรรหาสมาชิกเพ่ือเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ แทนผูที่พนจากตําแหนง จํานวน 3 คน นั้น 
สอ.นย. ขอใหหนวยตาง ๆ พิจารณาคัดเลือกสมาชิกเปนผูแทนหนวย ซึ่งไดตรวจสอบแลวทุกคนมีคุณสมบัติ
ครบถวน ดังนี้ 
 1. น.อ.สุทธิพงษ   อนันตชัย  
 2. น.อ.พิชิต   วาดวารี 
 3. น.อ.วิจาร   กอประเสริฐ  
 จึงขอเสนอท่ีประชุมฯ เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบคณะกรรมการดําเนินการ สอ.นย.(ชุดที่ 23) 
ประจําป 2560 จํานวน 15 คน และพิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการ ตามรายชื่อดังตอไปน้ี 
 1. พล.ร.ต.อาคม   แตงออน 2. น.อ.กิตติคุณ   นาคสุก 
 3. น.อ.สุทธิพงษ   อนันตชัย 4. น.อ.พิชิต   วาดวารี 
 5. น.อ.สายัณห   ไอยรารัตน 6. น.อ.ประมุข   อินทรประเสริฐ 
 7. น.อ.ชัยวัฒน   คุมทิม 8. น.อ.รังสรรค   แตงฉิม 
 9. น.อ.วุฒิไกร   ปนดี 10. น.อ.จรงศักดิ์   แยมบาน 
 11. น.อ.นิสิต   รวมพุม 12. น.อ.วิจาร   กอประเสริฐ 
 13. ร.อ.เกียรติศักดิ์   ฉายชูวงษ 14. พ.จ.อ.อุบล   ดวงแกว 
 15. พ.จ.อ.ประสงค   รวงนอย 
ที่ประชุมฯ  มีมติเห็นชอบคณะกรรมการดําเนินการ สอ.นย. (ชุดที่ 23) ประจําป 2560 จํานวน 15 คน โดยให 
พล.ร.ต.อาคม   แตงออน เปนประธานกรรมการดําเนินการ โดยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ  
ระเบียบวาระท่ี 5.1  ขอเสนอแนะของสหกรณจังหวัดและผูตรวจการสหกรณ    
นายกติิศักดิ์ฯ  แจงตอที่ประชุมดังนี้ 
 1. การดําเนินงานของ สอ.นย. เปนไปดวยความเรียบรอย ในสวนของการจัดเกณฑมาตรฐานของ
สหกรณ สอ.นย. อยูในระดับดีเลิศ ซึ่งในปนี้ สํานักงานสหกรณจังหวัดชลบุรี ไดพิจารณาสงเขารับการคัดเลือก
เพ่ือรับรางวัลสหกรณดีเดนระดับภาค   
 2. ตามมติที่ประชุมใหญฯ ไดใหความเห็นชอบยกเลิกการออกใบเสร็จรับเงินที่สหกรณเรียกเก็บจาก
สมาชิกรายเดือน โดยกําหนดใหสมาชิกสามารถตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลและเรียกพิมพใบเสร็จรับเงินผาน
เว็บไซตสหกรณ นั้น เพ่ือปองกันการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล สหกรณตองกําหนดเงื่อนไขการเขาถึงขอมูลของ
สมาชิกและการตรวจสอบหรือยืนยันความถูกตองของขอมูลเปนรายบุคคล  
นายวุฒิภัทรฯ  แจงตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากกรณีสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด กรมตรวจบัญชี
สหกรณ จึงตองดําเนินการเขาตรวจสอบการดําเนินงานของสหกรณปละ 1 คร้ัง นอกเหนือจากผูสอบบัญชี
ภาคเอกชนตรวจสอบแลว สําหรับภาพรวมของสหกรณที่มีลักษณะเดียวกัน (ใหบริการเงินกู) ปจจุบันสหกรณ
ขาราชการ จะกําหนดมาตรการคอนขางเขมงวด มีขอจํากัดในการใหบริการวงเงินกูแกสมาชิก ทําใหคูแขง
ภาคเอกชน (ธนาคาร) เอ้ือประโยชนแกสมาชิกใหเขาใชบริการ ซึ่งเปนผลกระทบกับสหกรณ เนื่องจากสมาชิก
จะมีภาระหนี้สินเพ่ิมมากข้ึน สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณชลบุรี ขอขอบคุณที่ใหความรวมมือเปนอยางดี  
หวังวา สอ.นย.จะบริหารไปในทิศทางที่ดี เปนที่เชิดหนาชูตาของจังหวัดชลบุรี ขอใหรักษามาตรฐานที่ดีไว
ตลอดไป 
ระเบียบวาระท่ี 5.2  ขอเสนอแนะของผูแทนสมาชิก  
ผูจัดการฯ  (น.อ.วิชชา   พรหมคีรี)  แจงตอที่ประชุมวา ผูแทนสมาชิกไดสงคําถามและขอเสนอแนะเพ่ือพิจารณา
หลายประเด็น ดังนี้ 
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 1. ขอใหพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูสามัญและเงินกูฉุกเฉิน เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบกับ
สหกรณขางเคียง สอ.นย.ยังมีอัตราดอกเบ้ียเงินกูมากกวา 
ผูจัดการฯ  แจงตอที่ประชุมวา ฝายจัดการฯ มีแนวทางดําเนินการอยูแลว หลังประชุมใหญฯ จะเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการ พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
 2. ขอใหพิจารณาปรับเพ่ิมอัตราเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน เนื่องจากตํ่ากวาสหกรณขางเคียง  
ผูจัดการฯ  แจงตอที่ประชุมวา แนวทางการบริหารแตกตางกัน ในสวนของ สอ.นย.เนนเร่ืองการสรางความมั่นคง 
โดยในทุกปไดจัดสรรเปนทุนสํารองมากกวารอยละ 20 ของกําไรสุทธิ ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบทุนสํารองกับสหกรณ
ขางเคียงแลว สอ.นย.มีทุนสํารองมากกวาแมวาจะเปดดําเนินการเพียงแค 22 ป ประโยชนของการสะสม 
ทุนสํารอง ทําใหสหกรณเกิดความมั่นคง อีกทั้งทุนสํารองถือวาไมมีตนทุนเม่ือนําไปบริหาร ผลตอบแทน 
ที่ไดกลับมาลวนเปนกําไรทั้งสิ้น ในสวนของสวัสดิการ สอ.นย.ไดจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสวัสดิการแกสมาชิก
ครอบคลุมทุกชวงวัย รวมทั้งสิ้น 12 สวัสดิการ 
 3. ขอเสนอใหขยายวงเงินกูฉุกเฉินเปน 3 เทาของเงินไดรายเดือน และขยายงวดผอนชําระเปน 18 งวด 
ผูจัดการฯ  แจงตอที่ประชุมวา วัตถุประสงคของการใหบริการเงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉิน ก็เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน
และแกปญหากรณีเรงดวน การผอนชําระ 12 งวด นั้น เปนไปตามแนวทางท่ีกรมสงเสริมสหกรณใหคําแนะนํา 
 4. สมาชิกท่ีเกษียณอายุราชการแลว จะขอกูเงินไดหรือไม 
ผูจัดการฯ  แจงตอที่ประชุมวา สมาชิกที่เกษียณอายุราชการแลว สามารถใชสิทธิกูเงินไดตามปกติ  แตตองสง
เงินงวดชําระหน้ีเงินกูสามัญ ไมเกินอายุ 65 ป  
 5. การกูเงินเพ่ือซ้ือที่อยูอาศัย ขอใหสามารถกูไดในวงเงิน 3,000,000.00 บาท และไดรับเงินเฉลี่ยคืนดวย 
ผูจัดการฯ  แจงตอที่ประชุมวา ปจจุบัน สอ.นย.เปดใหบริการเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห เพ่ือซื้อที่ดิน
พรอมสิ่งปลูกสราง หรือไถถอนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี 
วงเงินไมเกิน 3,000,000.00 บาท อัตราดอกเบ้ียรอยละ 6.00 ตอป (มีเงินเฉลี่ยคืน) ไมเสียคาธรรมเนียมการจด
จํานอง อีกท้ังดอกเบ้ียเงินกูสามารถนําไปหักลดหยอนภาษีเงินไดประจําปได 
 6. ขอใหพิจารณาขยายวงเงินกูสามัญเปน 3,000,000.00 บาท   
ผูจัดการฯ  แจงตอที่ประชุมวา กรมสงเสริมสหกรณมีหนังสือแนะนําใหสหกรณระมัดระวังในการบริหารการเงิน 
โดยเฉพาะการใหบริการเงินกูและพิจารณากําหนดงวดชําระหนี้ โดยสรุปคือ เงินกูเพ่ือเหตุฉุกเฉินไมเกิน 12 งวด 
เงินกูสามัญไมเกิน 120 งวด แตไดกําหนดมาตรการผอนคลายไวบางพอสมควร สําหรับเงินกูพิเศษไมเกิน 360 งวด 
ใชหลักทรัพยที่ เปนอสังหาริมทรัพยเปนหลักประกัน ปจจุบัน สอ.นย.ใหบริการเงินกูสามัญวงเงินสูงสุด 
2,500,000.00 บาท ผอนชําระ 180 งวด ซึ่งถือวาอยูในเกณฑเหมาะสม หากเพ่ิมวงเงินมากขึ้น จะสงผลกระทบ
กับสมาชิกโดยตรง ทําใหมีภาระในการผอนชําระหนี้เพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งมีขอจํากัดในเรื่องการหาผูค้ําประกัน 
 7. การพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิในสวนของเงินปนผล หากจัดสรรเปนเงินปนผลรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ 
จะมีผลกระทบอยางไรหรือไม 
ผูจัดการฯ  แจงตอที่ประชุมวา การพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิในสวนของเงินปนผล เปนไปตามกฎกระทรวงฯ ซึ่ง
กําหนดใหจายเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว ไมเกินรอยละ 10 ตอป ที่ผานมาอัตราการจายเงินปนผลเพ่ิมขึ้น
ตามลําดับ ซึ่งหากจัดสรรเปนเงินปนผลรอยละ 10 ก็จะไปกระทบกับยอดเงินจัดสรรสวนอ่ืน ๆ คณะกรรมการ
จึงพิจารณาในภาพรวมเพ่ือใหมีความเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุดแกสมาชิกทุกกลุม 
 8. สมาชิกที่ขอลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนด จะลาออกตามโครงการฯ  
ไดหรือไม และยังคงสามารถคํ้าประกันตอไปไดหรือไม  
ผูชวยผูจัดการฯ (น.ท.ประสิทธิ์ชัย   แกวมณี) แจงตอที่ประชุมวา สมาชิกมีสิทธิค้ําประกันเงินกูไดไมเกินอายุ 65 ป 
อยางไรก็ตามสมาชิกสามารถใชหุนและ/หรือเงินฝากคํ้าประกันเงินกูสามัญไดไมเกินรอยละ 90 หรือในกรณีที่
หนี้สินลดลง สมาชิกสามารถดําเนินการจัดทําสัญญาใหม การคํ้าประกันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามวงเงินหนี้คงเหลือ  
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การขอลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนด  ทร.ไดกําหนดใหดําเนินการเกี่ยวกับเอกสาร
ประกอบการขอลาออก ซึ่งในสวนของหนังสือตรวจสอบหนี้สินสหกรณออมทรัพยของหนวยนั้น กรณีมีหนี้สิน
ตองมีหนังสือยอมรับสภาพหน้ี และกรณีเปนผูค้ําประกันจะตองดําเนินการเปลี่ยนผูค้ําประกัน สําหรับ สอ.นย.
จะจัดทําหนังสือตรวจสอบหน้ีสินตามขอเท็จจริง หากสมาชิกไมดําเนินการตามท่ี ทร.กําหนด อาจจะสงผล
กระทบตอสมาชิกโดยตรง ซึ่งเง่ือนไขดังกลาวอยูนอกเหนือการควบคุมของ สอ.นย. 
 9. การพิจารณาเรื่องทุนการศึกษาบุตรสมาชิกนั้น ขอสอบถามวาบุตรสมาชิกชั้นยศนายนาวา ไมได
รับการพิจารณาจริงหรือไม และขอใหนําผลการเรียนดีประกอบการพิจารณาดวย 
ผูชวยผูจัดการฯ  แจงตอที่ประชุมวา ตามระเบียบฯ ที่กําหนดในปจจุบันนั้น หลักเกณฑการพิจารณาทุนสงเสริม
การศึกษาบุตรสมาชิก สหกรณและ ผบ.หนวยของสมาชิกรวมกันพิจารณา แยกเปน 2 สวน คือ สมาชิกหนวย
ในสังกัด นย.หนวยตนสังกัดของสมาชิกระดับกองพันหรือเทียบเทาขึ้นไปพิจารณาตามวงเงินที่ไดรับการจัดสรร 
สําหรับหนวยนอกสังกัด นย.เนื่องจากบางหนวยมีสมาชิกจํานวนนอย สหกรณจึงพิจารณาในภาพรวมตามวงเงิน
ที่ไดรับการจัดสรร ทั้งนี้ ใหนําอัตราเงินเดือนของสมาชิกมาประกอบการพิจารณา เนื่องจากวัตถุประสงคหลัก
ของ สอ.นย.คือ ชวยเหลือแบงเบาภาระคาใชจายผูมีเงินไดรายเดือนนอย ในสวนที่สมาชิกเสนอวาใหนําผลการ
เรียนดีมาประกอบการพิจารณานั้น คณะกรรมการฯ คงตองนําไปพิจารณาความเหมาะสมตอไป 
 10. ขอเสนอใหสมาชิกในพ้ืนทีภ่าคใต สามารถกูเงินพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะหไดดวย  
ผูชวยผูจัดการฯ  แจงตอที่ประชุมวา การดําเนินโครงการในพ้ืนที่หางไกลสํานักงานฯ มีขอจํากัดในเร่ืองการประเมิน
หลักทรัพย และจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สหกรณเปดดําเนินการครั้งแรกเพียง 2 อําเภอ คือ อําเภอสัตหีบ 
และ อําเภอบางละมุง ตอจากน้ัน ไดขยายอีก 4 อําเภอ คือ อําเภอบานฉาง อําเภอบานคาย อําเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง และอําเภอเมืองจันทบุรี ปจจุบันตั้งแต 1 ต.ค.59 เปนตนมา ไดเปดใหบริการโครงการเงินกูพิเศษ
เพ่ือการเคหะสงเคราะหครอบคลุมในพ้ืนที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี ซึ่งการ
ดําเนินโครงการดังกลาวมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง ในอนาคตหากขอจํากัดดังกลาวลดนอยลง อาจสามารถ
ใหบริการสมาชิกในพ้ืนที่ภาคใตไดเชนกัน 
 11. ปญหากรณีสมาชิกขอกูเงินใหม สหกรณไดสงหักเงินงวดชําระหนี้ตามสัญญาเดิม ทั้งที่หักชําระ
หนี้ตามสัญญาใหมไปแลว เงินสงเกินนี้ทําไมไมคืนสมาชิก 
ผูชวยผูจัดการฯ  แจงตอที่ประชุมวา ปจจุบันสหกรณสงหักหนี้สินสมาชิกผานกรมบัญชีกลาง ซึ่งจะดําเนินการ
ในชวงตนเดือน การแกไขขอมูลเมื่อสงใหกรมบัญชีกลางไปแลวมีขอจํากัด ดังนั้น เพ่ืออํานวยประโยชนใหแก
สมาชิก สหกรณจะนําเงินสงเกินดังกลาวมาหักชําระหนี้ตามสัญญาใหมใหแกสมาชิกในวันสิ้นเดือน 
 12. วงเงินทุนสวัสดิการเย่ียมสมาชิกที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน  ควรมากกวา 
2,000.00 บาท  
ผูจัดการฯ  แจงตอที่ประชุมวา การเพ่ิมวงเงินทุนสวัสดิการเยี่ยมสมาชิกที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่ในเวลา
เหตุฉุกเฉิน ตองดําเนินการแกไขระเบียบฯ ซึ่งคณะกรรมการฯ ตองพิจารณาตามความเหมาะสมตอไป 
น.อ.พิชิตฯ  ชี้แจงตอที่ประชุมวา ทิศทางการบริหารงาน คํานึงถึงความม่ันคงของสหกรณเปนหลัก เนื่องจาก
ปจจุบันสภาพแวดลอมทางการเงินผันผวน อัตราดอกเบี้ยเปนไปตามสภาพแวดลอม การบริหารงานจะมุงเนน 
ในเรื่องสวัสดิการ เพ่ือใหสมาชิกไดรับสิทธิเทาเทียมกัน ในสวนของเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืน จะเห็นวาเพ่ิมมากขึ้น
กวาปกอน ๆ สําหรับปญหาขอขัดของตาง ๆ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาปรับปรุงแกไขเพ่ือความเหมาะสมตอไป 
น.อ.วิจารฯ  ชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามที่ผูแทนสมาชิกอางถึงสหกรณขางเคียงวา จายเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน 
มากกวา สอ.นย.นั้น ขอใหผูแทนสมาชิกตรวจสอบในเอกสารรายงานกิจการประจําป 2559 ระเบียบวาระที่ 4.2 
เรื่องพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2559 (หนา 80) จะเห็นวา การจัดสรรเปนทุนสํารอง (ไมนอยกวารอยละ 
10 ของกําไรสุทธิ) สอ.นย.จัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองรอยละ 20.30 ซึ่งไดดําเนินการเชนนี้มาอยางตอเนื่อง 
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เพ่ือความม่ันคงของสหกรณ และไดจัดสรรกําไรสุทธิในสวนของทุนสวัสดิการสมาชิกรวม 12 สวัสดิการ ซึ่งมากกวา
ทุกสหกรณใน ทร.  
ที่ประชุมฯ  รับทราบ 
ผูชวยเลขานุการฯ  สรุปมติที่ประชุมฯ 

1. รับทราบการรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2558 
2. รับทราบสถานภาพสมาชิก และผลการดําเนินงานประจําป 2559 
3. รับทราบรายงานของคณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณ 
4. มีมติอนุมัติงบการเงินประจําป 2559 ตามท่ีผูสอบบัญชีรายงาน โดยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
5. มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2559 โดยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
6. มีมติอนุมัติแผนงานและประมาณการรายได – รายจาย ประจําป 2560 โดยทุกหมวดรายจาย สา

มารถัวจายกันไดถาหมวดใดหมวดหนึ่งไมพอจาย  ยกเวน หมวดคาครุภัณฑ หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง 
 7. มติอนุมัติใหยกเลิกการออกใบเสร็จรับเงินที่สหกรณเรียกเก็บจากสมาชิกรายเดือน โดยกําหนดให
สมาชิกตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลและเรียกพิมพใบเสร็จรับเงินผานเว็บไซตสหกรณ  คาใชจายในการพัฒนา
ระบบเรียกพิมพใบเสร็จรับเงิน ในวงเงิน 50,000.00 บาท 
 8. มีมติเห็นชอบการโอนเงินปนผลและเงินเฉล่ียคืนคางจายเขาทุนสํารอง โดยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
 9. มีมติเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันในปบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย.60 ในวงเงิน 1,804,000,000.00 บาท 
(หนึ่งพันแปดรอยสี่ลานบาทถวน) โดยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
 10. มีมติอนุมัติใหคณะกรรมการดําเนินการ นําเงินไปฝากหรือลงทุนตามกฎหมายและตามประกาศของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ พ.ศ.2558  ไมเกินวงเงิน 319,000,000.00 บาท (สามรอยสิบ 
เกาลานบาทถวน) โดยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
 11. มีมติเลือกคณะของนางสาวศิริวรรณ  กัญญาคํา เปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณประจําป 2560  
โดยรับคาตอบแทนปละ 150,000.00 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน) โดยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
 12. มีมติเห็นชอบจัดจาง บริษัท ตากสินไทยโค จํากัด โดย นางวรนีย   พิทักษสุธีพงศ เปนผูสอบบัญชี สอ.นย.
สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 30 ก .ย .60 คาธรรมเนียมการสอบบัญชี   เปนเงิน 110 ,000.00 บาท (หนึ่งแสน 
หนึ่งหม่ืนบาทถวน) และมีมติเห็นชอบให บริษัท สํานักบัญชีทองเอก จํากัด โดย ดร.ศักดิ์ชาย   จันทรเรือง  เปน
ผูสอบบัญชีสํารอง 
 13. มีมติเห็นชอบคณะกรรมการดําเนินการ สอ.นย. (ชุดที่ 23) ประจําป 2560 จํานวน 15 คน โดยให 
พล.ร.ต.อาคม   แตงออน เปนประธานกรรมการดําเนินการ โดยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท 
พล.ร.ต.อาคม   แตงออน  ประธานกรรมการดําเนินการ สอ.นย. (ชุดที่ 23) ประจําป 2560 กลาวขอบคุณ 
ผูแทนสมาชิกที่ไดมอบความไววางใจใหคณะกรรมการท้ัง 15 คน ดําเนินการบริหารกิจการในปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน 2560 และกลาวตอที่ประชุมวาคณะกรรมการฯ จะทุมเทแรงกาย แรงใจในการบริหารจัดการ  
โดยมุงเนนการใหบริการและสวัสดิการตาง ๆ เพ่ือประโยชนสูงสุดแกมวลสมาชิก ตามวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไว 
เพ่ือใหสหกรณมีความเจริญ กาวหนา อยางม่ันคง ยั่งยืนสืบไป และเรียนเชิญ พล.ร.ต.เกรียงเดช   รัตนปญญากุล 
รอง ผบ.นย./ประธานในพิธีปดการประชุมใหญสามัญประจําป 2559  
พล.ร.ต.เกรียงเดช   รัตนปญญากุล รอง ผบ.นย. กลาวตอที่ประชุมวา การประชุมในวันนี้ นับวาประสบผลสําเร็จ
เปนอยางดี ทั้งนี้ เปนผลงานของสมาชิกที่ทําหนาที่ตามท่ีไดรับมอบหมาย และใหความรวมมือดวยความเต็มใจ 
สหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด เปนสวนหน่ึงของสวัสดิการภายในหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน ดังนั้น จึงตอง
สงเสริมและคุมครองใหการดําเนินกิจการเปนไปดวยดี สวนหนาที่ในการกํากับดูแลสหกรณนั้น เปนหนาที่ของ
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สมาชิกโดยตรง ขอขอบคุณผูรวมประชุมที่ไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ สําหรับปญหาตางๆ ที่จะตองแกไข 
ขอใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการชุดใหมนําไปดําเนินการตอไป และกลาวปดการประชุมใหญสามัญประจําป 2559 
เลิกประชุมเวลา   1650 

 (ลงชื่อ) น.อ.กิตติคุณ   นาคสุก  กรรมการและเลขานุการ 
       (กิตติคุณ   นาคสุก)             ผูจดรายงานการประชุม 
 

 (ลงชื่อ) พล.ร.ต.อาคม   แตงออน ประธานกรรมการฯ/ 
 (อาคม   แตงออน)          ประธานในที่ประชุม 
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 สหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด ไดรับอนุญาตใหจดทะเบียนเปนสหกรณออมทรัพย ตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2511 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2537 เลขทะเบียนที่ อ.062637 เริ่มดําเนินงาน     
มาตั้งแต 11 มกราคม 2538 
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด ชุดที่ 29 ซึ่งไดรับเลือกตั้งจากที่
ประชุมใหญสามัญประจําป 2559 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ไดบริหารงานมาครบ 1 ป  การดําเนินงาน 
ในรอบปที่ผานมาเปนไปดวยความเรียบรอย คณะกรรมการดําเนินการฯ ขอแสดงผลการดําเนินงานประจําป 
2560 ดังนี้ 

1. จํานวนสมาชิก 
   จํานวนสมาชิกยกมา 1 ต.ค.59    12,113 คน 
   บวก รับสมัครเพ่ิมระหวางป                 270 คน 
   รวมยอดสมาชิก 12,383 คน 
   หัก สมาชิกลาออกระหวางป 193 คน 
   สมาชิกถึงแกกรรม 45 คน 
   ขาดและถูกใหออกจากการเปนสมาชิกภาพ                  13 คน 
   คงเหลือสมาชิก ณ 30 ก.ย.60 12,132 คน 

 ในป 2560 สหกรณฯ มีสมาชิกท้ังสิ้น 12,132 คน แยกเปนสมาชิกสามัญ จํานวน 9,432 คน  
และสมาชิกสมทบ จํานวน 2,700 คน ซึ่งจํานวนสมาชิกทั้งหมด เพิ่มขึ้นจากป 2559 จํานวน 19 คน 

2. ทุนดําเนินงาน  ประกอบดวย 
 2.1 ทุนเรือนหุน 1,682,956,030.00 บาท 
  2.2 ทุนสํารอง   319,580,616.80 บาท 
  2.3 ทุนสะสมตามขอบังคับระเบียบและอ่ืน ๆ     49,653,584.78 บาท 
  2.4 เงินรับฝาก 3,562,957,647.54 บาท 
  2.5 เงินคางจาย      2,119,950.88   บาท 
  2.6 เงินประกัน และสํารองบําเหน็จเจาหนาที่      8,477,158.02   บาท 
  2.7 กําไรสุทธิ ประจําป 2560 รอการจัดสรร   229,914,759.74 บาท 
  สิ้นป 2560  มีทุนดําเนินงาน ทั้งสิ้น 5,855,659,747.76 บาท 
  หัก  ทุนดําเนินงาน เมื่อส้ินป 2559 5,419,331,112.97 บาท 
  สหกรณฯ  มีทุนดําเนินงานสูงกวาปกอน   436,328,634.79 บาท 
 
 
 

สหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด ไดรับอนญาตใหจดทะเบียนเปนสหกรณออมทรัพย ตาม
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3. รายได ในป 2560 สหกรณฯ มีรายไดเปนเงิน 386,795,609.49 บาท แยกไดดังนี้ 

 3.1 ดอกเบ้ียรับเงินใหกูแกสมาชิก 364,435,976.49 บาท 
 3.2 ดอกเบ้ียรับจากเงินฝาก 11,959,834.95 บาท 
 3.3 รายไดจากการลงทุน 10,327,864.29 บาท 
 3.4 คาธรรมเนียมแรกเขา 13,500.00 บาท 
 3.5 รายไดอ่ืน       58,433.76 บาท 
      รวมรายได 386,795,609.49 บาท 

4. รายจาย ในป 2560 สหกรณฯ มีรายจายเปนเงิน 156,880,849.75 บาท แยกไดดังนี้ 
 4.1 ดอกเบ้ียจายเงินรับฝาก 133,313,215.31  บาท  
 4.2 ดอกเบ้ียจายเงินกูยืม  2,076,832.22  บาท 
 4.3 เงินเดือน และสวัสดิการเจาหนาที่  7,687,402.00  บาท 
 4.4 คาตอบแทน  2,305,223.25  บาท 
 4.5 คาใชสอย  3,023,125.05  บาท 
 4.6 คาวัสดุ  361,925.60  บาท 
 4.7 คาสาธารณูปโภค  348,872.56  บาท 
 4.8 บําเหน็จเจาหนาที่  1,409,510.00  บาท  
 4.9 คาใชจายเกี่ยวกับสมาชิก  141,527.00  บาท 
 4.10 หนี้สงสัยจะสูญ  5,227,824.09  บาท 
 4.11 คาเส่ือมราคา  429,321.87  บาท 
 4.12 คาตัดจายสิทธิการใชประโยชน  556,070.80  บาท 
        รวมรายจาย 156,880,849.75  บาท 

5. กําไรสุทธิ  
 สหกรณฯ มีกําไรสุทธิสิ้นป 2560 229,914,759.74 บาท 
 กําไรสุทธิเมื่อส้ินป 2559 219,166,460.42 บาท 
 สหกรณฯ มีกําไรสุทธิสูงกวาปกอน     10,748,299.32 บาท 

6. การใหบริการสมาชิก  
 6.1 ดานเงินรับฝาก  
  เงินรับฝาก ณ 30 ก.ย.60 3,562,957,647.54 บาท 
   เงินรับฝากยกมา 1 ต.ค.59  3,342,862,592.50 บาท 
            เงินรับฝากเพ่ิมข้ึน    220,095,055.04 บาท 
              ทําให ณ วันสิ้นปมีสมาชิกฝากเงินกับสหกรณจํานวน 10,996 บัญชี เพ่ิมขึ้นจากปกอนจํานวน 490 บัญชี 
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  6.2  ดานเงินใหกูยืม 

 สมาชิกใชบริการเงินกูในระหวางป  2560 จํานวน 4,367 ราย 
 ณ วันสิ้นปสมาชิกมีหนี้สินกับสหกรณฯ จํานวน 6,828 ราย และสมาชิกไมมีหนี้สินกับสหกรณฯ 
จํานวน 5,304 ราย 
 7. การดําเนินงานทั่วไป  
     7.1 การศึกษาอบรมและพัฒนาบุคลากร 
      ในป 2560 สหกรณฯ ไดจัดสงคณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่ เขารับการศึกษา
อบรมสัมมนาตามโครงการท่ีชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ไดจัดขึ้น จํานวน 1 ครั้ง รวม    
1 คน เขารวมอบรมสัมมนาตามโครงการที่สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ไดจัดขึ้น จํานวน 4 คร้ัง รวม     
6 คน เขารวมประชุมและสังเกตการณการประชุมใหญของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 
จํานวน 2 คน เขารวมประชุมและสังเกตการณการประชุมใหญของชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด จํานวน 2 คน 
เขารวมการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จํานวน 1 คน เขารวมประชุมและอบรมสัมมนา
กับชมรมสหกรณภาคตะวันออก จํานวน 3 คน เขารวมอบรมสัมมนากับสหกรณจังหวัดสระบุรีและพ้ืนที่
ใกลเคียง จํานวน 2 ครั้ง รวม 3 คน นอกจากนี้คณะกรรมการดําเนินการฯ, เจาหนาที่และสมาชิกไดเดินทางไป
ศึกษาดูงานท่ีสหกรณออมทรัพยครูนครสวรรค จํากัด และสหกรณออมทรัพยครูพิษณุโลก จํากัด จํานวน 23 คน    
 7.2 การประชาสัมพันธ ในป 2560 ไดมีการประชาสัมพันธ เกี่ยวกับสหกรณฯ สรุปไดดังนี้ 
         7.2.1 เผยแพรขาวสารเกี่ยวกับ สอ.นย.ผานทางวารสารนาวิกโยธินเปนประจําทุกเดือน 
   7.2.2 จัดสงเอกสารและแผนพับ พรอมรายงานการประชุมประจําเดือนไปยังหนวยตาง ๆ 
ทุกเดือน อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 
  7.2.3 เผยแพรขาวสารในการประชุมประจําเดือนของสวัสดิการภายในหนวยบัญชาการ  
นาวิกโยธิน ทุกเดือน 

รายการ ประเภท 
งป.60 งป.59 

เพ่ิม / ลด สัญญา จํานวนเงิน สัญญา จํานวนเงิน 
ยอดยกมา สามัญ 6,660 4,629,694,808.66 6,704 4,321,502,395.52 308,192,413.14 
(ต.ค.59) พิเศษ 95 82,309,459.55 90 80,373,131.74 1,936,327.81 

 ฉุกเฉิน 3,008 81,291,410.00 2,945 73,665,994.00 7,625,416.00 
รวม  9,763 4,793,295,678.21 9,739 4,475,541,521.26 317,754,156.95 
กู สามัญ 1,784 1,758,648,028.48 1,658 1,580,426,926.85 178,221,101.63 

ระหวางป พิเศษ 11 15,309,892.67 7 7,268,241.14 8,041,651.53 
 ฉุกเฉิน 5,860 245,676,875.50 5,618 225,739,830.50 19,937,045.00 

รวม  7,655 2,019,634,796.65 7,283 1,813,434,998.49 206,199,798.16 
ชําระ สามัญ 1,719 1,368,064,106.41 1,702 1,272,234,513.71 95,829,592.70 

ระหวางป พิเศษ 1 5,433,189.09 2 5,331,913.33 101,275.76 
 ฉุกเฉิน 5,877 242,229,812.50 5,555 218,114,414.50 24,115,398.00 

รวม  7,597 1,615,727,108.00 7,259 1,495,680,841.54 120,046,266.46 
ยอดยกไป สามัญ 6,725 5,020,278,730.73 6,660 4,629,694,808.66 390,583,922.07 
(ก.ย.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 
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      7.2.4 ออกหนวยบริการเคลื่อนที่เพ่ือใหบริการสมาชิกที่ รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พร. 
เปนประจําทุกเดือน ๆ ละ 1 ครัง้ 
      7.2.5 ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานใบเสร็จรับเงิน  
  7.2.6 ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานหอกระจายขาวลานมะรีน, วิทยุชุมชน และ
เคเบ้ิลทีวีสัตหีบ 
 7.2.7 ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานโทรศัพทมือถือในรูปแบบขอความ (SMS) 
  7.2.8 ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานปายไวนิล 
 7.2.9 ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานทางหนังสือคูมือสมาชิก 
 7.2.10 ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานระบบ Line@ 
 7.2.11 บริการขอมูลประจําตัวสมาชิกผานเครื่องประชาสัมพันธ  
 7.2 .12 บริการขอมูลผ านเว็ บไซตสหกรณ  www.thaimarinecoop.com และ 
facebook สหกรณ https://www.facebook.com/marinecoop1 
     7.3 คณะกรรมการดําเนินการฯ  
            ในป 2560 คณะกรรมการดําเนินการฯ  ไดประชุมรวม 12 คร้ัง มีมติใหดําเนินการในเรื่อง
เก่ียวกับเงินรับฝาก เงินใหกูยืม และแผนการดําเนินงาน สรุปไดดังนี้ 
            7.3.1 เงินรับฝาก 
            7.3.1.1 กําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจําระหวางสหกรณ ตั้งแต 1 ก.พ.60 

             7.3.1.2 กําหนดอัตราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยระหวางสหกรณ รอยละ 1.50 ตอป 
ตั้งแต 1 ก.พ.60 
       7.3.1.3 เปดรับเงินฝากออมทรัพยมั่นคง 1, 2, 3 เปดบัญชีขั้นต่ํา 50,000.00 บาท    
เงินฝากขั้นต่ํา 50,000.00 บาท ฝากสูงสุดตอบัญชี 10,000,000.00 บาท ระยะเวลาการฝากเงิน 1 ป, 2 ป, 3 ป 
อัตราดอกเบ้ียรอยละ 2.70 ตอป, 2.85 ตอป, 3.00 ตอป ตามลําดับ อัตราดอกเบ้ียถอนกอนครบกําหนดรอยละ 
0.20 ตอป, 0.35 ตอป, 0.50 ตอป ตามลําดับ คํานวณดอกเบ้ียเปนรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และนําเขา
บัญชีเงินฝากออมทรัพยสินทวีทุกวันส้ินเดือนมีนาคมและกันยายนของทุกป ตั้งแต 24 ก.พ.60 
       7.3.1.4 ขยายวงเงินรับฝากออมทรัพยสหกรณอ่ืนจากเดิมไมเกิน 500,000.00 บาท       
ตอเดือนตอบัญชี เปนไมจํากัดวงเงินฝาก กําหนดวงเงินฝากสูงสุดตอบัญชีไมเกิน 50,000,000 .00 บาท ตั้งแต  
1 มี.ค.60 
       7.3.2 เงินใหกูยืม 
           7.3.2.1 ปรับลดอัตราดอกเบ้ียเงินใหกูยืมทุกประเภทในอัตรารอยละ 0.25 ตอป ตั้งแต   
1 เม.ย.60 
     7.3.3 การบริหารงานและการระดมทุนจากภายนอก 
      คณะกรรมการดําเนินการฯ มีมติใหกูยืมและเปดวงเงินกูยืมจากภายนอก ดังนี้ 
      7.3.3.1 ขยายวงเงินกูยืมระยะสั้นประเภทต๋ัวสัญญาใชเงินกับธนาคารทหารไทย 
จํากัด (มหาชน) จากเดิมจํานวน 27,000,000.00 บาท เปนจํานวน 36,000,000.00 บาท 

  จํานวนเงิน 
                ระยะเวลา 

อัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจําระหวางสหกรณ 
12 เดือน 24 เดือน 36 เดือน 48 เดือน 

100,000     บาท ขึ้นไป 1.75 2.00 2.25 2.50 
10,000,000 บาท ขึ้นไป 2.05 2.40 2.65 2.90 
20,000,000 บาท ขึ้นไป 2.15 2.50 2.75 3.00 
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     7.3.3.2 ขยายวงเงินกูยืมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) จากเดิมจํานวน 
87,400,000.00 บาท เปนจํานวน 112,750,000.00 บาท 
     7.3.3.3 ขยายวงเงินกูยืมระยะส้ันประเภทต๋ัวสัญญาใชเงินกับธนาคารแลนดแอนด
เฮาส จํากัด (มหาชน) จากเดิมจํานวน 70,000,000.00 บาท เปนจํานวน 250,000,000.00 บาท 
     7.3.3.4 เปดวงเงินเบิกเกินบัญชีกับธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) จํานวน 
5,000,000.00 บาท  
     ทัง้นี้เพ่ือเปนการสํารองสภาพคลองของสหกรณ         
                     7.3.4 การปรับปรุง/แกไข เพ่ิมเติม ระเบียบ และประกาศ  
           ในป 2560 คณะกรรมการดําเนินการฯ ไดรวมกันพิจารณาปรับปรุง แกไข กําหนด 
ระเบียบฯ และประกาศฯ ดังนี้ 
     7.3.4.1 กําหนดระเบียบฯ วาดวยการใชทุนสวัสดิการเพ่ือสงเสริมการศึกษาบุตร
สมาชิก พ.ศ.2560 
      7.3.4.2 กําหนดระเบียบฯ วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน พ.ศ.2560 
    7.3.4.3 กําหนดระเบียบฯ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการออกบัตรประจําสมาชิก
สหกรณ พ.ศ.2560 
    7.3.4.4 กําหนดระเบียบฯ วาดวยการใหสหกรณอ่ืนกูยืมเงิน พ.ศ.2560 
    7.3.4.5 กําหนดระเบียบฯ วาดวยการรับฝากเงินออมทรัพยพิเศษ พ.ศ.2560 
    7.3.4.6 กําหนดระเบียบฯ วาดวยการรับฝากเงินออมทรัพยและเงินฝากประจํา   
พ.ศ.2560 
    7.3.4.7 กําหนดระเบียบฯ วาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอ่ืน พ.ศ.2560 
    7.3.4.8 กําหนดระเบียบฯ วาดวยที่ปรึกษาสหกรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 
     7.3.4.9 กําหนดระเบียบฯ วาดวยการรับจายและเก็บรักษาเงิน พ.ศ.2560 
     7.3.4.10 กําหนดระเบียบฯ วาดวยเจาหนาที่สหกรณ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2560 
     7.3.4.11 กําหนดระเบียบฯ วาดวยการใชทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะหกรณีสมาชิก
เสียชีวิต (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2560 
     7.3.4.12 กําหนดระเบียบฯ วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบ้ียเงินกู (ฉบับที่ 7) 
พ.ศ.2560 
     7.3.4.13 กําหนดระเบียบฯ  วาดวยลูกจางชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
         7.3.4.14 กําหนดประกาศฯ  เร่ืองกําหนดหลักเกณฑการขอเวนคืนกรมธรรมประกันชีวิต
คุมครองเงินกูสําหรับสมาชิกที่ขอกูเงินประเภทสามัญครั้งใหมเพ่ือชําระหน้ีสินเดิมโดยใชบุคคลค้ําประกัน 
     7.3.4.15 กําหนดประกาศฯ เร่ืองแกไขหลักเกณฑการกูเงินสามัญและสิทธิการ      
ค้ําประกันเงินกูของสมาชิกท่ีเปนลูกจางประจาํ สังกัดกองทัพเรือ 
     7.3.4.16 กําหนดประกาศฯ เรื่องเปดรับเงินฝากออมทรัพยมั่นคง 
     7.3.4.17 กําหนดประกาศฯ เรื่องอัตราดอกเบ้ียเงินฝากประจําระหวางสหกรณ 
     7.3.4.18 กําหนดประกาศฯ เรื่องอัตราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพยระหวางสหกรณ 
     7.3.4.19 กําหนดประกาศฯ เรื่องการปดรับเงินฝากออมทรัพยพิเศษเพ่ิมพูน 2 
     7.3.4.20 กําหนดประกาศฯ เรื่องยกเลิกการออกใบเสร็จรับเงินที่สหกรณเรียกเก็บ
จากสมาชิกเปนรายเดือน และกําหนดใหสมาชิกตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลและเรียกพิมพใบเสร็จรับเงินและ
ตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลผานเว็บไซตสหกรณ 
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     7.3.4.21 กําหนดประกาศฯ เรื่องกําหนดวงเงินฝากและวงเงินสูงสุดตอบัญชีประเภท
เงินฝากออมทรัพยสหกรณอ่ืน 
     7.4.4.22 กําหนดประกาศฯ เร่ืองกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูสามัญ เงินกูฉุกเฉิน   
และเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห 
     7.3.4.23 กําหนดประกาศฯ เรื่องกําหนดมาตรการสมาชิกที่หลักประกันเงินกูสามัญ
บกพรอง 
     7.3.4.24 กําหนดประกาศฯ เรื่องเปดโครงการเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห 
ประจําป 2560 ครั้งที่ 2 
     7.3.4.25 กําหนดประกาศฯ เรื่องกําหนดหลักเกณฑการกูเงินเพ่ือเหตุฉุกเฉิน 
     7.3.4.26 กําหนดประกาศฯ เรื่องกําหนดเงื่อนไขการรับเงินฝากออมทรัพยพิเศษ 
     7.3.4.27 กําหนดประกาศฯ เรื่องกําหนดเงื่อนไขการรับเงินฝากออมทรัพย 
     7.3.4.28 กําหนดประกาศฯ เร่ืองกําหนดเงื่อนไขการรับเงินฝากออมทรัพยเพ่ือ     
เงินสงเคราะหฌาปนกิจ 
     7.3.4.29 กําหนดประกาศฯ เรื่องเปดโครงการเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห 
ประจําป 2561 ครั้งที่ 1 
     7.3.4.30 กําหนดประกาศฯ เรื่องเพ่ิมวงเงินใหกูเพ่ือชําระหน้ีเงินกูยืมสถาบันการเงิน
ภายนอก 
     7.3.4.31 กําหนดประกาศฯ เร่ืองนโยบายดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
การปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทําลายลางสูง   
  7.4 คณะกรรมการบริหารทั่วไป 
       รวมกันประชุมพิจารณาปรับปรุงแกไขและกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิก 
สวัสดิการสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พิจารณากําหนดการออกบัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณและกําหนด
คาตอบแทนที่ปรึกษาของสหกรณ 
  7.5 คณะกรรมการเงินกู 
       ในป 2559 คณะกรรมการเงินกู ไดดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ สรุปได ดังนี้ 
       7.5.1 รวมกันประชุมพิจารณาอนุมัติ เงินใหกูสามัญ  จํานวน  1 ,744 ราย  เปนเ งิน 
1,741,714,901.00 บาท 
         7.5.2 รวมกันประชุมพิจารณาอนุมัติเงินใหกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห จํานวน 11 ราย  
เปนเงิน 15,298,292.61 บาท   
     7.6 คณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ 
        7.6.1 รวมกันประชุมพิจารณาทบทวนและปรับปรุงการดําเนินงานของสหกรณตามแผนกลยุทธ 
ประจําป 2560 
       7.6.2 ไดรับมอบหมายในการพิจารณาจัดตั้งคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธและรวมกันประชุม
เก่ียวกับการจัดทําแผนกลยุทธ ประจําป 2561 - 2563  
       7.6.3 รวมกันประชุมพิจารณาการดําเนินงานของสหกรณฯ เปรียบเทียบกับประมาณการ
รายได – รายจาย ประจําป 2560 
       7.6.4 รวมกันประชุมพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2560 
       7.6.5 รวมกันประชุมพิจารณาประมาณการรายได – รายจายประจําป 2561  
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  7.7 คณะกรรมการการลงทุน 
       รวมกันประชุมพิจารณาหาแนวทาง ในการนําเงินไปลงทุนตามพระราชบัญญัติสหกรณ   
พ.ศ.2542 และตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ พ.ศ.2558 โดยพิจารณาถึงสภาพคลอง 
ความเส่ียงของแหลงลงทุน รวมถึงผลตอบแทนท่ีไดรับ และรวมกันพิจารณาหาแหลงเงินทุนของสหกรณ     
ทัง้นี้เพ่ือเปนการสํารองสภาพคลองของสหกรณ 
  7.8 คณะกรรมการวิจัยและพัฒนา 
       รวมกันประชุมพิจารณาในการจัดทําคูมือการดําเนินงานศูนยประสานงาน สอ.นย .      
ยกเลิกการออกใบเสร็จรับเงินที่สหกรณเรียกเก็บจากสมาชิกเปนรายเดือน และกําหนดใหสมาชิกตรวจสอบ
ขอมูลสวนบุคคลและเรียกพิมพใบเสร็จรับเงินผานเว็บไซตสหกรณ รวมทั้งศึกษาและทบทวนความเปนไปไดของ
ระบบงาน ATM ที่จะนํามาใชในการใหบริการ 
 8. คณะผูเยี่ยมชม, ศึกษาและดูงาน  
       8.1 ตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก นักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน พรอมดวยคณะครู
และเจาหนาที ่จํานวน 65 คน เมื่อ 15 ธ.ค.59 
  8.2 ตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณออมทรัพยกองการฝกกองเรือยุทธการ จํากัด จํานวน  
14 คน เม่ือ 2 ก.พ.60 
  8.3 ตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณออมทรัพยขาราชการสวนทองถิ่นเชียงใหม จํากัด 
จํานวน 26 คน เมื่อ 11 พ.ค.60 
  8.4 ตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณออมทรัพยฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด จํานวน 13 คน 
เม่ือ 16 พ.ค.60 

 9. การจัดการอบรมสัมมนาโดยสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด 
  9.1 จัดโครงการอบรมเจาหนาที่สาขาและผูปฏิบัติงานสหกรณประจําพ้ืนที่นอกพ้ืนที่สัตหีบ 
จํานวน 8 คน เมื่อ 21 – 23 พ.ย.59 
     9.2 จัดโครงการบรรยายสรางความรูสึกเปนเจาของใหเปนไปตามแผนกลยุทธ กิจกรรมสัมมนา
ปลูกฝงความรูสึกเปนเจาของ ในหัวขอเรื่อง “กฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานสหกรณ” จํานวน 179 คน   
เม่ือ 22 พ.ย.59 
  9.3 จัดโครงการสงเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมปลูกฝงแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ประจําป 2560 ในหัวขอเรื่อง “เริ่มตนชีวิตอยางไรใหพอเพียง” จํานวน 154 คน เมื่อ 13 ม.ค.60 
  9.4 สนับสนุนงบประมาณการจัดโครงการสงเสริมหลักเศรษฐกิจพอพียง กิจกรรมอบรมอาชีพเสริม 
หลักสูตรขาวหมากสรางอาชีพ และสมาธิบําบัด SKT ให กรม ร.1 พล.นย. ณ หองประชุม พล.นย. (ชายทะเล) 
คายพระมหาเจษฎาราชเจา จํานวน 100 คน เมื่อ 14 ก.ย.60 
     9.5 จัดโครงการประชาสัมพันธเชิงรุก ประจําป 2560  กิจกรรมบรรยายตามหลักสูตรตาง ๆ    
ซึ่งเปนหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการของ นย. จํานวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 
       9.5.1 หลักสูตรชั้นนายนาวา พรรคนาวิกโยธิน  จํานวน 24 คน เมื่อ 28 ธ.ค.59 
    9.5.2 หลักสูตรนักเรียนจา พรรคนาวิกโยธิน จํานวน 157 คน เมื่อ 30 ม.ค.60 
   9.5.3 หลักสูตรเพ่ือเลื่อนฐานะชั้นพันจาเอก พรรคนาวิกโยธิน จํานวน 77 คน เมื่อ 20 มี.ค.60 
   9.5.4 หลักสูตรชั้นนายเรือ พรรคนาวิกโยธิน จํานวน 31 คน เมื่อ 30 ส.ค.60 
 10. การจัดกิจกรรมสงเสริมการออม   
      10.1 จัดโครงการสงเสริมการออมเน่ืองในวันออมแหงชาติ เมื่อ 30 ต.ค.59 โดยมอบเสื้อแจ็คเก็ต 
เปนที่ระลึกใหแกสมาชิกทีม่าฝากเงินกับ สอ.นย. 
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   10.2 จัดโครงการสงเสริมการออมเน่ืองในวันเด็กแหงขาติ เมื่อ 14 ม.ค.60 สําหรับสมาชิก       
ทีม่าฝากเงินและนําบุตรมาดวย จะไดรับของท่ีระลึกเปนหมอนผาหม 
   10.3 จัดโครงการสงเสริมการออมเน่ืองในวันสหกรณแหงชาติประจําป 2560 เมื่อ 24 ก.พ.60 
สําหรับสมาชิกที่มาฝากเงินจะไดรับหนังสือ “คําพอสอน” ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส
เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง เปนที่ระลึก 
 11. การจัดกิจกรรมอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   จัดทําโครงการเพ่ือชุมชนและสังคม กิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและการอนุรักษธรรมชาติ  
เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี โดยการปลูกตนไมในบริเวณพ้ืนที่สวนเกษตร กองรอยทหารปนใหญคนหา
เปาหมาย กรมทหารปนใหญ กองพลนาวิกโยธิน จํานวน 80 คน เมื่อ 9 ส.ค.60 
 12. ผลงานที่ไดรับ 
   ไดรับโลประกาศเกียรติคุณในฐานะท่ีเปนสหกรณดีเดนระดับจังหวัด ประเภทสหกรณออมทรัพย
ประจําป 2559 จากสํานักงานสหกรณจังหวัดชลบุรี เมื่อ 26 ก.พ.60 
 13. การใชทุนขยายกิจการ จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน เปนเงิน 10,182.50 บาท  
 14. การใชทุนสาธารณประโยชน  เปนเงินทั้งสิ้น  1,439,150.00 บาท ดังนี้ 
   14.1 สนับสนุนการศึกษา  เปนเงิน 24,500.00 บาท 
    14.1.1 สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก  สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย  ทร.10 โรงเรียน
นาวิกโยธินบูรณะ และโรงเรียนเกล็ดแกว เปนเงิน 13,000.00 บาท 
    14.1.2 สนับสนุนทุนการศึกษาบุตรขาราชการท่ีมีรายไดนอย กองเรือฟเกต 2 เปนเงิน 
2,000.00 บาท 
    14.1.3 รวมบริจาคสนับสนุนสมทบทุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานคลองมดแดง สาขาปาคา 
จ.กําแพงเพชร เปนเงิน 2,000.00 บาท 
    14.1.4 รวมบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมมอบอุปกรณกีฬาใหกับโรงเรียนบานผาแบน      
จ.เลย เปนเงิน 2,000.00 บาท 
    14.1.5 รวมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค โรงเรียน          
วัดเวฬุวนาราม จ.ชลบุรี เปนเงิน 2,000.00 บาท 
    14.1.6 รวมบริจาคสนับสนุนอุปกรณการเรียนใหกับโรงเรียนในจังหวัดสระบุรี เปนเงิน 
1,500.00 บาท 
    14.1.7 รวมบริจาคสมทบทุนเพ่ือสงเสริมพัฒนาการเด็กเล็กและประถมศึกษา โรงเรียน 
บานปาซาง (พิศาลประชานุกูล) จ.ลําพูน เปนเงิน 1,000.00 บาท 
    14.1.8 รวมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการปลูกปาลมน้ํามันเพ่ือเด็กเรียนดี ประพฤติดี 
โรงเรียนบานดวด จ.ชุมพร เปนเงิน 1,000.00 บาท 
   14.2 สหกรณฯ ไดสนับสนุนการกุศลและอ่ืน ๆ เปนเงิน 1,414,650.00 บาท ดังนี้ 
    14.2.1 สนับสนุนงบประมาณโครงการอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม (โครงการศูนยการ
เรียนรูการบําบัดและใชประโยชนจากขยะ) หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน เปนเงิน 1,000,000.00 บาท 
    14.2.2 สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมภริยานาวิกโยธิน ในการเย่ียมบํารุงขวัญครอบครัว
กําลังพลท่ีปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ภาคใตและภาคตะวันออก เปนเงิน 100,000.00 บาท 
    14.2.3 สนับสนุนการซอมปรับปรุงเครื่องปมน้ําสระวายน้ําคายพระมหาเจษฎาราชเจา  
เปนเงิน 65,000.00 บาท 
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    14.2.4 จัดกิจกรรมส่ิงแวดลอมและการอนุรักษธรรมชาติปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 12  
สิงหามหาราชินี บริเวณพ้ืนที่สวนเกษตร รอย.ป.คปม.กรม ป.พล.นย.  เปนเงิน 33,450.00 บาท 
    14.2.5 จัดซื้ออุปกรณทางการแพทย (รถเข็นผูปวยนอนแบบตัวเปลยกได) มอบให
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ กรมแพทยทหารเรือ เปนเงนิ 30,000.00 บาท 
    14.2.6 สนับสนุนการจัดซื้อโตะหินออนและปรับปรุงพ้ืนที่สนามกีฬาเทเบิลเทนนิส นย. 
เปนเงิน 25,000.00 บาท 
    14.2.7 รวมเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพบิดา – มารดา กรรมการดําเนินการ สอ.นย. 
และเจาหนาที่ฝายจัดการ สอ.นย. เปนเงิน 15,000.00 บาท 
    14.2.8 เปนเจาภาพพิธีบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ         
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ วัดสัตหีบ จ.ชลบุรี เปนเงิน 5,000.00 บาท 
      14.2.9 สนับสนุนกิจกรรม “ทําดี เ พ่ือพอ” คร้ังที่ 2 ของชมรมสหกรณออมทรัพย         
ภาคตะวันออก เปนเงิน 5,000.00 บาท 
    14.2.10 รวมบริจาคเงินในการซ้ืออาหารและเคร่ืองดื่ม เพ่ือบริการประชาชนที่เขาถวาย
สักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณทองสนามหลวง เปนเงิน 
5,000.00 บาท  
    14.2.11 รวมบริจาคเงินเพ่ือใหการชวยเหลือสหกรณออมทรัพยและสมาชิกสหกรณ        
ที่ประสบอุทกภัย เปนเงิน 4,000.00 บาท 
    14.2.12 สนับสนุนกิจกรรมการแขงขันแรลลี่การกุศลของสันนิบาตสหกรณจังหวัดชลบุรี 
เปนเงิน 3,500.00 บาท 
    14.2.13 สนับสนุนบัตรงานเลี้ยงสังสรรคชมรมศิษยเกาโรงเรียนจานาวิกโยธิน  เปนเงิน 
3,400.00 บาท  
    14.2.14 สนับสนุนสลากบํารุงสภากาชาดไทยของสมาคมภริยาทหารเรือ  เปนเงิน 
3,000.00 บาท 
    14.2.15 รวมบริจาคเงินสมทบทุนชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในจังหวัดภาคใต  เปนเงิน
3,000.00 บาท 
    14.2.16 สนับสนุนซื้อเหรียญกษาปณที่ระลึก 100 ป สหกรณไทย ของกรมสงเสริมสหกรณ 
เปนเงิน 3,000.00 บาท  
    14.2.17 สนับสนุนการจัดกิจกรรมงานวันสหกรณแหงชาติ จังหวัดชลบุรี   เปนเงิน 
2,500.00 บาท   
                       14.2.18 สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการทําดีเพ่ือพอ ตามไปสานตอโรงเรียนที่          
พอสรางของชมรมผูนําสหกรณชั้นสูง สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เปนเงิน 2,000.00 บาท 
    14.2.19 สนับสนุนการแขงขันฟุตบอลของชมรมฟุตบอลจูเนียรทุงโปรงสัตหีบ เปนเงิน 
2,000.00 บาท  
    14.2.20 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการสรางความดีวิถีสหกรณถวายเปนพระราชกุศล   
มอบเงินออมแกมูลนิธิบานครูบุญชูเพ่ือเด็กพิเศษ เปนเงิน 2,000.00 บาท 
    14.2.21 รวมบริจาคเงินสนับสนุนการจัดพิธีบําเพ็ญกุศลเพ่ือถวายเปนพระราชกุศล 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสสวรรคตครบ 15 วัน เปนเงิน 2,000.00 บาท 
    14.2.22 รวมบริจาคเงินชวยเหลือผูประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอ่ืน ๆ 
เปนเงิน 2,000.00 บาท   
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    14.2.23 สนับสนุนการจัดกีฬาประเพณีเหลาทหารการเงิน – ธนาคารพ้ืนที่สัตหีบ เปนเงิน 
2,000.00 บาท 
    14.2.24 สนับสนุนการจัดการแขงขันกีฬาตะกรอ พัน.พ.กรม สน .พล .นย. เปนเงิน 
2,000.00 บาท  
    14.2.25 สนับสนุนงบประมาณสําหรับโครงการอาหารกลางวันมูลนิธิคณะนักบุญ           
คามิลโลแหงประเทศไทย เปนเงิน 1,500.00 บาท 
    14.2.26 รวมบริจาคเงินสนับสนุนชมรมกรีฑาผูสูงอายุโรงพยาบาลอาภากรฯ เปนเงิน 
1,500.00 บาท 
    14.2.27 รวมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการแดนอง “โครงการ 3” ของสหกรณออมทรัพย
ครูแพร จํากัด เปนเงิน 1,500.00 บาท 
    14.2.28 รวมบริจาคเงินสนับสนุนการจัดรานมัจฉากาชาดจังหวัดชลบุรี เปนเงิน 1,500.00 บาท 
    14.2.29 สนับสนุนการจัดการแขงขันฟุตบอล 7 คน พัน.ปบค1.กรม ป.พล.นย. เปนเงิน 
1,500.00 บาท 
    14.2.30 รวมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการวันสรางพลังงานความรักสูคนพิการของมูลนิธิ
สากลเพือ่คนพิการ เปนเงิน 1,000.00 บาท 
    14.2.31 รวมบริจาคเงินชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวมในจังหวัดสกลนคร และพ้ืนที่
ใกลเคียง เปนเงิน 1,000.00 บาท 
    14.2.32 รวมบริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมความรับผิดชอบตอสังคมและองคกร (CSR) 
สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด เปนเงิน 1,000.00 บาท 
    14.2.33 สนับสนุนซื้อดอกปอปปในวันทหารผานศึก  เปนเงิน 500.00 บาท 
    14.2.34 สนับสนุนบัตรโบวลิง่การกุศล  เปนเงิน 8,500.00 บาท 
    14.2.35 สนับสนุนการแขงขันกอลฟการกุศล  เปนเงิน  7,000.00 บาท 
    14.2.36 สนับสนุนบัตรมวยการกุศล  เปนเงิน 8,000.00 บาท 
    14.2.37 สนับสนุนบัตร เดิน – วิ่ง การกุศล  เปนเงิน  9,300.00 บาท 
        14.2.38 รวมทําบุญทอดกฐินและผาปาสามัคคี  เปนเงิน  51,000.00 บาท 
 15. การใชทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะหกรณีสมาชิกเสียชีวิต เปนเงิน 3,610,000.00 บาท ดังนี้ 
   15.1 จายเงินสงเคราะหแกครอบครัวที่สมาชิกเสียชีวิต จํานวน 36 ราย เปนเงิน 3,220,000.00 บาท 
   15.2 จายเงินสงเคราะหการจัดการศพสมาชิกที่เสียชีวิต จํานวน 36 ราย เปนเงิน 360,000.00 บาท 
   15.3 จายเงินสงเคราะหสมาชิกที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 1 ราย เปนเงิน 
30,000.00 บาท           
 16. การใชทุนสวัสดิการเพื่อสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก   จํานวน  540 ทุน เปนเงิน  
1,621,000.00 บาท ในจํานวนนี้แยกเปนเงินทุนสวัสดิการของ สอ.นย. จํานวน 1,561,000.00 บาท เงินบริจาค
จากบริษัทเมืองไทยประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) จํานวน 30,000.00 บาท และบริษัทไทยประกันชีวิต จํากัด 
(มหาชน) จํานวน 30,000.00 บาท 
 17. การใชทุนสวัสดิการเพ่ือบําเหน็จสมาชิก  จํานวน 221 ราย  เปนเงิน 451,900.00 บาท 
 18. การใชทุนสวัสดิการคารักษาพยาบาลสมาชิก จํานวน 169 ราย เปนเงิน 190,200.00 บาท 
 19. การใชทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหมของสมาชิก จํานวน  122 ราย  เปนเงิน 
184,500.00 บาท 
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 20. การใชทุนสวัสดิการกรณีบุคคลในครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต  จํานวน  197 ราย เปนเงิน 
399,700.00 บาท 
 21. การใชทุนสวัสดิการสําหรับสมาชิกสมทบเสียชีวิต จํานวน 8 ราย เปนเงิน 14,000.00 บาท 
 22. การใชทุนสวัสดิการเงินเยี่ยมสมาชิกที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน       
จํานวน 1 ราย เปนเงิน 2,000.00 บาท 
 23. การใชทุนสวัสดิการเงินสงเคราะหเพื่อการดํารงชีพแกสมาชิกที่ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง
สูญเสียอวัยวะ จํานวน 1 ราย เปนเงิน 35,000.00 บาท 
 24. การใชทุนสวัสดิการเงินสงเคราะหชวยเหลือผูค้ําประกันเงินกูสามัญ จํานวน 20 ราย  เปนเงิน 
517,126.72 บาท 
 25. การใชทุนสวัสดิการของขวัญปใหมสมาชิก จํานวน 9,296 ราย เปนเงิน 1,859,200.00 บาท 
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การปฏิบัติตามแผนกลยุทธ ประจําป 2560 
 ตามแผนกลยุทธฉบับที่ 4 (ประจําป 2558 – 2560) สหกรณไดนําแผนกลยุทธประจําป 2560 จํานวน 18 
แผนงาน 28 โครงการ แตละโครงการมีกิจกรรมยอย ๆ อีกหลายกิจกรรม ถูกนําไปปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพ่ือให
เกิดประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุดกับสมาชิก ซึ่งสรุปผลการปฏิบัติไดดังนี้ 
 

กลยุทธ ผลการปฏิบัติงาน 
1. ดานการเงิน 
    1.1 การสรางรายได 
    1.2 การควบคุมคาใชจาย 
    1.3 การเพ่ิมเงินทุนดําเนินงานใหเพียงพอ 
    1.4 การปรับโครงสรางทางการเงิน 
2. ดานสมาชิก 

2.1 การสงเสริมการออมผานขบวนการสหกรณ 
2.2 การใหบริการทางการเงินที่หลากหลาย 
2.3 การสงเสริมใหสมาชิกและครอบครัวดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
2.4 การจัดสวัสดิการใหกับสมาชิกและครอบครัวใหเพียงพอ 
2.5 การสงเสริมและสนับสนุนชวยเหลือกิจกรรมของชุมชน, สังคมและการอนุรักษ

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
2.6 การรักษาและเพ่ิมจํานวนสมาชิก 

3. ดานกระบวนการภายใน 
    3.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
    3.2 การปรับโครงสรางการดําเนินงาน 
    3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
    3.4 การสรางแรงจูงใจใหแกเจาหนาที่และสวัสดิการของเจาหนาที่ 
4. ดานการเรียนรูและพัฒนา 
    4.1 การพัฒนาบุคลากรใหมีความเช่ียวชาญเฉพาะดาน 
    4.2 การปรับประสิทธิภาพระบบงานและสารสนเทศ 
    4.3 การสงเสริมการเรียนรูระบบสหกรณใหแกสมาชิกและครอบครัว 
    4.4 การสรางเครือขายความรวมมือระหวางสหกรณ 
 

 
100% 
100% 
100% 
100% 

 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

 
100% 

 
95% 
100% 
95% 
100% 

 
100% 
100% 
90% 
100% 

 
 

ที่ประชุมฯ รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÃÒÂ§Ò¹¡Ô¨¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó»‚ 2560 ÃÒÂ§Ò¹¡Ô¨¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó»‚ 2560 

ÊË¡Ã³ �ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¹ÒÇÔ¡âÂ Ô̧¹ ¨Ó¡Ñ´ ÊË¡Ã³ �ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¹ÒÇÔ¡âÂ¸Ô¹ ¨Ó¡Ñ´ 52

เพิ่
ม (

ลด
)

ลํา
ดับ

รา
ยก
าร

ป 
25

55
ป 

25
56

ป 
25

57
ป 

25
58

ป 
25

59
ป 

25
60

เปร
ยีบ

เทยี
บ

ป 
25

60
 กับ

ป 
25

59
1

จํา
นว

นส
มา
ชิก

 (ค
น)

11
,17

5
11

,55
0

11
,84

7
12

,01
3

12
,11

3
12

,13
2

19

2
ทนุ

เรือ
นห

ุนท
ี่ชํา
ระ
แล

ว
91

1,0
98

,73
0.0

0
1,0

41
,41

4,9
90

.00
1,1

95
,49

2,6
20

.00
1,3

65
,76

5,5
40

.00
1,5

29
,08

6,9
90

.00
1,6

82
,95

6,0
30

.00
15

3,8
69

,04
0.0

0

3
ทนุ

สํา
รอ
ง

12
0,4

41
,21

3.7
2

14
5,9

57
,36

3.5
1

18
3,4

06
,97

6.4
3

22
7,0

38
,72

6.2
7

27
5,0

56
,72

8.5
5

31
9,5

80
,61

6.8
0

44
,52

3,8
88

.25

4
ทนุ

สะ
สม

ตา
มข

อบ
งัคั
บ

19
,83

9,1
82

.40
24

,11
9,1

37
.19

30
,20

5,4
88

.89
37

,04
6,5

61
.15

44
,23

6,3
07

.08
49

,65
3,5

84
.78

5,4
17

,27
7.7

0

5
เงิน

รับ
ฝา
ก

1,6
19

,73
1,9

24
.88

1,9
90

,57
3,7

74
.37

2,5
39

,21
1,6

98
.20

2,9
05

,66
6,8

41
.70

3,3
42

,86
2,5

92
.50

3,5
62

,95
7,6

47
.54

22
0,0

95
,05

5.0
4

6
เงิน

กูย
ืมจ

าก
ภา

ยน
อก

69
3,6

00
,00

0.0
0

70
5,5

20
,00

0.0
0

41
8,2

09
,15

0.0
0

10
8,9

60
,00

0.0
0

0.0
0

0.0
0

0.0
0

7
เงิน

ให
กูแ

กส
มา
ชิก

ระ
หว

างป


2,3
52

,43
9,3

81
.89

1,5
36

,44
5,3

67
.06

1,3
89

,34
6,8

53
.16

1,4
19

,70
0,3

44
.63

1,8
05

,69
7,0

48
.09

2,0
19

,63
4,7

96
.65

21
3,9

37
,74

8.5
6

8
เงิน

ชํา
ระ
คืน

เงิน
กูร
ะห

วา
งป


1,3
03

,91
2,8

62
.84

87
0,7

85
,05

1.3
0

1,0
47

,60
7,0

95
.33

1,1
64

,63
6,8

46
.09

1,4
87

,48
5,3

89
.05

1,6
15

,72
7,1

08
.00

12
8,2

41
,71

8.9
5

9
เงิน

ให
กูค

งเห
ลือ

อย
ูใน
มือ

สม
าชิ
กสิ้

นป


3,2
17

,50
2,5

49
.61

3,8
83

,16
2,8

65
.37

4,2
23

,70
2,1

71
.30

4,4
75

,54
1,5

21
.26

4,7
87

,17
8,5

61
.41

5,1
97

,20
3,3

66
.86

41
0,0

24
,80

5.4
5

10
ทนุ

ดํา
เนิน

งาน
3,4

89
,55

9,8
78

.83
4,0

69
,58

3,1
86

.41
4,5

55
,90

8,6
26

.06
4,8

54
,01

1,7
50

.01
5,4

19
,33

1,1
12

.97
5,8

55
,65

9,7
47

.76
43

6,3
28

,63
4.7

9

11
รา
ยไ
ด

19
3,9

65
,66

2.5
3

27
2,0

01
,23

3.1
2

31
5,4

88
,11

3.0
1

34
0,5

08
,31

4.4
8

36
5,2

91
,46

2.9
4

38
6,7

95
,60

9.4
9

21
,50

4,1
46

.55

12
คา
ใชจ

าย
74

,63
6,3

60
.53

11
6,2

50
,76

3.9
2

13
4,0

44
,38

5.3
2

13
8,8

21
,09

1.0
5

14
6,1

25
,00

2.5
2

15
6,8

80
,84

9.7
5

10
,75

5,8
47

.23

13
กํา
ไรสุ

ทธ
ปิร

ะจ
ําป


11

9,3
29

,30
2.0

0
15

5,7
50

,46
9.2

0
18

1,4
43

,72
7.6

9
20

1,6
87

,22
3.4

3
21

9,1
66

,46
0.4

2
22

9,9
14

,75
9.7

4
10

,74
8,2

99
.32

ผล
กา
รด
ําเนิ

นง
าน
ขอ

ง ส
อ.น

ย. 
ใน
รอ
บ 

6 ป




ÃÒÂ§Ò¹¡Ô¨¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó»‚ 2560 ÃÒÂ§Ò¹¡Ô¨¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó»‚ 2560 

ÊË¡Ã³ �ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¹ÒÇÔ¡âÂ Ô̧¹ ¨Ó¡Ñ´ ÊË¡Ã³ �ÍÍÁ·ÃÑ¾Â�¹ÒÇÔ¡âÂ Ô̧¹ ¨Ó¡Ñ´ 53

 
 
 
 

  

สอ.นย.เปดดําเนินการเมื่อ 11 ม.ค.38 เปนตนมาถึงปจจุบัน รวมระยะเวลาได 22 ป ตามขอบังคับ 
สอ .นย .  ไดกํ าหนดประเภทเ งินกูแกสมาชิก  3 ประเภทคือ  เงินกู เ พ่ือเหตุฉุกเฉิน  เงินกูสามัญ  และ 
เงินกูพิเศษ แตในชวงแรกเริ่มดําเนินการนั้น สอ.นย.เปดบริการเงินกูแกสมาชิกเพียง 2 ประเภท คือ เงินกู 
เพ่ือเหตุฉุกเฉิน และเงินกูสามัญ 

ตอมา สอ.นย.มีผลการดําเนินงานที่ดีมีความมั่นคงขึ้นตามลําดับ คณะกรรมการดําเนินการ จึงมี
แนวคิดริเร่ิมที่จะสงเสริมใหสมาชิกมีที่อยูอาศัยเปนของตัวเอง เพ่ือความม่ันคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกที่
ดีขึ้น โดยไดบรรจุโครงการไวในแผนกลยุทธ ประจําป 2552 – 2554 และไดเริ่มศึกษาความเปนไปไดรวมถึงการ
เตรียมการในดานตาง ๆ และเม่ือ 28 ก.ย.2554 ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ สอ.นย. คร้ังที่ 2/2554 ไดมี
มติ ให เปดโครงการใหกู พิ เศษเ พ่ือการเคหะสงเคราะหแกสมาชิก  โ ดยกําหนดเปดโครงการ  ตั้ งแต  
1 เม.ย.54 ถึง 30 ก.ย.54 ใหบริการเฉพาะในพ้ืนที่ อ.สัตหีบ และไดขยายระยะเวลาโครงการตอเนื่องเร่ือยมาพรอม
กับขยายพ้ืนที่ใหบริการจนถึงปจจุบัน มีพ้ืนที่ ใหบริการรวม 3 จังหวัด ไดแก จ .ชลบุรี , จ .ระยอง และ  
จ.จันทบุรี โดยมีรายละเอียดการใหกูดังนี้ 

หลักเกณฑโดยท่ัวไป 
1. เปนสมาชิกติดตอกันไมนอยกวา 1 ป 
2. ถือหุนไมนอยกวารอยละ 10 ของวงเงินที่ขอกู และไมนอยกวา 50,000.00 บาท (กรณีถือหุนไมถึง

เกณฑ สามารถซ้ือหุนเพ่ิมไดตามจํานวนที่ขาด) 
3. สมาชิกอาจเปนลูกหนี้เงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห และเงินกูประเภทอ่ืนไดตามท่ี

คณะกรรมการเห็นสมควร 
วัตถุประสงคแหงการกู 
1. เพ่ือซ้ือที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 
2. เพ่ือไถถอนที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง จากสถาบันการเงิน 
วงเงินใหกูและการผอนชําระเงินกู 
1. วงเงินใหกูสูงสุด 3 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1.1 กรณีซื้อ กูไดไมเกินรอยละ 90 ของราคาประเมิน หรือราคาซ้ือขายแลวแตอยางใดจะตํ่ากวา 
 1.2 กรณีไถถอน กูไดตามจํานวนคางชําระกับสถาบันการเงินเดิม แตไมเกินรอยละ 90 ของราคา
ประเมินหลักทรัพย 

2. จํานวนงวดผอนชําระไมเกิน 360 งวด และผอนไมเกินอายุ 70 ปบริบูรณ 
3. ผอนชําระเปนเงินตนและดอกเบ้ียรวมกันเทากันทุกเดือน เวนแตงวดสุดทาย (คงยอด) 
4. ในการคิดสิทธิการกู เมื่อหักคาใชจายแลวตองมีเงินคงเหลือไมนอยกวารอยละ 30 ของเงินไดรายเดือน 

หรือตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู 

  ปจจุบันอัตราดอกเบ้ียเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะหอยูที่รอยละ 5.75 ตอป  
คาใชจายในการกู 
1. คาธรรมเนียมการตรวจหลักประกัน 200.00 บาท 
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2. คาประเมินหลักประกัน ตามประกาศ สอ.นย.หรือตามที่บริษัทประเมินฯ เรียกเก็บ (ปจจุบัน 
3,000.00 บาท) 

3. คาพาหนะ/คาน้ํามันเชื้อเพลิงการตรวจหลักประกัน และจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม
ประกาศ สอ.นย. (คิดตามระยะทาง) 

4. คาประกันภัยสิ่งปลูกสราง 
5. คาใชจายอ่ืน เชน คาธรรมเนียมการโอน คาภาษีธุรกิจเฉพาะหรือคาอากร ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายให

เปนไปตามท่ีสมาชิกตกลงกับผูขาย 
เงื่อนไขอ่ืน 
1. กรณีสมาชิกผูกูชําระหน้ีเงินกูกอนกําหนด 36 งวด ตองเสียคาธรรมเนียมรอยละ 2 ของจํานวนเงิน

ที่ชําระคืนไมรวมดอกเบ้ีย 
2. สมาชิกตองทําประกันภัยสิ่งปลูกสรางตลอดอายุสัญญา โดยสหกรณเปนผูรับผลประโยชน  ทั้งนี้

จํานวนเงินเอาประกัน และเง่ือนไขการชําระเงินใหเปนไปตามท่ีสหกรณหรือบริษัทวินาศภัยกําหนด 
สิทธิประโยชน 
1. สิทธินําดอกเบ้ียเงินกูไปขอลดหยอนภาษีเงินไดประจําป 
2. สิทธิเบิกคาเชาซ้ือ (กรณีผูมีสิทธิเบิกคาเชาบาน) 
3. สิทธิไมตองเสียคาธรรมเนียมการจดจํานอง ณ สํานักงานท่ีดิน รอยละ 1 
4. สมาชิกไดรับเงินเฉลี่ยคืนตอนสิ้นป 
ผลการดําเนินงาน 
จากการดําเนินงานจนถึงปจจุบัน มีสมาชิกใหความสนใจใชบริการ เงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห

ทั้งหมด 109 ราย เปนเงินทั้งส้ิน 112,958,192.22 บาท หลักทรัพยตั้งอยูในพ้ืนที่ จ.ชลบุรี 102 ราย และ  
จ.ระยอง 7 ราย ในจํานวนนี้มีสมาชิกทําการไถถอนไปแลวจํานวน 4 ราย ซึ่งจนถึงปจจุบันมีสมาชิกที่ใชบริการ
เงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะหอยูทั้งส้ิน 105 ราย 
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รายงานการตรวจสอบกิจการ 
สหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 
 
เรียน  ที่ประชุมใหญสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด 
 ตามมติที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2559 เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  ไดเลือกตั้งขาพเจและ
คณะเปนผูตรวจสอบกิจการสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด  สําหรับปทางบัญชีสิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 2560  
ซึ่งขาพเจาและคณะไดทําการตรวจสอบกิจการและรายงานผลตอคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือนที่
เขาตรวจสอบแลว จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจําปโดยสรุปดังนี้ 
 1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ 
 1.1 เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ 
   1.2 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน 
   1.3 เพ่ือตรวจสอบการดําเนินงานอ่ืน ๆ ของสหกรณ 
 2. ขอบเขตการตรวจสอบ 
 2.1 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน 
 2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณ 
 2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติของท่ีประชุม 
 2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่
กําหนดไว 
 3. ผลการตรวจสอบ 
 3.1 ผลการดําเนินงาน 
 3.1.1 สหกรณมีสมาชิกยกมาตนป 12,113 คน  เพ่ิมระหวางป 270 คน  ลดลงระหวางป 
251 คน คงเหลือสมาชิกวันสิ้นป 12,132 คนแยกเปนสมาชิกสามัญ 9,432 คน และสมาชิกสมทบ 2,700 คน 
 3.1.2 ณ วันตนป มีทุนดําเนินงาน จํานวน 5,419,331,112.97 บาท  เพ่ือขึ้นระหวางป 
จํานวน 436,328,634.79 บาท วันสิ้นปมีทุนดําเนินงาน จํานวน 5,855,659,747.76 บาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 
รอยละ 8.05 
 3.1.3 การดําเนินงานในรอบหนึ่งปมีรายไดทั้งสิ้น 386,795,609.49 บาท  มีคาใชจายรวม 
156,880,849.75 บาท มีกําไรสุทธิประจําป 229,914,759.74 บาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน 10,748,299.32 บาท หรือ
เพ่ิมข้ึนรอยละ 4.90 
 3.2 ดานการบริหารงานทั่วไป 
 การจัดโครงสรางองคกรและการแบงแยกหนาที่เปนไปโดยเหมาะสม   มีการกําหนดระเบียบ
ตาง ๆ ขึ้นถือใช  เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ครบถวน  เหมาะสมกับปริมาณธุรกิจของสหกรณ การปฏิบัติงาน
เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ และมติที่ประชุมของคณะกรรมการ 
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 3.3 ดานบัญชี 
  ระบบบัญชีที่สหกรณถือใชเปนไปตามแบบที่ทางราชการกําหนด การจัดทําบัญชีเรียบรอย
เปนปจจุบัน มีเอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชีครบถวน 
  สหกรณไดนําระบบบัญชีคอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ มีการจัดทํา
บัญชี ทะเบียน รายงานทางการเงิน และรายงานอื่นไดอยางถูกตองครบถวน สามารถนําขอมูลไปใชในการ
บริหารงานของฝายบริหารไดอยางรวดเร็วมีประสิทธภิาพ 
 3.4 ดานการเงิน 
  ณ วันสิ้นป  สหกรณมีเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ จํานวน 123,136,275.62 บาท 
และเงินฝากสหกรณอ่ืน จํานวน 230,023,997.31 บาท  การรับ – จาย และเก็บรักษาเงินสดเปนไปตามระเบียบ
ที่สหกรณกําหนด 
  สหกรณมีการควบคุมการใชจายเงิน  เปนไปตามแผนงานและงบประมาณที่กําหนด และรายจาย
ของสหกรณไดจายไปเพ่ือกิจการของสหกรณ 
  กรณีเงินฝากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจ่ัน จํากัด ซึ่งอยูระหวางการปฏิบัติตามแผนฟนฟู
กิจการของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด  ฉบับที่ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งเห็นชอบ ซึ่งกําหนดให
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจ่ัน จํากัด  ชําระเงินตนคืนทุกคร่ึงป เปนเวลา 26 ป (ป 2559 – 2584) นั้น          
ในระหวางปสหกรณไดรับชําระแลว จํานวน 3,468.74 บาท คงเหลือเงินคางรับจํานวน 44,564.58 บาท 
 3.5 ดานสินเชื่อ 
  ระหวางปสหกรณจายเงินใหกูแกสมาชิกทั้งสิ้น 7,641 สัญญา เปนเงิน 1,990,886,193.00 บาท 
เพ่ิมข้ึนจากปกอน จํานวน 210,199,845.00 บาท  การจายเงินกูใหแกสมาชิกแตละรายมีหลักฐานสัญญาการ
เปนหนี้และหนังสือสัญญาการค้ําประกันครบถวน 
  มีรายไดจากดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู จํานวน 364,435,976.49 บาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 
จํานวน 16,538,497.47 บาท หรือรอยละ 4.75 
  ณ วันสิ้นป มีลูกหนี้เงินใหกูคงเหลือทั้งสิ้น 9,822 สัญญา เปนเงิน 5,197,312,723.11 บาท 
 แยกเปน  – ลูกหนี้เงินใหกูฉุกเฉิน   2,991 สัญญา เปนเงิน     84,738,473.00 บาท 
   – ลูกหนี้เงินใหกูสามัญ   6,725 สัญญา เปนเงิน 5,020,278,730.73 บาท 
   – ลูกหนี้เงินใหกูเพ่ือการเคหะ   2,991 สัญญา เปนเงิน     92,186,163.13 บาท 
   – ลูกหนี้อื่น           1 สัญญา เปนเงิน         109,356.25 บาท 
 โดยลูกหนี้เงินใหกูคงเหลือ ณ วันสิ้นปของสหกรณสวนหนึ่ง เปนลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิด
รายไดและถูกศาลส่ังพิทักษทรัพยเด็ดขาด สหกรณไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มจํานวน แยกเปน คาเผื่อ  
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินใหกู จํานวน 5,159,272.83 บาท และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ 
จํานวน 79,226.00 บาท การตั้งคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญดังกลาวเปนไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
และครอบคลุมความเส่ียงที่อาจเกิดข้ึนในอนาคต 
 3.6 ดานเงินลงทุน 
 ระหวางป สหกรณนําเงินไปลงทุนในหุนกู จํานวน 92,000,000.00 บาท การลงทุน
ดังกลาวเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 62 และประการคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ
แหงชาติ เร่ือง ขอกําหนดการฝาก หรือการลงทุนอยางอ่ืนของสหกรณ 
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 ณ วันสิ้นป สหกรณมีเงินลงทุนคงเหลือทั้งสิ้น จํานวน 285,826,000.00 บาท แยกเปน   
เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด จํานวน 267,000,000.00 บาท และเงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการ
ของตลาด จํานวน 18,826,000.00 บาท 
 3.7 ดานการกูยืม 
 สหกรณไดรับอนุมัติวงเงินกูยืมหรือคํ้าประกัน ประจําป 2560 จํานวน 1,804,000,000.00 
บาท ระหวางปสหกรณจัดหาแหลงเงินทุนจากภายนอกโดย ออกต๋ัวสัญญาใชเงิน จํานวน 375,250,000.00 บาท  
 ณ วันสิ้นป ไมมียอดเงินกูยืมคงเหลือ 
 3.8 ดานเงินรับฝาก 
 สหกรณมีเงินรับฝากคงเหลือ ยกมาตนป จํานวน 3,342,862,592.50 บาท รับฝากเงินเพ่ิม
ระหวางป จํานวน 1,447,208,697.92 บาท จายคืนเงินฝาก จํานวน 1,227,113,642.88 บาท 
 ณ วันสิ้นปสหกรณมีเงินรับฝากคงเหลือ จํานวน 3,562,957,647.54 บาท เพ่ิมขึ้นจาก    
ปกอน จํานวน 220,095,055.04 บาท หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 6.58 
 3.9 ดานทุนเรือนหุน 
 สหกรณมีทุนเรือนหุน ยกมาตนป จํานวน 1,529,086,990.00 บาท ถือหุนเพิ่มระหวางป 
จํานวน 186,136,840.00 บาท จายคืนหุนระหวางป จํานวน 32,267,800.00 บาท คงเหลือทุนเรือนหุนวันสิ้นป 
จํานวน 1,682,956,030.00 บาท เพ่ิมขึ้นจากปกอน จํานวน 153,869,040.00 บาท หรือเพ่ิมข้ึน รอยละ 10.06 
 3.10 ทุนสํารองและทุนสะสมตาง ๆ 
  ทุนสํารอง ณ วันสิ้นป สหกรณมีทุนสํารองคงเหลือยกมา จํานวน 275,056,728.55 บาท 
จัดสรรและโอนเพ่ิมระหวางป จํานวน 44,523,888.25 บาท ณ วันสิ้นปมีเงินทุนสํารองคงเหลือ จํานวน 
319,580,616.80 บาท 
  ทุนสะสม ณ วันตนป มียอดทุนสะสมคงเหลือยกมา จํานวน 44,236,307.08 บาท 
จัดสรรเพิ่มระหวางป จํานวน 16,411,809.92 บาท จายเงินทุนสะสมตามระเบียบ จํานวน 10,994,532.22 บาท 
ณ วันสิ้นป คงเหลือยอดเงินทุนสะสม จํานวน 49,653,584.78 บาท 
  การใชจายเงินทุนสะสมในระหวางป  เปนไปตามวัตถุประสงคแหงทุนและระเบียบ         
ที่สหกรณกําหนด 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
 

          (นางสาวศิริวรรณ  กัญญาคํา) 
         ประธานผูตรวจสอบกิจการ 
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หนังสอืรับรองของสหกรณ 
  

เรียน  ผูสอบบัญชี สหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด 

   หนังสือรับรองฉบับนี้ใหไวเพ่ือประโยชนของทานในการตรวจสอบงบการเงินของสหกรณ       
ออมทรัพยนาวิกโยธิน  จํากัด   สําหรับปสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2560    เพ่ือแสดงความเห็นวา            
งบการเงินดังกลาวแสดงฐานะการเงิน   ณ วันที่  30  กันยายน  2560   และผลการดําเนินงาน สําหรับ        
ปสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน  จํากัด     โดยถูกตองตามท่ีควรในสาระสําคัญตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดหรือไม 
  ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการจัดใหมีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพื่อใหการดําเนินงานของสหกรณ
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 
  ขาพเจาขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ทานตรวจสอบตามท่ีขาพเจาทราบ    และคิดวา
ควรจะเปนดังตอไปนี้ 
  1. งบการเงินไมมีการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ   ซึ่งรวมถึงการละเวน   
การแสดงรายการและขอมูลตาง ๆ 
 2. ขาพเจาไดจัดเอกสารหลักฐานและขอมูลดังตอไปน้ีใหทานตรวจสอบครบถวนแลว คือ 
 2.1 บันทึกทางการบัญชี  เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และขอมูลอ่ืน   ที่เกี่ยวของ
ทั้งหมด 
 2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ 
 3. ไมมีรายการผิดปกติที่เกี่ยวของกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการหรือเจาหนาท่ีของ
สหกรณผูซึ่งมหีนาที่สําคัญเก่ียวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบ
อยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน 
 4. สหกรณไดปฏิบัติตามเง่ือนไขของสัญญาทั้งหมด ซึ่งหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยาง     
มีสาระสําคัญตองบการเงิน  นอกจากน้ีสหกรณไดปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนดของหนวยงานราชการหรือ
หนวยงานที่กํากับดูแล  ซ่ึงหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน 
 5. สหกรณฯ ไมไดรับหนังสือแจงจากหนวยราชการอันมีผลตองบการเงิน เพราะมิไดปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือขอบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย  หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น    
ในภายหนา  ซึ่งควรจะไดนํามาพิจารณาเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน   หรือใชเปนหลักเกณฑในการ
ตั้งสํารองคาเสียหายที่อาจเกิดขึ้น 
 6. รายการหรือขอมูลดังตอไปนี้มีการบันทึกหรือเปดเผยไวอยางเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน 
 6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณหรือบุคคลอ่ืน 
       6.2 ขอตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือขอจํากัดการใชเงินกู 
 6.3 สินทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน 
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 7. สหกรณมีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยทั้งหมดอยางถูกตองตามกฎหมาย  และไมมีภาระผูกพัน  หรือ   
ขอผูกมัดใด ๆ ในสินทรัพยสหกรณ เวนแตที่ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
 8. สหกรณไดบันทึกหรือเปดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ ทั้งท่ีเกิดข้ึนแลวและอาจเกิดข้ึน
ในภายหนาไวอยางเหมาะสม  รวมทั้งไดมีการเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  เกี่ยวกับหลักประกัน
ทั้งหมดท่ีสหกรณใหแกบุคคลที่สาม   นอกจากน้ีสหกรณไมมีคดีฟองรองอ่ืนและไมมีคดีที่คาดวาจะเกิดข้ึน  
 9. นอกจากเรื่องที่อธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว   ไมมีเหตุการณใดเกิดขึ้น  หรือ     
ไมปรากฏขอเท็จจริงใดที่มีผลกระทบตองบการเงินอยางมีสาระสําคัญ  ซ่ึงตองนํามาปรับปรุงงบการเงิน หรือ
เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก 
                       

ขอแสดงความนับถือ 
 
                      พลเรือตรี 

(อาคม  แตงออน) 
ประธานกรรมการดําเนินการ  

 
                                        นาวาเอก 

(วิชชา  พรหมคีรี) 
ผูจัดการ  

วันที ่ 30  ตุลาคม  2560 
 
 

ธานกรรมการ

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((ววววิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิชชา พรห
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รายงานของผูสอบบัญชี 

เสนอ  นายทะเบียนสหกรณ 

ความเห็น 

 ขาพเจาไดตรวจสอบงบการเงินของสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด ซึ่งประกอบดวยงบแสดง
ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 งบกําไรขาดทุนและงบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันและ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 
 ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงินของสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันโดยถูกตองตามที่
ควรในสาระสําคัญตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 

เกณฑในการแสดงความเห็น 
 ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 
ความรับผิดชอบของขาพเจาไดกลาวไวในสวนของความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
ในรายงานของขาพเจา ขาพเจามีความเปนอิสระจากสหกรณและไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณของผูสอบบัญชี
สหกรณตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ ขาพเจาเชื่อวาหลักฐานการสอบบัญชีที่ขาพเจาไดรับเพียงพอและ
เหมาะสมเพ่ือใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ 
 เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ คือเรื่องตาง ๆ ที่มีนัยสําคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผูประกอบ
วิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเร่ืองเหลานี้มาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ขาพเจาไมไดแสดง
ความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้ 
 เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบแตละเรื่องมีดังตอไปน้ี 
 ตามที่ แสดง ในงบกํ า ไรขาดทุน  สหกรณมี ร าย ได จากเ งิน ใหกู ยื ม ในป  2560 จํ านวน 
364,435,976.49 บาท คิดเปนรอยละ 94.24 ของรายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน ซึ่งเปนเรื่อง
สําคัญในการตรวจสอบเนื่องจากรายไดดังกลาวเกิดจากสัญญาเงินใหกูยืมแตละประเภท ซึ่งมีเงื่อนไขการ
คํานวณดอกเบ้ียในอัตราที่แตกตางกัน 
 ขาพเจาไดตรวจสอบโดยการประเมินและสุมทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณที่
เก่ียวของกับการรับรูรายไดดอกเบี้ยเงินใหกู และระบบการควบคุมภายในดานสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับคํานวณ
ดอกเบ้ียเงินใหกู นอกจากน้ีขาพเจาไดสุมตรวจสัญญาเงินใหกูวามีการรับรูรายไดดอกเบ้ียเงินใหกูเปนไปตาม
เงื่อนไขในสัญญา และสอดคลองกับนโยบายการบัญชีที่สหกรณใช และตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ
กําหนด รวมท้ังขาพเจาไดทําการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลบัญชีรายไดและสุมตรวจสอบรายการปรับปรุงที่
สําคัญ 

ขอมูลและเหตุการณที่เนน 
 ขาพเจาขอใหสังเกตงบแสดงฐานะการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5 เงินฝาก
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจ่ัน  จํากัด จํานวน 44,564.58 บาท สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด         
อยูระหวางปฏิบัติตามแผนฟนฟูกิจการของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด ฉบับที่ศาลลมละลายกลางมี
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คําสั่งเห็นชอบดวย ซึ่งกําหนดใหสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด ชําระหนี้เงินตนคืนทุกครึ่งป เปนเวลา 
26 ป (ป 2559 – 2584) โดยไมมีดอกเบ้ีย 
 ทั้งนี้ ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินของสหกรณไมไดมีเงื่อนไขในเร่ืองที่ขาพเจาขอใหสังเกต
ขางตน 

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองบการเงิน 
 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้
โดยถูกตองตามที่ควรตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ี
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูล
ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด 
 ในการจัดทํางบการเงิน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณรับผิดขอบในการประเมินความสามารถ
ของสหกรณในการดําเนินงานตอเนื่อง การเปดเผยเร่ืองที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องในกรณีที่มีเรื่อง
ดังกลาวและการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมี
ความต้ังใจที่จะเลิกสหกรณหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได 

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน 
 การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอผิดพลาดและเสนอรายงานของผูสอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของขาพเจาอยูดวย ความเชื่อมั่นอยาง
สมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณจะสามารถตรวจพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาดและถือวามี
สาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการท่ีขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการ
รวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้ 
 ในการตรวจสอบของขาพเจาตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ 
ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ
ขาพเจารวมถึง 
 ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญใน        
งบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือ
ตอบสนองตอความเส่ียงเหลานั้น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเปนเกณฑใน     
การแสดงความเห็นของขาพเจา ความเส่ียงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลักฐานการตั้งใจละเวนการแสดงขอมูล การแสดงขอมูลที่ไมตรงตามขอเท็จจริงหรือการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน 
 - ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของสหกรณ 
 - ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณใชและความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของซึ่งจัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ 
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 - สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องของ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับวา มีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญที่
เก่ียวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของสหกรณ
ในการดําเนินงานตอเน่ืองหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนท่ีมีสาระสําคัญ ขาพเจาตองให
ขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของในงบการเงิน หรือถาการ
เปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณใน
อนาคตอาจเปนเหตุใหสหกรณตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่องได 
 - ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลที่
เก่ียวของตลอดจนประเมินวางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณท่ีเกิดขึ้นโดยถูกตองตามท่ีควรหรือไม 
 ขาพเจาไดสื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเกี่ยวกับขอบเขตและชวงเวลาของการ
ตรวจสอบตามท่ีไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญใน
ระบบการควบคุมภายในซึ่งขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา 
 จากเรื่องทั้งหลายท่ีสื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ขาพเจาไดพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ที่
มีนัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเร่ืองสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจา
ไดอธิบายเรื่องเหลานี้ไวในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเร่ืองดังกลาว
ตอสาธารณะหรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิดขึ้น ขาพเจาพิจารณาวาไมควรสื่อสารดังกลาวในรายงานของ
ขาพเจา เพราะการกระทําดังกลาว สามารถคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวาจะมีผลกระทบในทางลบมากกวา
ผลประโยชนที่ผูมีสวนไดสวนเสียสาธารณะ จะไดจากการสื่อสารดังกลาว 
 
 
 
                                               (นางวรนีย  พิทักษสุธีพงศ) 
                                                        ผูสอบบัญชี 
 
 
บริษัท ตากสิน ไทยโค จํากัด 
27/59  ถ.ทาหลวง ต.วัดใหม 
อ.เมือง จ.จันทบุรี 
 
วันที่ 30 ตุลาคม 2560 
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สหกรณ์ออมทรพัยน์าวิกโยธิน จาํกดั -                                                              

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ  วนัที  30  กนัยายน  2560

หมายเหตุ บาท
สินทรพัย์ ปี 2560 ปี 2559

สินทรพัยห์มนุเวียน

เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 3 123,136,275.62 141,486,399.48

เงนิฝากสหกรณ์อนื 4 230,023,997.31 287,023,592.02

เงนิฝากสหกรณ์เครดติยเูนยีนคลองจนั จาํกดั ระยะสนั 5 3,468.74 3,468.74

     หกั ค่าเผอืหนสีงสยัจะสญู 5 (3,468.74) (3,468.74)

เงนิลงทุนระยะสนั 6 20,000,000.00 0.00

เงนิใหกู้ย้มืระยะสนั - สุทธ ิ 7 461,423,592.86 418,125,229.44

ดอกเบยีเงนิใหกู้ค้า้งรบั - สุทธิ 8 123,757.00 141,030.00

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอนื 9 20,020,681.86 18,595,053.46
รวมสินทรพัยห์มนุเวียน 854,728,304.65 865,371,304.40

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน
เงนิฝากสหกรณ์เครดติยเูนยีนคลองจนั จาํกดั ระยะยาว 5 41,095.84 44,564.58

     หกั ค่าเผอืหนสีงสยัจะสญู 5 (41,095.84) (44,564.58)

เงนิลงทุนระยะยาว 6 265,826,000.00 173,826,000.00

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาว 7 4,730,729,857.42 4,375,163,242.77

เครอืงใชส้าํนักงาน - สุทธิ 769,369.44 953,828.75

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 10 3,606,216.25 4,016,737.05
รวมสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 5,000,931,443.11 4,553,959,808.57

          รวมสินทรพัย์ 5,855,659,747.76 5,419,331,112.97
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สหกรณ์ออมทรพัยน์าวิกโยธิน จาํกดั
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ  วนัที  30  กนัยายน  2560

หมายเหตุ บาท
หนีสินและทนุของสหกรณ์ ปี 2560 ปี 2559

หนีสินหมนุเวียน

เงนิรบัฝาก 12 3,562,957,647.54 3,342,862,592.50

หนสีนิหมุนเวยีนอนื 13 2,119,950.88 1,983,172.66
รวมหนีสินหมนุเวียน 3,565,077,598.42 3,344,845,765.16

หนีสินไม่หมนุเวียน

หนสีนิไม่หมุนเวยีนอนื 14 8,477,158.02 6,938,861.76
รวมหนีสินไม่หมนุเวียน 8,477,158.02 6,938,861.76
     รวมหนีสิน 3,573,554,756.44 3,351,784,626.92

ทนุของสหกรณ์

ทุนเรอืนหุน้ (มลูค่าหุน้ละ 10 บาท)

    หุน้ทชีาํระเตม็มลูค่าแลว้ 1,682,956,030.00 1,529,086,990.00

ทุนสาํรอง 319,580,616.80 275,056,728.55

ทุนสะสมตามขอ้บงัคบั  ระเบยีบและอนื  ๆ    16 49,653,584.78 44,236,307.08

กาํไรสุทธปิระจาํปี 229,914,759.74 219,166,460.42
    รวมทนุของสหกรณ์ 2,282,104,991.32 2,067,546,486.05
           รวมหนีสินและทนุของสหกรณ์ 5,855,659,747.76 5,419,331,112.97

หมายเหตุประกอบงบการเงนิเป็นส่วนหนงึของงบการเงนินี

                       พลเรอืตรี

(อาคม    แตงอ่อน)

ประธานกรรมการดาํเนินการ

               พลเรอืตรี

(กติตคิุณ     นาคสุก)

เลขานุการ

 วนัท ี30 ตุลาคม 2560
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ปี 2560 ปี 2559
บาท % บาท %

รายได้ดอกเบียและผลตอบแทนจากเงินลงทนุ
ดอกเบยีรบัเงนิใหกู้้ 364,435,976.49 94.24 347,897,479.02 95.27
ดอกเบยีรบัเงนิฝาก 11,959,834.95 3.09 10,409,414.05 2.85
ผลตอบแทนจากเงนิลงทุน 10,327,864.29 2.67 6,873,561.25 1.88

รวมรายได้ดอกเบียและผลตอบแทนจากเงินลงทนุ 386,723,675.73 100.00 365,180,454.32 100.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบียและเงินลงทนุ

ดอกเบยีจ่ายเงนิรบัฝาก 133,313,215.31 34.47 130,085,199.06 35.62
ดอกเบยีจ่ายเงนิกูย้มืระยะสนั 2,076,832.22 0.54 732,410.52 0.20
ดอกเบยีจ่ายเงนิกูย้มืระยะยาว 0.00 0.00 284,582.03 0.08

รวมค่าใช้จ่ายดอกเบียและเงินลงทนุ 135,390,047.53 35.01 131,102,191.61 35.90
หกั  หนีสงสยัจะสูญและหนีสูญ

ลกูหนเีงนิใหกู้ส้งสยัจะสญู 5,152,066.83 1.33 7,206.00 0.00
ดอกเบยีเงนิใหกู้ค้า้งรบัสงสยัจะสญู 79,226.00 0.02 0.00 0.00
เงนิฝากสหกรณ์เครดติยเูนยีนคลองจนั จาํกดั สงสยัจะสญู (3,468.74) 0.00 48,033.32 0.01

รวมหนีสงสยัจะสูญและหนีสูญ 5,227,824.09 1.35 55,239.32 0.01
  รวมรายได้ดอกเบียและผลตอบแทนจากเงินลงทนุสุทธิ 246,105,804.11 63.64 234,023,023.39 64.09

บวก  รายได้อืน
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ 13,500.00 0.00 19,200.00 0.01
ค่าธรรมเนียมทาํบตัรสมาชกิใหม่ 15,600.00 0.00 14,310.00 0.00
ค่าธรรมเนียมทาํสมุดเงนิฝากใหม่ (กรณีสญูหาย) 4,900.00 0.00 4,000.00 0.00
ค่าธรรมเนียมถอนเงนิรบัฝากเกนิ 1 ครงั (ต่อเดอืน) 26,183.76 0.01 54,818.00 0.02
ค่าธรรมเนียมการชาํระหนกี่อนครบกาํหนด 0.00 0.00 9,621.89 0.00
ค่าธรรมเนียมการขอกูเ้งนิเพอืการเคหะฯ 10,700.00 0.00 6,000.00 0.00
ค่าธรรมเนียมการทาํบตัรสนามยงิปืน นย. 50.00 0.00 2,850.00 0.00
รายไดจ้ากการจาํหน่ายสนิทรพัย์ 0.00 0.00 198.00 0.00
รายไดค้่าเช่าอาคารสวสัดกิาร สอ.นย. 1,000.00 0.00 0.00 0.00

รวมรายได้อืน 71,933.76 0.01 110,997.89 0.03
หกั  ค่าใช้จ่ายในการดาํเนินงาน

ค่าใช้จ่ายเกียวกบัเจ้าหน้าที
เงนิเดอืน 5,879,490.00 1.52 5,390,280.00 1.48
ค่าครองชพีและเงนิประจาํตําแหน่ง 1,033,140.00 0.27 1,026,740.00 0.28
ค่าล่วงเวลา 490,478.25 0.13 395,143.75 0.11

สหกรณ์ออมทรพัยน์าวิกโยธิน จาํกดั
งบกาํไรขาดทนุ

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2560
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ปี 2560 ปี 2559
บาท % บาท %

สหกรณ์ออมทรพัยน์าวิกโยธิน จาํกดั
งบกาํไรขาดทนุ

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2560

บาํเหน็จเจา้หน้าที 1,409,510.00 0.36 856,370.00 0.23
เงนิสมทบกองทุนเงนิทดแทนและประกนัสงัคม 217,487.00 0.06 211,097.00 0.06
ค่าเบยีเลยีง - พาหนะและทพีกั 225,155.00 0.06 266,515.00 0.07
ค่าตอบแทนเจา้หน้าที 813,390.00 0.21 790,724.00 0.22
ค่าตอบแทนผูป้ฏบิตังิานสหกรณ์ 159,600.00 0.04 125,400.00 0.03
ค่าตอบแทนเจา้หน้าทสีาขาย่อย 136,080.00 0.03 105,840.00 0.03
ค่ารกัษาพยาบาล 103,581.00 0.03 59,968.00 0.02
ค่าการศกึษาบุตรเจา้หน้าที 22,664.00 0.01 40,974.00 0.01
ค่าเครอืงแต่งกายเจา้หน้าที 130,000.00 0.03 126,000.00 0.03
ค่าสวสัดกิารเจา้หน้าที 6,000.00 0.00 0.00 0.00
ค่าเบยีขยนั 27,000.00 0.01 24,000.00 0.01
เงนิเพมิพเิศษฯ 200,000.00 0.05 5,000.00 0.00
ค่าเบยีประกนัเจา้หน้าที 68,040.00 0.02 64,926.00 0.02

ค่าใช้จ่ายเกียวกบัอาคารสถานทีและอปุกรณ์
ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สาํนักงาน 71,005.00 0.02 37,130.00 0.01
ค่าปรบัปรงุสาํนักงาน 0.00 0.00 107,376.50 0.03
ค่าเบยีประกนัภยัอาคาร 16,457.67 0.00 13,544.06 0.00
ค่าบาํรงุรกัษารายปี 241,650.00 0.06 26,750.00 0.01
ค่าใชจ่้ายยานพาหนะ 760.00 0.00 6,540.00 0.00
ค่าเสอืมราคาเครอืงใชส้าํนักงาน 429,321.87 0.11 417,226.60 0.11
ขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสนิทรพัย์ 2,928.53 0.00 0.00 0.00
ค่าตดัจ่ายสทิธกิารใชป้ระโยชน์ในอาคาร 357,351.13 0.09 357,351.13 0.10
ค่าตดัจ่ายสทิธกิารใชป้ระโยชน์ในถนนและโรงจอดรถ 0.00 0.00 0.00 0.00
ค่าตดัจ่ายสทิธกิารใชป้ระโยชน์ในงานระบบไฟฟ้าภายนอก 0.00 0.00 0.00 0.00
ค่าตดัจ่ายสทิธกิารใชป้ระโยชน์ในอาคารสวสัดกิาร สอ.นย. 6,858.79 0.00 0.00 0.00
ค่าตดัจ่ายสทิธกิารใชป้ระโยชน์ในบา้นพกัทหาร 36,894.18 0.01 36,894.18 0.01
ค่าตดัจ่ายสทิธกิารใชป้ระโยชน์ในโรงจอดรถและลานคอนกรตี 114,510.00 0.03 114,510.00 0.03

ค่าใช้จ่ายเกียวกบัสมาชิก
ค่าของสมนาคุณ 141,527.00 0.04 135,800.00 0.04

ค่าใช้จ่ายดาํเนินงานอืน 
ค่าเบยีประชุม 573,500.00 0.15 584,500.00 0.16
ค่ารบัรอง 229,544.22 0.06 260,229.00 0.07
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ปี 2560 ปี 2559
บาท % บาท %

สหกรณ์ออมทรพัยน์าวิกโยธิน จาํกดั
งบกาํไรขาดทนุ

สาํหรบัปีสินสุดวนัที 30 กนัยายน 2560

ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 110,000.00 0.03 110,000.00 0.03
ค่าตรวจสอบกจิการ 150,000.00 0.04 150,000.00 0.04
ค่าตอบแทนหน่วย 271,890.00 0.07 280,030.00 0.08
ค่าตอบแทนทปีรกึษา 120,000.00 0.03 80,000.00 0.02
ค่าตอบแทนผูร้ว่มจดัทาํแผนกลยุทธ์ 88,630.00 0.02 0.00 0.00
ค่าเครอืงแต่งกายคณะกรรมการฯ 0.00 0.00 45,000.00 0.01
ค่าเครอืงเขยีนแบบพมิพใ์ชไ้ป 361,925.60 0.09 360,376.47 0.10
ค่าทาํบุญอาคารสาํนักงาน 98,654.00 0.03 102,228.00 0.03
ค่าโทรศพัท์ 74,263.76 0.02 71,227.90 0.02
ค่าไฟฟ้า 274,608.80 0.07 289,210.80 0.08
ค่าพฒันาโปรแกรมคอมพวิเตอร์ 87,447.00 0.02 61,631.78 0.02
ค่าบาํรงุรกัษาซอฟต์แวรร์ายปี 0.00 0.00 174,633.15 0.05
ค่าบรหิารจดัการความเสยีง 43,014.00 0.01 42,372.00 0.01
ค่าตดัจ่ายสทิธกิารใชป้ระโยชน์ในซอฟต์แวร์ 40,456.70 0.01 40,456.70 0.01
ค่าเช่าเครอืงถ่ายเอกสาร 48,000.00 0.01 48,000.00 0.01
ค่าเช่ารถยนต์ 48,000.00 0.01 48,000.00 0.02
ค่าเบยีเลยีง -พาหนะและทพีกั 63,745.00 0.02 80,584.50 0.02
ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากร 22,050.00 0.00 10,886.04 0.00
ค่าไปรษณีย์ 142,971.00 0.04 131,650.00 0.04
ค่านํามนัเชอืเพลงิ 223,000.00 0.06 220,900.00 0.06
ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็ 205,546.76 0.05 250,033.00 0.07
ค่าใชจ่้ายจากการปดัเศษสตางค์ 11.87 0.00 11.76 0.00
ค่าประชาสมัพนัธ์ 137,950.00 0.04 267,490.00 0.07
ค่าใชจ่้ายประชุมใหญ่สามญัประจาํปี 473,221.00 0.12 483,635.54 0.13
ค่าใชจ่้ายในการประกอบพธิมีอบทุนการศกึษาบุตรสมาชกิ 32,669.00 0.01 31,374.00 0.01
ค่าบาํรงุสนันิบาตสหกรณ์จงัหวดัชลบุรี 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00

รวมค่าใช้จา่ยในการดาํเนินงาน 16,262,978.13 4.20 14,967,560.86 4.10
กาํไรสุทธิ 229,914,759.74 59.45 219,166,460.42 60.02
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กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรสทุธิ 229,914,759.74 219,166,460.42

รายการปรบัปรงุเพือการกระทบยอดกาํไรสทุธิเป็นเงินสดสทุธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน
ค่าเสอืมราคาเครอืงใชส้าํนกังาน 429,321.87 417,226.60
ขาดทุนจาการตดัจาํหน่ายสนิทรพัย์ 2,928.53 0.00

ลกูหนเีงนิใหกู้ ้สงสยัจะสญู 5,152,066.83 7,206.00

ดอกเบยีเงนิใหกู้ค้า้งรบั สงสยัจะสญู 79,226.00 0.00

เงนิฝากสหกรณ์เครดติยเูนยีนคลองจนั จาํกดั สงสยัจะสญู (3,468.74) 48,033.32

ค่าตดัจ่ายสทิธกิารใชป้ระโยชน์ในอาคาร 357,351.13 357,351.13

ค่าตดัจ่ายสทิธกิารใชป้ระโยชน์ในบา้นพกัทหาร 36,894.18 36,894.18

ค่าตดัจ่ายสทิธกิารใชป้ระโยชน์ในซอฟต์แวร์ 40,456.70 40,456.70

ค่าตดัจ่ายสทิธกิารใชป้ระโยชน์ในโรงจอดรถและลานคอนกรตี 114,510.00 114,510.00

ค่าตดัจ่ายสทิธกิารใชป้ระโยชน์ในอาคารสวสัดกิาร 6,858.79 0.00

สาํรองบาํเหน็จเจา้หน้าท ี 1,409,510.00 856,370.00
ดอกเบยีเงนิใหกู้ค้า้งรบั (202,983.00) (141,030.00)

ดอกเบยีเงนิฝากธนาคารคา้งรบั (57,403.76) (41,840.62)

ดอกเบยีเงนิฝากสหกรณ์อนืคา้งรบั (4,411,411.32) (1,202,250.38)

ดอกเบยีเงนิลงทุนคา้งรบั (3,061,201.38) (2,074,138.34)

เงนิสมทบกองทุนประกนัสงัคมส่งเกนิ 0.00 606.00

ดอกเบยีเงนิรบัฝากคา้งจ่าย 54,393,206.44 44,841,184.73

ค่าสอบบญัชคีา้งจ่าย 80,000.00 110,000.00

ค่าตรวจสอบกจิการคา้งจ่าย 37,500.00 37,500.00

เงนิประกนัสงัคมส่วนของนายจา้งคา้งจ่าย 212,374.00 209,343.00

ค่านํามนัเชอืเพลงิคา้งจ่าย 18,300.00 18,200.00

ค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย 23,355.90 26,335.90

ค่าล่วงเวลาคา้งจ่าย 11,997.50 6,642.00

ค่าเบยีเลยีงพาหนะคา้งจ่าย 0.00 23,630.00

ค่าโทรศพัทค์า้งจ่าย 2,645.58 3,360.56

ค่ารกัษาพยาบาลเจา้หน้าทคีา้งจ่าย 628.00 0.00

ค่าใชจ่้ายเบด็เตลด็คา้งจ่าย 850.00 0.00

ค่าเครอืงเขยีนแบบพมิพใ์ชไ้ป 361,925.60 360,376.47
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 284,950,198.59 263,222,427.67

บาท

งบกระแสเงินสด
สาํหรบัปีสินสดุวนัที 30 กนัยายน 2560

สหกรณ์ออมทรพัยน์าวิกโยธิน จาํกดั
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ปี 2560 ปี 2559
บาท

งบกระแสเงินสด
สาํหรบัปีสินสดุวนัที 30 กนัยายน 2560

สหกรณ์ออมทรพัยน์าวิกโยธิน จาํกดั

สินทรพัยด์าํเนินงาน
เงนิสดจ่ายลกูหนเีงนิใหกู้ฉุ้กเฉิน (245,676,875.50) (225,739,830.50)

เงนิสดรบัจากลกูหนเีงนิใหกู้ฉุ้กเฉิน 242,229,812.50 218,114,414.50

เงนิสดจ่ายลกูหนเีงนิใหกู้ส้ามญั (1,758,648,028.48) (1,572,688,976.45)

เงนิสดรบัจากลกูหนเีงนิใหกู้ส้ามญั 1,369,815,197.62 1,264,039,061.22

เงนิสดจ่ายลกูหนเีงนิใหกู้พ้เิศษเพอืการเคหะ (15,309,892.67) (7,268,241.14)

เงนิสดรบัจากลกูหนเีงนิใหกู้พ้เิศษเพอืการเคหะ 5,433,189.09 5,331,913.33

เงนิสดจ่ายลกูหนเีงนิยมืทดรอง (4,006,402.00) (4,024,514.44)

เงนิสดรบัจากลกูหนเีงนิยมืทดรอง 4,031,002.00 4,235,014.44

เงนิสดรบัลกูหนตีดัคาํประกนั 10,587,769.41 0.00

เงนิสดจ่ายลกูหนตีดัคาํประกนั (12,338,860.62) 457,502.09

เงนิสดรบัจากดอกเบยีเงนิลงทุนคา้งรบั 2,074,138.34 1,838,998.42

เงนิรอจ่ายตามระบบหกับญัชขีองธปท. 2,754,815.07 (15,090,869.98)

เงนิสดรบัจากดอกเบยีเงนิฝากสหกรณ์อนืคา้งรบั 1,200,097.42 1,706,375.34

เงนิสดจ่ายซอืวสัดุสาํนกังาน (เครอืงเขยีนแบบพมิพ)์ (353,086.79) (360,348.90)

เงนิสดรบัจากดอกเบยีเงนิใหกู้ค้า้งรบั 141,030.00 106,211.18

เงนิสดรบัจากดอกเบยีเงนิฝากธนาคารคา้งรบั 41,898.42 50,619.06

หนีสินดาํเนินงาน
เงนิสดจ่ายภาษเีงนิไดห้กั ณ ทจ่ีาย  1,050.00 (3,005.00)

เงนิสดจ่ายดอกเบยีเงนิกูย้มืคา้งจ่าย 0.00 (13,175.18)

เงนิสดจ่ายดอกเบยีตวัสญัญาใชเ้งนิคา้งจ่าย 0.00 (1,080.82)

เงนิสมทบประกนัสงัคมคา้งจ่ายส่วนของลกูจา้ง 212,374.00 209,343.00

เงนิสดจ่ายดอกเบยีเงนิรบัฝากคา้งจ่าย (54,398,347.13) (44,841,184.69)

เงนิสดจ่ายค่าสอบบญัชคีา้งจ่าย (110,000.00) (100,000.00)

เงนิสดจ่ายค่าตรวจสอบกจิการคา้งจ่าย (37,500.00) (37,500.00)

เงนิสดจ่ายค่าล่วงเวลาคา้งจ่าย (6,642.00) (7,949.50)

เงนิสดจ่ายค่านํามนัเชอืเพลงิคา้งจ่าย (18,200.00) (20,300.00)

เงนิสดจ่ายค่าไฟฟ้าคา้งจ่าย (26,335.90) (37,063.90)

เงนิสดจ่ายค่าโทรศพัทค์า้งจ่าย (3,360.56) (2,976.21)

เงนิสดจ่ายค่าเช่าเครอืงถ่ายเอกสารคา้งจ่าย (4,000.00) 0.00

เงนิสดจ่ายค่าเบยีเลยีงพาหนะคา้งจ่าย (23,630.00) 0.00
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ปี 2560 ปี 2559
บาท

งบกระแสเงินสด
สาํหรบัปีสินสดุวนัที 30 กนัยายน 2560

สหกรณ์ออมทรพัยน์าวิกโยธิน จาํกดั

เงนิสดจ่ายเงนิสมทบประกนัสงัคม (423,826.00) (418,034.00)

เงนิสดรบัเงนิประกนัโปรแกรม บจ.โซแอท็ โซลชูนั 5,350.00 0.00

เงนิโอนระหวา่งตรวจสอบ เพมิขนึ 13,250.00 1,000.00

เงนิหน่วยส่งเกนิ (ลดลง) (158,609.75) 208,322.21

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมดาํเนินงาน (168,052,424.94) (111,133,848.25)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

เงนิสดจ่ายซอืเงนิลงทุน (112,000,000.00) (40,000,000.00)

เงนิสดรบัจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนทคีรบกาํหนด 0.00 3,009,854.40

เงนิสดจ่ายสทิธกิารใชป้ระโยชน์ในอาคารสวสัดกิาร (145,550.00) 0.00

เงนิสดจ่ายเงนิซอืเครอืงใชส้าํนกังาน (247,791.09) (214,799.98)

เงินสดสทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (112,393,341.09) (37,204,945.58)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

เงนิสดรบัจากเงนิรบัฝาก 1,425,851,726.92 1,973,280,847.25

เงนิสดจ่ายคนืเงนิรบัฝาก (1,227,113,642.88) (1,541,454,228.20)

เงนิสดรบัจากเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 0.00 5,000,000.00

เงนิสดจ่ายชาํระเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 0.00 (5,000,000.00)

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มื 50,000,000.00 125,900,000.00

เงนิสดจ่ายชาํระเงนิกูย้มื (50,000,000.00) (234,860,000.00)

เงนิสดรบัเงนิประกนัเจา้หน้าที 141,141.32 117,717.29

เงนิสดจา่ยเงนิประกนัเจา้หน้าที (12,355.06) (11,535.90)

เงนิสดจ่ายเงนิปนัผล (74,357,641.86) (68,441,113.26)

เงนิสดจ่ายเงนิเฉลยีคนื (43,307,174.25) (38,507,049.24)

เงนิสดจ่ายโบนสักรรมการและเจา้หน้าที (6,083,000.00) (5,775,000.00)

เงนิรอจ่ายคนื 9,742.00 13,485.00

เงนิสดรบัจากทุนเรอืนหุน้ 173,188,290.00 174,034,990.50

เงนิสดจ่ายคนืทุนเรอืนหุน้ (32,267,800.00) (29,717,120.00)

เงนิสดรบัเขา้ทุนสาํรอง 9,212.25 0.00

จ่ายทุนสาธารณประโยชน์ (1,439,150.00) (1,235,489.00)

จ่ายค่าบาํรงุสนันิบาตสหกรณ์ฯ (10,000.00) (10,000.00)

จ่ายทุนสงเคราะหแ์ก่สมาชกิเสยีชวีติ (3,610,000.00) (2,935,000.00)

จ่ายทุนเพอืการศกึษาอบรมของสหกรณ์ (616,943.00) (674,556.00)
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ปี 2560 ปี 2559
บาท

งบกระแสเงินสด
สาํหรบัปีสินสดุวนัที 30 กนัยายน 2560

สหกรณ์ออมทรพัยน์าวิกโยธิน จาํกดั

จ่ายทุนสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยัพบิตัิ 0.00 (12,000.00)
จ่ายทุนสวสัดกิารเพอืบาํเหน็จสมาชกิ (451,900.00) (232,500.00)

จ่ายทุนสวสัดกิารค่ารกัษาพยาบาลสมาชกิ (190,200.00) (157,200.00)

จ่ายทุนสวสัดกิารเพอืรบัขวญัทายาทใหมข่องสมาชกิ (184,500.00) (213,000.00)

จ่ายทุนสวสัดกิารกรณีบุคคลในครอบครวัของสมาชกิเสยีชวีติ (399,700.00) (438,508.00)

จ่ายทุนสวสัดกิารสาํหรบัสมาชกิสมทบเสยีชวีติ (14,000.00) (8,000.00)

จ่ายทุนส่งเสรมิการศกึษาบุตรสมาชกิ (1,561,000.00) (1,372,000.00)

เงนิสดจ่ายทุนส่งเสรมิการศกึษาเจา้หน้าที (75,600.00) (7,000.00)

จ่ายทุนสวสัดกิารเงนิสงเคราะหเ์พอืการดาํรงชพีฯ (35,000.00) (60,000.00)

จ่ายทุนสวสัดกิารเงนิเยยีมสมาชกิทบีาดเจบ็จากการปฏบิตัหิน้าทฯี (2,000.00) (6,000.00)

จ่ายทุนสวสัดกิารของขวญัปีใหมส่มาชกิ (1,858,800.00) (1,843,400.00)

จ่ายทุนสวสัดกิารเงนิสงเคราะหพ์เิศษเพอืช่วยเหลอืผูค้าํประกนั (517,126.72) (292,400.00)

เงินสดสทุธิได้มาจากกิจกรรมจดัหาเงิน 205,092,578.72 345,083,940.44
เงินสดสทุธิ(ลดลง) เพิมขึน (75,353,187.31) 196,745,146.61
เงินสด ณ วนัต้นปี 428,558,024.82 231,812,878.21
เงินสด ณ วนัสินปี 353,204,837.51 428,558,024.82
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1. สรปุนโยบายการบญัชีทีสาํคญั
 - สหกรณ์บนัทกึบญัชโีดยเกณฑค์งคา้ง
 - สหกรณ์รบัรูร้ายไดด้อกเบยีตามเกณฑส์ดัสว่นของเวลา สว่นจาํนวนรายไดจ้ะเทา่กบัอตัราดอกเบยีคณูดว้ยจาํนวนเงนิตน้ทคีา้งชาํระ
ตามระยะเวลาทกีูย้มืเป็นรายวนั
 - สหกรณ์ตรีาคาวสัดุคงเหลอืตามราคาทนุ
 - คา่เสอืมราคาเครอืงใชส้าํนกังาน คาํนวณโดยวธิเีสน้ตรง ในอตัราทนีายทะเบยีนสหกรณ์กาํหนด
 - สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน ซงึเป็นสทิธกิารใชป้ระโยชน์ในทรพัยส์นิต่าง ๆ ซงึอยู่บนทดีนิของทรีาชพสัดุ (ใชใ้นราชการกองทพัเรอื)
ตดัจ่ายตามอายกุารใชง้านโดยประมาณ โดยวธิเีสน้ตรงในอตัรารอ้ยละ 5 - 20
 - เงนิลงทนุระยะสนั/เงนิลงทนุระยะยาว ทเีป็นเงนิลงทนุในหลกัทรพัยท์อียู่ในความตอ้งการของตลาด ทสีหกรณ์ตงัใจถอืไว้
จนครบกาํหนด  รวมทงัเงนิลงทนุระยะยาวทไีมอ่ยู่ในความตอ้งการของตลาดแสดงดว้ยราคาทนุ
 - สหกรณ์ตงัคา่เผอืหนีสงสยัจะสญูตามหลกัเกณฑท์กีาํหนดไวใ้นระเบยีบนายทะเบยีนสหกรณ์ วา่ดว้ยการจดัชนัคณุภาพลกูหนีเงนิกู้
และการเผอืหนีสงสยัจะสญู พ.ศ.2554 
 - คา่ซ่อมบาํรุง คา่ซ่อมแซม รวมทงัการซอืมาเปลยีนแทนสาํหรบัสนิทรพัยร์ายการยอ่ย ๆ ถอืเป็นคา่ใชจ่้ายหกัจากรายได ้การต่อเตมิ
หรอืเพมิเตมิอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ ๆ ถอืเป็นราคาทนุของสนิทรพัย์
 - เงนิสดในงบกระแสเงนิสด หมายถงึ เงนิสดในมอื เงนิฝากธนาคารทกุประเภท และเงนิฝากสหกรณ์ทกุประเภท

2. สหกรณ์ไดม้กีารจดัรูปแบบการแสดงรายการเงนิฝากสหกรณ์เครดติยเูนียนคลองจนั จาํกดั และบญัชเีงนิรอจ่ายตามระบบหกับญัชขีองธปท.
ในงบการเงนิปีกอ่นใหส้อดคลอ้งกบัการแสดงรายการในงบการเงนิปีปจัจุบนั

บาท
3. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบด้วย ปี 2560 ปี 2559

เงนิสด 29,593.00 29,654.00
เงนิฝากธนาคาร
 - กระแสรายวนั 102,515.19 4,349.19
 - ออมทรพัย ์ 122,954,961.44 141,403,604.07
 - ประจาํ 49,205.99 48,792.22

รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 123,136,275.62 141,486,399.48

บาท
4. เงินฝากสหกรณ์อืน  ประกอบด้วย ปี 2560 ปี 2559

 - เงนิฝากประจาํชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จาํกดั 230,000,000.00 287,000,000.00
 - เงนิฝากสหกรณ์ออมทรพัย ์สหภาพแรงงาน กฟน. จาํกดั 23,997.31 23,592.02

รวมเงินฝากสหกรณ์อืน 230,023,997.31 287,023,592.02

สหกรณ์ออมทรพัยน์าวิกโยธิน จาํกดั
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 30 กนัยายน 2560
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สหกรณ์ออมทรพัยน์าวิกโยธิน จาํกดั
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 30 กนัยายน 2560

บาท บาท
5. เงินฝากสหกรณ์เครดิตยเูนียนคลองจนั จาํกดั - สทุธิ ประกอบด้วย ปี 2560 ปี 2559

ระยะสนั ระยะยาว ระยะสัน ระยะยาว
เงนิฝากออมทรพัย์ 3,468.74 41,095.84 3,468.74 44,564.58
     รวมเงินฝากสหกรณ์เครดิตยเูนียนคลองจนั จาํกดั 3,468.74 41,095.84 3,468.74 44,564.58
หกั คา่เผอืเงนิฝากฯ สงสยัจะสญู 3,468.74 41,095.84 3,468.74 44,564.58
     เงินฝากสหกรณ์เครดิตยเูนียนคลองจนั จาํกดั - สทุธิ 0.00 0.00 0.00 0.00

เงนิฝากสหกรณ์เครดติยเูนียนคลองจนั จาํกดั  จาํนวน 44,564.58 บาท  สหกรณ์เครดติยเูนียนคลองจนั จาํกดั อยู่ในระหวา่งปฏบิตั ิ
ตามแผนฟืนฟูกจิการของสหกรณ์เครดติยเูนียนคลองจนั จาํกดั  ฉบบัทศีาลลม้ละลายกลางมคีาํสงัเหน็ชอบดว้ย  ซงึกาํหนดใหส้หกรณ์ชาํระ
เงนิตน้คนืทกุครงึปี เป็นเวลา 26 ปี (ปี 2559 - 2584) โดยไมม่ดีอกเบยี

บาท
6. เงินลงทนุ  ประกอบด้วย ปี 2560 ปี 2559
   เงินลงทนุระยะสนั ประกอบด้วย
เงินลงทนุทีอยู่ในความต้องการของตลาด

 - หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธไิมม่หีลกัประกนั (บมจ.ปนูซเิมนตไ์ทย ครงัท ี2/56) 5,000,000.00 0.00
 - หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธไิมม่หีลกัประกนั (บมจ.ปนูซเิมนตไ์ทย ครงัท ี1/58) 15,000,000.00 0.00
(นําหุน้กูจ้าํนําไวก้บั ธ.กรุงศรอียุธยา เมอื 4 ม.ิย.58 ตามมตทิปีระชมุคณะกรรมการฯ ชดุท ี21 ครงัท ี3/58 เมอื 31 ม.ีค.58)

รวมเงินลงทนุระยะสนั 20,000,000.00 0.00
   เงินลงทนุระยะยาว ประกอบด้วย
เงินลงทนุทีอยู่ในความต้องการของตลาด

หุน้กู้
 - หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธไิมม่หีลกัประกนั (บมจ.ปตท.ครงัท ี1/57) 15,000,000.00 15,000,000.00
(นําหุน้กูจ้าํนําไวก้บั ธ.กรุงศรอียุธยา เมอื 19 ม.ีค.58 ตามมตทิปีระชมุคณะกรรมการฯ ชดุท ี21 ครงัท ี2/58 เมอื 26 ก.พ.58)

 - หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธไิมม่หีลกัประกนั (บมจ.บา้นป ูครงัท ี1/54) 10,000,000.00 10,000,000.00
(นําหุน้กูจ้าํนําไวก้บั ธ.ไทยพาณชิย ์เมอื 8 ก.ค.54 ตามมตคิณะกรรมการฯ ชดุท ี17 ครงัท ี5/54 เมอื 26 พ.ค.54) 

 - หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธไิมม่หีลกัประกนั (บมจ.การบนิไทย ครงัท ี1/54) 10,000,000.00 10,000,000.00
(นําหุน้กูจ้าํนําไวก้บั ธ.ไทยพาณชิย ์เมอื 8 ส.ค.55 ตามมตคิณะกรรมการฯ ชดุท ี18 ครงัท ี8/55 เมอื 26 ก.ค.55) 

 - หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธมิหีลกัประกนั (บมจ.ซพีอีอลล ์ครงัท ี1/56) 10,000,000.00 10,000,000.00
(นําหุน้กูจ้าํนําไวก้บั ธ.กรุงศรอียุธยา เมอื 3 ก.พ.57 ตามมตทิปีระชมุคณะกรรมการฯ ชดุท ี20 ครงัท ี14/56 เมอื 26 ธ.ค.56)

 - หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธมิหีลกัประกนั (บมจ.ซพีอีอลล ์ครงัท ี1/58) 15,000,000.00 15,000,000.00
(นําหุน้กูจ้าํนําไวก้บั ธ.กรุงศรอียุธยา เมอื 4 ม.ิย.58 ตามมตทิปีระชมุคณะกรรมการฯ ชดุท ี21 ครงัท ี3/58 เมอื 31 ม.ีค.58)

 - หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธมิหีลกัประกนั (บมจ.ซพีอีอลล ์ครงัท ี1/59) 10,000,000.00 10,000,000.00
(นําหุน้กูจ้าํนําไวก้บั ธ.กรุงศรอียุธยา เมอื 28 ก.ค.59 ตามมตทิปีระชมุคณะกรรมการฯ ชดุท ี22 ครงัท ี5/59 เมอื 26 พ.ค.59)

 - หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธไิมม่หีลกัประกนั (บจ.แอดวานซฯ์ ครงัท ี1/57) 10,000,000.00 10,000,000.00
(นําหุน้กูจ้าํนําไวก้บั ธ.ไทยพาณชิย ์เมอื 27 ส.ค.57 ตามมตทิปีระชมุคณะกรรมการฯ ชดุท ี20 ครงัท ี5/57 เมอื 29 พ.ค.57)
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สหกรณ์ออมทรพัยน์าวิกโยธิน จาํกดั
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 30 กนัยายน 2560
บาท

ปี 2560 ปี 2559
 - หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธไิมม่หีลกัประกนั (บจ.แอดวานซฯ์ ครงัท ี1/57) 20,000,000.00 20,000,000.00
(นําหุน้กูจ้าํนําไวก้บั ธ.กรุงศรอียุธยา เมอื 10 ม.ิย.57 ตามมตทิปีระชมุคณะกรรมการฯ ชดุท ี20 ครงัท ี5/57 เมอื 29 พ.ค.57)

 - หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธไิมม่หีลกัประกนั (บมจ.ปนูซเิมนตไ์ทย ครงัท ี2/56) 0.00 5,000,000.00
 - หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธไิมม่หีลกัประกนั (บมจ.ปนูซเิมนตไ์ทย ครงัท ี1/58) 0.00 15,000,000.00
(นําหุน้กูจ้าํนําไวก้บั ธ.กรุงศรอียุธยา เมอื 4 ม.ิย.58 ตามมตทิปีระชมุคณะกรรมการฯ ชดุท ี21 ครงัท ี3/58 เมอื 31 ม.ีค.58)

 - หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธไิมม่หีลกัประกนั (บมจ.ปนูซเิมนตไ์ทย ครงัท ี2/60) 20,000,000.00 0.00
 - หุน้กูม้หีลกัประกนั (บมจ.โกลว ์พลงังาน ครงัท ี1/58) 5,000,000.00 5,000,000.00
(นําหุน้กูจ้าํนําไวก้บั ธ.ไทยพาณชิย ์เมอื 31 ม.ีค.59 ตามมตทิปีระชมุคณะกรรมการฯ ชดุท ี21 ครงัท ี1/58 เมอื 26 ต.ค.58)

 - หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธไิมม่หีลกัประกนั (บมจ.ซพีเีอฟฯ ครงัท ี2/59) 30,000,000.00 30,000,000.00
 - หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธไิมม่หีลกัประกนั (บมจ.อนิโดรามา เวนเจอร์ส ครงัท ี1/59) 20,000,000.00 0.00
(นําหุน้กูจ้าํนําไวก้บั ธ.กรุงศรอียุธยา เมอื 23 ธ.ค.59 ตามมตทิปีระชมุคณะกรรมการฯ ชดุท ี23 ครงัท ี11/59 เมอื 29 พ.ย.59)

 - หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธไิมม่หีลกัประกนั (บมจ.อนิโดรามา เวนเจอร์ส ครงัท ี1/60 ชดุท ี4) 5,000,000.00 0.00
(นําหุน้กูจ้าํนําไวก้บั ธ.กรุงศรอียุธยา เมอื 25 ส.ค.60 ตามมตทิปีระชมุคณะกรรมการฯ ชดุท ี23 ครงัท ี7/60 เมอื 27 ก.ค.60)

 - หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธไิมม่หีลกัประกนั (บมจ.อนิโดรามา เวนเจอร์ส ครงัท ี1/60 ชดุท ี5) 5,000,000.00 0.00
(นําหุน้กูจ้าํนําไวก้บั ธ.กรุงศรอียุธยา เมอื 25 ส.ค.60 ตามมตทิปีระชมุคณะกรรมการฯ ชดุท ี23 ครงัท ี7/60 เมอื 27 ก.ค.60)

 - หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธไิมม่หีลกัประกนั (บมจ.ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ครงัท ี3/59) 10,000,000.00 0.00
 - หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธไิมม่หีลกัประกนั (บมจ.ทางดว่นและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ครงัท ี1/60) 10,000,000.00 0.00
 - หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธไิมม่หีลกัประกนั (บมจ.เบอร์ล ียคุเกอร์ ครงัท ี2/59 ชดุท ี5) 10,000,000.00 0.00
(นําหุน้กูจ้าํนําไวก้บั ธ.กรุงศรอียุธยา เมอื 27 ม.ีค.60 ตามมตทิปีระชมุคณะกรรมการฯ ชดุท ี23 ครงัท ี2/60 เมอื 27 ก.พ.60)

 - หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธไิมม่หีลกัประกนั (บมจ.เบอร์ล ียคุเกอร์ ครงัท ี1/60 ชดุท ี5) 17,000,000.00 0.00
(นําหุน้กูจ้าํนําไวก้บั ธ.ทหารไทย เมอื 27 ก.ค.60 ตามมตทิปีระชมุคณะกรรมการฯ ชดุท ี23 ครงัท ี5/60 เมอื 30 พ.ค.60)

 - หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธไิมม่หีลกัประกนั (บมจ.เบอร์ล ียคุเกอร์ ครงัท ี1/60 ชดุท ี6) 10,000,000.00 0.00
 - หุน้กูไ้มด่อ้ยสทิธไิมม่หีลกัประกนั (บมจ.กรุงเทพดุสติเวชการ ครงัท ี1/60 ชดุท ี3) 5,000,000.00 0.00
(นําหุน้กูจ้าํนําไวก้บั ธ.ทหารไทย เมอื 4 ส.ค.60 ตามมตทิปีระชมุคณะกรรมการฯ ชดุท ี23 ครงัท ี5/60 เมอื 30 พ.ค.60)

รวมเงินลงทนุระยะยาว 247,000,000.00 155,000,000.00
    รวมเงินลงทนุทีอยู่ในความต้องการของตลาด 267,000,000.00 155,000,000.00

เงินลงทนุทีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
 - หุน้ชมุนุมสหกรณ์ทหาร จาํกดั 2,163,000.00 2,163,000.00
 - หุน้ชมุนุมสหกรณ์ออมทรพัยแ์หง่ประเทศไทย จาํกดั 16,663,000.00 16,663,000.00

    รวมเงินลงทนุทีไม่อยู่ในความต้องการของตลาด 18,826,000.00 18,826,000.00
         รวมเงินลงทนุ 285,826,000.00 173,826,000.00
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สหกรณ์ออมทรพัยน์าวิกโยธิน จาํกดั
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 30 กนัยายน 2560
บาท บาท

7. ลกูหนีเงินให้กู้ - สทุธิ ประกอบด้วย
เงนิใหกู้ย้มื - ปกติ ระยะสนั ระยะยาว ระยะสนั ระยะยาว
 - ลกูหนีเงนิกูฉุ้กเฉนิ 84,738,473.00 0.00 81,291,410.00 0.00
 - ลกูหนีเงนิกูเ้พอืการเคหะฯ 4,629,924.12 87,556,239.01 3,686,307.84 78,623,151.71
 - ลกูหนีเงนิกูส้ามญั 372,001,106.49 4,648,277,624.24 333,154,717.60 4,296,540,091.06
 - ลกูหนีอนื 109,356.25 0.00 0.00 0.00

รวมลกูหนีเงนิใหกู้้ 461,478,859.86 4,735,833,863.25 418,132,435.44 4,375,163,242.77
หกั คา่เผอืหนีสงสยัจะสญู (55,267.00) (5,104,005.83) (7,206.00) 0.00

รวมลกูหนีเงินให้กู้ - สทุธิ 461,423,592.86 4,730,729,857.42 418,125,229.44 4,375,163,242.77

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2560  คา่เผอืหนีสงสยัจะสญู  แยกเป็น คา่เผอืหนีสงสยัจะสญูจากลกูหนีเงนิใหกู้ฉุ้กเฉนิ จาํนวน
55,267.00 บาท และ คา่เผอืหนีสงสยัจะสญูจากลกูหนีเงนิใหกู้ส้ามญั จาํนวน 5,104,005.83 บาท

บาท
8. ดอกเบียเงินให้กู้ค้างรบั - สทุธิ ประกอบด้วย ปี 2560 ปี 2559

ดอกเบยีเงนิใหส้มาชกิกูค้า้งรบั 202,983.00 141,030.00
หกั คา่เผอืหนีสงสยัจะสญู (79,226.00) 0.00

ดอกเบียเงินให้สมาชิกกู้ค้างรบั - สทุธิ 123,757.00 141,030.00

ณ วนัท ี30 กนัยายน 2560  คา่เผอืหนีสงสยัจะสญู  แยกเป็น คา่เผอืหนีสงสยัจะสญูจากดอกเบยีเงนิใหกู้ฉุ้กเฉนิ จาํนวน
1,507.00 บาท และ คา่เผอืหนีสงสยัจะสญูจากลกูหนีเงนิใหกู้ส้ามญั จาํนวน 77,719.00 บาท

บาท
9. สินทรพัยห์มนุเวียนอืน ประกอบด้วย ปี 2560 ปี 2559

 - ดอกเบยีเงนิฝากธนาคาร คา้งรบั 57,345.96 41,840.62
 - ดอกเบยีเงนิฝากสหกรณ์อนื คา้งรบั 4,413,564.17 1,202,250.27
 - ดอกเบยีเงนิฝากบรษิทัหลกัทรพัย ์เคท ีซมีโิก ้จาํกดั คา้งรบั 0.11 0.11
 - ดอกเบยีหุน้กูไ้มม่ปีระกนั บมจ.ปตท. คา้งรบั 228,493.15 226,849.31
 - ดอกเบยีหุน้กู ้บมจ.บา้นป ูคา้งรบั 251,912.33 253,331.51
 - ดอกเบยีหุน้กู ้บมจ.การบนิไทย คา้งรบั 175,939.73 175,939.73
 - ดอกเบยีหุน้กู ้บมจ.ปนูซเีมนตไ์ทย คา้งรบั 243,172.60 193,219.14
 - ดอกเบยีหุน้กู ้บมจ.ซพีอีอลล ์คา้งรบั 256,109.59 255,342.48
 - ดอกเบยีหุน้กู ้บมจ.แอดวานซ ์ไวร์เลสฯ คา้งรบั 702,427.40 698,367.14
 - ดอกเบยีหุน้กู ้บมจ.โกลว ์พลงังาน คา้งรบั 14,609.59 14,609.58
 - ดอกเบยีหุน้กู ้บมจ.พซีเีอฟ คา้งรบั 246,739.73 256,479.45
 - ดอกเบยีหุน้กู ้บมจ.กรุงเทพดุสติฯ คา้งรบั 25,594.52 0.00
 - ดอกเบยีหุน้กู ้บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพฯ คา้งรบั 196,780.82 0.00
 - ดอกเบยีหุน้กู ้บมจ.เบอร์ล ียคุเกอร์ฯ คา้งรบั 152,526.03 0.00
 - ดอกเบยีหุน้กู ้บมจ.อนิโดรามาฯ คา้งรบั 566,895.89 0.00
 - เงนิรอจ่ายตามระบบหกับญัชขีองธปท. 12,336,054.91 15,090,869.98
 - ลกูหนีเงนิยมืทดรอง 34,100.00 58,700.00
 - เครอืงเขยีนแบบพมิพ์ 118,415.33 127,254.14

รวมสินทรพัยห์มนุเวียนอืน 20,020,681.86 18,595,053.46

ปี 2559ปี 2560
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สหกรณ์ออมทรพัยน์าวิกโยธิน จาํกดั
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 30 กนัยายน 2560
บาท

10. สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน ประกอบด้วย ปี 2560 ปี 2559

 - สทิธกิารใชป้ระโยชน์ในอาคารรอตดัจ่าย 2,548,451.94 2,905,803.07
 - สทิธกิารใชป้ระโยชน์ในบา้นพกัทหารรอตดัจ่าย 36,793.08 73,687.26
 - สทิธกิารใชป้ระโยชน์ในซอฟตแ์วร์รอตดัจ่าย 62,513.91 102,970.61
 - สทิธกิารใชป้ระโยชน์ในโรงจอดรถและลานคอนกรตีรอตดัจ่าย 819,766.11 934,276.11
 - สทิธกิารใชป้ระโยชน์ในอาคารสวสัดกิารรอตดัจ่าย 138,691.21 0.00

รวมสินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 3,606,216.25 4,016,737.05

11. เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะสนั
 1. วงเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร ประกอบดว้ย
 - ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน)  จาํนวน 5 ลา้นบาท อตัราดอกเบยี MOR ต่อปี
 - ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน)  จาํนวน 5 ลา้นบาท อตัราดอกเบยี MOR ต่อปี
 - ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)  จาํนวน 5 ลา้นบาท อตัราดอกเบยี MOR  ต่อปี
โดยเงนิเบกิเกนิบญัชดีงักลา่ว มคีณะกรรมการดาํเนนิการสหกรณ์ฯ และผูจ้ดัการ เป็นผูค้าํประกนั  ณ วนัสนิปีไมม่ยีอดคงเหลอื
 2. วงเงนิกูย้มืระยะสนั ประกอบดว้ย
 - ตวัสญัญาใชเ้งนิธนาคารไทยพาณชิย ์จาํกดั (มหาชน)   

วงเงนิ     26.50  ลา้นบาท อตัราดอกเบยี MMR คาํประกนัโดยหลกัทรพัยข์องสหกรณ์ฯ
 - ตวัสญัญาใชเ้งนิธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) 

วงเงนิ      200  ลา้นบาท อตัราดอกเบยี MOR - 1.75 คาํประกนัโดยคณะกรรมการและผูจ้ดัการฯ
 - ตวัสญัญาใชเ้งนิธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 

วงเงนิ      175  ลา้นบาท อตัราดอกเบยี MMR คาํประกนัโดยคณะกรรมการและผูจ้ดัการฯ
 - ตวัสญัญาใชเ้งนิธนาคารกรุงศรอียธุยา จาํกดั (มหาชน) 

วงเงนิ      150  ลา้นบาท อตัราดอกเบยี MBR คาํประกนัโดยหลกัทรพัยข์องสหกรณ์ฯ
 - ตวัสญัญาใชเ้งนิธนาคารแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์จาํกดั (มหาชน) 

วงเงนิ      250  ลา้นบาท อตัราดอกเบยี 3.90 - 4.30 คาํประกนัโดยคณะกรรมการและผูจ้ดัการฯ
 - ตวัสญัญาใชเ้งนิธนาคารเพอืการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

วงเงนิ       50  ลา้นบาท อตัราดอกเบยี ไมเ่กนิ 4.75 คาํประกนัโดยคณะกรรมการและผูจ้ดัการฯ
 - ตวัสญัญาใชเ้งนิธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 

วงเงนิ       27  ลา้นบาท อตัราดอกเบยี MMR คาํประกนัโดยหลกัทรพัยข์องสหกรณ์ฯ

บาท
12. เงินรบัฝาก ประกอบด้วย ปี 2560 ปี 2559

เงินรบัฝาก - สมาชิก
 - เงนิรบัฝากออมทรพัย์ 1,901,064,862.47 1,344,420,161.69
 - เงนิรบัฝากออมทรพัยพ์เิศษ 1,441,725,049.54 1,757,708,218.22

รวมเงินรบัฝากจากสมาชิก 3,342,789,912.01 3,102,128,379.91
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สหกรณ์ออมทรพัยน์าวิกโยธิน จาํกดั
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 30 กนัยายน 2560
บาท

เงินรบัฝาก - สหกรณ์อืน ปี 2560 ปี 2559

 - เงนิรบัฝากออมทรพัย์ 50,167,735.53 65,734,212.59
 - เงนิรบัฝากประจาํ 170,000,000.00 175,000,000.00

รวมเงินรบัฝากจากสหกรณ์อืน 220,167,735.53 240,734,212.59
     รวมเงินรบัฝาก 3,562,957,647.54 3,342,862,592.50

บาท
13. หนีสินหมนุเวียนอืน ประกอบด้วย ปี 2560 ปี 2559

 - ดอกเบยีคา้งจ่าย - เงนิรบัฝากประจาํสหกรณ์อนื 467,290.81 472,431.50
 - คา่สอบบญัชคีา้งจ่าย 80,000.00 110,000.00
 - คา่ตรวจสอบกจิการคา้งจ่าย 37,500.00 37,500.00
 - คา่ไฟฟ้าคา้งจ่าย 23,355.90 26,335.90
 - คา่โทรศพัทค์า้งจ่าย 2,645.58 3,360.56
 - คา่นํามนัเชอืเพลงิคา้งจ่าย 18,300.00 18,200.00
 - คา่เบยีเลยีงพาหนะคา้งจ่าย 0.00 23,630.00
 - คา่ลว่งเวลาคา้งจ่าย 11,997.50 6,642.00
 - คา่เชา่เครอืงถ่ายเอกสารคา้งจ่าย 0.00 4,000.00
 - คา่รกัษาพยาบาลเจา้หน้าทคีา้งจ่าย 628.00 0.00
 - คา่ใชจ่้ายเบด็เตลด็คา้งจ่าย 850.00 0.00
 - เงนิปนัผล 463,825.28 211,284.39
 - เงนิเฉลยีคนื 59,701.93 96,992.93
 - เงนิโอนระหวา่งตรวจสอบ 15,050.00 1,800.00
 - เงนิประกนัโปรแกรม บจ.โซแอท็ โซลชูนั 5,350.00 0.00
 - เงนิหน่วยสง่เกนิ 494,357.49 652,967.24
 - เงนิรอจ่ายคนื 287,062.14 277,320.14
 - เจา้หนี (เจา้พนกังานพทิกัษ์ทรพัย)์ 109,356.25 0.00
 - ภาษเีงนิได ้หกั ณ ทจ่ีาย 6,810.00 5,760.00
 - เงนิสมทบประกนัสงัคม 35,870.00 34,948.00

รวมหนีสินหมนุเวียนอืน 2,119,950.88 1,983,172.66

บาท
14. หนีสินไม่หมนุเวียนอืน ประกอบด้วย ปี 2560 ปี 2559

 - เงนิประกนัเจา้หน้าที 1,138,218.02 1,009,431.76
 - สาํรองบาํเหน็จเจา้หน้าที 7,338,940.00 5,929,430.00

รวมหนีสินไม่หมนุเวียนอืน 8,477,158.02 6,938,861.76
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สหกรณ์ออมทรพัยน์าวิกโยธิน จาํกดั
หมายเหตปุระกอบงบการเงิน

สาํหรบัปีสินสดุวนัที 30 กนัยายน 2560

15. วงเงินกู้ยืมระยะยาว
ณ วนัสนิงวดบญัช ีสหกรณ์มวีงเงนิกูย้มืระยะยาวจากธนาคารเพอืการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จาํนวน 250 ลา้นบาท อตัราดอกเบยี
รอ้ยละ MLR ต่อปี โดยมคีณะกรรมการดาํเนนิการสหกรณ์ฯ และผูจ้ดัการ เป็นผูค้าํประกนั ซงึ ณ วนัสนิปียงัไมม่กีารใชว้งเงนิ

บาท
16. ทนุสะสมตามข้อบงัคบั ระเบียบและอืน ๆ ประกอบด้วย ปี 2560 ปี 2559

 - ทนุรกัษาระดบัอตัราเงนิปนัผล 2,286,013.37 2,152,633.45
 - ทนุสาธารณประโยชน์ 2,685,607.01 2,474,757.01
 - ทนุสงเคราะหเ์กยีวกบัสมาชกิทเีสยีชวีติ 15,620,616.50 13,130,616.50
 - ทนุเพอืการศกึษาอบรมของสหกรณ์ 4,057,189.59 3,124,132.59
 - ทนุขยายกจิการ 867,742.03 777,924.53
 - ทนุสงเคราะหผ์ูป้ระสบภยัพบิตัิ 3,105,900.00 3,005,900.00
 - ทนุสวสัดกิารเพอืบาํเหน็จสมาชกิ 1,445,300.00 1,447,200.00
 - ทนุสวสัดกิารค่ารกัษาพยาบาลสมาชกิ 5,639,200.00 5,129,400.00
 - ทนุสวสัดกิารเพอืรบัขวญัทายาทใหมข่องสมาชกิ 5,018,500.00 4,503,000.00
 - ทนุสวสัดกิารกรณบุีคคลในครอบครวัของสมาชกิเสยีชวีติ 4,794,263.00 4,193,963.00
 - ทนุสวสัดกิารสาํหรบัสมาชกิสมทบเสยีชวีติ 1,031,200.00 945,200.00
 - ทนุสวสัดกิารเงนิสงเคราะหพ์เิศษเพอืชว่ยเหลอืผูค้าํประกนั 790,473.28 1,107,600.00
 - ทนุสง่เสรมิการศกึษาบุตรสมาชกิ 49,500.00 110,500.00
 - ทนุสง่เสรมิการศกึษาเจา้หน้าที 253,980.00 329,580.00
 - ทนุสวสัดกิารเงนิสงเคราะหเ์พอืการดาํรงชพีฯ 1,145,500.00 1,080,500.00
 - ทนุสวสัดกิารเงนิเยยีมสมาชกิทบีาดเจบ็จากการปฏบิตัหิน้าทฯี 580,000.00 482,000.00
 - กองทนุสวสัดกิารของขวญัปีใหมส่มาชกิ 282,600.00 241,400.00

รวมทนุสะสมตามข้อบงัคบั ระเบียบและอืน ๆ 49,653,584.78 44,236,307.08

17. การดาํรงสินทรพัยส์ภาพคล่องของสหกรณ์
สหกรณ์มกีารดาํรงสนิทรพัยส์ภาพคลอ่ง  เฉลยีรายเดอืนไมต่ํากวา่ทรีฐัมนตรปีระกาศกาํหนด ในอตัรารอ้ยละ 1 - 20 ของยอดเงนิรบัฝาก
ทกุประเภท
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                  ในป 2560 สหกรณมีกําไรสุทธหิลังจากหกัคาใชจายในการดําเนินงาน เปนเงินจํานวน  229,914,759.74 บาท
คณะกรรมการดําเนินการเหน็ควรเสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธ ิดังนี้

ขอเสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิ
รอยละ

 1. เปนทนุสํารอง ไมนอยกวารอยละ 10  ของกําไรสุทธิ 39,000,000.00 16.96
 2. เปนคาบาํรงุสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 30,000.00 0.01
    รอยละ 1 ของกําไรสุทธ ิแตไมเกิน 30,000.00 บาท
 3. เปนเงนิปนผลตามหุน ไมเกินรอยละ 10 ตอป ของมูลคาหุนที่ชําระแลว 7.10 112,650,219.25 49.00
 4. เปนเงนิเฉลี่ยคืนตามสวนจํานวนรวมของดอกเบี้ยเงินกูที่สมาชิกชําระระหวางป 15.00 54,225,981.75 23.59
 5. เปนเงนิโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ 6,400,000.00 2.78
 6. เปนทนุรกัษาระดับอัตราเงนิปนผล ไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหุน ณ วนัส้ินป 158,558.74 0.07
 7. เปนทนุสาธารณประโยชน ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ 1,650,000.00 0.72
 8. เปนทนุขยายกิจการ 100,000.00 0.04
 9. เปนทนุเพ่ือการศึกษาอบรมของสหกรณ ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ 1,600,000.00 0.70
10. เปนทนุสวัสดิการแกสมาชิก ครอบครวัสมาชิกและสมาชิกสมทบ
     ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
     10.1 เปนทนุสวสัดิการเพื่อสงเคราะหกรณีสมาชิกเสียชีวติ 6,100,000.00 2.65
     10.2 เปนทนุสวสัดิการเพื่อสงเสริมการศึกษาบตุรสมาชิก 2,000,000.00 0.87
     10.3 เปนทนุสงเคราะหสมาชิกผูประสบภยัพบิติัตาง ๆ 100,000.00 0.04
     10.4 เปนทนุสวสัดิการเพื่อบําเหน็จสมาชิก 600,000.00 0.26
     10.5 เปนทนุสวสัดิการเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลแกสมาชิก 700,000.00 0.31
     10.6 เปนทนุสวสัดิการเพื่อรับขวญัทายาทใหมของสมาชิก 700,000.00 0.31
     10.7 เปนทนุสวสัดิการกรณีบคุคลในครอบครัวของสมาชิกเสียชีวติ 1,000,000.00 0.43
     10.8 เปนทนุสวสัดิการสําหรับสมาชิกสมทบเสียชีวติ 100,000.00 0.04
     10.9 เปนทนุสวสัดิการของขวญัปใหมสมาชิก 1,600,000.00 0.70
     10.10 เปนทนุสวสัดิการเงินสงเคราะหเพื่อการดํารงชีพแกสมาชิกที่ทพุพลภาพฯ 300,000.00 0.13
     10.11 เปนทนุสวสัดิการเงินเยี่ยมสมาชิกท่ีบาดเจ็บฯ 100,000.00 0.04
     10.12 เปนทนุสวสัดิการเงินสงเคราะหพเิศษเพื่อชวยเหลือผูคํ้าประกันฯ 800,000.00 0.35

 รวม 229,914,759.74 100.00

รายการจัดสรร รอยละของ
กําไรสุทธิจํานวนเงนิ/บาท

ในปปป 2560 สหกรณมีกําไรสุทธหิลังจากหกัคาใชจายในการดําเนินงาน เปปปนเงินจํานวน 229,914,759.74 บาท
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บาท รอยละ
1. เปนของสมาชิก (เงินปนผล และเงินเฉล่ียคืน) 166,876,201.00 72.59
2. เปนผลประโยชนแกสมาชิก (ทนุสํารอง, ทนุรักษาระดับอัตราเงินปนผล, 56,608,558.74 24.61    
   ทนุสาธารณประโยชน, ทนุขยายกิจการ, ทนุเพื่อการศึกษาอบรม,
   ทนุสวสัดิการแกสมาชิก ครอบครัวสมาชิกและสมาชิกสมทบ )
3. เปนของกรรมการ และเจาหนาที่ 6,400,000.00 2.78
4. เปนของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 30,000.00 0.01
                            รวมยอด 229,914,759.74 100.00

มติที่ประชุมฯ

การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2560  ตามทีเ่สนอจะมผีลดงัน้ี

ของสมาชิก 

ผลประโยชนแกสมาชิก 

ของกรรมการและเจาหนาที่ 

ของสันนิบาตสหกรณฯ 

24.61% 

0.01% 

72.59% 

2.78% 
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แผนงาน ประจําป 2561
งบประมาณป ดําเนินงานจรงิ งบประมาณป

2560 2560 2561
  1. รับสมาชิกเพิ่ม 300 270 200
  2. จายเงินกูใหสมาชิก 924,000,000.00 956,835,481.29 695,000,000.00
  3. รับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณอื่น 200,000,000.00 86,821,631.33 0.00
  4. ฝากเงินกับสหกรณอื่น 150,000,000.00 128,000,000.00 50,000,000.00
  5. ฝากเงินกับนิติบคุคลภายนอก 100,000,000.00 112,000,000.00 20,000,000.00
  6. สนับสนุนทนุสาธารณประโยชน 1,270,000.00 1,270,000.00 1,250,000.00

ประมาณการรายได ประจําป 2561
งบประมาณป รายไดป งบประมาณป คําชี้แจง

2560 2560 2561 ประกอบ
1. ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู 362,000,000.00 364,435,976.49 376,500,000.00 ดอกเบี้ยรับเงินใหกู
2. ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก 10,878,000.00 11,959,834.95 2,496,000.00 ดอกเบี้ยเงินฝาก

ธนาคารและ
สหกรณอื่น ๆ

3. รายไดจากการลงทนุ 10,905,000.00 10,327,864.29 11,802,000.00 ดอกเบี้ยหุนกู, 
ผลตอบแทนจากการ
ลงทนุซ้ือหุน ฯลฯ

4. คาธรรมเนียมแรกเขา 15,000.00 13,500.00 10,000.00 คาดวามีสมาชิกใหม 
300 คน

5. รายไดอื่น ๆ 45,000.00 61,910.54 50,000.00 คาธรรมเนียมตาง ๆ
383,843,000.00 386,799,086.27 390,858,000.00

รายการ

รวมรายได

รายการ
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งบประมาณป รายจายป งบประมาณป
2560 2560 2561

1. งบการดําเนินงาน
   1.1. หมวดดอกเบีย้จาย

      1.1.1 ดอกเบีย้จายเงินรับฝาก 133,955,000.00 133,273,423.71 132,856,500.00 เงินฝากออมทรัพยพิเศษ,
เงินฝากออมทรัพย, เงินฝากประจํา

      1.1.2 ดอกเบีย้จายเงินประกัน จนท. 44,000.00 39,791.60 47,000.00 ดอกเบีย้เงินประกันเจาหนาที่
      1.1.3 ดอกเบีย้จายเงินเบิกเกินบัญชี 21,000.00 0.00 33,000.00 ดอกเบีย้เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
      1.1.4 ดอกเบีย้จาย - เงินกูยืม 8,610,000.00 2,076,832.22 1,900,000.00 ดอกเบีย้จายต๋ัวสัญญาใชเงินและเงินกูยืม

142,630,000.00 135,390,047.53 134,836,500.00
2. งบการบริหาร
    2.1 หมวดเงนิเดือนและสวัสดิการ  

      2.1.1 เงินเดือน 6,387,000.00 5,879,490.00 6,792,000.00 อัตราเงินเดือนเจาหนาที ่24 อัตรา
      2.1.2 คาครองชีพและคาตําแหนง 1,137,000.00 1,033,140.00 1,159,000.00 คาครองชีพเจาหนาทีแ่ละคาตําแหนง
      2.1.3 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 226,000.00 217,487.00 314,000.00 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนและ
              และประกันสังคม ประกันสังคมสวนของนายจาง

ตาม พรบ.ประกันสังคม รอยละ 5 
ของเงินเดือน

      2.1.4 คาเคร่ืองแตงกาย 128,000.00 130,000.00 138,000.00 คาเคร่ืองแตงกาย ชุดละ 2,000.00 บาท
      2.1.5 คารักษาพยาบาล 150,000.00 103,581.00 120,000.00 คารักษาพยาบาล

และคาตรวจสุขภาพเจาหนาที่
      2.1.6 คาการศึกษาบุตรเจาหนาที่ 69,000.00 22,664.00 48,000.00 คาการศึกษาบุตรเจาหนาที่
      2.1.7 คาเบีย้ขยัน 37,000.00 27,000.00 34,000.00 คาเบีย้ขยันเจาหนาที่
      2.1.8 คาเงินเพิม่พิเศษ 200,000.00 200,000.00 30,000.00 คาเงินเพิม่พิเศษเน่ืองจากปฏิบัติงาน

เปนเวลานาน
      2.1.9 สวสัดิการทัว่ไป 25,000.00 6,000.00 25,000.00 เงินชวยเหลือการอุปสมบท, งานสมรส,

คาจัดการศพ, คาคลอดบุตร,
คาเยี่ยมกรณีเจ็บปวย

8,359,000.00 7,619,362.00 8,660,000.00
   2.2 หมวดคาตอบแทน

      2.2.1 คาเบีย้ประชุมกรรมการ 786,200.00 573,500.00 715,400.00 คณะกรรมการดําเนินการ
คร้ังละ 18,300.00 บาท (14 คร้ัง)
คณะกรรมการพิจารณาเงินกู
คร้ังละ 2,300.00 บาท (24 คร้ัง)
คณะกรรมการบริหารท่ัวไป  

ประมาณการรายจาย ประจําป 2561

รวม

รวม

ประกอบ
คําชี้แจงรายการ
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งบประมาณป รายจายป งบประมาณป
2560 2560 2561

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)
คณะทํางานอื่นและผูเขารวมประชุม

      2.2.2 คาลวงเวลา 629,000.00 490,478.25 536,000.00 ปดบัญชีประจําเดือนและปดงบส้ินป
      2.2.3 คาตอบแทนเจาหนาที่ 1,021,000.00 949,470.00 961,000.00 จนท.ชวยปฏิบัติงาน, จนท.สาขายอย
      2.2.4 คาตอบแทนผูปฏิบัติงาน 209,600.00 159,600.00 159,600.00 ผูปฏิบัติงานสหกรณประจําพืน้ที่
        นอกพืน้ทีสั่ตหีบ จํานวน 7 คน
      2.2.5 คาตอบแทนทีป่รึกษา 150,000.00 120,000.00 150,000.00 คาตอบแทนคณะทีป่รึกษา
      2.2.6 คาตอบแทนจัดทําแผนกลยุทธ 200,000.00 88,630.00 0.00 คาตอบแทนจัดทําแผนกลยุทธ
      2.2.7 คาตรวจสอบกิจการ 150,000.00 150,000.00 168,000.00 คณะผูตรวจสอบกิจการ
      2.2.8 คาธรรมเนียมการสอบบัญชี 120,000.00 110,000.00 120,000.00 จางผูสอบบัญชีรับอนุญาตฯ 
      2.2.9 คาตอบแทนหนวย 368,000.00 271,890.00 343,000.00 กง.หนวยสมาชิก

3,633,800.00 2,913,568.25 3,153,000.00
   2.3 หมวดคาใชสอย

      2.3.1 คารับรอง 379,000.00 229,544.22 386,000.00 คารับรองคณะกรรมการดําเนินการ
และคณะผูเยี่ยมชม

      2.3.2 คาเบีย้เล้ียง พาหนะและท่ีพัก 291,000.00 288,900.00 568,000.00 คาเบีย้เล้ียง - พาหนะ และคาทีพ่ัก
ทีป่ฏิบัติงานเกี่ยวกับสหกรณ

      2.3.3 คาธรรมเนียมธนาคารและอากร 165,000.00 165,021.00 180,000.00 คาธรรมเนียมธนาคาร 25,000.00 บาท
และไปรษณีย - อากร 155,000.00 บาท

      2.3.4 คาน้ํามันเช้ือเพลิง 365,000.00 223,000.00 461,000.00 เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสหกรณ
      2.3.5 คาถายเอกสาร 54,000.00 48,000.00 54,000.00 คาถายเอกสาร
      2.3.6 คาของสมนาคุณ 150,000.00 141,527.00 410,000.00 คาของสมนาคุณสมาชิก
      2.3.7 คาใชจายประชุมใหญสามัญ 557,650.00 473,221.00 576,200.00 คาพิมพหนังสือรายงานกิจการประจําป,
              ประจําป คาใชจายตาง ๆ ในการจัดประชุมใหญฯ
      2.3.8 คาใชจายมอบทุนการศึกษาบุตร 50,000.00 32,669.00 50,000.00 คาใชจายมอบทุนการศึกษาบุตร
      2.3.9 คาซอมแซมอุปกรณสํานักงาน 110,000.00 71,005.00 90,000.00 เคร่ืองคอมฯ , เคร่ืองปรับอากาศ ฯลฯ
      2.3.10 คาปรับปรุงสํานักงาน 500,000.00 0.00 700,000.00 คาปรับปรุงสํานักงาน

ประมาณการรายจาย ประจําป 2561

รวม

รายการ คําชี้แจง
ประกอบ
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ประมาณการรายจาย ประจําป 2561
งบประมาณป รายจายป งบประมาณป

2560 2560 2561
      2.3.11 คาใชจายยานพาหนะ 20,000.00 760.00 20,000.00 คาตอทะเบียนและคาซอมแซม
      2.3.12 คาเชารถยนต 48,000.00 48,000.00 48,000.00 คาเชารถยนตประจําเดือน
      2.3.13 คาพัฒนาระบบงานคอมฯ 610,000.00 87,447.00 420,000.00 คาพัฒนาระบบงานคอมฯ
      2.3.14 คาบํารุงรักษารายป 331,000.00 241,650.00 286,000.00 คาบํารุงรักษาซอฟตแวรรายปและ

คาบํารุงเคร่ืองพิมพความเร็วสูงรายป
      2.3.15 คาบริหารจัดการความเส่ียง 100,000.00 43,014.00 50,000.00 คาบริหารจัดการความเส่ียง
      2.3.16 คาระบบรักษาความปลอดภัย 50,000.00 0.00 200,000.00 คาระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล
      2.3.17 คาบํารุงสันนิบาตสหกรณ 1,000.00 1,000.00 1,000.00 คาบํารุงสันนิบาตสหกรณ จังหวดัชลบุรี
               จังหวดัชลบุรี
      2.3.18 คาเบีย้ประกัน 235,000.00 84,497.67 261,000.00 คาเบีย้ประกันภัยกรรมการ

เจาหนาทีแ่ละสํานักงาน
      2.3.19 คาเคร่ืองแตงกาย 45,000.00 0.00 45,000.00 คาเคร่ืองแตงกายกรรมการ
      2.3.20 คาประชาสัมพันธ 280,000.00 137,950.00 142,000.00 คาประชาสัมพันธ
      2.3.21 คาทําบุญสํานักงานประจําป 200,000.00 98,654.00 150,000.00 ทําบุญเล้ียงพระและของท่ีระลึก
      2.3.22 คาใชจายในการดําเนินคดี 0.00 0.00 200,000.00 คาใชจายในการดําเนินคดี
      2.3.23 คาใชจายเบ็ดเตล็ด 280,000.00 205,566.67 280,000.00 คาใชจายเบ็ดเตล็ด

4,821,650.00 2,621,426.56 5,578,200.00
   2.4 หมวดคาวัสดุ

     2.4.1 คาเคร่ืองเขียนแบบพิมพ  504,000.00 361,925.60 444,000.00 คาแบบพิมพและวสัดุส้ินเปลือง
504,000.00 361,925.60 444,000.00

   2.5 หมวดสาธารณูปโภค
      2.5.1 คาไฟฟา 360,000.00 274,608.80 336,000.00 คาไฟฟา 
      2.5.2 คาโทรศัพท 84,000.00 74,263.76 84,000.00 คาโทรศัพท 

444,000.00 348,872.56 420,000.00
3. งบการลงทุน
   3.1 หมวดคาครุภัณฑ

     3.1.1 เคร่ืองคอมพิวเตอร 100,000.00 0.00 140,000.00 เคร่ืองคอมฯ และโนตบุค  รวม 7 เคร่ือง 
เคร่ืองละ 20,000.00 บาท

     3.1.2 เคร่ืองพิมพ 39,000.00 11,900.60 30,000.00 เคร่ืองพิมพ Laser, เคร่ืองพิมพหัวเข็ม  
และเคร่ืองพิมพอิงคเจ็ท  รวม 6 เคร่ือง
เคร่ืองละ 5,000.00 บาท

      3.1.3 เคร่ืองพิมพสมุดเงินฝาก 45,000.00 0.00 90,000.00 เคร่ืองพิมพฯ  2 เคร่ือง 
เคร่ืองละ 45,000.00 บาท 

รวม

รวม

รวม

รายการ คําชี้แจง
ประกอบ
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ประมาณการรายจาย ประจําป 2561
งบประมาณป รายจายป งบประมาณป

2560 2560 2561
     3.1.4 เคร่ืองสํารองไฟ (UPS) 6,000.00 5,800.00 12,000.00 UPS 1000 va 4 เคร่ือง 

เคร่ืองละ 3,000.00 บาท
     3.1.5 กลองดิจิตอล 40,000.00 39,900.00 0.00
     3.1.6 โทรศัพท 0.00 0.00 8,000.00 โทรศัพทต้ังโตะ (สาขา) 1 เคร่ือง,

โทรศัพทมือถือ 3 เคร่ือง 
เคร่ืองละ 2,000.00 บาท

     3.1.7 เคร่ืองนับธนบัตร 55,000.00 52,500.00 60,000.00 เคร่ืองนับธนบัตร 1 เคร่ือง 
เคร่ืองละ 55,000.00 บาท,
เคร่ืองนับธนบัตรแบบพกพา 1 เคร่ือง 
เคร่ืองละ 5,000.00 บาท

     3.1.8 เคร่ืองนับเหรียญ 53,000.00 52,000.00 0.00
     3.1.9 เคร่ืองคํานวณ 8,000.00 7,959.99 14,000.00 เคร่ืองคํานวณ 7 เคร่ือง

เคร่ืองละ 2,000.00 บาท
     3.1.10 ตูเก็บเอกสาร 2 บาน 40,000.00 0.00 48,000.00 ตูเก็บเอกสาร 2 บาน 6 ตู

ตูละ 8,000.00 บาท
     3.1.11 ตูเก็บเอกสาร 2 ล้ินชัก 8,000.00 0.00 0.00
     3.1.12 ตูเก็บเอกสาร (ล้ินชัก) 0.00 0.00 6,000.00 ตูเก็บเอกสาร (ล้ินชัก) 2 ตู 

ตูละ 3,000.00 บาท
     3.1.13 ตูเก็บเอกสารแบบรางเล่ือน 0.00 0.00 250,000.00 ตูเก็บเอกสารแบบรางเล่ือน 1 ชุด 
     3.1.14 เคร่ืองสแกน 50,000.00 0.00 30,000.00 เคร่ืองสแกน 1 เคร่ือง

เคร่ืองละ 30,000.00 บาท
     3.1.15 เคร่ืองฉายภาพ 0.00 0.00 200,000.00 เคร่ืองฉายภาพ 1 เคร่ือง

เคร่ืองละ 200,000.00 บาท
     3.1.16 กลองวงจรปด 0.00 0.00 104,500.00 กลองวงจรปด 19 กลอง

กลองละ 5,500.00 บาท
     3.1.17  เคร่ืองขยายเสียงพรอมลําโพง 20,000.00 0.00 30,000.00 เคร่ืองขยายเสียงพรอมลําโพง 1 ชุด 

ชุดละ 30,000.00 บาท 
     3.1.18  ชุดไมคลอย 0.00 0.00 20,000.00 ชุดไมคลอย 1 ชุด ๆ ละ 20,000.00 บาท
     3.1.19 เคร่ืองพิมพดีดไฟฟา 0.00 0.00 30,000.00 เคร่ืองพิมพดีดไฟฟา 1 เคร่ือง 

เคร่ืองละ 30,000.00 บาท
     3.1.20 ชุดหมูบูชา 10,000.00 0.00 0.00
     3.1.21 พรมปูพืน้ 10,000.00 0.00 5,000.00 พรมปูพืน้ 1 ผืน ๆ ละ 5,000.00 บาท
     3.1.22 ตูโชวของท่ีระลึก 10,000.00 0.00 10,000.00 ตูโชว 1 ตู ๆ ละ 10,000.00 บาท

รายการ คําชี้แจง
ประกอบ
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ประมาณการรายจาย ประจําป 2561
งบประมาณป รายจายป งบประมาณป คําชี้แจง

2560 2560 2561 ประกอบ
     3.1.23 โซฟา 40,000.00 0.00 40,000.00 โซฟา 2 ชุด ๆ ละ 20,000.00 บาท
     3.1.24 เคร่ืองปรับอากาศ 200,000.00 0.00 360,000.00 เคร่ืองปรับอากาศ 36000 BTU 

จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 60,000.00 บาท, 

เคร่ืองปรับอากาศ 18000 BTU 

จํานวน 4 เคร่ือง ๆ ละ 30,000.00 บาท 

     3.1.25 พัดลมติดผนัง 8,000.00 6,950.00 8,000.00 พัดลมติดผนัง 4 ตัว ๆ ละ 2,000.00 บาท
     3.1.26 พัดลมต้ังพืน้ 5,000.00 3,590.00 0.00

     3.1.27 เคร่ืองซักผา 9,000.00 7,490.00 0.00

     3.1.28 เคร่ืองดูดฝุน 5,000.00 3,590.00 0.00

     3.1.29 ตูเส้ือผา 3,000.00 0.00 3,000.00 ตูเส้ือผา 1 ตู ๆ ละ 3,000.00 บาท
     3.1.30 ตูเก็บรองเทา 7,000.00 0.00 7,000.00 ตูเก็บรองเทา 2 ตู ๆ ละ 3,500.00 บาท
     3.1.31 เตียงนอน 2 ชั้น 18,000.00 16,478.00 0.00

     3.1.32 ทีน่อน 20,000.00 15,600.00 0.00

     3.1.33 โทรทัศน 0.00 0.00 10,000.00 โทรทัศนขนาด 32 นิ้ว 1 เคร่ือง 
เคร่ืองละ 10,000.00 บาท

     3.1.34 ถังเก็บน้ํา 45,000.00 0.00 45,000.00 ถังเก็บน้ํา 3 ถัง ๆ ละ 15,000.00 บาท
     3.1.35 เคร่ืองกําเนิดไฟฟา 1,500,000.00 0.00 1,600,000.00 เคร่ืองกําเนิดไฟฟา 
               (พรอมโรงเรือน) ขนาด 125 KVA 100 KW  1 เคร่ือง

พรอมโรงเรือน (ตัดจาย 10 ป)
     3.1.36 อาคารสวสัดิการ สอ.นย. 150,000.00 145,550.00 0.00

     3.1.37 สิทธกิารใชประโยชนในร้ัว 0.00 0.00 500,000.00 (ตัดจาย 10 ป)
2,504,000.00 369,308.59 3,660,500.00  

162,896,450.00 149,624,511.09 156,752,200.00

                   หมายเหตุ  ทุกหมวดรายจายสามารถถัวจายกันได ถาหมวดใดหมวดหน่ึงไมพอจาย ยกเวนหมวดครุภัณฑ
และหมวดท่ีดินและสิ่งกอสราง

รายการ

 รวม
    รวมงบประมาณรายจายทัง้สิ้น
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1. สํารองบําเหน็จเจาหนาที่ 1,243,000.00 บาท
2. คาเส่ือมราคาอุปกรณสํานักงาน 598,442.65 บาท
3. หนี้สงสัยจะสูญ 5,000,000.00 บาท
4. ตัดจายสิทธกิารใชประโยชนในอาคาร 357,351.13 บาท
5. ตัดจายสิทธกิารใชประโยชนในถนนและโรงจอดรถ 114,510.00 บาท
6. ตัดจายสิทธกิารใชประโยชนในทีพ่ักทหาร 36,793.08 บาท
7. ตัดจายสิทธกิารใชประโยชนในซอฟตแวร 40,456.70 บาท
8. ตัดจายสิทธกิารใชประโยชนในอาคารสวสัดิการ สอ.นย. 14,555.00 บาท
9. ตัดจายสิทธกิารใชประโยชนในร้ัว 38,000.00 บาท
                         รวมยอด 7,443,108.56 บาท

มตทิี่ประชมุฯ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมาณการรายจายทางบัญชี
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งบประมาณ ผลการดําเนินงาน งบประมาณ
ป 2560 ป 2560 ป 2561

รายได
      1. ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู 362,000,000.00 364,435,976.49 376,500,000.00
      2. ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก 10,878,000.00 11,959,834.95 2,496,000.00
      3. รายไดจากการลงทนุ 10,905,000.00 10,327,864.29 11,802,000.00
      4. คาธรรมเนียมแรกเขา 15,000.00 13,500.00 10,000.00
      5. รายไดอื่น ๆ 45,000.00 61,910.54 50,000.00
                  รวมรายไดทั้งสิ้น 383,843,000.00 386,799,086.27 390,858,000.00
คาใชจาย
      1. ดอกเบี้ยจาย 142,630,000.00 135,390,047.53 134,836,500.00
      2. เงินเดือนและสวสัดิการเจาหนาที่ 8,359,000.00 7,619,362.00 8,660,000.00
      3. คาตอบแทน 3,633,800.00 2,913,568.25 3,153,000.00
      4. คาใชสอย 4,821,650.00 2,621,426.56 5,578,200.00
      5. คาวสัดุ 504,000.00 361,925.60 444,000.00
      6. คาสาธารณูปโภค 444,000.00 348,872.56 420,000.00
      7. บําเหน็จเจาหนาที่ 1,052,750.00 1,409,510.00 1,243,000.00
      8. คาเส่ือมราคา 600,000.00 429,321.87 598,442.65
      9. ขาดทนุจากการตัดจําหนายสินทรัพย 0.00 2,928.53 0.00
      10. หนี้สงสัยจะสูญ 0.00 5,231,292.83 5,000,000.00
      11. ตัดจายสิทธกิารใชประโยชนในอาคาร 357,351.13 357,351.13 357,351.13
      12. ตัดจายสิทธกิารใชประโยชนในโรงจอดรถฯ 114,510.00 114,510.00 114,510.00
      13. ตัดจายสิทธกิารใชประโยชนในที่พกัทหาร 36,894.18 36,894.18 36,793.08
      14. ตัดจายสิทธกิารใชประโยชนในซอฟตแวร 40,456.70 40,456.70 40,456.70
      15. ตัดจายสิทธกิารใชประโยขนในอาคารสวสัดิการ 22,500.00 6,858.79 14,555.00
      16. ตัดจายสิทธกิารใชประโยขนในร้ัว 0.00 0.00 38,000.00
                 รวมคาใชจายทั้งสิ้น 162,616,912.01 156,884,326.53 160,534,808.56

     กําไรสุทธิ 221,226,087.99 229,914,759.74 230,323,191.44

สหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด
ประมาณการรายได คาใชจาย และกําไรสุทธิ ประจําป 2561

รายการ
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เนื่องจากสมาชิก สอ.นย.ไมมารับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนทําให สอ.นย.ตองตั้งเปนบัญชี 
คางจายเปนระยะเวลา 6 ป  ดังนี้ 
 สําหรับปบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย.54 มีบัญชีเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจาย จํานวน 72 ราย  
เปนเงิน 11,944.39 บาท (รายละเอียดตามที่แนบ) 
 ตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ กษ 0406/ว.25758 ลง 25 ส.ค.40 เรื่อง  
คําแนะนําวิธีปฏิบัติกรณีเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายเปนระยะเวลานาน ขอ 3 ความวา “เงินปนผล
และเงินเฉล่ียคืนคางจายเปนระยะเวลานาน สวนที่มีรายละเอียดวาเปนของสมาชิกผูใด แตสมาชิกไมมา
ติดตอขอรับ ทําใหสหกรณตองตั้งบัญชีคางจายไวเปนเวลานาน 5 ป  หากสหกรณไมประสงคจะตั้งบัญชี 
คางจายไว  ใหสหกรณแจงแกสมาชิกทราบในวันประชุมใหญฯ พรอมปดประกาศใหเปนที่ทราบทั่วกัน  
ณ ที่ทําการสหกรณ  โดยระบุใหชัดเจนในประกาศดวยวาหากพนระยะเวลาท่ีสหกรณกําหนดใหสมาชิก 
มารับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนแลว สหกรณจะโอนเงินดังกลาวเขาเปนเงินสํารองตอไป  การโอนเงิน 
ปดบัญชีเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายจํานวนดังกลาวในบัญชีเงินสํารอง  ตองเปดเผยขอมูลไวใน 
หมายเหตุประกอบ งบการเงินดวย” 
 คณะกรรมการดําเนินการ สอ.นย.ไดรวมกันพิจารณาแลว  เพ่ือเปนการปฏิบัติตามคําแนะนํา
ดังกลาว และไมให สอ.นย.มีปญหาตองตั้งบัญชีคางจายเงินเปนเวลานาน  จึงขอแจงใหสมาชิกทราบ โดยจะได
ปดประกาศไว  ณ สํานักงาน สอ.นย.สมาชิกที่มีความประสงคขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายใหมารับ
ภายใน 28 ก.พ.61 หากพนกําหนดแลว จะโอนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายเขาเปนทุนสํารองของ  
สอ.นย. ตอไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุมฯ    

่ ่ ้
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การประชุมใหญสามัญประจําป 2559 ของ สอ.นย.เมื่อ 22 พฤศจิกายน 2559 ที่ประชุมฯ 
กําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 จํานวน 1,804,000,000.00 บาท 
ในรอบปที่ผานมา สอ.นย.ไดระดมทุนดําเนินงานเพ่ิมเติมเพ่ือใชในการบริหารงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มี
ยอดคงเหลือ ดังนี้  
   เงินรับฝาก   
     เงินรับฝากออมทรัพย         1,951,232,598.00 บาท 
 เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ     1,441,725,049.54 บาท  
      เงินรับฝากประจํา            170,000,000.00 บาท  
  รวมเงินรับฝาก      3,562,957,647.54 บาท  

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 47 การกูยืมเงินหรือการค้ําประกันของสหกรณ
จะตองจํากัดอยูภายในวงเงินที่นายทะเบียนสหกรณเห็นชอบ ซึ่งตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ เร่ืองหลักเกณฑ
การพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินการกูยืมเงินหรือการค้ําประกันของสหกรณ ลงวันที่ 11 มีนาคม 2548 ได
กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาท่ัวไปในสวนที่เกี่ยวของวา “พิจารณาจากทุนเรือนหุนที่ชําระเต็มมูลคาแลวรวมกับ
ทุนสํารองของสหกรณตามงบทดลอง ณ วันส้ินเดือนสุดทายกอนวันประชุมใหญ”  ซึ่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 
สอ.นย.มีทุนเรือนหุนและทุนสํารอง ดังนี้   
      ทุนเรือนหุน เปนเงิน      1,682,956,030.00 บาท 
 ทุนสํารอง เปนเงิน   319,580,616.80 บาท 
  รวมเปนเงิน 2,002,536,646.80 บาท 
  

 ทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองเกิน 600,000,000.00 บาท สามารถถือใชวงเงินการกูยืมเงินหรือ 
ค้ําประกันของสหกรณไดเปน จํานวน 1 เทาของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองของสหกรณ ซึ่ง สอ.นย.สามารถ
ถือใชวงเงินการกูยืมเงินหรือค้ําประกันของสหกรณได จํานวน 2,002,000,000.00 บาท ดังนั้น ในป 2561
คณะกรรมการดําเนินการฯ คาดการณวาอาจจําเปนตองกูยืมเงินจากสถาบันการเงินภายนอกเพ่ิมขึ้นเพ่ือรองรับ
การดําเนินธุรกิจ และรักษาสภาพคลองของ สอ.นย.จึงเสนอใหพิจารณากําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกัน
ประจําป 2561 จํานวน 2,002,000,000.00 บาท (สองพันสองลานบาทถวน)  
 

 

 

 

มติที่ประชุมฯ   
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ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542  มาตรา  62 กําหนดใหเงินของสหกรณนั้น  สหกรณอาจ
ฝากหรือลงทุนได  ดังตอไปน้ี   

(1) ฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน 
(2) ฝากในธนาคารหรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงคเพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงิน

แกสหกรณ  
(3) ซ้ือหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ 
(4) ซ้ือหุนของธนาคารที่มีวัตถุประสงคเพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ 
(5) ซ้ือหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอ่ืน  
(6) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําให เกิดความสะดวก  หรือสงเสริมความเจริญแก

กิจการของสหกรณ  โดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ 
(7) ฝากหรือลงทุนอยางอ่ืนตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด 
ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ พ.ศ.2558  ไดกําหนดการฝากหรือลงทุน

อยางอ่ืนของสหกรณ มีขอความดังนี้   
ขอ  3  เงินของสหกรณอาจนําไปฝากหรือลงทุนได ดังตอไปน้ี   
(1) บัตรเงินฝากท่ีธนาคารเปนผูออก 
(2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเปนผูรับรอง สลักหลัง หรือรับอาวัล หรือตั๋วสัญญาใชเงินที่ธนาคารเปน

ผูสลักหลังหรือรับอาวัล โดยไมมีขอจํากัดความรับผิด   
(3) ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีที่ธนาคารซึ่งมิใชรัฐวิสาหกิจเปนผูออก   

 (ตราสารแสดงสิทธิในหน้ี หมายความวา ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หุนกูที่มีหลักประกัน 
หุนกูไมดอยสิทธิ)  

(4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิ เอร  ซึ่ง
สถาบันคุมครองเงินฝากประกันชําระคืนตนเงินและดอกเบี้ย 

(5) ตราสารแสดงสิทธิในหน้ีที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเปนผูออก ภายใตโครงการแปลงสินทรัพยเปน
หลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตตามพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพ่ือการแปลงสินทรัพย  เปนหลักทรัพย 
พ.ศ.2540 ตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้นไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ A- ขึ้นไปจากบริษัท 
จัดอันดับความนาเชื่อถือ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

(6) หุนกูที่มีหลักประกัน หรือหุนกูไมดอยสิทธิ  ที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ 
A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย  

(7) หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  และอยู
ในการกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   

ขอ  4  การนําเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพยตามขอ 3 (7) รวมกันตองไมเกินทุนสํารองของ
สหกรณ และตองผานการอนุมัติจากท่ีประชุมใหญของสหกรณกอนจึงจะดําเนินการได  
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 สอ.นย.มีทุนสํารอง จํานวน 319,580,616.80 บาท รวมกับวงเงินที่
จะไดรับการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2560 จํานวน 39,000,000.00 บาท รวมเปนเงิน 358,580,616.80 บาท  

ดังนั้น เพ่ือใหการบริหารการฝากหรือลงทุนของสหกรณฯ ประจําป 2561 เปนไปดวยความ
สะดวก คลองตัว มั่นคง เกิดผลตอบแทนท่ีดี และเปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย คณะกรรมการดําเนินการฯ 
จึงขอเสนอที่ประชุมใหญฯ อนุมัติใหคณะกรรมการดําเนินการฯ นําเงินไปฝากหรือลงทุนตามท่ีกฎหมายสหกรณ
กําหนดโดยใหนําเงินไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีและอยูในการกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ได ไมเกิน 
354,000,000.00 บาท (สามรอยหาสิบสี่ลานบาทถวน)  
 
 
มติที่ประชุมฯ    
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ตามท่ี สอ.นย.ไดเริ่มจัดทําแผนกลยุทธเพ่ือใชเปนกรอบและทิศทางในการดําเนินงานของ สอ.นย 
ตั้งแตป พ.ศ.2549 ซึ่งเปนแผนงานระยะเวลา 3 ป โดยสาระสําคัญของแผนกลยุทธระยะเร่ิมแรกคือ     
การวางเปาหมายความสําเร็จ กําหนดแผนงานและโครงการขึ้นมารองรับ โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาบุคลากร
ภายในหนวยงาน การวางวัฒนธรรมองคกรที่สําคัญคือการใหบริการสมาชิกที่เปนเลิศ  ความโปรงใสและ
ตรวจสอบได โดย สอ.นย.ไดจัดทําแผนกลยุทธเพ่ือใชในการบริหารจัดการมาแลวจํานวน 4 ฉบับ ซึ่งทําให    
ผลการดําเนินงานของ สอ.นย. ที่ผานมาเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ทําให สอ.นย. ไดรับ
รางวัลตาง ๆ มากมาย และแผนกลยุทธฉบับที่ 4 สําหรับป 2558 – 2560 จะสิ้นสุดอายุการใชงานในปนี้     
จึงจํ า เปนตองมีการทบทวนพิจารณาจัดทํา แผนกลยุทธ  สอ .นย .  ใหม  สําหรับป  2561 – 2563 ขึ้น     
ซึ่งคณะทํางานฯ ไดจัดทํารางแผนกลยุทธ สอ.นย.  ฉบับที่ 5 สําหรับป 2561 – 2563 เสร็จเรียบรอยแลว     
ในการเขียนแผนกลยุทธฉบับนี้ไดนําจุดแข็งของแผนกลยุทธตั้งแตฉบับที่ 1 – 4 มาปรับปรุงใหเขากับ 
สภาวะแวดลอม โดยมีความมุงหวังในดานการพัฒนาสหกรณเพ่ือมุงสูแนวทางการบริหารจัดการที่เปนเลิศ  
โดยเริ่มกระบวนการจัดการตั้งแต ปจจัยนําเขา กระบวนการบริหารจัดการ มุงสูผลผลิต ผลลัพธ ที่สมาชิกของ 
สอ.นย.มีความพึงพอใจ นอกจากนั้นยังมุงหวังชวยเหลือสังคมและเปนสหกรณที่สามารถเปนแบบอยางใหกับ
สหกรณออมทรัพย อ่ืนได จากสภาพเศรษฐกิจทั้งในประเทศและตางประเทศ ตลาดเงินและตลาดทุน  
กฎ ระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสหกรณออมทรัพยและเทคโนโลยีไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  ตลอดจน
ความตองการท่ีหลากหลายของสมาชิก ทําใหการเขียนแผนกลยุทธมีความซับซอน หลากหลาย แงมุม  
ซึ่งแผนกลยุทธฉบับที่ 5 นี้ ยังคงใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร การบริหารในเชิงกลยุทธตาม
สภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป การใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม ซึ่งจะสรางความเชื่อมั่นใหกับสมาชิกที่มีตอ 
สอ.นย.ได โดยไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงค ผูรับผิดชอบและผูปฏิบัติตามแผนงาน/
โครงการตาง ๆ ไวชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง จํานวน 12 กลยุทธ 12 แผนงาน 28 โครงการ 57 กิจกรรม 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบระเบียบวาระการประชุมที่แจกจายให จึงเสนอขอใหที่ประชุมใหญฯ พิจารณา
อนุมัต ิ

 
 

มติที่ประชุมฯ 
 
.  
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 ตามมาตรา 53 แหงพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 ใหสหกรณมีผูตรวจสอบกิจการ        
ซึ่งที่ประชุมใหญฯ เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพ่ือดําเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ   
แลวทํารายงานเสนอตอที่ประชุมใหญฯ จํานวนผูตรวจสอบกิจการตองเปนไปตามท่ีนายทะเบียนสหกรณ
กําหนด 
 ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง การตรวจสอบกิจการของสหกรณ พ.ศ.2559 และ
ตามขอบังคับ สอ.นย. พ.ศ.2550 หมวด 9 ขอ 82 กําหนดใหที่ประชุมใหญฯ เลือกผูตรวจสอบกิจการได 
ไมเกิน 5 คน ในกรณีที่เปนบุคคลธรรมดาและหากเปนนิติบุคคลใหมีจํานวนไมเกิน 1 นิติบุคคล 
 ถาที่ประชุมใหญฯ เลือกผูตรวจสอบกิจการเกินกวา 1 คน ใหผูตรวจสอบกิจการเหลานั้น  
เลือกประธานผูตรวจสอบกิจการข้ึน แลวแจงใหที่ประชุมใหญฯ ทราบ และในจํานวนน้ีผูตรวจสอบกิจการ
ควรมีความรูในดานบัญชีอยางนอย 1 คน 
 ในป 2561 นี้ มีผูเสนอขอเปนผูตรวจสอบกิจการ 1 คณะ ประกอบดวย 
 1. นางสาวศิริวรรณ  กัญญาคํา ประธานผูตรวจสอบกิจการ ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขา 
การจัดการท่ัวไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อดีตขาราชการกรมตรวจสอบบัญชีสหกรณ มี
ประสบการณดานการตรวจสอบบัญชีสหกรณ 24 ป  
 2. นางธนัชพร  ปญญาปุญญรัตน  ผูตรวจสอบกิจการ ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขา 
การบัญชี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีประสบการณดานการบัญชี 21 ป 
 เสนอขอรับคาตอบแทนปละ 168,000.00 บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนแปดพันบาทถวน) 
 
 
 
 
 
  
มติที่ประชุมฯ    
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ในปบญัชีส้ินสุด 30 ก.ย.60  สอ.นย. จัดจางผูสอบบญัชีภาคเอกชนซ่ึงไดแก นางวรนยี  พิทักษสุธีพงศ
จาก บริษัท ตากสินไทยโค จํากัด  ในอัตราคาบริการ  110,000.00 บาท ตอป

ในปบญัชีส้ินสุด  30 ก.ย.61  มีผูสอบบญัชีรับอนุญาตที่ขึ้นทะเบยีนเปนผูสอบบญัชีสหกรณ เสนอขอเปน
ผูสอบบญัชี สอ.นย.  จํานวน 3 ราย  ดังนี้

การจัดทํา
รายงานผล

การสอบบญัชี
 - ปละ 3 คร้ัง  - รายงานระหวางป  - ใหคําแนะนําดาน  - 120,000.00 บาท

 - คร้ังละ 3 - 4 วนั  - รายการประจําป    การเงินการบัญชี (แบงจายสองงวด)

 - ผูชวยไมตํ่ากวา  - เขาประชุมตามที่ งวดแรก  30,000.00 บาท

   5 - 6 คน      สหกรณฯ รองขอ งวดสอง  90,000.00 บาท

 - ปละ 4 คร้ัง  - รายงานระหวางป  - ใหคําแนะนําดาน  - 120,000.00 บาท

 - คร้ังละ 2 - 3 วนั  - รายการประจําป    การเงิน (จายงวดเดียว)

 - ผูชวยไมตํ่ากวา  - เขาประชุมตามที่

   2 - 3 คน      สหกรณฯ รองขอ

 - ปละ 5 คร้ัง  - รายงานระหวางป  - ใหคําแนะนําดาน  - 120,000.00 บาท

 - คร้ังละ 3 - 5 วนั  - รายการประจําป    การเงิน (แบงจายสามงวด)

 - ผูชวยไมตํ่ากวา  - เขาประชุมตามที่ งวดแรก  30,000.00 บาท

   3 - 4 คน      สหกรณฯ รองขอ งวดสอง  30,000.00 บาท

 - วเิคราะหงบการเงิน งวดสาม  60,000.00 บาท

มตทิี่ประชมุฯ

       รายละเอียดการเสนอ    
 บริการสอบบญัชี การเขาปฏิบตัิงาน        คาธรรมเนียม      

การสอบบญัชี

เขตสะพานสูง  กรุงเทพฯ

บจ.เอ็น.เอส.เค.สอบบญัชี

(โดยนางผองใส  ชาญเชีย่ว)
ทีต้ั่ง เลขที ่188/301 ม.3

อ.เมือง จ.ชลบุรี

บจ.ผองใสชาญเชีย่ว

บริการอ่ืน ๆ

(โดยนายสิรวิชญ  ไพศาสตร)
ทีต้ั่ง เลขที ่2/123

บจ.ตากสินไทยโค
(โดยนางวรนีย  พิทักษสุธีพงศ)

ทีต้ั่ง เลขที ่27/59

อ.เมือง  จ.จันทบุรี
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 ตามขอบั งคับ  สอ .นย .พ .ศ .2550 และที่ แก ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2) พ .ศ .2553 หมวด  7 
คณะกรรมการดําเนินการ ขอ 62 การเลือกตั้งและการดํารงตําแหนง ขอ 63 ลักษณะตองหามของบุคคลที่จะเปน
กรรมการดําเนินการ และขอ 64 วาระอยูในตําแหนง ไดกําหนดในสวนที่เกี่ยวของโดยสรุปวา ใหสหกรณมี
คณะกรรมการดําเนินการไมเกิน 15 คน ซึ่งที่ประชุมใหญเลือกตั้งจากสมาชิก การเลือกต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการใหเลือกโดยวิธีเลือกประธานกรรมการ  1 คน และกรรมการอ่ืนอีก 14 คน ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกตั้งระหวางกันเองเปนรองประธานกรรมการ 1 คน  หรือหลายคน เลขานุการ 1 คน และอาจใหมี
เหรัญญิก 1 คน และจะใหมีผูชวยเลขานุการ หรือผูชวยเหรัญญิกดวยก็ได นอกนั้นเปนกรรมการ  บุคคลท่ีจะเปน
หรือทําหนาที่กรรมการดําเนินการตองเปนสมาชิกสหกรณไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันเลือกตั้ง คณะกรรมการอยู
ในตําแหนงคราวละ 2 ป และอาจไดรับเลือกตั้งอีกได แตตองไมเกิน 2 วาระติดตอกัน โดยตองพักอยางนอย 1 ป
ทางบัญชี จึงจะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งใหมได 
 กรรมการดําเนินการ (ชุดที่ 23) ประจําป 2560 ตองพนจากตําแหนง เนื่องจากดํารงตําแหนง 
ครบวาระ และขอลาออก รวมทั้งสิ้น 13 คน ดังนี้ 
 1. พล.ร.ต.อาคม   แตงออน ครบวาระ 2 ป (วาระ 1) 
 2. พล.ร.ต.กิตติคุณ   นาคสุก ครบวาระ 2 ป (วาระ 1) 
 3. น.อ.สุทธิพงษ   อนันตชัย ขอลาออก (ปที่ 1 วาระ 1) 
 4. น.อ.สายัณห   ไอยรารัตน ครบวาระ 2 ป (วาระ 1) 
 5. น.อ.ประมุข   อินทรประเสริฐ ครบวาระ 2 ป (วาระ 2) 
 6. น.อ.ชัยวัฒน   คุมทิม ครบวาระ 2 ป (วาระ 1) 
 7. น.อ.รังสรรค   แตงฉิม ครบวาระ 2 ป (วาระ 1) 
 8. น.อ.วุฒิไกร   ปนดี ครบวาระ 2 ป (วาระ 1) 
 9. น.อ.จรงศักดิ์   แยมบาน ครบวาระ 2 ป (วาระ 1) 
 10. น.อ.นิสิต   รวมพุม ครบวาระ 2 ป (วาระ 1) 
 11. ร.อ.เกียรติศักดิ์   ฉายชูวงษ ครบวาระ 2 ป (วาระ 2) 
 12. พ.จ.อ.อุบล   ดวงแกว ครบวาระ 2 ป (วาระ 1) 
 13. พ.จ.อ.ประสงค   รวงนอย ครบวาระ 2 ป (วาระ 2) 
 กรรมการดําเนินการ (ชุดที่ 23) ประจําป 2560 ซึ่งดํารงตําแหนงยังไมครบวาระ จํานวน 2 คน ดังนี้ 
 1. น.อ.พิชิต   วาดวารี ปที่ 1 วาระ 2 
 2. น.อ.วิจาร   กอประเสริฐเสรี    ปที่ 1 วาระ 2 
 การสรรหาสมาชิกเพ่ือเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ แทนผูที่พนจากตําแหนง จํานวน 13 คน 
นั้น สอ.นย.ขอใหหนวยตาง ๆ พิจารณาคัดเลือกสมาชิกเปนผูแทน และในสวนนายทหารประทวนน้ัน  สอ.นย.
ดําเนินการรับสมัครโดยตรง ซึ่งไดตรวจสอบแลวทุกคนมีคุณสมบัติครบถวน  จึงขอเสนอท่ีประชุมใหญฯ  
เพ่ือพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการดําเนินการ แทนผูที่พนจากตําแหนง และใหความเห็นชอบคณะกรรมการ
ดําเนินการ (ชุดที่ 24) ประจําป 2561 และประธานกรรมการดําเนินการ ตามลําดับตอไป 

มติที่ประชุมฯ 

ตามขอบั งคับ สอ .นย .พ .ศ .2550 และที่ แก ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2) พ .ศ .2553 หมวด 7
้
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ดานการถือหุน 

1. การถือหุนสมาชิกทุกคนจะตองสงเงินคาหุนรายเดือนตามเกณฑเงินรายไดรายเดือนของสมาชิก   
  ไมเกิน 5,000.00 บาท     ถือหุนไมต่ํากวา  15  หุน   เปนเงิน  150.00 บาท 

เกินกวา   5,000.00  –    7,000.00  บาท ถือหุนไมต่ํากวา  20  หุน   เปนเงิน  200.00 บาท 
เกินกวา   7,000.00  –    9,000.00   บาท ถือหุนไมต่ํากวา  25  หุน   เปนเงิน  250.00 บาท 
เกินกวา   9,000.00  –  12,000.00  บาท ถือหุนไมต่ํากวา  30  หุน   เปนเงิน   300.00 บาท 
เกินกวา  12,000.00  –  15,000.00 บาท ถือหุนไมต่ํากวา  40  หุน   เปนเงิน   400.00 บาท 
เกินกวา  15,000.00  –  18,000.00  บาท ถือหุนไมต่ํากวา  50  หุน   เปนเงิน   500.00 บาท 
เกินกวา  18,000.00  –  20,000.00  บาท ถือหุนไมต่ํากวา  70   หุน   เปนเงิน   700.00 บาท 
เกินกวา  20,000.00 บาท     ถือหุนไมต่ํากวา 100  หุน   เปนเงิน  1,000.00 บาท 

2. สงคาหุนเปนรายเดือนไดสูงสุดไมเกิน 1 ใน 4 ของเงินไดรายเดือน แตตองไมต่ํากวาเกณฑ 
 3. ยื่นเรื่องพรอมสําเนาใบจายเงินเดือน ขอเพ่ิม - ลดหุนไดทุกเดือน  
 4. งดสงเงินคาหุนรายเดือนได เมื่อสงไมนอยกวา 120 งวด หรือเปนเงินไมนอยกวา 200,000.00 บาท 
และไมมีหนี้สินกับสหกรณ ทั้งในฐานะผูกูและหรือผูค้ําประกัน หรือมีหนี้สินไมเกินรอยละ 90 ของ จํานวนคา
หุนที่มีในสหกรณ 
  5. การใหออกจากสหกรณฯ ตองมีเหตุอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

5.1 ขาดสงคาหุนรายเดือน 3 งวดติดตอกัน หรือ 6 งวดไมติดตอกัน 
5.2 นําเงินกูไปใชผิดความมุงหมายที่ใหเงินกูนั้น 
5.3 ไมจัดการแกไขหลักประกันที่เกิดบกพรอง  ใหคืนดีภายในระยะเวลาที่กําหนด 
5.4 คางสงเงินตนหรือดอกเบ้ียติดตอกันเปนเวลาถึง 2 งวด หรือ 3 งวดไมติดตอกันสําหรับเงินกูรายหน่ึง ๆ   
5.5 ไมใหขอเท็จจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแกสหกรณ 
5.6 จงใจฝาฝนกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ มติของสหกรณ 

 6. การสมัครกลับเขาเปนสมาชิกใหม ตองรอ 1 ป นับจากวันลาออกหรือใหออกจากสหกรณ และตอง
เปนสมาชิกไมนอยกวา 1 ป จึงจะมีสิทธิขอกูเงินได 
ดานสินเชื่อ 

สหกรณใหบริการเงินกู  3 ประเภท คือ เงินกูฉุกเฉิน, เงนิกูสามัญและเงินกูพิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห 
 1. เงินกูฉุกเฉิน 
 1.1 สมาชิกสามัญ 

ระยะเวลาการเปน
สมาชกิ 

เทาของเงินไดราย
เดือน* 

วงเงินไมเกิน 
(บาท) งวดผอน หมายเหตุ 

6 เดือน – 2 ป 1 เทา 50,000.00 12 กูไดไมเกินรอยละ 90% 
 ของทุนเรือนหุน 2 ปขึ้นไป 2 เทา 100,000.00 12 

 

ดานการถือหน
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  1.2 สมาชิกสามัญท่ีเปนขาราชการนอกประจําการ สามารถเลือกกูฉุกเฉินไดดังนี้ 
  1.2.1 มีหลักฐานแสดงเงินไดรายเดือนมาแสดงสามารถกูไดตาม 1.1 
  1.2.2 ไมมีหลักฐานแสดงเงินไดรายเดือนมาแสดง  
      - เปนสมาชิก 6 เดือน แตไมถึง 2 ป กูไดไมเกินรอยละ 90 ของเงินคาหุนและหรือเงินฝากท่ี
มีอยูแตไมเกิน 50,000 บาท 
   - เปนสมาชิก 2 ป ขึ้นไป กูไดไมเกินรอยละ 90 ของเงินคาหุนและ หรือ เงินฝาก ที่มีอยูแต
ไมเกิน 100,000 บาท 
    1.3 สมาชิกสามัญ อส.ทพ.นย. และพนักงานราชการ 

ระยะเวลาการเปนสมาชิก จํานวนเทาของ 
เงินไดรายเดือน* วงเงิน (ไมเกิน) งวดผอน หมายเหตุ 

6 เดือน – 2 ป 1/2 เทา 10,000.00 บาท 12 รอยละไมเกิน 90% 
ของทุนเรือนหุน 2 ป ขึ้นไป 1 เทา 20,000.00 บาท 12 

 1.4 สมาชิกสมทบ กูไดไมเกิน 90 % ของหุนและ/หรือเงินฝาก และวงเงินไมเกิน 100,000.00 บาท 
ผอนชําระสูงสุด 12 งวด  
 1.5 ผอนชําระสูงสุดไมเกิน 12 งวด และยื่นกูใหมได เมื่อผอนชําระมาแลวไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ
ระยะเวลาผอนชําระ หรือไมนอยกวา 4 งวด  

2. เงินกูสามัญ  
  2.1 เงินกูสามัญสําหรับสมาชิกสามัญ  

ผูกู 
 ถือหุนไมต่ํากวา 10% ของจํานวนเงินที่ขอกูและมีสิทธิซื้อหุนเพ่ิมไดตามจํานวนท่ีขาด 
 ผอนชําระเงินกูไดไมเกินอายุ 65 ป  เวนแตใชทุนเรือนหุนค้ําประกัน ไมจํากัดอายุ 

  ผูค้ําประกัน   
 เปนขาราชการประจําการ ลูกจางประจําสังกัด ทร. หรือเปนเจาหนาที่ สอ.นย. หรือ

ขาราชการนอกประจําการผูรับเบี้ยหวัด บํานาญ หรือตามที่คณะกรรมการเงินกู สอ.นย. เห็นสมควร 
 จํานวนเงินที่ขอกูตั้งแต 800,000.00 บาท ขึ้นไป  ตองมีผูค้ําประกันอยางนอย 2 คน 
 จํานวนเงินที่ขอกูตั้งแต  1,500,000.00 บาท ขึ้นไป  ตองมีผูค้ําประกันอยางนอย 3 คน 
 ค้ําประกันเงินกูไดไมเกินอายุ 65 ปบริบูรณ 

สิทธิการกูเงินสามัญ 

ระยะเวลาการเปนสมาชิก จํานวนเทาของเงินไดรายเดือน วงเงินไมเกิน 
(บาท) 

งวดผอน 
(ไมเกิน) 

6 เดือน – 2 ป 55 เทาของ 
เงินไดรายเดือน* + หุน 1,500,000.00 150 งวด 

2 ปขึ้นไป 65 เทาของ 
เงินไดรายเดือน* + หุน 2,500,000.00 180 งวด 

* เงินไดรายเดือน = เงินเดือน + พ.ส.ร.+ เงินเพ่ิมพิเศษรายเดือน 
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  2.2 เงินกูสามัญสําหรับสมาชิกสามัญ อส.ทพ.นย. และพนักงานราชการ สังกัด นย. 
   ผูกู    

 มีระยะเวลาปฏิบัติงานมาแลว 5 ป เวนผูกูท่ีใชทุนเรือนหุนและหรือเงินฝากคํ้าประกัน 
 ถือหุนไมต่ํากวา 20% ของจํานวนเงินที่ขอกู และมีสิทธิซื้อหุนเพ่ิมไดตามจํานวนท่ีขาด 
 ผอนชําระเงินกูไดไมเกินอายุการปฏิบัติงานที่เหลืออยูเวนแตใชทุนเรือนหุนค้ําประกัน 

ไมจํากัดอาย ุ
ผูค้ําประกัน 
 เปนขาราชการประจําการ ลูกจางประจําสังกัด ทร. หรือเปนเจาหนาที่ สอ.นย. หรือ

ขาราชการนอกประจําการผูรับเบี้ยหวัด บํานาญ หรือเปนอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน หรือเปนพนักงาน
ราชการสังกัดหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน  

 หากเปนอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน หรือพนักงานราชการสังกัด นย. ตองมี
ระยะเวลาปฏิบัติงานมาแลว 5 ป  

 ค้ําประกันเงินกูไดไมเกินอายุ 65 ปบริบูรณ เวนแตอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน หรือ
พนักงานราชการสังกัด นย. ค้ําประกันไดไมเกินอายุการปฏิบัติงานที่เหลืออยู 

 จํานวนเงินที่ขอกูตั้งแต 50,000.00 บาท ขึ้นไป ตองมีผูค้ําประกันอยางนอย 2 คน 
 จํานวนเงินที่ขอกูตั้งแต 75,000.00 บาท ขึ้นไป ตองมีผูค้ําประกันอยางนอย 3 คน 
 จํานวนเงินที่ขอกูตั้งแต 100,000.00 บาท ขึ้นไป ตองมีผูค้ําประกันอยางนอย 3 คน 

และตองเปนผูค้ําประกันที่เปนขาราชการประจําการ หรือลูกจางสังกัด ทร.  หรือ จนท.สอ.นย. หรือ เปน
ขาราชการนอกประจําการผูรับเบ้ียหวัดและบํานาญอยางนอย 1 คน  

สิทธิการกูเงินสามัญ อส.ทพ.นย. และพนักงานราชการ สังกัด นย. 
ระยะเวลาการเปน

สมาชิก 
จํานวนเทา 

ของเงินไดรายเดือน* 
วงเงินไมเกิน 

(บาท) งวดผอน 

6 เดือน – 2 ป 5  เทา  50,000.00 บาท  36 งวด 
2 ป – 5 ป 10  เทา    100,000.00 บาท   60 งวด 
5 ป ขึ้นไป 15  เทา    150,000.00 บาท 84 งวด 

* เงินไดรายเดือน = เงินเดือน + พ.ส.ร.+ เงินเพ่ิมพิเศษรายเดือน 
2.3 การคํ้าประกันเงินกูสามัญ 

2.3.1 ใชบุคคลคํ้าประกัน คิดสิทธิการค้ําเทากับสิทธิการกู แตไมรวมคาหุน 
2.3.2 กูไดไมเกินรอยละ 90 ของหุนที่มีอยู 
2.3.3 ใชบัญชีเงินฝาก สอ.นย. ค้ําประกันได 90% ของบัญชีเงินฝากท่ีมีอยู 

2.4 สมาชิกกูสามัญแลวตองมีเงินไดคงเหลือสุทธิหลังจากหักหนี้สินทุกประเภทแลวไมนอยกวา 30% 
 2.5 เงินกูสามัญสงชําระแลว 18 งวด สามารถกูใหมได 

  2.6 การสรางหลักประกันใหแกครอบครัวสมาชิกผูกู และผูค้ําประกันเงินกู 
  2.6.1. วงเงินที่ตองทําประกัน (ทุนประกัน) 
       2.6.1.1 วงเงินกู – คาหุน – เงินสงเคราะหเมื่อเสียชีวิต – เงินสวัสดิการชวยเหลือผูค้ําประกัน 
            =   วงเงินที่จะตองทําประกัน 
   2.6.1.2 ระยะเวลาคุมครอง ¾ ของระยะเวลาผอนชําระ 
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       หรือ   2.6.2. สมัครเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยทหาร (สสอท.)  
หรือ สมัครเปนสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสมาชิกสหกรณออมทรัพยทหาร (สสอท.)  และ สมัครเปน
สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย (สส.ชสอ.)       
โดยหากเงินสงเคราะหครอบครัวสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะหที่จะไดรับมีจํานวนไมเปนไปตามหลักเกณฑ        
ที่กําหนด  สมาชิกตองทําประกันชีวิตเพ่ิมเติมตามจํานวนที่ขาด 
 

      2.7 เงินกูสามัญเพ่ือวัตถุประสงคตาง ๆ 

ประเภท ระยะเวลา 
เปนสมาชิก เทา กูสูงสุด (บาท) งวดผอน ดอกเบี้ย 

รอยละ 
ซื้ออาวุธปน 

(ปดโครงการ) 2 เดือน ตามราคาจริง 70,000.00 60 7.25 

ติดแกสรถยนต 2 เดือน ตามราคาจริง 100,000.00 60 6.25 

ซื้อคอมพิวเตอร 2 เดือน ตามราคาจริง 80,000.00 60 6.25 

ซื้อจักรยาน 2 เดือน ตามราคาจริง 60,000.00 60 6.25 

คุณภาพชีวิต 
 (ปดโครงการ) 2 เดือน - 200,000.00 150 6.75 

ชวยเหลือผูค้ําฯ - - ตามหนี้ค้ําฯ  
ที่เหลือ 240 5.25 

ชวยเหลือผูค้ํา 
(รวมหนี้) -  หนี้ค้ํา + หนี้ตัวเอง 240 

 
6.25 

สงเสริมการศึกษา 2 เดือน ตามคาใชจายตลอด
หลักสูตร 

ไมเกิน 50,000.00 60 6.25 

ไมเกิน 100,000.00 84 6.25 

100,000.00 ขึ้นไป 120 6.25 

   แปลงหนี้ใหม 
(เฉพาะผูกูพิเศษฯ 
แตสิทธิไมผาน) 

ชําระสามัญ
มาแลว  
18 งวด 

- ตามหนี้สามัญเดิม  
+ ประกัน 360 6.75 

  2.8  มาตรการสมาชิกหลักประกันเงินกูสามัญบกพรอง 
  2.8.1 งดใหสินเชื่อประเภทกูฉุกเฉิน 
 2.8.2 งดใหสิทธิค้ําประกันเงินกูสามัญทุกประเภท เวนแตจะขอกูใหม 
 2.8.3 ชะลอการจายเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนจนกวาจะแกไขหลักประกัน 
 2.8.4 ตองถือหุนตามเกณฑโดยยึดถือตามเงินไดรายเดือน 
 2.8.5 หาคนคํ้ารายใหมไดแตไมเปนไปตามเกณฑ ใหสิทธิค้ําเปนกรณีพิเศษไดเปนการชั่วคราว 
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 2.9  มาตรการสมาชิกที่ไมจัดทําหลักประกันเสริม 
 2.9.1 งดใหสินเชื่อทุกประเภท 
 2.9.2 งดใหสิทธิการคํ้าประกันเงินกูสามัญทุกประเภท 
 2.9.3 นําเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิกที่ไมจัดทําหลักประกันฯ มาจัดทํา ประกันชีวิต
คุมครองเงินกู หรือจัดทําหลักประกันเสริมอ่ืนที่ สอ.นย. กําหนดขึ้น 
  3. เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห 
 ผูกู  
  1. เปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 1 ป   
 2. ถือหุนไมต่ํากวารอยละ 10 ของจํานวนเงินที่ขอกู และไมนอยกวา 50,000.00 บาท  
มีสิทธิซื้อหุนเพ่ิมไดตามจํานวนท่ีขาด 
 3. ผอนชําระเงินกูไดไมเกิน 360 งวด และผอนไดถึงอายุ 70 ป เวนแตใชทุนเรือนหุนค้ําประกัน 
ไมจํากัดอายุ 
 หลักประกัน  
 1. ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ค้ําประกันไดไมเกิน 90% ของราคาประเมิน 
 2. หุน ค้ําประกันไดไมเกิน 90% ของหุนที่มีอยู, เงินฝาก ค้ําประกันไดไมเกิน 90% ของเงินฝากที่มีอยู 
 วัตถุประสงค  
 เ พื ่อซื ้อที ่ด ินพร อมสิ ่งปล ูกสร าง  หร ือไถ ถอนที ่ด ินพร อมสิ ่งปล ูกสร าง จากสถาบันการเงิน
 หลักเกณฑและสิทธิประโยชน 

1. วงเงินกูไดไมเกิน 3 ลานบาท  
2. อัตราดอกเบี้ย 5.75% (มีเฉลี่ยคืน) 
3. ไมเสียคาธรรมเนียมการจดจํานอง 1% 
4. เบิกคาเชาซ้ือได (เฉพาะผูมีสิทธิ) 
5. ดอกเบ้ียเงินกูลดหยอนภาษีเงินไดประจําปได 
6. หลักประกันตองอยูในพื้นที่  จังหวัดชลบุรี, จังหวัดระยอง, จังหวัดจันทบุรี 
 

ดานการเงิน 
สหกรณใหบริการเงินฝากสมาชิก  ดังนี้ 
1.  เงินฝากออมทรัพยพิเศษ (อัตราดอกเบี้ย 3.75%) 

1.1 ปจจุบัน สอ.นย. งดเปดบัญชีเงินฝากประเภทนี้ แตยังคงใชในปจจุบัน 
1.2 ตองมีเงินคงเหลือในบัญชีขั้นต่ํา 1,000.00 บาท จึงจะคํานวณดอกเบ้ียเงินฝากให และ  

ปรับดอกเบ้ียทบเปนเงินฝากทุกเดือน ขั้นต่ํา 100.00 บาท 
1.3 จํากัดการถอนเงินเดือนละ 1 ครั้ ง หากถอนมากกวา 1 ครั้งภายในเดือน สหกรณคิด

คาธรรมเนียม 2% ของเงินที่ถอน ขั้นต่ํา 100.00 บาท 
1.4 จํากัดวงเงินรับฝาก 100,000.00 บาท/เดือน/บัญชี ฝากสูงสุดไมเกิน 5 ลานบาท/บัญชี หรือ

เปนไปตามประกาศ สอ.นย. 
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 2.  เงินฝากออมทรัพย (อัตราดอกเบี้ย 3.75%) 

2.1 เปดบัญชีเงินฝากขั้นต่ํา 100.00 บาท 
2.2 สามารถเขารวมโครงการเงินฝากเกษียณเปยมสุข (ตัดเงินเดือนเขาบัญชีเงินฝาก) ขั้นต่ํา 200.00 บาท 
2.3 จํากัดวงเงินรับฝาก 100,000.00 บาท/เดือน/บัญชี ฝากสูงสุดไมเกิน 5 ลานบาท/บัญชี และ 

ไมจํากัดจํานวนครั้งในการถอนเงิน 
2.4 ปรับดอกเบ้ียเงินฝาก ทุกส้ินเดือนมีนาคม และ เดือนกันยายน ของทุกป 

 3.  เงินฝากออมทรัพยสินทวี  (อัตราดอกเบี้ย 2.50%) เริ่มใช 1 ต.ค.59 
3.1 เปดบัญชีเงินฝากขั้นต่ํา 100.00 บาท 
3.2 จํากัดเงินฝากสูงสุดไมเกิน 10 ลานบาท/บัญชี และไมจํากัดจํานวนครั้งในการถอนเงิน 
3.3 ปรับดอกเบ้ียเงินฝาก ทุกส้ินเดือนมีนาคม และ เดือนกันยายน ของทุกป 

 4.  โครงการเงินฝากออมทรัพยพิเศษเพิ่มพูน 3   
ปจจุบัน สอ.นย. ปดรับเงินฝากเพ่ิมเติม และหากมีเงินฝากครบกําหนดใหคงบัญชีอยูได 

เงินฝาก 
ออมทรัพยพิเศษ 

ฝากขั้นต่ําจาก 
ออมทรัพยพิเศษเพิ่มพูน 

3 ครบกําหนด 

ฝากสูงสุดตอ
บัญชี 

อัตรา 
ดอกเบี้ย 

อัตราดอกเบี้ย 
(ถอนกอน
กําหนด) 

เพ่ิมพูน 3 100,000.00 10,000,000.00 4.25 1.75 

5.  เงินฝากออมทรัพยม่ันคง (เริ่มใช 24 ก.พ.60) 
 ปรับดอกเบ้ียทุกส้ินเดือนมีนาคม และ เดือนกันยายน ของทุกป โดย โอนเขาบัญชีเงินฝาก 
ออมทรัพยสินทวี  

เงินฝาก 
ออมทรัพย 

เปดบัญชี
ขั้นต่ํา 
(บาท) 

เงินฝาก 
ขั้นต่ํา 
(บาท) 

ฝากสูงสุดตอ
บัญชี (บาท) 

อัตรา
ดอกเบี้ย 

อัตรา
ดอกเบี้ย 

(ถอนกอน
กําหนด) 

มั่นคง 1 ป 
50,000.00 50,000.00 10,000,000.00 

2.70 0.20 
มั่นคง 2 ป 2.85 0.35 
มั่นคง 3 ป 3.00 0.50 
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ดานการจายเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน  
 เงินปนผล  

1. จายไมเกินรอยละ 10 ตอป (ตามท่ีกฎหมายกําหนด) ของคาหุนที่ชําระแลวของสมาชิกแตละคน  
2. การคํานวณเงินปนผลใหคิดตามสวนของระยะเวลาในการคํานวณเงินปนผล ถาชําระคาหุนหลังวันที่ 

7 ของเดือนจะคิดเงินปนผลใหในเดือนถัดไป 
 เงินเฉล่ียคืน   
 1. คิดจากยอดรวมของดอกเบ้ียเงินกูในรอบป ตามอัตราที่คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเห็นสมควร ใน
แตละปบัญชี 
 2. สมาชิกท่ีผิดนัดการชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบ้ียในปใด  จะไมไดรับเงินเฉลี่ยคืนสําหรับปนั้น 
 การรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน 

1. โอนเงินเขาบัญชีธนาคารที่สมาชิกขอเปลี่ยนแปลง (ธนาคารพาณิชยทุกธนาคาร ยกเวนธนาคารออมสิน) 
สมาชิกตองแจงภายใน 31 ต.ค. ของทุกป  

2. โอนเขาบัญชีเงินฝากออมทรัพย สอ.นย. สมาชิกตองแจงการเปลี่ยนแปลงภายใน 31 ต.ค. ของทุกป 
3. โอนสมทบเปนทุนเรือนหุน โดยสมาชิกตองแจงความประสงคการสมทบทุนเรือนหุนภายใน 15 ก.ย.

ของทุกป 
4. กรณีเปนสมาชิก สสอท. และ สส.ชสอ. สมาชิกสามารถนําเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนเขาบัญชี 

เงินฝากออมทรัพยเพ่ือฌาปนกิจฯ ได โดยแจงความประสงคภายใน 30 ก.ย. ของทุกป 
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สวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหมของสมาชิก 
จาย 1,500.00 บาท ตอบุตร 1 คน โดยเสนอรายงานผานผูบังคับบัญชาตนสังกัด ระดับ ผบ.พัน. 

หรือเทียบเทาภายใน 60 วัน นับจากวันที่บุตรเกิด 
สวัสดิการเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลแกสมาชิก 
1. เปนคนไขในของสถานพยาบาล  
2. หลักฐานใบรับรองแพทย หรือ ใบเสร็จรับเงิน และระบุระยะเวลาใหชัดเจน 
3. จายคืนละ 300.00 บาท แตไมเกิน 1,500.00 บาท/ครั้ง ปละไมเกิน 3 ครั้ง 
4. เสนอรายงานผานผูบังคับบัญชาตนสังกัด ระดับ ผบ.พัน. หรือเทียบเทา 
5. ขอรับเงินสวัสดิการภายใน  60  วัน นับตั้งแตวันที่ออกจากสถานพยาบาล  
สวัสดิการเงินเยี่ยมสมาชิกที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน 

เขารับการรักษาพยาบาลเปนคนไขในของสถานพยาบาลติดตอกัน  ไมนอยกวา 7 วัน  
จายรายละ 2,000.00 บาท 
สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก   
คุณสมบัติทั่วไป 
1. ตองเปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันที่ประกาศรับสมัคร 
2. ไมเคยผิดนัดชําระหน้ีในปที่ขอรับทุน 
3. สมาชิก 1 คน ขอรับทุนไดเพียงปละ 1 ทุน และไมเกิน 2 ป ติดตอกัน 
4. กรณีบิดา และมารดาเปนสมาชิกมีสิทธิขอรับทุนในปนั้นเพียงคนเดียว 
ทุนสงเสริมการศึกษา 
1. สมาชิกสังกัด นย. เสนอผานหนวยตนสังกัด 
2. สมาชิกนอกสังกัด นย. เสนอ สอ.นย. โดยตรง 
3. เปนสมาชิกที่มีรายไดนอย (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. พิจารณาโดยใชผลการศึกษาเฉล่ียของปที่ผานมา 1 ปการศึกษา 

 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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สวัสดิการสงเคราะหสมาชิกผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ 
 เสนอรายงานผานผูบังคับบัญชาตนสังกัด ระดับ ผบ.พัน. หรือเทียบเทา ภายใน 120 วัน นับจากวันที่
ประสบภัยพิบัติ มูลคาความเสียหายตั้งแต  30,000.00 บาท ขึ้นไป ใหการสงเคราะห รายละ 4,000.00 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
สวัสดิการเพื่อบําเหน็จสมาชิก 
1. จายใหสมาชิกที่เกษียณอายุหรือลาออกจากราชการ หรือ ลาออกจากงาน (เปนสมาชิก สอ.นย. ติดตอกันไมนอย

กวา 10 ป) 
2. ไดรับเงินตามจํานวนปที่เปนสมาชิกปละ 100.00 บาท 
3. ไดรับขั้นต่ํา 1,000.00 บาท สูงสุดไมเกิน 3,000.00 บาท 
4. เสนอรายงานขอรับเงินสวัสดิการไดภายใน 1 ป นับตั้งแตวันที่ออกจากราชการ หรือลาออกจากงาน 

 
สวัสดิการของขวัญปใหมสมาชิก 
 ในวันขึ้นปใหมแตละป สอ.นย. จะจายเงินสวัสดิการเพ่ือซื้อหุน  หรือ  จายเปนเงินสด  หรือ  โอน 
เขาบัญชีเงินฝากของสมาชิก หรือ ซื้อสิ่งของ จํานวนเงินเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ 
 
สวัสดิการเพื่อสงเคราะหกรณีสมาชิกเสียชีวิต 

(ผูรับโอนประโยชนติดตอขอรับสวัสดิการที่ สอ.นย. ภายใน 60 วัน) 
จายเพิ่ม  (ผูรับโอนประโยชนติดตอขอสวัสดิการภายใน 120 วัน)   
 1. “เสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่ในเวลาฉุกเฉิน” จายเงินสงเคราะห เพ่ิม 30,000.00 บาท  
 2. “เสียชีวิตสืบเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ในเวลาฉุกเฉิน” จายเงินสงเคราะห เพ่ิม 15,000.00 บาท  
 
 
 

จํานวนปท่ีเปนสมาชิก เงินสงเคราะห 
จัดการศพสมาชิก 

เงินสงเคราะหครอบครัว       
สมาชิกที่เสียชีวิต 

1. นอยกวา 3 ป 

10,000.00 บาท 

20,000.00 บาท 
2. ตั้งแต 3 ป แตไมถึง 7 ป 40,000.00 บาท 
3. ตั้งแต 7 ป แตไมถึง 13 ป 60,000.00 บาท 
4. ตั้งแต 13 ปขึ้นไป ตามจํานวนปที่เปนสมาชิก 

ปละ 5,000.00 บาท 
แตไมเกิน 100,000.00 บาท 

าออกจากงาน (เปนสมาชิก สอ.นย. ติดตอกั
พพ่่ืืออบบํํํํํํํําาเเหหนน็็็็็็็็จจสสมมาาชชิิิกก
มาชิกที่เกษียณอายุหรือลาออกจากราชการ
ป)
ตามจํานวนปที่เปนสมาชิกปละ 100.00
่ํ 1 000 00 ส ส ไ  ิ 3 000 0
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สวัสดิการกรณีบุคคลในครอบครัวของสมาชิกเสียชีวิต 
1. บิดา, มารดา, คูสมรส, บุตร  ยกเวนบุตรบุญธรรม เสียชีวิต ชวยเหลือคาจัดการศพ 1,500.00 บาท 
2. จายเพ่ิมกรณีจัดพวงหรีดในนาม สอ.นย. ไมเกิน 1,000.00 บาท (มีใบเสร็จรับเงินและภาพถายพวงหรีด) 
3. เสนอรายงานผานผูบังคับบัญชาตนสังกัด ระดับ ผบ.พัน. หรือเทียบเทา ภายใน 60 วัน นับจากวันที่เสียชีวิต 
สวัสดิการสําหรับสมาชิกสมทบเสียชีวิต 
1. ชวยเหลือคาจัดการศพ 1,500.00 บาท 
2. จายเพิ่มกรณีจัดพวงหรีดในนาม สอ.นย. ไมเกิน 1,000.00 บาท (มีใบเสร็จรับเงินและภาพถายพวงหรีด) 
3. เสนอรายงานโดยตรงที่ สอ.นย. ภายใน 60 วัน นับจากวันที่เสียชีวิต 
สวัสดิการเงินสงเคราะหเพื่อการดํารงชีพแกสมาชิกทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ 

 

เหตุสูญเสีย 
อายุการเปนสมาชิก 

นอยกวา 
3 ป 

ตั้งแต 3 ป 
 แตไมถึง  7 ป 

ตั้งแต 7 ป 
ขึ้นไป 

ในเวลาปกติ (ผูรับโอนประโยชนติดตอขอรับสวัสดิการภายใน 60 วัน) 
1. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง  10,000.00 บาท  20,000.00 บาท 30,000.00 บาท 
2. บาดเจ็บ, เจ็บปวยจนสูญเสยีอวัยวะ 

 6,000.00 บาท 12,000.00 บาท 18,000.00 บาท - แขนขาดขางหน่ึง (เหนือขอมือข้ึนไป) 
    - ขาขาดขางหน่ึง (เหนือขอเทาขึ้นไป)    5,000.00 บาท  10,000.00 บาท 15,000.00 บาท 

- ตาบอดขางหน่ึง   5,000.00 บาท  10,000.00 บาท 15,000.00 บาท 
- สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ   8,000.00 บาท  16,000.00 บาท 24,000.00 บาท 
- หูหนวกขางหน่ึง   5,000.00 บาท  10,000.00 บาท 15,000.00 บาท 
- สูญเสียอวัยวะหลายสวน เมื่อรวมกัน 10,000.00 บาท  20,000.00 บาท 30,000.00 บาท 

- สมาชิกรับเงินสงเคราะหในขอ 1. แลว หมดสิทธิรับเงินสงเคราะหในขอ 2. 
* สมาชิกรับเงินสงเคราะหในขอ 2. แลว
หากตอมาเปนผูทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง
ยังมีสิทธิรับเงินสงเคราะหเพ่ิม 

    ในขอ 1. 

 
10,000.00 บาท 

 
20,000.00 บาท 

 
30,000.00 บาท 

จายเพิ่ม (ผูรับโอนประโยชนติดตอขอรับสวัสดิการภายใน 120 วัน) 
1. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง, สูญเสียอวัยวะ จากการปฏิบัติหนาที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน  
จายเงินสงเคราะหเพ่ิม 20,000.00 บาท 

2. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงสูญเสียอวัยวะ สืบเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน  
จายเงินสงเคราะหเพ่ิม 10,000.00 บาท 
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สวัสดิการเงินสงเคราะหพิเศษเพ่ือชวยเหลือผูค้ําประกัน 
 สหกรณจายเงินสงเคราะหพิเศษรอยละ 50 ของจํานวนเงินคาหุนของผูกู  ณ  วันที่สหกรณโอนหนี้ใหแก 
ผูค้ํ าประกัน แตไมเกิน 50,000.00 บาท และไม เกินหนี้สินคงเหลือหลังจากนําเงินคาหุน เงินฝาก  
และสิทธิเรียกรองที่ผูกู หรือบุคคลในครอบครัว หรือทายาทมีอยูในสหกรณ รวมถึงเงินประกันชีวิต หรือ  
เงินประกันหนี้ หรือเงินสงเคราะหจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยทหาร และ/หรือสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย มาหักชําระหนี้แลว 
หมายเหตุ      
 กรณีสมาชิกเสียชีวิตกอนครบกําหนดเวลาแจงความจํานงขอรับสิทธิ ใหผูรับโอนประโยชน หรือ ทายาท
แจงความจํานงขอรับสวัสดิการแทน ภายในเวลาที่กําหนด ดังนี้ 

1. สวัสดิการเพ่ือรับขวัญทายาทใหมของสมาชิก 
 2. สวัสดิการเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลแกสมาชิก 
 3. สวัสดิการกรณีบุคคลในครอบครัวของสมาชิกเสียชีวิต 
 4. สวัสดิการเพื่อบําเหน็จสมาชิก    
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ทําเนียบคณะกรรมการดําเนินการ 
สหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด 

********************** 
รายช่ือคณะผูริเริ่มจัดตั้งสหกรณออมทรัพย นย. 

 1. พล.ร.ต.พิทยา   ศุภมงคล ประธานกรรมการ 
 2. น.อ.สิริ   พุกพันธ กรรมการ 
 3. น.อ.วิชิต   วารุณประภา กรรมการ 
 4. น.อ.สุธา   วิรัชพันธ กรรมการ 
 5. น.อ.ทรงพล   วงศนิวัติขจร กรรมการ 
 6. น.อ.อภิวัฒน   สมัคงาน กรรมการ 
 7. น.อ.บัญชา   วิยาภรณ กรรมการ 
 8. น.อ.นิทัศน   เพชรนอย กรรมการ/เลขานุการ 
 9. น.อ.อาณัติ   ปานเพียร กรรมการ 
 10. น.อ.ทศพร   ปทมานนท กรรมการ 

-------------------------- 
 
 คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการ 
  ชุดที่ 1 ประจําป 2538   ชุดที่ 2 ประจําป 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  วงศนิวัติขจร รองประธานกรรมการ 
3. น.อ.สุธา  วิรัชพันธ รองประธานกรรมการ 3. น.อ.อภิวัฒน  สมัคงาน รองประธานกรรมการ 
4. น.อ.บรรเจิด  คงทอง กรรมการ 4. น.อ.เชษฐ  โกมลฐิติ กรรมการ 
5. น.อ.พิศิษฐ  พันธไชยศร ี กรรมการ 5. น.อ.เทิดศักดิ์  เสถียรสวัสดิ์ กรรมการ 
6. น.อ.บัญชา  วิยาภรณ กรรมการ 6. น.อ.อุทาร  รัตนารักษ กรรมการ 
7. น.อ.ทรงพล  วงศนิวัติขจร กรรมการ 7. น.อ.นิพนธ  พราหมณเทศ กรรมการ 
8. น.อ.อภิวัฒน  สมัคงาน กรรมการ 8. น.อ.วัฒนา  วงศวิเชียร กรรมการ 
9. น.อ.เทิดศักดิ์  เสถียรสวัสดิ์ กรรมการ 9. น.อ.สุวิทย  ธาระรูป กรรมการ 
10. น.อ.อุทาร  รัตนารักษ กรรมการ 10. น.อ.เสมา  สุวรรณโชติ กรรมการ 
11. น.อ.อําไพ  ไมเจริญ กรรมการ 11. น.อ.อําไพ  ไมเจริญ กรรมการ 
12. น.อ.อาณัติ  ปานเพียร กรรมการ/เหรัญญิก 12. น.อ.ธวัช  รุงสันเท๊ียะ กรรมการ/เหรัญญิก 
13. น.อ.นิคม  สติคราม กรรมการ/เลขานุการ 13. น.อ.นิคม  สติคราม กรรมการ/เลขานุการ 
14. พ.จ.อ.สมชาย  จันทราภิรมย กรรมการ 14. พ.จ.อ.ภิชัย  กรอบเพชร กรรมการ 
15. พ.จ.อ.ทักษิณ  มากทรัพย  กรรมการ 15. จ.อ.มานพ  แอนดอย กรรมการ 
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 คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการ 
 ชุดที่ 3 ประจําป 2540      ชุดที่ 4 ประจําป 2541 

1. พล.ร.ต.วิชิต  วารุณประภา ประธานกรรมการ 1. พล.ร.ต.มานิตย  ดีมาก ประธานกรรมการ 
2. น.อ.นิพนธ  พราหมณเทศ รองประธานกรรมการ 2. น.อ.วิชัย  สุขโข รองประธานกรรมการ 
3. น.อ.วัฒนา  วงศวิเชียร รองประธานกรรมการ 3. น.อ.นิทัศน  เพชรนอย รองประธานกรรมการ 
4. น.อ.วิชัย  สุขโข รองประธานกรรมการ 4. น.อ.ประพนธ  จันทรวงศ รองประธานกรรมการ 
5. น.อ.นิทัศน  เพชรนอย กรรมการ 5. น.อ.นิวัติ  บุญระเทพ กรรมการ  
6. น.อ.นิวัต ิ ศิริพละ กรรมการ 6. น.อ.ประชา  ศิลปศรีกุล กรรมการ 
7. น.อ.ประชา  ศิลปศรีกุล กรรมการ 7. น.อ.ศักดิ์ชาย  อุบลเดชประชารักษ  กรรมการ 
8. น.อ.วสันต  สุพรรณรัตน กรรมการ 8. น.อ.สุรพงศ  ทรงโฉม กรรมการ 
9. น.อ.เสมา  สุวรรณโชติ กรรมการ 9. น.อ.เทพรังสรรค  ศิลปบรรเลง กรรมการ 
10. น.อ.ธวัช  รุงสันเที๊ยะ กรรมการ/เหรัญญิก 10. น.อ.สุวิทย  ดีวงษ กรรมการ  
11. น.อ.นิคม  สติคราม กรรมการ/เลขานุการ 11. น.อ.ชูฤกษ  บุญทัศน กรรมการ/เลขานุการ 
12. น.อ.สุรินทร  เกิดมนตรี กรรมการ 12. น.อ.สุรินทร  เกิดมนตรี กรรมการ 
13. พ.จ.อ.บรรจบ  เหมือนโพธิ์ กรรมการ 13. น.ท.สุนทร  ปนปราณ ี กรรมการ/เหรัญญิก 
14. พ.จ.อ.ธีรพล  เกิดนอย กรรมการ 14. พ.จ.อ.บุญมี  บญุแทน กรรมการ  
15. จ.อ.เชิดชาย  แปนนาค กรรมการ 15. จ.อ.พัฒนศักดิ์  เดื่อดิน กรรมการ 
 
 คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการ 
  ชุดที่ 5 ประจําป 2542 ชุดที่ 6 ประจําป 2543 

1. พล.ร.ต.ประพนธ  จันทรวงศ ประธานกรรมการ 1. พล.ร.ต.ประพนธ  จันทรวงศ ประธานกรรมการ 
2. น.อ.นิวัต ิ ศิริพละ รองประธานกรรมการ 2. พล.ร.ต.นิวัติ  ศิริพละ รองประธานกรรมการ 
3. น.อ.ประชา  ศิลปศรีกุล รองประธานกรรมการ 3. น.อ.ศักดิ์ชาย อุบลเดชประชารักษ  รองประธานกรรมการ 
4. น.อ.ศักดิ์ชาย อุบลเดชประชารักษ รองประธานกรรมการ  4. น.อ.พงศศักดิ์  ภูรีโรจน รองประธานกรรมการ 
5. น.อ.วสันต  สุพรรณรัตน กรรมการ 5. น.อ.สุวิทย  ธาระรูป กรรมการ 
6. น.อ.พงศศักดิ์  ภูรีโรจน กรรมการ 6. น.อ.บรรจบ  ปรีชา กรรมการ 
7. น.อ.เทพรังสรรค  ศิลปบรรเลง  กรรมการ 7. น.อ.ณรงครัตน  โพธิ์แดง กรรมการ  
8. น.อ.บรรจบ  ปรีชา กรรมการ 8. น.อ.กมล  อุณหกะ กรรมการ  
9. น.อ.กมล  อุณหกะ กรรมการ 9. น.อ.สนธยา  นอยฉายา กรรมการ 
10. น.อ.บุญชิต  พูลพิทักษ กรรมการ 10. น.อ.สุระพล  ไทยพีระกุล กรรมการ 
11. น.อ.ชูฤกษ  บุญทัศน กรรมการ 11. น.อ.เทพทิวา  บุญเจริญผล กรรมการ/เหรัญญิก 
12. น.อ.สุรพงษ  พรหมแพทย กรรมการ/เลขานุการ 12. น.อ.สุรพงษ  พรหมแพทย กรรมการ/เลขานุการ 
13. น.อ.สุนทร  ปนปราณี กรรมการ/เหรัญญิก 13. น.ท.นิสิต  รวมพุม กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
14. น.ท.สมศักดิ ์ บางทาไม กรรมการ 14. ร.อ.ปญญา  ดอกจันทร กรรมการ  
15. พ.จ.อ.ปรีชา  กําปนทอง กรรมการ 15. พ.จ.อ.บุญสง  กระจายศร ี กรรมการ  
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 คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการ 
  ชุดที่ 7 ประจําป 2544 ชุดที่ 8 ประจําป 2545  

1. พล.ร.ต.วิชัย  สุขโข ประธานกรรมการ  1. พล.ร.ต.วิชัย  สุขโข ประธานกรรมการ 
2. น.อ.วสันต  สุพรรณรัตน รองประธานกรรมการ 2. น.อ.พงศศักดิ์  ภูรีโรจน รองประธานกรรมการ 
3. น.อ.บรรจบ  ปรีชา รองประธานกรรมการ 3. น.อ.สุวิทย  ธาระรูป รองประธานกรรมการ 
4. น.อ.จํารัส  เผือกประพันธ รองประธานกรรมการ 4. น.อ.จํารัส  เผือกประพันธ รองประธานกรรมการ 
5. น.อ.ไพบลูย  พรรณสมัย กรรมการ 5. น.อ.ไพบลูย  พรรณสมัย กรรมการ 
6. น.อ.ธํารง  เดชวรรณ กรรมการ 6. น.อ.อรรณพ  คุรุกุล กรรมการ 
7. น.อ.เกรียงเดช  รัตนปญญากุล  กรรมการ 7. น.อ.ธํารง  เดชวรรณ กรรมการ  
8. น.อ.กนก  กระหมอมทอง กรรมการ 8. น.อ.เธียรศิริ  มนตไตรเวศย กรรมการ  
9. น.อ.ประธาน  ธรรมมาสถิตย กรรมการ 9. น.อ.กนก  กระหมอมทอง กรรมการ 
10. น.อ.โกเมศ  สะอาดเอ่ียม กรรมการ/เลขานุการ 10. น.อ.ประธาน  ธรรมมาสถิตย กรรมการ 
11. น.อ.สาโรช  พึ่งพานิชย กรรมการ 11. น.อ.เชาวลิต  วฒุิวิมล กรรมการ 
12. น.ท.นิสิต  รวมพุม กรรมการ/ผช.เลขานุการ 12. น.ท.สยาม  ลายสาร กรรมการ/เลขานุการ 
13. น.ต.ไพฑูรย  บุญเอ่ียม กรรมการ/เหรัญญิก 13. น.ต.ไพฑูรย  บุญเอ่ียม กรรมการ/เหรัญญิก 
14. ร.อ.ไพศาล  คุรุรัตน กรรมการ 14. พ.จ.อ.สมจิตร  โชคลือชัย กรรมการ 
15. พ.จ.อ.วีรศักดิ์  ตวนมิหนา กรรมการ 15. พ.จ.อ.สมศักดิ์  แกวเขียว กรรมการ 
 
 คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการ 
  ชุดที่ 9 ประจําป 2546  ชุดที่ 10 ประจําป 2547  

1. พล.ร.ต.วิชัย  สุขโข ประธานกรรมการ 1. พล.ร.ท.วิชัย  สุขโข ประธานกรรมการ 
2. พล.ร.ต.พงศศักดิ์  ภูรีโรจน รองประธานกรรมการ 2. น.อ.เขมวันต  สงคราม รองประธานกรรมการ 
3. พล.ร.ต.สุวิทย  ธาระรูป รองประธานกรรมการ 3. พล.ร.ต.ธนะกาญจน  ใครครวญ  กรรมการ  
4. น.อ.สุทธิชัย  ชีพชล รองประธานกรรมการ 4. น.อ.กมล  อุณหกะ กรรมการ 
5. น.อ.จําลอง  วังสดาน กรรมการ 5. น.อ.สนธยา  นอยฉายา กรรมการ 
6. น.อ.อรุณ  ทองแท กรรมการ 6. น.อ.สุทธิชัย  ชีพชล กรรมการ 
7. น.อ.ประจวบ  ออนตามธรรม  กรรมการ 7. น.อ.จําลอง  วังสดาน กรรมการ  
8. น.อ.สุวิทย  ดีวงษ กรรมการ 8. น.อ.อรุณ  ทองแท กรรมการ  
9. น.อ.เธียรศิริ  มนตไตรเวศย กรรมการ 9. น.อ.ประจวบ  ออนตามธรรม กรรมการ 
10. น.อ.ประธาน  ธรรมมาสถิตย  กรรมการ 10. น.อ.ปรารถนา  ทองศิร ิ กรรมการ 
11. น.อ.เชาวลิต  วฒุิวิมล 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  วงศดินดาํ กรรมการ/เหรัญญิก 13. น.ท.เสรี  อินทว ี กรรมการ/เหรัญญิก 
14. พ.จ.อ.ปราโมทย  เพียรชอบ  กรรมการ 14. พ.จ.อ.สมควร  อบเชย กรรมการ  
15. พ.จ.อ.พงษศักดิ์  บัวจนัทร กรรมการ 15. พ.จ.อ.ธเนศ  สุภผล กรรมการ  
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 คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการ 
  ชุดที่ 11 ประจําป 2548  ชุดที่ 12 ประจําป 2549  

1. พล.ร.ท.เอกชัย  ชมสุวรรณ ประธานกรรมการ  1. พล.ร.ต.พงศศักดิ์  ภูรีโรจน ประธานกรรมการ 
2. พล.ร.ต.เขมวันต  สงคราม รองประธานกรรมการ 2. น.อ.สนธยา  นอยฉายา รองประธานกรรมการ 
3. น.อ.สนธยา  นอยฉายา กรรมการ 3. น.อ.วีระเกียรติ  ตรีรัตนพันธุ กรรมการ  
4. น.อ.สุทธิชัย  ชีพชล กรรมการ 4. น.อ.ธํารง  เดชวรรณ กรรมการ 
5. น.อ.อรรณพ  คุรุกุล กรรมการ 5. น.อ.ไตรขวัญ  ไกรฤกษ กรรมการ 
6. น.อ.บุญชิต  พลูพิทักษ กรรมการ 6. น.อ.บุญชิต  พลูพิทักษ กรรมการ 
7. น.อ.อําพล  เที่ยงสกุล กรรมการ 7. น.อ.ชาตชิาย  ยวุรัตน กรรมการ  
8. น.อ.สุวิทย  ดีวงษ กรรมการ 8. น.อ.อัครเดช  นาคออน กรรมการ  
9. น.อ.ชาตชิาย  ยวุรัตน กรรมการ 9. น.อ.พิชิต  วาดวาร ี กรรมการ/เลขานุการ  
10. น.อ.ปรารถนา  ทองศิร ิ กรรมการ 10. น.อ.สรไกร  สิริกรรณะ กรรมการ 
11. น.อ.ชัยวัฒน  คุมทิม กรรมการ 11. น.อ.ชัยวัฒน  คุมทิม กรรมการ 
12. น.อ.สมเกียรติ  ผลประยูร กรรมการ/เลขานุการ 12. น.ท.เสรี  อินทว ี กรรมการ/เหรัญญิก 
13. น.ท.เสรี  อินทวี กรรมการ/เหรัญญิก 13. ร.ท.ณกรณ  เล็กจุฬา กรรมการ 
14. พ.จ.อ.สําราญ  ถิ่นหัวเสือ กรรมการ 14. พ.จ.อ.ภิรมย  ปยะสนัติ ์ กรรมการ  
15. พ.จ.อ.สงา  สมนึก กรรมการ 15. พ.จ.อ.มานะ   เจริญทรัพย กรรมการ  
 
 คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการ 
  ชุดที่ 13 ประจําป 2550  ชุดที่ 14 ประจําป 2551  

1. พล.ร.ต.พงศศักดิ์  ภูรีโรจน ประธานกรรมการ 1. พล.ร.ต.จํารัส  เผือกประพันธ ประธานกรรมการ 
2. น.อ.วีระเกียรติ  ตรีรัตนพันธุ รองประธานกรรมการ 2. น.อ.วีระเกียรติ  ตรีรัตนพันธุ รองประธานกรรมการ 
3. น.อ.ธํารง  เดชวรรณ กรรมการ 3. น.อ.ธํารง  เดชวรรณ กรรมการ  
4. น.อ.สมปอง  สังขสุวรรณ กรรมการ 4. น.อ.สมปอง  สังขสุวรรณ กรรมการ 
5. น.อ.อําพล  เที่ยงสกุล กรรมการ/เลขานุการ 5. น.อ.อําพล  เท่ียงสกุล กรรมการ/เลขานุการ 
6. น.อ.สุวิทย  ดีวงษ กรรมการ 6. น.อ.วัชรา  พวงไสว กรรมการ 
7. น.อ.ปยพันธ  สุรินทรวงศ กรรมการ 7. น.อ.ปยพันธ  สุรินทรวงศ กรรมการ  
8. น.อ.ณรงคศักดิ์  จาตกานนท  กรรมการ 8. น.อ.กลาหาญ  เพ็ชรมีศรี กรรมการ  
9. น.อ.สรไกร  สิริกรรณะ กรรมการ/ผช.เลขาฯ 9. น.อ.นพดล  ปญญาโฉม 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  บางทาไม กรรมการ/เหรัญญิก 12. น.อ.สมศักดิ์  บางทาไม กรรมการ/เหรัญญิก 
13. ร.ท.ณกรณ  เล็กจุฬา กรรมการ 13. ร.อ.เกียรติศักดิ์  ฉายชูวงษ กรรมการ 
14. พ.จ.อ.พนม  โพธิ์ยอย กรรมการ 14. พ.จ.อ.ศรีไพร  นุมฤทธ์ิ กรรมการ  
15. พ.จ.อ.คมสัน  ปนสมสกุล กรรมการ 15. พ.จ.อ.ปยะ  วโรรส กรรมการ  
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 คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการ 
  ชุดที่ 15 ประจําป 2552  ชุดที่ 16 ประจําป 2553  

1. พล.ร.ต.จํารัส  เผือกประพันธ ประธานกรรมการ 1. พล.ร.ท.ศักดิ์ชาย  อุบลเดชประชารักษ  ประธานกรรมการ 
2. น.อ.ไตรขวัญ  ไกรฤกษ รองประธานกรรมการ 2. พล.ร.ต.กวีวัธน  งามโพธ์ิทอง      รองประธานกรรมการ 
3. น.อ.วิสิฏฐ  พณิชยกลุ รองประธานกรรมการ 3. น.อ.อรุณ  ทองแท กรรมการ 
4. น.อ.อรุณ  ทองแท กรรมการ 4. น.อ.ประจวบ  ออนตามธรรม กรรมการ 
5. น.อ.ประจวบ  ออนตามธรรม  กรรมการ 5. น.อ.วัชรา  พวงไสว กรรมการ 
6. น.อ.วัชรา  พวงไสว กรรมการ 6. น.อ.นพดล  ปญญาโฉม กรรมการ 
7. น.อ.ปยพันธ  สุรินทรวงศ กรรมการ 7. น.อ.รณรงค  สิทธินนัทน กรรมการ 
8. น.อ.เธียรศิริ  มนตไตรเวศย กรรมการ/เลขานุการ 8. น.อ.โกเมศ  สะอาดเอ่ียม กรรมการ  
9. น.อ.กลาหาญ  เพ็ชรมีศรี กรรมการ 9. น.อ.สาโรช  พึ่งพานชิย กรรมการ/เลขานุการ 
10. น.อ.นพดล  ปญญาโฉม กรรมการ/ผช.เลขานุการ 10. น.อ.เผดิมชัย  สุคนธมตั กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
11. น.อ.วีระชาติ  ชั้นประเสริฐ กรรมการ 11. น.อ.สมศักดิ์  บางทาไม กรรมการ/เหรัญญิก 
12. น.อ.สมศักดิ์  บางทาไม กรรมการ/เหรัญญิก 12. น.อ.โยธิน  ธนะมูล กรรมการ 
13. ร.อ.เกียรติศักดิ์  ฉายชูวงษ กรรมการ 13. ร.อ.เกียรติศักดิ์  ฉายชูวงษ กรรมการ 
14. พ.จ.อ.สิริเชษฐ  มณปีฐมพงศ   กรรมการ 14. พ.จ.อ.ไชยรัตน  นิยมศลิปชยั กรรมการ 
15. พ.จ.อ.เคลื่อน  ปานทอง กรรมการ 15. พ.จ.อ.นุกูล  ดอนแผว กรรมการ 
 
 คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการ 
  ชุดที่ 17 ประจําป 2554  ชุดที่ 18 ประจําป 2555  

1. พล.ร.ต.บรรจบ  ปรีชา ประธานกรรมการ 1. พล.ร.ต.บรรจบ  ปรีชา ประธานกรรมการ 
2. น.อ.บุญชิต  พลูพิทักษ รองประธานกรรมการ 2. น.อ.อําพล  เท่ียงสกุล รองประธานกรรมการ 
3. น.อ.ประจวบ  ออนตามธรรม   กรรมการ 3. น.อ.วัชรา  พวงไสว กรรมการ 
4. น.อ.ปยพันธ  สุรินทรวงศ กรรมการ 4. น.อ.อาคม  แตงออน กรรมการ 
5. น.อ.รณรงค  สิทธินนัทน กรรมการ 5. น.อ.นพดล  ปญญาโฉม กรรมการ 
6. น.อ.วีระชาติ  ชั้นประเสริฐ กรรมการ 6. น.อ.วีระชาติ  ชั้นประเสริฐ กรรมการ 
7. น.อ.โกเมศ  สะอาดเอ่ียม กรรมการ 7. น.อ.ทศพล  ผลด ี กรรมการ 
8. น.อ.ยงยุทธ  สุวรรณปรีดี กรรมการ 8. น.อ.วรพงษ  ทองเรือง กรรมการ 
9. น.อ.สาโรช  พึ่งพานชิย กรรมการ/เลขานุการ 9. น.อ.สาโรช  พึ่งพานชิย กรรมการ/เลขานุการ 
10. น.อ.เผดิมชัย  สุคนธมัต กรรมการ/ผช.เลขานุการ 10. น.อ.อํานรรฆ  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  ฉายชูวงษ กรรมการ 13. ร.อ.ธีระพล  ทิพนาค กรรมการ 
14. พ.จ.อ.ฉลอง  ทวีเขตกรณ กรรมการ 14. พ.จ.อ.ปริวุทธ  โตววากุล กรรมการ 
15. พ.จ.อ.ไพโรจน  มวงอ่ํา กรรมการ 15. พ.จ.อ.สุดเขต  ศรีสวาง กรรมการ 
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 คณะกรรมการดําเนินการ  คณะกรรมการดําเนินการ 
  ชุดที่ 19 ประจําป 2556  ชุดที่ 20 ประจําป 2557 

1. พล.ร.ต.สิริบุญ   สุคนธมาน ประธานกรรมการ  1. พล.ร.อ.จําลอง   วังสดาน ประธานกรรมการ 
2. น.อ.ชูฤกษ   บุญทัศน รองประธานกรรมการ 2. พล.ร.ต.อัครเดช   นาคออน รองประธานกรรมการ 
3. น.อ.นพดล   ปญญาโฉม กรรมการ 3. พล.ร.ต.ศังกร   พงษศิริ รองประธานกรรมการ 
4. น.อ.ศังกร   พงษศิริ กรรมการ 4. พล.ร.ต.อาคม   แตงออน กรรมการ/เลขานุการ 
5. น.อ.ประธาน   ธรรมมาสถิตย  กรรมการ 5. น.อ.วุฒิศักดิ์   คงนาวัง กรรมการ 
6. น.อ.โกเมศ   สะอาดเอ่ียม กรรมการ 6. น.อ.สุทธิพงษ   อนันตชัย กรรมการ 
7. น.อ.พิชิต   วาดวาร ี กรรมการ 7. น.อ.สุรพงษ   พรหมแพทย กรรมการ 
8. น.อ.สายัณห   ไอยรารัตน กรรมการ 8. น.อ.ประมุข   อินทรประเสรฐิ กรรมการ 
9. น.อ.สาโรช   พึ่งพานชิย กรรมการ/เลขานุการ 9. น.อ.วิรัช   แพหมอ  กรรมการ 
10. น.อ.สุรพล   ตันติวีระวงศ กรรมการ 10. น.อ.สุทธิศักดิ์   ชวยเมืองปกษ  กรรมการ 
11. น.อ.สุรชัย   ตันเจริญ กรรมการ/ผช.เลขานุการ 11. น.อ.วงศดนัย   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   โตววากุล กรรมการ 14. พ.จ.อ.สุดเขต   ศรีสวาง กรรมการ 
15. พ.จ.อ.สุดเขต   ศรีสวาง กรรมการ 15. พ.จ.อ.ประสงค   รวงนอย กรรมการ 
 
 คณะกรรมการดําเนินการ คณะกรรมการดําเนินการ 
  ชุดที่ 21 ประจําป 2558  ชุดที่ 22 ประจําป 2559 

1. พล.ร.ต.บุญชิต   พลูพิทักษ ประธานกรรมการ 1. พล.ร.ต.อาคม   แตงออน 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.สายัณห   ไอยรารัตน กรรมการ 
6. น.อ.พิชิต   วาดวาร ี กรรมการ 6. น.อ.ประมุข   อินทรประเสรฐิ กรรมการ 
7. น.อ.ประมุข  อินทรประเสริฐ กรรมการ 7. น.อ.ชัยวัฒน   คุมทิม กรรมการ 
8. น.อ.สาโรช  พึ่งพานชิย กรรมการ 8. น.อ.รังสรรค   แตงฉิม กรรมการ/ผช.เลขานุการ
9. น.อ.อุทัย   ยังวิลัย กรรมการ 9. น.อ.วุฒิไกร   ปนด ี กรรมการ 
10. น.อ.ธีรนันท   มาแดง กรรมการ 10. น.อ.จรงศักดิ์   แยมบาน กรรมการ 
11. น.อ.โยธิน  ธนะมูล กรรมการ/ผช.เลขานุการ 11. น.อ.นิสิต   รวมพุม 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   ศรีสวาง กรรมการ 14. พ.จ.อ.อุบล   ดวงแกว กรรมการ 
15. พ.จ.อ.ประสงค   รวงนอย กรรมการ 15. พ.จ.อ.ประสงค   รวงนอย กรรมการ 
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 คณะกรรมการดําเนินการ   
  ชุดที่ 23 ประจําป 2560  

1. พล.ร.ต.อาคม   แตงออน ประธานกรรมการ 
2. น.อ.สุทธิพงษ   อนันตชัย รองประธานกรรมการ 
3. น.อ.พิชิต   วาดวาร ี รองประธานกรรมการ 
4. พล.ร.ต.กิตติคุณ   นาคสุก กรรมการ/เลขานุการ 
5. น.อ.สายัณห   ไอยรารัตน กรรมการ 
6. น.อ.ประมุข   อินทรประเสรฐิ กรรมการ 
7. น.อ.ชัยวัฒน   คุมทิม กรรมการ 
8. น.อ.รังสรรค   แตงฉิม กรรมการ/ผช.เลขานุการ 
9. น.อ.วุฒิไกร   ปนด ี กรรมการ 
10. น.อ.จรงศักดิ์   แยมบาน กรรมการ 
11. น.อ.นิสิต   รวมพุม กรรมการ 
12. น.อ.วิจาร   กอประเสริฐ กรรมการ/เหรัญญิก 
13. ร.อ.เกียรติศักดิ์  ฉายชูวงษ กรรมการ 
14. พ.จ.อ.อุบล   ดวงแกว กรรมการ 
15. พ.จ.อ.ประสงค   รวงนอย กรรมการ 
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