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ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร
สารจากผูบัญชาการ หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
สารจากประธานกรรมการดําเนินการ สหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด
วิสัยทัศน
โครงสรางสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด
กราฟแผนภูมิตางๆ
กําหนดการประชุมใหญสามัญประจําป 2560
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับทราบการรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2559
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องรับทราบสถานภาพสมาชิกสหกรณ และผลการดําเนินงาน ประจําป 2559
3.2 เรื่องรับทราบผลการดําเนินงานโครงการเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห
3.3 เรื่องรับทราบการรายงานของคณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2560
4.2 เรื่องพิจารณาจดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2560
4.3 เรื่องพิจารณาอนุมัติแผนงานประมาณการรายได-รายจาย ประจําป 2561
4.4 เรื่องพิจารณาโอนเงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืนคางจายเขาทุนสํารองของ สอ.นย.
4.5 เรื่องพิจารณากําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกัน ประจําป 2561
4.6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการนําเงินไปฝากหรือลงทุนตามกฎหมาย และตามประกาศของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ พ.ศ.2558
4.7 เรื่องพิจารณาแผนกลยุทธ สอ.นย. พ.ศ.2561 – 2563
4.8 เรื่องพิจารณาคัดเลือกผูตรวจสอบกิจการสหกรณ ประจําป 2561
4.9 เรื่องพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีภาคเอกชน ประจําป 2561
4.10 เรื่องพิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ (ชุดที่ 24) ประจําป 2561
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ขอเสนอแนะของสหกรณจังหวัดหรือผูตรวจการสหกรณ
5.2 ขอเสนอแนะของผูแทนสมาชิก
สมาชิกควรทราบ
สวัสดิการตางๆ สําหรับสมาชิก
ทําเนียบคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 1 ถึงชุดที่ 23
คณะกรรมการดําเนินการชุดที่ 23
ที่ปรึกษา, ผูตรวจสอบกิจการ, ผูสอบบัญชีภาคเอกชน
ฝายจัดการ
เจาหนาที่ประจําสาขา, ผูปฏิบัติงานสหกรณประจําพื้นที่ฯ
สมาชิก, กรรมการดําเนินการ และเจาหนาที่ดีเดน ประจําป 2560
ภาพกิจกรรม ประจําป 2560
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ช ัญญััติสหกรณ พ.ศ.2542
ศ 2542 มาตรา 54 และขอบัังคัับสสหกรณออมทรััพยนาวิิกโโยธิิน
ตามพระราชบั
จํากัด พ.ศ.2550 หมวด 6 ขอ 52 ได กํ าหนดในส ว นที่เกี่ย วข องโดยสรุ ป วา ให คณะกรรมการดําเนินการ
เรียกประชุมใหญสามัญปละหนึ่งครั้งภายใน 150 วัน นับแตวันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 23 ประจําป 2560 ไดบริหารกิจการสหกรณมาครบรอบ 1 ป
ผูสอบบัญชีสหกรณ ไดตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
เสร็ จเรี ย บร อยแล ว จึ ง ได กําหนดให มีการประชุมใหญส ามัญประจํ าป 2560 ในวัน นี้ เพื่อรายงานกิจการ
แถลงผลการดําเนินงานในรอบปใหสมาชิกไดรับทราบ และพิจารณาใหความเห็นชอบในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินกิจการของสหกรณ
ขอขอบคุณสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการและฝายจัดการ ที่ไดรวมแรงรวมใจปฏิบัติหนาที่
และบริห ารจั ดการอยางมีประสิทธิภ าพ ดวยความซื่อสัตย สุ จริต โปรงใส ภายใตอุดมการณและหลั กการ
ของสหกรณ ทําใหสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด ประสบความสําเร็จ บรรลุเปาหมายที่ ไดวางแผนไว
ทุกประการ
ะเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี เปนตน
ที่ประชุมฯ รับทราบ
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ตามที่สหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด จั ดการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2559 เมื่อวันที่
22 พฤศจิกายน 2559 ณ หองหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน นั้น
สหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด ไดสงหนังสือ ที่ สอ.2386/2559 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2559
เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมใหญส ามัญประจําป 2559 พร อมรางรายงานการประชุมใหญส ามัญ
ประจํ า ป 2559 ถึ ง ผู แ ทนสมาชิ ก ที่ เ ข า ร ว มประชุ ม เมื่ อ วั น ที่ 22 พฤศจิ ก ายน 2559 เพื่ อ พิ จ ารณา
หากไม ถูกตองหรื อต องการแกไขประการใด ให แจง สหกรณ ออมทรั พย น าวิกโยธิน จํ า กัด ภายใน 30 วั น
นับจากวันที่ลงนามในหนังสือ และเมื่อพนกําหนดเวลา หากมิไดแกไขประการใด จะถือวาผูแทนสมาชิกไดรับรอง
รายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2559
เมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาว ปรากฏวาไมมีผูแทนสมาชิกขอแกไขแตประการใด จึงถือวาผูแทน
สมาชิกไดรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2559
พระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี เปนตน
ที่ประชุมฯ รับทราบ
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รายงานการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2559
สหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด
ปที่ 22
เมื่อวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559
ณ หองหาดเล็ก อาคารอเนกประสงค หนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
ผูมาประชุม
1. พล.ร.ต.อาคม แตงออน
2. น.อ.ประทีป เมืองนิล
3. น.อ.พิชิต วาดวารี
4. น.อ.กิตติคุณ นาคสุก
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
16. ผูแทนสมาชิก

ประธานกรรมการ/ประธานในที่ประชุม
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
จํานวน 179 คน

ผูไมมาประชุม เนื่องจากติดราชการ
ผูแทนสมาชิก

จํานวน 21 คน

ผูเขารวมประชุม
1. น.อ.สุรินทร เกิดมนตรี
2. นายกิติศักดิ์ อยูวัฒนา
3. นายวุฒิภัทร ศรีนวลนัด
4. นางผองใส ชาญเชี่ยว
5. นางสาวศิริวรรณ กัญญาคํา

ที่ปรึกษาดานการบริหาร
ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสหกรณ
นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชํานาญการ
ผูสอบบัญชี.
ประธานผูตรวจสอบกิจการ
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6.
7.
8.
9.

นางอัฐฌา พงษรัตน
นางสาวอรธิดา รัตนเสถียร
เจาหนาที่ฝายจัดการ สอ.นย.
ผูรับเชิญ

นักวิชาการสหกรณ
ผูชวยผูสอบบัญชี
จํานวน 34 คน
จํานวน 23 คน

เริ่มประชุมเวลา 1300
ประธานกรรมการดําเนินการ (พล.ร.ต.อาคม แตงออน) กลาวรายงานถึงความสําคัญของการประชุมใหญสามัญ
ประจําปรวมทั้งผลการดําเนินงานที่ผานมา เรียนเชิญ พล.ร.ต.เกรียงเดช รัตนปญญากุล รอง ผบ.นย./ประธาน
ในพิธีเปดการประชุมใหญสามัญ ประจําป 2559 มอบรางวัลสมาชิกดีเดน กรรมการดีเดน และเจาหนาที่ดีเดน
ประจําป 2559 มอบของที่ระลึกแกผูสนับสนุนการดําเนินกิจการของ สอ.นย.และเรียนเชิญเปดการประชุมใหญ
สามัญ ประจําป 2559 ตามลําดับ
รอง ผบ.นย. (พล.ร.ต.เกรี ยงเดช รั ตนป ญญากุล ) มอบรางวัลให แกสมาชิก ดีเดน กรรมการดีเดน และ
เจาหนาที่ดีเดน ประจําป 2559 มอบของที่ระลึกแกผูสนับสนุนการดําเนินกิจการของ สอ.นย.และกลาวเปด
การประชุมใหญสามัญ ประจําป 2559
เลขานุ ก ารฯ (น.อ.กิ ต ติ คุ ณ นาคสุ ก ) รายงานต อ ที่ ป ระชุ ม ว า การประชุ ม ใหญ ส ามั ญ ประจํ า ป ค รั้ ง นี้
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
สํ า หรั บ การประชุ ม ในวั น นี้ คณะกรรมการ 15 คน มาประชุ ม 15 คน ผู แ ทนสมาชิ ก 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)
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานฯ 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 ใหคณะกรรมการดําเนินการเรียกประชุมใหญ สามัญปละหนึ่งครั้งภายใน 150 วัน นับแตวันสิ้นป
ทางบัญชีของสหกรณ
คณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่ 22 ประจําป 2559 ไดบริหารกิจการสหกรณมาครบรอบ 1 ป
ผูสอบบัญชีสหกรณไดตรวจสอบและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
เสร็ จเรี ย บรอยแล ว จึ งไดกําหนดให มีการประชุมใหญส ามัญประจําป 2559 ในวัน นี้ เพื่อรายงานกิจการ
แถลงผลการดําเนินงานในรอบปใหสมาชิกไดรับทราบ และพิจารณาใหความเห็นชอบในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินกิจการของสหกรณ
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ขอขอบคุณสมาชิก คณะกรรมการดําเนินการฯ และฝายจัดการฯ ที่ไดรวมแรงรวมใจปฏิบัติหนาที่
และบริห ารจัดการอยางมีประสิทธิภ าพ ดวยความซื่อสัตย สุ จริต โปร งใส ภายใตอุดมการณและหลั กการ
ของสหกรณ ทําใหสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด ประสบความสําเร็จ บรรลุเปาหมายที่ ไดวางแผนไว
ทุกประการ
ที่ประชุมฯ รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 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 ธั น วาคม 2558 เรื่ อ ง การรั บ รองรายงานการประชุ ม ใหญ สามั ญ ประจํ า ป 2558 พร อ มร า งรายงาน
การประชุมใหญ สามัญประจํ าป 2558 ถึงผู แทนสมาชิกที่เขารวมประชุมเมื่อวัน ที่ 24 พฤศจิกายน 2558
เพื่อพิจารณา หากไมถูกตองหรือตองการแกไขประการใด ใหแจงสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด ภายใน
30 วัน นับจากวันที่ลงนามในหนังสือ และเมื่อพนกําหนดเวลา หากมิไดแกไขประการใด จะถือวาผูแทนสมาชิก
ไดรับรองรายงานการประชุมใหญ สามัญประจําป 2558 ซึ่งเมื่อพนกําหนดเวลาดังกลาว ปรากฏวาไมมีผูแทนสมาชิก
ขอแกไขแตประการใด จึงถือวาผูแทนสมาชิกไดรับรองรายงานการประชุมใหญ สามัญประจําป 2558
ที่ประชุมฯ รับทราบการรับรองรายงานการประชุมใหญ สามัญประจําป 2558
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 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 รับสมัครเพิ่มระหวางป
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 มีสมาชิกทั้งสิ้น 12,113 คน แยกเปนสมาชิกสามัญ จํานวน 9,388 คน และ
สมาชิกสมทบ จํานวน 2,725 คน สมาชิกเพิ่มขึ้นจากป 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 และอื่น 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
สิ้นป 2559 มีทุนดําเนินงานทั้งสิ้น
หัก ทุนดําเนินงาน เมื่อสิ้นป 2558
สหกรณฯ มีทุนดําเนินงานสูงกวาปกอน
รายได ในป 2559
3.1 ดอกเบี้ยรับเงินใหกูแกสมาชิก
3.2 ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก
3.3 รายไดจากการลงทุน
3.4 คาธรรมเนียมแรกเขา
3.5 รายไดอื่น
รวมรายได
รายจาย ในป 2559
4.1 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
4.2 ดอกเบี้ยจายเงินกูยืม
4.3 เงินเดือน และสวัสดิการเจาหนาที่
4.4 คาตอบแทน
4.5 คาใชสอย
4.6 คาวัสดุ
4.7 คาสาธารณูปโภค
4.8 บําเหน็จเจาหนาที่
4.9 คาใชจา ยเกี่ยวกับสมาชิก
4.10 หนี้สงสัยจะสูญ
4.11 คาเสื่อมราคา
4.12 คาตัดจายสิทธิการใชประโยชน
รวมรายจาย
กําไรสุทธิ
คาตัดจายสิทธิการใชประโยชน
สหกรณฯ มีกําไรสุทธิสิ้นป 2559
กําไรสุทธิเมื่อสิ้นป 2558
สหกรณฯ มีกําไรสุทธิสูงกวาปกอน
การใหบริการสมาชิก
6.1 ดานเงินรับฝาก
เงินรับฝาก ณ 30 ก.ย.59
เงินรับฝากยกมา 1 ต.ค.58
เงินรับฝากเพิ่มขึ้น
6.2 ดานเงินใหกูยืม
ยอดยกมา 1 ต.ค.58
บวก กูระหวางป
หัก ชําระระหวางป
ยอดยกไป 30 ก.ย.59
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219,166,460.42
5,419,331,112.42
4,854,011,750.01
565,319,362.96

บาท
บาท
บาท
บาท

347,897,479.02
10,409,414.05
6,873,561.25
19,200.00
91,808.62
365,291,462.94

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

130,085,199.06
1,016,992.55
7,065,500.00
1,777,137.75
3,445,510.06
360,376.47
360,438.70
856,370.00
135,800.00
55,239.32
417,226.60
549,212.01
146,125,002.52

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

549,212.01
219,116,460.42
201,687,223.43
17,429,236.99

บาท
บาท
บาท
บาท

3,342,862,592.50 บาท
2,905,666,841.70 บาท
437,195,750.80 บาท
4,475,541,521.26
1,813,434,998.49
1,495,680,841.54
4,793,295,678.21

บาท
บาท
บาท
บาท

7. การดําเนินงานทั่วไป
7.1 การศึกษาอบรมและพัฒนาบุคลากร
ในป 2559 สหกรณฯ ไดจัดสงคณะกรรมการดําเนินการและเจาหนาที่ เขารับการศึกษา
อบรมสั มมนาตามโครงการที่ชุมนุ มสหกรณออมทรัพยแห งประเทศไทย จํา กัด จํ า นวน 2 ครั้ ง รวม 2 คน
เขารวมอบรมสัมมนาตามที่โครงการสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จํานวน 1 ครั้ง รวม 1 คน เขารวม
สังเกตการณและศึกษาการประชุมใหญชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด จํานวน 2 คน เขารวม
ประชุมและสังเกตการณการประชุมใหญของชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด จํานวน 2 คน เขารวมการประชุมใหญ
สามั ญ ประจํ า ป ข องสั น นิ บ าตสหกรณ แ ห ง ประเทศไทย จํ า นวน 1 คน เข า ร ว มประชุ ม กั บ ชมรมสหกรณ
ภาคตะวันออก จํานวน 2 คน เขารวมอบรมสัมมนากับสหกรณจังหวัดสระบุรีและพื้นที่ใกลเคียง จํานวน 2 ครั้ง
รวม 2 คน เขารวมสัมมนากับสันนิบาติสหกรณจังหวัดชลบุรี จํานวน 2 คน เขารวมอบรมการยิงปนพกเบื้องตน
ของชมรมยิงปนนาวีสัตหีบ จํานวน 2 คน นอกจากนี้ คณะกรรมการดําเนินการฯ เจาหนาที่และสมาชิก ได
เดินทางไปศึกษาดูงานที่สหกรณออมทรัพย อนามัยสุรินทร 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 ออกหนวยบริการเคลื่อนที่เพื่อใหบริการสมาชิกที่ รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พร.
เปนประจําทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง
7.2.5 ประชาสัมพันธผานใบเสร็จรับเงิน
7.2.6 ประชาสัมพันธผานหอกระจายขาวลานมะรีน วิทยุชุมชน และเคเบิ้ลทีวีในพื้นที่สัตหีบ
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 ไดดําเนินการเกี่ยวกับเงินรับฝากและแผนการดําเนินงาน 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 ปด รั บ เงิ น ฝากโครงการเงิ น ฝากออมทรั พ ยพิ เ ศษเพิ่ม พู น 1 และกํา หนด
เงื่อนไขและดอกเบี้ยเงินรับฝากโครงการเงินฝากออมทรัพยพิเศษเพิ่มพูน 2 และ 3 ตั้งแต 1 ส.ค.59 ดังนี้
7.3.1.2.1 โครงการเงิ น ฝากออมทรั พ ย พิ เศษเพิ่ มพู น 2 รั บฝากจากบั ญ ชี
ออมทรัพยพิเศษเพิ่มพูน 2 ที่ครบกําหนด ขั้นต่ํา 100,000.00 บาท รับฝากเงินจากบัญชีออมทรัพยพิเศษ
เพิ่มพูน 3 ที่ครบกําหนด ขั้นต่ํา 500,000.00 บาท จํานวนเงินสูงสุดตอบัญชี 10,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ย
ครบกําหนดรอยละ 4.00 ตอป อัตราดอกเบี้ยถอนกอนครบกําหนดรอยละ 1.50 ตอป
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7.3.1.2.2 โครงการเงินฝากออมทรัพยพิเศษเพิ่มพูน 3 รับฝากเงินจากบัญชี
ออมทรัพยพิเศษเพิ่มพูน 3 ที่ครบกําหนด ขั้นต่ํา 100,000.00 บาท จํานวนเงินสูงสุดตอบัญชี 10,000,000.00 บาท
อัตราดอกเบี้ยครบกําหนดรอยละ 4.25 ตอป อัตราดอกเบี้ยถอนกอนครบกําหนดรอยละ 1.75 ตอป
7.3.1.2.3 ปรับ ลดเงิน รั บฝากออมทรัพยและออมทรั พยพิเศษจากสมาชิก
จาก 500,000.00 บาท ตอบัญชี/เดือน เปน 100,000.00 บาท ตอบัญชี/เดือน ตั้งแต 1 ต.ค.59
7.3.1.2.4 เป ดเงิ นรั บฝากออมทรั พย สิ นทวี จํ านวนเงิ นฝากสู งสุ ดต อบั ญชี
ไมเกิน 10,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.50 ตอป ตั้งแต 1 ต.ค.59
7.3.2 การบริหารงานและการระดมทุนจากภายนอก
7.3.2.1 ขยายวงเงินกูยืมกับธนาคารไทยพาณิ ชย 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 เปดวงเงินกูยืมระยะสั้นประเภทตั๋วสัญญาใชเงินกับธนาคารธนชาต จํากัด
(มหาชน) จํานวน 180,000,000.00 บาท
7.3.2.6 เปดวงเงินกูยืมระยะสั้นประเภทตั๋วสัญญาใชเงินกับธนาคารเพื่ อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร จํานวน 300,000,000.00 บาท
7.3.3 การปรับปรุง แกไข กําหนดเพิ่มขอบังคับ ระเบียบ และประกาศ ดังนี้
7.3.3.1 ขอบังคับฯ พ.ศ.2550 และที่แกไขเพิ่มเติม (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
ผูสูงอายุและบุคคลทั่วไปผูสูงอายุ
7.3.3.5 ประกาศฯ เรื่องขอใหสมาชิกจัดทําหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนตามแบบ
หนังสือตั้งผูรับโอนประโยชน
7.3.3.6 ประกาศฯ เรื่องตออายุโครงการเงินรับฝากออมทรัพยพิเศษเพิ่มพูน 1, 2 และ 3
7.3.3.7 ประกาศฯ เรื่ อ งแก ไ ขวั น ครบกํ า หนดโครงการเงิ น ฝากออมทรั พ ย พิ เ ศษ
เพิ่มพูน 2 และ 3
7.3.3.8 ประกาศฯ เรื่องกําหนดอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการรับฝากเงินออมทรัพย
พิเศษเพิ่มพูน 2 และ 3
7.3.3.9 ประกาศฯ เรื่ อ งกํ า หนดวงเงิ น ฝากออมทรั พ ย แ ละออมทรั พ ย พิ เ ศษจาก
สมาชิก และสหกรณอื่น
7.3.3.10 ประกาศฯ เรื่องกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยระหวางสหกรณ
7.3.3.11 ประกาศฯ เรื่องเปดเงินรับฝากออมทรัพยสินทวี
7.3.3.12 ประกาศฯ เรื่องเปดโครงการเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห ประจําป
2559 ครั้งที่ 2
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7.3.3.13 ประกาศฯ เรื่องเปดโครงการเงินกูพิ เศษเพื่อการเคหะสงเคราะห 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 วาดวยการใชทุนสวัสดิการเพื่ อสงเคราะหกรณีสมาชิกเสียชีวิต
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559
7.4 คณะกรรมการบริหารทั่วไป
พิจารณาปรับปรุงแกไขและกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิก สวัสดิการสําหรับ
เจาหนาที่ และพิจารณากําหนดประกาศเรื่องอํานวยความสะดวกในการติดตอทําธุรกรรมใหแกสมาชิกผูสูงอายุ
และบุคคลทั่วไปผูสูงอายุ
7.5 คณะกรรมการเงินกู
7.5.1 พิจารณาอนุมัติเงินใหกูสามัญ จํานวน 1,726 ราย เปนเงิน 1,617,836,341.00 บาท
7.5.2 พิ จ ารณาอนุ มั ติ เ งิ น ให กู พิ เ ศษเพื่ อ การเคหะสงเคราะห จํ า นวน 6 ราย เป น เงิ น
7,476,962.00 บาท
7.6 คณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ
7.6.1 พิจารณาทบทวนและปรับปรุ งการดําเนินงานของสหกรณตามแผนกลยุทธ 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 และพิจารณาหาแหลงเงินทุนของสหกรณเพื่อสํารองสภาพคลองของ
สหกรณ
7.8 คณะกรรมการวิจัยและพัฒนา
พิจารณาการจัดทําโครงการปรับประสิทธิภาพการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ สอ.นย.
สู เกณฑ CQA (Cooperative Quality Award) จั ดทํ าคู มื อการดํ าเนิ นงานการมอบทุ น สวั ส ดิ การเพื่ อส งเสริ ม
การศึกษาบุตรสมาชิก ปรับปรุงแบบฟอรมหนังสือตั้งผูรับโอนประโยชนของสมาชิก พัฒนาชองทางการใหบริการ
ข อ มู ล ข า วสารแก ส มาชิ ก ผ า นทาง Line@ รวมทั้ ง เป ด สั ญ ญาณอิ น เตอร เ น็ ต ไร ส าย สอ.นย. (Free Wifi)
เพื่อใหบริการแกสมาชิก
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 สหกรณออมทรัพยผูผ ลิตเครื่องปรับอากาศมิตซูบิชิ (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 หลักสูตรอาชีพเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจาเอก นย. จํานวน 75 คน
9.3.4 เมื่อวันที่ 14 ก.ย.59 หลักสูตรชั้นนายเรือ นย. จํานวน 33 คน
9.4 เมื่อ วันที่ 17 – 18 พ.ค.59 โครงการส ง เสริมความรูเกี่ย วกับ สหกรณ กิจกรรม สอ.นย.
พบสมาชิก ณ กรมทหารราบที่ 3 กองพลนาวิกโยธิน จังหวัดนราธิวาส จํานวน 98 คน
9.5 โครงการสงเสริมหลักเศรษฐกิจพอเพียง
9.5.1 เมื่ อ วั น ที่ 15 มิ . ย.59 กิ จ กรรมอบรมอาชี พ เสริ ม หลั ก สู ต รการทํ า ขนมนามะ
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 มอบกระเปาเปน ของที่ระลึกใหแก
สมาชิกที่มาฝากเงินกับ สอ.นย.
10.2 เมื่อวันที่ 9 ม.ค.59 กิจกรรมเนื่องในวันเด็กแหงชาติ มอบกระเปาเป เปนของที่ระลึก ใหแก
สมาชิกที่ฝากเงินกับ สอ.นย.ซึ่งนําเด็ก – เยาวชนมาดวย
10.3 เมื่อวันที่ 26 ก.พ.58 กิจกรรมเนื่องในวันสหกรณแหงชาติ มอบหมอนผาหมเปนของที่ระลึก
ใหแกสมาชิกที่เปดบัญชีใหม
11. โครงการเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม
เมื่อวันที่ 10 ส.ค.59 กิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและการอนุรักษธรรมชาติ เฉลิมพระเกียรติ
12 สิงหามหาราชินี โดยรวมกันปลูกตนไมบริเวณพื้นที่อางเก็บน้ํา พัน.รนบ.พล.นย. จํานวน 150 คน
12. ผลงานที่ไดรับ
12.1 เมื่อวันที่ 26 ก.พ.59 รางวัลสหกรณดีเดนเนื่อ งในโอกาสครบรอบ 100 ป สหกรณไทย
จากสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
12.2 เมื่อวันที่ 23 ก.พ.59 รางวัลผานเกณฑการประเมินหลักธรรมาภิ บาลของสหกรณป 2558
ระดับดีมาก คะแนนประเมินมากกวารอยละเกาสิบหกขึ้นไป 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. ใชทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะหกรณีสมาชิกเสียชีวิต จํานวน 33 ราย เปนเงิน 2,935,000.00 บาท
16. ใชทุนสวัสดิการเพื่อสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก 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. ใชทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหมของสมาชิก 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. ใชทุนสวัสดิการเงินสงเคราะหเพื่อการดํารงชีพแกสมาชิกที่ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงสูญเสียอวัยวะ
จํานวน 2 ราย เปนเงิน 60,000.00 บาท
25. ใช ทุน สวั ส ดิ ก ารเงิ น สงเคราะห ชว ยเหลื อ ผู ค้ํ า ประกั น เงิน กู ส ามัญ จํ า นวน 13 ราย เป นเงิ น
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 เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
และประโยชนสูงสุดกับสมาชิก รายละเอียดตามเอกสารรายงานกิจการ ประจําป 2559 หนาที่ 54
ที่ประชุมฯ รับทราบสถานภาพสมาชิก และผลการดําเนินงาน ประจําป 2559
ระเบียบวาระที่ 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 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
1.3 เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานอื่น ๆ ของสหกรณ
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณ
2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่กําหนดไว
3. ผลการตรวจสอบ
3.1 ผลการดําเนินงาน
3.1.1 สมาชิกยกมาตนป 12,013 คน เพิ่มระหวางป 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 เพิ่มขึ้นระหวางป 565,319,362.96
บาท ณ วันสิ้นป มีทุนดําเนินงาน 5,419,331,112.97 บาท เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 11.65
3.1.3 การดําเนินงานในรอบป มีรายไดทั้งสิ้น 365,291,462.94 บาท คาใชจายรวมทั้งสิ้น
146,125,002.52 บาท กําไรสุทธิประจําป 219,166,460.42 บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 17,479,236.99 บาท
หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8.67
3.2 การบริ ห ารงานทั่ ว ไป สหกรณ จั ด โครงสร า งองค ก รและการแบ งแยกหน า ที่เ ป น ไปโดย
เหมาะสม ไดกําหนดระเบียบตาง ๆ ขึ้นถือใชเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงานครบถวน เหมาะสมกับธุรกิจของ
สหกรณ การดําเนินงานเปนไปตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และมติท่ปี ระชุมของคณะกรรมการดําเนินการ
3.3 ด านบั ญชี สหกรณ ใช ร ะบบบั ญชี เป นไปตามแบบที่ ทางราชการกํ าหนด การจั ดทํ าบั ญชี
เรียบรอยมีเอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชีครบถวน ไดนําโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอรมาใชใน
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การปฏิบัติงานอยางเปนระบบ มีการจัดทําบัญชี ทะเบียน รายงานทางการเงิน และรายงานอื่นไดอยางถูกตอง
ครบถวน สามารถนําขอมูลไปใชในการบริหารงานไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
3.4 ดานการเงิน ณ วันสิ้นป สหกรณมีเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ 156,577,185.72
บาท และเงินฝากสหกรณอื่น 287,023,675.76 บาท การรับ – จาย และเก็บรักษาเงินสดเปนไปตามที่ระเบียบ
กําหนด รายจายตาง ๆ ของสหกรณไดจายไปเพื่อกิจการของสหกรณ
3.5 ดานสินเชื่อ ระหวางปจายเงินกูรวมทั้งสิ้น 7,283 สัญญา เปนเงิน 1,780,686,348.00 บาท
เพิ่มขึ้นจากปกอน 383,262,412.00 บาท การจายเงินกูใหแกสมาชิกแตละรายมีหลักฐานสัญญาการเปนหนี้
และหนังสือการค้ําประกันครบถวน มีรายไดดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู 347,897,479.02 บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน
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 หรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ ซึ่ง ณ วันสิ้นป สหกรณมีเงินลงทุนคงเหลือทั้งสิ้น
173,826,000.00 บาท
3.7 ดานการกูยื มเงิน สหกรณไดอนุมัติ รับวงเงิน กูยืมหรือค้ําประกัน 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 เพิ่มขึ้นจากปกอน
437,195,750.80 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 15.05
3.9 ดานทุนเรือนหุน ทุนเรือนหุนคงเหลือ ณ วันสิ้นป 1,529,086,990.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน
จํานวน 163,321,450.00 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 11.96
3.10 ทุนสํารองและทุนสะสมตาง ๆ ณ วัน สิ้น ป ทุนสํ ารองคงเหลื อ 275,056,728.55 บาท
ทุนสะสมคงเหลือ 44,236,307.08 บาท การใชจายเงินทุนสะสมตาง ๆ ในระหวางปเปนไปตามวัตถุประสงค
แหงทุน และระเบียบที่สหกรณกําหนด
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ
1. รายจ ายส วนใหญอยูภายในวงเงิน ที่กําหนด เวน คาบํารุงรักษาซอฟตแวรและคาบํารุงรักษา
เครื่องพิมพความเร็วสูง ใชเกินวงเงินที่กําหนด 20,383.15 บาท ซึ่งสหกรณสามารถถัวจายกับรายการอื่นได
2. การปฏิบัติงานดานการเงิน การบัญชี และการดําเนินงานโดยทั่วไปเปนไปดวยความเรียบรอย
มีขอบกพรองบางเล็กนอยซึ่งไมเปนสาระสําคัญ ไดแจงใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทราบและแกไขใหถูกตองแลว
ในระหวางการตรวจสอบ
ที่ประชุมฯ รับทราบรายงานของคณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2559
ผูสอบบัญชี (นางผองใส ชาญเชี่ยว) เสนอตอที่ประชุมวา ไดตรวจสอบงบการเงินของ สอ.นย.ซึ่งประกอบดวย
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงิน สด สําหรับ ปสิ้ นสุ ด
วั น เดี ย วกั น รวมถึ ง หมายเหตุ ส รุ ป นโยบายการบั ญ ชี ที่ สํ า คั ญ และหมายเหตุ เ รื่ อ งอื่ น ๆ ได ป ฏิ บั ติ ง าน
การตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และระเบียบที่น ายทะเบียนสหกรณกําหนด ซึ่งกําหนดให ตอง
วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวา งบการเงินปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอ
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการตรวจสอบเพื่อใหไดมาซึ่ง หลักฐาน
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การสอบบัญชีที่เกี่ยวกับ จํานวนเงิน และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของ
นโยบายการบัญชีทคี่ ณะกรรมการดําเนินการสหกรณใช และประมาณการทางบัญชีที่คณะกรรมการดําเนินการ
ของสหกรณเปนผูจัดทําขึ้น รวมทั้งการประเมินการนําเสนองบการเงินโดยรวม งบการเงินของ สอ.นย. ณ วันที่
30 ก.ย.59 ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน ถูกตองตามที่ ควรในสาระสําคัญ
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ โดยสรุปดังนี้
งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
สินทรัพย
สินทรัพยหมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินฝากสหกรณอื่น - สุทธิ
เงินใหกูยืมระยะสั้น - สุทธิ
ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน
เงินลงทุนระยะยาว
เงินใหกูยืมระยะยาว
เครื่องใชสํานักงาน - สุทธิ
สินทรัพยไมมีตัวตน
รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน
รวมสินทรัพย
หนี้สินและทุนของสหกรณ
หนี้สินหมุนเวียน
เงินรับฝาก
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
เงินกูยืมระยะยาว
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ทุนของสหกรณ
ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ 10 บาท) หุนที่ชําระเต็มมูลคาแลว
ทุนสํารอง
ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ
กําไรสุทธิประจําป
รวมทุนของสหกรณ
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ

156,577,185.72
287,023,675.76
418,125,229.44
141,030.00
3,504,183.48
865,371,304.40

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

173,826,000.00
4,375,163,242.77
953,828.75
4,016,737.05
4,553,959,808.57
5,419,331,112.97

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3,342,862,592.50 บาท
1,983,172.66 บาท
3,344,845,765.16 บาท
0.00
6,938,861.76
6,938,861.76
3,351,784,626.92

บาท
บาท
บาท
บาท

1,529,086,990.00
275,056,728.55
44,236,307.08
219,166,460.42
2,067,546,486.05
5,419,331,112.97

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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งบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
รายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยรับเงินใหกู
ดอกเบี้ยรับเงินฝาก
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
รวมรายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน
คาใชจายดอกเบี้ยและเงินกูยืม
ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมระยะสั้น
ดอกเบี้ยจายเงินกูยืมระยะยาว
รวมคาใชจายดอกเบี้ยและเงินกูยืม
หัก หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
ลูกหนี้เงินใหกูสงสัยจะสูญ
เงินฝากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด สงสัยจะสูญ
รวมหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
รวมรายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสุทธิ
บวก รายไดอื่น
หัก คาใชจายในการดําเนินงาน
กําไรสุทธิ

347,897,479.02
10,409,414.05
6,873,561.25
365,180,454.32

บาท
บาท
บาท
บาท

130,085,199.06
732,410.52
284,582.03
131,102,191.61

บาท
บาท
บาท
บาท

7,206.00
48,033.32
55,239.32
234,023,023.39
111,008.62
14,967,571.59
219,166,460.42

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

งบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559
เงินสด ณ วันตนป
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิไดมาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสด ณ วันสิ้นป

231,812,878.21
(96,042,978.27)
(37,204,945.58)
345,083,940.44
443,648,894.80

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ทีป่ ระชุมฯ มีมติอนุมัติงบการเงินประจําป 2559 ตามที่ผูสอบบัญชีรายงาน โดยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
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ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2559
ประธานกรรมการวางแผนและงบประมาณ (น.อ.ชัยวัฒน คุมทิม) เสนอตอที่ประชุมวา ในป 2559 สอ.นย.
มีกําไรสุทธิหลังจากหักคาใชจายในการดําเนินงานแลว รวมทั้งสิ้น 219,166,460.42 บาท คณะกรรมการดําเนินการ
เห็นควรเสนอการจัดสรรกําไรสุทธิตอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้
ขอเสนอการจัดสรร
รอยละของ
รายการจัดสรร
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. เงินเฉลี่ยคืนตามสวนจํานวนรวมของดอกเบี้ยเงินกู
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. ทุนเพื่อการศึกษาอบรมของสหกรณ
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 ทุนสวัสดิการเงินสงเคราะหเพื่อการดํารงชีพฯ
100,000.00
0.05
10.11 ทุนสวัสดิการเงินเยี่ยมสมาชิกที่บาดเจ็บฯ
100,000.00
0.05
10.12 ทุนสวัสดิการเงินสงเคราะหพิเศษเพื่อชวยเหลือ
ผูค้ําประกันเงินกูฯ
200,000.00
0.09
รวม
219,166,460.42
100.00
ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2559 โดยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท

ÃÒÂ§Ò¹¡Ô¨¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó»‚ 2560
ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¹ÒÇÔ¡âÂ¸Ô¹ ¨Ó¡Ñ´

27

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องพิจารณาอนุมัตแิ ผนงานและประมาณการรายได – รายจาย ประจําป 2560
ประธานกรรมการวางแผนและงบประมาณ (น.อ.ชัยวัฒน คุมทิม) เสนอตอที่ประชุมวา คณะกรรมการ
ดําเนิ นการ ได ประชุ ม เพื่อพิ จารณากํ าหนดแผนงาน และประมาณการรายได – รายจ าย ประจํ าป 2560
เสร็จเรียบรอยแลว จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารรายงานกิจการประจําป
2560 หนา 83 – 89 โดยสรุป ดังนี้
แผนงานประจําป 2560
1. รับสมาชิกเพิ่ม
300 คน
2. จายเงินกูใหสมาชิก
924,000,000.00 บาท
3. รับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณอื่น
200,000,000.00 บาท
4. ฝากเงินกับสหกรณอื่น
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
65,000.00 บาท
6.5 คาอุปกรณเครื่องปมน้ํา กรม ร.1 พล.นย.
6.6 คาอุปกรณทางการแพทย
30,000.00 บาท
ประมาณการรายได คาใชจาย และกําไรสุทธิ ประจําป 2560
รายได
1. ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู
362,000,000.00 บาท
2. ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก
10,878,000.00 บาท
3. รายไดจากการลงทุน
10,905,000.00 บาท
4. คาธรรมเนียมแรกเขา
15,000.00 บาท
5. รายไดอื่น ๆ
45,000.00 บาท
รวมรายไดทั้งสิ้น
383,843,000.00 บาท
คาใชจาย
1. ดอกเบี้ยจาย
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
รวมคาใชจายทั้งสิ้น
162,616,912.01 บาท
กําไรสุทธิ
221,226,087.99 บาท
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สมาชิกเลขที่ 255 (พล.ร.ท.บุญชิต พูลพิทักษ) แสดงความคิดเห็นตอที่ประชุม โดยสรุปวา ตามแผนงาน
ประจําป 2560 ไดบรรจุแผนงานการสนับสนุนทุนสาธารณประโยชน เปนเงินทั้งสิ้น 1,270,000.00 บาท
ในสวนของการสนับสนุนกิจกรรมหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน เปนเงิน 1,000,000.00 บาท นั้น ควรปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่กํา หนดไว ในระเบี ย บฯ และเป น ไปตามวั ตถุป ระสงค แห งทุน ฯ เนื่อ งจาก สอ.นย.เป น นิ ติบุ คคล
การสนับสนุนทุนสาธารณประโยชนซึ่งเปนเงินจํานวนมาก ๆ ตองตอบสนองสมาชิกโดยรวมและเกิดประโยชน
แกสมาชิกสวนใหญอยางแทจริง
ที่ประชุมฯ มีมติ เห็ นชอบแผนงานและประมาณการรายได – รายจ าย ประจํ าป 2560 จํ า นวน 125 คน
งดออกเสียง จํานวน 54 คน
ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติแผนงานและประมาณการรายได – รายจาย ประจําป 2560 โดยทุกหมวดรายจาย
สามารถถัวจายกันไดถาหมวดใดหมวดหนึ่งไมพอจาย ยกเวน หมวดคาครุภัณฑ หมวดที่ดินและสิ่งกอสราง
ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องพิจารณาอนุมัติให ยกเลิ กการออกใบเสร็จรับเงินที่สหกรณเรี ยกเก็บจากสมาชิก
รายเดือนและกําหนดใหสมาชิกตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลและเรียกพิมพใบเสร็จรับเงินผานเว็บไซตสหกรณ
ประธานกรรมการวิจัยและพัฒ นา (น.อ.ประมุข อินทรประเสริ ฐ ) เสนอตอที่ประชุมวา ตามที่สหกรณ
จัดพิมพและสงใบเสร็จรับเงินที่เรียกเก็บจากสมาชิกเปนรายเดือนใหแกสมาชิกผานหนวยงานตนสังกัด เพื่อให
สมาชิกใชเปนเอกสารหลักฐานอางอิงตรวจสอบความถูกตองของขอมูลการทําธุรกรรมกับสหกรณนั้น ที่ผานมา
การจัดสงใบเสร็จรับเงินผานหนวยตนสังกัดไมไดมีการปองกันการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล จึงอาจทําใหบุคคลอื่น
สามารถเขาถึงหรือรั บทราบขอมูล ส ว นตัวของสมาชิ กได ปจจุ บัน สหกรณใชโ ปรแกรมระบบงานสหกรณ
ในการประมวลผลขอมูล ทางบัญชี และใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประชาสัมพันธขอมูล ขาวสาร
ผ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ป ระเภทต า ง ๆ รวมถึ ง การตรวจสอบข อ มู ล ส ว นบุ ค คลผ า นเว็ บ ไซต ข องสหกรณ
www.thaimarinecoop.com ที่เมนู “ตรวจสอบขอมูลสมาชิก ” เชน ตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับหุน เงินกู
การค้ําประกัน เงินฝาก และรายการเรียกเก็บ เปนตน เนื่องจากปจจุบันสมาชิกสวนใหญเขาใชงานในระบบ
ตรวจสอบขอมูลสมาชิกที่เว็บไซตสหกรณ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานของสหกรณเปนไปดวยความเรียบรอย
เหมาะสม เกิดความคุมคา ประหยัด และใหบริการแกสมาชิกไดดียิ่งขึ้น รวมถึงเปนการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร คณะกรรมการดําเนินการ จึงมีมติเห็นชอบและใหเสนอที่ประชุมใหญสามัญ ประจําป
2559 เพื่อพิจารณายกเลิกการออกใบเสร็จรับเงินที่สหกรณเรียกเก็บจากสมาชิกรายเดือน โดยกําหนดใหสมาชิก
ตรวจสอบขอมูลส วนบุ คคลและเรี ยกพิมพใบเสร็จรับเงินผ านเว็บไซตสหกรณ และให พัฒนาระบบเรียกพิมพ
ใบเสร็จรับเงินไดดวยตนเอง คาใชจายในวงเงิน 50,000.00 บาท โดยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติใหยกเลิกการออกใบเสร็จรับเงินที่สหกรณเรียกเก็บจากสมาชิกรายเดือน โดยกําหนดให
สมาชิกตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลและเรียกพิมพใบเสร็จรับเงินผานเว็บไซตสหกรณ คาใชจายในการพัฒนา
ระบบเรียกพิมพใบเสร็จรับเงิน ในวงเงิน 50,000.00 บาท
ระเบียบวาระที่ 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
บัญชีเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจาย 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
วิธีปฏิบัติกรณีเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายเปนระยะเวลานาน ขอ 3 ความวา เงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
คางจายเปนระยะเวลานาน สวนที่มีรายละเอียดวาเปนของสมาชิกผูใด แตสมาชิกไมมาติดตอขอรับ ทําให
สหกรณตองตั้งบัญชีคางจายไวเปนเวลานาน 5 ป หากสหกรณไมประสงคจะตั้งบัญชีคางจายไว ใหสหกรณแจง
แกสมาชิกทราบในวันประชุมใหญ ฯ พรอมปดประกาศใหเปนที่ทราบทั่วกั น ณ ที่ทําการสหกรณ โดยระบุให
ชัดเจนในประกาศดวยวา หากพนระยะเวลาที่สหกรณกําหนดใหสมาชิกมารับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนแลว
สหกรณจะโอนเงินดังกลาวเขาเปนเงินสํารองตอไป การโอนเงินปดบัญชีเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจาย
จํานวนดังกลาวในบัญชีเงินสํารอง ตองเปดเผยขอมูลไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินดวย
คณะกรรมการดําเนินการ สอ.นย. ไดรวมกันพิจารณาแลว เพื่อเปนการปฏิบัติตามคําแนะนํา
ดังกลาว และไมให สอ.นย.มีปญหาตองตั้งบัญชีคางจายเงินเปนเวลานาน จึงขอแจงใหสมาชิกทราบ โดยจะได
ปดประกาศไว ณ สํานักงาน สอ.นย.สมาชิกที่มีความประสงคขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจาย ใหมารับ
ภายใน 28 ก.พ.60 หากพนกําหนดแลว จะโอนเงินปนผลและเงินเฉลี่ ยคืนคางจาย เขาเปนทุนสํารองของ
สอ.นย.ตอไป
ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบการโอนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายเขาทุนสํารอง โดยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องพิจารณากําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกัน ประจําป 2560
ประธานกรรมการการลงทุน (น.อ.พิชิต วาดวารี) เสนอตอที่ประชุมวา การประชุมใหญสามัญประจําป 2558
เมื่อ 24 พ.ย.58 ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบกําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําปบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย.59
จํ า นวน 1,592,000,000.00 บาท ในรอบป ที่ ผ า นมา สอ.นย.ได ร ะดมทุ น ดํ า เนิ น งานเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ใช
ในการบริหารงาน ซึ่ง ณ วันที่ 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
รวมเงินรับฝากทั้งสิ้น
3,342,862,592.50 บาท
ตามพระราชบัญญัติส หกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 47 การกูยืมเงินหรือการค้ําประกันของสหกรณ
จะตองจํ ากัดอยู ภายในวงเงินที่นายทะเบี ยนสหกรณเห็นชอบ ซึ่งตามประกาศนายทะเบีย นสหกรณ เรื่ อง
หลักเกณฑการพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินการกูยืมเงินหรือการค้ําประกันของสหกรณ ลงวันที่ 11 มี.ค.48
ไดกําหนดหลักเกณฑการพิจารณาทั่ว ไปในสวนที่เกี่ยวของวา “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
ทุนเรื อนหุ นรวมกับ ทุนสํ ารองเกิน 600,000,000.00 บาท สามารถถือใชว งเงินการกูยื ม เงินหรื อ
ค้ําประกันของสหกรณไดเปนจํานวน 1 เทาของทุนเรือนหุนรวมกับทุนสํารองของสหกรณ ซึ่ง สอ.นย. สามารถ
ถือใชวงเงินการกูยืมเงินหรือค้ําประกันของสหกรณ ได จํานวน 1,804,000,000.00 บาท ดังนั้น ในป 2560
คณะกรรมการดําเนินการ คาดการณวาอาจจําเปนตองกูยืมเงินจากสถาบันการเงินภายนอกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับ
การดําเนิ นธุร กิจ และรักษาสภาพคลองของ สอ.นย. จึงขอเสนอที่ประชุมฯ เพื่อ พิจารณาให ความเห็ นชอบ
กําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกัน ประจําป 2560 จํานวน 1,804,000,000.00 บาท
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ที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันในปบัญชีสิ้นสุด 30 ก.ย.60 ในวงเงิน 1,804,000,000.00 บาท
(หนึ่งพันแปดรอยสี่ลานบาทถวน) โดยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องพิจารณาอนุมัติการนําเงินไปฝากหรือลงทุนตามกฎหมาย และตามประกาศของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ เรื่อง ขอกําหนดการฝากหรือลงทุนอยางอื่นของสหกรณ พ.ศ.2558
ประธานกรรมการการลงทุน (น.อ.พิชิต วาดวารี) เสนอตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542
มาตรา 62 กําหนดใหเงินของสหกรณนั้น อาจฝากหรือลงทุนไดดังตอไปนี้
(1) ฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น
(2) ฝากในธนาคารหรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแก
สหกรณ
(3) ซื้อหลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(4) ซือ้ หุนของธนาคารที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ
(5) ซื้อหุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น
(6) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําใหเกิดความสะดวก หรือสงเสริมความเจริญแกกิจการ
ของสหกรณ โดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
(7) ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด
ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ พ.ศ.2558 ไดกําหนดการฝากหรือลงทุ น
อยางอื่นของสหกรณ โดยสรุปในสวนที่เกี่ยวของดังนี้
ขอ 3 เงินของสหกรณอาจนําไปฝากหรือลงทุนไดดังตอไปนี้
(1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเปนผูออก
(2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเปนผูรับรองสลักหลัง หรือรับอาวัล หรือตั๋วสัญญาใชเงินที่ธนาคาร
เปนผูสลักหลัง หรือรับอาวัล โดยไมมีขอจํากัดความรับผิด
(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใชรัฐวิสาหกิจเปนผูออก (ตราสารแสดงสิทธิในหนี้
หมายความวา ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หุนกูที่มีหลักประกัน หุนกูไมดอยสิทธิ)
(4) บั ตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงิน ที่ออกโดยบริษัทเงิน ทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร
ซึ่งสถาบันคุมครองเงินฝากประกันชําระคืนตนเงินและดอกเบี้ย
(5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเปนผูออก ภายใตโครงการแปลงสินทรัพย
เปนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตตามพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการแปลงสินทรัพยเปนหลักทรัพย
พ.ศ.2540 ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ นั้นไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัท
จัดอันดับความนาเชื่อถือ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(6) หุนกูที่มีหลักประกัน หรือหุนกูไมดอยสิทธิ ที่ไดรับการจัดอั นดับความนาเชื่อถือตั้งแต
ระดับ A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย
(7) หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
และอยูในการกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ขอ 4 การนําเงินไปฝากหรือลงทุน ตามขอ 3 (7) รวมกันตองไมเกินทุนสํารองของสหกรณและตองผาน
การอนุมัติจากที่ประชุมใหญของสหกรณกอนจึงจะดําเนินการได
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
เพื่อใหการฝากหรือลงทุนของสหกรณฯ เปนไปดวยความสะดวก คลองตัว มั่นคงเกิดผลตอบแทนที่ดี และ
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เป นไปอย างถู กต องตามกฎหมาย คณะกรรมการดํ าเนิ นการ จึ งขอเสนอที่ ประชุ ม ฯ เพื่ อพิ จารณาอนุ มั ติ ให
คณะกรรมการดําเนินการนําเงินไปฝากหรือลงทุนตามกฎหมายสหกรณกําหนด โดยใหนําเงินไปลงทุนในหนวยลงทุน
ของกองทุ นรวมที่ รั ฐวิ สาหกิ จจั ดตั้ งขึ้ นโดยความเห็ นชอบของคณะรั ฐมนตรี และอยู ในการกํ ากั บดู แลของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ไดไมเกิน 319,000,000.00 บาท (สามรอยสิบเกาลาน
บาทถวน)
ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติใหคณะกรรมการดําเนินการ นําเงินไปฝากหรือลงทุนตามกฎหมายและตามประกาศของ
คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ พ.ศ.2558 ไมเกินวงเงิน 319,000,000.00 บาท (สามรอยสิบ
เกาลานบาทถวน) โดยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท
ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องพิจารณาคัดเลือกผูตรวจสอบกิจการ ประจําป 2560
เลขานุการฯ (น.อ.กิตติคุณ นาคสุก) เสนอตอที่ประชุมวา ตามมาตรา 53 แหง พ.ร.บ.สหกรณ พ.ศ.2542
ใหสหกรณมีผูตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่ประชุมใหญฯ เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพื่อดําเนินการ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ แลวทํารายงานเสนอตอที่ประชุมใหญฯ จํานวนผูตรวจสอบกิจการตองเปนไป
ตามที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
ตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ ที่ 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
ประธานผู ตรวจสอบกิจการ สํ าเร็จการศึกษาปริ ญญาตรีบริหารธุรกิ จ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลั ย
สุโขทัยธรรมาธิราช อดีตขาราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ มีประสบการณดานการตรวจสอบบัญชีสหกรณ
23 ป และ นางธนัชพร ปญญาปุญญรัตน ผูตรวจสอบกิจการ สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขา
การบัญชี มหาวิ ทยาลั ยรามคํ าแหง มีประสบการณ ดานการบั ญชี 20 ป โดยเสนอขอรั บ คา ตอบแทนปล ะ
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
ภาคเอกชนสําหรับปบญ
ั ชีสิ้นสุด 30 ก.ย.60 ซึง่ ในป 2560 มีผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชี
สหกรณ กั บ กรมตรวจบั ญ ชี ส หกรณ เสนอขอเป น ผู ส อบบั ญ ชี สอ.นย.จํ า นวน 3 ราย รายละเอี ย ดตาม
เอกสารรายงานกิจการประจําป 2559 หนา 96 จึงขอเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาดังนี้
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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
หนึ่งหมื่นบาทถวน) และมีมติเห็นชอบให บริษัท สํานักบัญชีทองเอก จํากัด โดย ดร.ศักดิ์ชาย จันทรเรือง เปน
ผูสอบบัญชีสํารอง
ระเบียบวาระที่ 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
เลื อกตั้ งจากสมาชิ ก การเลื อ กตั้งคณะกรรมการดําเนินการให เลื อกโดยวิธีเ ลื อกประธานกรรมการ 1 คน
และกรรมการอื่นอีก 14 คน บุคคลที่จะเปนหรือทําหนาที่กรรมการดําเนินการตองเปนสมาชิกสหกรณไมนอยกวา
1 ป นับถึงวันเลือกตั้ง คณะกรรมการอยูในตําแหนงคราวละ 2 ป และอาจไดรับเลือกตั้งอีกได 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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การสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ แทนผูที่พนจากตําแหน ง จํานวน 3 คน นั้น
สอ.นย. ขอใหหน วยตาง ๆ พิ จารณาคัดเลื อกสมาชิกเป นผู แทนหน วย ซึ่งไดตรวจสอบแล วทุ กคนมีคุณ สมบั ติ
ครบถวน ดังนี้
1. น.อ.สุทธิพงษ อนันตชัย
2. น.อ.พิชิต วาดวารี
3. น.อ.วิจาร กอประเสริฐ
จึงขอเสนอที่ประชุมฯ เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบคณะกรรมการดําเนินการ สอ.นย.(ชุดที่ 23)
ประจําป 2560 จํานวน 15 คน และพิจารณาเลือกตั้งประธานกรรมการดําเนินการ ตามรายชื่อดังตอไปนี้
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
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอเสนอแนะของสหกรณจังหวัดและผูตรวจการสหกรณ
นายกิติศักดิ์ฯ แจงตอที่ประชุมดังนี้
1. การดําเนินงานของ สอ.นย. เปนไปดวยความเรียบรอย ในสวนของการจัดเกณฑมาตรฐานของ
สหกรณ สอ.นย. อยูในระดับดีเลิศ ซึ่งในปนี้ สํานักงานสหกรณจังหวัดชลบุรี ได พิจารณาสงเขารับการคัดเลือก
เพื่อรับรางวัลสหกรณดีเดนระดับภาค
2. ตามมติที่ประชุมใหญฯ ไดใหความเห็นชอบยกเลิกการออกใบเสร็จรับเงินที่สหกรณเรียกเก็บจาก
สมาชิกรายเดือน โดยกําหนดใหสมาชิกสามารถตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลและเรียกพิมพใบเสร็จรับเงินผาน
เว็บไซตสหกรณ นั้น เพื่อปองกันการเขาถึงขอมูลสวนบุคคล สหกรณตองกําหนดเงื่อนไขการเขาถึงขอมูลของ
สมาชิกและการตรวจสอบหรือยืนยันความถูกตองของขอมูลเปนรายบุคคล
นายวุฒิ ภัทรฯ แจงตอที่ประชุมวา สืบเนื่องจากกรณีสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด กรมตรวจบัญชี
สหกรณ จึงตองดําเนินการเขาตรวจสอบการดําเนินงานของสหกรณปละ 1 ครั้ง นอกเหนือจากผูสอบบัญชี
ภาคเอกชนตรวจสอบแลว สําหรับภาพรวมของสหกรณที่มีลักษณะเดียวกัน (ใหบริการเงินกู) ปจจุบันสหกรณ
ขาราชการ จะกําหนดมาตรการคอนขางเขมงวด มีขอจํากัดในการใหบ ริการวงเงิน กูแกสมาชิก ทําใหคูแขง
ภาคเอกชน (ธนาคาร) เอื้อประโยชนแกสมาชิกใหเขาใชบริการ ซึ่งเปนผลกระทบกับสหกรณ เนื่องจากสมาชิก
จะมีภ าระหนี้สิ นเพิ่ มมากขึ้น สํ านักงานตรวจบั ญ ชีสหกรณ ช ลบุรี ขอขอบคุณ ที่ให ความรวมมือเปนอยางดี
หวังวา สอ.นย.จะบริห ารไปในทิศทางที่ดี เป น ที่เชิดหนาชูตาของจังหวัดชลบุรี ขอใหรักษามาตรฐานที่ ดีไว
ตลอดไป
ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอเสนอแนะของผูแทนสมาชิก
ผูจัดการฯ (น.อ.วิชชา พรหมคีรี) แจงตอที่ประชุมวา ผูแทนสมาชิกไดสงคําถามและขอเสนอแนะเพื่อพิจารณา
หลายประเด็น ดังนี้
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1. ขอใหพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกูสามัญและเงินกูฉุกเฉิน เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบกับ
สหกรณขางเคียง สอ.นย.ยังมีอัตราดอกเบี้ยเงินกูมากกวา
ผูจัดการฯ แจงตอที่ประชุมวา ฝายจั ดการฯ มีแนวทางดําเนินการอยูแลว หลังประชุมใหญฯ จะเสนอ
คณะกรรมการดําเนินการ พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
2. ขอใหพิจารณาปรับเพิ่มอัตราเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน เนื่องจากต่ํากวาสหกรณขางเคียง
ผูจัดการฯ แจงตอที่ประชุมวา แนวทางการบริหารแตกตางกัน ในสวนของ สอ.นย.เนนเรื่องการสรางความมั่นคง
โดยในทุกปไดจัดสรรเปนทุนสํารองมากกวารอยละ 20 ของกําไรสุทธิ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบทุนสํารองกับสหกรณ
ขางเคียงแล ว สอ.นย.มีทุนสํารองมากกวาแมวาจะเปดดําเนิ นการเพียงแค 22 ป ประโยชนของการสะสม
ทุน สํ ารอง ทํ าให ส หกรณ เกิดความมั่น คง อี กทั้ง ทุ น สํ ารองถือ วาไม มีตน ทุน เมื่อนํ าไปบริ หาร ผลตอบแทน
ที่ไดกลับมาลวนเปนกําไรทั้งสิ้น ในสวนของสวัสดิการ สอ.นย.ไดจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสวัสดิการแกสมาชิก
ครอบคลุมทุกชวงวัย รวมทั้งสิ้น 12 สวัสดิการ
3. ขอเสนอใหขยายวงเงินกูฉุกเฉินเปน 3 เทาของเงินไดรายเดือน และขยายงวดผอนชําระเปน 18 งวด
ผูจัดการฯ แจงตอที่ประชุมวา วัตถุประสงคของการใหบริการเงินกูเ พื่อเหตุฉุกเฉิน ก็เพื่อบรรเทาความเดือดรอน
และแกปญหากรณีเรงดวน การผอนชําระ 12 งวด นั้น เปนไปตามแนวทางที่กรมสงเสริมสหกรณใหคําแนะนํา
4. สมาชิกที่เกษียณอายุราชการแลว จะขอกูเงินไดหรือไม
ผูจัดการฯ แจงตอที่ประชุมวา สมาชิกที่เกษียณอายุราชการแลว สามารถใชสิทธิกูเงินไดตามปกติ แตตองสง
เงินงวดชําระหนี้เงินกูสามัญ ไมเกินอายุ 65 ป
5. การกูเงินเพื่อซื้อที่อยูอาศัย ขอใหสามารถกูไดในวงเงิน 3,000,000.00 บาท และไดรับเงินเฉลี่ยคืนดวย
ผูจัดการฯ แจงตอที่ประชุมวา ปจจุบัน สอ.นย.เปดใหบริการเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห เพื่อซื้อที่ดิน
พรอมสิ่งปลูกสราง หรือไถถอนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี
วงเงินไมเกิน 3,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.00 ตอป (มีเงินเฉลี่ยคืน) ไมเสียคาธรรมเนียมการจด
จํานอง อีกทั้งดอกเบี้ยเงินกูสามารถนําไปหักลดหยอนภาษีเงินไดประจําปได
6. ขอใหพิจารณาขยายวงเงินกูสามัญเปน 3,000,000.00 บาท
ผูจัดการฯ แจงตอที่ประชุมวา กรมสงเสริมสหกรณมีหนังสือแนะนําใหสหกรณระมัดระวังในการบริหารการเงิน
โดยเฉพาะการใหบริการเงินกูและพิจารณากําหนดงวดชําระหนี้ โดยสรุปคือ เงินกูเพื่อเหตุฉุกเฉินไมเกิน 12 งวด
เงินกูสามัญไมเกิน 120 งวด แตไดกําหนดมาตรการผอนคลายไวบางพอสมควร สําหรับเงินกูพิเศษไมเกิน 360 งวด
ใช ห ลั กทรั พ ย ที่ เป น อสั ง หาริ ม ทรั พย เ ป น หลั กประกั น ป จจุ บั น สอ.นย.ให บ ริ การเงิ น กู ส ามั ญวงเงิ น สู ง สุ ด
2,500,000.00 บาท ผอนชําระ 180 งวด ซึ่งถือวาอยูในเกณฑเหมาะสม หากเพิ่มวงเงินมากขึ้น จะสงผลกระทบ
กับสมาชิกโดยตรง ทําใหมีภาระในการผอนชําระหนี้เพิ่มมากขึ้น อีกทั้งมีขอจํากัดในเรื่องการหาผูค้ําประกัน
7. การพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิในสวนของเงินปนผล หากจัดสรรเปนเงินปนผลรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
จะมีผลกระทบอยางไรหรือไม
ผูจัดการฯ แจงตอที่ประชุมวา การพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิในสวนของเงินปนผล เปนไปตามกฎกระทรวงฯ ซึ่ง
กําหนดใหจายเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลว ไมเกินรอยละ 10 ตอป ที่ผานมาอัตราการจายเงินปนผลเพิ่มขึ้น
ตามลําดับ ซึ่งหากจัดสรรเปนเงินปนผลรอยละ 10 ก็จะไปกระทบกับยอดเงินจัดสรรสวนอื่น ๆ คณะกรรมการ
จึงพิจารณาในภาพรวมเพื่อใหมีความเหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุดแกสมาชิกทุกกลุม
8. สมาชิกที่ขอลาออกตามโครงการเกษียณอายุราชการกอนกําหนด จะลาออกตามโครงการฯ
ไดหรือไม และยังคงสามารถค้ําประกันตอไปไดหรือไม
ผูชวยผูจัดการฯ (น.ท.ประสิทธิ์ชัย แกวมณี) แจงตอที่ประชุมวา สมาชิกมีสิทธิค้ําประกันเงินกูไดไมเกินอายุ 65 ป
อยางไรก็ตามสมาชิกสามารถใชหุนและ/หรือเงินฝากค้ําประกันเงินกูสามัญไดไมเกินรอยละ 90 หรือในกรณีที่
หนี้สินลดลง สมาชิกสามารถดําเนินการจัดทําสัญญาใหม การค้ําประกันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามวงเงินหนี้คงเหลือ
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การขอลาออกตามโครงการเกษียณอายุ ราชการกอนกําหนด ทร.ไดกําหนดให ดําเนิ นการเกี่ย วกับ เอกสาร
ประกอบการขอลาออก ซึ่งในสวนของหนังสือตรวจสอบหนี้สินสหกรณออมทรัพยของหนวยนั้น กรณีมีหนี้สิน
ตองมีหนังสือยอมรับสภาพหนี้ และกรณีเปนผูค้ําประกันจะตองดําเนินการเปลี่ยนผูค้ําประกัน สําหรับ สอ.นย.
จะจัดทําหนังสือตรวจสอบหนี้สินตามขอเท็จจริง หากสมาชิกไมดําเนินการตามที่ ทร.กําหนด อาจจะสงผล
กระทบตอสมาชิกโดยตรง ซึ่งเงื่อนไขดังกลาวอยูนอกเหนือการควบคุมของ สอ.นย.
9. การพิจารณาเรื่องทุนการศึกษาบุตรสมาชิก นั้น 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. ขอเสนอใหสมาชิกในพื้นทีภ่ าคใต สามารถกูเ งินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหไดดวย
ผูชวยผูจัดการฯ แจงตอที่ประชุมวา การดําเนินโครงการในพื้นที่หางไกลสํานักงานฯ มีขอจํากัดในเรื่องการประเมิน
หลักทรัพย และจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สหกรณเปดดําเนินการครั้งแรกเพียง 2 อําเภอ คือ อําเภอสัตหีบ
และ อําเภอบางละมุง ตอจากนั้น ไดขยายอีก 4 อําเภอ คือ อําเภอบานฉาง อําเภอบานคาย อําเภอเมืองระยอง
จังหวัดระยอง และอําเภอเมืองจันทบุรี ปจจุบันตั้งแต 1 ต.ค.59 เปนตนมา ไดเปดใหบริการโครงการเงินกูพิเศษ
เพื่อการเคหะสงเคราะหครอบคลุมในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดจันทบุรี ซึ่งการ
ดําเนินโครงการดังกลาวมีพัฒ นาการอยางตอเนื่อง ในอนาคตหากขอจํากัดดังกลาวลดนอยลง อาจสามารถ
ใหบริการสมาชิกในพื้นที่ภาคใตไดเชนกัน
11. ปญหากรณีสมาชิกขอกูเงินใหม สหกรณไดสงหักเงินงวดชําระหนี้ตามสัญญาเดิม ทั้งที่หักชําระ
หนี้ตามสัญญาใหมไปแลว เงินสงเกินนี้ทําไมไมคืนสมาชิก
ผูชวยผูจัดการฯ แจงตอที่ประชุมวา ปจจุบันสหกรณสงหักหนี้สินสมาชิกผานกรมบัญชีกลาง ซึ่งจะดําเนินการ
ในชวงตนเดือน การแกไขขอมูลเมื่อสงใหกรมบัญชีกลางไปแลวมีขอจํากัด ดังนั้น เพื่ออํานวยประโยชนใหแก
สมาชิก สหกรณจะนําเงินสงเกินดังกลาวมาหักชําระหนี้ตามสัญญาใหมใหแกสมาชิกในวันสิ้นเดือน
12. วงเงินทุนสวัสดิการเยี่ยมสมาชิกที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน ควรมากกวา
2,000.00 บาท
ผูจัดการฯ แจงตอที่ประชุมวา การเพิ่มวงเงินทุนสวัสดิการเยี่ยมสมาชิกที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหนาที่ในเวลา
เหตุฉุกเฉิน ตองดําเนินการแกไขระเบียบฯ ซึ่งคณะกรรมการฯ ตองพิจารณาตามความเหมาะสมตอไป
น.อ.พิชิตฯ ชี้แจงตอที่ป ระชุมวา ทิศทางการบริหารงาน คํานึงถึงความมั่นคงของสหกรณเป นหลั ก เนื่ องจาก
ปจจุบันสภาพแวดลอมทางการเงินผันผวน อัตราดอกเบี้ยเปนไปตามสภาพแวดลอม การบริหารงานจะมุงเนน
ในเรื่องสวัสดิการ เพื่อใหสมาชิกไดรับสิทธิเทาเทียมกัน ในสวนของเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน จะเห็นวาเพิ่มมากขึ้น
กวาปกอน ๆ สําหรับปญหาขอขัดของตาง ๆ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาปรับปรุงแกไขเพื่อความเหมาะสมตอไป
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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เพื่อความมั่นคงของสหกรณ และไดจัดสรรกําไรสุทธิในสวนของทุนสวัสดิการสมาชิกรวม 12 สวัสดิการ ซึ่งมากกวา
ทุกสหกรณใน ทร.
ที่ประชุมฯ รับทราบ
ผูชวยเลขานุการฯ สรุปมติที่ประชุมฯ
1. รับทราบการรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําป 2558
2. รับทราบสถานภาพสมาชิก และผลการดําเนินงานประจําป 2559
3. รับทราบรายงานของคณะผูตรวจสอบกิจการสหกรณ
4. มีมติอนุมัติงบการเงินประจําป 2559 ตามที่ผูสอบบัญชีรายงาน 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. มีมติเห็นชอบการโอนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายเขาทุนสํารอง 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.
สํ า หรั บ ป บั ญ ชี ส้ิ น สุ ด 30 ก.ย.60 ค า ธรรมเนี ย มการสอบบั ญ ชี เป น เงิ น 110,000.00 บาท (หนึ่ ง แสน
หนึ่งหมื่นบาทถวน) 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
ผูแทนสมาชิกที่ไดมอบความไววางใจใหคณะกรรมการทั้ง 15 คน ดําเนินการบริหารกิจการในปบัญชีสิ้นสุด วันที่
30 กันยายน 2560 และกลาวตอที่ประชุมวา คณะกรรมการฯ จะทุมเทแรงกาย แรงใจในการบริหารจัดการ
โดยมุงเนนการใหบริการและสวัสดิการตาง ๆ เพื่อประโยชนสูงสุดแกมวลสมาชิก ตามวิสัยทัศนที่ไดกําหนดไว
เพื่อใหสหกรณมีความเจริญ กาวหนา อยางมั่นคง 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 เปนผลงานของสมาชิกที่ทําหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมาย และใหความรวมมือดวยความเต็มใจ
สหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด เปนสวนหนึ่งของสวัสดิการภายในหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน ดังนั้น จึงตอง
สงเสริมและคุมครองใหการดําเนิน กิจการเปนไปดวยดี สวนหนาที่ในการกํากับดูแลสหกรณนั้น เปนหนาที่ของ
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สมาชิกโดยตรง ขอขอบคุณผูรวมประชุมที่ไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ สําหรับปญหาตางๆ ที่จะตองแกไข
ขอใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการชุดใหมนําไปดําเนินการตอไป และกลาวปดการประชุมใหญสามัญประจําป 2559
เลิกประชุมเวลา 1650
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(ลงชื่อ) น.อ.กิตติคุณ นาคสุก
(กิตติคุณ นาคสุก)

กรรมการและเลขานุการ
ผูจดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) พล.ร.ต.อาคม แตงออน
(อาคม แตงออน)

ประธานกรรมการฯ/
ประธานในที่ประชุม
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สหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด ไดรับอนญาตให
อนุญาตใหจดทะเบียนเปนสหกรณออมทรัพย ตาม
พระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2511 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2537 เลขทะเบียนที่ อ.062637 เริ่มดําเนินงาน
มาตั้งแต 11 มกราคม 2538
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากั ด 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
บวก รับสมัครเพิ่มระหวางป
รวมยอดสมาชิก
หัก สมาชิกลาออกระหวางป
สมาชิกถึงแกกรรม
ขาดและถูกใหออกจากการเปนสมาชิกภาพ
คงเหลือสมาชิก ณ 30 ก.ย.60

12,113
270
12,383
193
45
13
12,132

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

3. รายได ในป 2560 สหกรณฯ มีรายไดเปนเงิน 386,795,609.49 บาท แยกไดดังนี้
3.1 ดอกเบี้ยรับเงินใหกูแกสมาชิก
364,435,976.49 บาท
3.2 ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก
11,959,834.95 บาท
3.3 รายไดจากการลงทุน
10,327,864.29 บาท
3.4 คาธรรมเนียมแรกเขา
13,500.00 บาท
3.5 รายไดอื่น
58,433.76 บาท
รวมรายได
386,795,609.49 บาท
4. รายจาย ในป 2560 สหกรณฯ มีรายจายเปนเงิน 156,880,849.75 บาท แยกไดดังนี้
4.1 ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก
133,313,215.31 บาท
4.2 ดอกเบี้ยจายเงินกูยืม
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 คาเสื่อมราคา
429,321.87 บาท
4.12 คาตัดจายสิทธิการใชประโยชน
556,070.80 บาท
รวมรายจาย
156,880,849.75 บาท
5. กําไรสุทธิ
สหกรณฯ มีกําไรสุทธิสิ้นป 2560
กําไรสุทธิเมื่อสิ้นป 2559
สหกรณฯ มีกําไรสุทธิสูงกวาปกอน
6. การใหบริการสมาชิก
6.1 ดานเงินรับฝาก
เงินรับฝาก ณ 30 ก.ย.60
เงินรับฝากยกมา 1 ต.ค.59
เงินรับฝากเพิ่มขึ้น

229,914,759.74 บาท
219,166,460.42 บาท
10,748,299.32 บาท

3,562,957,647.54 บาท
3,342,862,592.50 บาท
220,095,055.04 บาท

ทําให ณ วันสิ้นปมีสมาชิกฝากเงินกับสหกรณจํานวน 10,996 บัญชี เพิ่มขึ้นจากปกอนจํานวน 490 บัญชี
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6.2 ดานเงินใหกูยืม
รายการ

ประเภท

ยอดยกมา
(ต.ค.59)

สามัญ
พิเศษ
ฉุกเฉิน

รวม
กู
ระหวางป
รวม
ชําระ
ระหวางป
รวม
ยอดยกไป
(ก.ย.60)
รวม

สามัญ
พิเศษ
ฉุกเฉิน
สามัญ
พิเศษ
ฉุกเฉิน
สามัญ
พิเศษ
ฉุกเฉิน

สัญญา
6,660
95
3,008
9,763
1,784
11
5,860
7,655
1,719
1
5,877
7,597
6,725
105
2,991
9,821

งป.60
จํานวนเงิน
4,629,694,808.66
82,309,459.55
81,291,410.00
4,793,295,678.21
1,758,648,028.48
15,309,892.67
245,676,875.50
2,019,634,796.65
1,368,064,106.41
5,433,189.09
242,229,812.50
1,615,727,108.00
5,020,278,730.73
92,186,163.13
84,738,473.00
5,197,203,366.86

สัญญา
6,704
90
2,945
9,739
1,658
7
5,618
7,283
1,702
2
5,555
7,259
6,660
95
3,008
9,763

งป.59
จํานวนเงิน
4,321,502,395.52
80,373,131.74
73,665,994.00
4,475,541,521.26
1,580,426,926.85
7,268,241.14
225,739,830.50
1,813,434,998.49
1,272,234,513.71
5,331,913.33
218,114,414.50
1,495,680,841.54
4,629,694,808.66
82,309,459.55
81,291,410.00
4,793,295,678.21

เพิ่ม / ลด
308,192,413.14
1,936,327.81
7,625,416.00
317,754,156.95
178,221,101.63
8,041,651.53
19,937,045.00
206,199,798.16
95,829,592.70
101,275.76
24,115,398.00
120,046,266.46
390,583,922.07
9,876,703.58
3,447,063.00
403,907,688.65

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
อบรมสัมมนาตามโครงการที่ชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด ไดจัดขึ้น จํานวน 1 ครั้ง รวม
1 คน เขารวมอบรมสัมมนาตามโครงการที่สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย ไดจัดขึ้น จํานวน 4 ครั้ง รวม
6 คน เขารวมประชุมและสังเกตการณการประชุมใหญของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด
จํานวน 2 คน เขารวมประชุมและสังเกตการณการประชุมใหญ ของชุมนุมสหกรณทหาร จํากัด จํานวน 2 คน
เขารวมการประชุมใหญของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย จํานวน 1 คน เขารวมประชุมและอบรมสัมมนา
กับชมรมสหกรณภ าคตะวันออก จํา นวน 3 คน เขาร วมอบรมสั มมนากับสหกรณจังหวัดสระบุรีและพื้นที่
ใกลเคียง จํานวน 2 ครั้ง รวม 3 คน นอกจากนี้คณะกรรมการดําเนินการฯ, เจาหนาที่และสมาชิกไดเดินทางไป
ศึกษาดูงานที่สหกรณออมทรัพยครูนครสวรรค 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
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7.2.4 ออกหนวยบริการเคลื่อนที่เพื่อใหบริการสมาชิกที่ รพ.สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พร.
เปนประจําทุกเดือน ๆ ละ 1 ครัง้
7.2.5 ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานใบเสร็จรับเงิน
7.2.6 ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผานหอกระจายขาวลานมะรีน , วิทยุชุมชน และ
เคเบิ้ลทีวีสัตหีบ
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 บริ ก ารข อ มู ล ผ า นเว็ บ ไซต ส หกรณ www.thaimarinecoop.com และ
facebook สหกรณ https://www.facebook.com/marinecoop1
7.3 คณะกรรมการดําเนินการฯ
ในป 2560 คณะกรรมการดําเนินการฯ ไดประชุมรวม 12 ครั้ง มีมติใหดําเนินการในเรื่อง
เกี่ยวกับเงินรับฝาก เงินใหกยู ืม และแผนการดําเนินงาน สรุปไดดังนี้
7.3.1 เงินรับฝาก
7.3.1.1 กําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําระหวางสหกรณ ตั้งแต 1 ก.พ.60
จํานวนเงิน
ระยะเวลา
100,000 บาท ขึ้นไป
10,000,000 บาท ขึ้นไป
20,000,000 บาท ขึ้นไป

12 เดือน
1.75
2.05
2.15

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําระหวางสหกรณ
24 เดือน
36 เดือน
48 เดือน
2.00
2.25
2.50
2.40
2.65
2.90
2.50
2.75
3.00

7.3.1.2 กําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยระหวางสหกรณ รอยละ 1.50 ตอป
ตั้งแต 1 ก.พ.60
7.3.1.3 เป ดรั บ เงินฝากออมทรั พยมั่น คง 1, 2, 3 เป ดบัญชีขั้นต่ํา 50,000.00 บาท
เงินฝากขั้นต่ํา 50,000.00 บาท ฝากสูงสุดตอบัญชี 10,000,000.00 บาท ระยะเวลาการฝากเงิน 1 ป, 2 ป, 3 ป
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.70 ตอป, 2.85 ตอป, 3.00 ตอป ตามลําดับ อัตราดอกเบี้ยถอนกอนครบกําหนดรอยละ
0.20 ตอป, 0.35 ตอป, 0.50 ตอป ตามลําดับ คํานวณดอกเบี้ยเปนรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และนําเขา
บัญชีเงินฝากออมทรัพยสินทวีทุกวันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนของทุกป ตั้งแต 24 ก.พ.60
7.3.1.4 ขยายวงเงิ นรั บฝากออมทรั พย สหกรณ อื่ นจากเดิ มไม เกิ น 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 ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินใหกูยืมทุกประเภทในอัตรารอยละ 0.25 ตอป ตั้งแต
1 เม.ย.60
7.3.3 การบริหารงานและการระดมทุนจากภายนอก
คณะกรรมการดําเนินการฯ มีมติใหกูยืมและเปดวงเงินกูยืมจากภายนอก ดังนี้
7.3.3.1 ขยายวงเงินกูยืม ระยะสั้ นประเภทตั๋ว สัญญาใชเงิน กับธนาคารทหารไทย
จํากัด (มหาชน) จากเดิมจํานวน 27,000,000.00 บาท เปนจํานวน 36,000,000.00 บาท
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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 ขยายวงเงินกูยืมระยะสั้นประเภทตั๋วสัญญาใชเงินกับธนาคารแลนดแอนด
เฮาส จํากัด (มหาชน) จากเดิมจํานวน 70,000,000.00 บาท เปนจํานวน 250,000,000.00 บาท
7.3.3.4 เป ด วงเงิ น เบิ ก เกิ น บั ญ ชี กั บ ธนาคารธนชาต จํ า กั ด (มหาชน) จํ า นวน
5,000,000.00 บาท
ทัง้ นี้เพื่อเปนการสํารองสภาพคลองของสหกรณ
7.3.4 การปรับปรุง/แกไข เพิ่มเติม ระเบียบ และประกาศ
ในป 2560 คณะกรรมการดําเนินการฯ ไดรวมกันพิจารณาปรับปรุง แกไข กําหนด
ระเบียบฯ และประกาศฯ ดังนี้
7.3.4.1 กําหนดระเบียบฯ วาดวยการใชทุนสวัส ดิการเพื่อส ง เสริมการศึกษาบุ ตร
สมาชิก พ.ศ.2560
7.3.4.2 กําหนดระเบียบฯ วาดวยการใชทุนสาธารณประโยชน พ.ศ.2560
7.3.4.3 กํา หนดระเบียบฯ วาดว ยหลั กเกณฑและวิธีการออกบั ตรประจํ า สมาชิก
สหกรณ พ.ศ.2560
7.3.4.4 กําหนดระเบียบฯ วาดวยการใหสหกรณอื่นกูยืมเงิน พ.ศ.2560
7.3.4.5 กําหนดระเบียบฯ วาดวยการรับฝากเงินออมทรัพยพิเศษ พ.ศ.2560
7.3.4.6 กําหนดระเบี ยบฯ ว าดว ยการรับฝากเงิ น ออมทรั พย แ ละเงินฝากประจํ า
พ.ศ.2560
7.3.4.7 กําหนดระเบียบฯ วาดวยการรับฝากเงินจากสหกรณอื่น 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 วาดวยการใหเงินกูแกสมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู (ฉบับที่ 7)
พ.ศ.2560
7.3.4.13 กําหนดระเบียบฯ วาดวยลูกจางชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560
7.3.4.14 กําหนดประกาศฯ เรื่องกําหนดหลักเกณฑการขอเวนคืนกรมธรรมประกันชีวิต
คุมครองเงินกูสําหรับสมาชิกที่ขอกูเงินประเภทสามัญครั้งใหมเพื่อชําระหนี้สินเดิมโดยใชบุคคลค้ําประกัน
7.3.4.15 กํ า หนดประกาศฯ เรื่ อ งแก ไ ขหลั ก เกณฑ ก ารกู เ งิ น สามั ญ และสิ ท ธิ ก าร
ค้ําประกันเงินกูของสมาชิกที่เปนลูกจางประจํา สังกัดกองทัพเรือ
7.3.4.16 กําหนดประกาศฯ เรื่องเปดรับเงินฝากออมทรัพยมั่นคง
7.3.4.17 กําหนดประกาศฯ เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําระหวางสหกรณ
7.3.4.18 กําหนดประกาศฯ เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพยระหวางสหกรณ
7.3.4.19 กําหนดประกาศฯ เรื่องการปดรับเงินฝากออมทรัพยพิเศษเพิ่มพูน 2
7.3.4.20 กําหนดประกาศฯ เรื่องยกเลิก การออกใบเสร็จรับเงินที่สหกรณเรียกเก็บ
จากสมาชิกเปนรายเดือน และกําหนดใหสมาชิกตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลและเรียกพิมพใบเสร็จรับเงินและ
ตรวจสอบขอมูลสวนบุคคลผานเว็บไซตสหกรณ
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7.3.4.21 กําหนดประกาศฯ เรื่องกําหนดวงเงินฝากและวงเงินสูงสุดตอบัญชีประเภท
เงินฝากออมทรัพยสหกรณอื่น
7.4.4.22 กําหนดประกาศฯ เรื่องกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงิน กูส ามัญ เงิน กูฉุกเฉิน
และเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห
7.3.4.23 กําหนดประกาศฯ เรื่องกําหนดมาตรการสมาชิกที่หลักประกันเงินกูสามัญ
บกพรอง
7.3.4.24 กําหนดประกาศฯ เรื่องเปดโครงการเงิน กูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห
ประจําป 2560 ครั้งที่ 2
7.3.4.25 กําหนดประกาศฯ เรื่องกําหนดหลักเกณฑการกูเงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน
7.3.4.26 กําหนดประกาศฯ เรื่องกําหนดเงื่อนไขการรับเงินฝากออมทรัพยพิเศษ
7.3.4.27 กําหนดประกาศฯ เรื่องกําหนดเงื่อนไขการรับเงินฝากออมทรัพย
7.3.4.28 กํ าหนดประกาศฯ เรื่ องกํ า หนดเงื่อ นไขการรั บ เงิ น ฝากออมทรั พย เ พื่ อ
เงินสงเคราะหฌาปนกิจ
7.3.4.29 กําหนดประกาศฯ เรื่องเปดโครงการเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห
ประจําป 2561 ครั้งที่ 1
7.3.4.30 กําหนดประกาศฯ เรื่องเพิ่มวงเงินใหกูเพื่อชําระหนี้เงินกูยืมสถาบันการเงิน
ภายนอก
7.3.4.31 กําหนดประกาศฯ เรื่องนโยบายดานการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
การปองกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแกการกอการรายและการแพรขยายอาวุธที่มีอานุภาพ
ทําลายลางสูง
7.4 คณะกรรมการบริหารทั่วไป
รว มกันประชุม พิจารณาปรั บ ปรุ งแกไขและกํา หนดหลั กเกณฑเกี่ย วกับ สวั ส ดิการสมาชิ ก
สวัสดิการสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก พิจารณากําหนดการออกบัตรประจําตัวสมาชิกสหกรณและกําหนด
คาตอบแทนที่ปรึกษาของสหกรณ
7.5 คณะกรรมการเงินกู
ในป 2559 คณะกรรมการเงินกู ไดดําเนินงานในเรื่องตาง ๆ สรุปได ดังนี้
7.5.1 ร ว มกั น ประชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ เ งิ น ให กู ส ามั ญ จํ า นวน 1,744 ราย เป น เงิ น
1,741,714,901.00 บาท
7.5.2 รวมกันประชุมพิจารณาอนุมัติเงินใหกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห จํานวน 11 ราย
เปนเงิน 15,298,292.61 บาท
7.6 คณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ
7.6.1 รวมกันประชุมพิจารณาทบทวนและปรับปรุงการดําเนินงานของสหกรณตามแผนกลยุทธ
ประจําป 2560
7.6.2 ไดรับมอบหมายในการพิจารณาจัดตั้งคณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธและรวมกันประชุม
เกี่ยวกับการจัดทําแผนกลยุทธ ประจําป 2561 - 2563
7.6.3 รวมกันประชุมพิจารณาการดําเนินงานของสหกรณ ฯ เปรียบเทียบกับประมาณการ
รายได – รายจาย ประจําป 2560
7.6.4 รวมกันประชุมพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําป 2560
7.6.5 รวมกันประชุมพิจารณาประมาณการรายได – รายจายประจําป 2561
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7.7 คณะกรรมการการลงทุน
ร ว มกัน ประชุ ม พิจารณาหาแนวทาง ในการนําเงิ นไปลงทุน ตามพระราชบั ญญัติ สหกรณ
พ.ศ.2542 และตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ พ.ศ.2558 โดยพิจารณาถึงสภาพคลอง
ความเสี่ ยงของแหล งลงทุน รวมถึงผลตอบแทนที่ไดรั บ และรวมกัน พิจารณาหาแหล งเงิน ทุนของสหกรณ
ทัง้ นี้เพื่อเปนการสํารองสภาพคลองของสหกรณ
7.8 คณะกรรมการวิจัยและพัฒนา
ร ว มกั น ประชุ ม พิ จ ารณาในการจั ด ทํ า คู มื อ การดํ า เนิ น งานศู น ย ป ระสานงาน สอ.นย.
ยกเลิกการออกใบเสร็จรับเงินที่สหกรณเรียกเก็บจากสมาชิกเปนรายเดือน และกําหนดใหสมาชิกตรวจสอบ
ขอมูลสวนบุคคลและเรียกพิมพใบเสร็จรับเงินผานเว็บไซตสหกรณ รวมทั้งศึกษาและทบทวนความเปนไปไดของ
ระบบงาน ATM ที่จะนํามาใชในการใหบริการ
8. คณะผูเยี่ยมชม, ศึกษาและดูงาน
8.1 ตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก นักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน พรอมดวยคณะครู
และเจาหนาที่ จํานวน 65 คน เมื่อ 15 ธ.ค.59
8.2 ตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณออมทรัพย กองการฝกกองเรือยุทธการ จํากัด จํานวน
14 คน เมื่อ 2 ก.พ.60
8.3 ตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณออมทรัพยขาราชการส ว นทองถิ่นเชียงใหม จํ ากัด
จํานวน 26 คน เมื่อ 11 พ.ค.60
8.4 ตอนรับคณะศึกษาดูงานจาก สหกรณออมทรัพยฐานทัพเรือสัตหีบ จํากัด จํานวน 13 คน
เมื่อ 16 พ.ค.60
9. การจัดการอบรมสัมมนาโดยสหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด
9.1 จั ดโครงการอบรมเจ าหนา ที่ส าขาและผู ป ฏิ บัติง านสหกรณป ระจํ าพื้น ที่น อกพื้ น ที่สั ตหี บ
จํานวน 8 คน เมื่อ 21 – 23 พ.ย.59
9.2 จัดโครงการบรรยายสรางความรูสึกเปนเจาของใหเปนไปตามแผนกลยุทธ กิจกรรมสัมมนา
ปลูกฝงความรูสึกเปนเจาของ ในหั วขอเรื่อง “กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานสหกรณ ” จํานวน 179 คน
เมื่อ 22 พ.ย.59
9.3 จั ดโครงการส ง เสริ มหลั กเศรษฐกิจพอเพียง กิจ กรรมปลู กฝ งแนวคิดตามหลั กเศรษฐกิ จ
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 หลักสูตรเพื่อเลื่อนฐานะชั้นพันจาเอก 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 จัดโครงการสงเสริมการออมเนื่องในวันออมแหงชาติ เมื่อ 30 ต.ค.59 โดยมอบเสื้อแจ็คเก็ต
เปนที่ระลึกใหแกสมาชิกทีม่ าฝากเงินกับ สอ.นย.
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10.2 จัดโครงการส ง เสริมการออมเนื่ องในวัน เด็กแห งขาติ เมื่อ 14 ม.ค.60 สํ าหรับสมาชิก
ทีม่ าฝากเงินและนําบุตรมาดวย จะไดรับของที่ระลึกเปนหมอนผาหม
10.3 จัดโครงการสงเสริมการออมเนื่องในวันสหกรณแหงชาติ ประจําป 2560 เมื่อ 24 ก.พ.60
สํ าหรับสมาชิกที่มาฝากเงินจะได รับ หนังสื อ “คํ าพอสอน” ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดํารั ส
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เปนที่ระลึก
11. การจัดกิจกรรมอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จัด ทําโครงการเพื่อชุมชนและสังคม กิจกรรมเกี่ยวกับ สิ่ งแวดลอมและการอนุรักษธ รรมชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี โดยการปลูกตนไมในบริเวณพื้นที่สวนเกษตร กองรอยทหารปนใหญคนหา
เปาหมาย กรมทหารปนใหญ กองพลนาวิกโยธิน จํานวน 80 คน เมื่อ 9 ส.ค.60
12. ผลงานที่ไดรับ
ไดรับโลประกาศเกียรติคุณในฐานะที่เปนสหกรณดีเดนระดับจังหวัด 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 สนั บสนุนทุนการศึกษาบุตรขาราชการที่มีรายไดนอย กองเรือฟเกต 2 เปนเงิน
2,000.00 บาท
14.1.3 รวมบริจาคสนับสนุนสมทบทุนอาหารกลางวันโรงเรียนบานคลองมดแดง สาขาปาคา
จ.กําแพงเพชร เปนเงิน 2,000.00 บาท
14.1.4 ร ว มบริ จาคเงิน สนั บ สนุน กิจกรรมมอบอุป กรณกีฬาให กับ โรงเรียนบ านผาแบน
จ.เลย เปนเงิน 2,000.00 บาท
14.1.5 ร ว มบริ จ าคเงิ น สนั บ สนุ น โครงการปรั บ ปรุ ง อาคารอเนกประสงค โรงเรี ย น
วัดเวฬุวนาราม จ.ชลบุรี เปนเงิน 2,000.00 บาท
14.1.6 รวมบริจาคสนับสนุนอุปกรณการเรียนใหกับโรงเรียนในจังหวัดสระบุรี เปนเงิน
1,500.00 บาท
14.1.7 รวมบริจาคสมทบทุนเพื่อสงเสริมพัฒนาการเด็กเล็กและประถมศึกษา โรงเรียน
บานปาซาง (พิศาลประชานุกูล) จ.ลําพูน เปนเงิน 1,000.00 บาท
14.1.8 รว มบริ จาคเงิน สนับ สนุน โครงการปลู กปาล มน้ํ ามั นเพื่อเด็กเรี ย นดี ประพฤติ ดี
โรงเรียนบานดวด จ.ชุมพร เปนเงิน 1,000.00 บาท
14.2 สหกรณฯ ไดสนับสนุนการกุศลและอื่น 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 ในการเยี่ยมบํารุงขวัญครอบครัว
กําลังพลที่ปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ภาคใตและภาคตะวันออก เปนเงิน 100,000.00 บาท
14.2.3 สนับ สนุนการซอมปรับปรุงเครื่องป มน้ําสระวายน้ําคายพระมหาเจษฎาราชเจา
เปนเงิน 65,000.00 บาท
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14.2.4 จั ดกิจกรรมสิ่ งแวดล อมและการอนุ รักษ ธ รรมชาติ ป ลู กปา เฉลิ มพระเกียรติ 12
สิงหามหาราชินี บริเวณพื้นที่สวนเกษตร รอย.ป.คปม.กรม ป.พล.นย. เปนเงิน 33,450.00 บาท
14.2.5 จั ด ซื้ อ อุ ป กรณ ท างการแพทย (รถเข็ น ผู ป ว ยนอนแบบตั ว เปลยกได ) มอบให
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ กรมแพทยทหารเรือ เปนเงิน 30,000.00 บาท
14.2.6 สนับ สนุนการจัดซื้อโตะหิ น ออนและปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬาเทเบิล เทนนิส 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 เป น เจ า ภาพพิ ธี บํ า เพ็ ญ กุ ศ ลสวดพระอภิ ธ รรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ณ วัดสัตหีบ จ.ชลบุรี เปนเงิน 5,000.00 บาท
14.2.9 สนั บ สนุ น กิ จ กรรม “ทํ า ดี เ พื่ อ พ อ ” ครั้ ง ที่ 2 ของชมรมสหกรณ อ อมทรั พ ย
ภาคตะวันออก เปนเงิน 5,000.00 บาท
14.2.10 รวมบริจาคเงินในการซื้ออาหารและเครื่องดื่ม เพื่อบริการประชาชนที่เขาถวาย
สักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณทองสนามหลวง เปนเงิน
5,000.00 บาท
14.2.11 ร ว มบริ จ าคเงิ น เพื่อ ให ก ารช ว ยเหลื อ สหกรณ ออมทรั พ ย แ ละสมาชิ ก สหกรณ
ที่ประสบอุทกภัย เปนเงิน 4,000.00 บาท
14.2.12 สนับสนุนกิจกรรมการแขงขันแรลลี่การกุศลของสันนิบาตสหกรณจังหวัดชลบุรี
เปนเงิน 3,500.00 บาท
14.2.13 สนับสนุ นบัตรงานเลี้ยงสังสรรคชมรมศิษยเกาโรงเรียนจานาวิกโยธิน เปนเงิน
3,400.00 บาท
14.2.14 สนั บ สนุ น สลากบํ า รุ ง สภากาชาดไทยของสมาคมภริ ย าทหารเรื อ เป น เงิ น
3,000.00 บาท
14.2.15 ร วมบริจาคเงินสมทบทุนชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในจังหวัดภาคใต เปนเงิน
3,000.00 บาท
14.2.16 สนับสนุนซื้อเหรียญกษาปณที่ระลึก 100 ป สหกรณไทย ของกรมสงเสริมสหกรณ
เปนเงิน 3,000.00 บาท
14.2.17 สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมงานวั น สหกรณ แ ห ง ชาติ จั ง หวั ด ชลบุ รี เป น เงิ น
2,500.00 บาท
14.2.18 สนั บ สนุ น การจั ด กิ จ กรรมโครงการทํ า ดี เ พื่ อ พ อ ตามไปสานต อ โรงเรี ย นที่
พอสรางของชมรมผูนําสหกรณชั้นสูง สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย เปนเงิน 2,000.00 บาท
14.2.19 สนับสนุนการแขงขัน ฟุตบอลของชมรมฟุตบอลจูเนียรทุงโปรง สัตหี บ เปนเงิน
2,000.00 บาท
14.2.20 สนับ สนุ นการจัดกิจ กรรมการสร างความดีวิถีส หกรณถ วายเป นพระราชกุศ ล
มอบเงินออมแกมูลนิธิบานครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ เปนเงิน 2,000.00 บาท
14.2.21 ร ว มบริ จ าคเงิ น สนั บ สนุ น การจั ด พิ ธี บํ า เพ็ ญ กุ ศ ลเพื่ อ ถวายเป น พระราชกุ ศ ล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสสวรรคตครบ 15 วัน เปนเงิน 2,000.00 บาท
14.2.22 รวมบริจาคเงินชวยเหลือผูประสบอุทกภัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอื่ น ๆ
เปนเงิน 2,000.00 บาท
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14.2.23 สนับสนุนการจัดกีฬาประเพณีเหลาทหารการเงิน – ธนาคารพื้นที่สัตหีบ เปนเงิน
2,000.00 บาท
14.2.24 สนั บ สนุ น การจั ด การแข ง ขั น กี ฬ าตะกร อ พั น .พ.กรม สน.พล.นย. เป น เงิ น
2,000.00 บาท
14.2.25 สนั บ สนุ น งบประมาณสํ า หรั บ โครงการอาหารกลางวั น มู ล นิ ธิ ค ณะนั ก บุ ญ
คามิลโลแหงประเทศไทย เปนเงิน 1,500.00 บาท
14.2.26 ร ว มบริ จาคเงิน สนับสนุ นชมรมกรีฑาผู สู งอายุโ รงพยาบาลอาภากรฯ เปนเงิน
1,500.00 บาท
14.2.27 รวมบริจาคเงินสนับสนุน โครงการแดนอง “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
สากลเพือ่ คนพิการ เปนเงิน 1,000.00 บาท
14.2.31 ร ว มบริ จ าคเงิ น ช ว ยเหลื อ ผู ป ระสบภั ย น้ํ า ท ว มในจั ง หวั ด สกลนคร และพื้ น ที่
ใกลเคียง เปนเงิน 1,000.00 บาท
14.2.32 รว มบริจาคเงินสนับ สนุ นกิจกรรมความรับผิ ดชอบตอสังคมและองคกร (CSR)
สหกรณออมทรัพยครูเชียงใหม จํากัด เปนเงิน 1,000.00 บาท
14.2.33 สนับสนุนซื้อดอกปอปปในวันทหารผานศึก เปนเงิน 500.00 บาท
14.2.34 สนับสนุนบัตรโบวลงิ่ การกุศล 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 จ า ยเงิ น สงเคราะห ส มาชิ ก ที่ เ สี ย ชี วิ ต จากการปฏิ บั ติ ห น า ที่ จํ า นวน 1 ราย เป น เงิ น
30,000.00 บาท
16. การใช ทุ น สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ ส ง เสริ ม การศึ ก ษาบุ ต รสมาชิ ก จํ า นวน 540 ทุ น เป น เงิ น
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. การใชทุนสวัสดิการเพื่อบําเหน็จสมาชิก จํานวน 221 ราย เปนเงิน 451,900.00 บาท
18. การใชทุนสวัสดิการคารักษาพยาบาลสมาชิก จํานวน 169 ราย เปนเงิน 190,200.00 บาท
19. การใช ทุ น สวั ส ดิ ก ารเพื่ อ รั บ ขวั ญ ทายาทใหม ข องสมาชิ ก จํ า นวน 122 ราย เป น เงิ น
184,500.00 บาท
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20. การใชทุนสวัสดิการกรณีบุคคลในครอบครัว สมาชิกเสียชีวิต จํานวน 197 ราย เปนเงิน
399,700.00 บาท
21. การใชทุนสวัสดิการสําหรับสมาชิกสมทบเสียชีวิต จํานวน 8 ราย เปนเงิน 14,000.00 บาท
22. การใชทุน สวั สดิก ารเงิน เยี่ ยมสมาชิกที่บ าดเจ็ บ จากการปฏิบัติ หนา ที่ใ นเวลาเหตุฉุ ก เฉิ น
จํานวน 1 ราย เปนเงิน 2,000.00 บาท
23. การใชทุน สวัสดิก ารเงิน สงเคราะหเ พื่อการดํ ารงชีพแกสมาชิกที่ทุพพลภาพถาวรสิ้น เชิง
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 เพื่อให
เกิดประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุดกับสมาชิก ซึ่งสรุปผลการปฏิบัติไดดังนี้
กลยุทธ

ผลการปฏิบัติงาน

1. ดานการเงิน
1.1 การสรางรายได
1.2 การควบคุมคาใชจาย
1.3 การเพิ่มเงินทุนดําเนินงานใหเพียงพอ
1.4 การปรับโครงสรางทางการเงิน
2. ดานสมาชิก
2.1 การสงเสริมการออมผานขบวนการสหกรณ
2.2 การใหบริการทางการเงินที่หลากหลาย
2.3 การสงเสริมใหสมาชิกและครอบครัวดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
2.4 การจัดสวัสดิการใหกับสมาชิกและครอบครัวใหเพียงพอ
2.5 การสงเสริมและสนับสนุนชวยเหลือกิจกรรมของชุมชน, สังคมและการอนุรักษ
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.6 การรักษาและเพิ่มจํานวนสมาชิก
3. ดานกระบวนการภายใน
3.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
3.2 การปรับโครงสรางการดําเนินงาน
3.3 การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
3.4 การสรางแรงจูงใจใหแกเจาหนาที่และสวัสดิการของเจาหนาที่
4. ดานการเรียนรูและพัฒนา
4.1 การพัฒนาบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
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
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รายการ

12,132

ป 2560

37,046,561.15

44,236,307.08

49,653,584.78
0.00

436,328,634.79

10 ทุนดําเนินงาน
193,965,662.53
74,636,360.53
119,329,302.00

11 รายได

12 คาใชจาย

13 กําไรสุทธิประจําป

155,750,469.20 181,443,727.69 201,687,223.43 219,166,460.42 229,914,759.74

116,250,763.92 134,044,385.32 138,821,091.05 146,125,002.52 156,880,849.75

272,001,233.12 315,488,113.01 340,508,314.48 365,291,462.94 386,795,609.49

10,748,299.32

10,755,847.23

21,504,146.55

410,024,805.45

9 เงินใหกูคงเหลืออยูในมือสมาชิกสิ้นป 3,217,502,549.61 3,883,162,865.37 4,223,702,171.30 4,475,541,521.26 4,787,178,561.41 5,197,203,366.86
3,489,559,878.83 4,069,583,186.41 4,555,908,626.06 4,854,011,750.01 5,419,331,112.97 5,855,659,747.76

128,241,718.95

213,937,748.56

0.00

220,095,055.04

5,417,277.70

44,523,888.25

153,869,040.00

19

เพิม่ (ลด)
เปรียบเทียบ
ป 2560 กับป 2559

870,785,051.30 1,047,607,095.33 1,164,636,846.09 1,487,485,389.05 1,615,727,108.00

1,303,912,862.84

0.00

8 เงินชําระคืนเงินกูระหวางป

705,520,000.00 418,209,150.00 108,960,000.00

2,352,439,381.89 1,536,445,367.06 1,389,346,853.16 1,419,700,344.63 1,805,697,048.09 2,019,634,796.65

693,600,000.00

1,619,731,924.88 1,990,573,774.37 2,539,211,698.20 2,905,666,841.70 3,342,862,592.50 3,562,957,647.54

30,205,488.89

7 เงินใหกูแกสมาชิกระหวางป

6 เงินกูยืมจากภายนอก

5 เงินรับฝาก

24,119,137.19

145,957,363.51 183,406,976.43 227,038,726.27 275,056,728.55 319,580,616.80

19,839,182.40

12,113

ป 2559

4 ทุนสะสมตามขอบังคับ

12,013

ป 2558

120,441,213.72

11,847

ป 2557

3 ทุนสํารอง

11,550

ป 2556

911,098,730.00 1,041,414,990.00 1,195,492,620.00 1,365,765,540.00 1,529,086,990.00 1,682,956,030.00

11,175

ป 2555

2 ทุนเรือนหุนที่ชําระแลว

1 จํานวนสมาชิก (คน)

ลําดับ

ผลการดําเนินงานของ สอ.นย. ในรอบ 6 ป

สอ.นย.เปดดําเนินการเมื่อ 11 ม.ค.38 เปนตนมาถึงปจจุบัน รวมระยะเวลาได 22 ป ตามขอบังคับ
สอ.นย. ได กํ า หนดประเภทเงิ น กู แ ก ส มาชิ ก 3 ประเภทคื อ เงิ น กู เ พื่ อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น เงิ น กู ส ามั ญ และ
เงิ น กู พิเ ศษ แตใ นช ว งแรกเริ่ ม ดํา เนิ น การนั้ น สอ.นย.เป ดบริ ก ารเงิ น กู แ กส มาชิก เพี ยง 2 ประเภท คื อ เงิ น กู
เพื่อเหตุฉุกเฉิน และเงินกูสามัญ
ตอมา สอ.นย.มีผลการดําเนินงานที่ดี มีความมั่น คงขึ้นตามลําดับ คณะกรรมการดําเนิน การ จึง มี
แนวคิดริเริ่มที่จะสงเสริมใหสมาชิกมีที่อยูอาศัยเปนของตัวเอง เพื่อความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกที่
ดีขึ้น โดยไดบรรจุโครงการไวในแผนกลยุทธ ประจําป 2552 – 2554 และไดเริ่มศึกษาความเปนไปไดรวมถึงการ
เตรียมการในดานตาง ๆ และเมื่อ 28 ก.ย.2554 ที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ สอ.นย. ครั้งที่ 2/2554 ไดมี
มติ ใ ห เ ป ด โครงการให กู พิ เ ศษเพื่ อ การเคหะสงเคราะห แ ก ส มาชิ ก โ ดยกํ า หนดเป ด โครงการ ตั้ ง แต
1 เม.ย.54 ถึง 30 ก.ย.54 ใหบริการเฉพาะในพื้นที่ อ.สัตหีบ และไดขยายระยะเวลาโครงการตอเนื่องเรื่อยมาพรอม
กั บ ขยายพื้ น ที่ ใ ห บ ริ ก ารจนถึ ง ป จ จุ บั น มี พื้ น ที่ ใ ห บ ริ ก ารรวม 3 จั ง หวั ด ได แ ก จ.ชลบุ รี , จ.ระยอง และ
จ.จันทบุรี โดยมีรายละเอียดการใหกูดังนี้
หลักเกณฑโดยทั่วไป
1. เปนสมาชิกติดตอกันไมนอยกวา 1 ป
2. ถือหุนไมนอยกวารอยละ 10 ของวงเงินที่ขอกู และไมนอยกวา 50,000.00 บาท (กรณีถือหุนไมถึง
เกณฑ สามารถซื้อหุนเพิ่มไดตามจํานวนที่ขาด)
3. สมาชิ ก อาจเป น ลู ก หนี้ เ งิ น กู พิ เ ศษเพื่ อ การเคหะสงเคราะห และเงิ น กู ป ระเภทอื่ น ได ต ามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร
วัตถุประสงคแหงการกู
1. เพื่อซื้อที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
2. เพื่อไถถอนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง จากสถาบันการเงิน
วงเงินใหกูและการผอนชําระเงินกู
1. วงเงินใหกูสูงสุด 3 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 กรณีซื้อ กูไดไมเกินรอยละ 90 ของราคาประเมิน หรือราคาซื้อขายแลวแตอยางใดจะต่ํากวา
1.2 กรณีไถถอน กูไดตามจํานวนคางชําระกับสถาบันการเงินเดิม แตไมเกินรอยละ 90 ของราคา
ประเมินหลักทรัพย
2. จํานวนงวดผอนชําระไมเกิน 360 งวด และผอนไมเกินอายุ 70 ปบริบูรณ
3. ผอนชําระเปนเงินตนและดอกเบี้ยรวมกันเทากันทุกเดือน เวนแตงวดสุดทาย (คงยอด)
4. ในการคิดสิทธิการกู เมื่อหักคาใชจายแลวตองมีเงินคงเหลือไมนอยกวารอยละ 30 ของเงินไดรายเดือน
หรือตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู
ปจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะหอยูที่รอยละ 5.75 ตอป
คาใชจายในการกู
1. คาธรรมเนียมการตรวจหลักประกัน 200.00 บาท
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2. คาประเมินหลักประกัน ตามประกาศ สอ.นย.หรือตามที่บ ริ ษัทประเมินฯ เรียกเก็บ (ปจจุบั น
3,000.00 บาท)
3. คา พาหนะ/คา น้ํ ามัน เชื้อ เพลิ ง การตรวจหลั กประกัน และจดทะเบี ย นสิ ทธิ และนิ ติกรรมตาม
ประกาศ สอ.นย. (คิดตามระยะทาง)
4. คาประกันภัยสิ่งปลูกสราง
5. คาใชจายอื่น เชน คาธรรมเนียมการโอน คาภาษีธุรกิจเฉพาะหรือคาอากร ภาษีเงินไดหัก ณ ที่จายให
เปนไปตามที่สมาชิกตกลงกับผูขาย
เงื่อนไขอื่น
1. กรณีสมาชิกผูกูชําระหนี้เงินกูกอนกําหนด 36 งวด ตองเสียคาธรรมเนียมรอยละ 2 ของจํานวนเงิน
ที่ชําระคืนไมรวมดอกเบี้ย
2. สมาชิกตองทําประกันภัยสิ่งปลูกสรางตลอดอายุสัญญา โดยสหกรณเปนผูรับผลประโยชน ทั้งนี้
จํานวนเงินเอาประกัน และเงื่อนไขการชําระเงินใหเปนไปตามที่สหกรณหรือบริษัทวินาศภัยกําหนด
สิทธิประโยชน
1. สิทธินําดอกเบี้ยเงินกูไ ปขอลดหยอนภาษีเงินไดประจําป
2. สิทธิเบิกคาเชาซื้อ (กรณีผูมีสิทธิเบิกคาเชาบาน)
3. สิทธิไมตองเสียคาธรรมเนียมการจดจํานอง ณ สํานักงานที่ดิน รอยละ 1
4. สมาชิกไดรับเงินเฉลี่ยคืนตอนสิ้นป
ผลการดําเนินงาน
จากการดําเนินงานจนถึงปจจุบัน มีสมาชิกใหความสนใจใชบริการ เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห
ทั้ ง หมด 109 ราย เป น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 112,958,192.22 บาท หลั ก ทรั พ ย ตั้ ง อยู ใ นพื้ น ที่ จ.ชลบุ รี 102 ราย และ
จ.ระยอง 7 ราย ในจํานวนนี้มีสมาชิกทําการไถถอนไปแลวจํานวน 4 ราย ซึ่งจนถึงปจจุบันมีสมาชิกที่ใชบริการ
เงินกูพิเศษเพือ่ การเคหะสงเคราะหอยูทั้งสิ้น 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 สําหรับปทางบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
ซึ่งขาพเจาและคณะไดทําการตรวจสอบกิจการและรายงานผลตอคณะกรรมการดําเนินการเปนประจําทุกเดือนที่
เขาตรวจสอบแลว จึงขอเสนอผลการตรวจสอบประจําปโดยสรุปดังนี้
1. วัตถุประสงคของการตรวจสอบ
1.1 เพื่อตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ
1.2 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบัญชีและการควบคุมการเงิน
1.3 เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานอื่น ๆ ของสหกรณ
2. ขอบเขตการตรวจสอบ
2.1 ตรวจสอบความถูกตองของการบันทึกบัญชีตามเอกสารหลักฐาน
2.2 ตรวจสอบการควบคุมการเงินตามระเบียบและขอกําหนดของสหกรณ
2.3 ตรวจสอบการดําเนินงานตามวัตถุประสงค ขอบังคับ ระเบียบ และมติของที่ประชุม
2.4 ตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณที่
กําหนดไว
3. ผลการตรวจสอบ
3.1 ผลการดําเนินงาน
3.1.1 สหกรณมีสมาชิกยกมาตนป 12,113 คน เพิ่มระหวางป 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 เพื่อขึ้นระหวางป
จํานวน 436,328,634.79 บาท วันสิ้นปมีทุนดําเนินงาน จํานวน 5,855,659,747.76 บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน
รอยละ 8.05
3.1.3 การดําเนินงานในรอบหนึ่งปมีรายไดทั้งสิ้น 386,795,609.49 บาท มีคาใชจายรวม
156,880,849.75 บาท มีกําไรสุทธิประจําป 229,914,759.74 บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 10,748,299.32 บาท หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ 4.90
3.2 ดานการบริหารงานทั่วไป
การจัดโครงสรางองคกรและการแบงแยกหนาที่เปนไปโดยเหมาะสม มีการกําหนดระเบียบ
ตาง ๆ ขึ้นถือใช เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ครบถวน เหมาะสมกับปริมาณธุรกิจของสหกรณ การปฏิบัติงาน
เปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ และมติที่ประชุมของคณะกรรมการ
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3.3 ดานบัญชี
ระบบบัญชีที่สหกรณถือใชเปนไปตามแบบที่ทางราชการกําหนด การจัดทําบัญชีเรียบรอย
เปนปจจุบัน มีเอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชีครบถวน
สหกรณไดนําระบบบัญชีคอมพิวเตอรมาใชในการปฏิบัติงานอยางเปนระบบ มีการจัดทํา
บัญชี ทะเบียน รายงานทางการเงิน และรายงานอื่นไดอยางถูกตองครบถวน สามารถนําขอมูลไปใชในการ
บริหารงานของฝายบริหารไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
3.4 ดานการเงิน
ณ วันสิ้นป สหกรณมีเงินสดและเงินฝากธนาคารคงเหลือ จํานวน 123,136,275.62 บาท
และเงินฝากสหกรณอื่น จํานวน 230,023,997.31 บาท การรับ – จาย และเก็บรักษาเงินสดเปนไปตามระเบียบ
ที่สหกรณกําหนด
สหกรณมีการควบคุมการใชจายเงิน เปนไปตามแผนงานและงบประมาณที่กําหนด และรายจาย
ของสหกรณไดจายไปเพื่อกิจการของสหกรณ
กรณีเงินฝากสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด ซึ่งอยูระหวางการปฏิบัติตามแผนฟนฟู
กิจการของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด ฉบับที่ศาลลมละลายกลางมีคําสั่งเห็นชอบ ซึ่งกําหนดให
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด ชําระเงินตนคืนทุกครึ่งป 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
เพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน 210,199,845.00 บาท การจายเงินกูใหแกสมาชิกแตละรายมีหลักฐานสัญญาการ
เปนหนี้และหนังสือสัญญาการค้ําประกันครบถวน
มีรายไดจากดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู จํานวน 364,435,976.49 บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน
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
– ลูกหนี้เงินใหกูเพื่อการเคหะ 2,991 สัญญา เปนเงิน 92,186,163.13 บาท
– ลูกหนี้อื่น
1 สัญญา เปนเงิน
109,356.25 บาท
โดยลูกหนี้เงินใหกูคงเหลือ ณ วันสิ้นปของสหกรณสวนหนึ่ง เปนลูกหนี้ที่ไมกอใหเกิด
รายไดและถูกศาลสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด สหกรณไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวเต็มจํานวน แยกเปน คาเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้เงินใหกู จํานวน 5,159,272.83 บาท และคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ
จํานวน 79,226.00 บาท การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดังกลาวเปนไปตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนด
และครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
3.6 ดานเงินลงทุน
ระหวางป สหกรณนําเงินไปลงทุนในหุนกู จํานวน 92,000,000.00 บาท การลงทุน
ดังกลาวเปนไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 62 และประการคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ
แหงชาติ เรื่อง ขอกําหนดการฝาก หรือการลงทุนอยางอื่นของสหกรณ
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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
สหกรณไดรับอนุมัติวงเงินกูยืมหรือค้ําประกัน ประจําป 2560 จํานวน 1,804,000,000.00
บาท ระหวางปสหกรณจัดหาแหลงเงินทุนจากภายนอกโดย ออกตั๋วสัญญาใชเงิน จํานวน 375,250,000.00 บาท
ณ วันสิ้นป ไมมียอดเงินกูยืมคงเหลือ
3.8 ดานเงินรับฝาก
สหกรณมีเงินรับฝากคงเหลือ ยกมาตนป จํานวน 3,342,862,592.50 บาท รับฝากเงินเพิ่ม
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 เพิ่มขึ้นจาก
ปกอน จํานวน 220,095,055.04 บาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 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 เพิ่มขึ้นจากปกอน จํานวน 153,869,040.00 บาท หรือเพิ่มขึ้น รอยละ 10.06
3.10 ทุนสํารองและทุนสะสมตาง ๆ
ทุนสํารอง ณ วันสิ้นป สหกรณมีทุนสํารองคงเหลือยกมา จํานวน 275,056,728.55 บาท
จัดสรรและโอนเพิ่มระหวางป 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
การใช จ า ยเงิ น ทุ น สะสมในระหว า งป เป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค แ ห ง ทุ น และระเบี ย บ
ที่สหกรณกําหนด
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
(นางสาวศิริวรรณ กัญญาคํา)
ประธานผูตรวจสอบกิจการ
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หนังสือรับรองของสหกรณ
เรียน ผูสอบบัญชี สหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด
หนั ง สื อ รั บ รองฉบั บ นี้ ใ ห ไ ว เ พื่ อ ประโยชน ข องท า นในการตรวจสอบงบการเงิ น ของ สหกรณ
ออมทรั พ ย น าวิ ก โยธิ น จํ า กั ด สํ า หรั บ ป สิ้ น สุ ด วั น ที่ 30 กั น ยายน 2560 เพื่ อ แสดงความเห็ น ว า
งบการเงิน ดังกล าวแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 และผลการดําเนินงาน สํ าหรับ
ปสิ้นสุดวันเดียวกันของสหกรณออมทรัพย นาวิกโยธิน จํากัด โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
ระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณกําหนดหรือไม
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการจัดใหมีการจัดการที่มีประสิทธิผล เพื่อใหการดําเนินงานของสหกรณ
เปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
ขาพเจาขอรับรองรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินที่ทานตรวจสอบตามที่ขาพเจาทราบ และคิดวา
ควรจะเปนดังตอไปนี้
1. งบการเงินไมมีการแสดงขอมูล ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ซึ่งรวมถึงการละเวน
การแสดงรายการและขอมูลตาง ๆ
2. ขาพเจาไดจัดเอกสารหลักฐานและขอมูลดังตอไปนี้ใหทานตรวจสอบครบถวนแลว คือ
2.1 บันทึกทางการบัญชี เอกสารหลักฐานประกอบรายการบัญชี และขอมู ลอื่น ที่เกี่ยวของ
ทั้งหมด
2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการและรายงานการประชุมใหญ
3. ไมมีรายการผิดปกติที่เกี่ยวของกับการกระทําของคณะกรรมการดําเนินการหรือเจาหนาที่ของ
สหกรณผูซึ่งมีหนาที่สําคัญเกี่ยวกับระบบบัญชี และระบบการควบคุมภายใน หรือรายการผิดปกติที่มีผลกระทบ
อยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิน
4. สหกรณไดปฏิบั ติตามเงื่อนไขของสัญญาทั้งหมด ซึ่งหากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยาง
มีสาระสําคัญตองบการเงิน นอกจากนีส้ หกรณไดปฏิบัติตามระเบียบและขอกําหนดของหนวยงานราชการหรือ
หนวยงานที่กํากับดูแล ซึง่ หากไมปฏิบัติตามอาจมีผลกระทบอยางมีสาระสําคัญตองบการเงิน
5. สหกรณฯ ไมไดรับหนังสือแจงจากหนวยราชการอันมีผลตองบการเงิน เพราะมิไดปฏิบัติตาม
กฎหมายหรือขอบังคับ ซึ่งรวมถึงการถูกเรียกชดเชย หรือถูกประเมินภาษีอากร หรือมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
ในภายหนา ซึ่งควรจะไดนํามาพิจารณาเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือใชเปนหลักเกณฑในการ
ตั้งสํารองคาเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
6. รายการหรือขอมูลดังตอไปนี้มีการบันทึกหรือเปดเผยไวอยางเพียงพอและเหมาะสมในงบการเงิน
6.1 รายการธุรกิจที่มีกับสาขาของสหกรณหรือบุคคลอื่น
6.2 ขอตกลงกับสถาบันการเงินเกี่ยวกับภาระผูกพันเงินฝาก หรือขอจํากัดการใชเงินกู
6.3 สินทรัพยที่ใชเปนหลักประกัน
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7. สหกรณมีกรรมสิทธิ์ในสินทรัพยทั้งหมดอยางถูกตองตามกฎหมาย และไมมีภาระผูกพัน หรือ
ขอผูกมัดใด ๆ ในสินทรัพยสหกรณ เวนแตที่ไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
8. สหกรณไดบันทึกหรือเปดเผยรายการหนี้สินทั้งหมดของสหกรณ ทั้งที่เกิดขึ้นแลวและอาจเกิดขึ้น
ในภายหนาไวอยางเหมาะสม รวมทั้งไดมีการเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เกี่ยวกับหลักประกัน
ทั้งหมดที่สหกรณใหแกบุคคลที่สาม นอกจากนีส้ หกรณไมมีคดีฟองรองอื่นและไมมีคดีที่คาดวาจะเกิดขึ้น
9. นอกจากเรื่องที่อธิบายไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว ไมมีเหตุการณใดเกิดขึ้น หรือ
ไมปรากฏขอเท็จจริงใดที่มีผลกระทบตองบการเงินอยางมีสาระสําคัญ ซึ่งตองนํามาปรับปรุงงบการเงิน หรือ
เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินอีก
ขอแสดงความนับถือ
พลเรือตรี
(อาคม แตงออน)
ประธานกรรมการดํ
ธานกรรมการ าเนินการ
นาวาเอก
พรหมคีรี)
((วิวิชชา พรห
ผูจัดการ
วันที่ 30 ตุลาคม 2560
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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
เหมาะสมเพื่อใชเปนเกณฑในการแสดงความเห็นของขาพเจา
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ
เรื่ องสํ าคัญในการตรวจสอบ คือเรื่ องตาง ๆ ที่มีนั ยสํ าคัญที่สุ ดตามดุล ยพินิจเยี่ ยงผู ประกอบ
วิชาชีพของขาพเจาในการตรวจสอบงบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน ขาพเจาไดนําเรื่องเหลานี้มาพิจารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขาพเจา ทั้งนี้ขาพเจาไมไดแสดง
ความเห็นแยกตางหากสําหรับเรื่องเหลานี้
เรื่องสําคัญในการตรวจสอบ พรอมวิธีการตรวจสอบแตละเรื่องมีดังตอไปนี้
ตามที่ แ สดงในงบกํ า ไรขาดทุ น สหกรณ มี ร ายได จ ากเงิ น ให กู ยื ม ในป 2560 จํ า นวน
364,435,976.49 บาท คิดเปนรอยละ 94.24 ของรายไดดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน ซึ่งเปนเรื่อง
สําคัญ ในการตรวจสอบเนื่ องจากรายไดดังกล าวเกิดจากสั ญญาเงิน ให กูยืมแตล ะประเภท ซึ่งมีเงื่อนไขการ
คํานวณดอกเบี้ยในอัตราที่แตกตางกัน
ขาพเจ าไดตรวจสอบโดยการประเมินและสุ มทดสอบระบบการควบคุมภายในของสหกรณที่
เกี่ยวของกับการรับรูรายไดดอกเบี้ยเงินใหกู และระบบการควบคุมภายในดานสารสนเทศที่เกี่ยวของกับคํานวณ
ดอกเบี้ยเงินใหกู นอกจากนี้ขาพเจาไดสุมตรวจสัญญาเงินใหกูวามีการรับรูรายไดดอกเบี้ยเงินใหกูเปนไปตาม
เงื่อนไขในสัญญา และสอดคลองกับนโยบายการบัญชีที่สหกรณใช และตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ
กําหนด รวมทั้งขาพเจาไดทําการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลบัญชีรายไดและสุมตรวจสอบรายการปรับปรุงที่
สําคัญ
ขอมูลและเหตุการณที่เนน
ขาพเจาขอให สังเกตงบแสดงฐานะการเงิน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5 เงินฝาก
สหกรณ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย นคลองจั่ น จํ า กั ด จํ า นวน 44,564.58 บาท สหกรณ เ ครดิ ต ยู เ นี่ ย นคลองจั่ น จํ า กั ด
อยูระหวางปฏิบัติตามแผนฟนฟูกิจการของสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด ฉบับที่ศาลลมละลายกลางมี
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คําสั่งเห็นชอบดวย ซึ่งกําหนดใหสหกรณเครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด ชําระหนี้เงินตนคืนทุกครึ่งป เปนเวลา
26 ป (ป 2559 – 2584) โดยไมมีดอกเบี้ย
ทั้งนี้ ความเห็นของขาพเจาตองบการเงินของสหกรณไมไดมีเงื่อนไขในเรื่องที่ขาพเจาขอใหสังเกต
ขางตน
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดําเนินการสหกรณตองบการเงิน
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณมีหนาที่รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหลานี้
โดยถู ก ต อ งตามที่ ค วรตามระเบี ย บนายทะเบี ย นสหกรณ และรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ภายในที่
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณพิจารณาวาจําเปนเพื่อใหสามารถจัดทํางบการเงินที่ปราศจากการแสดงขอมูล
ที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด
ในการจัดทํางบการเงิน คณะกรรมการดําเนินการสหกรณรับผิดขอบในการประเมินความสามารถ
ของสหกรณในการดําเนิ นงานตอเนื่อง การเปดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องในกรณีที่มีเรื่อง
ดังกลาวและการใชเกณฑการบัญชีสําหรับการดําเนินงานตอเนื่องเวนแตคณะกรรมการดําเนินการสหกรณมี
ความตั้งใจที่จะเลิกสหกรณหรือหยุดดําเนินงานหรือไมสามารถดําเนินงานตอเนื่องตอไปได
ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชีตอการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของขาพเจามีวัตถุประสงคเพื่อใหได ความเชื่อมั่นอยางสมเหตุสมผลวางบการเงิน
โดยรวมปราศจากการแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข อ ผิ ด พลาดและเสนอรายงานของผู ส อบบั ญ ชี ซึ่ ง รวมความเห็ น ของข า พเจ า อยู ด ว ย ความเชื่ อ มั่ น อย า ง
สมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแตไมไดเปนการรับประกันวาการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐาน
การสอบบั ญ ชี แ ละระเบี ย บนายทะเบี ย นสหกรณ จ ะสามารถตรวจพบข อ มู ล ที่ ขั ด ต อ ข อ เท็ จ จริ ง อั น เป น
สาระสําคัญที่มีอยูไดเสมอไป ขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรื อขอผิ ดพลาดและถือวามี
สาระสําคัญเมื่อคาดการณไดอยางสมเหตุสมผลวารายการที่ขัดตอขอเท็จจริงแตละรายการหรือทุกรายการ
รวมกันจะมีผลตอการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผูใชงบการเงินจากการใชงบการเงินเหลานี้
ในการตรวจสอบของขาพเจ าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและระเบียบนายทะเบียนสหกรณ
ขาพเจาไดใชดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผูประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ
ขาพเจารวมถึง
ระบุ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งจากการแสดงข อ มู ล ที่ ขั ด ต อ ข อ เท็ จ จริ ง อั น เป น สาระสํ า คั ญ ใน
งบการเงิน ไมวาจะเกิดจากการทุจริตหรือขอผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อ
ตอบสนองตอความเสี่ยงเหลานั้ น และไดหลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเปนเกณฑใน
การแสดงความเห็นของขาพเจา ความเสี่ยงที่ไมพบขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนผลมาจาก
การทุจริตจะสูงกวาความเสี่ยงที่เกิดจากขอผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรูรวมคิด การปลอม
แปลงเอกสารหลั ก ฐานการตั้ง ใจละเวนการแสดงขอ มูล การแสดงขอ มูล ที่ไ มตรงตามข อเท็จ จริงหรื อการ
แทรกแซงการควบคุมภายใน
- ทําความเขาใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงคในการแสดงความเห็นตอความมีประสิทธิผลของ
การควบคุมภายในของสหกรณ
- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่คณะกรรมการดําเนินการสหกรณใชและความ
สมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเป ดเผยขอมูล ที่เกี่ยวของซึ่งจั ดทําขึ้นโดยคณะกรรมการ
ดําเนินการสหกรณ
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- สรุปเกี่ย วกับความเหมาะสมของการใชเกณฑการบัญชีสํ าหรับการดําเนิ นงานตอเนื่ องของ
คณะกรรมการดําเนินการสหกรณ และจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ไดรับวา มีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญที่
เกี่ยวกับเหตุการณหรือสถานการณที่อาจเปนเหตุใหเกิดขอสงสัยอยางมีนัยสําคัญตอความสามารถของสหกรณ
ในการดําเนินงานตอเนื่องหรือไม ถาขาพเจาไดขอสรุปวามีความไมแนนอนที่มีสาระสําคัญ ขาพเจาตองให
ขอสังเกตไวในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจาถึงการเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของในงบการเงิน หรือถาการ
เปดเผยดังกลาวไมเพียงพอ ความเห็นของขาพเจาจะเปลี่ยนแปลงไป ขอสรุปของขาพเจาขึ้นอยูกับหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ไดรับจนถึงวันที่ในรายงานของผูสอบบัญชีของขาพเจา อยางไรก็ตาม เหตุการณหรือสถานการณใน
อนาคตอาจเปนเหตุใหสหกรณตองหยุดการดําเนินงานตอเนื่องได
- ประเมินการนําเสนอ โครงสรางและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปดเผยขอมูลที่
เกี่ยวของตลอดจนประเมินวางบการเงินแสดงรายการและเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยถูกตองตามที่ควรหรือไม
ขาพเจาไดสื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณเกี่ยวกับขอบเขตและชวงเวลาของการ
ตรวจสอบตามที่ไดวางแผนไว ประเด็นที่มีนัยสําคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงขอบกพรองที่มีนัยสําคัญใน
ระบบการควบคุมภายในซึ่งขาพเจาไดพบในระหวางการตรวจสอบของขาพเจา
จากเรื่องทั้งหลายที่สื่อสารกับคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ ขาพเจาไดพิจารณาเรื่องตาง ๆ ที่
มีนัยสําคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินในงวดปจจุบันและกําหนดเปนเรื่องสําคัญในการตรวจสอบ ขาพเจา
ไดอธิบายเรื่องเหลานี้ไวในรายงานของผูสอบบัญชี เวนแตกฎหมายหรือขอบังคับหามไมใหเปดเผยเรื่องดังกลาว
ตอสาธารณะหรือในสถานการณที่ยากที่จะเกิ ดขึ้น 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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สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิ กโยธิ น จํากัด

-

งบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วันที 30 กันยายน 2560
หมายเหตุ
สิ นทรัพย์

บาท
ปี 2560

ปี 2559

สิ นทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร

3

123,136,275.62

141,486,399.48

เงินฝากสหกรณ์อนื

4

230,023,997.31

287,023,592.02

เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจัน จํากัด ระยะสัน

5

3,468.74

3,468.74

5

(3,468.74)

(3,468.74)

เงินลงทุนระยะสัน

6

20,000,000.00

0.00

เงินให้กยู้ มื ระยะสัน - สุทธิ

7

461,423,592.86

418,125,229.44

ดอกเบียเงินให้กคู้ า้ งรับ - สุทธิ

8

123,757.00

141,030.00

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน

9

20,020,681.86

18,595,053.46

854,728,304.65

865,371,304.40

5

41,095.84

44,564.58

5

(41,095.84)

(44,564.58)

เงินลงทุนระยะยาว

6

265,826,000.00

173,826,000.00

เงินให้กยู้ มื ระยะยาว

7

4,730,729,857.42

4,375,163,242.77

769,369.44

953,828.75

3,606,216.25

4,016,737.05

5,000,931,443.11

4,553,959,808.57

5,855,659,747.76

5,419,331,112.97

หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ

รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจัน จํากัด ระยะยาว
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ

เครืองใช้สาํ นักงาน - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
รวมสิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสิ นทรัพย์
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10

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิ กโยธิ น จํากัด
งบแสดงฐานะการเงิ น
ณ วันที 30 กันยายน 2560
บาท

หมายเหตุ
หนี สิ นและทุนของสหกรณ์

ปี 2560

ปี 2559

หนี สิ นหมุนเวียน
เงินรับฝาก

12

3,562,957,647.54

3,342,862,592.50

หนีสินหมุนเวียนอืน

13

2,119,950.88

1,983,172.66

3,565,077,598.42

3,344,845,765.16

8,477,158.02

6,938,861.76

8,477,158.02

6,938,861.76

3,573,554,756.44

3,351,784,626.92

1,682,956,030.00

1,529,086,990.00

319,580,616.80

275,056,728.55

49,653,584.78

44,236,307.08

229,914,759.74

219,166,460.42

2,282,104,991.32

2,067,546,486.05

5,855,659,747.76

5,419,331,112.97

รวมหนี สิ นหมุนเวียน
หนี สิ นไม่หมุนเวียน
หนีสินไม่หมุนเวียนอืน

14

รวมหนี สิ นไม่หมุนเวียน
รวมหนี สิ น
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุน้ (มูลค่าหุน้ ละ 10 บาท)
หุน้ ทีชําระเต็มมูลค่าแล้ว
ทุนสํารอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอืน ๆ

16

กําไรสุทธิประจําปี
รวมทุนของสหกรณ์
รวมหนี สิ นและทุนของสหกรณ์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
พลเรือตรี
(อาคม แตงอ่อน)

ประธานกรรมการดําเนินการ
พลเรือตรี
(กิตติคุณ

นาคสุก)

เลขานุ การ
วันที 30 ตุลาคม 2560
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สหกรณ์ ออมทรัพย์นาวิ กโยธิ น จํากัด
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สิ นสุดวันที 30 กันยายน 2560
ปี 2560

ปี 2559

บาท

%

บาท

%

ดอกเบียรับเงินให้กู้
ดอกเบียรับเงินฝาก
ผลตอบแทนจากเงินลงทุน
รวมรายได้ดอกเบียและผลตอบแทนจากเงิ นลงทุน
ค่าใช้จ่ายดอกเบียและเงิ นลงทุน

364,435,976.49
11,959,834.95
10,327,864.29
386,723,675.73

94.24
3.09
2.67
100.00

347,897,479.02
10,409,414.05
6,873,561.25
365,180,454.32

95.27
2.85
1.88
100.00

ดอกเบียจ่ายเงินรับฝาก
ดอกเบียจ่ายเงินกูย้ มื ระยะสัน
ดอกเบียจ่ายเงินกูย้ มื ระยะยาว
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบียและเงิ นลงทุน
หัก หนี สงสัยจะสูญและหนี สูญ
ลูกหนีเงินให้กสู้ งสัยจะสูญ
ดอกเบียเงินให้กคู้ า้ งรับสงสัยจะสูญ
เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจัน จํากัด สงสัยจะสูญ
รวมหนี สงสัยจะสูญและหนี สูญ
รวมรายได้ดอกเบียและผลตอบแทนจากเงิ นลงทุนสุทธิ
บวก รายได้อืน

133,313,215.31
2,076,832.22
0.00
135,390,047.53

34.47
0.54
0.00
35.01

130,085,199.06
732,410.52
284,582.03
131,102,191.61

35.62
0.20
0.08
35.90

5,152,066.83
79,226.00
(3,468.74)
5,227,824.09
246,105,804.11

1.33
0.02
0.00
1.35
63.64

7,206.00
0.00
48,033.32
55,239.32
234,023,023.39

0.00
0.00
0.01
0.01
64.09

13,500.00
15,600.00
4,900.00
26,183.76
0.00
10,700.00
50.00
0.00
1,000.00
71,933.76

0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01

19,200.00
14,310.00
4,000.00
54,818.00
9,621.89
6,000.00
2,850.00
198.00
0.00
110,997.89

0.01
0.00
0.00
0.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.03

5,879,490.00
1,033,140.00
490,478.25

1.52
0.27
0.13

5,390,280.00
1,026,740.00
395,143.75

1.48
0.28
0.11

รายได้ดอกเบียและผลตอบแทนจากเงิ นลงทุน

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ค่าธรรมเนียมทําบัตรสมาชิกใหม่
ค่าธรรมเนียมทําสมุดเงินฝากใหม่ (กรณีสญ
ู หาย)
ค่าธรรมเนียมถอนเงินรับฝากเกิน 1 ครัง (ต่อเดือน)
ค่าธรรมเนียมการชําระหนีก่อนครบกําหนด
ค่าธรรมเนียมการขอกูเ้ งินเพือการเคหะฯ
ค่าธรรมเนียมการทําบัตรสนามยิงปืน นย.
รายได้จากการจําหน่ ายสินทรัพย์
รายได้ค่าเช่าอาคารสวัสดิการ สอ.นย.
รวมรายได้อืน
หัก ค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นงาน
ค่าใช้จ่ายเกียวกับเจ้าหน้ าที
เงินเดือน
ค่าครองชีพและเงินประจําตําแหน่ ง
ค่าล่วงเวลา
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สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิ กโยธิ น จํากัด
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สิ นสุดวันที 30 กันยายน 2560
ปี 2560
บาท

ปี 2559
%

บาท

%

1,409,510.00
217,487.00
225,155.00
813,390.00
159,600.00
136,080.00
103,581.00
22,664.00
130,000.00
6,000.00
27,000.00
200,000.00
68,040.00

0.36
0.06
0.06
0.21
0.04
0.03
0.03
0.01
0.03
0.00
0.01
0.05
0.02

856,370.00
211,097.00
266,515.00
790,724.00
125,400.00
105,840.00
59,968.00
40,974.00
126,000.00
0.00
24,000.00
5,000.00
64,926.00

0.23
0.06
0.07
0.22
0.03
0.03
0.02
0.01
0.03
0.00
0.01
0.00
0.02

ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์สาํ นักงาน
ค่าปรับปรุงสํานักงาน
ค่าเบียประกันภัยอาคาร
ค่าบํารุงรักษารายปี
ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ
ค่าเสือมราคาเครืองใช้สาํ นักงาน
ขาดทุนจากการตัดจําหน่ ายสินทรัพย์
ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร
ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์ ในถนนและโรงจอดรถ
ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์ในงานระบบไฟฟ้าภายนอก
ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์ ในอาคารสวัสดิการ สอ.นย.
ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์ ในบ้านพักทหาร
ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์ ในโรงจอดรถและลานคอนกรีต
ค่าใช้จ่ายเกียวกับสมาชิ ก

71,005.00
0.00
16,457.67
241,650.00
760.00
429,321.87
2,928.53
357,351.13
0.00
0.00
6,858.79
36,894.18
114,510.00

0.02
0.00
0.00
0.06
0.00
0.11
0.00
0.09
0.00
0.00
0.00
0.01
0.03

37,130.00
107,376.50
13,544.06
26,750.00
6,540.00
417,226.60
0.00
357,351.13
0.00
0.00
0.00
36,894.18
114,510.00

0.01
0.03
0.00
0.01
0.00
0.11
0.00
0.10
0.00
0.00
0.00
0.01
0.03

ค่าของสมนาคุณ
ค่าใช้จ่ายดําเนิ นงานอืน

141,527.00

0.04

135,800.00

0.04

573,500.00
229,544.22

0.15
0.06

584,500.00
260,229.00

0.16
0.07

บําเหน็จเจ้าหน้าที
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนและประกันสังคม
ค่าเบียเลียง - พาหนะและทีพัก
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที
ค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั งิ านสหกรณ์
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีสาขาย่อย
ค่ารักษาพยาบาล
ค่าการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที
ค่าเครืองแต่งกายเจ้าหน้าที
ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที
ค่าเบียขยัน
เงินเพิมพิเศษฯ
ค่าเบียประกันเจ้าหน้าที
ค่าใช้จ่ายเกียวกับอาคารสถานทีและอุปกรณ์

ค่าเบียประชุม
ค่ารับรอง
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สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิ กโยธิ น จํากัด
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สิ นสุดวันที 30 กันยายน 2560
ปี 2560
ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี
ค่าตรวจสอบกิจการ
ค่าตอบแทนหน่ วย
ค่าตอบแทนทีปรึกษา
ค่าตอบแทนผูร้ ว่ มจัดทําแผนกลยุทธ์
ค่าเครืองแต่งกายคณะกรรมการฯ
ค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป
ค่าทําบุญอาคารสํานักงาน
ค่าโทรศัพท์
ค่าไฟฟ้า
ค่าพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ค่าบํารุงรักษาซอฟต์แวร์รายปี
ค่าบริหารจัดการความเสียง
ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์ ในซอฟต์แวร์
ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสาร
ค่าเช่ารถยนต์
ค่าเบียเลียง -พาหนะและทีพัก
ค่าธรรมเนียมธนาคารและอากร
ค่าไปรษณีย์
ค่านํามันเชือเพลิง
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
ค่าใช้จ่ายจากการปดั เศษสตางค์
ค่าประชาสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายประชุมใหญ่สามัญประจําปี
ค่าใช้จ่ายในการประกอบพิธมี อบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
ค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์จงั หวัดชลบุร ี
รวมค่าใช้จา่ ยในการดําเนิ นงาน
กําไรสุทธิ

68

ÃÒÂ§Ò¹¡Ô¨¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó»‚ 2560
ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¹ÒÇÔ¡âÂ¸Ô¹ ¨Ó¡Ñ´

ปี 2559

บาท

%

บาท

%

110,000.00
150,000.00
271,890.00
120,000.00
88,630.00
0.00
361,925.60
98,654.00
74,263.76
274,608.80
87,447.00
0.00
43,014.00
40,456.70
48,000.00
48,000.00
63,745.00
22,050.00
142,971.00
223,000.00
205,546.76
11.87
137,950.00
473,221.00
32,669.00
1,000.00
16,262,978.13
229,914,759.74

0.03
0.04
0.07
0.03
0.02
0.00
0.09
0.03
0.02
0.07
0.02
0.00
0.01
0.01
0.01
0.01
0.02
0.00
0.04
0.06
0.05
0.00
0.04
0.12
0.01
0.00
4.20
59.45

110,000.00
150,000.00
280,030.00
80,000.00
0.00
45,000.00
360,376.47
102,228.00
71,227.90
289,210.80
61,631.78
174,633.15
42,372.00
40,456.70
48,000.00
48,000.00
80,584.50
10,886.04
131,650.00
220,900.00
250,033.00
11.76
267,490.00
483,635.54
31,374.00
1,000.00
14,967,560.86
219,166,460.42

0.03
0.04
0.08
0.02
0.00
0.01
0.10
0.03
0.02
0.08
0.02
0.05
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
0.00
0.04
0.06
0.07
0.00
0.07
0.13
0.01
0.00
4.10
60.02

สหกรณ์ ออมทรัพย์นาวิ กโยธิ น จํากัด
งบกระแสเงิ นสด
สําหรับปี สิ นสุดวันที 30 กันยายน 2560
บาท
ปี 2560

ปี 2559

กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
กําไรสุทธิ

229,914,759.74

219,166,460.42

429,321.87

417,226.60

2,928.53

0.00

5,152,066.83

7,206.00

ดอกเบียเงินให้กคู้ า้ งรับ สงสัยจะสูญ

79,226.00

0.00

เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจัน จํากัด สงสัยจะสูญ

(3,468.74)

48,033.32

357,351.13

357,351.13

ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์ในบ้านพักทหาร

36,894.18

36,894.18

ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์ในซอฟต์แวร์

40,456.70

40,456.70

114,510.00

114,510.00

6,858.79

0.00

สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที

1,409,510.00

856,370.00

ดอกเบียเงินให้กคู้ า้ งรับ

(202,983.00)

(141,030.00)

(57,403.76)

(41,840.62)

ดอกเบียเงินฝากสหกรณ์อนค้
ื างรับ

(4,411,411.32)

(1,202,250.38)

ดอกเบียเงินลงทุนค้างรับ

(3,061,201.38)

(2,074,138.34)

0.00

606.00

54,393,206.44

44,841,184.73

ค่าสอบบัญชีคา้ งจ่าย

80,000.00

110,000.00

ค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่าย

37,500.00

37,500.00

212,374.00

209,343.00

ค่านํามันเชือเพลิงค้างจ่าย
ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย

18,300.00

18,200.00

23,355.90

26,335.90

ค่าล่วงเวลาค้างจ่าย

11,997.50

6,642.00

0.00

23,630.00

2,645.58

3,360.56

ค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าทีค้างจ่าย

628.00

0.00

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดค้างจ่าย

850.00

0.00

361,925.60

360,376.47

รายการปรับปรุงเพือการกระทบยอดกําไรสุทธิ เป็ นเงิ นสดสุทธิ จากกิ จกรรมดําเนิ นงาน
ค่าเสือมราคาเครืองใช้สาํ นักงาน
ขาดทุนจาการตัดจําหน่ายสินทรัพย์
ลูกหนีเงินให้กู้ สงสัยจะสูญ

ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร

ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์ในโรงจอดรถและลานคอนกรีต
ค่าตัดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารสวัสดิการ

ดอกเบียเงินฝากธนาคารค้างรับ

เงินสมทบกองทุนประกันสังคมส่งเกิน
ดอกเบียเงินรับฝากค้างจ่าย

เงินประกันสังคมส่วนของนายจ้างค้างจ่าย

ค่าเบียเลียงพาหนะค้างจ่าย
ค่าโทรศัพท์คา้ งจ่าย

ค่าเครืองเขียนแบบพิมพ์ใช้ไป
กําไรจากการดําเนิ นงานก่อนการเปลียนแปลงในสิ นทรัพย์และหนี สิ นดําเนิ นงาน

284,950,198.59
263,222,427.67
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สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิ กโยธิ น จํากัด
งบกระแสเงิ นสด
สําหรับปี สิ นสุดวันที 30 กันยายน 2560
บาท
ปี 2560

ปี 2559

สิ นทรัพย์ดาํ เนิ นงาน
เงินสดจ่ายลูกหนีเงินให้กฉู้ ุกเฉิน

(245,676,875.50)

(225,739,830.50)

เงินสดรับจากลูกหนีเงินให้กฉู้ ุกเฉิน

242,229,812.50

218,114,414.50

เงินสดจ่ายลูกหนีเงินให้กสู้ ามัญ

(1,758,648,028.48)

(1,572,688,976.45)

เงินสดรับจากลูกหนีเงินให้กสู้ ามัญ

1,369,815,197.62

1,264,039,061.22

(15,309,892.67)

(7,268,241.14)

เงินสดรับจากลูกหนีเงินให้กพู้ เิ ศษเพือการเคหะ

5,433,189.09

5,331,913.33

เงินสดจ่ายลูกหนีเงินยืมทดรอง

(4,006,402.00)

(4,024,514.44)

เงินสดรับจากลูกหนีเงินยืมทดรอง

4,031,002.00

4,235,014.44

เงินสดรับลูกหนีตัดคําประกัน

10,587,769.41

0.00

เงินสดจ่ายลูกหนีตัดคําประกัน

(12,338,860.62)

457,502.09

เงินสดรับจากดอกเบียเงินลงทุนค้างรับ

2,074,138.34

1,838,998.42

เงินรอจ่ายตามระบบหักบัญชีของธปท.

2,754,815.07

(15,090,869.98)

เงินสดรับจากดอกเบียเงินฝากสหกรณ์อนค้
ื างรับ

1,200,097.42

1,706,375.34

เงินสดจ่ายซือวัสดุสาํ นักงาน (เครืองเขียนแบบพิมพ์)

(353,086.79)

(360,348.90)

เงินสดรับจากดอกเบียเงินให้กคู้ า้ งรับ

141,030.00

106,211.18

41,898.42

50,619.06

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้หกั ณ ทีจ่าย

1,050.00

(3,005.00)

เงินสดจ่ายดอกเบียเงินกูย้ มื ค้างจ่าย

0.00

(13,175.18)

เงินสดจ่ายดอกเบียตัวสัญญาใช้เงินค้างจ่าย

0.00

(1,080.82)

212,374.00

209,343.00

(54,398,347.13)

(44,841,184.69)

(110,000.00)

(100,000.00)

(37,500.00)

(37,500.00)

(6,642.00)

(7,949.50)

(18,200.00)

(20,300.00)

(26,335.90)

(37,063.90)

เงินสดจ่ายค่าโทรศัพท์คา้ งจ่าย

(3,360.56)

(2,976.21)

เงินสดจ่ายค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสารค้างจ่าย

(4,000.00)

0.00

(23,630.00)

0.00

เงินสดจ่ายลูกหนีเงินให้กพู้ เิ ศษเพือการเคหะ

เงินสดรับจากดอกเบียเงินฝากธนาคารค้างรับ
หนี สิ นดําเนิ นงาน

เงินสมทบประกันสังคมค้างจ่ายส่วนของลูกจ้าง
เงินสดจ่ายดอกเบียเงินรับฝากค้างจ่าย
เงินสดจ่ายค่าสอบบัญชีคา้ งจ่าย
เงินสดจ่ายค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่าย
เงินสดจ่ายค่าล่วงเวลาค้างจ่าย
เงินสดจ่ายค่านํามันเชือเพลิงค้างจ่าย
เงินสดจ่ายค่าไฟฟ้าค้างจ่าย

เงินสดจ่ายค่าเบียเลียงพาหนะค้างจ่าย
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สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิ กโยธิ น จํากัด
งบกระแสเงิ นสด
สําหรับปี สิ นสุดวันที 30 กันยายน 2560
บาท
ปี 2560

ปี 2559

(423,826.00)

(418,034.00)

5,350.00

0.00

13,250.00

1,000.00

(158,609.75)

208,322.21

(168,052,424.94)

(111,133,848.25)

(112,000,000.00)

(40,000,000.00)

เงินสดรับจากการจําหน่ายเงินลงทุนทีครบกําหนด

0.00

3,009,854.40

เงินสดจ่ายสิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารสวัสดิการ

(145,550.00)

0.00

เงินสดจ่ายเงินซือเครืองใช้สาํ นักงาน

(247,791.09)

(214,799.98)

(112,393,341.09)

(37,204,945.58)

เงินสดรับจากเงินรับฝาก

1,425,851,726.92

1,973,280,847.25

เงินสดจ่ายคืนเงินรับฝาก

(1,227,113,642.88)

(1,541,454,228.20)

เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

0.00

5,000,000.00

เงินสดจ่ายชําระเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร

0.00

(5,000,000.00)

เงินสดรับจากเงินกูย้ มื

50,000,000.00

125,900,000.00

เงินสดจ่ายชําระเงินกูย้ มื

(50,000,000.00)

(234,860,000.00)

เงินสดรับเงินประกันเจ้าหน้าที

141,141.32

117,717.29

เงินสดจ่ายเงินประกันเจ้าหน้าที
เงินสดจ่ายเงินปนั ผล

(12,355.06)

(11,535.90)

(74,357,641.86)

(68,441,113.26)

เงินสดจ่ายเงินเฉลียคืน

(43,307,174.25)

(38,507,049.24)

(6,083,000.00)

(5,775,000.00)

9,742.00

13,485.00

เงินสดรับจากทุนเรือนหุน้

173,188,290.00

174,034,990.50

เงินสดจ่ายคืนทุนเรือนหุน้

(32,267,800.00)

(29,717,120.00)

9,212.25

0.00

(1,439,150.00)

(1,235,489.00)

(10,000.00)

(10,000.00)

(3,610,000.00)

(2,935,000.00)

(616,943.00)

(674,556.00)

เงินสดจ่ายเงินสมทบประกันสังคม
เงินสดรับเงินประกันโปรแกรม บจ.โซแอ็ท โซลูชนั
เงินโอนระหว่างตรวจสอบ เพิมขึน
เงินหน่ วยส่งเกิน (ลดลง)
เงิ นสดสุทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมดําเนิ นงาน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายซือเงินลงทุน

เงิ นสดสุทธิ ใช้ไปในกิ จกรรมลงทุน
กระแสเงิ นสดจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น

เงินสดจ่ายโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที
เงินรอจ่ายคืน

เงินสดรับเข้าทุนสํารอง
จ่ายทุนสาธารณประโยชน์
จ่ายค่าบํารุงสันนิบาตสหกรณ์ฯ
จ่ายทุนสงเคราะห์แก่สมาชิกเสียชีวติ
จ่ายทุนเพือการศึกษาอบรมของสหกรณ์
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สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิ กโยธิ น จํากัด
งบกระแสเงิ นสด
สําหรับปี สิ นสุดวันที 30 กันยายน 2560
บาท
ปี 2560
จ่ายทุนสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัยพิบตั ิ

ปี 2559
0.00

(12,000.00)

จ่ายทุนสวัสดิการเพือบําเหน็จสมาชิก

(451,900.00)

(232,500.00)

จ่ายทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก

(190,200.00)

(157,200.00)

จ่ายทุนสวัสดิการเพือรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิก

(184,500.00)

(213,000.00)

จ่ายทุนสวัสดิการกรณีบุคคลในครอบครัวของสมาชิกเสียชีวติ

(399,700.00)

(438,508.00)

(14,000.00)

(8,000.00)

(1,561,000.00)

(1,372,000.00)

เงินสดจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาเจ้าหน้าที

(75,600.00)

(7,000.00)

จ่ายทุนสวัสดิการเงินสงเคราะห์เพือการดํารงชีพฯ

(35,000.00)

(60,000.00)

(2,000.00)

(6,000.00)

(1,858,800.00)

(1,843,400.00)

(517,126.72)

(292,400.00)

เงิ นสดสุทธิ ได้มาจากกิ จกรรมจัดหาเงิ น

205,092,578.72

345,083,940.44

เงิ นสดสุทธิ (ลดลง) เพิ มขึน

(75,353,187.31)

196,745,146.61

เงิ นสด ณ วันต้นปี

428,558,024.82

231,812,878.21

เงิ นสด ณ วันสิ นปี

353,204,837.51

428,558,024.82

จ่ายทุนสวัสดิการสําหรับสมาชิกสมทบเสียชีวติ
จ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

จ่ายทุนสวัสดิการเงินเยียมสมาชิกทีบาดเจ็บจากการปฏิบตั หิ น้าทีฯ
จ่ายทุนสวัสดิการของขวัญปีใหม่สมาชิก
จ่ายทุนสวัสดิการเงินสงเคราะห์พเิ ศษเพือช่วยเหลือผูค้ าประกั
ํ
น
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สหกรณ์ ออมทรัพย์นาวิ กโยธิ น จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สําหรับปี สิ นสุดวันที 30 กันยายน 2560
1. สรุปนโยบายการบัญชีทีสําคัญ
- สหกรณ์บนั ทึกบัญชีโดยเกณฑ์คงค้าง
- สหกรณ์รบั รูร้ ายได้ดอกเบียตามเกณฑ์สดั ส่วนของเวลา ส่วนจํานวนรายได้จะเท่ากับอัตราดอกเบียคูณด้วยจํานวนเงินต้นทีค้างชําระ
ตามระยะเวลาทีกูย้ มื เป็ นรายวัน
- สหกรณ์ตรี าคาวัสดุคงเหลือตามราคาทุน
- ค่าเสือมราคาเครืองใช้สาํ นักงาน คํานวณโดยวิธเี ส้นตรง ในอัตราทีนายทะเบียนสหกรณ์กาํ หนด
- สินทรัพย์ไม่มตี วั ตน ซึงเป็ นสิทธิการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ต่าง ๆ ซึงอยู่บนทีดินของทีราชพัสดุ (ใช้ในราชการกองทัพเรือ)
ตัดจ่ายตามอายุการใช้งานโดยประมาณ โดยวิธเี ส้นตรงในอัตราร้อยละ 5 - 20
- เงินลงทุนระยะสัน/เงินลงทุนระยะยาว ทีเป็ นเงินลงทุนในหลักทรัพย์ทอยู
ี ่ในความต้องการของตลาด ทีสหกรณ์ตงใจถื
ั อไว้
จนครบกําหนด รวมทังเงินลงทุนระยะยาวทีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดแสดงด้วยราคาทุน
- สหกรณ์ตงค่
ั าเผือหนีสงสัยจะสูญตามหลักเกณฑ์ทกํี าหนดไว้ในระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยการจัดชันคุณภาพลูกหนีเงินกู้
และการเผือหนีสงสัยจะสูญ พ.ศ.2554
- ค่าซ่อมบํารุง ค่าซ่อมแซม รวมทังการซือมาเปลียนแทนสําหรับสินทรัพย์รายการย่อย ๆ ถือเป็นค่าใช้จา่ ยหักจากรายได้ การต่อเติม
หรือเพิมเติมอาคารและอุปกรณ์รายใหญ่ ๆ ถือเป็ นราคาทุนของสินทรัพย์
- เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถึง เงินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝากสหกรณ์ทกุ ประเภท
2. สหกรณ์ได้มกี ารจัดรูปแบบการแสดงรายการเงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจัน จํากัด และบัญชีเงินรอจ่ายตามระบบหักบัญชีของธปท.
ั บนั
ในงบการเงินปีกอ่ นให้สอดคล้องกับการแสดงรายการในงบการเงินปีปจจุ
บาท
3. เงิ นสดและเงิ นฝากธนาคาร ประกอบด้วย
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
- กระแสรายวัน
- ออมทรัพย์
- ประจํา
รวมเงิ นสดและเงิ นฝากธนาคาร

ปี 2559

ปี 2560
29,593.00

29,654.00

102,515.19
122,954,961.44
49,205.99
123,136,275.62

4,349.19
141,403,604.07
48,792.22
141,486,399.48

บาท
4. เงิ นฝากสหกรณ์อืน ประกอบด้วย
- เงินฝากประจําชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
- เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ สหภาพแรงงาน กฟน. จํากัด
รวมเงิ นฝากสหกรณ์ อืน

ปี 2560
230,000,000.00
23,997.31
230,023,997.31

ปี 2559
287,000,000.00
23,592.02
287,023,592.02
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สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิ น จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สําหรับปี สิ นสุดวันที 30 กันยายน 2560
บาท
ปี 2560

5. เงิ นฝากสหกรณ์ เครดิ ตยูเนี ยนคลองจัน จํากัด - สุทธิ ประกอบด้วย
ระยะสัน
เงินฝากออมทรัพย์
3,468.74
รวมเงิ นฝากสหกรณ์เครดิ ตยูเนี ยนคลองจัน จํากัด
3,468.74
หัก ค่าเผือเงินฝากฯ สงสัยจะสูญ
3,468.74
เงิ นฝากสหกรณ์เครดิ ตยูเนี ยนคลองจัน จํากัด - สุทธิ
0.00

บาท
ปี 2559
ระยะยาว
41,095.84
41,095.84
41,095.84
0.00

ระยะสัน
3,468.74
3,468.74
3,468.74
0.00

ระยะยาว
44,564.58
44,564.58
44,564.58
0.00

เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจัน จํากัด จํานวน 44,564.58 บาท สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจัน จํากัด อยู่ในระหว่างปฏิบตั ิ
ตามแผนฟื นฟูกจิ การของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจัน จํากัด ฉบับทีศาลล้มละลายกลางมีคาํ สังเห็นชอบด้วย ซึงกําหนดให้สหกรณ์ชาํ ระ
เงินต้นคืนทุกครึงปี เป็ นเวลา 26 ปี (ปี 2559 - 2584) โดยไม่มดี อกเบีย
บาท
ปี 2559
6. เงิ นลงทุน ประกอบด้วย
ปี 2560
เงิ นลงทุนระยะสัน ประกอบด้วย
เงิ นลงทุนที อยู่ในความต้องการของตลาด
- หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิไม่มหี ลักประกัน (บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ครังที 2/56)
- หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิไม่มหี ลักประกัน (บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ครังที 1/58)

5,000,000.00
15,000,000.00

0.00
0.00

(นําหุน้ กูจ้ าํ นําไว้กบั ธ.กรุงศรีอยุธยา เมือ 4 มิ.ย.58 ตามมติทประชุ
ี มคณะกรรมการฯ ชุดที 21 ครังที 3/58 เมือ 31 มี.ค.58)

รวมเงิ นลงทุนระยะสัน
เงิ นลงทุนระยะยาว ประกอบด้วย
เงิ นลงทุนที อยู่ในความต้องการของตลาด
หุน้ กู้
- หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิไม่มหี ลักประกัน (บมจ.ปตท.ครังที 1/57)

20,000,000.00

0.00

15,000,000.00

15,000,000.00

(นําหุน้ กูจ้ าํ นําไว้กบั ธ.กรุงศรีอยุธยา เมือ 19 มี.ค.58 ตามมติทประชุ
ี มคณะกรรมการฯ ชุดที 21 ครังที 2/58 เมือ 26 ก.พ.58)

- หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิไม่มหี ลักประกัน (บมจ.บ้านปู ครังที 1/54)

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

(นําหุน้ กูจ้ าํ นําไว้กบั ธ.ไทยพาณิชย์ เมือ 8 ก.ค.54 ตามมติคณะกรรมการฯ ชุดที 17 ครังที 5/54 เมือ 26 พ.ค.54)

- หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิไม่มหี ลักประกัน (บมจ.การบินไทย ครังที 1/54)
(นําหุน้ กูจ้ าํ นําไว้กบั ธ.ไทยพาณิชย์ เมือ 8 ส.ค.55 ตามมติคณะกรรมการฯ ชุดที 18 ครังที 8/55 เมือ 26 ก.ค.55)

- หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิมหี ลักประกัน (บมจ.ซีพอี อลล์ ครังที 1/56)

(นําหุน้ กูจ้ าํ นําไว้กบั ธ.กรุงศรีอยุธยา เมือ 3 ก.พ.57 ตามมติทประชุ
ี มคณะกรรมการฯ ชุดที 20 ครังที 14/56 เมือ 26 ธ.ค.56)

- หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิมหี ลักประกัน (บมจ.ซีพอี อลล์ ครังที 1/58)

15,000,000.00

15,000,000.00

(นําหุน้ กูจ้ าํ นําไว้กบั ธ.กรุงศรีอยุธยา เมือ 4 มิ.ย.58 ตามมติทประชุ
ี มคณะกรรมการฯ ชุดที 21 ครังที 3/58 เมือ 31 มี.ค.58)

- หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิมหี ลักประกัน (บมจ.ซีพอี อลล์ ครังที 1/59)

10,000,000.00

10,000,000.00

(นําหุน้ กูจ้ าํ นําไว้กบั ธ.กรุงศรีอยุธยา เมือ 28 ก.ค.59 ตามมติทประชุ
ี มคณะกรรมการฯ ชุดที 22 ครังที 5/59 เมือ 26 พ.ค.59)

- หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิไม่มหี ลักประกัน (บจ.แอดวานซ์ฯ ครังที 1/57)

10,000,000.00

(นําหุน้ กูจ้ าํ นําไว้กบั ธ.ไทยพาณิชย์ เมือ 27 ส.ค.57 ตามมติทประชุ
ี มคณะกรรมการฯ ชุดที 20 ครังที 5/57 เมือ 29 พ.ค.57)
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10,000,000.00

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิ น จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สําหรับปี สิ นสุดวันที 30 กันยายน 2560
บาท
- หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิไม่มหี ลักประกัน (บจ.แอดวานซ์ฯ ครังที 1/57)

ปี 2560
20,000,000.00

ปี 2559
20,000,000.00

(นําหุน้ กูจ้ าํ นําไว้กบั ธ.กรุงศรีอยุธยา เมือ 10 มิ.ย.57 ตามมติทประชุ
ี มคณะกรรมการฯ ชุดที 20 ครังที 5/57 เมือ 29 พ.ค.57)

- หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิไม่มหี ลักประกัน (บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ครังที 2/56)
- หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิไม่มหี ลักประกัน (บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ครังที 1/58)

0.00
0.00

5,000,000.00
15,000,000.00

20,000,000.00
5,000,000.00

0.00
5,000,000.00

(นําหุน้ กูจ้ าํ นําไว้กบั ธ.กรุงศรีอยุธยา เมือ 4 มิ.ย.58 ตามมติทประชุ
ี มคณะกรรมการฯ ชุดที 21 ครังที 3/58 เมือ 31 มี.ค.58)

- หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิไม่มหี ลักประกัน (บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย ครังที 2/60)
- หุน้ กูม้ หี ลักประกัน (บมจ.โกลว์ พลังงาน ครังที 1/58)

(นําหุน้ กูจ้ าํ นําไว้กบั ธ.ไทยพาณิชย์ เมือ 31 มี.ค.59 ตามมติทประชุ
ี มคณะกรรมการฯ ชุดที 21 ครังที 1/58 เมือ 26 ต.ค.58)

- หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิไม่มหี ลักประกัน (บมจ.ซีพเี อฟฯ ครังที 2/59)
- หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิไม่มหี ลักประกัน (บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครังที 1/59)

30,000,000.00
20,000,000.00

30,000,000.00
0.00

(นําหุน้ กูจ้ าํ นําไว้กบั ธ.กรุงศรีอยุธยา เมือ 23 ธ.ค.59 ตามมติทประชุ
ี มคณะกรรมการฯ ชุดที 23 ครังที 11/59 เมือ 29 พ.ย.59)

- หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิไม่มหี ลักประกัน (บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครังที 1/60 ชุดที 4)

5,000,000.00

0.00

(นําหุน้ กูจ้ าํ นําไว้กบั ธ.กรุงศรีอยุธยา เมือ 25 ส.ค.60 ตามมติทประชุ
ี
มคณะกรรมการฯ ชุดที 23 ครังที 7/60 เมือ 27 ก.ค.60)

- หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิไม่มหี ลักประกัน (บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส ครังที 1/60 ชุดที 5)

5,000,000.00

0.00

(นําหุน้ กูจ้ าํ นําไว้กบั ธ.กรุงศรีอยุธยา เมือ 25 ส.ค.60 ตามมติทประชุ
ี
มคณะกรรมการฯ ชุดที 23 ครังที 7/60 เมือ 27 ก.ค.60)

- หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิไม่มหี ลักประกัน (บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ครังที 3/59)
- หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิไม่มหี ลักประกัน (บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ ครังที 1/60)
- หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิไม่มหี ลักประกัน (บมจ.เบอร์ล ี ยุคเกอร์ ครังที 2/59 ชุดที 5)

10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00

0.00
0.00
0.00

(นําหุน้ กูจ้ าํ นําไว้กบั ธ.กรุงศรีอยุธยา เมือ 27 มี.ค.60 ตามมติทประชุ
ี มคณะกรรมการฯ ชุดที 23 ครังที 2/60 เมือ 27 ก.พ.60)

- หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิไม่มหี ลักประกัน (บมจ.เบอร์ล ี ยุคเกอร์ ครังที 1/60 ชุดที 5)

17,000,000.00

0.00

(นําหุน้ กูจ้ าํ นําไว้กบั ธ.ทหารไทย เมือ 27 ก.ค.60 ตามมติทประชุ
ี
มคณะกรรมการฯ ชุดที 23 ครังที 5/60 เมือ 30 พ.ค.60)

- หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิไม่มหี ลักประกัน (บมจ.เบอร์ล ี ยุคเกอร์ ครังที 1/60 ชุดที 6)
- หุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิทธิไม่มหี ลักประกัน (บมจ.กรุงเทพดุสติ เวชการ ครังที 1/60 ชุดที 3)

10,000,000.00
5,000,000.00

0.00
0.00

(นําหุน้ กูจ้ าํ นําไว้กบั ธ.ทหารไทย เมือ 4 ส.ค.60 ตามมติทประชุ
ี มคณะกรรมการฯ ชุดที 23 ครังที 5/60 เมือ 30 พ.ค.60)

รวมเงิ นลงทุนระยะยาว
รวมเงิ นลงทุนที อยู่ในความต้องการของตลาด
เงิ นลงทุนที ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
- หุน้ ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จํากัด
- หุน้ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด
รวมเงิ นลงทุนที ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด
รวมเงิ นลงทุน

247,000,000.00
267,000,000.00

155,000,000.00
155,000,000.00

2,163,000.00
16,663,000.00
18,826,000.00
285,826,000.00

2,163,000.00
16,663,000.00
18,826,000.00
173,826,000.00
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สหกรณ์ ออมทรัพย์นาวิ กโยธิ น จํากัด

7. ลูกหนี เงิ นให้ก้ ู - สุทธิ ประกอบด้วย

หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สําหรับปี สิ นสุดวันที 30 กันยายน 2560
บาท
ปี 2560

เงินให้กยู้ มื - ปกติ
- ลูกหนีเงินกูฉ้ ุกเฉิน
- ลูกหนีเงินกูเ้ พือการเคหะฯ
- ลูกหนีเงินกูส้ ามัญ
- ลูกหนีอืน

ระยะสัน
84,738,473.00
4,629,924.12
372,001,106.49
109,356.25

รวมลูกหนีเงินให้กู้
หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี เงิ นให้ก้ ู - สุทธิ

461,478,859.86
(55,267.00)
461,423,592.86

ระยะยาว

บาท
ปี 2559

0.00
87,556,239.01
4,648,277,624.24
0.00

ระยะสัน
81,291,410.00
3,686,307.84
333,154,717.60
0.00

ระยะยาว
0.00
78,623,151.71
4,296,540,091.06
0.00

4,735,833,863.25
(5,104,005.83)
4,730,729,857.42

418,132,435.44
(7,206.00)
418,125,229.44

4,375,163,242.77
0.00
4,375,163,242.77

ณ วันที 30 กันยายน 2560 ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ แยกเป็ น ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญจากลูกหนีเงินให้กฉู้ ุกเฉิน จํานวน
55,267.00 บาท และ ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญจากลูกหนีเงินให้กสู้ ามัญ จํานวน 5,104,005.83 บาท
บาท
8. ดอกเบียเงิ นให้ก้คู ้างรับ - สุทธิ ประกอบด้วย

ปี 2560

ปี 2559

ดอกเบียเงินให้สมาชิกกูค้ า้ งรับ

202,983.00

141,030.00

หัก ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ
ดอกเบียเงิ นให้สมาชิ กกู้ค้างรับ - สุทธิ

(79,226.00)
123,757.00

0.00
141,030.00

ณ วันที 30 กันยายน 2560 ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญ แยกเป็ น ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญจากดอกเบียเงินให้กฉู้ ุกเฉิน จํานวน
1,507.00 บาท และ ค่าเผือหนีสงสัยจะสูญจากลูกหนีเงินให้กสู้ ามัญ จํานวน 77,719.00 บาท
บาท
ปี 2559
9. สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน ประกอบด้วย
ปี 2560
- ดอกเบียเงินฝากธนาคาร ค้างรับ
57,345.96
41,840.62
- ดอกเบียเงินฝากสหกรณ์อนื ค้างรับ
4,413,564.17
1,202,250.27
- ดอกเบียเงินฝากบริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก้ จํากัด ค้างรับ
- ดอกเบียหุน้ กูไ้ ม่มปี ระกัน บมจ.ปตท. ค้างรับ
- ดอกเบียหุน้ กู้ บมจ.บ้านปู ค้างรับ
- ดอกเบียหุน้ กู้ บมจ.การบินไทย ค้างรับ
- ดอกเบียหุน้ กู้ บมจ.ปูนซีเมนต์ไทย ค้างรับ
- ดอกเบียหุน้ กู้ บมจ.ซีพอี อลล์ ค้างรับ
- ดอกเบียหุน้ กู้ บมจ.แอดวานซ์ ไวร์เลสฯ ค้างรับ
- ดอกเบียหุน้ กู้ บมจ.โกลว์ พลังงาน ค้างรับ
- ดอกเบียหุน้ กู้ บมจ.พีซเี อฟ ค้างรับ
- ดอกเบียหุน้ กู้ บมจ.กรุงเทพดุสติ ฯ ค้างรับ
- ดอกเบียหุน้ กู้ บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพฯ ค้างรับ
- ดอกเบียหุน้ กู้ บมจ.เบอร์ล ี ยุคเกอร์ฯ ค้างรับ
- ดอกเบียหุน้ กู้ บมจ.อินโดรามาฯ ค้างรับ
- เงินรอจ่ายตามระบบหักบัญชีของธปท.
- ลูกหนีเงินยืมทดรอง
- เครืองเขียนแบบพิมพ์
รวมสิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
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0.11
228,493.15
251,912.33
175,939.73
243,172.60
256,109.59
702,427.40
14,609.59
246,739.73
25,594.52
196,780.82
152,526.03
566,895.89

0.11
226,849.31
253,331.51
175,939.73
193,219.14
255,342.48
698,367.14
14,609.58
256,479.45
0.00
0.00
0.00
0.00

12,336,054.91
34,100.00
118,415.33
20,020,681.86

15,090,869.98
58,700.00
127,254.14
18,595,053.46

สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิ น จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สําหรับปี สิ นสุดวันที 30 กันยายน 2560
บาท
10. สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน ประกอบด้วย
- สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารรอตัดจ่าย
- สิทธิการใช้ประโยชน์ในบ้านพักทหารรอตัดจ่าย
- สิทธิการใช้ประโยชน์ในซอฟต์แวร์รอตัดจ่าย
- สิทธิการใช้ประโยชน์ในโรงจอดรถและลานคอนกรีตรอตัดจ่าย
- สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคารสวัสดิการรอตัดจ่าย
รวมสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน

ปี 2560

ปี 2559

2,548,451.94
36,793.08
62,513.91
819,766.11
138,691.21
3,606,216.25

2,905,803.07
73,687.26
102,970.61
934,276.11
0.00
4,016,737.05

11. เงิ นเบิ กเกิ นบัญชีและเงิ นกู้ยืมระยะสัน
1. วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ประกอบด้วย
- ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 5 ล้านบาท อัตราดอกเบีย MOR ต่อปี
- ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน 5 ล้านบาท อัตราดอกเบีย MOR ต่อปี
- ธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน) จํานวน 5 ล้านบาท อัตราดอกเบีย MOR ต่อปี
โดยเงินเบิกเกินบัญชีดงั กล่าว มีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ และผูจ้ ดั การ เป็นผูค้ าประกั
ํ
น ณ วันสินปีไม่มยี อดคงเหลือ
2. วงเงินกูย้ มื ระยะสัน ประกอบด้วย
- ตัวสัญญาใช้เงินธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
วงเงิน 26.50 ล้านบาท
อัตราดอกเบีย
MMR
คําประกันโดยหลักทรัพย์ของสหกรณ์ฯ
- ตัวสัญญาใช้เงินธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
วงเงิน 200 ล้านบาท
อัตราดอกเบีย MOR - 1.75 คําประกันโดยคณะกรรมการและผูจ้ ดั การฯ
- ตัวสัญญาใช้เงินธนาคารธนชาต จํากัด (มหาชน)
คําประกันโดยคณะกรรมการและผูจ้ ดั การฯ
วงเงิน 175 ล้านบาท
อัตราดอกเบีย
MMR
- ตัวสัญญาใช้เงินธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
วงเงิน 150 ล้านบาท
อัตราดอกเบีย
MBR
คําประกันโดยหลักทรัพย์ของสหกรณ์ฯ
- ตัวสัญญาใช้เงินธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
วงเงิน 250 ล้านบาท
อัตราดอกเบีย 3.90 - 4.30 คําประกันโดยคณะกรรมการและผูจ้ ดั การฯ
- ตัวสัญญาใช้เงินธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
วงเงิน
50 ล้านบาท
อัตราดอกเบีย ไม่เกิน 4.75 คําประกันโดยคณะกรรมการและผูจ้ ดั การฯ
- ตัวสัญญาใช้เงินธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
วงเงิน
27 ล้านบาท
อัตราดอกเบีย
MMR
คําประกันโดยหลักทรัพย์ของสหกรณ์ฯ
บาท
12. เงิ นรับฝาก ประกอบด้วย
เงิ นรับฝาก - สมาชิ ก
- เงินรับฝากออมทรัพย์
- เงินรับฝากออมทรัพย์พเิ ศษ
รวมเงิ นรับฝากจากสมาชิ ก

ปี 2560

ปี 2559

1,901,064,862.47
1,441,725,049.54
3,342,789,912.01

1,344,420,161.69
1,757,708,218.22
3,102,128,379.91
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สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิ น จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สําหรับปี สิ นสุดวันที 30 กันยายน 2560
บาท
เงิ นรับฝาก - สหกรณ์ อืน
- เงินรับฝากออมทรัพย์
- เงินรับฝากประจํา
รวมเงิ นรับฝากจากสหกรณ์ อืน
รวมเงิ นรับฝาก

ปี 2559

ปี 2560
50,167,735.53
170,000,000.00
220,167,735.53
3,562,957,647.54

65,734,212.59
175,000,000.00
240,734,212.59
3,342,862,592.50

บาท
13. หนี สิ นหมุนเวียนอืน ประกอบด้วย
- ดอกเบียค้างจ่าย - เงินรับฝากประจําสหกรณ์อนื
- ค่าสอบบัญชีคา้ งจ่าย
- ค่าตรวจสอบกิจการค้างจ่าย
- ค่าไฟฟ้าค้างจ่าย
- ค่าโทรศัพท์คา้ งจ่าย
- ค่านํามันเชือเพลิงค้างจ่าย
- ค่าเบียเลียงพาหนะค้างจ่าย
- ค่าล่วงเวลาค้างจ่าย
- ค่าเช่าเครืองถ่ายเอกสารค้างจ่าย
- ค่ารักษาพยาบาลเจ้าหน้าทีค้างจ่าย
- ค่าใช้จา่ ยเบ็ดเตล็ดค้างจ่าย
ั
- เงินปนผล
- เงินเฉลียคืน
- เงินโอนระหว่างตรวจสอบ
- เงินประกันโปรแกรม บจ.โซแอ็ท โซลูชนั
- เงินหน่วยส่งเกิน
- เงินรอจ่ายคืน
- เจ้าหนี (เจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์)
- ภาษีเงินได้ หัก ณ ทีจ่าย
- เงินสมทบประกันสังคม
รวมหนี สิ นหมุนเวียนอืน

ปี 2560
467,290.81
80,000.00
37,500.00
23,355.90
2,645.58
18,300.00
0.00

ปี 2559

11,997.50
0.00
628.00
850.00
463,825.28
59,701.93
15,050.00
5,350.00
494,357.49
287,062.14
109,356.25
6,810.00
35,870.00
2,119,950.88

6,642.00
4,000.00
0.00
0.00
211,284.39
96,992.93
1,800.00
0.00
652,967.24
277,320.14
0.00
5,760.00
34,948.00
1,983,172.66

472,431.50
110,000.00
37,500.00
26,335.90
3,360.56
18,200.00
23,630.00

บาท
14. หนี สิ นไม่หมุนเวียนอืน ประกอบด้วย
- เงินประกันเจ้าหน้าที
- สํารองบําเหน็จเจ้าหน้าที
รวมหนี สิ นไม่หมุนเวียนอืน
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ปี 2560

ปี 2559

1,138,218.02
7,338,940.00
8,477,158.02

1,009,431.76
5,929,430.00
6,938,861.76

สหกรณ์ ออมทรัพย์นาวิ กโยธิ น จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิ น
สําหรับปี สิ นสุดวันที 30 กันยายน 2560
15. วงเงิ นกู้ยืมระยะยาว
ณ วันสินงวดบัญชี สหกรณ์มวี งเงินกูย้ มื ระยะยาวจากธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จํานวน 250 ล้านบาท อัตราดอกเบีย
ร้อยละ MLR ต่อปี โดยมีคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ฯ และผูจ้ ดั การ เป็นผูค้ าประกั
ํ
น ซึง ณ วันสินปียงั ไม่มกี ารใช้วงเงิน
บาท
ปี 2559
16. ทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอืน ๆ ประกอบด้วย
ปี 2560
ั
- ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล
2,286,013.37
2,152,633.45
- ทุนสาธารณประโยชน์
- ทุนสงเคราะห์เกียวกับสมาชิกทีเสียชีวติ
- ทุนเพือการศึกษาอบรมของสหกรณ์
- ทุนขยายกิจการ
- ทุนสงเคราะห์ผปู้ ระสบภัยพิบตั ิ
- ทุนสวัสดิการเพือบําเหน็จสมาชิก
- ทุนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสมาชิก
- ทุนสวัสดิการเพือรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิก
- ทุนสวัสดิการกรณีบุคคลในครอบครัวของสมาชิกเสียชีวติ
- ทุนสวัสดิการสําหรับสมาชิกสมทบเสียชีวติ
- ทุนสวัสดิการเงินสงเคราะห์พเิ ศษเพือช่วยเหลือผูค้ าประกั
ํ
น
- ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
- ทุนส่งเสริมการศึกษาเจ้าหน้าที
- ทุนสวัสดิการเงินสงเคราะห์เพือการดํารงชีพฯ
- ทุนสวัสดิการเงินเยียมสมาชิกทีบาดเจ็บจากการปฏิบตั หิ น้าทีฯ
- กองทุนสวัสดิการของขวัญปีใหม่สมาชิก
รวมทุนสะสมตามข้อบังคับ ระเบียบและอืน ๆ

2,685,607.01

2,474,757.01

15,620,616.50
4,057,189.59
867,742.03
3,105,900.00
1,445,300.00
5,639,200.00
5,018,500.00
4,794,263.00
1,031,200.00
790,473.28
49,500.00
253,980.00
1,145,500.00
580,000.00
282,600.00
49,653,584.78

13,130,616.50
3,124,132.59
777,924.53
3,005,900.00
1,447,200.00
5,129,400.00
4,503,000.00
4,193,963.00
945,200.00
1,107,600.00
110,500.00
329,580.00
1,080,500.00
482,000.00
241,400.00
44,236,307.08

17. การดํารงสิ นทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์
สหกรณ์มกี ารดํารงสินทรัพย์สภาพคล่อง เฉลียรายเดือนไม่ตํากว่าทีรัฐมนตรีประกาศกําหนด ในอัตราร้อยละ 1 - 20 ของยอดเงินรับฝาก
ทุกประเภท
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ในปป 2560 สหกรณมีกําไรสุทธิหลังจากหักคาใชจายในการดําเนินงาน เปปนนเงิ
เงินจํานวน 229,914,759.74 บาท
คณะกรรมการดําเนินการเห็นควรเสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิ ดังนี้
ขอเสนอแนะการจัดสรรกําไรสุทธิ รอยละของ
รายการจัดสรร
รอยละ จํานวนเงิน/บาท กําไรสุทธิ
1. เปนทุนสํารอง ไมนอยกวารอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
39,000,000.00
16.96
2. เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
30,000.00
0.01
รอยละ 1 ของกําไรสุทธิ แตไมเกิน 30,000.00 บาท
3. เปนเงินปนผลตามหุน ไมเกินรอยละ 10 ตอป ของมูลคาหุนที่ชําระแลว
7.10 112,650,219.25
49.00
4. เปนเงินเฉลี่ยคืนตามสวนจํานวนรวมของดอกเบี้ยเงินกูที่สมาชิกชําระระหวางป
15.00 54,225,981.75
23.59
5. เปนเงินโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
6,400,000.00
2.78
6. เปนทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล ไมเกินรอยละ 2 ของมูลคาหุน ณ วันสิ้นป
158,558.74
0.07
7. เปนทุนสาธารณประโยชน ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
1,650,000.00
0.72
8. เปนทุนขยายกิจการ
100,000.00
0.04
9. เปนทุนเพือ่ การศึกษาอบรมของสหกรณ ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
1,600,000.00
0.70
10. เปนทุนสวัสดิการแกสมาชิก ครอบครัวสมาชิกและสมาชิกสมทบ
ไมเกินรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ
10.1 เปนทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะหกรณีสมาชิกเสียชีวติ
10.2 เปนทุนสวัสดิการเพื่อสงเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก
10.3 เปนทุนสงเคราะหสมาชิกผูประสบภัยพิบตั ิตาง ๆ
10.4 เปนทุนสวัสดิการเพื่อบําเหน็จสมาชิก
10.5 เปนทุนสวัสดิการเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลแกสมาชิก
10.6 เปนทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหมของสมาชิก
10.7 เปนทุนสวัสดิการกรณีบคุ คลในครอบครัวของสมาชิกเสียชีวติ
10.8 เปนทุนสวัสดิการสําหรับสมาชิกสมทบเสียชีวติ
10.9 เปนทุนสวัสดิการของขวัญปใหมสมาชิก
10.10 เปนทุนสวัสดิการเงินสงเคราะหเพื่อการดํารงชีพแกสมาชิกที่ทพุ พลภาพฯ
10.11 เปนทุนสวัสดิการเงินเยี่ยมสมาชิกที่บาดเจ็บฯ
10.12 เปนทุนสวัสดิการเงินสงเคราะหพเิ ศษเพื่อชวยเหลือผูค้ําประกันฯ
รวม
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6,100,000.00
2,000,000.00
100,000.00
600,000.00
700,000.00
700,000.00
1,000,000.00
100,000.00
1,600,000.00
300,000.00
100,000.00
800,000.00
229,914,759.74

2.65
0.87
0.04
0.26
0.31
0.31
0.43
0.04
0.70
0.13
0.04
0.35
100.00

การจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2560 ตามทีเ่ สนอจะมีผลดังนี้
2.78% 0.01%
24.61%

ของสมาชิก

72.59%

ผลประโยชนแกสมาชิก
ของกรรมการและเจาหนาที่
ของสันนิบาตสหกรณฯ

1. เปนของสมาชิก (เงินปนผล และเงินเฉลี่ยคืน)
2. เปนผลประโยชนแกสมาชิก (ทุนสํารอง, ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล,
ทุนสาธารณประโยชน, ทุนขยายกิจการ, ทุนเพื่อการศึกษาอบรม,
ทุนสวัสดิการแกสมาชิก ครอบครัวสมาชิกและสมาชิกสมทบ)
3. เปนของกรรมการ และเจาหนาที่
4. เปนของสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย
รวมยอด

บาท
166,876,201.00
56,608,558.74

รอยละ
72.59
24.61

6,400,000.00
30,000.00
229,914,759.74

2.78
0.01
100.00

มติที่ประชุมฯ
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51,171,515.44

2549
%
2550
%
2551
%
2552
%
2553
%
2554
%
2555
%
2556
%
2557
%
2558
%
2559
%
2560
%

229,914,759.74

219,116,460.42

201,687,223.43

181,443,727.69

155,750,469.20

119,329,302.00

101,422,731.21

90,837,176.79

83,917,778.10

76,273,055.89

59,396,631.36

กําไรสุทธิ

งป.

ทุนสํารอง
8,000,000.00
15.63
9,500,000.00
15.99
13,000,000.00
17.04
16,800,000.00
20.02
18,200,000.00
20.04
20,325,000.00
20.04
25,500,000.00
21.37
37,430,000.00
24.03
43,600,000.00
24.03
48,000,000.00
23.80
44,500,000.00
20.30
39,000,000.00
16.96

สันนิบาตฯ
10,000.00
0.02
10,000.00
0.02
10,000.00
0.01
10,000.00
0.01
10,000.00
0.01
10,000.00
0.01
10,000.00
0.01
10,000.00
0.01
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
10,000.00
0.00
30,000.00
0.01

ปนผล
30,125,009.14
58.87
32,718,702.04
55.09
40,434,727.23
53.01
44,504,815.63
53.03
48,315,059.00
53.19
53,300,678.71
52.55
59,188,705.43
49.60
67,102,791.00
43.08
78,472,229.00
43.25
90,070,396.75
44.66
105,510,173.25
48.14
112,650,219.25
49.00

%
เฉลี่ยคืน
7.50% 5,356,130.99
10.47
7% 7,802,394.02
13.14
7.50% 12,017,018.09
15.76
7.25% 13,551,743.94
16.15
7% 13,736,398.00
15.12
7% 15,404,946.16
15.19
7% 20,036,798.48
16.79
7% 33,009,172.50
21.20
7.10% 38,438,603.25
21.18
7.10% 41,149,027.75
20.40
7.35% 46,679,907.25
21.30
7.10% 54,225,981.75
23.59

รายการจัดสรร
%
โบนัส
7% 1,600,000.00
3.13
8.25% 1,800,000.00
3.03
10.50% 2,300,000.00
3.02
10.50% 2,535,000.00
3.02
10% 2,900,000.00
3.19
10.25% 3,000,000.00
2.96
11% 3,562,000.00
2.99
12.35% 4,634,000.00
2.98
12.50% 5,365,000.00
2.96
12.50% 5,775,000.00
2.86
13.50% 6,083,000.00
2.78
15.00% 6,400,000.00
2.78
ทุนรักษาฯ
30,375.31
0.06
15,535.30
0.03
111,310.57
0.15
16,218.53
0.02
25,719.38
0.03
52,106.34
0.05
31,798.09
0.03
64,505.70
0.04
107,895.44
0.06
182,798.93
0.09
133,379.92
0.06
158,558.74
0.07

การจัดสรรกําไรสุทธิในรอบ 12 ป
ทุนสาธารณฯ
1,800,000.00
3.52
1,800,000.00
3.03
2,100,000.00
2.75
1,400,000.00
1.67
1,500,000.00
1.65
1,700,000.00
1.68
1,700,000.00
1.42
1,750,000.00
1.12
1,850,000.00
1.02
1,900,000.00
0.94
1,650,000.00
0.75
1,650,000.00
0.72

ทุนขยายฯ
200,000.00
0.39
200,000.00
0.34
300,000.00
0.39
200,000.00
0.24
70,000.00
0.08
150,000.00
0.15
150,000.00
0.13
100,000.00
0.06
100,000.00
0.06
100,000.00
0.05
100,000.00
0.05
100,000.00
0.04

ทุนอบรมฯ
600,000.00
1.17
600,000.00
1.01
700,000.00
0.92
600,000.00
0.72
600,000.00
0.66
850,000.00
0.84
1,200,000.00
1.01
1,400,000.00
0.90
1,550,000.00
0.85
1,550,000.00
0.77
1,550,000.00
0.71
1,600,000.00
0.70

ทุนสวัสดิการฯ
3,450,000.00
6.74
4,950,000.00
8.33
5,300,000.00
6.95
4,300,000.00
5.12
5,480,000.00
6.03
6,630,000.00
6.53
7,950,000.00
6.66
10,250,000.00
6.58
11,950,000.00
6.59
12,950,000.00
6.43
12,950,000.00
5.91
14,100,000.00
6.13

แผนงาน ประจําป 2561
รายการ
1. รับสมาชิกเพิ่ม
2. จายเงินกูใหสมาชิก
3. รับฝากเงินจากสมาชิกและสหกรณอื่น
4. ฝากเงินกับสหกรณอื่น
5. ฝากเงินกับนิติบคุ คลภายนอก
6. สนับสนุนทุนสาธารณประโยชน

งบประมาณป
2560
300
924,000,000.00
200,000,000.00
150,000,000.00
100,000,000.00
1,270,000.00

ดําเนินงานจริง
2560
270
956,835,481.29
86,821,631.33
128,000,000.00
112,000,000.00
1,270,000.00

งบประมาณป
2561
200
695,000,000.00
0.00
50,000,000.00
20,000,000.00
1,250,000.00

ประมาณการรายได ประจําป 2561
รายการ
1. ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู
2. ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก

3. รายไดจากการลงทุน

4. คาธรรมเนียมแรกเขา
5. รายไดอื่น ๆ
รวมรายได

งบประมาณป
รายไดป
งบประมาณป
คําชี้แจง
2560
2560
2561
ประกอบ
362,000,000.00 364,435,976.49 376,500,000.00 ดอกเบี้ยรับเงินใหกู
10,878,000.00 11,959,834.95
2,496,000.00 ดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคารและ
สหกรณอื่น ๆ
10,905,000.00 10,327,864.29 11,802,000.00 ดอกเบี้ยหุนกู,
ผลตอบแทนจากการ
ลงทุนซื้อหุน ฯลฯ
15,000.00
13,500.00
10,000.00 คาดวามีสมาชิกใหม
300 คน
45,000.00
61,910.54
50,000.00 คาธรรมเนียมตาง ๆ
383,843,000.00 386,799,086.27 390,858,000.00
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ประมาณการรายจาย ประจําป 2561
รายการ

งบประมาณป
2560

รายจายป
2560

งบประมาณป
2561

คําชี้แจง
ประกอบ

1. งบการดําเนินงาน
1.1. หมวดดอกเบีย้ จาย
1.1.1 ดอกเบีย้ จายเงินรับฝาก

133,955,000.00 133,273,423.71 132,856,500.00 เงินฝากออมทรัพยพิเศษ,
เงินฝากออมทรัพย, เงินฝากประจํา
1.1.2 ดอกเบีย้ จายเงินประกัน จนท.
44,000.00
39,791.60
47,000.00 ดอกเบีย้ เงินประกันเจาหนาที่
1.1.3 ดอกเบีย้ จายเงินเบิกเกินบัญชี
21,000.00
0.00
33,000.00 ดอกเบีย้ เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
1.1.4 ดอกเบีย้ จาย - เงินกูยืม
8,610,000.00 2,076,832.22 1,900,000.00 ดอกเบีย้ จายตั๋วสัญญาใชเงินและเงินกูยืม
รวม
142,630,000.00 135,390,047.53 134,836,500.00
2. งบการบริหาร
2.1 หมวดเงินเดือนและสวัสดิการ
2.1.1 เงินเดือน
2.1.2 คาครองชีพและคาตําแหนง
2.1.3 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน
และประกันสังคม

6,387,000.00
1,137,000.00
226,000.00

5,879,490.00
1,033,140.00
217,487.00

2.1.4 คาเครื่องแตงกาย
2.1.5 คารักษาพยาบาล

128,000.00
150,000.00

130,000.00
103,581.00

2.1.6 คาการศึกษาบุตรเจาหนาที่
2.1.7 คาเบีย้ ขยัน
2.1.8 คาเงินเพิม่ พิเศษ

69,000.00
37,000.00
200,000.00

22,664.00
27,000.00
200,000.00

25,000.00

6,000.00

8,359,000.00

7,619,362.00

786,200.00

573,500.00

2.1.9 สวัสดิการทัว่ ไป

รวม
2.2 หมวดคาตอบแทน
2.2.1 คาเบีย้ ประชุมกรรมการ
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6,792,000.00 อัตราเงินเดือนเจาหนาที่ 24 อัตรา
1,159,000.00 คาครองชีพเจาหนาทีแ่ ละคาตําแหนง
314,000.00 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนและ
ประกันสังคมสวนของนายจาง
ตาม พรบ.ประกันสังคม รอยละ 5
ของเงินเดือน
138,000.00 คาเครื่องแตงกาย ชุดละ 2,000.00 บาท
120,000.00 คารักษาพยาบาล
และคาตรวจสุขภาพเจาหนาที่
48,000.00 คาการศึกษาบุตรเจาหนาที่
34,000.00 คาเบีย้ ขยันเจาหนาที่
30,000.00 คาเงินเพิม่ พิเศษเนื่องจากปฏิบัติงาน
เปนเวลานาน
25,000.00 เงินชวยเหลือการอุปสมบท, งานสมรส,
คาจัดการศพ, คาคลอดบุตร,
คาเยี่ยมกรณีเจ็บปวย
8,660,000.00
715,400.00 คณะกรรมการดําเนินการ
ครั้งละ 18,300.00 บาท (14 ครั้ง)
คณะกรรมการพิจารณาเงินกู
ครั้งละ 2,300.00 บาท (24 ครั้ง)
คณะกรรมการบริหารทัว่ ไป

ประมาณการรายจาย ประจําป 2561
รายการ

งบประมาณป
2560

รายจายป
2560

2.2.2 คาลวงเวลา
2.2.3 คาตอบแทนเจาหนาที่
2.2.4 คาตอบแทนผูปฏิบัติงาน

629,000.00
1,021,000.00
209,600.00

490,478.25
949,470.00
159,600.00

2.2.5 คาตอบแทนทีป่ รึกษา
2.2.6 คาตอบแทนจัดทําแผนกลยุทธ
2.2.7 คาตรวจสอบกิจการ
2.2.8 คาธรรมเนียมการสอบบัญชี
2.2.9 คาตอบแทนหนวย
รวม
2.3 หมวดคาใชสอย
2.3.1 คารับรอง

150,000.00
200,000.00
150,000.00
120,000.00
368,000.00
3,633,800.00

120,000.00
88,630.00
150,000.00
110,000.00
271,890.00
2,913,568.25

379,000.00

229,544.22

2.3.2 คาเบีย้ เลี้ยง พาหนะและทีพ่ ัก

291,000.00

288,900.00

2.3.3 คาธรรมเนียมธนาคารและอากร

165,000.00

165,021.00

2.3.4 คาน้ํามันเชื้อเพลิง
2.3.5 คาถายเอกสาร
2.3.6 คาของสมนาคุณ
2.3.7 คาใชจายประชุมใหญสามัญ
ประจําป
2.3.8 คาใชจายมอบทุนการศึกษาบุตร
2.3.9 คาซอมแซมอุปกรณสํานักงาน
2.3.10 คาปรับปรุงสํานักงาน

365,000.00
54,000.00
150,000.00
557,650.00

223,000.00
48,000.00
141,527.00
473,221.00

50,000.00
110,000.00
500,000.00

32,669.00
71,005.00
0.00

งบประมาณป
2561

คําชี้แจง
ประกอบ
ครั้งละ 3,500.00 บาท (12 ครั้ง)
คณะกรรมการการลงทุน
ครั้งละ 2,300.00 บาท (12 ครั้ง)
คณะกรรมการวางแผนและงบประมาณ
ครั้งละ 2,300.00 บาท (6 ครั้ง)
คณะกรรมการวิจัยและพัฒนา
ครั้งละ 2,300.00 บาท (12 ครั้ง)
คณะทํางานอื่นและผูเขารวมประชุม
536,000.00 ปดบัญชีประจําเดือนและปดงบสิ้นป
961,000.00 จนท.ชวยปฏิบัติงาน, จนท.สาขายอย
159,600.00 ผูปฏิบัติงานสหกรณประจําพืน้ ที่
นอกพืน้ ทีส่ ัตหีบ จํานวน 7 คน
150,000.00 คาตอบแทนคณะทีป่ รึกษา
0.00 คาตอบแทนจัดทําแผนกลยุทธ
168,000.00 คณะผูตรวจสอบกิจการ
120,000.00 จางผูสอบบัญชีรบั อนุญาตฯ
343,000.00 กง.หนวยสมาชิก
3,153,000.00
386,000.00 คารับรองคณะกรรมการดําเนินการ
และคณะผูเยี่ยมชม
568,000.00 คาเบีย้ เลี้ยง - พาหนะ และคาทีพ่ ัก
ทีป่ ฏิบัติงานเกี่ยวกับสหกรณ
180,000.00 คาธรรมเนียมธนาคาร 25,000.00 บาท
และไปรษณีย - อากร 155,000.00 บาท
461,000.00 เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสหกรณ
54,000.00 คาถายเอกสาร
410,000.00 คาของสมนาคุณสมาชิก
576,200.00 คาพิมพหนังสือรายงานกิจการประจําป,
คาใชจายตาง ๆ ในการจัดประชุมใหญฯ
50,000.00 คาใชจา ยมอบทุนการศึกษาบุตร
90,000.00 เครื่องคอมฯ , เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ
700,000.00 คาปรับปรุงสํานักงาน
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ประมาณการรายจาย ประจําป 2561
รายการ
2.3.11 คาใชจายยานพาหนะ
2.3.12 คาเชารถยนต
2.3.13 คาพัฒนาระบบงานคอมฯ
2.3.14 คาบํารุงรักษารายป
2.3.15 คาบริหารจัดการความเสี่ยง
2.3.16 คาระบบรักษาความปลอดภัย
2.3.17 คาบํารุงสันนิบาตสหกรณ
จังหวัดชลบุรี
2.3.18 คาเบีย้ ประกัน

งบประมาณป
2560
20,000.00
48,000.00
610,000.00
331,000.00
100,000.00
50,000.00
1,000.00

รายจายป
งบประมาณป
คําชี้แจง
ประกอบ
2560
2561
760.00
20,000.00 คาตอทะเบียนและคาซอมแซม
48,000.00
48,000.00 คาเชารถยนตประจําเดือน
87,447.00
420,000.00 คาพัฒนาระบบงานคอมฯ
241,650.00
286,000.00 คาบํารุงรักษาซอฟตแวรรายปและ
คาบํารุงเครื่องพิมพความเร็วสูงรายป
43,014.00
50,000.00 คาบริหารจัดการความเสี่ยง
0.00
200,000.00 คาระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูล
1,000.00
1,000.00 คาบํารุงสันนิบาตสหกรณ จังหวัดชลบุรี

235,000.00

84,497.67

45,000.00
280,000.00
200,000.00
0.00
280,000.00
4,821,650.00

0.00
137,950.00
98,654.00
0.00
205,566.67
2,621,426.56

261,000.00 คาเบีย้ ประกันภัยกรรมการ
เจาหนาทีแ่ ละสํานักงาน
45,000.00 คาเครื่องแตงกายกรรมการ
142,000.00 คาประชาสัมพันธ
150,000.00 ทําบุญเลี้ยงพระและของทีร่ ะลึก
200,000.00 คาใชจายในการดําเนินคดี
280,000.00 คาใชจายเบ็ดเตล็ด
5,578,200.00

504,000.00
504,000.00

361,925.60
361,925.60

444,000.00 คาแบบพิมพและวัสดุสิ้นเปลือง
444,000.00

360,000.00
84,000.00
444,000.00

274,608.80
74,263.76
348,872.56

336,000.00 คาไฟฟา
84,000.00 คาโทรศัพท
420,000.00

100,000.00

0.00

3.1.2 เครื่องพิมพ

39,000.00

11,900.60

3.1.3 เครื่องพิมพสมุดเงินฝาก

45,000.00

0.00

2.3.19 คาเครื่องแตงกาย
2.3.20 คาประชาสัมพันธ
2.3.21 คาทําบุญสํานักงานประจําป
2.3.22 คาใชจายในการดําเนินคดี
2.3.23 คาใชจายเบ็ดเตล็ด
รวม
2.4 หมวดคาวัสดุ
2.4.1 คาเครื่องเขียนแบบพิมพ
รวม
2.5 หมวดสาธารณูปโภค
2.5.1 คาไฟฟา
2.5.2 คาโทรศัพท
รวม
3. งบการลงทุน
3.1 หมวดคาครุภัณฑ
3.1.1 เครื่องคอมพิวเตอร
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140,000.00 เครื่องคอมฯ และโนตบุค รวม 7 เครื่อง
เครื่องละ 20,000.00 บาท
30,000.00 เครื่องพิมพ Laser, เครื่องพิมพหัวเข็ม
และเครื่องพิมพอิงคเจ็ท รวม 6 เครื่อง
เครื่องละ 5,000.00 บาท
90,000.00 เครื่องพิมพฯ 2 เครื่อง
เครื่องละ 45,000.00 บาท

ประมาณการรายจาย ประจําป 2561
รายการ
3.1.4 เครื่องสํารองไฟ (UPS)

งบประมาณป
2560
6,000.00

3.1.5 กลองดิจิตอล
3.1.6 โทรศัพท

40,000.00
0.00

3.1.7 เครื่องนับธนบัตร

55,000.00

3.1.8 เครื่องนับเหรียญ
3.1.9 เครื่องคํานวณ

53,000.00
8,000.00

3.1.10 ตูเก็บเอกสาร 2 บาน

40,000.00

3.1.11 ตูเก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก
3.1.12 ตูเก็บเอกสาร (ลิ้นชัก)

8,000.00
0.00

3.1.13 ตูเก็บเอกสารแบบรางเลื่อน
3.1.14 เครื่องสแกน

0.00
50,000.00

3.1.15 เครื่องฉายภาพ

0.00

3.1.16 กลองวงจรปด

0.00

3.1.17 เครื่องขยายเสียงพรอมลําโพง
3.1.18 ชุดไมคลอย
3.1.19 เครื่องพิมพดีดไฟฟา
3.1.20 ชุดหมูบูชา
3.1.21 พรมปูพนื้
3.1.22 ตูโชวของทีร่ ะลึก

20,000.00
0.00
0.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00

รายจายป
งบประมาณป
คําชี้แจง
ประกอบ
2560
2561
5,800.00
12,000.00 UPS 1000 va 4 เครื่อง
เครื่องละ 3,000.00 บาท
39,900.00
0.00
0.00
8,000.00 โทรศัพทตั้งโตะ (สาขา) 1 เครื่อง,
โทรศัพทมือถือ 3 เครื่อง
เครื่องละ 2,000.00 บาท
52,500.00
60,000.00 เครื่องนับธนบัตร 1 เครื่อง
เครื่องละ 55,000.00 บาท,
เครื่องนับธนบัตรแบบพกพา 1 เครื่อง
เครื่องละ 5,000.00 บาท
52,000.00
0.00
7,959.99
14,000.00 เครื่องคํานวณ 7 เครื่อง
เครื่องละ 2,000.00 บาท
0.00
48,000.00 ตูเก็บเอกสาร 2 บาน 6 ตู
ตูละ 8,000.00 บาท
0.00
0.00
0.00
6,000.00 ตูเก็บเอกสาร (ลิ้นชัก) 2 ตู
ตูละ 3,000.00 บาท
0.00
250,000.00 ตูเก็บเอกสารแบบรางเลื่อน 1 ชุด
0.00
30,000.00 เครื่องสแกน 1 เครื่อง
เครื่องละ 30,000.00 บาท
0.00
200,000.00 เครื่องฉายภาพ 1 เครื่อง
เครื่องละ 200,000.00 บาท
0.00
104,500.00 กลองวงจรปด 19 กลอง
กลองละ 5,500.00 บาท
0.00
30,000.00 เครื่องขยายเสียงพรอมลําโพง 1 ชุด
ชุดละ 30,000.00 บาท
0.00
20,000.00 ชุดไมคลอย 1 ชุด ๆ ละ 20,000.00 บาท
0.00
30,000.00 เครื่องพิมพดีดไฟฟา 1 เครื่อง
เครื่องละ 30,000.00 บาท
0.00
0.00
0.00
5,000.00 พรมปูพนื้ 1 ผืน ๆ ละ 5,000.00 บาท
0.00
10,000.00 ตูโชว 1 ตู ๆ ละ 10,000.00 บาท
ÃÒÂ§Ò¹¡Ô¨¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó»‚ 2560
ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¹ÒÇÔ¡âÂ¸Ô¹ ¨Ó¡Ñ´

87

ประมาณการรายจาย ประจําป 2561
รายการ
3.1.23 โซฟา
3.1.24 เครื่องปรับอากาศ

3.1.25 พัดลมติดผนัง
3.1.26 พัดลมตั้งพืน้
3.1.27 เครื่องซักผา
3.1.28 เครื่องดูดฝุน
3.1.29 ตูเสื้อผา
3.1.30 ตูเก็บรองเทา
3.1.31 เตียงนอน 2 ชั้น
3.1.32 ทีน่ อน
3.1.33 โทรทัศน
3.1.34 ถังเก็บน้ํา
3.1.35 เครื่องกําเนิดไฟฟา
(พรอมโรงเรือน)

งบประมาณป
2560
40,000.00
200,000.00

8,000.00
5,000.00
9,000.00
5,000.00
3,000.00
7,000.00
18,000.00
20,000.00
0.00
45,000.00
1,500,000.00

รายจายป
งบประมาณป
คําชี้แจง
2560
2561
ประกอบ
0.00
40,000.00 โซฟา 2 ชุด ๆ ละ 20,000.00 บาท
0.00
360,000.00 เครื่องปรับอากาศ 36000 BTU
จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 60,000.00 บาท,
เครื่องปรับอากาศ 18000 BTU
จํานวน 4 เครื่อง ๆ ละ 30,000.00 บาท
6,950.00
8,000.00 พัดลมติดผนัง 4 ตัว ๆ ละ 2,000.00 บาท
3,590.00
0.00
7,490.00
0.00
3,590.00
0.00
0.00
3,000.00 ตูเสื้อผา 1 ตู ๆ ละ 3,000.00 บาท
0.00
7,000.00 ตูเก็บรองเทา 2 ตู ๆ ละ 3,500.00 บาท
16,478.00
0.00
15,600.00
0.00
0.00
10,000.00 โทรทัศนขนาด 32 นิ้ว 1 เครื่อง
เครื่องละ 10,000.00 บาท
0.00
45,000.00 ถังเก็บน้ํา 3 ถัง ๆ ละ 15,000.00 บาท
0.00 1,600,000.00 เครื่องกําเนิดไฟฟา
ขนาด 125 KVA 100 KW 1 เครื่อง
พรอมโรงเรือน (ตัดจาย 10 ป)

3.1.36 อาคารสวัสดิการ สอ.นย.
3.1.37 สิทธิการใชประโยชนในรั้ว
รวม
รวมงบประมาณรายจายทัง้ สิ้น

150,000.00
145,550.00
0.00
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 ถาหมวดใดหมวดหนึง่ ไมพอจาย ยกเวนหมวดครุภัณฑ
และหมวดทีด่ ินและสิ่งกอสราง
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ประมาณการรายจายทางบัญชี
1. สํารองบําเหน็จเจาหนาที่
2. คาเสื่อมราคาอุปกรณสํานักงาน
3. หนี้สงสัยจะสูญ
4. ตัดจายสิทธิการใชประโยชนในอาคาร
5. ตัดจายสิทธิการใชประโยชนในถนนและโรงจอดรถ
6. ตัดจายสิทธิการใชประโยชนในทีพ่ ักทหาร
7. ตัดจายสิทธิการใชประโยชนในซอฟตแวร
8. ตัดจายสิทธิการใชประโยชนในอาคารสวัสดิการ สอ.นย.
9. ตัดจายสิทธิการใชประโยชนในรั้ว
รวมยอด

1,243,000.00 บาท
598,442.65 บาท
5,000,000.00 บาท
357,351.13 บาท
114,510.00 บาท
36,793.08 บาท
40,456.70 บาท
14,555.00 บาท
38,000.00 บาท
7,443,108.56 บาท

มติที่ประชุมฯ
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สหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด
ประมาณการรายได คาใชจาย และกําไรสุทธิ ประจําป 2561
รายการ

งบประมาณ
ป 2560

ผลการดําเนินงาน
ป 2560

งบประมาณ
ป 2561

รายได
1. ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู
2. ดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก
3. รายไดจากการลงทุน
4. คาธรรมเนียมแรกเขา
5. รายไดอื่น ๆ
รวมรายไดทั้งสิ้น

362,000,000.00 364,435,976.49 376,500,000.00
10,878,000.00 11,959,834.95
2,496,000.00
10,905,000.00 10,327,864.29 11,802,000.00
15,000.00
13,500.00
10,000.00
45,000.00
61,910.54
50,000.00
383,843,000.00 386,799,086.27 390,858,000.00

คาใชจาย
1. ดอกเบี้ยจาย
2. เงินเดือนและสวัสดิการเจาหนาที่
3. คาตอบแทน
4. คาใชสอย
5. คาวัสดุ
6. คาสาธารณูปโภค
7. บําเหน็จเจาหนาที่
8. คาเสื่อมราคา
9. ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพย
10. หนี้สงสัยจะสูญ
11. ตัดจายสิทธิการใชประโยชนในอาคาร
12. ตัดจายสิทธิการใชประโยชนในโรงจอดรถฯ
13. ตัดจายสิทธิการใชประโยชนในที่พกั ทหาร
14. ตัดจายสิทธิการใชประโยชนในซอฟตแวร
15. ตัดจายสิทธิการใชประโยขนในอาคารสวัสดิการ
16. ตัดจายสิทธิการใชประโยขนในรั้ว
รวมคาใชจายทั้งสิ้น

142,630,000.00 135,390,047.53 134,836,500.00
8,359,000.00
7,619,362.00
8,660,000.00
3,633,800.00
2,913,568.25
3,153,000.00
4,821,650.00
2,621,426.56
5,578,200.00
504,000.00
361,925.60
444,000.00
444,000.00
348,872.56
420,000.00
1,052,750.00
1,409,510.00
1,243,000.00
600,000.00
429,321.87
598,442.65
0.00
2,928.53
0.00
0.00
5,231,292.83
5,000,000.00
357,351.13
357,351.13
357,351.13
114,510.00
114,510.00
114,510.00
36,894.18
36,894.18
36,793.08
40,456.70
40,456.70
40,456.70
22,500.00
6,858.79
14,555.00
0.00
0.00
38,000.00
162,616,912.01 156,884,326.53 160,534,808.56

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

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)
ตามหนั ง สื อ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่ กษ 0406/ว.25758 ลง 25 ส.ค.40 เรื่ อ ง
คําแนะนําวิธีปฏิบัติกรณีเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายเปนระยะเวลานาน ขอ 3 ความวา “เงินปนผล
และเงินเฉลี่ยคืนคางจายเปนระยะเวลานาน สวนที่มีรายละเอียดวาเปนของสมาชิกผูใด แตสมาชิกไมมา
ติดตอขอรับ ทําใหสหกรณตองตั้งบัญชีคางจายไวเปนเวลานาน 5 ป หากสหกรณไมประสงคจะตั้งบัญชี
คางจายไว ใหสหกรณแจงแกสมาชิกทราบในวัน ประชุมใหญ ฯ พรอมปดประกาศใหเปนที่ทราบทั่วกั น
ณ ที่ทําการสหกรณ โดยระบุใหชัดเจนในประกาศดวยวาหากพนระยะเวลาที่สหกรณกําหนดใหสมาชิก
มารับเงินปนผลและเงินเฉลี่ ยคืนแล ว สหกรณจะโอนเงิน ดังกล าวเขาเปน เงิน สํารองตอไป การโอนเงิน
ปดบัญชีเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายจํานวนดังกล าวในบัญชีเงิน สํ ารอง ตองเปดเผยขอมูลไวใน
หมายเหตุประกอบ งบการเงินดวย”
คณะกรรมการดําเนินการ สอ.นย.ไดรวมกันพิจารณาแลว เพื่อเปนการปฏิบัติตามคําแนะนํา
ดังกลาว และไมให สอ.นย.มีปญหาตองตั้งบัญชีคางจายเงินเปนเวลานาน จึงขอแจงใหสมาชิกทราบ โดยจะได
ปดประกาศไว ณ สํานักงาน สอ.นย.สมาชิกที่มีความประสงคขอรับเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายใหมารับ
ภายใน 28 ก.พ.61 หากพนกําหนดแลว จะโอนเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนคางจายเขาเปนทุนสํารองของ
สอ.นย. ตอไป
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การประชุ ม ใหญ ส ามัญ ประจํ าป 2559 ของ สอ.นย.เมื่ อ 22 พฤศจิ ก ายน 2559 ที่ป ระชุ ม ฯ
กําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกันประจําปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 จํานวน 1,804,000,000.00 บาท
ในรอบปที่ผานมา สอ.นย.ไดระดมทุนดําเนินงานเพิ่มเติมเพื่อใชในการบริหารงาน 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 เรื่องหลักเกณฑ
การพิจารณาใหความเห็นชอบวงเงินการกูยืมเงินหรือการค้ําประกันของสหกรณ ลงวันที่ 11 มี นาคม 2548 ได
กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาทั่วไปในสวนที่เกี่ยวของวา “พิจารณาจากทุนเรือนหุนที่ชําระเต็มมูลคาแลวรวมกับ
ทุนสํารองของสหกรณตามงบทดลอง ณ วันสิ้นเดือนสุดทายกอนวันประชุมใหญ” 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 คาดการณวาอาจจําเปนตองกูย ืมเงินจากสถาบันการเงินภายนอกเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับ
การดําเนิน ธุรกิจ และรักษาสภาพคลองของ สอ.นย.จึ งเสนอให พิจารณากําหนดวงเงินกูยืมหรือค้ําประกัน
ประจําป 2561 จํานวน 2,002,000,000.00 บาท (สองพันสองลานบาทถวน)

มติที่ประชุมฯ

92

ÃÒÂ§Ò¹¡Ô¨¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó»‚ 2560
ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¹ÒÇÔ¡âÂ¸Ô¹ ¨Ó¡Ñ´

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ พ.ศ.2542 มาตรา 62 กําหนดใหเงินของสหกรณนั้น สหกรณอาจ
ฝากหรือลงทุนได ดังตอไปนี้
(1) ฝากในชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น
(2) ฝากในธนาคารหรือฝากในสถาบันการเงินที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงิน
แกสหกรณ
(3) ซือ้ หลักทรัพยของรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
(4) ซือ้ หุนของธนาคารที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหความชวยเหลือทางการเงินแกสหกรณ
(5) ซือ้ หุนของชุมนุมสหกรณหรือสหกรณอื่น
(6) ซื้อหุนของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทําให เกิดความสะดวก หรือสงเสริมความเจริญแก
กิจการของสหกรณ โดยไดรับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ
(7) ฝากหรือลงทุนอยางอื่นตามที่คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติกําหนด
ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณแหงชาติ พ.ศ.2558 ไดกําหนดการฝากหรือลงทุน
อยางอื่นของสหกรณ มีขอความดังนี้
ขอ 3 เงินของสหกรณอาจนําไปฝากหรือลงทุนได ดังตอไปนี้
(1) บัตรเงินฝากที่ธนาคารเปนผูออก
(2) ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเปนผูรับรอง สลักหลัง หรือรับอาวัล หรือตั๋วสัญญาใชเงินที่ธนาคารเปน
ผูสลักหลังหรือรับอาวัล โดยไมมีขอจํากัดความรับผิด
(3) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่ธนาคารซึ่งมิใชรัฐวิสาหกิจเปนผูออก
(ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ หมายความวา ตั๋วแลกเงิน ตั๋วสัญญาใชเงิน หุนกูที่มีหลักประกัน
หุนกูไ มดอยสิทธิ)
(4) บัตรเงินฝาก หรือใบรับฝากเงินที่ออกโดยบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิตฟองซิ เอร ซึ่ง
สถาบันคุมครองเงินฝากประกันชําระคืนตนเงินและดอกเบี้ย
(5) ตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่นิติบุคคลเฉพาะกิจเปนผูออก ภายใตโครงการแปลงสินทรัพยเปน
หลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตตามพระราชกําหนดนิติบุคคลเฉพาะกิจ เพื่อการแปลงสินทรัพย เปนหลักทรัพย
พ.ศ.2540 ตราสารแสดงสิทธิในหนี้นั้น ไดรับการจัดอันดับ ความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ A- ขึ้นไปจากบริษัท
จัดอันดับความนาเชื่อถือ ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(6) หุนกูที่มีหลักประกัน หรือหุนกูไมดอยสิทธิ ที่ไดรับการจัดอันดับความนาเชื่อถือตั้งแตระดับ
A- ขึ้นไป จากบริษัทจัดอันดับ ความนาเชื่อถือที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย
(7) หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี และอยู
ในการกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ขอ 4 การนําเงินไปฝากหรือลงทุนในหลักทรัพยตามขอ 3 (7) รวมกันตองไมเกินทุนสํารองของ
สหกรณ และตองผานการอนุมัติจากที่ประชุมใหญของสหกรณกอนจึงจะดําเนินการได
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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
ดังนั้ น เพื่อให การบริ หารการฝากหรือลงทุนของสหกรณฯ ประจําป 2561 เป นไปดว ยความ
สะดวก คลองตัว มั่นคง เกิดผลตอบแทนที่ดี และเปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย คณะกรรมการดําเนินการฯ
จึงขอเสนอที่ประชุมใหญฯ อนุมัติใหคณะกรรมการดําเนินการฯ นําเงินไปฝากหรือลงทุนตามที่กฎหมายสหกรณ
กําหนดโดยใหนํ าเงินไปลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้ งขึ้นโดยความเห็ นชอบของ
คณะรัฐมนตรีและอยูในการกํากับ ดูแลของคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ได ไม เกิน
354,000,000.00 บาท (สามรอยหาสิบสี่ลานบาทถวน)

มติที่ประชุมฯ
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ตามที่ สอ.นย.ไดเริ่มจัดทําแผนกลยุทธเพื่อใชเปนกรอบและทิศทางในการดําเนินงานของ สอ.นย
ตั้ ง แต ป พ.ศ.2549 ซึ่ ง เป น แผนงานระยะเวลา 3 ป โดยสาระสํ า คั ญ ของแผนกลยุ ท ธ ร ะยะเริ่ ม แรกคื อ
การวางเปาหมายความสําเร็จ กําหนดแผนงานและโครงการขึ้นมารองรับ โดยเฉพาะในเรื่องการพัฒนาบุคลากร
ภายในหนวยงาน การวางวัฒนธรรมองคกรที่สํ าคัญคือการให บ ริการสมาชิกที่เป นเลิ ศ ความโปรงใสและ
ตรวจสอบได โดย สอ.นย.ไดจั ดทําแผนกลยุทธเพื่อ ใชในการบริหารจัดการมาแล วจํานวน 4 ฉบับ ซึ่งทําให
ผลการดําเนินงานของ สอ.นย. ที่ผานมาเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ทําให สอ.นย. ไดรับ
รางวัล ต าง ๆ มากมาย และแผนกลยุ ท ธฉบั บ ที่ 4 สํ าหรั บ ป 2558 – 2560 จะสิ้ น สุ ดอายุก ารใชง านในป นี้
จึ ง จํ า เป น ต อ งมี ก ารทบทวนพิ จ ารณาจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ สอ.นย. ใหม สํ า หรั บ ป 2561 – 2563 ขึ้ น
ซึ่งคณะทํ างานฯ ไดจั ดทํ าร า งแผนกลยุ ท ธ สอ.นย. ฉบั บ ที่ 5 สํ าหรั บ ป 2561 – 2563 เสร็ จเรี ยบรอยแล ว
ในการเขี ย นแผนกลยุ ท ธ ฉ บั บ นี้ ไ ด นํ า จุ ด แข็ ง ของแผนกลยุ ท ธ ตั้ ง แต ฉ บั บ ที่ 1 – 4 มาปรั บ ปรุ ง ให เ ข า กั บ
สภาวะแวดลอม โดยมีความมุงหวัง ในดานการพัฒนาสหกรณเพื่อมุงสู แนวทางการบริหารจั ดการที่เป นเลิ ศ
โดยเริ่มกระบวนการจัดการตั้งแต ปจจัยนําเขา กระบวนการบริหารจัดการ มุงสูผลผลิต ผลลัพธ ที่สมาชิกของ
สอ.นย.มีความพึงพอใจ นอกจากนั้นยังมุงหวังชวยเหลือสังคมและเปนสหกรณที่สามารถเปนแบบอยางใหกับ
สหกรณ ออมทรั พย อื่ น ได จากสภาพเศรษฐกิ จ ทั้ ง ในประเทศและต า งประเทศ ตลาดเงิ น และตลาดทุ น
กฎ ระเบียบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสหกรณออมทรัพยและเทคโนโลยีไดเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ตลอดจน
ความต อ งการที่ ห ลากหลายของสมาชิ ก ทํ า ให ก ารเขี ย นแผนกลยุ ท ธ มี ค วามซั บ ซ อ น หลากหลาย แง มุ ม
ซึ่ ง แผนกลยุ ท ธ ฉ บั บ ที่ 5 นี้ ยั ง คงให ค วามสํ า คั ญ กั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากร การบริ ห ารในเชิ ง กลยุ ท ธ ต าม
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
อนุมัติ
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ตามมาตรา 53 แห งพระราชบัญญั ติส หกรณ พ.ศ.2542 ให ส หกรณ มีผู ต รวจสอบกิ จการ
ซึ่งที่ประชุมใหญฯ เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพื่อดําเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ
แลวทํารายงานเสนอตอที่ประชุมใหญ ฯ จํานวนผูตรวจสอบกิจการตองเปนไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ
กําหนด
ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ เรื่อง การตรวจสอบกิจการของสหกรณ พ.ศ.2559 และ
ตามขอบังคับ สอ.นย. พ.ศ.2550 หมวด 9 ขอ 82 กําหนดใหที่ประชุมใหญ ฯ เลือกผูตรวจสอบกิจการได
ไมเกิน 5 คน ในกรณีที่เปนบุคคลธรรมดาและหากเปนนิติบุคคลใหมีจํานวนไมเกิน 1 นิติบุคคล
ถาที่ประชุมใหญฯ เลื อกผูตรวจสอบกิจการเกินกวา 1 คน ใหผูตรวจสอบกิจการเหล านั้น
เลือกประธานผูตรวจสอบกิจการขึ้น แลวแจงใหที่ประชุมใหญ ฯ ทราบ และในจํานวนนี้ผูตรวจสอบกิจการ
ควรมีความรูในดานบัญชีอยางนอย 1 คน
ในป 2561 นี้ มีผูเสนอขอเปนผูตรวจสอบกิจการ 1 คณะ ประกอบดวย
1. นางสาวศิริวรรณ กัญญาคํา ประธานผูตรวจสอบกิจการ ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขา
การจั ด การทั่ ว ไป มหาวิ ท ยาลั ย สุ โ ขทั ย ธรรมาธิ ร าช อดี ต ข า ราชการกรมตรวจสอบบั ญ ชี ส หกรณ มี
ประสบการณดานการตรวจสอบบัญชีสหกรณ 24 ป
2. นางธนั ช พร ป ญ ญาปุ ญ ญรั ต น ผู ต รวจสอบกิ จ การ ปริ ญ ญาตรี บ ริ ห ารธุ ร กิ จ สาขา
การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีประสบการณดานการบัญชี 21 ป
เสนอขอรับคาตอบแทนปละ 168,000.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นแปดพันบาทถวน)
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ในปบญ
ั ชีสิ้นสุด 30 ก.ย.60 สอ.นย. จัดจางผูสอบบัญชีภาคเอกชนซึ่งไดแก นางวรนีย พิทักษสุธีพงศ
จาก บริษัท ตากสินไทยโค จํากัด ในอัตราคาบริการ 110,000.00 บาท ตอป
ในปบญ
ั ชีสิ้นสุด 30 ก.ย.61 มีผูสอบบัญชีรับอนุญาตที่ขึ้นทะเบียนเปนผูสอบบัญชีสหกรณ เสนอขอเปน
ผูสอบบัญชี สอ.นย. จํานวน 3 ราย ดังนี้
การจัดทํา

รายละเอียดการเสนอ
บริการสอบบัญชี

การเขาปฏิบตั ิงาน

บจ.ตากสินไทยโค

- ปละ 3 ครั้ง

รายงานผล
การสอบบัญชี

- รายงานระหวางป - ใหคําแนะนําดาน

(โดยนางวรนีย พิทักษสุธีพงศ) - ครั้งละ 3 - 4 วัน - รายการประจําป
ทีต่ ั้ง เลขที่ 27/59

- ผูชวยไมตา่ํ กวา

อ.เมือง จ.จันทบุรี

5 - 6 คน

บจ.ผองใสชาญเชีย่ ว

- ปละ 4 ครั้ง

(โดยนางผองใส ชาญเชีย่ ว)
ทีต่ ั้ง เลขที่ 188/301 ม.3

บจ.เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี

- ปละ 5 ครั้ง

เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ

3 - 4 คน

(แบงจายสองงวด)

- เขาประชุมตามที่

งวดแรก 30,000.00 บาท

การเงิน

- 120,000.00 บาท
(จายงวดเดียว)

- เขาประชุมตามที่
สหกรณฯ รองขอ
- รายงานระหวางป - ใหคําแนะนําดาน

(โดยนายสิรวิชญ ไพศาสตร) - ครั้งละ 3 - 5 วัน - รายการประจําป
- ผูชวยไมตา่ํ กวา

- 120,000.00 บาท

การเงินการบัญชี

- รายงานระหวางป - ใหคําแนะนําดาน

- ผูชวยไมตา่ํ กวา
2 - 3 คน

คาธรรมเนียม
การสอบบัญชี

สหกรณฯ รองขอ งวดสอง 90,000.00 บาท

- ครั้งละ 2 - 3 วัน - รายการประจําป

อ.เมือง จ.ชลบุรี

ทีต่ ั้ง เลขที่ 2/123

บริการอื่น ๆ

การเงิน

- 120,000.00 บาท
(แบงจายสามงวด)

- เขาประชุมตามที่

งวดแรก 30,000.00 บาท

สหกรณฯ รองขอ งวดสอง 30,000.00 บาท
- วิเคราะหงบการเงิน งวดสาม 60,000.00 บาท
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ตามข อ บั ง คั บ สอ.นย.พ.ศ.2550 และที่ แ ก ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ.2553 หมวด 7
คณะกรรมการดําเนินการ ขอ 62 การเลือกตั้งและการดํารงตําแหนง ขอ 63 ลักษณะตองหามของบุคคลที่จะเปน
กรรมการดําเนิ นการ และขอ 64 วาระอยู ในตําแหน ง ไดกําหนดในส วนที่เกี่ยวของโดยสรุ ปวา ให สหกรณ มี
คณะกรรมการดํ าเนิ น การไม เกิ น 15 คน ซึ่ งที่ ป ระชุ มใหญ เลื อกตั้ งจากสมาชิก การเลื อกตั้ งคณะกรรมการ
ดํ าเนิ น การให เลื อ กโดยวิ ธี เลื อ กประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอื่ น อี ก 14 คน ให คณะกรรมการ
ดําเนินการเลือกตั้งระหวางกันเองเปนรองประธานกรรมการ 1 คน หรือหลายคน เลขานุการ 1 คน และอาจใหมี
เหรัญญิก 1 คน และจะใหมีผูชวยเลขานุการ หรือผูชวยเหรัญญิกดวยก็ได นอกนั้นเปนกรรมการ บุคคลที่จะเปน
หรือทําหนาที่กรรมการดําเนินการตองเปนสมาชิกสหกรณไมนอยกวา 1 ป นับถึงวันเลือกตั้ง คณะกรรมการอยู
ในตําแหนงคราวละ 2 ป และอาจไดรับเลือกตั้งอีกได แตตองไมเกิน 2 วาระติดตอกัน โดยตองพักอยางนอย 1 ป
ทางบัญชี จึงจะมีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งใหมได
กรรมการดําเนิ นการ (ชุดที่ 23) ประจํ าป 2560 ตองพนจากตําแหน ง เนื่ องจากดํารงตําแหน ง
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
การสรรหาสมาชิกเพื่อเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ แทนผูที่พนจากตําแหนง จํานวน 13 คน
นั้น สอ.นย.ขอใหหนวยตาง ๆ พิจารณาคัดเลือกสมาชิกเปนผูแทน และในสวนนายทหารประทวนนั้น สอ.นย.
ดําเนิ น การรั บ สมั ค รโดยตรง ซึ่ งไดต รวจสอบแล ว ทุ กคนมี คุ ณ สมบั ติ ครบถว น จึ ง ขอเสนอที่ ป ระชุ ม ใหญ ฯ
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการดําเนินการ แทนผูที่พนจากตําแหนง และใหความเห็ นชอบคณะกรรมการ
ดําเนินการ (ชุดที่ 24) ประจําป 2561 และประธานกรรมการดําเนินการ ตามลําดับตอไป
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ดานการถือหุหน
1. การถือหุนสมาชิกทุกคนจะตองสงเงินคาหุนรายเดือนตามเกณฑเงินรายไดรายเดือนของสมาชิก
ไมเกิน
เกินกวา
เกินกวา
เกินกวา
เกินกวา
เกินกวา
เกินกวา
เกินกวา

5,000.00 บาท
5,000.00 – 7,000.00
7,000.00 – 9,000.00
9,000.00 – 12,000.00
12,000.00 – 15,000.00
15,000.00 – 18,000.00
18,000.00 – 20,000.00
20,000.00 บาท

ถือหุนไมต่ํากวา 15
บาท ถือหุนไมต่ํากวา 20
บาท ถือหุนไมต่ํากวา 25
บาท ถือหุนไมต่ํากวา 30
บาท ถือหุนไมต่ํากวา 40
บาท ถือหุนไมต่ํากวา 50
บาท ถือหุนไมต่ํากวา 70
ถือหุนไมต่ํากวา 100

หุน
หุน
หุน
หุน
หุน
หุน
หุน
หุน

เปนเงิน 150.00 บาท
เปนเงิน 200.00 บาท
เปนเงิน 250.00 บาท
เปนเงิน 300.00 บาท
เปนเงิน 400.00 บาท
เปนเงิน 500.00 บาท
เปนเงิน 700.00 บาท
เปนเงิน 1,000.00 บาท

2. สงคาหุนเปนรายเดือนไดสูงสุดไมเกิน 1 ใน 4 ของเงินไดรายเดือน แตตองไมต่ํากวาเกณฑ
3. ยื่นเรื่องพรอมสําเนาใบจายเงินเดือน ขอเพิ่ม - 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 คางสงเงินตนหรือดอกเบี้ยติดตอกันเปนเวลาถึง 2 งวด หรือ 3 งวดไมติดตอกันสําหรับเงินกูรายหนึ่ง 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, เงินกูสามัญและเงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห
1. เงินกูฉุกเฉิน
1.1 สมาชิกสามัญ
ระยะเวลาการเปน
สมาชิก

เทาของเงินไดราย
เดือน*

วงเงินไมเกิน
(บาท)

งวดผอน

หมายเหตุ

6 เดือน – 2 ป

1 เทา

50,000.00

12

2 ปขึ้นไป

2 เทา

100,000.00

12

กูไดไมเกินรอยละ 90%
ของทุนเรือนหุน
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1.2 สมาชิกสามัญที่เปนขาราชการนอกประจําการ สามารถเลือกกูฉุกเฉินไดดังนี้
1.2.1 มีหลักฐานแสดงเงินไดรายเดือนมาแสดงสามารถกูไดตาม 1.1
1.2.2 ไมมีหลักฐานแสดงเงินไดรายเดือนมาแสดง
- เปนสมาชิก 6 เดือน แตไมถึง 2 ป กูไดไมเกินรอยละ 90 ของเงินคาหุนและหรือเงินฝากที่
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
จํานวนเทาของ
ระยะเวลาการเปนสมาชิก
วงเงิน (ไมเกิน) งวดผอน
หมายเหตุ
เงินไดรายเดือน*
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
x ถือหุนไมต่ํากวา 10% ของจํานวนเงินที่ขอกูและมีสิทธิซื้อหุนเพิ่มไดตามจํานวนที่ขาด
x ผอนชําระเงินกูไดไมเกินอายุ 65 ป เวนแตใชทุนเรือนหุนค้ําประกัน ไมจํากัดอายุ
ผูค้ําประกัน
x เป นข าราชการประจํ าการ ลู กจางประจําสั งกั ด ทร. หรื อเป น เจ าหน าที่ สอ.นย. หรื อ
ขาราชการนอกประจําการผูรับเบี้ยหวัด บํานาญ หรือตามที่คณะกรรมการเงินกู สอ.นย. เห็นสมควร
x จํานวนเงินที่ขอกูตั้งแต 800,000.00 บาท ขึ้นไป ตองมีผูค้ําประกันอยางนอย 2 คน
x จํานวนเงินที่ขอกูตั้งแต 1,500,000.00 บาท ขึ้นไป ตองมีผูค้ําประกันอยางนอย 3 คน
x ค้ําประกันเงินกูไดไมเกินอายุ 65 ปบริบูรณ
สิทธิการกูเงินสามัญ
วงเงินไมเกิน
งวดผอน
ระยะเวลาการเปนสมาชิก จํานวนเทาของเงินไดรายเดือน
(บาท)
(ไมเกิน)
55 เทาของ
6 เดือน – 2 ป
1,500,000.00
150 งวด
เงินไดรายเดือน* + หุน
65 เทาของ
2 ปขึ้นไป
2,500,000.00
180 งวด
เงินไดรายเดือน* + หุน
* เงินไดรายเดือน = เงินเดือน + พ.ส.ร.+ เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน
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2.2 เงินกูสามัญสําหรับสมาชิกสามัญ อส.ทพ.นย. และพนักงานราชการ สังกัด นย.
ผูกู
x มีระยะเวลาปฏิบัติงานมาแลว 5 ป เวนผูกูที่ใชทุนเรือนหุนและหรือเงินฝากค้ําประกัน
x ถือหุนไมต่ํากวา 20% ของจํานวนเงินที่ขอกู และมีสิทธิซื้อหุนเพิ่มไดตามจํานวนที่ขาด
x ผอนชําระเงินกูไดไมเกินอายุการปฏิบัติงานที่เหลืออยูเวนแตใชทุนเรือนหุ นค้ําประกัน
ไมจํากัดอายุ
ผูค้ําประกัน
x เป นข าราชการประจําการ ลู กจางประจําสั งกั ด ทร. หรื อเป น เจ าหน าที่ สอ.นย. หรื อ
ขาราชการนอกประจําการผูรับเบี้ยหวัด บํานาญ หรือเปนอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน หรือเปนพนักงาน
ราชการสังกัดหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน
x หากเป น อาสาสมั ค รทหารพรานนาวิ ก โยธิ น หรื อ พนั ก งานราชการสั ง กั ด นย. ต อ งมี
ระยะเวลาปฏิบัติงานมาแลว 5 ป
x ค้ําประกันเงินกูไดไมเกินอายุ 65 ปบริบูรณ เวนแตอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน หรือ
พนักงานราชการสังกัด นย. ค้ําประกันไดไมเกินอายุการปฏิบัติงานที่เหลืออยู
x จํานวนเงินที่ขอกูตั้งแต 50,000.00 บาท ขึ้นไป ตองมีผูค้ําประกันอยางนอย 2 คน
x จํานวนเงินที่ขอกูตั้งแต 75,000.00 บาท ขึ้นไป ตองมีผูค้ําประกันอยางนอย 3 คน
x จํานวนเงินที่ขอกูตั้งแต 100,000.00 บาท ขึ้นไป ตองมีผูค้ําประกันอยางนอย 3 คน
และตองเป นผู ค้ําประกันที่เป นขาราชการประจําการ หรือลู กจางสังกัด ทร. หรือ จนท.สอ.นย. หรือ เปน
ขาราชการนอกประจําการผูรับเบี้ยหวัดและบํานาญอยางนอย 1 คน
สิทธิการกูเงินสามัญ อส.ทพ.นย. และพนักงานราชการ สังกัด นย.
ระยะเวลาการเปน
จํานวนเทา
วงเงินไมเกิน
งวดผอน
สมาชิก
ของเงินไดรายเดือน*
(บาท)
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.+ เงินเพิ่มพิเศษรายเดือน
2.3 การค้ําประกันเงินกูสามัญ
2.3.1 ใชบุคคลค้ําประกัน คิดสิทธิการค้ําเทากับสิทธิการกู แตไมรวมคาหุน
2.3.2 กูไดไมเกินรอยละ 90 ของหุนที่มีอยู
2.3.3 ใชบัญชีเงินฝาก สอ.นย. ค้ําประกันได 90% ของบัญชีเงินฝากที่มีอยู
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.)
โดยหากเงินสงเคราะห ครอบครัว สมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห ที่จะไดรั บ มีจํา นวนไมเป นไปตามหลั กเก ณฑ
ที่กําหนด สมาชิกตองทําประกันชีวิตเพิ่มเติมตามจํานวนที่ขาด
2.7 เงินกูสามัญเพื่อวัตถุประสงคตาง ๆ
ระยะเวลา
ประเภท
เทา
เปนสมาชิก
ซื้ออาวุธปน
ตามราคาจริง
2 เดือน
(ปดโครงการ)

กูสูงสุด (บาท)

งวดผอน

ดอกเบี้ย
รอยละ

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

ไมเกิน 50,000.00

60

6.25

84

6.25

120

6.25

สงเสริมการศึกษา

2 เดือน

ตามคาใชจายตลอด
ไมเกิน 100,000.00
หลักสูตร
100,000.00 ขึ้นไป

แปลงหนี้ใหม
ชําระสามัญ
ตามหนี้สามัญเดิม
(เฉพาะผูกูพิเศษฯ
มาแลว
360
6.75
+ ประกัน
แตสิทธิไมผาน)
18 งวด
2.8 มาตรการสมาชิกหลักประกันเงินกูสามัญบกพรอง
2.8.1 งดใหสินเชื่อประเภทกูฉุกเฉิน
2.8.2 งดใหสิทธิค้ําประกันเงินกูสามัญทุกประเภท เวนแตจะขอกูใหม
2.8.3 ชะลอการจายเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนจนกวาจะแกไขหลักประกัน
2.8.4 ตองถือหุนตามเกณฑโดยยึดถือตามเงินไดรายเดือน
2.8.5 หาคนค้ํารายใหมไดแตไมเปนไปตามเกณฑ ใหสิทธิค้ําเปนกรณีพิเศษไดเปนการชั่วคราว

104

ÃÒÂ§Ò¹¡Ô¨¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó»‚ 2560
ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¹ÒÇÔ¡âÂ¸Ô¹ ¨Ó¡Ñ´

2.9 มาตรการสมาชิกที่ไมจัดทําหลักประกันเสริม
2.9.1 งดใหสินเชื่อทุกประเภท
2.9.2 งดใหสิทธิการค้ําประกันเงินกูสามัญทุกประเภท
2.9.3 นําเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืนของสมาชิกที่ไมจัดทําหลักประกันฯ มาจัดทํา ประกันชีวิต
คุมครองเงินกู หรือจัดทําหลักประกันเสริมอื่นที่ สอ.นย. กําหนดขึ้น
3. เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห
ผูก ู
1. เปนสมาชิกมาแลวไมนอยกวา 1 ป
2. ถือหุนไมต่ํากวารอยละ 10 ของจํานวนเงินที่ขอกู และไมนอยกวา 50,000.00 บาท
มีสิทธิซื้อหุนเพิ่มไดตามจํานวนที่ขาด
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
เพื ่อ ซื ้อ ที ่ด ิน พรอ มสิ ่ง ปลูก สรา ง หรือ ไถถ อนที ่ด ิน พรอ มสิ ่ง ปลูก สรา ง จากสถาบั น การเงิ น
หลักเกณฑและสิทธิประโยชน
1. วงเงินกูไดไมเกิน 3 ลานบาท
2. อัตราดอกเบี้ย 5.75% (มีเฉลี่ยคืน)
3. ไมเสียคาธรรมเนียมการจดจํานอง 1%
4. เบิกคาเชาซื้อได (เฉพาะผูมีสิทธิ)
5. ดอกเบี้ยเงินกูลดหยอนภาษีเงินไดประจําปได
6. หลักประกันตองอยูในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี, จังหวัดระยอง, จังหวัดจันทบุรี
ดานการเงิน
สหกรณใหบริการเงินฝากสมาชิก ดังนี้
1. เงินฝากออมทรัพยพิเศษ (อัตราดอกเบี้ย 3.75%)
1.1 ปจจุบัน สอ.นย. งดเปดบัญชีเงินฝากประเภทนี้ แตยังคงใชในปจจุบัน
1.2 ตองมีเงินคงเหลื อในบัญชีขั้น ต่ํา 1,000.00 บาท จึ งจะคํานวณดอกเบี้ ยเงินฝากให และ
ปรับดอกเบี้ยทบเปนเงินฝากทุกเดือน ขั้นต่ํา 100.00 บาท
1.3 จํ า กั ด การถอนเงิ น เดื อ นละ 1 ครั้ ง หากถอนมากกว า 1 ครั้ ง ภายในเดื อ น สหกรณ คิ ด
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 ปรับดอกเบี้ยเงินฝาก ทุกสิ้นเดือนมีนาคม 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 ปรับดอกเบี้ยเงินฝาก ทุกสิ้นเดือนมีนาคม และ เดือนกันยายน ของทุกป
4. โครงการเงินฝากออมทรัพยพิเศษเพิ่มพูน 3
ปจจุบัน สอ.นย. ปดรับเงินฝากเพิ่มเติม และหากมีเงินฝากครบกําหนดใหคงบัญชีอยูได
เงินฝาก
ออมทรัพยพิเศษ

ฝากขั้นต่ําจาก
ออมทรัพยพิเศษเพิ่มพูน
3 ครบกําหนด

ฝากสูงสุดตอ
บัญชี

อัตรา
ดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
(ถอนกอน
กําหนด)

เพิ่มพูน 3

100,000.00

10,000,000.00

4.25

1.75

5. เงินฝากออมทรัพยมั่นคง (เริ่มใช 24 ก.พ.60)
ปรั บ ดอกเบี้ ย ทุ ก สิ้ น เดื อ นมี น าคม และ เดื อ นกั น ยายน ของทุ ก ป โดยโอนเข า บั ญ ชี เ งิ น ฝาก
ออมทรัพยสินทวี
อัตรา
เปดบัญชี
เงินฝาก
เงินฝาก
ฝากสูงสุดตอ
อัตรา
ดอกเบี้ย
ขั้นต่ํา
ขั้นต่ํา
ออมทรัพย
บัญชี (บาท) ดอกเบี้ย
(ถอนกอน
(บาท)
(บาท)
กําหนด)
มั่นคง 1 ป
2.70
0.20
มั่นคง 2 ป
50,000.00 50,000.00 10,000,000.00
2.85
0.35
มั่นคง 3 ป
3.00
0.50

106

ÃÒÂ§Ò¹¡Ô¨¡ÒÃ»ÃÐ¨Ó»‚ 2560
ÊË¡Ã³ÍÍÁ·ÃÑ¾Â¹ÒÇÔ¡âÂ¸Ô¹ ¨Ó¡Ñ´

ดานการจายเงินปนผลและเงินเฉลี่ยคืน
เงินปนผล
1. จายไมเกินรอยละ 10 ตอป (ตามที่กฎหมายกําหนด) ของคาหุนที่ชําระแลวของสมาชิกแตละคน
2. การคํานวณเงินปนผลใหคิดตามสวนของระยะเวลาในการคํานวณเงินปนผล ถาชําระคาหุนหลังวันที่
7 ของเดือนจะคิดเงินปนผลใหในเดือนถัดไป
เงินเฉลี่ยคืน
1. คิดจากยอดรวมของดอกเบี้ยเงินกูในรอบป ตามอัตราที่คณะกรรมการฯ จะพิจารณาเห็นสมควร ใน
แตละปบัญชี
2. สมาชิกที่ผิดนัดการชําระหนี้ไมวาตนเงินหรือดอกเบี้ยในปใด 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. สมาชิกสามารถนําเงิน ปน ผลและเงินเฉลี่ยคืนเขาบัญชี
เงินฝากออมทรัพยเพื่อฌาปนกิจฯ 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. ไมเคยผิดนัดชําระหนี้ในปที่ขอรับทุน
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. พิจารณาโดยใชผลการศึกษาเฉลี่ยของปที่ผานมา 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

สวัสดิการเพืพื่อบบํําเเหน็
หน็จสสมาชิ
มาชิก
1. จายใหสมาชิกที่เกษียณอายุหรือลาออกจากราชการ หรือ ลาออกจากงาน
าออกจากงาน (เปนสมาชิก สอ.นย. ติดตอกันไมนอย
กวา 10 ปป))
2. ไดรับเงินตามจํานวนปที่เปนสมาชิกปละ 100.00 บาท
3. ไดรับขั้นต่ํา่ 1,000.00
1 000 00 บาท สูสงสุสดไม
ไ เ กินิ 3,000.00
3 000 0 บาท
4. เสนอรายงานขอรับเงินสวัสดิการไดภายใน 1 ป นับตั้งแตวันที่ออกจากราชการ หรือลาออกจากงาน
สวัสดิการของขวัญปใหมสมาชิก
ในวันขึ้นปใหมแตละป สอ.นย. จะจายเงินสวัสดิการเพื่อซื้อหุน หรือ จายเปนเงินสด หรือ โอน
เขาบัญชีเงินฝากของสมาชิก หรือ ซื้อสิ่งของ จํานวนเงินเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ
สวัสดิการเพื่อสงเคราะหกรณีสมาชิกเสียชีวิต
จํานวนปที่เปนสมาชิก
1. นอยกวา 3 ป
2. ตั้งแต 3 ป แตไมถึง 7 ป
3. ตั้งแต 7 ป แตไมถึง 13 ป
4. ตั้งแต 13 ปขึ้นไป

เงินสงเคราะห
จัดการศพสมาชิก

เงินสงเคราะหครอบครัว
สมาชิกที่เสียชีวิต

10,000.00 บาท

20,000.00 บาท
40,000.00 บาท
60,000.00 บาท
ตามจํานวนปที่เปนสมาชิก
ปละ 5,000.00 บาท
แตไมเกิน 100,000.00 บาท

(ผูรับโอนประโยชนติดตอขอรับสวัสดิการที่ สอ.นย. ภายใน 60 วัน)
จายเพิ่ม (ผูรับโอนประโยชนติดตอขอสวัสดิการภายใน 120 วัน)
1. “เสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่ในเวลาฉุกเฉิน”
จายเงินสงเคราะห เพิ่ม 30,000.00 บาท
2. “เสียชีวิตสืบเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ในเวลาฉุกเฉิน” จายเงินสงเคราะห เพิ่ม 15,000.00 บาท
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สวัสดิการกรณีบุคคลในครอบครัวของสมาชิกเสียชีวิต
1. บิดา, มารดา, คูสมรส, บุตร ยกเวนบุตรบุญธรรม เสียชีวิต ชวยเหลือคาจัดการศพ 1,500.00 บาท
2. จายเพิ่มกรณีจัดพวงหรีดในนาม 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
สวัสดิการเงินสงเคราะหเพื่อการดํารงชีพแกสมาชิกทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือสูญเสียอวัยวะ
อายุการเปนสมาชิก
เหตุสูญเสีย
นอยกวา
ตั้งแต 3 ป
ตั้งแต 7 ป
3 ป
แตไมถึง 7 ป
ขึ้นไป
ในเวลาปกติ (ผูรับโอนประโยชนติดตอขอรับสวัสดิการภายใน 60 วัน)
1. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
10,000.00 บาท 20,000.00 บาท 30,000.00 บาท
2. บาดเจ็บ, เจ็บปวยจนสูญเสียอวัยวะ
6,000.00 บาท 12,000.00 บาท 18,000.00 บาท
- แขนขาดขางหนึ่ง (เหนือขอมือขึ้นไป)
- ขาขาดขางหนึ่ง (เหนือขอเทาขึ้นไป)
5,000.00 บาท 10,000.00 บาท 15,000.00 บาท
- ตาบอดขางหนึ่ง
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
- หูหนวกขางหนึ่ง
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
หากตอมาเปนผูทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 10,000.00 บาท 20,000.00 บาท
ยังมีสิทธิรับเงินสงเคราะหเพิ่ม
ในขอ 1.

30,000.00 บาท

จายเพิ่ม (ผูรับโอนประโยชนติดตอขอรับสวัสดิการภายใน 120 วัน)
1. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง, สูญเสียอวัยวะ จากการปฏิบัติหนาที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน
จายเงินสงเคราะหเพิ่ม 20,000.00 บาท
2. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงสูญเสียอวัยวะ สืบเนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ในเวลาเหตุฉุกเฉิน
จายเงินสงเคราะหเพิ่ม 10,000.00 บาท
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สวัสดิการเงินสงเคราะหพิเศษเพื่อชวยเหลือผูค้ําประกัน
สหกรณจายเงินสงเคราะหพิเศษรอยละ 50 ของจํานวนเงินคาหุนของผูกู ณ วันที่สหกรณโอนหนี้ใหแก
ผู ค้ํ า ประกั น แต ไ ม เ กิ น 50,000.00 บาท และไม เ กิ น หนี้ สิ น คงเหลื อ หลั ง จากนํ า เงิ น ค า หุ น เงิ น ฝาก
และสิ ทธิเรี ยกร องที่ผู กู หรื อบุคคลในครอบครัว หรื อทายาทมีอยูในสหกรณ รวมถึงเงินประกัน ชีวิต หรือ
เงินประกันหนี้ หรือเงินสงเคราะหจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณออมทรัพยทหาร และ/หรือสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะหสหกรณสมาชิกของชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย มาหักชําระหนี้แลว
หมายเหตุ
กรณีสมาชิกเสียชีวิตกอนครบกําหนดเวลาแจงความจํานงขอรับสิทธิ ใหผูรับโอนประโยชน หรือ ทายาท
แจงความจํานงขอรับสวัสดิการแทน ภายในเวลาที่กําหนด ดังนี้
1. สวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหมของสมาชิก
2. สวัสดิการเงินชวยเหลือคารักษาพยาบาลแกสมาชิก
3. สวัสดิการกรณีบุคคลในครอบครัวของสมาชิกเสียชีวิต
4. สวัสดิการเพื่อบําเหน็จสมาชิก
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ทําเนียบคณะกรรมการดําเนินการ
สหกรณออมทรัพยนาวิกโยธิน จํากัด
**********************
รายชื่อคณะผูริเริ่มจัดตั้งสหกรณออมทรัพย 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
ชุดที่ 1 ประจําป 2538
1. พล.ร.ต.พิทยา ศุภมงคล ประธานกรรมการ
2. น.อ.วิชิต วารุณประภา
รองประธานกรรมการ
3. น.อ.สุธา วิรัชพันธ
รองประธานกรรมการ
4. น.อ.บรรเจิด คงทอง
กรรมการ
5. น.อ.พิศิษฐ พันธไชยศรี
กรรมการ
6. น.อ.บัญชา วิยาภรณ
กรรมการ
7. น.อ.ทรงพล วงศนิวัติขจร กรรมการ
8. น.อ.อภิวัฒน สมัคงาน
กรรมการ
9. น.อ.เทิดศักดิ์ เสถียรสวัสดิ์ กรรมการ
10. น.อ.อุทาร รัตนารักษ
กรรมการ
11. น.อ.อําไพ ไมเจริญ
กรรมการ
12. น.อ.อาณัติ ปานเพียร
กรรมการ/เหรัญญิก
13. น.อ.นิคม สติคราม
กรรมการ/เลขานุการ
14. พ.จ.อ.สมชาย จันทราภิรมย กรรมการ
15. พ.จ.อ.ทักษิณ มากทรัพย
กรรมการ
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คณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที่ 2 ประจําป 2539
1. พล.ร.ต.วิชิต วารุณประภา
2. น.อ.ทรงพล วงศนิวัติขจร
3. น.อ.อภิวัฒน สมัคงาน
4. น.อ.เชษฐ โกมลฐิติ
5. น.อ.เทิดศักดิ์ เสถียรสวัสดิ์
6. น.อ.อุทาร รัตนารักษ
7. น.อ.นิพนธ พราหมณเทศ
8. น.อ.วัฒนา วงศวิเชียร
9. น.อ.สุวิทย ธาระรูป
10. น.อ.เสมา สุวรรณโชติ
11. น.อ.อําไพ ไมเจริญ
12. น.อ.ธวัช รุงสันเที๊ยะ
13. น.อ.นิคม สติคราม
14. พ.จ.อ.ภิชัย กรอบเพชร
15. จ.อ.มานพ แอนดอย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เหรัญญิก
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที่ 3 ประจําป 2540
1. พล.ร.ต.วิชิต วารุณประภา
2. น.อ.นิพนธ พราหมณเทศ
3. น.อ.วัฒนา วงศวิเชียร
4. น.อ.วิชัย สุขโข
5. น.อ.นิทัศน เพชรนอย
6. น.อ.นิวัติ ศิริพละ
7. น.อ.ประชา ศิลปศรีกุล
8. น.อ.วสันต สุพรรณรัตน
9. น.อ.เสมา สุวรรณโชติ
10. น.อ.ธวัช รุงสันเที๊ยะ
11. น.อ.นิคม สติคราม
12. น.อ.สุรินทร เกิดมนตรี
13. พ.จ.อ.บรรจบ เหมือนโพธิ์
14. พ.จ.อ.ธีรพล เกิดนอย
15. จ.อ.เชิดชาย แปนนาค

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เหรัญญิก
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที่ 5 ประจําป 2542

คณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที่ 4 ประจําป 2541
1. พล.ร.ต.มานิตย ดีมาก
ประธานกรรมการ
2. น.อ.วิชัย สุขโข
รองประธานกรรมการ
3. น.อ.นิทัศน เพชรนอย
รองประธานกรรมการ
4. น.อ.ประพนธ จันทรวงศ
รองประธานกรรมการ
5. น.อ.นิวัติ บุญระเทพ
กรรมการ
6. น.อ.ประชา ศิลปศรีกุล
กรรมการ
7. น.อ.ศักดิ์ชาย อุบลเดชประชารักษ กรรมการ
8. น.อ.สุรพงศ ทรงโฉม
กรรมการ
9. น.อ.เทพรังสรรค ศิลปบรรเลง กรรมการ
10. น.อ.สุวิทย ดีวงษ
กรรมการ
11. น.อ.ชูฤกษ บุญทัศน
กรรมการ/เลขานุการ
12. น.อ.สุรินทร เกิดมนตรี
กรรมการ
13. น.ท.สุนทร ปนปราณี
กรรมการ/เหรัญญิก
14. พ.จ.อ.บุญมี บุญแทน
กรรมการ
15. จ.อ.พัฒนศักดิ์ เดื่อดิน
กรรมการ

คณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที่ 6 ประจําป 2543

1. พล.ร.ต.ประพนธ จันทรวงศ ประธานกรรมการ
1. พล.ร.ต.ประพนธ จันทรวงศ ประธานกรรมการ
2. น.อ.นิวัติ ศิริพละ
รองประธานกรรมการ 2. พล.ร.ต.นิวัติ ศิริพละ
รองประธานกรรมการ
3. น.อ.ประชา ศิลปศรีกุล
รองประธานกรรมการ 3. น.อ.ศักดิ์ชาย อุบลเดชประชารักษ รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
4. น.อ.ศักดิ์ชาย อุบลเดชประชารักษ รองประธานกรรมการ 4. น.อ.พงศศักดิ์ ภูรีโรจน
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.สมศักดิ์ บางทาไม กรรมการ
14. ร.อ.ปญญา ดอกจันทร
กรรมการ
15. พ.จ.อ.ปรีชา กําปนทอง กรรมการ
15. พ.จ.อ.บุญสง กระจายศรี กรรมการ
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คณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที่ 7 ประจําป 2544

คณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที่ 8 ประจําป 2545

1. พล.ร.ต.วิชัย สุขโข
ประธานกรรมการ
1. พล.ร.ต.วิชัย สุขโข
2. น.อ.วสันต สุพรรณรัตน
รองประธานกรรมการ 2. น.อ.พงศศักดิ์ ภูรีโรจน
3. น.อ.บรรจบ ปรีชา
รองประธานกรรมการ 3. น.อ.สุวิทย ธาระรูป
4. น.อ.จํารัส เผือกประพันธ รองประธานกรรมการ 4. น.อ.จํารัส เผือกประพันธ
5. น.อ.ไพบูลย พรรณสมัย
กรรมการ
5. น.อ.ไพบูลย พรรณสมัย
6. น.อ.ธํารง เดชวรรณ
กรรมการ
6. น.อ.อรรณพ คุรุกุล
7. น.อ.เกรียงเดช รัตนปญญากุล กรรมการ
7. น.อ.ธํารง เดชวรรณ
8. น.อ.กนก กระหมอมทอง กรรมการ
8. น.อ.เธียรศิริ มนตไตรเวศย
9. น.อ.ประธาน ธรรมมาสถิตย กรรมการ
9. น.อ.กนก กระหมอมทอง
10. น.อ.โกเมศ สะอาดเอี่ยม กรรมการ/เลขานุการ 10. น.อ.ประธาน ธรรมมาสถิตย
11. น.อ.สาโรช พึ่งพานิชย
กรรมการ
11. น.อ.เชาวลิต วุฒิวิมล
12. น.ท.นิสิต รวมพุม
กรรมการ/ผช.เลขานุการ 12. น.ท.สยาม ลายสาร
13. น.ต.ไพฑูรย บุญเอี่ยม
กรรมการ/เหรัญญิก
13. น.ต.ไพฑูรย บุญเอี่ยม
14. ร.อ.ไพศาล คุรุรัตน
กรรมการ
14. พ.จ.อ.สมจิตร โชคลือชัย
15. พ.จ.อ.วีรศักดิ์ ตวนมิหนา กรรมการ
15. พ.จ.อ.สมศักดิ์ แกวเขียว
คณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที่ 9 ประจําป 2546
1. พล.ร.ต.วิชัย สุขโข
ประธานกรรมการ
2. พล.ร.ต.พงศศักดิ์ ภูรีโรจน รองประธานกรรมการ
3. พล.ร.ต.สุวิทย ธาระรูป
รองประธานกรรมการ
4. น.อ.สุทธิชัย ชีพชล
รองประธานกรรมการ
5. น.อ.จําลอง วังสดาน
กรรมการ
6. น.อ.อรุณ ทองแท
กรรมการ
7. น.อ.ประจวบ ออนตามธรรม กรรมการ
8. น.อ.สุวิทย ดีวงษ
กรรมการ
9. น.อ.เธียรศิริ มนตไตรเวศย กรรมการ
10. น.อ.ประธาน ธรรมมาสถิตย กรรมการ
11. น.อ.เชาวลิต วุฒิวิมล
กรรมการ/เลขานุการ
12. น.อ.สยาม ลายสาร
กรรมการ
13. ร.อ.กายสิทธิ์ วงศดินดํา กรรมการ/เหรัญญิก
14. พ.จ.อ.ปราโมทย เพียรชอบ กรรมการ
15. พ.จ.อ.พงษศักดิ์ บัวจันทร กรรมการ
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ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที่ 10 ประจําป 2547
1. พล.ร.ท.วิชัย สุขโข
ประธานกรรมการ
2. น.อ.เขมวันต สงคราม
รองประธานกรรมการ
3. พล.ร.ต.ธนะกาญจน ใครครวญ กรรมการ
4. น.อ.กมล อุณหกะ
กรรมการ
5. น.อ.สนธยา นอยฉายา
กรรมการ
6. น.อ.สุทธิชัย ชีพชล
กรรมการ
7. น.อ.จําลอง วังสดาน
กรรมการ
8. น.อ.อรุณ ทองแท
กรรมการ
9. น.อ.ประจวบ ออนตามธรรม กรรมการ
10. น.อ.ปรารถนา ทองศิริ
กรรมการ
11. น.อ.สมเกียรติ ผลประยูร กรรมการ/เลขานุการ
12. น.อ.ประจวบ มะลิทอง
กรรมการ/ผช.เลขานุการ
13. น.ท.เสรี อินทวี
กรรมการ/เหรัญญิก
14. พ.จ.อ.สมควร อบเชย
กรรมการ
15. พ.จ.อ.ธเนศ สุภผล
กรรมการ

คณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที่ 11 ประจําป 2548
1. พล.ร.ท.เอกชัย ชมสุวรรณ
2. พล.ร.ต.เขมวันต สงคราม
3. น.อ.สนธยา นอยฉายา
4. น.อ.สุทธิชัย ชีพชล
5. น.อ.อรรณพ คุรุกุล
6. น.อ.บุญชิต พูลพิทักษ
7. น.อ.อําพล เที่ยงสกุล
8. น.อ.สุวิทย ดีวงษ
9. น.อ.ชาติชาย ยุวรัตน
10. น.อ.ปรารถนา ทองศิริ
11. น.อ.ชัยวัฒน คุมทิม
12. น.อ.สมเกียรติ ผลประยูร
13. น.ท.เสรี อินทวี
14. พ.จ.อ.สําราญ ถิ่นหัวเสือ
15. พ.จ.อ.สงา สมนึก

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที่ 13 ประจําป 2550
1. พล.ร.ต.พงศศักดิ์ ภูรีโรจน
2. น.อ.วีระเกียรติ ตรีรัตนพันธุ
3. น.อ.ธํารง เดชวรรณ
4. น.อ.สมปอง สังขสุวรรณ
5. น.อ.อําพล เที่ยงสกุล
6. น.อ.สุวิทย ดีวงษ
7. น.อ.ปยพันธ สุรินทรวงศ
8. น.อ.ณรงคศักดิ์ จาตกานนท
9. น.อ.สรไกร สิริกรรณะ
10. น.อ.สมเกียรติ ผลประยูร
11. น.อ.สยาม ลายสาร
12. น.อ.สมศักดิ์ บางทาไม
13. ร.ท.ณกรณ เล็กจุฬา
14. พ.จ.อ.พนม โพธิ์ยอย
15. พ.จ.อ.คมสัน ปนสมสกุล

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/ผช.เลขาฯ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที่ 12 ประจําป 2549
1. พล.ร.ต.พงศศักดิ์ ภูรีโรจน
2. น.อ.สนธยา นอยฉายา
3. น.อ.วีระเกียรติ ตรีรัตนพันธุ
4. น.อ.ธํารง เดชวรรณ
5. น.อ.ไตรขวัญ ไกรฤกษ
6. น.อ.บุญชิต พูลพิทักษ
7. น.อ.ชาติชาย ยุวรัตน
8. น.อ.อัครเดช นาคออน
9. น.อ.พิชิต วาดวารี
10. น.อ.สรไกร สิริกรรณะ
11. น.อ.ชัยวัฒน คุมทิม
12. น.ท.เสรี อินทวี
13. ร.ท.ณกรณ เล็กจุฬา
14. พ.จ.อ.ภิรมย ปยะสันติ์
15. พ.จ.อ.มานะ เจริญทรัพย

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที่ 14 ประจําป 2551
1. พล.ร.ต.จํารัส เผือกประพันธ
2. น.อ.วีระเกียรติ ตรีรัตนพันธุ
3. น.อ.ธํารง เดชวรรณ
4. น.อ.สมปอง สังขสุวรรณ
5. น.อ.อําพล เที่ยงสกุล
6. น.อ.วัชรา พวงไสว
7. น.อ.ปยพันธ สุรินทรวงศ
8. น.อ.กลาหาญ เพ็ชรมีศรี
9. น.อ.นพดล ปญญาโฉม
10. น.อ.วีระชาติ ชั้นประเสริฐ
11. น.อ.สมเกียรติ ผลประยูร
12. น.อ.สมศักดิ์ บางทาไม
13. ร.อ.เกียรติศักดิ์ ฉายชูวงษ
14. พ.จ.อ.ศรีไพร นุมฤทธิ์
15. พ.จ.อ.ปยะ วโรรส

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/ผช.เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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คณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที่ 15 ประจําป 2552

คณะกรรมการดําเนินการ
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 งามโพธิ์ทอง
รองประธานกรรมการ
3. น.อ.วิสิฏฐ พณิชยกุล
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 สิทธินนั ทน
กรรมการ
8. น.อ.เธียรศิริ มนตไตรเวศย กรรมการ/เลขานุการ 8. น.อ.โกเมศ สะอาดเอี่ยม
กรรมการ
9. น.อ.กลาหาญ เพ็ชรมีศรี กรรมการ
9. น.อ.สาโรช พึ่งพานิชย
กรรมการ/เลขานุการ
10. น.อ.นพดล ปญญาโฉม กรรมการ/ผช.เลขานุการ 10. น.อ.เผดิมชัย สุคนธมัต
กรรมการ/ผช.เลขานุการ
11. น.อ.สมศักดิ์ บางทาไม
กรรมการ/เหรัญญิก
11. น.อ.วีระชาติ ชั้นประเสริฐ กรรมการ
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 มณีปฐมพงศ กรรมการ
14. พ.จ.อ.ไชยรัตน นิยมศิลปชยั กรรมการ
15. พ.จ.อ.เคลื่อน ปานทอง กรรมการ
15. พ.จ.อ.นุกูล ดอนแผว
กรรมการ

คณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที่ 17 ประจําป 2554

คณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที่ 18 ประจําป 2555

1. พล.ร.ต.บรรจบ ปรีชา
ประธานกรรมการ
1. พล.ร.ต.บรรจบ ปรีชา
2. น.อ.บุญชิต พูลพิทักษ
รองประธานกรรมการ 2. น.อ.อําพล เที่ยงสกุล
3. น.อ.ประจวบ ออนตามธรรม กรรมการ
3. น.อ.วัชรา พวงไสว
4. น.อ.ปยพันธ สุรินทรวงศ กรรมการ
4. น.อ.อาคม แตงออน
5. น.อ.รณรงค สิทธินนั ทน กรรมการ
5. น.อ.นพดล ปญญาโฉม
6. น.อ.วีระชาติ ชั้นประเสริฐ กรรมการ
6. น.อ.วีระชาติ ชั้นประเสริฐ
7. น.อ.โกเมศ สะอาดเอี่ยม กรรมการ
7. น.อ.ทศพล ผลดี
8. น.อ.วรพงษ ทองเรือง
8. น.อ.ยงยุทธ สุวรรณปรีดี กรรมการ
9. น.อ.สาโรช พึ่งพานิชย
กรรมการ/เลขานุการ 9. น.อ.สาโรช พึ่งพานิชย
10. น.อ.เผดิมชัย สุคนธมัต กรรมการ/ผช.เลขานุการ 10. น.อ.อํานรรฆ ภมรพล
11. น.อ.โยธิน ธนะมูล
กรรมการ
11. น.อ.วิชชา พรหมคีรี
12. น.อ.เสรี อินทวี
กรรมการ/เหรัญญิก
12. น.อ.เสรี อินทวี
13. ร.อ.เกียรติศักดิ์ ฉายชูวงษ กรรมการ
13. ร.อ.ธีระพล ทิพนาค
14. พ.จ.อ.ฉลอง ทวีเขตกรณ กรรมการ
14. พ.จ.อ.ปริวุทธ โตววากุล
15. พ.จ.อ.ไพโรจน มวงอ่ํา
กรรมการ
15. พ.จ.อ.สุดเขต ศรีสวาง
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ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ/ผช.เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ/เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

คณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที่ 19 ประจําป 2556

คณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที่ 20 ประจําป 2557

1. พล.ร.ต.สิริบุญ สุคนธมาน ประธานกรรมการ
1. พล.ร.อ.จําลอง วังสดา น
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 สะอาดเอี่ยม กรรมการ
6. น.อ.สุทธิพงษ อนันตชัย
กรรมการ
7. น.อ.พิชิต วาดวารี
กรรมการ
7. น.อ.สุรพงษ พรหมแพทย กรรมการ
8. น.อ.สายัณห ไอยรารัตน กรรมการ
8. น.อ.ประมุข อินทรประเสริฐ กรรมการ
9. น.อ.สาโรช พึ่งพานิชย
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
ชุดที่ 21 ประจําป 2558
1. พล.ร.ต.บุญชิต พูลพิทักษ
2. น.อ.อดิเรก พัฒนมงคล
3. น.อ.ประทีป เมืองนิล
4. น.อ.โกเมศ สะอาดเอี่ยม
5. น.อ.ทศพล ผลดี
6. น.อ.พิชิต วาดวารี
7. น.อ.ประมุข อินทรประเสริฐ
8. น.อ.สาโรช พึ่งพานิชย
9. น.อ.อุทัย ยังวิลัย
10. น.อ.ธีรนันท มาแดง
11. น.อ.โยธิน ธนะมูล
12. น.อ.วิจาร กอประเสริฐ
13. ร.อ.เกียรติศักดิ์ ฉายชูวงษ
14. พ.จ.อ.สุดเขต ศรีสวาง
15. พ.จ.อ.ประสงค รวงนอย

คณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที่ 22 ประจําป 2559

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

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ/เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/ผช.เลขานุการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เหรัญญิก
กรรมการ
กรรมการ
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 วาดวารี
รองประธานกรรมการ
4. พล.ร.ต.กิตติคุณ นาคสุก กรรมการ/เลขานุการ
5. น.อ.สายัณห ไอยรารัตน กรรมการ
6. น.อ.ประมุข อินทรประเสริฐ กรรมการ
7. น.อ.ชัยวัฒน คุมทิม
กรรมการ
8. น.อ.รังสรรค แตงฉิม
กรรมการ/ผช.เลขานุการ
9. น.อ.วุฒิไกร ปน ดี
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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