
การประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 

การด าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สิ้นสุดลงแล้วเมื่อ
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ สอ.นย.ต้องปิดบัญชีประจ าปี จัดท ารายงานกิจการเพ่ือสรุปผลการด าเนินงาน และ
น าเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจ าปีภายใน ๑๕๐ วัน นับจากวันสิ้นปีทางบัญชี  ซึ่งเป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนด สอ.นย.จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  ในวันอังคาร ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องหาดเล็ก 
อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โดยก าหนดให้มีผู้แทนสมาชิกจากแต่ละหน่วยงานต้นสังกัด 
เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย คือ สหกรณ์ที่มีสมาชิกมากกว่า ๕๐๐ คน อาจประชุมใหญ่
โดยผู้แทนสมาชิกก็ได้ แต่จ านวนผู้แทนสมาชิกจะต้องไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน และในการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี สมาชิกจะต้องรับทราบและพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

๑. รับทราบเรื่องการรับสมาชิกสามัญหรือสมาชิกสมทบใหม่ การลาออกจากสหกรณ์ และ 
การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก 

๒. วินิจฉัยข้ออุทธรณ์ของผู้สมัครที่ไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกสามัญหรือสมาชิกสมทบ 
หรือสมาชิกที่ถูกให้ออกจากสหกรณ์ 

๓. พิจารณาเลือกตั้งหรือถอดถอนกรรมการด าเนินการทั้งคณะหรือบางคน  
๔. พิจารณาเลือกผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์พร้อมทั้งค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน 
๕. พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีของสหกรณ์พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชี 
๖. รับทราบรายงานกิจการประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ คณะกรรมการด าเนินการ 

และรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ 
๗. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินของสหกรณ์ (งบแสดงสถานะสินทรัพย์ หนี้สิน และทุน

ของสหกรณ์) 
๘. พิจารณาจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ (การจัดสรรเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน ทุนส ารอง 

ทุนสะสมเพ่ือจ่ายสวัสดิการต่าง ๆ และอ่ืน ๆ) 
๙. พิจารณาก าหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ าประกันประจ าปีของสหกรณ์ เพ่ือใช้ในการบริหารกิจการและ

การด าเนินงาน 
๑๐. พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจ าปีของสหกรณ์ (ประมาณการรายได้ – 

รายจ่าย, แผนกลยุทธ์และการด าเนินงานอ่ืน ๆ ) 
๑๑. พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของสหกรณ์ 
๑๒. รับทราบการด าเนินงานของหน่วยงานอ่ืนที่สหกรณ์เป็นสมาชิกและหรือถือหุ้นในหน่วยงานนั้น 
๑๓. พิเคราะห์และปฏิบัติตามหนังสือของนายทะเบียนสหกรณ์ หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ หรือ

ผู้ตรวจการสหกรณ์ หรือผู้สอบบัญชี หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย 
๑๔. พิจารณาก าหนดนโยบายก าหนดกรอบนโยบาย ข้อเสนอแนะ หรือให้ค าแนะน าคณะกรรมการ

ด าเนินการ เพ่ือน าไปพิจารณาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ 
จากข้อมูลข้างต้น จะเห็นว่าการประชุมใหญ่สามัญประจ าปีมีความส าคัญมากต่อการด าเนินกิจการ

ของสหกรณ์ เพราะในการประชุมจะเป็นการร่วมกันรับทราบ พิจารณา และเสนอแนะการด าเนินกิจการของ
สหกรณ์ เพื่อเป็นแนวทางบริหารงานในแต่ละปี เพ่ือประสิทธิภาพในการประชุม สอ.นย.ได้จัดส่งข้อมูลที่ต้องใช้
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ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร สอ.นย. 

๑. สอ.นย.เพ่ิมวงเงินในโครงการให้กู้เงินสามัญเพ่ือช าระหนี้เงินกู้สถาบันการเงินภายนอก (ธนาคาร) 
จาก ๒๐๐ ล้านบาท เป็น ๓๐๐ ล้านบาท 

๒. สอ.นย.เปิดโครงการให้กู้พิเศษเพ่ือการเคหะสงเคราะห์ ประจ าปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ตั้งแต่วันที่  
๑ ต.ค.๖๐ – ๓๑ มี.ค.๖๑ ก าหนดวงเงินกู้ในโครงการ ๑๕ ล้านบาท เพ่ือซื้อหรือไถ่ถอนบ้านพร้อมที่ดิน ใน
พ้ืนที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และจันทบุรี 

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

๔. สอ.นย.ก าหนดวันจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจ าปี ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๓ พ.ย.๖๐ สมาชิก
สามารถตรวจสอบอัตราเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน จ านวนเงิน รวมถึงวิธีการที่ได้รับ ผ่านเว็บไซต์ของ สอ.นย. 
www.thaimarinecoop.com ระบบบริการข้อมูลส่วนตัวสมาชิก 

ประกอบการพิจารณาให้แก่ผู้แทนสมาชิกที่จะเดินทางมาเข้าร่วมประชุมในรูปของรายงานกิจการ ผู้แทนสมาชิก
สามารถศึกษาข้อมูลและท าความเข้าใจด้วยตนเองก่อนวันประชุม และถ้ามีข้อสงสัย สมาชิกสามารถติดต่อ
สอบถามคณะกรรมการด าเนินการและฝ่ายจัดการของ สอ.นย.ได้ที่ส านักงาน สอ.นย. หรือเบอร์โทรของ สอ.นย. 
หรือซักถามในวันประชุมใหญ่สามัญประจ าปีของสหกรณ์ ดังนั้น เพ่ือความเข้มแข็ง มั่นคง และมั่งคั่งของ สอ.นย.
เรามาช่วยกันสร้างและก าหนดทิศทาง ให้ สอ.นย.ก้าวเดินไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนร่วมกันในวันประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สมาชิกสามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของ สอ.นย.  และติดตามข้อมูลข่าวสารจาก สอ.นย. 
เพ่ิมเติมได้ที่............  

เว็บไซต์  :  http://www.thaimarinecoop.com   

Line ID  :  @chh4689l   หรือ  
 

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

อีเมล :  marinecoop@gmail.com 
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โทรศัพท์ : ๐ – ๓๘๓๐ – ๘๓๐๙  ภายใน ทร. ๖๑๐๔๗ – ๘  โทรสาร  กดหมายเลขภายใน ๒๑ หรือ ๒๒ 
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