
คุณคือใครในสหกรณ์  

 สวัสดีค่ะท่านสมาชิก ในเดือน ต.ค. ๖๑ นี้ สอ.นย. ของเราจะต้องท าการปิดงบการเงิน
ประจ าปี (สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๑) และจะประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๑ ประมาณปลายเดือน พ.ย.๖๑  
ที่จะถึงนี้ ท่านสมาชิกที่เป็นผู้แทนสมาชิกจะต้องเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ าปี เพ่ือรับทราบรายงาน
กิจการประจ าปีแสดงผลการด าเนินงานของสหกรณ์ ของคณะกรรมการด าเนินการ และรายงานของ       
ผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาอนุมัติงบการเงินของสหกรณ์ พิจารณาจัดสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีของสหกรณ์ พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการและ
ก าหนดค่าธรรมเนียมการตรวจบัญชีของผู้สอบบัญชี พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี เพ่ือเสนอให้          
นายทะเบียนสหกรณ์แต่งตั้ง พิจารณาก าหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ าประกัน พิจารณาอนุมัติ
แผนงานและงบประมาณประจ าปีของสหกรณ์ พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของสหกรณ์และพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการด าเนินการทั้งคณะหรือบางคน  จึงอยากขอเชิญชวนให้ท่านผู้แทนสมาชิกมาเข้าร่วม
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๑  โดยพร้อมเพียงกันนะคะ เพราะนอกจากจะเป็นการส่งเสริมสนับสนุน
กิจการของสหกรณ์แล้ว ยังเป็นหน้าที่ของท่านสมาชิกที่จะต้องมีส่วนร่วมกับสหกรณ์ ร่วมสอดส่องดูแล
กิจการของสหกรณ์ที่เป็นของท่านสมาชิกเอง ซึ่งการที่ท่านสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมของสหกรณ์และร่วม
สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์นี้จะส่งผลท าให้สหกรณ์มีการพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง
ในอนาคต  
 สหกรณ์เกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของบุคคลในกลุ่มอาชีพเดียวกันเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันตามอุดมการณ์ของสหกรณ์ ซึ่งการรวมตัวกันนี้ เพ่ือประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลให้ท่าน
สมาชิกมีความกินดี อยู่ดี ในที่สุดตามปรัชญาของสหกรณ์ ซึ่งบุคลากรของสหกรณ์แบ่งออกเป็น ๓ ฝ่าย 
ได้แก่ สมาชิก คณะกรรมการ และฝ่ายจัดการซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ทั้งหมด ซึ่งแต่ละฝ่าย มีอ านาจหน้าที่
แตกต่างกันไป  สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นและช าระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิกตาม
อัตราส่วนของจ านวนเงินได้รายเดือนท่านสมาชิก ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์  สูงสุด 
๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ดังนั้นท่านสมาชิกจึงมีสถานะเป็นเจ้าของสหกรณ์ด้วย นอกเหนือจากเป็น
ผู้ใช้บริการด้านสินเชื่อและด้านเงินรับฝาก นอกจากนี้ท่านสมาชิกยังต้องได้รับการอบรมความรู้ รวมทั้ง
อบรมอาชีพเสริมและได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ซึ่งในส่วนของท่านสมาชิกเองก็ยังแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มผู้ถือหุ้น กลุ่มผู้กู้และกลุ่มผู้ฝาก  ซ่ึงแต่ละกลุ่มหรือแต่ละอย่างมีผลตอบแทนที่แตกต่างกันไป สมาชิกที่
ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผล ซึ่งทางสหกรณ์จะจัดสรรก าไรสุทธิเป็นเงินปันผลให้กับท่าน
สมาชิกในวันประชุมใหญ่ ส่วนใหญ่อัตราเงินปันผลจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ ๗ ซึ่งตามกฎหมายก าหนดให้
สหกรณจ์ัดสรรเป็นเงินปันผลตามหุ้นได้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ต่อปี ของมูลค่าหุ้นที่ช าระแล้ว ส่วนสมาชิกที่ใช้
บริการด้านสินเชื่อหรือเงินกู้นั้น ทางสหกรณ์มีผลิตภัณฑ์ทางด้านสินเชื่อหลายประเภทให้ท่านสมาชิกได้
เลือกใช้ตามวัตถุประสงค์ อัตราดอกเบี้ยก็จะแตกต่างกันตั้งแต่ร้อยละ ๑ – ๗.๒๕ ซึ่งผู้กู้ที่เสียดอกเบี้ย
ให้กับสหกรณ์จะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินเฉลี่ยคืน ซึ่งในปี ๒๕๖๐ สอ.นย. จ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้กับ
ท่านสมาชิกตามส่วนจ านวนรวมของดอกเบี้ยเงินกู้ที่สมาชิกช าระระหว่างปีในอัตราร้อยละ ๑๕ ซึ่งอัตรา
เงินเฉลี่ยคืนที่สมาชิกได้รับนั้นเมื่อน ามาหักจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่สมาชิกจ่ายให้กับสหกรณ์ ดอกเบี้ยจะ
ลดลงต่ าจากเดิมมาก ส าหรับท่านสมาชิกที่ฝากเงินฝากออมทรัพย์ หรือเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ รวมทั้ง
เงินฝากโครงการต่าง ๆ ก็ดี จะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกันตั้งแต่ร้อยละ ๒.๒๕ - ๔.๒๕ ซึ่งสมาชิก
สามารถเลือกฝากเงินได้ตามความต้องการ ซึ่งสมาชิกบางท่านถือหุ้นอย่างเดียว บางท่านก็ถือหุ้นและใช้
บริการด้านสินเชื่ออย่างเดียว บางท่านทั้งถือหุ้นและใช้บริการทั้งเงินกู้และเงินฝาก เรียกว่าใช้บริการครบ     
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ทุกด้าน ซึ่งสมาชิกแต่ละกลุ่มส่วนใหญ่ต้องการผลตอบแทนในส่วนของตนเองที่ได้ใช้บริการสูง ไม่ว่าสมาชิก   
ผู้ถือหุ้นต้องการเงินปันผลสูง สมาชิกผู้กู้ต้องการดอกเบี้ยเงินกู้ต่ าหรือต้องการเงินเฉลี่ยคืนสูง ส่วนสมาชิก 
ผู้ฝากเงินก็ต้องการอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูง  การที่สหกรณ์จะให้ผลตอบแทนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดสูงก็ย่อม
กระทบกับสมาชิกกลุ่มอ่ืน เพราะทั้งหมดล้วนเป็นต้นทุนของสหกรณ์ ถึงแม้อัตราเงินปันผลและเงินเฉลี่ย
คืนจะเป็นปลายทางเพราะเป็นยอดที่เกิดจากการจัดสรรก าไรสุทธิก็ตาม ถ้าท่านสมาชิกต้องการเงินปันผล
และเงินเฉลี่ยคืนสูง หรือต้องการอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสูงก็ตาม รวมทั้งต้องการได้รับสวัสดิการสูง ๆ 
สหกรณจ์ะต้องท าการบริหารเงินให้มีก าไรสูงตามไปด้วย ดังนั้นก็ต้องกระทบกับสมาชิกผู้กู้เงินที่จะต้องเสีย
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงขึ้น หรือสหกรณ์จะลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกไม่ได้ เพราะรายได้จากการกู้เงินนั้นเป็น
ธุรกิจหลักหรือรายได้หลักของสหกรณ์ ส่วนการที่สหกรณ์มีผลตอบแทนจากการลงทุนภายนอกนั้นเป็น
เพียงบางส่วนหรือเล็กน้อยเท่านั้น  ดังนั้นผู้ที่จะกระทบมากที่สุดก็คือสมาชิกกลุ่มผู้กู้เงิน ปกติสมาชิกกลุ่มนี้
ก็เดือดร้อนอยู่แล้ว การที่จะเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้นไปอีก การด ารงชีวิตอยู่ในระหว่างเดือนจะยิ่ง
เดือดร้อนมากขึ้น จากที่กล่าวมาเบื้องต้นจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นสมาชิกกลุ่มผู้ถือหุ้น กลุ่มผู้กู้ และกลุ่มผู้ฝาก 
ส่วนใหญ่แล้วก็คือบุคคลกลุ่มเดียวกันแต่อยู่ต่างสถานะนั่นเอง  เพราะ สอ.นย. เป็นสหกรณ์ของกลุ่ม
ข้าราชการซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นข้าราชการชั้นประทวน ซึ่งเงินเดือนน้อยและมีภาระทางครอบครัว   
ส่วนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่มีก าลังหรือสามารถมีเงินเหลือเก็บและน ามาฝากกับสหกรณ์ เพ่ือให้คนกลุ่มคน
ที่เดือดร้อนมาใช้บริการนั้น บุคคลกลุ่มนี้ยังนับว่ามีอยู่ใน สอ.นย. ค่อนข้างน้อย 

ตารางเปรียบเทียบระหว่างสมาชิก ๓ กลุ่ม 
รายการ ผู้ถือหุ้น ผู้กู้ ผู้ฝากเงิน 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (%) 
หัก เงินเฉลี่ยคืน ๑๕% 
คงเหลือ 
หัก เงินปันผล /ต้นทุน/ดอกเบี้ย 
คงเหลือ (สหกรณ์) 
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 จากตารางข้างต้นจะเห็นว่าในกลุ่มของสมาชิกผู้ถือหุ้นและกลุ่มสมาชิกผู้กู้นั้น ผลจะติดลบ
หรือสหกรณ์จะขาดทุน ถึงแม้ว่าสหกรณ์จะมีผลต่างจากสมาชิกผู้ฝากเงิน แต่ก็ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานของสหกรณ์ ซึ่งที่ผ่านมาสหกรณ์สามารถบริหารจัดการได้เพราะส่วนหนึ่งสหกรณ์ได้มีการ
จัดสรรก าไรสุทธิสะสมเข้าทุนส ารองและจัดสรรเข้าทุนสะสมต่าง ๆ ในรูปของสวัสดิการไว้มากพอสมควร 
ซ่ึงส่วนนี้จะส่งผลย้อนกลับสู่สหกรณ์และสมาชิกในอนาคต ดังนั้นการที่ท่านสมาชิกจะหวังผลตอบแทน
ส่วนใดส่วนหนึ่งในอัตราที่สูง ๆ นั้น ท่านสมาชิกเองนั่นแหละที่จะต้องได้รับผลกระทบ ดังนั้นท่านสมาชิก
ควรตระหนักให้แน่ชัดว่าท่านสมาชิกคือใครในสหกรณ์ การด าเนินงานของสหกรณ์นั้นควรจะต้องมุ่งเน้น
ตอบแทนสมาชิกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือไม่ แต่ในมุมมองของผู้เขียนท่านสมาชิกคือเจ้าของสหกรณ์ ดังนั้น
การจะด าเนินการให้ผลตอบแทนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสูงเกินไปนั้นคงไม่เหมาะ เพราะสหกรณ์เกิดจากการ
รวมตัวช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ดังนั้นผลตอบแทนต่าง ๆ ควรอยู่ในความพอดี และพอประมาณ ซึ่งจะช่วย
สร้างความพึงพอใจให้กับบุคคลทุกฝ่ายและจะท าให้ท่านสมาชิกมีความกินดี อยู่ดี อยู่ร่วมกันในสังคมได้
อย่างมีความสุขในอนาคต  
   “ประหยัดใช้เท่าที่มี เพื่อชีวีที่มั่นคง” 
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ประชาสัมพันธ์ 

๑. สอ.นย.จัดโครงการส่งเสริมการออมเนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖๑ ณ ส านักงาน 
สอ.นย. ในวันพุธที่ ๓๑ ต.ค.๖๑ มีของที่ระลึกเป็นกระเป๋าจัดระเบียบมอบให้ พร้อมสมุดบันทึก
บัญชีรายรับ –รายจ่าย ท่านสมาชิกสนใจกรุณาติดต่อได้ที่ส านักงานสหกรณ์  

๒. สอ.นย.ให้บริการรับฝากเงินและรับช าระหนี้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ สอ.นย.
ภายในเวลา ๑๔.๓๐ น. และกรุณาติดต่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ สอ.นย. ทราบด้วยทุกครั้งที่ท ารายการ 

๓. เงินกู้รับเร็ว ส าหรับเงินกู้สามัญที่ไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของหลักประกัน สมาชิกสามารถรับเงินได้
ภายใน ๓ วันท าการ 

๔. สมาชิกท่ีจะแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงการรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ด าเนินการได้ดังนี้ 
๓.๑ แจ้งน าเงินโอนสมทบเป็นทุนเรือนหุ้น แจ้งภายใน ๑๔ ก.ย.๖๑ (ยกเว้นผู้ที่ครบ ๑ ล้านบาท) 
๓.๒ แจ้งน าฝากเข้าบัญชีเงินฝากเพ่ือฌาปนกิจ แจ้งภายใน ๒๘ ก.ย.๖๑ 
๓.๓ แจ้งน าฝากเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ แจ้งภายใน ๓๑ ต.ค.๖๑ 
๓.๔ แจ้งน าฝากเข้าบัญชีธนาคารและแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขบัญชี แจ้งภายใน ๓๑ ต.ค.๖๑ 

 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

     

  

 

  

 

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  : thaimarinecoop@gmail.com 

โทรศัพท์ : ๐ – ๓๘๓๐ – ๘๓๐๙ ภายใน ทร. ๖๑๐๔๗ – ๘ โทรสารกดหมายเลขภายใน ๒๑ หรือ ๒๒ 

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


