
 
 
 
 
 เรื่องท่ี 1 รายงานสถานภาพสมาชิกสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด ในรอบปี 2558 
 ประธานฯ ให้ฝ่ายจัดการฯ รายงานรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
 ผู้จัดการฯ รายงานสถานภาพสมาชิกสหกรณ์ฯ ให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 
สหกรณ์ฯ มีสมาชิกทั้งสิ้น 12,073 คน สมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงในบัญชี 2558 ดังนี้ 

- สมาชิกยกมาจากปี 2557      11,832  คน 
- สมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี        733  คน 
- สมาชิกลาออก และให้ออกระหว่างปี       492  คน 
- สมาชิกคงเหลือเมื่อ 30 กันยายน 2558   12,073  คน 
- สมาชิกเพ่ิมขึ้นจากปี 2557        241  คน 

เรื่องท่ี 2  รายงานผลการด าเนินกิจการ ประจ าปี 2558 
ประธานฯ ให้ฝ่ายจัดการ ฯ รายงานรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ 
ผู้จัดการฯ รายงายให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
                    1. รายงานกิจการสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จ ากัด ประจ าปี 2558 มีรายละเอียด

โดยสรุปดังนี้ 
รายการ ปี 2557 ปี 2558 เพิ่ม (ลด) 

1.จ านวนสมาชิก 11,832 12,073 241 
2.ทุนเรือนหุ้นที่ช าระแล้ว 983,252,300.00 1,115,521,600.00 132,269,300.00 
3.จ านวนเงินฝาก 2,335,146,743.31 2,794,311,035.29 459,164,291.98 
4.ทุนส ารอง 77,035,077.88 91,567,722.33 14,532,644.45 
5.ทุนสะสมตามข้อบังคับ 24,510,836.26 26,114,724.95 1,603,888.69 
6.เงินที่สมาชิกกู้ระหว่างปี 1,161,018,568.00 1,430,388,910.00 269,370,342.00 
7.ลูกหนี้เงินกู้สหกรณ์ฯ 3,934,469,925.19 4,144,578,304.55 209,909,147.49 
8.เจ้าหนี้เงินกู้ 569,990,000.00 231,990,000.00 (338 ,000,000.00) 
9.ก าไรสุทธิประจ าปี 145,248,054.50 169,363,131.77 24,115,077.27 

 
  2. ทุนเรือนหุ้น 
   ทุนเรือนหุ้นยกมาจากปี 2557  983,252,300.00  บาท 
   บวก  ถือหุ้นเพ่ิมระหว่างปี  161,648,900.00  บาท 
          รวม           1,144,901,200.00  บาท 
   หัก   ถอนหุ้นคืนระหว่างปี   29,379,600.00   บาท 
          สมาชิกถือหุ้นในวันสิ้นปี 2558       1,115,521,600.00  บาท 
          สมาชิกถือหุ้นสูงกว่าปี 2557           132,269,300.00  บาท 
    

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
สามัญ 
ทราบ 
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ใบแทรก (แก้ไข) ใช้แทนหน้าเดิม 



 
  3. เงินรับฝากจากสมาชิกและสหกรณ์อ่ืน   
      เงินฝากคงเหลือยกมาจากปี 2557        2,335,146,743.31  บาท  
   บวก  ฝากเพ่ิมระหว่างปี         1,303,410,803.36  บาท 

           รวม          3,638,557,546.67  บาท 
   หัก  ถอนระหว่างปี          844,246,511.38   บาท 
         เงินฝากคงเหลือในวันสิ้นปี 2558   2,794,311,035.29  บาท 
  4. เงินกู้ 
      การกู้ยืมเงินจากภายนอกในปีบัญชี 2558 สหกรณ์ฯ มีการกู้ยืม ดังนี้ 

      - ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยเป็นเงินกู้ยืมเครดิตเงินสด 
จ านวน 3 สัญญา มีการเบิกใช้ 3 ครั้ง เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 154,000,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
4.75 และ 5.00 ต่อปี 
          หมายเหตุ  - ส่งใช้คืนเงินต้นที่กู้ยืมแล้ว จ านวน 422,000,000.00 บาท 
                                - สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จ ากัด เป็นเงินจ านวน 60,000,000.00 บาท 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี ระยะเวลา 12 เดือน ส่งใช้เงินกู้ยืมหมดแล้ว 
      - สหกรณ์ออมทรัพย์วังเดิม จ ากัด เป็นเงินจ านวน 20,000,000.00 บาท อัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี ระยะเวลา 6 เดือน/ส่งใช้เงินกู้ยืมหมดแล้ว 
   5.  การให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก 
        สหกรณ์ฯ ได้ให้เงินกู้แก่สมาชิกระหว่างปีบัญชี 2558 ประเภทเงินกู้สามัญ 
จ านวน 1,963 สัญญา เป็นวงเงิน 1,430,388,901.00 บาท 
   6.  รายได้และค่าใช่จ่าย 
        สหกรณ์ฯ มีรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 388,211,232.67 บาท มีค่าใช้จ่าย
ในการบริหาร ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายทางการเงินจ านวนรวม 218,848,100.90 คงมีก าไร
สุทธิ 169,363,131.77 บาท 
  หมายเหตุ    ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายทางการเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินรับฝาก      
จากสมาชิก  รวมถึงการจ่ายดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้เงินกู้จากภายนอกและเงินยืมระหว่างกิจการ    ซึ่งในปี 2558 
สหกรณ์ ได้จ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝากไปเป็นจ านวน 104,762,300.80 บาท และจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้และเงินยืมเป็น
เงิน จ านวน 21,115,953,95 บาท 
   7.  การใช้ทุนสาธารณประโยชน์ ตามระเบียบ สค.รน. ว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์ 
พ.ศ.2548  ในปี 2558 สหกรณ์ฯ ได้ใช้เงินทุนสาธารณประโยชน์ไปดังนี้ 
         7.1 มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558  
โดยทุนที่มอบมีจ านวนทั้งสิ้น  734 ทุน แยกเป็นทุนประเภทเรียนดี จ านวน 125 ทุน ทุนประเภทส่งเสริม
การศึกษา จ านวน 602 ทุน และทุนส าหรับบุตรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ จ านวน 7 ทุน คิดเป็นเงินที่มอบ 2,296,000 บาท   
ซ่ึงเงินท่ีใชม้อบทุนการศึกษาเป็นเงินทุนสาธารณประโยชน์ ท่ีได้จัดสรรมาจากก าไรสทุธปิระจ าปี 
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        7.2 ช่วยเหลือพิธีศพของสมาชิกและครอบครัว จ านวน 221 ราย  รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 468,000 บาท 
        7.3 บริจาคเงินร่วมงานการกุศล และสนับสนุนกิจกรรมหน่วยต่างๆ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 744,961.31 บาท 
 8.  การใช้เงินทุนสงเคราะห์พิเศษกรณีสมาชิกเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ ฯ     
ตามระเบียบ สค.รน. ว่าด้วยเงินกองทุนสงเคราะห์พิเศษกรณีสมาชิกเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง    
พ.ศ.2548   ในปี 2558 สหกรณ์ได้จ่ายเงินสงเคราะห์สมาชิก จ านวน 34 ราย  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น      
1,784,230 บาท 
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