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คณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ  จ ากัด 
ชุดที่ 65 ประจ าปี 2564 

       

  1. พล.ร.ต.วโิรจน์  นิลพงษ์    ประธานกรรมการ 

  2. พล.ร.ท.บงกช  ผาสุข    รองประธานกรรมการ (ผู้แทน เขต 6 นอกหน่วย) 

  3. พล.ร.ต.รัชฐ์ชัย  จันทร์ส่งเสริม   รองประธานกรรมการ (คัดสรรจากผู้ทรงคุณวุฒิ) 

  4. พล.ร.ต.สกล  สิริปทุมรัตน์   รองประธานกรรมการ (คัดสรรจากผู้ทรงคุณวุฒิ) 

  5. พล.ร.ต.พงษ์สันต์  สมัยคมสัน   กรรมการ (ผู้แทน เขต 7 อจปร.อร.) 

  6. พล.ร.ต.ธิติ   นาวานุเคราะห์   กรรมการ (ผู้แทน เขต 2 กผช.อร.) 

  7. น.อ.พรชัย   จ้อยจ ารูญ    กรรมการ (ผู้แทน เขต 9 ชย.ทร.) 

  8. น.อ.วิสิทธิ์   กุลสมบูรณ์สินธุ์   กรรมการ (ผู้แทน เขต 10 อล.ทร.) 

  9. น.อ.วัฐนัย   ข าละม้าย    กรรมการ ผู้แทน เขต 1 นขต.บก.อร.) 

10. น.อ.ภธูรา   อินม่วง     กรรมการ (ผู้แทน เขต 5 อธบ.อร.) 

11. น.อ.นพปฎล  ชะนะ     กรรมการ (ผู้แทน เขต 8 อรม.อร.) 

12. ว่าที่ น.ท.มนตรี  ทาคง     กรรมการ (ผู้แทน เขต 3 กพช.อร.)  

13. ร.อ.ณรงค์   ชูชื่น     กรรมการ (ผู้แทน เขต 4 ศพด.อร.) 

14. น.อ.พลกฤษณ์  เมฆขุนทด    กรรมการและเลขานุการ (คัดสรรจากผู้ทรงคุณวุฒิ) 

15. ร.ท.สุริยา   โลธิเสน     กรรมการและเหรัญญิก 

 

ปีที่  ๖๕  ฉบับที่ ๑  ประจ ำเดือน  มกรำคม – เมษำยน  ๒๕๖๔ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรือ จ ากัด 

มิได้มุ่งหวังก ำไรสูงสดุ      แตเ่พื่อประโยชน์สงูสุดของสมำชิก 
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 สอ.อร. กับ การบินไทย
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สอ.อร.กับการบินไทย มีความสัมพันธ์กันมาหลายปี        
โดย สอ.อร. อยู่ในฐานะเจ้าหนี้ ส่วนการบินไทย อยู่ในฐานะ
ลูกหนี้  เนื่องจาก สอ.อร. ได้ซื้อหุ้นกู้  ของการบินไทย         
ไว้จ านวนหนึ่ง 
 
การบินไทย มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจหนึ่งของรัฐบาล ได้รับ
การจัดอันดับ A- จากบริษัท ทริส เรทติ้ง จ ากัด เป็นที่เชื่อถือ
ในแวดวงธุรกิจมาแต่ปี  2563 การบินไทย ได้ เข้าสู่
ก ร ะบวนกา รขอ งศ าลล้ ม ล ะล ายกลา ง  เ นื่ อ ง จ าก                
ผลประกอบการขาดทุนติดต่อมาหลายปี จนต้องหลุดพ้น
จากการเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจกลายเป็นบริษัทมหาชน 
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ จ านวน 74 แห่ง ได้ลงทุนซื้อหุ้นสามัญ
และหุ้นกู้ ของการบินไทย ประมาณ 3.4 หมื่นล้านบาท 
รายได้จากหุ้นดังกล่าว จึงไม่ได้รับตามก าหนดเวลา  
 
สอ.อร. ก็เป็นสหกรณ์หนึ่งที่ได้รับผลกระทบ เช่นเดียวกับ
สหกรณ์อ่ืน ๆ ท าให้รายได้ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 
ซึ่งเป็นผลให้จ่ายเงินปันผลแก่สมาชิกน้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา 
ประกอบกับในช่วงต้นปี 2563 สอ.อร. ได้ปรับอัตรา
ดอกเบี้ยทั้งเงินฝาก และเงินกู้ ลดลง เพ่ือช่วยเหลือสมาชิก
ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 
 
ทุกสหกรณ์ที่ท าธุรกิจกับการบินไทย ได้ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.
สหกรณ์ 2542 มาตรา 62(7) และประกาศคณะกรรมการ
พัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ก าหนดการฝาก หรือ 
ลงทุนอย่างอ่ืนของสหกรณ์ พ.ศ.2563 ส าหรับสอ.อร.         
ก็ได้รับการ “อนุมัติ” จากสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ าปีมาโดยตลอด 
 
 

สอ.อร. ได้เริ่มลงทุนซื้อหุ้นกู้ของการบินไทย ครั้งแรกเมื่อปี 
2551 จ านวน 20 ล้านบาท ได้รับดอกเบี้ย 5.50% ต่อปี 
(ครบก าหนด เมื่อปี 2556) และตลอดเวลาก็ได้ลงทุนซื้อหุ้นกู้
ของการบินไทย มาอย่างต่อเนื่อง และได้หยุดซื้อหุ้นกู้ เมื่อ 
มิถุนายน 2560     ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา สอ.อร. ได้รับ
ดอกเบี้ยมาแล้วทั้งงสิ้น 154,844,396.04 บาท ส่งผลให้ 
สอ.อร. จ่ายเงินปันผลให้แก่สมาชิกเป็นที่พึงพอใจ 

ณ 31 ธันวาคม 2563    สอ.อร.  มีเงินลงทุนในหุ้นกู้ของ
การบินไทย จ านวน 15 สัญญา เป็นเงินทั้งสิ้น 635 ล้านบาท  

ขอเรียนให้เพ่ือนสมาชิก สอ.อร. ทราบว่า สอ.อร. เป็นสหกรณ์
เก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ซึ่งจะมีทุนเรือนหุ้นของสมาชิก
ที่เป็นต้นทุนสูง ในการบริหารงานของ สอ.อร. จึงจ าเป็นที่
จะต้องมีรายได้จากภายนอกเข้ามา เมื่อเปรียบเทียบรายได้
ของ สอ.อร. ในปี 2562 และ 2563 จะเห็นว่า 
 

 2562 2563 

ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้ยืม 64,663,585.92 82,206,661.38 

ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 16,714,699.54 19,560,887.38 

ตอบแทนจากการลงทุน 75,890,008.88 103,716,184.75 

รวม 157,262,294.34 205,483,733.51 
 

ซึ่งในแผนงานปี 2563 ที่วางไว้ หากไม่มีผลกระทบเกิดขึ้นกับ
การบินไทย สอ.อร. จะมีผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณ 
104 ล้านบาท เพ่ือนสมาชิกก็ควรจะได้รับเงินปันผลและเงิน
เฉลี่ยคืน ใกล้เคียงกับปี 2562  
 

ในปี 2564 นี้  คณะกรรมการ สอ.อร.ชุดที่ 65 ได้
พยายามด าเนินการ เพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย เพ่ือให้ผล
ประกอบการ ในปีนี้ดีขึ้นจากปีที่แล้ว โดยได้ก าหนดมาตรการ
ต่าง ๆ ออกมาให้เป็นที่ปรากฏตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2564 
นี้เป็นต้นไป   อย่างเป็นรูปธรรมครับ. 



 ๓ 

 
 
                                                                               พล.ร.ท.บงกช  ผาสุข 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เ ก ษี ย ณ สุ ข อ ยู ่ส บ า ย 

ในปี 2564 นี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุ โดยสมบูรณ์” 
(Age Society) โดยจะมีผู้สงูอายุสัดสว่น 20% ของประชากร
ทั้งหมด ซึ่งมีอัตราที่เพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว ติดอันดับ 10 ของโลก 
ทั้งนี้  เนื่องจากความกา้วหน้าทางดา้นเทคโนโลยีและการแพทย ์ 
ที่ช่วยให้ประชากรมีอายุยืนขึน้ ขณะที่อัตราการเกดิลดลงอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

ข้อมูลจากสหประชาชาติ ในปี 2562 ผู้ชายมีอายุเฉลี่ย 73 ปี 
ส่วนผู้หญิง 81 ปี เท่ากับว่า ต้องใช้ชีวิตหลังเกษียณอายุที่ 60 ปี 
อีก 20 ปี 
 ค าถามว่า   “จะท าอย่างไร ไม่ต้องล าบากลูกหลาน หรือญาติ
พี่น้องมาเลี้ยงดู หรือ รอรับสวัสดิการผู้สูงอายุจากรัฐบาล”  
 ค าตอบก็คือ    ต้องเริ่มวางแผนการเงินให้เร็วที่สุด   เพื่อให้ 
มีระยะมากพอที่จะมีเงินเก็บตามเป้าหมาย 

การวางแผนออมเงินใช้ยามเกษียณ 
ค่าใช้จ่าย/เดือน หลังเกษียณ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องม ี

10,000 บาท       2,400,000 บาท 
20,000 บาท       4,800,000 บาท 
30,000 บาท       7,200,000 บาท 
40,000 บาท       9,600,000 บาท 
50,000 บาท     12,000,000 บาท 

ฯลฯ 

การวางแผนออมเงินรับวัยเกษียณ 
อายุที่เร่ิมต้นออม (ปี)  % เงินออมต่อเดือน 

    เร่ิมท างาน – 39 10%  -  15% 
        40 – 49 20%  -  25% 
      50 – 54 45%  -  50% 
      55 – 59 80%  -  85% 
 

เ ก ษี ย ณ แ บ บ ค น โ ส ด 
 

ปัจจุบันรูปแบบการใช้ชีวิตของคนเรานั้นค่อนข้างเปลี่ยนไป 
หลายๆ คน เร่ิมมีชีวิตแบบไม่แต่งงานหรือไม่มีลูกมากขึ้น ก็จะขอ
แนะน าเคล็ดลับในการออมเงิน ส าหรับคนที่จะเลือกครอง      
ชีวิตโสด ดังนี้ 
1. ก าหนดเป้าหมายในการเกษียณ เช่น จะเกษียณอายุเท่าไร 
ประเมินค่าใช้จ่ายหลังวัยเกษียณ จะต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าใด       
ต่อเดือนให้เพียงพอจนเสียชีวิต 
2. ค านวณเงินที่ต้องใช้หลังเกษียณ โดยจะต้องคิดอัตราเงินเฟ้อ
เข้าไปด้วย เช่น ประมาณค่าใช้จ่ายเดือนละ 10,000 บาท และ
คาดว่าจะมีจ านวนปีหลังเกษียณ 20 ปี ดังนั้น ควรจต้องเตรียม
เงินไว้ประมาณ 3.6 ล้านบาท 
3. ค านวณเงินออมที่มี เพื่อวัยเกษียณจากแหล่งต่าง ๆ ปัจจุบันมี
ผลิ ตภัณฑ์ ก า ร เ งิ น หลายประ เภท ในการออม เ งิ น  เ ช่ น              
เงินประกันสังคม ที่จะได้เงินบ านาญชราภาพ เงินกองทุนส ารอง
เลี้ยงชีพ (RMF) ซึ่งเหมาะแก่การออมเพื่อเกษียณอย่างแท้จริง 
นอกจากนี้ ยั ง มี เ งิ นประกั นชี วิ ต แบบสะสมทรัพย์  หรื อ           
แบบบ านาญ ฯลฯ เป็นต้น 
4. ค านวณเงินที่ต้องออมเพิ่มเพื่อวัยเกษียณ โดยการน าเอาตัวเลข
จ านวนค่าใช้จ่ายที่ใช้หลังเกษียณ มาหักลบกับเงินออมที่มีอยู่   
จะได้ตัวเลขจ านวนเงินที่ต้องออมเพิ่ม เพื่อใช้ถึงเป้าหมาย        
ในการเกษียณ 
5. ก าหนดแนวทาง การออมและการลงทุน ซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่    
การลดบัญชีรายรับรายจ่าย เพื่อให้มีการออมอย่างต่อเนื่อง   โดย
ต้องเลือกการออมในรูปของการลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงได้ ที่ดี
ที่สุดคือ การเขียนแผนเป็นลายลักษณ์อักษร และปฏิบัติตามแผน
อย่างมีระเบียบวินัยในการออมอย่างเคร่งครัด 
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สอ.อร.  ปีท่ี ๖5  ฉบับท่ี  1  ประจ าเดือน  มีนาคม – เมษายน  พ.ศ.๒๕๖4 

Web: www.dockcoop.com    Email: Coop.save@gmail.com 
สหกรณ์ออมทรพัย์กรมอูท่หารเรอื  จ ากัด 

เลขที่ ๒ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริราช  เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ  ๑๐๗๐๐ 
โทร. (๐๒) ๔๗๕ – ๔๑๔๕ , (๐๒) ๔๗๕ - ๔๑๙๔ , (๐๒) ๔๗๕ - ๔๐๕๙ 

Idline = navycoop 

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 สอ.อร. ได้จัดประชุมใหญ่
สามัญประจ าปี 2564   เพื่อรายงานผลการด าเนินงานใน   
รอบปี 2563 และ เลือกตั้งคณะกรรมการ สอ.อร. ชุดที่ 65       
ณ ห้องชมวัง  อาคารราชนาวิกสภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อ วันที่ 5–6 เมษายน 2564  สอ.อร. ได้จัดสัมมนาคณะ
กรรมการฯ  ชุดที่  65  และเจ้าหน้าที่ ประจ าปี 2564        
ณ วิลล่า วิลล่า รีสอร์ท แอน สปา อ.บางละมุง จ .ชลบุรี        
เพื่อวางแผนปฏิบัติงานในปี 2564 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
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