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          ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 
       ข้าพระพุทธเจ้า  
 คณะกรรมการด าเนินการ ทีป่รึกษา  เจ้าหน้าที่  และสมาชิก  
         สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ  จ ากัด 

     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

ปีท่ี  ๖๕  ฉบับที่ ๓  ประจ ำเดือน สิงหำคม – ตุลำคม ๒๕๖๔ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมอู่ทหารเรือ จ ากัด 

มิไดมุ้่งหวงัก ำไรสงูสดุ      แต่เพ่ือประโยชนส์งูสดุของสมำชิก 
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ทรัพย์สิน  กับ  สินทรัพย ์ 

โดย พล.ร.ท.บงกช   ผาสขุ 

รองประธานกรรมการ สอ.อร. 

   ผู้ที่อยู่ในแวดวงการเงิน มักจะได้ยินค าว่า “ทรัพย์สิน 
กับ สินทรัพย์”   เพ่ือนสมาชิก สอ.อร.  ทราบหรือไม่ว่า ทั้ง
สองค ามีความเหมือนและความแตกต่างกันอย่างไร 

     สิ่งที่ทุกคนทั่วไปมี ไม่ว่าจะเป็น วิทยุ เครื่องรับโทรทัศน์ 
เงิน ทองค า บ้าน ที่ดิน ซึ่งล้วนเป็นทรัพย์สิน หรือ สินทรัพย์ 
ทั้งสิ้น  ค าท้ังสองค าดังกล่าวเกิดจากการน าเอาค าสองค ามา
รวมกัน คือ ค าว่า “ทรัพย์” กับค าว่า “สิน” 

   ทรัพย์สิน หมายถึง รายการของวัตถุที่มีรูปร่างและไม่
มีรูปร่าง ที่ถือครองไว้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
        ๑. ทรัพย์สินที่มีตัวตน (Tangible assets)  เช่น  บ้าน  
อาคาร  ที่ดิน  โรงงาน  เครื่องจักร  ฯลฯ 
        ๒. ทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตน (Intangible assets)  เช่น 
เครื่องหมายการค้า  (Trade Mark)  ค่าความนิยม 
(Goodwill) ของสินค้าหรือของกิจการ  ทรัพย์สินทางปัญญา 
        ๓. ทรัพย์สินทางการเงิน (Financial assets)  เชน่ 
เงินตรา  ธนบัตร  หุ้น  พันธบตัร  

   สินทรัพย์ จะปรากฏอยู่ในทางบัญชี  หมายถึง  สิทธิ
และทรัพยากรที่กิจการมีอยู่ ซึ่งเกิดจากการประกอบการ 
สามารถแสดงค่าเป็นตัวเงินได้ และจะให้ประโยชน์ในอนาคต 
ซึ่งนอกจากจะหมายถึง รายการทรัพย์สินแล้ว ยังรวม
รายจ่ายที่จ่ายไป และไม่มีสิทธิเรียกร้อง แต่ประโยชน์ที่จะ
เกิดข้ึนแก่กิจการยังมีอยู่ เช่น รายจ่ายรอตัดบัญชี  

       เพ่ือนสมาชิก สอ.อร.ครับ นับตั้งแต่เกิด มาจนถึงวันที่
เสียชีวิต ทรัพย์สินที่มีอยู่รวมทั้งหนี้สิน จะเป็นมรดกแก่
ทายาท  
       ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1603 
กองมรดกย่อมตกทอดแก่ทายาท โดยสิทธิทางกฎหมาย หรือ
โดยพินัยกรรม  กล่าวคือ 

    ทายาทท่ีมีสิทธิตามกฎหมาย เรียกว่า ทายาทโดยธรรม 
    ทายาทท่ีมีสิทธิตามพินัยกรรม เรียกว่า ผู้รับพินัยกรรม 
 
  
 
 
 
 
 
 

      ทรัพย์สินที่มีมาตั้งแต่เกิดจนถึงวันที่ตายจะเรียกว่า “มรดก” 
ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะทรัพย์สินใน สอ.อร.ของสมาชิกเท่านั้น  และ
ทรัพย์สิน เพ่ือนสมาชิกหลังจากวันตายไปแล้วจะ “ไม่ใช่มรดก” 

      สอ.อร. จะจ่ายทรัพย์สินที่เรียกว่า “มรดก” ให้กับผู้รับ
ผลประโยชน์ที่สมาชิกได้แสดงเจตจ านงค์ไว้ใน หนังสือผู้รับ
ผลประโยชน์เท่านั้น หากเพ่ือนสมาชิกคนใดยังไม่ได้ท า หรือ 
ต้องการจะเปลี่ยนแปลงก็ขอให้ติดต่อกับ สอ.อร. ในโอกาสแรก 

       หลังจากเพ่ือนสมาชิกเสียชีวิตลงโดยที่ไม่ได้ท ำหนังสือผู้รับ
ผลประโยชน์ หรือท าไว้แต่ผู้รับผลประโยชน์ได้เสียชีวิตไปก่อน
แล้ว   และไม่ได้แก้ไข   กรณีดังกล่าวนี้ หากมีทายาทจะต้องไป
ร้องต่อศาล ขอเป็นผู้จัดการมรดก จึงจะไปรับทรัพย์สินต่างๆ ได้ 

ส่วนทรัพย์สินที่เกิดขึ้น หลังจากท่ีสมาชิกตายแล้วก็จะเป็นไป
ตามกฎหมายนั้น 

      ในกรณีที่ยังไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดเป็นผู้มีสิทธิในทรัพย์สิน
ของเพ่ือนสมาชิก สอ.อร. ก็จะด าเนินการดังนี้ 
      ๑. ทุนเรือนหุ้น จะตั้งไว้รอจ่ายคืนจนกว่าจะเลิก สอ.อร. 
      ๒. เงินฝาก เช่นเดียวกับทุนเรือนหุ้น 
      ๓. เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน จะตั้งรอไว้จ่ายคืน เป็น
เวลา ๑๐ ปี หากล่วงเลยก าหนด สอ.อร. จะขอมติที่ประชุม
ใหญ่ โอนเข้าทุนส ารองของ สอ.อร. ต่อไป 
 
 
 

ตำย 

  ทรัพย์สินใน สอ.อร. 
ได้แก่ 

 

ทรัพย์สินใน สอ.อร. 
ได้แก่ 

เกิด 
- ทุนเรือนหุ้น 
- เงินฝาก 
- ปันผล 
- เฉลี่ยคืน 

- เงินฌาปนกิจ 
   สงเคราะห ์
- เงินช่วยเหลือค่า  
  จัดการศพ 
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กรณีที่ 1 
ข้อดี   ภาระหนี้ลดลง 
ข้อเสีย   ต้องอดทนช าระหนี้ แม้ว่า    

  สถานการณ์การเงินจะยังไม่ดีข้ึน 

กรณีที่ 2 
ข้อดี   มีเงินสดเหลือไปใช้จ่ายที่จ าเป็น 

           ไม่ถือว่าผิดนัดช าระหนี ้
                  ประวัติการจ่ายหนี้ไม่เสีย  

ข้อเสีย   เงินต้นเท่าเดิม ไม่ได้ลดลง 

กรณีที่ 3 
ข้อด ี  มีเงินสดเหลือไปใช้จ่ายที่จ าเป็น 

           ไม่ถือว่าผิดนัดช าระหนี ้
                  ประวัติการจ่ายหนี้ไม่เสีย  

ข้อเสีย   เงินต้นเท่าเดิม ไม่ได้ลดลง 
- ดอกเบีย้ยังวิ่งอยูเ่หมือนเดมิ หลังหมด  
  มาตรการพกัหนี ้

 
 

กำรผ่อนช ำระหนี้สินของสมำชิก  

ในสถำนกำรณ์มีผลกระทบจำก COVID-19 

ด้ ว ย ส ถ ำ น ก ำ ร ณ์ ก ำ ร แ พ ร่ ร ะ บ ำ ด ข อ ง ไ ว รั ส  COVID19  ยั ง มี แ น ว โ น้ ม เ พิ่ ม ขึ้ น อ ยู่ ต ล อ ด แ ล ะ 
ประกอบกับมีสมำชิกบำงรำยได้เสนอควำมคิดเห็นขอให้ สอ.อร. ได้พิจำรณำแนวทำงกำรผ่อนช ำระหนี้สิน ในกรณี
เดียวกันนี้ ผ่ำนช่องทำงกล่องรับควำมคิดเห็น  

คณะกรรมกำรด ำเนินกำร สอ.อร. ได้ เห็นถึงควำมเดือดร้อนของสมำชิกผู้ได้รับผลกระทบ ดังกล่ำว  
ซึ่งอำจส่งผลให้รำยได้ของสมำชิกบำงรำยปรับลดลง คณะกรรมกำร สอ.อร. จึงได้มีนโยบำยในกำรบรรเทำควำมเดือดร้อน
ให้กับสมำชิกผู้มีหนี้สินกับ สอ.อร.  ในช่วงสถำนกำรณ์ดังกล่ำว จึงได้พิจำรณำแนวทำงกำรผ่อนช ำระเงินกู้แบบต่ำงๆ  
โดยมีกำรเปรียบเทียบรูปแบบกำรช ำระเงินกู้ (ตำมภำพ) แล้ว  มีควำมเห็นว่ำรูปแบบกำรพักช ำระเงินต้นนั้น มีควำม

เหมำะสมกับสมำชิกผู้กู้เงิน โดยไม่เป็นกำรเพ่ิมภำระหนี้ให้กับสมำชิกมำกเกินไปนัก และยังด ำรงฐำนะทำง
กำรเงินของ สอ.อร. ไปพร้อมกันได้   

จึงได้พิจำรณำอนุมัติให้มีโครงกำรพักช ำระเงินต้นให้กับสมำชิกผู้ที่มีควำมประสงค์  เพื่อเป็นกำรแบ่งเบำภำระ
ค่ำใช้จ่ำยให้กับสมำชิกในช่วงเวลำดังกล่ำว 

                                                 
The Naval Dockyard Saving and Credit Cooperative , Limited

                                                                        

กรณีที่ 2 กำรพักช ำระเงินต้น 

เงินต้น  0    
0 

ดอกเบี้ย 2,000 
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 กำรท ำธุรกรรมทำงกำรเงิน (ช ำระเงินกู้ ช ำระหุ้น) ให้ด ำเนินกำรผ่ำนระบบ Internet Banking   หรือติดต่อ เจ้ำหน้ำที่หน่วย  
หน่วย อร. อรม.อร.  อจปร.อร.  อล.ทร. โทร. ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๙๔,  หน่วย ชย.ทร. สมำชิกสมทบ  สมำชิกหน่วยนอก โทร.๐ ๒๔๗๕ ๓๑๙๖ 

 กำรท ำธุรกรรมด้ำนเงินฝำก  ให้ด ำเนินกำรผ่ำนระบบ Internet Banking หรือติดต่อเจ้ำหน้ำที่เงินฝำก  

 หมำยเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๔๕ หรือ ID Line : ip.pook 

 กรณีมีควำมจ ำเป็นต้องกำรยื่นค ำร้องต่ำงๆ ให้สมำชิกแจ้งแก่เจ้ำหน้ำท่ีประจ ำหน่วย หรือ ฝำกเบอร์โทรศัพท์ไว้ใน Line สอ.อร.  เพ่ือ  
ให้เจ้ำหน้ำที่ติดต่อกลับ  ID Line  สอ.อร. @dockyard_coop 

 ติดต่อ สอ.อร.(โทร.ภำยใน ทร.)  ฝ่ำยเงินกู้ โทร.๕๔๒๖๙  ฝ่ำยสินเชื่อ ๕๔๑๙๔, ๕๓๑๙๖  ฝ่ำยบัญชี-กำรเงิน ๕๔๑๔๕  ฝ่ำยธุรกำร ๕๔๐๕๙    
 

 
 
 
 
 
 
 

 

สอ.อร.  ปีท่ี ๖๕  ฉบับท่ี  ๓  ประจ ำเดือน  สิงหำคม – ตุลำคม  ๒๕๖๔ 

Web: www.dockcoop.com  Email: coop.save@gmail.com 
สหกรณ์ออมทรพัยก์รมอูท่หารเรอื  จ ากัด 

เลขที่ ๒ ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงศิริรำช  เขตบำงกอกน้อย กรุงเทพฯ  ๑๐๗๐๐ 
โทร.๐ ๒๔๗๕ ๔๑๔๕ , ๐ ๒๔๗๕ ๔๑๙๔ , ๐ ๒๔๗๕ ๔๐๕๙ , ๐๒๔๗๕ ๔๒๖๙ 

ID Line  :  @dockyard_coop 

๑๑  สิงหำคม ๒๕๖๔  
โดย พล.ร.ท.บงกช   ผาสขุ 

รองประธานกรรมการ สอ.อร. 

      หลายคนอาจจะสงสัยว่า วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ มี
ความส าคญัอย่างไร ดังนั้น ก็ขอให้เพื่อสมาชิก สอ.อร. ได้ตดิตามอา่น
ให้จบนะครับ 

  ก่อนปี พ.ศ.๒๕๔๐ ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ค่อนข้างดี 
แต่เมื่อกลางปี ๒๕๔๐ เกิดปญัหาทางเศรษฐกิจขึ้น ท าให้สถาบนั
การเงินต่างๆ ล้มละลายหลายแห่ง เรียกว่า “เศรษฐกิจต้มย ากุ้ง”  

 รัฐบาลไทยต้องออกมาคุ้มครองเงินฝากและเจ้าหนีเ้ต็มจ านวน
ผ่านสถาบันกองทุนฟื้นฟู ซึ่งก็เป็นปัญหาขึ้นมาเพราะมีภาระเยอะมาก 
ต้องคุ้มครองถึง ๑๐๐% และท าให้เกิดความเสี่ยงเกินจริง ที่เรียกว่า 
“MORAL HAZARD”  

 ครั้นปี พ.ศ.๒๕๔๖ เศรษฐกิจของประเทศไทย เริ่มที่จะฟื้นตัวขึ้น 
ธนาคารแห่งประเทศไทย จึงได้เสนอให้รัฐบาลก าหนดวงเงินคุ้มครองเงิน
ฝากขึ้น จาก ๕๐ ล้านบาท และค่อยๆ  ลดลงเหลือ ๒๕ ล้านบาท ๑๐ 
ล้านบาท และลงไปที่ ๕ ล้านบาท พร้อมกับตั้งเป้าหมายไว้ว่า ปี พ.ศ.
๒๕๕๙ จะให้เหลือเพียง ๑ ล้านบาท 

 แต่เศรษฐกิจในปี พ.ศ.๒๕๕๙ ยังไม่ดตีามที่คาดการณ์ รัฐบาล
จึงขยายความคุ้มครองออกไปเป็น  ๑  ล้านบาท  ในปี  พ.ศ.๒๕๖๓ 
แต่ก็เกิดโรคตดิต่อรา้ยแรง โควิด-๑๙ จึงเลื่อนมาเป็น “๑๑ สิงหาคม 
๒๕๖๔” 

 
  

 รัฐบาลใหค้วามคุ้มครองบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เช่น วดั 
สหกรณ์  บริษัท  สมาคม  มลูนธิิ  ฯลฯ    โดยจะคุ้มครองเฉพาะ 
“เงินบาท”  เท่านั้น  ที่อยู่ในรูปแบบของเงินฝาก ประเภทออมทรัพย์ 
ฝากประจ า ฝากกระแสรายวัน บตัรเงินฝาก และใบรับเงินฝาก 

 โดยสถาบันการเงินธนาคารพาณิชย์ ๑๙ แห่ง สาขาธนาคาร
ต่างประเทศ ๑๑ แห่ง บริษัทเงินทุน ๒ แห่ง และ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
อีก ๓ แห่ง ซึ่งจะคุ้มครอง เงินต้นและดอกเบีย้ แค่ “๑ ล้านบาท” 

 หากสถาบันการเงินดังกล่าวข้างตน้นี้ต้องปิดตัวลง ผู้ฝากจะ
ได้รับเงินคืนที่ฝากไว้สูงสดุจ านวน ๑ ล้านบาท ภายใน ๓๐ วัน  

 ส าหรับสมาชิกท่ีมีเงินมากกว่า ๑ ลา้นบาทต่อสถาบันการเงนิ 
จ าเป็นจะต้องกระจายไปสถาบันละไม่เกิน ๑ ล้านบาท ส่วนเงินที่เหลือ
ต้องให้ “เงินไปท างาน” หรือต้องเข้าไปลงทุนในตลาดเงิน 

 แต่เพื่อนสมาชิก สอ.อร.สบายใจได้ หากมีเงินฝากอยู่ใน 
สอ.อร. มำกกว่ำ ๑ ล้ำนบำท สอ.อร. ก็จะคุ้มครองเงินฝำก
ทั้งหมดของเพื่อนสมำชิกทุกบำททุกสตำงค์ เชน่เดียวกับ
ธนาคารของรัฐ ได้แก่ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารเพื่อการ
ส่งออกและน าเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
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