
แถลงการณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จำกัด 

เร่ือง การจัดสรรเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน ในป ี2564 

จากการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สอ.อร. ชุดท่ี 65 ครั้งท่ี 13 เมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติ
พิจารณาให้ความเห็นชอบงบการเงินประจำปี 2564 และพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2564 เพื่อเสนอท่ีประชุม
ใหญ่ให้การอนุมัติ ในวันท่ี 17 มีนาคม 2565 โดยในปีนี้คณะกรรมการดำเนินการ เสนอจ่ายเงินปันผลร้อยละ 3.25 
และเงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 4.75 ซึ่ง สอ.อร. ได้ประชาสัมพันธ์ให้กับสมาชิกทราบและสามารถตรวจสอบยอดเงินปันผล
และเงินเฉล่ียคืนได้ ต้ังแต่วันท่ี  28 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นมา  

ขอเรียนให้สมาชิกได้ทราบถึง สาเหตุท่ีส่งผลกระทบให้ สอ.อร. มีรายได้สุทธิลดลง และจัดสรรเงินปันผลและ
เงินเฉล่ียคืน ลดลงจากปีท่ีผ่านมา ดังนี้ 

1. การต้ังค่าเผื่อการด้อยค่าหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด 
ตามท่ีสหกรณ์ได้ลงทุนในหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มูลค่ารวม 635 ล้านบาท (ลงทุนครั้งแรก 

ต้ังแต่ปี  2551 และหยุดลงทุนในปี 2560) ซึ่งปัจจุบัน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) อยู่ ในระหว่าง 
การดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่ งได้รับความเห็นชอบจากศาลล้มละลายกลาง ตามแผนฟื้นฟูกิจการ  
แต่เพื่ อให้ เป็นไปตามหลักความระมัดระวังทางบัญ ชีและ เพื่ อความมั่นคงของระบบสหกรณ์ในระยะยาว  
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้มีหนังสือท่ี กษ.0404/ว61 ลงวันท่ี 29 กันยายน 2564 เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับ
สหกรณ์ท่ีมีเงินลงทุนในหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยมีสาระสำคัญคือ ให้สหกรณ์บันทึกการรับรู้การ
ด้อยค่าหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยทยอยรับรู้การด้อยค่าในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่า 
ท่ีตราไว้ในหุ้นกู้ และทยอยรับรู้การด้อยค่าเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของมูลค่าท่ีตราไว้ในหุ้นกู้ ในแต่ละปี  
ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังกรมตรวจบัญชีสหกรณ์แล้ว จำนวน 2 ครั้ง เพื่อขอให้ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์พิจารณาให้ต้ังค่าการรับรู้การด้อยค่าหุ้นกู้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ต่ำกว่าเกณฑ์ 
ท่ีกำหนด แต่กรมตรวจบัญชีสหกรณย์ังคงยืนยันตามหลักเกณฑ์ท่ีได้กำหนดไว้ โดยแสดงความเห็นว่า สหกรณ์ยังมีกำไร 
สามารถจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิกได้ และความไม่แน่นอนของการดำเนินกิจการของ บริษัท การบินไทย จำกัด 
(มหาชน) ดังนั้น สหกรณ์จึงต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในหนังสือฉบับดังกล่าวโดยการต้ังค่ารับรู้การด้อยค่าหุ้นกู้
การบินไทยจำนวน 31.75 ล้านบาท  ในปี 2564 นี้ ส่งผลให้สหกรณ์ มี ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น  31.75 ล้านบาท  
ซึ่งเป็นผลกระทบหลักในการจัดสรรกำไรของสหกรณ ์ในปีนี้ 

แต่อย่างไรก็ตามหากในอนาคตบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สามารถดำเนินกิจการได้เป็นไปตามแผน
ฟื้นฟูกิจการ ก็จะทำให้สหกรณ์ได้รับชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยตามมูลค่าท่ีแผนฟื้นฟูกำหนด ซึ่งจะทำให้  
ค่าเผ่ือการด้อยค่าหุ้นกู้การบินไทยท่ีได้ต้ังไว้ ทยอยได้รับกลับคืนมาเป็นรายได้และทำให้สามารถจัดสรรกำไรได้เพิ่มข้ึน
ในปีนั้น ๆ ซึ่งจะทำให้เงินปันผลเพิ่มขึ้นในปีนั้น ๆ ด้วย 

การต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญตามท่ีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนดนั้นเป็นวิธีปฏิบัติทางบัญชีเพื่อเข้มงวดกับ
งบแสดงฐานะการเงินให้รับรู้ผลการลงทุนท่ีมีความเส่ียงแม้เล็กน้อยแต่หากถือเกณฑ์ตามมาตรฐานทางบัญชีแล้ว  
ให้สหกรณ์ ตัดผลกำไรท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ต้ังเป็นค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไว้ก่อน เสมือนว่ามิได้รับคืนเงินลงทุนท่ีมี  
ความเส่ียงนั้นแล้ว วิธีปฏิบัติทางบัญชีดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดผลดีต่อการดำเนินกิจการของสหกรณ์ ในอนาคต  
ดังนี้ 
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   1.1 กรณีสหกรณ์ไม่ได้รับคืนเงินลงทุนตามท่ีสหกรณ์ต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไว้ ก็จะไม่ส่งผลเสีย
เพิ่มเติมหรือกระทบต่อผลการดำเนินงานหรือผลกำไรของสหกรณ์ในอนาคตแต่อย่างใดท้ังส้ิน เนื่องจากสหกรณ์ได้ตัด
ผลกำไรในปีปัจจุบันตั้งเป็นค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว 
   1.2 กรณีสหกรณ์ได้รับคืนเงินลงทุนตามท่ีสหกรณ์ต้ังค่าเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญไว้ ก็จะยิ่งส่งผลดีต่อผล
การดำเนินงาน เนื่องจากเงินลงทุนท่ีได้รับคืนก็จะถูกบันทึกในระบบบัญชีเป็นรายได้ของสหกรณ์ ทำให้สหกรณ์ได้รับ
ผลกำไรในปีนั้น ๆ เพิ่มขึ้นเท่ากับจำนวนเงินลงทุนท่ีได้รับคืน ซึ่งกำไรท่ีจะเพิ่มขึ้นในปีดังกล่าวนั้นขึ้นอยู่กับนโยบาย 
ในปีนั้น ๆ ว่าสหกรณ์จะนำกำไรท่ีได้ดังกล่าว ไปจัดสรรเป็นทุนสำรอง หรือทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  
หรือทุนสวัสดิการ หรือเงินปันผล และเงินเฉล่ียคืน ให้แก่สมาชิกได้สูงสุดตามท่ีกฎหมายกำหนด 

2. ในปี 2564 สหกรณ์ได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลดลง  จึงทำให้สหกรณ์มีรายได้จากดอกเบ้ีย
เงินให้กู้จากสมาชิกลดลง จำนวน 7.36 ล้านบาท (โดยปี 2563 สหกรณ์มีรายได้ดอกเบี้ยเงินให้กู้จากสมาชิกจำนวน 
60.63 ล้านบาท และปี 2564 จำนวน 53.27 ล้านบาท) ท้ังนี้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงนั้น เพื่อให้สอดคล้อง
กับสภาพเศรษฐกิจ และแบ่งเบาภาระการผ่อนชำระเงินกู้ของสมาชิกผู้กู้เงินจากสหกรณ์ จึงทำให้ส่งผลกระทบกับ
รายได้ของสหกรณ์ด้วย 

3. รายได้จากการลงทุนและรายได้อื่น ๆ ลดลง ถึงแม้ว่าในปี 2564 สหกรณ์จะมีการลงทุนเพื่อหารายได้
มากขึ้นกว่าปี 2563 กว่า 737 ล้านบาท ก็ตาม แต่รายได้จากการลงทุนยังไม่เพียงพอ ท้ังนี้ส่วนหนึ่งสืบเนื่องมาจาก
สถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และความผันผวนของสภาวะเศรษฐกิจท้ังภายในประเทศ
และท่ัวโลก ทำให้อัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนจากการลงทุนต่าง ๆ ปรับตัวลดลงเป็นอย่างมาก ซึ่งส่งผลให้รายได้
จากการลงทุนของสหกรณ์ในภาพรวมลดลง จำนวน 1.16 ล้านบาท (โดยปี 2563 สหกรณ์มีรายได้จากการลงทุนและ
รายได้อื่น ๆ จำนวน 97.19 ล้านบาท และปี 2564 จำนวน 96.02 ล้านบาท)  

 ขอเรียนให้สมาชิกได้รับทราบเพิ่มเติมว่า หากกรณีสหกรณ์ไม่ถูกให้มีการต้ังค่าเผื่อการด้อยค่าหุ้นกู้ บริษัท 
การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตามท่ีได้กล่าวไปแล้วนั้น ผลประกอบการของสหกรณ์ ในปี 2564 เม่ือนำมา
ประมวลผลแล้วถือว่ามีแนวโน้มท่ีดีขึ้นกว่าปีก่อน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการดำเนินการ สามารถบริหาร
กิจการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อันเกิดจากความต้ังใจในการบริหารงานสหกรณ์ ด้วยความโปร่งใส รัดกุม และนำ 
หลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงาน เพื่อให้สมาชิกได้รับประโยชน์อย่างเต็มท่ี แต่เม่ือสหกรณ์จำเป็น 
ต้องปฏิบัติตามกรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด จึงส่งผลให้ไม่สามารถดำรงสภาพการจัดสรรกำไรประจำปีได้ 
เท่าเทียมกับปีท่ีผ่านมา  

อย่างไรก็ตาม สหกรณ์ยังคงยืนยันในนโยบายสำคัญคือ การรักษาเงินทุนเรือนหุ้นหรือเงินฝากของสมาชิกทุก
คน ให้มีความมั่นคงปลอดภัย และยังคงยึดมั่นการบริหารงานภายใต้หลักการ วิธีการ และอุดมการณ์สหกรณ์ รวมท้ัง
ดำรงการดำเนินการภายใต้แนวคิดนโยบายคุณภาพ คือ “มิได้หวังกำไรสูงสุด แต่เพื่อประโยชน์สูงสุดของสมาชิก” 
 

                            สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอู่ทหารเรือ จำกัด  
                                 7 มีนาคม 2565 


