
แผนชีวิตพิชิตการเงิน 
คนในครอบครัวเจ็บป่วยจะเอาเงินที่ไหนไปรักษานะ?  ลูกอยากเรียนพิเศษภาษาอังกฤษจะหา

เงินจากที่ไหนไปจ่ายค่าเล่าเรียนของลูกนะ? ขับรถไปเกิดอุบัติเหตุเราเป็นฝ่ายผิดต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของ
คู่กรณีจะเอาเงินจากที่ไหนมาจ่ายถ้าไม่ได้ท าประกันภัยไว้? คิดแล้วน่าปวดหัวจริงไหม สรุปแล้วทุกคน
จ าเป็นต้องใช้เงิน แตกต่างกันแค่เรื่องที่จะน าไปใช้เท่านั้น ในเมื่อเงินเป็นสิ่งส าคัญแล้วเราจะหาเงินมาจากที่
ไหน ถ้าเราเป็นแค่มนุษย์เงินเดือน ลองมาดูกันนะคะว่าสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จ ากัด จะช่วยเราในเรื่อง
นี้ได้อย่างไรบ้าง 

ขั้นที่ ๑ เราต้องแบ่งเงินได้รายเดือนเป็นส่วน ๆ ก่อนตามความเหมาะสมโดยแบ่งเป็น  
๑. เงินออมระยะยาวเพ่ืออนาคต (ใช้เมื่อยามเกษียณ หรือซื้อสินทรัพย์ที่มีราคาสูงมาก ๆ )  
๒. เงินออมระยะสั้น (ใช้เมื่อมีเรื่องฉุกเฉิน หรือซื้อสินทรัพย์หรือบริการที่จ าเป็นในราคาไม่สูงนัก) 
๓. ค่าใช้จ่ายประจ าเดือนเท่าที่จ าเป็น ส าคัญที่สุดอย่ามองว่าค่าใช้จ่ายทุกเรื่องเป็นสิ่งจ าเป็น ให้

มองข้ามไปบ้างก็ได้ จะท าให้เรามีเงินออมมากขึ้น  
ขั้นที่ ๒ น าเงินออมระยะยาวเพื่ออนาคตมาฝากระยะยาวกับ สอ.นย.ดังนี้ 
๑. เขียนแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ให้ สอ.นย.ตัดค่าหุ้นจากเงินเดือนในอัตราสูงสุด  
๒. เขียนแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ให้ สอ.นย.น าเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนรายปีสมทบเป็นหุ้น

ในทุก ๆ ปี ซึ่งเป็นโอกาสเดียวที่สมาชิกสามารถซื้อหุ้นเป็นก้อนได้นอกจากตัดเงินได้รายเดือน 
๓. ถ้าให้ สอ.นย.ตัดเงินหุ้นรายเดือนแล้ว ยังมีเงินออมระยะยาวเพื่ออนาคตเหลือให้น าไปรวมกับ

ขั้นที่ ๓ 
หลักเกณฑ์การถือหุ้นของ สอ.นย. มีดังนี้ 
๑. ตัดค่าหุ้นรายเดือนได้สูงสุดไม่เกิน ๑ ใน ๔ ของเงินเดือนรวมกับ พ.ส.ร. หรือ ๑ ใน ๕ ของ

เงินเดือนรวมกับ พ.ส.ร.และรายได้อ่ืนตามประกาศของ สอ.นย. 
๒. สมาชิกสามารถถือหุ้นใน สอ.นย.ได้สูงสุดไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๓. สอ.นย.ส่งเสริมให้สมาชิกออมหุ้นโดยให้น าเงินปันผลและเฉลี่ยคืนจากการจัดสรรก าไรสุทธิ

ประจ าปีไปสมทบเป็นหุ้นเพ่ิมได้ ตัวอย่าง ถ้า สอ.นย.จ่ายเงินปันผลให้สมาชิกจากการถือหุ้นในอัตราร้อยละ 
๗.๐๐ ต่อปี หากสมาชิกมีหุ้นตั้งแต่วันต้นปี จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อสิ้นปีสมาชิกจะได้รับเงินปันผลจาก 
การถือหุ้นไม่ต่ ากว่า ๓๕,๐๐๐ บาท และจะถูกน าไปสมทบเป็นหุ้นค านวณเงินปันผลในปีถัดไป 

๔. ผลตอบแทนจากการถือหุ้นสูงกว่าเงินฝาก ปัจจุบันไม่ต่ ากว่าอัตราร้อยละ ๗ ต่อปี 
๕. สมาชิกสามารถกู้เงินแล้วน าหุ้นไปค้ าประกันได้สูงสุดร้อยละ ๙๐ ของหุ้นที่มีอยู่ใน สอ.นย. 

โดยไม่ต้องให้พี่น้อง ผองเพื่อน หรือผู้บังคับบัญชามาเป็นคนค้ าประกัน แถมยังได้รับเงินเร็วภายใน ๓ – ๗ 
วันเท่านั้น 

๖. สมาชิกจะได้รับเงินค่าหุ้นคืนเมื่อสิ้นสุดสมาชิกภาพ มี ๓ กรณี คือ ๑) สมาชิกลาออกเอง  
๒) สอ.นย.ให้ออกจากการเป็นสมาชิก ๓) สมาชิกเสียชีวิต  

ทั้งนี้ กรณีท่ี ๑ และ ๒ สมาชิกจะสิ้นสุดสมาชิกภาพเมื่อคณะกรรมการด าเนินการมีมติให้พ้นจาก
สมาชิกภาพ และได้รับเงินคืนภายใน ๓๐ – ๖๐ วัน นับจากวันเสนอเรื่องลาออก 

ด้วยหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เหล่านี้สมาชิกควรน าเงินออมระยะยาวมาฝากไว้ในรูปของหุ้นกับ สอ.นย. 
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ขั้นที่ ๓ น าเงินออมระยะสั้นมาฝากกับ สอ.นย. ดังนี้ 
๑. เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับ สอ.นย. มีเงื่อนไข ดังนี้ 

๑) เปิดบัญชีขั้นต่ า ๑๐๐ บาท คิดดอกเบี้ยให้ในอัตราร้อยละ ๓.๗๕ ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยให้ปีละ 
๒ ครั้ง ทุก ๖ เดือน คือ สิ้นเดือนมีนาคม และสิ้นเดือนกันยายน  

๒) ถอนเงินได้ไม่จ ากัดจ านวน แต่ถ้าถอนเงิน ตั้งแต่ ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป แจ้งล่วงหน้า 
อย่างน้อย ๑ วันท าการภายในเวลา ๑๒.๐๐ น. เพ่ือความสะดวกของสมาชิก 

๓) สามารถตัดเงินได้รายเดือนเข้าบัญชีเงินฝากของตนเองและบุคคลในครอบครัวที่เป็นสมาชิก 
สอ.นย.ได้ (โครงการเงินฝากเกษียณเปี่ยมสุข) ขั้นต่ าจ านวน ๒๐๐ บาท ไม่จ ากัดจ านวนเงินสูงสุดแต่ต้องเป็น
หลักร้อย  โดยเขียนแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ได้ภายในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน 

๔) ส าหรับสมาชิกที่ไม่อยากถอนเงินก้อนออกจาก สอ.นย.เพราะกังวลว่าจะเก็บอีกไม่ได้
สามารถเลือกวิธีกู้เงินแล้วน าเงินฝากไปค้ าประกันเงินกู้ได้สูงสุดในอัตราร้อยละ ๙๐ ของเงินรับฝาก และ
สามารถรวมกับค่าหุ้นได้อีกในอัตราร้อยละ ๙๐ ของค่าหุ้น เพียงเท่านี้เงินก้อนของเราก็ยังอยู่ ไม่ต้องหาคน
ค้ าประกันหรือท าประกันชีวิตคุ้มครองเงินกู้ให้ยุ่งยาก และยังได้รับเงินเร็วภายใน ๓ – ๗ วัน  

๒. เขียนแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ให้ สอ.นย.ตัดเงินได้รายเดือนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 
(โครงการเงินฝากเกษียณเปี่ยมสุข) ตามจ านวนเงินออมระยะสั้น และหากมีเงินออมระยะยาวเหลือจากการตัด
ค่าหุ้นรายเดือนแล้วให้น ามารวมด้วย 

ขั้นที่ ๔ จัดท าสมุดบัญชีครัวเรือน โดยบันทึกรายการรับ รายการจ่าย และเงินออมลงสมุด 
เพ่ือให้เห็นความเคลื่อนไหวของรายได้ รายจ่าย และเงินออมของตนเอง จะได้ทราบว่าเราใช้เงินฟุ่มเฟือยหรือ
ประหยัดอย่างไร  

ขั้นที่ ๕ ปรับแผนการใช้จ่ายให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลอดเวลาโดยพิจารณาจากขั้นที่ ๑ เช่น 
เดิมวางแผนจะซื้อบ้าน ราคา ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท ในอีก ๒๐ ปี ข้างหน้า แต่เนื่องจากบ้านราคาสูงขึ้นต่อเนื่อง 
คาดว่าจะต้องใช้เงินเพ่ือซื้อบ้านเพ่ิมขึ้นเป็น ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตอนนี้มีเงินหุ้นอยู่แล้ว ๕๐๐,๐๐๐ บาท ถ้า
ออมหุ้นเดือนละ ๔,๐๐๐ บาท ก็คงไม่ทัน ต้องเพ่ิมเป็นเดือนละ ๖,๒๕๐ บาท โดยต้องลดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ลง 

เป็นอย่างไรบ้างคะ ๕ ขั้นตอนที่แนะน าเป็นลักษณะของการวางแผนทางการเงิน ถ้าเราท าได้ 
การที่จะมีหุ้นใน สอ.นย. จ านวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก็ไม่ใช่เรื่องยากจริงไหมคะ แต่จะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับ
เส้นทางท่ีเราเดินว่าจะมีเรื่องจ าเป็นท าให้ต้องใช้เงินไประหว่างทางมากหรือน้อยเท่าไรแค่นั้นเอง และนอกจาก
เราจะมีหุ้น ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใน สอ.นย.ได้แล้ว เรายังมีเงินออมไว้ใช้ยามจ าเป็น ไม่ต้องรบกวนหรือพ่ึงพาคน
อ่ืน แต่ถ้าจ าเป็นต้องใช้เงินจริง ๆ อย่าลืมนึกถึง สอ.นย.นะคะ เพราะนอกจากสมาชิกจะน าเงินมาออมเป็นหุ้น 
หรือออมเป็นเงินฝากกับ สอ.นย.เพ่ือต่อยอดให้ออกดอกออกผลเพ่ิมแล้ว ยังสามารถใช้บริการเงินกู้กับ สอ.นย.
ได้อีกนะคะ เช่น ถ้าจ าเป็นต้องใช้เงินในเรื่องเร่งด่วนจ านวนไม่เยอะ สอ.นย.มีเงินกู้ฉุกเฉินให้บริการ สูงสุด 
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของค่าหุ้น รับเงินได้ทันทีไม่ต้องมีคนค้ าประกัน หรือ 
ถ้าต้องการมากกว่านั้นแต่ไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของค่าหุ้นและเงินฝากของสมาชิก สอ.นย.มีเงินกู้สามัญใช้หุ้น
และ/หรือเงินฝากค้ าประกันให้บริการ สูงสุดไม่เกิน ๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท รับเงินได้ภายใน ๓  - ๗ วันเท่านั้น 
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กระดานข่าว สอ.นย. 

๑. สอ.นย.จ ากัดวงเงินรับฝากจากสมาชิกประเภทออมทรัพย์ และออมทรัพย์พิเศษ ไม่เกินเดือนละ 
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

๒. สอ.นย.เปิดให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินเพ่ือช าระค่าสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ส าหรับสมาชิก 
ที่ต้องการกู้เงินสามัญและใช้เป็นหลักประกันเสริม 

๓. สอ.นย.ยกเลิกการใช้บัตรสมาชิกในการติดต่อธุรกรรม สมาชิกสามารถใช้บัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดย
ทางราชการ ซึ่งมีชิปการ์ดหรือแถบแม่เหล็กบันทึกข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกติดต่อธุรกรรมแทน 

๔. สอ.นย.ปรับเปลี่ยนวิธีการขอทุนการศึกษาบุตร โดยก าหนดให้สมาชิกส่งเรื่องขอทุนการศึกษาบุตรมายัง
ส านักงาน สอ.นย.โดยตรงไม่ต้องผ่านหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก 

๕. สมาชิกแจ้งเปลี่ยนแปลงการตัดเงินหุ้นรายเดือนได้ภายในวันที่ ๑๑ ของทุกเดือน มีผลเดือนถัดไป 
๖. สมาชิกแจ้งเปลี่ยนแปลงการการตัดเงินฝากผ่านเงินเดือน (โครงการเงินฝากเกษียณเปี่ยมสุข) ได้ภายในวันที่ 

๒๐ ของทุกเดือน มีผลเดือนถัดไป 
๗. สมาชิกยื่นเรื่องขอลาออกจากการเป็นสมาชิกได้ภายในวันที่ ๑๒ ของทุกเดือน มีผลเดือนถัดไป 
 

 

จากฉบับที่แล้ว เราได้เชิญชวนให้สมาชิกส่งก าลังใจให้ สอ.นย.ได้เป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ  ซึ่ง
จะได้รับพระราชทานรางวัลในวันพืชมงคล ส าหรับในปีนี้พวกเราขอแสดงความยินดีกับสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 
ประจ าปี ๒๕๖๒ คือ สหกรณ์การเกษตรคณฑีพัฒนา จ ากัด จังหวัดก าแพงเพชร สหกรณ์โคนมนครปฐม จ ากัด 
จังหวัดนครปฐม สหกรณ์นิคมวังไทร จ ากัด จังหวัดระยอง สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพัทลุง จ ากัด จังหวัด
พัทลุง ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จ ากัด จังหวัดนครราชสีมา สหกรณ์เดินรถแม่สอด จ ากัด 
จังหวัดตาก และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโพธิ์ลอยพัฒนา จ ากัด จังหวัดเพชรบุรี  ถึงแม้ในปีนี้เราจะยังไม่ได้เป็น
สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ แต่เราก็ได้ก้าวขึ้นมาใกล้รางวัลนี้มากขึ้นแล้ว โดยได้รับรางวัลสหกรณ์ดีเด่นระดับภาค 
ดังนั้น เรายังคงจะมุ่งมั่นต่อไป ร่วมกันท าให้ สอ.นย.เราก้าวขึ้นไปเป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติให้ได้ตามวิสัยทัศน์
ของเรา 

วิสัยทัศน์ 
ก้าวสู่การเป็นสหกรณ์ดีเด่น ด้วยหลักธรรมาภิบาล 

การบริหารเชิงคุณภาพ  มุ่งเน้นสมาชิกและสังคม 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  สมาชิกสามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของ สอ.นย. และติดตามข้อมูลข่าวสารจาก สอ.นย. 
เพ่ิมเติมได้ที่............  

เว็บไซต์  :  http://www.thaimarinecoop.com   

Line ID  :  @chh4689l   หรือ  

 
 



- ๔ - 
 

เฟสบุ๊ค  :  https://www.facebook.com/marinecoop1 
อีเมล :  thaimarinecoop@gmail.com 
โทรศัพท์ : ๐ – ๓๘๓๐ – ๘๓๐๙  ภายใน ทร. ๖๑๐๔๗ – ๘  โทรสาร  กดหมายเลขภายใน ๒๑ หรือ ๒๒ 
มือถือ :  สินเชื่อ ๐๖ – ๒๘๕๑ – ๒๗๐๔  ทะเบียนหุ้น ๐๖ – ๒๘๕๑ – ๒๗๐๕  ธุรการ ๐๘ – ๖๓๖๗ – ๑๑๙๑ 

การเงิน ๐๖ – ๑๖๑๗ – ๖๙๘๗  
 

                        

                   


