เกษียณอายุราชการแล้วเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด ต่อดีไหม....?
สหกรณ์ออมทรัพย์ในปัจจุบันถือว่าเป็นสถาบันการเงินประเภทหนึ่งที่ช่วยลดปัญหาค่าครองชีพ
ที่สูงขึ้นให้แก่กลุ่มคนที่มีหลักการและอุดมการณ์เดียวกัน คือ ต้องการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนซึ่งกัน
และกัน โดยผู้ที่มีรายได้มากก็จะนาเงินมาฝากกับสหกรณ์ออมทรัพย์ในรูปของทุนเรือนหุ้น หรือนามาฝากในรูป
ของเงิ น ฝากออมทรั พ ย์ ส่ ว นผู้ ที่ มี ร ายได้ น้ อ ยก็ ส ามารถกู้ เ งิ น จากสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ไ ปใช้ ป ระโยชน์ ใ น
ชีวิตประจาวัน เพื่อลดปัญหาการกู้เงินนอกระบบ ในอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากเกินจากที่กฎหมายกาหนด
ถึ ง แม้ ก ฎหมายจะก าหนดให้ ส หกรณ์ อ อมทรั พ ย์ เ ป็ น สถาบั น การเงิ น ประเภทหนึ่ ง แต่
วัตถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจนั้นแตกต่างจากสถาบันการเงินประเภทอื่น คือ สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นองค์กร
ที่ไม่แสวงหากาไร จึงได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในหลาย ๆ ด้าน เช่น การยกเว้นภาษีเงินได้ การส่งเสริม
ความรู้ ในด้านการบริ หารจัดการสหกรณ์ เป็นต้น การสนับสนุนต่าง ๆ จากภาครัฐ เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่ว ย
ส่งเสริมให้ สหกรณ์ออมทรัพย์ สามารถมอบผลตอบแทนแก่สมาชิกได้สูงกว่าธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ย
เงินฝากที่สูง ดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต่า อัตราเงินปันผลที่ สูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาของธนาคาร
และยังมีสวัสดิการต่าง ๆ มอบให้แก่สมาชิก สาหรับสวัสดิการที่สหกรณ์มอบให้แก่สมาชิกนั้น จะถูกพัฒนาไป
ตามการเติบโตของสหกรณ์ และสิ่งสาคัญของระบบสหกรณ์ คือ การได้ร่วมกันแสดงถึงความมีน้าใจต่อกันของ
กลุ่มคนที่รวมตัวกัน เพื่อช่วยเหลือเอื้อ เฟื้อ เอื้ออาทรต่อกัน เพราะไม่ว่าจะเป็นสมาชิกที่มีรายได้มาก หรือ
รายได้น้อย ทุกคนได้ร่วมกันมอบน้าใจในรูปของสวัสดิการต่าง ๆ ให้แก่กัน ตั้งแต่เกิด คือ สวัสดิการรับขวัญ
ทายาท จนไปถึงเสียชีวิต คือ สวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิกเสียชีวิต และสวัสดิการจัดการศพ สิ่ง
เหล่านี้ไม่สามารถหาได้จากองค์กรอื่น ๆ ดังนั้น เราควรช่วยกันส่งเสริมให้ระบบสหกรณ์มีการเจริญเติบโต
ก้าวหน้าไปอย่างต่อเนื่อง ด้วยการฝากเงิน และกู้เงินกับสหกรณ์นั่นเอง เพราะพวกเราคือเจ้าของกิจการ และ
พวกเราคือชาวสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จากัด
การเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทาให้สมาชิกได้รับประโยชน์ ดังนี้
๑. ด้านการออมระยะสั้น หรือการฝากเงิน สมาชิกของสหกรณ์มีแหล่งฝากเงินที่ได้รับ
ดอกเบี้ยสูงกว่าธนาคาร หรือธนาคารพาณิชย์ แต่จะมีข้อจากัดเกี่ยวกับปริมาณเงินฝากต่อเดือนของสมาชิกบ้าง
ในบางครั้ง เมื่อสหกรณ์ต้องการลดปริมาณเงินรับฝาก หรือการจากัดปริมาณเงินฝากต่อบัญชีของสมาชิก เพื่อ
ควบคุมเรื่องสภาพคล่องของสหกรณ์
๒. ด้านการออมระยะยาว หรือการลงทุน สมาชิกของสหกรณ์มีแหล่งออมเงินระยะยาวใน
รูปของทุนเรือนหุ้นที่ได้รับผลตอบแทนคืนเป็นเงินปันผลสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาของธนาคาร หรือ
ธนาคารพาณิชย์ เหมาะแก่ผู้ที่ต้องการกระจายความเสี่ยงด้านการลงทุน และผู้ที่ไม่เชี่ยวชาญด้านการลงทุนใน
ตลาดหลั กทรั พย์ แต่จ ะมีข้อจ ากัดเรื่ องจานวนทุนเรือนหุ้ นสู งสุ ดที่ส มาชิกจะมีได้ในสหกรณ์ คือ ปัจจุบัน
สอ.นย. กาหนดให้สมาชิกถือหุ้นได้สูงสุดไม่เกิน ๑ ล้านบาท
๓. ด้านการกู้เงิน สมาชิกของสหกรณ์มีแหล่งเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ากว่าการกู้เงินกับ
ธนาคาร และการกู้เงินนอกระบบ แต่เนื่องจากปัจจุบันสหกรณ์ให้สมาชิกแต่ละคนกู้เงินได้จานวนมาก ทาให้

ต้องนาระบบหลักประกันเสริมเข้ามาช่วยลดภาระความเสี่ยงของคนค้าประกัน สมาชิกจึงมีค่าใช้จ่ายในการกู้เงิน
เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่จ่ายให้แก่สหกรณ์ เช่นเดียวกันกับการกู้ยืมเงินจากธนาคารที่นาระบบ
ประกันชีวิตเข้ามาลดความเสี่ยงเหมือนกัน
๔. ด้านภาษี สมาชิกของสหกรณ์จะได้รับผลประโยชน์ทางภาษี ดังนี้
- การได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษจาก
สหกรณ์
- การได้รับยกเว้นภาษีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนที่ได้รับจากสหกรณ์
- สมาชิกสามารถนาดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อซื้อบ้านไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ตามจานวนที่กฎหมายกาหนด
๕. ด้านความรู้ สมาชิกสามารถเข้าร่วมโครงการอบรมต่าง ๆ ที่สหกรณ์จัด ขึ้นเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้แก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการอบรมอาชีพเสริม โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
๖. ด้านสวัสดิการสมาชิกต่าง ๆ สหกรณ์มุ่งเน้นการจัดสรรสวัสดิการให้แก่สมาชิกตาม
การเติบโตของสหกรณ์ ปัจจุบัน สอ.นย.ขยายสวัสดิการครอบคลุมตั้งแต่เกิดไปจนกระทั่งเสียชีวิต สมาชิก
สอ.นย.ทุกคนจะได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เหล่านี้จะหายไปพร้อมกับการลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ซึ่ง
เป็นสิ่งที่น่าเสียดาย สาหรับ สมาชิกของ สอ.นย. ถึงแม้จะเกษียณอายุราชการแล้วก็ ยังเป็นสมาชิกต่อได้ ซึ่ง
สมาชิกโดยส่วนใหญ่มักจะกังวลว่าถ้าไม่ได้อยู่ในพื้นที่สัตหีบแล้ว จะติดต่อธุรกรรมกับ สอ.นย.อย่างไร สอ.นย.
ได้พัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสาร และช่องทางการทาธุรกรรมเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อต้องการตอบสนอง
ด้านการบริการให้แก่ สมาชิกที่มีอยู่ทั่วประเทศ และยังคงทาอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะสามารถอานวย
ความสะดวกให้แก่สมาชิกได้ดีขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่ได้กล่าวถึงไปแล้ว เรา
ไม่ควรตัดสินใจลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์โดยเด็ดขาด
สามารถศึกษารายละเอียด และติดตามข้อมูลข่าวสารจาก สอ.นย. เพิ่มเติมได้ที่............
เว็บไซต์ : http://www.thaimarinecoop.com
Line ID : @chh4689l หรือ
เฟสบุ๊ค : https://www.facebook.com/marinecoop1
อีเมล : marinecoop@gmail.com
โทรศัพท์ : ๐ – ๓๘๓๐ – ๘๓๐๙ ภายใน ทร. ๖๑๐๔๗ – ๘ โทรสาร กดหมายเลขภายใน ๒๑ หรือ ๒๒
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