
มาวางแผนชีวิตพิชิตเงินล้านกันเถอะ 

 สวัสดีค่ะท่านสมาชิก ในเดือน ก.ค. ๖๑ นี้ สอ.นย. จะจัดกิจกรรมปลูกฝังแนวคิดตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง เริ่มต้นชีวิตอย่างไรให้พอเพียง ให้แก่นักเรียนจ่า นย. ชั้นปีที่ ๒ ใน ๑๒ ก.ค.๖๑ 
ที่หอประชุม นย. ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ให้แก่นักเรียนจ่า นย. ชั้นปีที่ ๒ ซึ่งจะส าเร็จการศึกษาและบรรจุเข้ารับราชการ สามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในการท างานและการด ารงชีวิตหลังจากส าเร็จการศึกษาได้ ซึ่งเป็นการปูพ้ืนฐานปลูกฝังวินัยและความรู้
ทางด้านการเงินให้กับสมาชิกท่ีจะจบเป็นข้าราชการรุ่นน้องนั่นเอง 
   สมาชิกที่เป็นข้าราชการชั้นประทวนสังกัดหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินทุกท่าน จะต้อง
ผ่านการศึกษาที่กองนักเรียนจ่า นย. ซึ่งปัจจุบันเปิดรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
(ม. ๖)  เพ่ือเข้ามาศึกษาวิชาการทางด้านทหาร ใช้เวลาในการศึกษาหลักสูตร ๒ ปี เมื่อจบหลักสูตรจะ
ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการติดยศเป็นจ่าตรี ตามเกณฑ์ขั้นต่ าจะมีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์  ซึ่งพ้นวัยรุ่น
ยังไม่เท่าไหร่ บางคนยังตั้งตัวไม่ทันที่จะต้องมารับบทบาทและความรับผิดชอบแบบผู้ใหญ่อย่างแท้จริง   
ยังเที่ยวเล่นสนุกสนานและมีมุมมองหรือแนวความคิดแบบเด็ก ๆ อยู่เลย กว่าจะมีความคิดเป็นผู้ใหญ่อายุ
ก็เลยเข้าไปปีที ่๒๕ แล้ว พอเริ่มต้นตั้งตัวเก็บเงินก็ต้องมีครอบครัวและมีลูกเล็กอีก ซึ่งปัจจุบันค่าใช้จ่ายใน
การมีบุตรค่อนข้างสูง ยิ่งถ้าบุตรที่ออกมาแพ้อาหารทานนมปรุงแต่งที่ท าจากนมวัวไม่ได้ จะต้องหาซื้อนม
พิเศษส าหรับเด็กแพ้อาหารมาทานซึ่งกระป๋องเล็กนิดเดียวราคาเกือบ ๕๐๐.๐๐ บาทต่อกระป๋อง ถ้าเด็ก
กินนม ๓ วันหมดกระป๋อง ค่านมต่อเดือนประมาณ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท ไหนจะค่าเสื้อผ้า ค่าของเด็กเล่นเพ่ือ
เสริมทักษะ เสริมพัฒนาการอีก และถ้าภรรยาต้องเลี้ยงบุตรอยู่กับบ้านไม่มีรายได้เสริมด้วยแล้ว ส าหรับ
เงินเดือนของข้าราชการชั้นผู้น้อยอย่างเราจะมีเงินเพียงพอใช้จ่ายได้อย่างไร คงต้องหาอาชีพเสริมจึงจะพอ
ประครองชีวิตไปได้ ดังนั้นเราจึงต้องมีการวางแผนทางการเงินกันเสียตั้งแต่วันนี้ไม่อย่างนั้นเราจะด ารงชีวิต
อยู่ในยุคที่ค่าครองชีพสูงได้ยาก 
  สหกรณ์ซึ่งเกิดขึ้นจากการรวมตัวกันของคนกลุ่มอาชีพเดียวกัน โดยการช่วยตนเองและ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิกด้วยกัน ซึ่ง
สมาชิกจะต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะและจะต้องถือหุ้นกับสหกรณ์อย่างน้อย ๑ หุ้น  ซึ่งปัจจุบันจะต้อง    
ถือหุ้นตามเกณฑ์ขั้นต่ าของเงินได้รายเดือน ถือหุ้นอย่างน้อย ๓๐๐.๐๐ บาท สูงสุดต่อเดือนถือหุ้นได้ไม่เกิน  
๑  ใน ๔ ของเงินได้รายเดือน รวมแล้วไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท อัตราเงินปันผลเฉลี่ยประมาณ   
ร้อยละ ๗ ต่อปี ซึ่งสมาชิกจะถอนเงินค่าหุ้นไปใช้ได้ต่อเมื่อลาออกจากสหกรณ์เท่านั้น ส าหรับสมาชิกที่มี
เงินเหลือสามารถฝากเงินกับสหกรณ์ได้ โดยเงินฝากออมทรัพย์ฝากได้สูงสุด ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาทต่อเดือน 
รวมแล้วไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์อยู่ที่ร้อยละ ๓.๗๕ ต่อปี 
นอกจากนี้ สอ.นย. ยังมีผลิตภัณฑ์เงินรับฝากอีกหลายประเภท อัตราดอกเบี้ยแตกต่างกันไป ซึ่งบัญชี    
เงินฝากบางประเภทฝากได้สูงสุดถึง ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งท่านสมาชิกสามารถศึกษารายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที่ สอ.นย. นะคะ 
  จากที่กล่าวมาข้างต้นท่านสมาชิกจะเห็นได้ว่า ท่านสามารถมีเงินล้านได้ไม่ยาก เพียงแค่
ถือหุ้นกับสหกรณ์ หรือมีเงินฝากกับสหกรณ์ ท่านก็สามารถมีเงินล้านได้ ส าหรับบางท่านอาจคิดว่าเป็น
เรื่องยาก แต่ถ้าตั้งเป้าหมายอย่างแท้จริง ศึกษารายละเอียด และลงมือท าก็จะไม่ไกลเกินเอ้ือมค่ะ  
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ตัวอย่าง 
ทุนเรือนหุ้น (ปันผลเฉลี่ย ๗%  ต่อปี) เงินรับฝาก (อัตราดอกเบี้ย ๓.๗๕% ต่อปี) 

ถือหุ้นต่อเดือน (บาท) มีเงินล้านในปีที่ ฝากต่อเดือน(บาท) มีเงินล้านในปีที่ 
๕๐๐.๐๐ ๓๒ ๕๐๐.๐๐ ๕๔ 

๑,๐๐๐.๐๐ ๒๗ ๑,๐๐๐.๐๐ ๓๘ 
๑,๕๐๐.๐๐ ๒๔ ๑,๕๐๐.๐๐ ๓๑ 
๒,๐๐๐.๐๐ ๒๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ๒๖ 
๓,๐๐๐.๐๐ ๑๖ ๓,๐๐๐.๐๐ ๒๐ 
๔,๐๐๐.๐๐ ๑๔ ๔,๐๐๐.๐๐ ๑๖ 
๕,๐๐๐.๐๐ ๑๒ ๕,๐๐๐.๐๐ ๑๓ 

  จากตารางตัวอย่างด้านบนจะเห็นว่าการถือหุ้นเพียงเดือนละ ๕๐๐.๐๐ บาท ใน
ระยะเวลา ๓๒ ปี ท่านสมาชิกจะมีเงินล้านแน่นอน ระยะเวลาน้อยกว่าอายุราชการตั้งแต่จบเป็นจ่าตรี
จนถึงวัยเกษียณอายุราชการเสียอีก แต่ทั้งนี้จะต้องมีเงื่อนไขคือสหกรณ์จ่ายอัตราปันผลร้อยละ ๗ ต่อปี 
และท่านสมาชิกจะต้องน าเงินปันผลที่ได้สมทบเป็นทุนเรือนหุ้นในเดือน พ.ย. ของทุกปี หรือทางด้าน    
เงินรับฝากก็จะมีเงินล้านได้ไม่ยากเช่นกัน ทั้งนี้จะต้องมีเงื่อนไขคือท่านสมาชิกฝากแล้วห้ามถอนและอัตรา
ดอกเบี้ยเมื่อได้รับให้สมทบเป็นเงินต้นเลย เพียงเท่านี้ก็ประสบความส าเร็จแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมค่ะ   สิ่งที่
ยากที่สุดคือการบังคับจิตใจให้มีวินัยด้านการเงิน ควรด ารงชีพเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันให้ได้ ใช้จ่ายเท่าที่มี   
จดบันทึกรายรับ – รายจ่าย ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น ฝึกสอนลูกหลานให้รู้คุณค่าของเงิน ดังนั้นท่านจึง
จะต้องตั้งเป้าหมายอย่างแท้จริง รู้ตัวเองโดยต้องวางแผนการเงินส่วนตัวล่วงหน้าให้ดี และที่ส าคัญที่สุดคือ
ต้องลงมือท าตามที่ตั้งเป้าหมายหรือตามที่ได้แนะน าไว้ ส่วนท่านจะเลือกวิธีใด หรือจะเลือกผสมทั้ง ๒ วิธี 
ทั้งนี้แล้วแต่ความสามารถของแต่ละบุคคลเลยนะคะ ส าหรับบางท่านที่อยากส ารวจตนเองว่ามีทุนเรือนหุ้น
อยู่เทา่ไหร่ หรือจะวางแผนว่าเมื่อไหร่จึงจะมีเงินล้านนั้นลองค านวณ EXCEL ดูเลยนะคะ 
ตัวอย่าง ค่าหุ้นยกมา ๓๙๙,๐๐๐ บาท ถือหุ้นเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท โอนเงินปันผลสมทบหุ้นในปีถัดไป 

ประจ าเดือน ปี  ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 
ค่าหุ้น ปันผล ๗% ค่าหุ้น ปันผล ๗% 

ยอดยกมา (ก.ย.) 
(๑๒ เดือน) 

๓๙๙,๐๐๐x๗%x๑๒/๑๒ ๒๗,๙๓๐ ๔๑๑,๐๐๐x๗%x๑๒/
๑๒ 

๒๘,๗๗๐ 

ต.ค. (๑๑ เดือน) ๑,๐๐๐x๗%x๑๑/๑๒ ๖๔.๑๗ ๑,๐๐๐x๗%x๑๑/๑๒ ๖๔.๑๗ 
พ.ย. (๑๐ เดือน) ๑,๐๐๐x๗%x๑๐/๑๒ ๕๘.๓๓ (๒๘,๓๑๕+๑,๐๐๐)      

x๗%x๑๐/๑๒ 
๑,๗๑๐.๐๔ 

ธ.ค. (๙ เดือน) ๑,๐๐๐x๗%x๙/๑๒ ๕๒.๕๐ ๑,๐๐๐x๗%x๙/๑๒ ๕๒.๕๐ 
ม.ค. (๘ เดือน) ๑,๐๐๐x๗%x๘/๑๒ ๔๖.๖๗ ๑,๐๐๐x๗%x๘/๑๒ ๔๖.๖๗ 
ก.พ. (๗ เดือน) ๑,๐๐๐x๗%x๗/๑๒ ๔๐.๘๓ ๑,๐๐๐x๗%x๗/๑๒ ๔๐.๘๓ 
มี.ค. (๖ เดือน) ๑,๐๐๐x๗%x๖/๑๒ ๓๕.๐๐ ๑,๐๐๐x๗%x๖/๑๒ ๓๕.๐๐ 
เม.ย. (๕ เดือน) ๑,๐๐๐x๗%x๕/๑๒ ๒๙.๑๗ ๑,๐๐๐x๗%x๕/๑๒ ๒๙.๑๗ 
พ.ค. (๔ เดือน) ๑,๐๐๐x๗%x๔/๑๒ ๒๓.๓๓ ๑,๐๐๐x๗%x๔/๑๒ ๒๓.๓๓ 
มิ.ย. (๓ เดือน) ๑,๐๐๐x๗%x๓/๑๒ ๑๗.๕๐ ๑,๐๐๐x๗%x๓/๑๒ ๑๗.๕๐ 
ก.ค. (๒ เดือน) ๑,๐๐๐x๗%x๒/๑๒ ๑๑.๖๗ ๑,๐๐๐x๗%x๒/๑๒ ๑๑.๖๗ 
ส.ค. (๑ เดือน) ๑,๐๐๐x๗%x๑/๑๒ ๕.๘๓ ๑,๐๐๐x๗%x๑/๑๒ ๕.๘๓ 
รวมยอด (ยกไป) ๔๑๐,๐๐๐ + ๑,๐๐๐ ๒๘,๓๑๕ ๔๒๒,๐๐๐ + ๑,๐๐๐ ๓๐,๘๐๖.๗๑ 
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ประชาสัมพันธ์ 

๑. สอ.นย.จัดโครงการส่งเสริมการออม กิจกรรมส่งเสริมนักออมหุ้น ตั้งแต่ ๑ เม.ย. - ๓๐ ก.ย.๖๑
ส าหรับสมาชิกที่ขอเพ่ิมหุ้นในอัตราสูงสุดของเงินได้รายเดือน ได้รับของที่ระลึกพร้อมใบประกาศ     
เกียรติคุณ ของมีจ านวน ๓๐๐ ชิ้น ท่านสมาชิกสนใจกรุณาติดต่อได้ที่ส านักงานสหกรณ์  

๒. สอ.นย. จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาบุตรใน ๒๓ ส.ค.๖๑ ที่หอประชุม นย. 
๓. สอ.นย.ให้บริการรับฝากเงินและรับช าระหนี้โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ สอ.นย.

ภายในเวลา ๑๔.๓๐ น. และกรุณาติดต่อแจ้งให้เจ้าหน้าที่ สอ.นย.ทราบด้วยทุกครั้งที่ท ารายการ 
๔. การฝาก – ถอนเงินที่ถูกต้อง สมาชิกควรตรวจนับเงินและตรวจดูรายการในสมุดคู่ฝากทุกครั้งที่

เจ้าหน้าที่ท ารายการให้เสร็จเรียบร้อยก่อนออกจากส านักงาน สอ.นย.    
๕. เงินกู้รับเร็ว ส าหรับเงินกู้สามัญที่ไม่เกินร้อยละ ๙๐ ของหลักประกัน สมาชิกสามารถรับเงินได้

ภายใน ๓ วันท าการ 

  จากตัวอย่างทดลองท าเพียงแค่ ๒ ปี เท่านั้น ท่านสมาชิกสามารถท าเพ่ิมเติมหลายปีได้
นะคะ ลองวางแผนดูเมื่อเกษียณจะมีเงินล้านหรือไม่ จะมีเงินล้านที่ตกเป็นมรดกให้ลูกหลานหรือไม่       
ถ้าพิจารณาดูจริง ๆ จะเห็นว่าเก็บออมจริง ๆ แล้วเดือนละไม่เท่าไหร่ ก็สามารถมีเงินล้านได้ แต่สมาชิก 
ส่วนใหญ่จะเก็บออมไม่ได้เพราะมีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวมาก  ยังต้องกู้ยืมเงินมาใช้จ่ายอยู่    
และเงินปันผลที่ได้รับนั้นก็น ามาใช้จ่ายหมด แต่ถ้าท่านสมาชิกลองคิดดูว่าไม่เริ่มบังคับตนเองให้     
เก็บออมตั้ งแต่ วันนี้ แล้วเ ม่ือไหร่จะได้ เก็บออม อย่ารอให้ เงินเหลือก่อนแล้วค่อยเก็บออม            
เพราะค่าใช้จ่ายในปัจจุบันสูงมาก   สิ่งล่อลวงจิตใจให้ต้องจ่ายเงินนั้นมีมากมาย เดินตามตลาดนัดถ้า
ไม่จ าเป็นต้องใช้จ่ายแล้วอย่าไปซื้อนะคะ ไหนจะค่ากวดวิชาให้ลูก ค่าผ่อนรถ ค่าผ่อนบ้าน ค่างาน
แต่งงานลูก ค่าเลี้ยงหลาน ค่าช่วยผ่อนรถ – ผ่อนบ้านให้ลูกอีก กว่าจะมีเงินเหลือก็อายุเข้าไป
เกือบ ๖๐ ปีแล้ว อย่างนี้จะมีเงินเก็บได้อย่างไร แต่ถ้ารู้จักช่วยเหลือตนเองโดยการเก็บออม มีวินัยใน
การใช้เงิน ใช้จ่ายเท่าที่มี ถึงแม้ท่านสมาชิกจะกู้เงินหรือมีหนี้สินก็สามารถเก็บออมได้ เงินค่าหุ้นหรือ
เงินฝากที่ท่านสมาชิกเก็บออมไว้กับสหกรณ์ ทางสหกรณ์จะน าไปปล่อยให้สมาชิกที่มีความเดือดร้อนกู้   
ซึ่งเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามอุดมการณ์สหกรณ์ เงินค่าหุ้นที่ท่านสมาชิกเก็บออมไว้กับสหกรณ์
นั้น สามารถเป็นมรดกให้ลูกหลานได้ใช้สืบไปภายหน้า สิ้นปีมีเงินปันผลประมาณ ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท ไว้ใช้
จ่ายเสริมความมั่นคงให้กับชีวิต  ดังนั้นเราควรตั้งเป้าหมายวางแผนชีวิตพิชิตด้วยการเก็บออมกันเสีย
ตั้งแต่ตอนนี้นะคะ 

“ประหยัดใช้เท่าที่มี เพื่อชีวีที่มั่นคง” 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  สมาชิกสามารถติดตามกิจกรรมต่าง ๆ ของ สอ.นย.  และติดตามข้อมูลข่าวสารจาก 
สอ.นย. เพิ่มเติมได้ที่............  
เว็บไซต์ : http://www.thaimarinecoop.com   
Line ID : @chh4689l   หรือ  

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