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ค ำน ำ 

หนงัสือคู่มือสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ เนชัน่มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั เล่มนี ้จดัท าขึน้ โดย

มีวตัถปุระสงค์ คือ เพ่ือให้สมาชิกทราบรายละเอียดเก่ียวกบัสวสัดิการของการถือหุ้นสหกรณ์ 

คู่มือเล่มนีมื้อเนือ้หาหลกัแบ่งเป็นสองภาค คือ ภาคแรกว่าด้วยสหกรณ์โดยเป็นการ

รวบรวมเนือ้หาสาระส าคญัของหลกัการ เป้าหมาย ข้อบงัคบั และระเบียบ ตลอดจนระบบการ

ท างานของสหกรณ์พอสงัเขปท่ีใช้อยู่ในปัจจบุนั ทัง้นี ้เพ่ือความสะดวก เข้าใจง่าย และเหมาะ

แก่การพกพา 

ส าหรับภาคท่ีสองเป็นเร่ืองว่าด้วยการออม โดยสหกรณ์ได้สรุปและเรียบเรียงเนือ้หา

บางส่วนจากหนงัสือ  “ ออมก่อนรวยก่อน” ของคณุนวพร เรืองสกลุ ซึง่เป็นเลขาธิการของกองทนุ

บ าเน็จบ านาญข้อาราชการ (กบข.) ด้วยเห็นว่าเป็นการให้ความรู้อย่างดีเย่ียมเก่ียวกบัการออม 

อนัเป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งของสหกรณ์ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ เนชัน่มลัติมีเดีย กรุ๊ป จ ากดั จงึหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าหนงัสือคู่มือฉบบั

นีจ้ะอ านวยประโยชน์ให้กบัสมาชิกได้เป็นอย่างดีและพร้อมจะน้อมรับค าติชมจากสมาชิกเพ่ือ

จะได้ปรับปรุงให้ดียิ่งขึน้ไป 

 

                                                                                                                ผู้จดัการสหกรณ์ 

                                                                                                                                      ปี 2565 
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สหกรณ์ออมทรัพย์ คืออะไร? 

 สหกรณ์ออมทรัพย์คือ ธนาคารท่ีสมาชิกทกุคนเป็นเจ้าของร่วมกนั ท่ีส าคญั ธนาคารในรูปแบบ

สหกรณ์นีไ้มไ่ด้มุง่เน้นการแสวงหาก าไร  หากแตมุ่ง่สง่เสริมคณุภาพชีวิตสมาชิก 

   ประวัตคิวำมเป็นมำ 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ เนชัน่มลัตมีิเดีย กรุ๊ป จ ากดั ได้รับการจดทะเบียนจากนายทะเบียนสหกรณ์ 

เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2546 เลขหมายทะเบียนสหกรณ์ท่ี อ.006446 

 จ านวนสมาชิกแรกตัง้ 669 คน เร่ิมหกัเงินคา่หุ้นครัง้แรกในเดือนพฤษภาคม 2546 รวมทนุเรือนหุ้น

เดือนแรก 479,900 บาท  

 ณ วนัท่ี 31 ตลุาคม 2546 ซึง่เป็นวนัสิน้สดุปีบญัชีปีแรก (รวม 6 เดือน) สหกรณ์ออมทรัพย์ เนชัน่

มลัตมีิเดีย กรุ๊ป จ ากดั มีสมาชิกทัง้สิน้จ านวน 859 คน และมีทนุเรือนหุ้น จ านวน 3,583,700 บาท 

 

เป้ำหมำยของสหกรณ์ออมทรัพย์ คืออะไร? 

เป้าหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์ คือ 1. สง่เสริมการออม 

                 2.บรรเทาความเดือดร้อน 

 หลายคนอาจเข้าใจวา่ เป้าหมายของสหกรณ์ออมทรัพย์มุ่งเน้นไปท่ีการปลอ่ยกู้  ความจริงแล้วการ

ปลอ่ยกู้ เป็นเพียงเป้าหมายข้อสอง ท่ีส าคญั การปลอ่ยกู้ยงัเป็นกศุโลบายท่ีท าให้สมาชิกมาออมเงินด้วย 

เพราะใครท่ีต้องการจะกู้ เงินสหกรณ์ก็จะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ ซึง่ก็จะต้องออมเงินกบัสหกรณ์ในรูปของ

การถือหุ้น (ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์เศษของเงินเดือน) โดยหกัจากเงินเดือนทกุๆเดือน อนัถือวา่เป็นการ

ออมเงินท่ีดีท่ีสดุ คือ การออมเงินอยา่งสม ่าเสมอ 

 

ยกตวัอย่าง  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เนชัน่ฯ ปัจจบุนันี ้(สิน้ปีบญัชี ต.ค.2547 ) มีเงินออมกนัทกุคน คนท่ี

มีหุ้นน้อยท่ีสดุก็ยงัมีเงินออมประมาณคร่ึงหม่ืน จากเดมิท่ีอาจจะไมเ่คยมีเงินออมเลย 
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วัตถุประสงค์ 

 การก่อตัง้สหกรณ์ออมทรัพย์เนชัน่ฯ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสง่เสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ

สงัคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีชว่ยตนเองและชว่ยเหลือซึ่งกนัและกนัตามหลกัการสหกรณ์รวมทัง้ในข้อ

ตอ่ไปนี ้

- เป็นแหลง่เงินออมทัง้ในรูปของหุ้นและเงินฝากส าหรับสมาชิกและสหกรณ์อ่ืน 

- เป็นแหลง่เงินกู้ ท่ีมีอตัราดอกเบีย้ต ่าของสมาชิกและสหกรณ์อ่ืน 

- ให้สวสัดกิารและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว ฯลฯ 

อุดมกำรณ์สหกรณ์ 

 สหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสถาบนัการเงินท่ีมีบทบาทส าคญัในการเอือ้ประโยชน์ตอ่สมาชิกในการ

พึง่ตนเอง ความรับผิดชอบ การเป็นประชาธิปไตย ความสามคัคี ด าเนินธุรกิจ การสง่เสริมการออมทรัพย์ 

ธุรกิจสินเช่ือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้กบัสมาชิก ตามอดุมการณ์ท่ีวา่ 

“สหกรณ์เป็นของสมำชิก โดยสมำชิกและเพื่อสมำชิก” 

   

หลักกำรสหกรณ์ 

หลกัการท่ี 1 การเป็นสมาชิกโดยสมคัรใจและเปิดกว้าง 

หลกัการท่ี 2 การควบคมุโดยสมาชิก ตามหลกัประชาธิปไตย (one man one vote) 

หลกัการท่ี 3 การมีสว่นร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก 

หลกัการท่ี 4 การปกครองตนเองและอิสรภาพ 

หลกัการท่ี 5 การให้การศกึษา การฝึกอบรม และสารสนเทศ 

หลกัการท่ี 6 การร่วมมือระหวา่งสหกรณ์ 

หลกัการท่ี 7 ความเอือ้อาทรตอ่ชมุชน 
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คุณสมบัตขิองผู้สมัครเป็นสมำชกิ 

 เป็นผู้ เห็นชอบในวตัถปุระสงค์ของสหกรณ์ และบรรลนุิติภาวะ  

 เป็นพนกังานของบริษัท เนชัน่มลัตมีิเดีย กรุ๊ป จ ากดั มหาชน หรือในเครือ หรือ บริษัทท่ีเนชัน่ฯถือหุ้น 

 กำรสมัครเป็นสมำชกิและกำรลำออก 

•  ผู้ ท่ีประสงค์จะสมคัรสมาชิกสหกรณ์ สามารถสมคัรได้ภายในวนัท่ี 15 ของทกุเดือน  

•  สมาชิกท่ีต้องการออกจากสมาชิก สามารถมาเขียนเอกสารการลาออกได้ท่ีสหกรณ์ แตท่างสหกรณ์จะ

ไมคื่นคา่ธรรมเนียม 100 บาท 

•  สมาชิกท่ีลาออกจะสามารถสมคัรเข้าเป็นสมาชิกใหมไ่ด้ แตต้่องเว้นวรรค 6 เดือน 

•  สว่นพนกังานรายวนัสามารถสมคัรเป็นสมาชิกได้ แตจ่ะกู้ เงินได้เฉพาะเงินกู้ฉกุเฉินเทา่นัน้ 

    

 สมำชกิคงสภำพ 

หากสมาชิกคนใดลาออกจากการเป็นพนกังาน และยงัประสงค์ท่ีจะเป็นสมาชิกสหกรณ์อยูส่ามารถ

เป็น “สมาชิกคงสภาพ” ได้โดยสง่เงินคา่หุ้นเข้าบญัชีสหกรณ์ แตจ่ะสามารถกู้ เงินได้ร้อยละ 70 ของเงินคา่

หุ้นตนเองเทา่นัน้ 

    

สิทธิและหน้ำที่ของสมำชกิ 

 สิทธิ : สมาชิกต้องเข้าร่วมประชมุใหญ่สามญัประจ าปี เพ่ือเสนอความคดิเห็นหรือออกเสียง

ลงคะแนน มีสิทธิเข้าช่ือเรียกประชมุใหญ่วิสามญั เสนอหรือได้รับเลือกเป็นกรรมการด าเนินการของสหกรณ์

หรือผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ นอกจากนีย้งัมีสิทธ์ิอ่ืนๆท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบัและระเบียบของสหกรณ์ 

 หน้ำที่ : สมาชิกทกุคนต้องปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ระเบียบ ข้อบงัคบั มตแิละค าสัง่

ของสหกรณ์ทกุประการ และต้องเข้าร่วมประชมุทกุครัง้ท่ีสหกรณ์นดัหมาย ต้องสง่เสริม 

สนบัสนนุกิจการของสหกรณ์ฯเพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรท่ีเข้มแข็ง และยงัต้องร่วมมือกบัคณะกรรมการ

ด าเนินการสหกรณ์ฯเพื่อพฒันาสหกรณ์ฯให้เจริญรุ่งเรืองและมัน่คงสืบไป 
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กำรถือหุ้นสหกรณ์  :  อตัราการถือหุ้นของสมาชิกจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดดงันี ้

เงนิได้รำยเดือน(บำท)    ถือหุ้นรำยเดือน(หุ้น)             ถือหุ้นรำยเดือน(บำท) 

ไมเ่กิน 5,000   20   200 

5,001-6,500   25   250 

6,501-8,000   30   300 

8,001-9,500   35   350 

9,501-11,000   40   400 

11,001-12,500   45   450 

12,501-14,000   50   500 

14,001-15,500   60   600 

15,501-17,000   70   700 

17,001-18,500   80   800 

18,501-20,000   90   900 

20,000 ขึน้ไป             100            1,000 

สมาชิกสามารถขอเปล่ียนแปลงการสง่เงินคา่หุ้นรายเดือนได้ตามวนัเวลาท่ีสหกรณ์ประกาศ โดย

แจ้งความจ านงเป็นหนงัสือตอ่คณะกรรมการฯ 

กำรเว้นส่งค่ำหุ้นรำยเดือน(ช่ัวครำว)  

สมาชิกสามารถของดเว้นสง่คา่หุ้นรายเดือนได้ชัว่คราว เม่ือคณะกรรมการฯได้สอบสวนวา่มีเหตุ

จ าเป็น โดยทัว่ไป คณะกรรมการฯมีมตใิห้เว้นสง่คา่หุ้นได้ 3 เดือน ยกเว้นกรณีพิเศษ คณะกรรมการฯจะ

พิจารณาเป็นรายบคุคล 

 กำรงดส่งค่ำหุ้นรำยเดือน(ถำวร) สมาชิกท่ีช าระคา่หุ้นไมน้่อยกวา่ 120 เดือน หรือไมน้่อย

กวา่   100,000 บาท และไม่มีหนีส้ินกบัสหกรณ์จะงดช าระคา่หุ้นได้โดยต้องแจ้งเป็นหนงัสือ 
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กำรขำดสมำชกิภำพ 

 การขาดสมาชิกภาพ สมาชิกยอ่มขาดสมาชิกภาพเพราะเหตดุงัตอ่ไปนี ้

  (1) ตาย 

  (2) ลาออก 

  (3) เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 

  (4) ต้องค าพิพากษาให้ล้มละลาย 

  (5) ถกูออกจากงานประจ าโดยมีความผิด 

  (6) ถกูให้ออกจากสหกรณ์ 

        การลาออกจากสหกรณ์ สมาชิกต้องไมมี่หนีส้ินตอ่สหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค า้ประกนัโดยแสดงความ

จ านงเป็นหนงัสือตอ่คณะกรรมการด าเนินการ และเม่ือคณะกรรมการฯได้ตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าเป็น

การชอบด้วยข้อบงัคบัและอนญุาตแล้ว จงึให้ถือวา่ออกจากสหกรณ์ได้  

         ส าหรับผู้ ท่ีลาออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ภายในวนัท่ี 15 ของแตล่ะเดือน จะรับเงินคืนได้ภายใน

สิน้เดือนของเดือนนัน้ๆ(กรณีไมมี่หนีค้้างช าระ) โดยสหกรณ์จะคืนเงินคา่หุ้นให้ตามท่ีสะสมไว้ แตจ่ะไมคื่น

คา่ธรรมเนียม 100 บาท  สว่นผู้ ท่ีมีหนีเ้งินกู้ ค้างช าระกบัสหกรณ์ การลาออกของสมาชิก จะต้องรอเคลียร์

หนีส้ินให้เรียบร้อยก่อน 

 

กำรถูกให้ออกจำกสหกรณ์  

1.ขาดช าระหุ้นรายเดือน 3 งวดติดตอ่กนัหรือขาดช าระรวม 6 งวด โดยมิได้รับอนญุาต  

2.น าเงินกู้ ไปใช้ผิดวตัถปุระสงค์ท่ีให้กู้   

3.ไมจ่ดัการแก้ไขหลกัประกนัเงินกู้ ท่ีเกิดบกพร่องให้สมบรูณ์ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด  

4.ค้างสง่เงินงวดช าระหนี ้ไมว่า่เงินต้นหรือดอกเบีย้ตดิตอ่กนัเป็นเวลา 2 เดือนหรือผิดนดั การสง่เงินงวด 

ช าระหนี ้3 ครัง้ส าหรับผู้กู้ รายหนึง่ๆ  

5.ไมใ่ห้ข้อเท็จจริงเก่ียวกบัหนีส้ินของตนเองแก่สหกรณ์  
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6.จงใจฝ่าฝืนไมป่ฏิบตัตามกฎหมาย ข้อบงัคบั ระเบียบ มตแิละค าสัง่ของสหกรณ์หรือประพฤตกิารใดๆ อนั

เป็นเหตใุห้เห็นวา่ไมซ่ื่อสตัย์สจุริต แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือท าให้สหกรณ์เส่ือมเสีย ไมว่า่โดยประการใดๆ 

สมาชิกท่ีมีเหตใุดๆ ดงักลา่ว คณะกรรมการสามารถมีมต ิ2 ใน 3 ให้สมาชิกถกูออกจากสหกรณ์ 

โดยสมาชิกยงัสามารถย่ืนอทุธรณ์ตอ่ท่ีประชมุใหญ่ได้ โดยค าวินิจฉัยของท่ีประชมุใหญ่ถือเป็นท่ีสดุ 

 

กำรบริกำรด้ำนเงนิกู้ 

 เงนิกู้เพื่อฉุกเฉิน 

 -ใช้หุ้นค า้ประกนั 

 -ทกุอตัรา ผ่อนช าระ 12  เดือน อตัราร้อยละ 0.625 ตอ่เดือน 

 -สมาชิกสหกรณ์ตัง้แต ่6 เดือนสามารถกู้ฉกุเฉินได้ในอตัรา 6,000 บาท 

  กำรย่ืนค ำร้องขอกู้ฉุกเฉิน  

สามารถย่ืนกู้ ได้ทกุวนัซึง่จะอนมุตัไิด้ภายใน 1 วนั แตห่ากย่ืนกู้ ในชว่งระยะเวลาต้นเดือนหรือสิน้

เดือนจะอนมุตัไิด้ประมาณ 3-4 วนั 

เงนิกู้สำมัญ : วงเงินกู้สามญัมี หลาย อตัรา คือ (ดตูารางท้ายเลม่) เช่น 

 1.วงเงินกู้ ไว้ท่ีไมเ่กิน 5 เทา่ของเงินเดือน แตต้่องไมเ่กิน 50,000 บาท 

 2.วงเงินกู้ ไว้ท่ีไมเ่กิน 6 เทา่ของเงินเดือน แตต้่องไมเ่กิน 100,000 บาท ฯ ล ฯ 

     วงเงินกุ้ก าหนดตามอายสุมาชิก ดงันี ้6-11 เดือนได้วงเงิน 5 เทา่ แตไ่มเ่กิน 50,000 บาท และ 12 เดือน

ขึน้ไปได้วงเงิน 6 เทา่ไมเ่กิน 100,000 บาท โดยมีอตัราดอกเบีย้ 7% ตอ่ปี การช าระคืนมีระยะเวลา 12-36 

เดือน 

     

กำรยื่นค ำร้องขอกู้สำมัญ  

  สามารถย่ืนกู้ ได้ไมเ่กินวนัท่ี 5 ของทกุเดือน และจะได้รับเงินโดยการโอนเข้าบญัชีในต้นเดือนท าการ

ถดัไป 
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กำรบริกำรด้ำนเงนิฝำก 

           *เงินฝากเพือ่การศึกษาบตุร หรือ เงินฝากประจ าแบบมีเงือ่นไข สมาชิกต้องฝากเป็นประจ าทกุ

เดือน อย่างต ่าเดือนละ 500 บาท โดยฝากตดิตอ่กนัเป็นเวลา 24 เดือน สหกรณ์ฯจา่ยดอกเบีย้ร้อยละ 4 ตอ่

ปี 

          ผู้ฝากเงินประเภทเงินฝากเพ่ือการศกึษาบตุรมีสิทธ์ิลุ้นได้รับทนุการศกึษา 500 บาทจากสหกรณ์

โดยการจบัฉลาก 

         *เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ เป็นบญัชีเงินฝากท่ีก าหนดเง่ือนไขให้เบกิถอนได้เดือนละครัง้ ได้รับ

ดอกเบีย้สงูกวา่บญัชีออมทรัพย์ธรรมดา ปัจจบุนั สหกรณ์ได้ดอกเบีย้ร้อยละ 2.75 ตอ่ปี 

         การฝากเงินต้องโอนเงินเข้าบญัชีสหกรณ์เทา่นัน้ไมมี่การรับฝากเงินสด 

สวัสดกิำรที่สหกรณ์ให้แก่สมำชกิ  

        1.สวัสดกิำรนอนโรงพยำบำล (พนักงำนที่เป็นสมำชิกทั่วไปและคงสภำพ) 

 พกัรักษาตวัท่ีโรงพยาบาล   1-3 คืน  ชว่ยเหลือ                         1,000  บาท/ครัง้ 

 พกัรักษาตวัท่ีโรงพยาบาล   4-7 คืน   ชว่ยเหลือ                         2,000  บาท/ครัง้ 

 พกัรักษาตวัท่ีโรงพยาบาล   8  คืน ขึน้ไป   ชว่ยเหลือ                   3,000  บาท/ครัง้ 

        2.ทนุกำรศึกษำบุตร (จับฉลำก) 

 สมาชิกทัว่ไปท่ีมีบตุร 80 ทนุ 

 สมาชิกท่ีฝากเงินเพ่ือการศกึษาบตุร 20 ทนุ 

        3.เงนิสงเครำะห์เม่ือเสียชีวิต  

 เงินชว่ยเหลืองานศพ ให้ครอบครัวสมาชิกเป็นคา่พวงหรีด 1,000 บาท เงินชว่ยเหลือ 1,000 บาท 

 มีประกนัอบุตัเิหต ุในวงเงิน 150,000 บาท 

 เงินชว่ยเหลือสมาชิกเสียชีวิต (ท่ีไมใ่ชอ่บุตัเิหต)ุ 150,000 บาท 
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ทีม่า : หนังสือ”ออมก่อนรวยกว่า” โดยนวพร  เรืองสกลุ  
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1.ท ำไมควร ออม? 

       สงัคมไทยคอ่ยๆ เปล่ียนจากสงัคมเกษตรกรรมเป็นสมัคมอตุสาหกรรม ซึง่ก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง

ทางสงัคมตามมาด้วย โดยครอบครัวสว่นใหญ่ไมไ่ด้อยูร่่วมกนัเป็นครอบครัวใหญ่อีกตอ่ไป แตแ่ยกออกเป็น

ครอบครัวเด่ียว หรือในบางครัง้ส าหรับสงัคมชนบท ครอบครัวไมมี่ มีแต ่ปู่ ย่าตายายเลีย้งหลาน สว่นพ่อแม้

แยกย้ายกนัมาท างานในเมือง ทา่มกลางความเปล่ียนแปลงเชน่นี ้เป็นเร่ืองท่ีผู้ ท่ีมองเห็นการณ์ไกลและ

ด ารงชีวิตอยู่ด้วยความไมป่ระมาทตอ่อนาคต ต้องคิดหาทางพึง่ตนเองให้ได้มากขึน้และจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ี

จะต้องคิดเสียตัง้แตอ่ยูว่ยัท างานวา่ เราคงต้องพึง่ตนเองในวยัชรา ไมส่ามารถรอให้ลกูหลานมาเลีย้งดไูด้                  

ในแนวคิดทัว่โลก ทกุคนหนัมาเน้นการพึง่ตนเองด้วยการออมเงินตัง้แตใ่นวยัท างาน หากวา่เราจะออมเงิน

ในชว่งวยัท างานไว้ให้พอใช้ในวยัชราให้พอเพียงแล้ว เราจะต้องออมให้มากกวา่คนรุ่นก่อนหน้าเรา ด้วย

เหตผุลหลายประการด้วยกนั คือ  

       1.เรามีวยัท างานท่ีสัน้กวา่ คนสมยัใหมจ่ะท างานด้วยจ านวนปีท่ีน้อยกวา่เดมิ เพราะใช้เวลา

การศกึษานานกวา่คนสมยัก่อน  

        2.เรามีลกูน้อยคน คนสมยัใหม ่มีลกูช้ากวา่เดมิ เพราะเรียนหนงัสือนาน และแตง่งานช้าลง รวมทัง้

ในเวลาการสร้างหลกัฐานให้ชีวิตนานกวา่เดมิก่อนท่ีจะคิดมีลกู และมีลกูน้อยคน ท าให้หลกัประกนัในวยั

ชราลดลง จนไมค่วรคิดท่ีจะพึง่พาลกู 

       3.เราอาจจะออกงานเร็วขึน้ คนบางคนอาจจะอยากมีเวลาใช้ชีวิตในด้านอ่ืนมากกวา่การท า งานเตม็

เวลาไปจนอาย ุ60ปี คนบางคนอาจจะประสบกบัสถานการณ์ให้ต้องเลิกท างานก่อนอาย ุ60 ปีด้วย

นโยบายของบริษัท ด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อมในการท างาน ฯลฯ 

                       ไมว่า่จะเป็นด้วยเหตใุดการเลิกท างานเร็วขึน้ท าให้ช่วงเวลาการหารายได้สัน้ลง 

 

 

 

 

 

 

 

วตัถุประสงค์ของการออม 

  2536 2541 
1.  เพ่ือเก็บไวใ้ชย้ามเจบ็ป่วยหรือชรา 29.4 42.5 

2.  เพื่อการศึกษา 21.3 16.5 

3.  เพื่อเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพ 17.9 15.8 

4.  เพ่ือตอ้งการดอกเบ้ีย 7.7 13.4 

5.  เพ่ือเป็นหลกัประกนัในการกูย้มื 2.5 5.1 

6.  เพ่ือซ้ือสินทรัพยอ่ื์นๆ 6.1 3.4 
7.  เพ่ือกิจกรรมทางศาสนา/ประเพณี 3 0.8 

8. อ่ืนๆ 12.1 2.8 

รวม 100 100 
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2.สมการเงนิออม  
เม่ือเราไดเ้ป้าหมายของเงินออมท่ีควรมีในวยัเกษียณ เพื่อใหส้ามารถด าเนินชีวติไดอ้ยา่งผาสุขโดย

ไม่เป็นภาระของลูกหลานหรือสังคม อีกทั้งยงัทราบวา่เราควรออมเงินเท่าใดแต่ละปีเพื่อใหไ้ดเ้งินออมตรง

ตามเป้าหมายแลว้ ค าถามท่ีตามมาก็คือเราจะมีวธีิการเช่นไรเพื่อใหไ้ดเ้งินออมตรงตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ 

เราเร่ิมหาเงินออมไดจ้ากสูตรง่ายๆ คือ เงินออม=รายได้-รายจ่าย เม่ือเห็นสูตรน้ี ทุกคนคงร้องในใจ

วา่เป็นสามญัส านึกแท้ๆ ใชแ้ลว้สูตรน้ีง่ายจนไม่ค่อยน่าค านึงถึง แต่สูตรง่ายๆตรงน้ีเอง มีนยัต่างๆ แฝงอยู่

มากมายท่ีจะท าใหอ้อมเงินเพิ่มข้ึนได ้ 

 

มหีลกัง่ายๆเบือ้งต้น 2 หลกัคอื เพิม่รายได้และลดรายจ่าย  
การเพิม่รายได้ ข้ึนอยูก่บัแต่ละคนวา่คนใดมีความสามารถอยา่งไรหรือจะมีขอบทางรายไดอ้ยา่งไร

โดยตอ้งค านึงถึงขอ้เทจ็จริงท่ีวา่ส่ิงใดๆในโลกน้ีไม่สามารถไดม้าอยา่งฟรีๆจะตอ้งมีตน้ทุนของการท่ีจะได้

ส่ิงนั้นๆมาดว้ยเช่นกนัทั้งลงทุนและลงแรง  

การลดรายจ่าย คือการฉลาดท่ีจะใชส่ิ้งต่างๆท่ีอยูร่อบตวัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดรวมไปถึงการฉลาด

ในการใชจ่้ายหนือการฉลาดซ้ือ  

 

เพิม่รายได้ = ฉลาดหา 

o ลงทุน แรงงาน + แรงเงิน 

o ลงทุนทางการศึกษา 

ลดรายจ่าย =ฉลาดใช้ 

 

   ฉลาดซ้ือ ซ้ือตามความจ าเป็น ซ้ือของท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยถูก 

  ฉลาดใช ้ รักษาของประหยดัแบบต่างๆ(ดูจากรายการ 1นาที มีทรัพย)์  

                     ฉลาดใชชี้วติ คุณค่าไม่ไดอ้ยูท่ี่ราคาเท่านั้น 
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3.มีเงนิออมเท่าไหร่ถงึจะพอเพยีง?  

เม่ือตั้งใจจะออมเงินกนัแลว้ ก็ควรมีเป้าหมายเสียหน่อยวา่ เราควรจะออมเงินสักเท่าใดดี ถึงจะมี

พอเพียงท่ีจะอยูไ่ดอ้ยา่งสบายๆในวยัชรา    มีคนใหสู้ตรมาวา่ จะดูวา่เงินออมน่าจะพอเพียงหรือไม่ ใหดู้วา่

ตอนน้ีมีเงินตร้อยูส่ักเท่าใดแลว้ เงินออมท่ีควรจะมีอยูใ่นมือแลว้ คือ ร้อยละ 10 ของเงินรายไดม้ั้งปี คูณดว้ย

อายใุนขณะนั้นของผูอ้อม 

เช่น ถา้ขณะน้ี คุณอาย ุ25ปี และไดรั้บเงินเดือนเดือนละ 10,000บาท ดงันั้น ในเวลาน้ี คุณควรมีเงิน

ออมประมาณ (1/10X25X(10,000X12)) เท่า กบั300,000บาท  หากใครยงัมีเงินออมนอ้ยกวา่ท่ีค  านวณไดต้อ้ง

รีบออมเขา้นะคะ  

เราไดต้ั้งตน้เอาไวว้า่ จุดหมายปลายทางของการออม ก็เพื่อใหมี้เงินใชส้บายๆในวยัท่ีเลิกท างานแลว้ 

ดงันั้นเป้าหมายท่ีตอ้งการท่ีแทจ้ริง ก็คือ ตวัเลขท่ีจะบอกไดว้า่ เราควรจะมีเงินไดต่้อเดือนเท่าใด จึงจะอยูไ่ด้

อยา่งสบายๆ หลงัจากเลิกท างานแลว้  

สูตรท่ีใชก้นัเป็นการทัว่ไป ในการค านวณเงินบ านาญท่ีรัฐบาลจ่ายใหก้บัขา้ราชการของเรา ก็คือ 

70%ของเงินเดือนเดือนสุดทา้ย  

สูตร 70% ของรายเดือนสุดทา้ยน้ี เป็นสูตรท่ีต่างประเทศก็ใชเ้ช่นกนั ท่ีแตกต่างกนัไปในแต่ละ

ประเทศ ก็คือ จะหา70% ของรายไดม้าวธีิใดบา้ง  

ตอ้งออมเท่าไหร่ จึงจะมีใชส้บายๆในวยัเกษียณ               

 

 

 

 

 

หลงัจากวนัเกษียณอายงุานแลว้ คุณจะตอ้งมีเงินใชป้ระมาณ 70% ของรายไดเ้ดือนสุดทา้ย 

 

 

 

 

เร่ิมต้นออมเมื่ออายุ (ปี) จ านวนทีต้่องออมต่อเดือน 

30 10 % ของรายไดต่้อเดือน 
40 20 % ของรายไดต่้อเดือน 

50 50 % ของรายไดต่้อเดือน 
55 80 % ของรายไดต่้อเดือน 
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4.การใช้เงนิท างาน 

 คุณรู้หรือไม่วา่ เรามีวธีิใชเ้งินซ้ือส่ิงท่ีเราตอ้งการไดโ้ดยไม่ตอ้งกลวัวา่เงินหมด วธีิท่ีวา่น้ี คือ การให้

เงินไปท างานใหเ้ราก่อน ซ่ึงเป็นวธีิการท่ีเราน าเงินไปลงทุนการศึกษาดอกผลนั้นคือ หากตอ้งการซ้ือของท่ี

เราชอบมากใหอ้ดกลั้นสักนิด แลว้น าเงินไปลงทุนเพื่อหาดอกผลเพิ่มเติม จากนั้นจึงน าดอกผลท่ีไดไ้ปซ้ือ

ของท่ีเราชอบ ส่วนเงินตน้นั้นเราก็ปล่อยใหท้ างานต่อไป เพียงเท่าน้ี เราก็สามารถใชเ้งินไดอ้ยา่งไม่รู้จกัหมด 

และเป็นคนท่ีรวยอยูต่ลอดเวลาอีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.มหัศจรรย์ของเลข72 

 เลข 72 ช่วยคุณค านวณเวลาท่ีใชใ้นการลงทุนพื่อใหไ้ดเ้งินเป็น / เท่าได ้เพียงน าเลข 72 หารดว้ย

อตัราดอกเบ้ียท่ีไดรั้บต่อปี คุณก็จะไดร้ะยะเวลาในการลงทุนเพื่อใหไ้ดเ้งินเป็น 2 เท่า เช่น ถา้คุณน าเงินไป

ลงทุนโดยไดรั้บอตัราดอกเบ้ีย 8 % ในเวลา 9 ปี คุณจะมีเงินเพิ่มเป็น 2 เท่า จากการน าเลข 72 หาร 8 

 อยากทราบวา่ระยะเวลาหรือดอกผลจากการลงทุนของคุณเอง วา่จะมีเงินเพิ่มเป็น 2 เท่าไดใ้นเวลา

เท่าไร เลข 72 ช่วยคุณได ้
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6.พลงัของดอกเบีย้ 
 คนส่วนใหญ่รู้จกัดอกเบ้ียในฐานะผลตอบแทนต่อปีเป็นตวัช้ีวา่เงินตน้มีเท่าน้ี พอส้ินปีจะไดเ้งิน

เท่าไร คนจ านวนไม่นอ้ยไม่ไดห้วนคิดไปวา่ จริงๆแลว้ดอกเบ้ียมีพลงัอยูใ่นตวั ถา้รู้จกัใชด้อกเบ้ียใหเ้ป็น

ประโยชน์ จะสามารถเพิ่มพูนเงินตน้จากหม่ืนเป็นเงินแสน เงินลา้นได ้บอกอยา่งน้ีคงนึกไม่ออกวา่ดอกเบ้ียปี

ละนิดจะท าเงินเพิ่มอยา่งมหาศาลอยา่งนั้นไดอ้ยา่งไร 

การจะไดเ้ห็นพลงัเพิ่มพนูของดอกเบ้ีย

นั้น ข้ึนกบัตวัแปร 3 อยา่ง คือระยะเวลา 

อตัราดอกเบ้ียและเงินตน้ ตวัแปรทั้ง 3 

ตวัน้ี ยิง่มีมากยิง่ท  าใหเ้งินตน้งอกงามได้

มาก เช่น ท่ีอตัราดอกเบ้ียและเงินตน้

เท่ากนั ถา้ฝากนานกวา่ และถา้จะใหเ้งิน

ตน้เพิ่มข้ึนเป็นแสนเป็นลา้นได ้มี

เง่ือนไขส าคญัวา่ตอ้งบงัคบัใจตวัเองใหดี้ 

ใหเ้ก็บออมอยา่งสม ่าเสมอ หรืออยา่ง

นอ้ยตอ้งไม่ใจเร็วด่วนได ้รีบถอนเงิน

ออกก่อน 

 ถา้บอกวา่ออมเงินเดือนละ 450 บาทแลว้จะไดเ้งินแสน ฟังดูแลว้เหมือนตอ้งเจียดเพื่อออม แต่ถา้

บอกวา่เก็บเงินออมแค่วนัละ 15 บาท ฟังดูแลว้คงมีก าลงัใจมากกวา่ เก็บเงินวนัละ 15 บาท ท่ีดอกเบ้ีย 10 % 

ต่อปีเผลอปี 13 ปี คุณจะไดเ้ป็นเจา้ของเงินแสนแบบไม่รู้ตวั 

คิดท่ีเงินแค่วนัละ 15 บาท ยงัไดด้อกผลมากขนาดน้ี ถา้คิดวา่ออมมากกวา่น้ีอีกเท่าตวั เงินท่ีไดต้อน

สุดทา้ยจะมากข้ึนไปอีก และถา้ยิง่คิดวา่ไดเ้งินเดือนเดือนเพิ่มทุกปี ก็สะสมเพิ่มข้ึนทุกปี ยิง่ไดด้อกผลและเงิน

กอ้นสุดทา้ยมากยิง่กวา่ 

 นอกจากระยะเวลา จ านานเงินท่ีเป็นปัจจยัส าคญัในการท าใหด้อกเบ้ียมีพลงัเพิ่มพนูไดข้นาดน้ีแลว้ 

ปัจจยัส าคญัอีกตวัหน่ึงท่ีลืมไม่ได ้คือ ตวัอตัราดอกเบ้ียเอง 

 อตัราดอกเบ้ียต่างกนัไม่ถึง 15 % ใหด้อกเบ้ียต่างกนัมากมายอยา่งเหลือเช่ือ ดงัภาพท่ีน ามาเสนอ 

แสดงอิทธิฤทธ์ิของดอกเบ้ียท่ีอตัราต่างๆท่ีสามารถเพิ่มพูนเงินฝากเดือนละ 300 บาท เป็นเงินแสน เงินลา้น

ได ้ยิง่อตัราดอกเบ้ียมาก เงินท่ีไดต้อนสุดทา้ยยิง่มาก และเพิ่มข้ึนแบบ exponential คือเป็นสมการยกก าลงั 

ท่ีเงินตน้เพียง 300 บาทตอ้เดือนเป็นเวลา 25 ปี หรือ 90,000 บาท อตัราดอกเบ้ีย 5 % ท าใหเ้งิน

เพิ่มข้ึนมากกวา่ 1 เท่าตวัของเงินตน้หรือประมาณ 200,000 บาท 
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 ท่ีอตัราดอกเบ้ีย 9 % เพิ่มข้ึนจากเดิม 4 % แต่ใหเ้งินตอนสุดทา้ยมากกวา่ 300,000 บาท หรือเกือบ 4 

เท่าของเงินตน้ ยิง่ถา้มีการลงทุนใดใหด้อกเบ้ียสม ่าเสมอถึง 12 % พอส้ินปีท่ี 25 ไดเ้งินกลบัมากกวา่ 500,000 

หรือเกือบข้ึน 6 เท่าตวั 

 ท่ีอตัราดอกเบ้ีย 15 % จะเห็นใหช้ดักวา่ อตัราดอกเบ้ียเพิ่มข้ึนแค่ 3 เท่าตวัจาก 5 % แต่ได้

ผลตอบแทนมากกวา่ 10 เท่าตวั คือไดเ้งินมากกวา่ 900,000 บาท  

อ่านถึงตรงน้ีคงรู้จกัดอกเบ้ียมากข้ึน และคงจะท าใหห้ลายคนมีก าลงัใจ หนัมาออมเงินกนัมากข้ึน 

 ส่วนใครท่ีถามวา่ แลว้ตอ้งไปฝากเงินท่ีไหนถึงจะไดด้อกเบ้ีย 15 % จะไดมี้เงินลา้นไวๆไม่ตอ้งไป

เดินหาให้เหน่ือย ดอกเบ้ีย 15 % ท่ีเห็นนายทุนเงินกูเ้ป็นผูใ้หน้ ามาแสดงไวเ้พื่อเตือนใจผูท่ี้คิดวา่ดอกเบ้ียเงิน

ฝากบานเร็วเท่าไรดอกเบ้ียเงินกูบ้า้นเร็วยิง่กวา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.ออมก่อนรวยกว่า 

 รู้จกัดอกเบ้ียกนัพอหอมปากหอมคอ แลว้วา่มีอิทธิฤทธ์ิมากแค่ไหนดอกเบ้ียท่ีต่างกนับนเงินตน้ท่ี

เท่ากนัจะท าใหเ้งินท่ีไดสุ้ดทา้ยต่างกนัเป็นหม่ืนเป็นแสนได ้แต่ยงัมีตวัแปรส าคญัท่ียงัไม่ไดพ้ดูถึงมากนกั

และอยากน ามาพดูในบทน้ี คือ “เวลา” 

เป็นตรรกะง่ายๆท่ีทุกคนทราบกนัดีกวา่ คนท่ีออมนานกวา่ ยอ่มมีเงินมากกวา่แต่จะมีสักก่ีคนท่ี

ทราบวา่ เม่ือเวลากบัอตัราดอกเบ้ียมาอยูด่ว้ยกนั จะท าใหเ้กิดความแตกต่างไดม้ากกวา่ปกติหลายสิบเท่าตวั 
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คน 2 คนเป็นเพื่อนรักกนั ช่ือนายอว้นกบันายผอม ออมเงินท่ีอตัราดอกเบ้ีย 10 % เท่ากนั นายอว้น

ออมเงินเพียงปีละ 100 บาท ไป 8 ปี แลว้เลิกออมเม่ืออาย ุ29 รวมเป็นเงินตน้ 800 บาท แลว้ทิ้งไวกิ้นดอกเบ้ีย

ต่อไปจนอาย ุ60 ปี พอส้ินปีท่ี 60 จะไดรั้บเงิน 26,500 บาท คิดเป็นดอกผลจากดอกเบ้ีย 25,700 บาท โดยมี

เงินตน้แค่ 800 บาท ผลตอบแทนท่ีไดคื้อ 3,212.5 % ของเงินตน้ !!! 

 ส่วนนายผอม เห็นเพื่อนออมอยากออมบา้ง แต่เร่ิมออมเงินตอนท่ีนายอว้นหยดุออมแลว้คือตอนอาย ุ

29 ปี และออมต่อไปเร่ือยๆจนอาย ุ60 ปี คิดเป็นเงินทั้งหมดท่ีออม 3,200 บาท พอถึงอาย ุ60 ปี นายผอมมีเงิน 

22,100 บาท นอ้ยกวา่นายอว้น 4,400 บาท ทั้งท่ีนายอว้นเลิกสะสมมาตั้งแต่อาย ุ29 ปี แต่นายผอม ไล่สะสม

ตามถึง 32 ปี ยงัไล่ตามนายอว้นไม่ทนั 

น่ีคิดแค่เงินสะสมแค่ปีละ 100 บาท ถา้คิดเป็นเงินเดือนก็แค่เดือนละ 8 บาท 

กวา่ๆ ส่วนต่างยงัมีถึง 4,400 บาท ลองถา้เราสะสมมากกวา่น้ี แค่วนัละ 10 บาท หรือเดือนละ 300 บาท ส่วน

ต่างจะกลายเป็น 185,476 หรือเกือบสองแสนบาททนัที 

ถา้ยงัเห็นวา่ออมก่อนไม่ส าคญันกั ความส าคญัจะไปเห็นอยา่งแน่นอนในตอนท่ีเลิกท างานแลว้ และ

ตอ้งใชเ้งินออมนั้นในการเล้ียงชีพ 
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สมมติวา่ออมก่อนแต่ไม่เลิกออม  คือ เปรียบเทียบการออมเงินของคนสองคนท่ีออมเงินเดือนละ 

200 บาท เท่าๆกนั ท่ีอตัราดอกเบ้ีย 10% เท่ากนั แต่ออมชา้กวา่กนัแค่ 10 ปี หรือเงินตน้นอ้ยกวา่กนัเพียง 

24,000 บาท  

 ทั้งคู่ออมไปเร่ือยๆจนครบอายเุกษียณท่ี 60 ปี คนแรกจะมีเงินกอ้นแรกถึง 1,253,000 บาท ขณะท่ีคน

หลงัเร่ิมออมทีหลงัคือรอจนอาย ุ30 จึงเร่ิมออม คนท่ีสองน้ีพออาย ุ60 ปี จะมีเงินเพียง 479,000 บาท ทั้งท่ีเงิน

ออมต่างกนัเพียง 24,000 บาท แต่เพราะออมชา้กวา่ ท าให้ไดรั้บเงินต่างกนัถึง 774,000บาท หรือเกือบลา้น 

 คนแรกท่ีเป็นผูม้องการณ์ไกล ออมเงินตั้งแต่ อาย ุ20 ปี พอเกษียณอาย ุจะมีเงินใชเ้ดือนละประมาณ 

12,500 บาท ทุกเดือนไปจนถึงอาย ุ78 ปี (อายคุนไทยเฉล่ียอยูท่ี่ 78 ปี) ส่วนคนท่ีออมชา้กวา่ 10 ปี ถา้จะใหมี้

เงินชถึ้งอาย ุ78 ปี จะใชเ้งินไดเ้พียงเดือนละ 4,800 บาท ต่างกนัเกือบสามเท่าตลอดในวยัเกษียณน่ีคือ

มาตราฐานชีวติท่ีต่างกนั เกิดจากการตดัสินใจเร่ิมออมต่างกนัในวยัหนุ่มสาว 

 จะเห็นวา่ท่ีอตัราดอกเบ้ียเท่ากนัสะสมเงินตน้ เดือนเท่าๆกนัเพียงแต่ระยะเวลาท่ีสะสมต่างกนัเพียง

ประการเดียวท าให้เงินท่ีไดรั้บตอนสุดทา้ยต่างกนัเป็นสิบหรือเป็นร้อยเท่าท าไมถึงเป็นเช่นนั้น  

ตามหลกัคณิตศาสตร์บอกไวว้า่ สมการการคิดดอกเบ้ียทบตน้นั้น เป็นสมการยกก าลงัท่ีเรียกวา่ สมการเอก็ซ์

โพเนนเชียล (Exponential Equation ) โดยมีเวลาเป็นตวัยกก าลงัและอตัราดอกเบ้ียเพื่มข้ึนไดห้ลายเท่าพนัทว ี 

 แต่ไม่จ  าเป็นตอ้งไปคิดเลขใหป้วดหวั เพียงแต่ตอ้งการให้ทราบวา่เวลามีค่าเพียงใดต่อมูลค่าของเงิน 

จากตวัอยา่งทั้งหมดท่ีแสดงมา คงจะพอจะท าใหเ้ห็นไดแ้ลว้วา่ คนท่ีออมก่อนไม่เพียงแต่รวยก่อน แต่ยงัรวย

กวา่อีกดว้ย 
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8.หกขั้นตอนสู่การเป็นผู้มีเงนิใช้อย่างสบายๆ 

 หลายๆคนท่ีก าลงัคิดวา่ท า อยา่งไรเพื่อสร้างฐานะใหก้บัตนเองและครอบครัว เรามีวธีิท่ีจะท าใหคุ้ณ

กา้วสู่การเงินใชอ้ยา่งเพียงพอดว้ย 6 ขั้นตอนง่ายๆคือ 

 

ขั้นแรก ตอ้งมีเงินออมประมาณ 6 เท่าของรายจ่ายประจ าเดือน เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับช่วงเวลาท่ี

ตอ้งการใชเ้งินฉุกเฉิน 

ขั้นทีส่อง จ่ายหน้ีตามอตัราดอกเบ้ียแพงท่ีสุดและหน้ีท่ีเกิดจากบตัรเครดิตก่อน 

ขั้นทีส่าม ท าประกนัชีวติ เพื่อป้องกนัความเส่ียงใหก้บัตวัคุณและครอบครัวของคุณ 

ขั้นทีส่ี่ ร่วมออมทรัพยก์บักองทุนส ารองเล้ียงชีพต่างๆส าหรับวยัเกษียณหรือท าประกนัชีวติแบบ

สะสมทรัพย ์

ขั้นที่ห้า ท าประกนัสุขภาพและประกนัอุบติัเหตุ 

ข้ันสุดท้าย น าเงินท่ีเหลือจาก 5 ขั้นแรกและค่าใชจ่้ายประจ าไปลงทุน เพื่อเพิ่มรายไดใ้หสู้งข้ึนการกา้ว

อยา่งเพียง 6 ขั้นน้ี คุณสามารถจดัสรรรายไดส้ าหรับอนาคต และเป็นจุดเร่ิมตน้สู่การเป็นผูมี้

เงินใชอ้ยา่งสบายๆ 

9.ศัตรูของเงินออม  

 ศัตรูตัวแรก คือ เงินเฟ้อ 

 ศตัรูตวัน้ีเราก าจดัไม่ได ้เพราะเกิดข้ึนจากระบบการเงิน ไม่ใช่เกิดจากผูอ้อม แต่เราสามารถชนะได้

ดว้ยการลงทุนใหอ้ตัราผลตอบแทนโดยเฉล่ียสูงกวา่อตัร้เงินเฟ้อ สูงกวา่เท่าไหร่ก็ไดก้  าไรมากข้ึนเท่านั้น 

ศัตรูตัวที ่2 คือ ความไม่มีวนัิยในการออม 

 ศตัรูตวัน้ีเกิดข้ึนจากตวัเราเอง เป็นศตัรูท่ีเราจ ากดัได ้แต่ก าจดัยาก เป็นเจา้ตวัร้ายท่ีจะท าใหไ้ปไม่ถึง

เป้าหมายของการออม   คนท่ีชอบเป็นอยา่งน้ี ตอ้งนึกไวว้า่ ถา้ไม่มีวนิยัในการออม จะไม่ล าบากตอนแก่ 

ศัตรูตัวที ่3 คือ ความโลภ 

ตวัน้ีเป็นศตัรูตวัร้สยท่ีสุด เพราะเป็นสาเหตุใหญ่ประการหน่ึงท่ีท าใหว้นิยัในการออมเสียไป บางคน

โลภมากอยากไดผ้ลตอบแทนสูงๆ ไปลงแทนในส่ิงท่ีมีความเส่ียงสูงจนหมด โดยไม่ดูวา่ตวัเอง จะรับความ

เส่ียงเหล่านั้นไดเ้ท่าไหร่ เหมือนคนเล่นการพนนั 
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ศัตรูตัวสุดท้าย คือ เหตุฉุกเฉินไม่คาดคิด 

อุบติัเหตุ เจบ็ไขไ้ดป่้วย ข้ึนโรงข้ึนศาล ไฟไฟม ้รถชน ฯลฯ    หลายคนมีเงินออมตลอดชีวติ หาย

เกล้ียงเพราะเร่ืองเหล่าน้ี  เน่ืองจากเราไม่รู้วา่เร่ืองเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนเม่ือไหร่ 

 

ทางป้องกนัไม่ใหเ้งินออมตอ้งเสียไปกบัเร่ืองน้ี คือ การท าประกนั อยา่งนอ้ยท่ีสุดควรมีประกนัชีวติ

ของเราเอง ถา้ท าประกนัไวจ้ะไดป้ลอดภยัทั้งชีวติและเงินออม 
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 สหกรณ์ออมทรัพย์ส่งเสริมให้สมาชิกเป็นหนีห้รือไม่? 

สหกรณ์ออมทรัพยไ์ม่มีเป้าหมายท่ีจะส่งเสริมใหส้มาชิกมีหน้ีสินอยา่งแน่นอน 

ในทางตรงกนัขา้ม สหกรณ์ส่งเสริมการออม และมีวตัถุประสงคใ์หส้มาชิกปลดหน้ีได ้

เป็นความจริงท่ีวา่ การปล่อยกูข้องสหกรณ์เปิดโอกาสใหส้มาชิกน าเงินในอนาคตมาใชก่้อนและท า

ใหส้มาชิกบางส่วนตอ้งกลายเป็นลูกหน้ีสหกรณ์ 

แต่ขอ้เทจ็จริงทางสังคมท่ีไม่ควรมองขา้ม ก็คือ พนกังานท่ีมีรายไดน้อ้ย แต่มีภาระตอ้งดูแลคนใน

ครอบครัวหลายปากหลายทอ้ง พนกังานท่ีมีบุตรในวยัเรียนหลายคน พนกังานท่ีมีทุนทางสังคมนอ้ยหรือไม่

มีเลย ตอ้งเช่าบา้นอยู ่พนกังานท่ีเป็นพอ่เด่ียวแม่เด่ียว หรือพนกังานท่ีมีคนในครอบครัวป่วยหนกัหรือป่วย

เร้ือรัง ฯลฯ 

พนกังานหรือลูกจา้งเหล่าน้ีมีความจ าเป้นตอ้งดึงเงินในอนาคตมาใชก่้อนอยูแ่ลว้ เพียงแต่วา่จะดึงมา

จากแหล่งใดเท่านั้นเอง 

และเร่ืองท่ีน่าเศร้าก็คือ พนกังานยิง่เงินเดือนนอ้ย ยิง่ไม่มีเครดิต จึงท าใหไ้ม่สามารถเขา้ถึงเงินใน

ระบบ จึงปรากฏวา่มีพนกังานจ านวนไม่นอ้ยตอ้งไปกูย้มืเงินนอกระบบซ่ึงดอกเบ้ียสูงล่ิว คือ ในอตัราร้อยละ

สิบ หรือร้อยละยีสิ่บ – ต่อเดือน 

กลุ่มทีมีรายไดข้ึ้นมาหน่อยอาจจะวิง่ไปหาธุรกิจ Non – Bank อยา่งอิออน อีซ่ีบาย จีอี.  กลุ่มท่ีมี

รายไดข้ึ้นมาหน่อยอาจจะใชบ้ริการบตัรเครดิตหรือสินเช่ือส่วนบุคคล 

 แหล่งเงินกูเ้หล่าน้ีลว้นมีดอกเบ้ียสูงกวา่สหกรณ์ทั้งส้ิน 

 ดงันั้น การท่ีสหกรณ์ปล่อยเงินกูใ้หส้มาชิกในอตัราดอกเบ้ียต ่า และระยะเวลาผอ่นช าระนานถึง 3-4 

ปี ก็เพื่อ 1) ลดภาระใหส้มาชิก 2)สมาชิกสามารถผอ่นช าระเงินตน้ไดม้ากข้ึนและ 3) สมาชิกสามารถปลดหน้ี

ไดใ้นท่ีสุด (ขณะท่ีการปล่อยใหพ้นกังานตอ้งกูเ้งินนอกระบบพนกังานอาจจะไม่สามารถช าระเงินตน้ไดเ้ลย 

จ่ายเพียงดอกเบ้ียไปในแต่ละเดือน  อีกทั้งยงัส่งผลกระทบท่ีท าใหเ้สียสุขภาพจิต ประสิทธิภาพของการ

ท างานดอ้ยลง และอาจตอ้งหนีไปในท่ีสุด) 

   

 

 



 

26 
 

หนีสู้ญและความเส่ียงในการปล่อยกู้ 

 สหกรณ์มีหลกัเกณฑใ์นการปล่อยกู ้3 ประการ คือ 

1) วตัถุประสงค ์ตอ้งเป็นประโยชน์ ไม่ใช่ใชจ่้ายฟุ่มเฟือย 

2) หลกัฐานค ้าประกนัเงินกู ้โดยเงินกูฉุ้กเฉินใชหุ้้นตวัเองค ้าประกนั เงินกูส้ามญัใชก้องทุนส ารองเล้ียง

ชีพและบุคคลค ้าประกนั 

3) ความสามารถในการผอ่นช าระ ในกรณีกูส้ามญั สหกรณ์มีระเบียบใหส้มาชิกเหลือเงินเดือนหลงัการ

ผอ่นช าระสหกรณ์แลว้ไม่ต ่ากวา่ 30% ของเงินเดือน 

 

ความน่าเช่ือถือและมาตรการป้องกนัการทุจริต 

 สหกรณ์ออมทรัพยเ์นชัน่ฯ เป็นนิติบุคคล ท่ีข้ึนทะเบียนกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์การ

ด าเนินการทุกอยา่งตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดใน พ.ร.บ.สหกรณ์        

พ.ศ.2542 ภายใตก้ารก ากบัดูแลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบญัชีสหกรณ์ (ทุกส้ินปีตอ้งมีผูต้รวจ

สอบบญัชีจากกรมตรวจบญัชีสหกรณ์มาตรวจสอบ) 

       การเบิกถอนเงินจากธนาคารทุกรายการตอ้งเป็นการโอนเงินเขา้บญัชีไม่มีการเบิกถอนเงินสด  

 ผูท่ี้ไปเบิกเงินจากธนาคาร คือ ผูจ้ดัการและเจา้หนา้ท่ี 1 คน กรรมการซ่ึงมีอ านาจเซ็นตเ์บิกเงินไม่สามารถไป

เบิกเงินเอง 

      การเบิกเงินกูทุ้กคร้ังตอ้งมีเอกสารกูท่ี้เจา้หนา้ท่ีและคณะกรรมการเงินกูเ้ซ็นตช่ื์อรับรองความ

ถูกตอ้งจะมีเจา้หนา้ท่ีเซ็นต ์1 คนและมีกรรมการเซ็นตรั์บรอง 1 คน  
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อยากรู้ไหมว่า ถา้เราตั้งตน้ออมเงินเท่าๆกนัทุกเดือนนบัแต่วนัน้ี 

จะมีเงินออมเท่าใดในอนาคต    (ตามตารางหนา้สุดทา้ย) 

วิธีดูง่ายๆ  

1. ดูช่องเงินเดือนเทียบใหใ้กลเ้คียงกบัของเราเอง  

2. ดูช่องอตัราเงินสะสม ดูตวัเลขอตัราเงินสะสม 2.75% หรือ 5% 

3. ตวัเลขเงินออมจะปรากฎในช่องถดัไป วา่เราออมเงินไดเ้ท่าใด

แลว้ในอตัราผลตอบแทน 8% และ 10% ต่อปี เราจะมีเงินออมเท่าใด เม่ือ

เวลาผา่นไป 10 ปี 20ปี 30 ปี 4 กรณีท่ีเราออมเงินมากกวา่ 3% หรือ 5% 

ของเงินเดือน จะสามารถยดึเอาช่องเงินเดือนต่อปีเป็นหลกักไ็ด ้
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ตำรำงวงเงนิกู้สำมัญ จ่ำยแล้ว30% 

อำยุสมำชิก เท่ำของเงนิเดือน เพดำนสูงสุด สัดส่วนหุ้น ระยะผ่อน 12 งวด    4 
6-11 เดือน 5 เท่ำ 50,000 0% 12-36 งวด (3ปี)   
12-17 เดือน 6 เท่ำ 100,000 15% 12-36 งวด (3ปี) 24 งวด    8 
18-23 เดือน 7 เท่ำ 150,000 20% 12-48 งวด (4ปี)   
24-29 เดือน 8 เท่ำ 200,000 25% 12-48 งวด (4ปี) 36 งวด    11 
30-35 เดือน 10 เท่ำ 250,000 25% 12-72 งวด (6ปี)   
36-41 เดือน 12 เท่ำ 300,000 25% 12-72 งวด (6ปี) 48 งวด    15 
42-47 เดือน 14 เท่ำ 350,000 25% 12-84 งวด (7ปี)   
48-53 เดือน 16 เท่ำ 400,000 25% 12-84 งวด (7ปี) 60 งวด    18 
54-59 เดือน 18 เท่ำ 450,000 25% 12-96 งวด (8ปี)   
60-65 เดือน 20 เท่ำ 500,000 25% 12-96 งวด (8ปี) 72 งวด    22 
66-71 เดือน 22 เท่ำ 550,000 25% 12-96 งวด (8ปี)   
72-77 เดือน 24 เท่ำ 600,000 25% 12-96 งวด (8ปี) 84 งวด    25 
78-83 เดือน 26 เท่ำ 650,000 25% 12-96 งวด (8ปี)   
84-89 เดือน 28 เท่ำ 700,000 25% 12-96 งวด (8ปี) 96 งวด    29 
90-95 เดือน 29 เท่ำ 800,000 25% 12-108งวด (9ปี) 108 งวด    33 

96 เดือนขึน้ไป 30 เท่ำ 1,000,000 25% 12-120 งวด (10ปี) 120 งวด    37 
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10 20 30

รวมเงนิสะสม (ปี)
เงนิเดือน จะมเีงนิออมต่อปี(%) ของเงนิเดือน ผลตอบแทน

7,500 3 2,700 8% 40,200 128,284 321,287

7,500 3 2,700 10% 44,639 163,079 477,338

7,500 5 4,500 8% 67,000 213,807 535,479

7,500 5 4,500 10% 74,390 271,799 795,563

10,000 3 3,600 8% 53,600 171,045 428,383

10,000 3 3,600 10% 59,513 217,439 636,450

10,000 5 6,000 8% 89,334 285,076 713,972

10,000 5 6,000 10% 99,197 362,399 1,060,751

12,500 3 4,500 8% 67,000 213,807 535,479

12,500 3 4,500 10% 74,398 271,799 795,563

12,500 5 7,500 8% 111,667 356,345 892,456

12,500 5 7,500 10% 123,997 452,999 1,325,938

15,000 3 5,400 8% 80,400 256,568 642,574

15,000 3 5,400 10% 89,278 326,159 954,676

15,000 5 9,000 8% 134,001 427,614 1,070,958

15,000 5 9,000 10% 148,796 543,598 1,591,126

17,500 3 6,900 8% 93,800 299,330 749,670

17,500 3 6,900 10% 104,157 380,519 1,113,788

17,500 5 10,500 8% 156,334 498,883 1,249,451

17,500 5 10,500 10% 173,596 634,198 1,856,314

22,500 3 8,100 8% 120,601 384,853 963,862

22,500 3 8,100 10% 133,917 489,239 1,432,014

22,500 5 13,500 8% 201,002 641,422 1,606,437

22,500 5 13,500 10% 223,195 815,398 2,386,690

27,500 3 9,900 8% 147,401 470,376 1,178,053

27,500 3 9,900 10% 163,676 597,958 1,750,239

27,500 5 16,500 8% 245,669 783,960 1,963,423

27,500 5 16,500 10% 272,794 996,598 2,917,065

32,500 3 11,700 8% 174,201 555,899 1,392,245

32,500 3 11,700 10% 193,435 706,498 2,068,464

32,500 5 19,500 8% 290,336 926,498 2,320,409

32,500 5 19,500 10% 322,393 1,177,797 3,447,441


