
จดหมายข่าว
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด

เมื่อวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาลจ�ากัด 
จัดพิธีรดน�้าด�าหัว ตามประเพณีไทยวันสงกรานต์

ระหว่างวันที่ 6 - 10 มีนาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด
จัดทัศนศึกษาต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (เจิ้งโจว ลั่วหยาง ซีอาน)

ปีที่ 16 ฉบบัที่ 98 เดือน เมษายน 2562

��������������� ���� 98.indd   1 16/5/2562   8:42:41



เพ่ือน ๆ สมาชิกสหกรณ์คิดวางแผนการเงินหลังเกษียณ 
กันหรือยัง ?
	 ในปัจจุบันนี้ถือว่าจ�านวนผู้สูงอายุเริ่มมีจ�านวนมากขึ้น 
ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ	และสังคมแห่งชาต ิ
หรือ	 สศช.	 คาดการณ์ว่าในปี	 พ.ศ.	 2564	 ประเทศไทยจะเข้าสู่ 
สังคมสูงอายุแบบสมบูรณ์	 คือมีประชากรที่อายุ	 60	 ปีขึ้นไป	 
ร้อยละ	 20	 และในปี	 พ.ศ.	 2579	 จะเข้าสู ่สังคมสูงอายุระดับ 
สูงสุด	คือ	มีประชากรที่อายุตั้งแต่	60	ปี	ขึ้นไปร้อยละ	30
	 ในปัจจุบันคนไทยมีอายุเฉลี่ยมากขึ้นถึง	83 ปี	 ในช่วง
ชวีติอกี 23 ปี หลงัจากเกษยีณ เราได้วางแผนการเงนิไว้หรอืยัง?? 
โดยเฉพาะคนที่ไม่มีลูกหลานเลี้ยงดู	หรือมีลูกหลานแต่ก็ถูกทอดทิ้ง 
ฉะนั้นแม้ว่าจะมีครอบครัวหรือไม่มีก็ตาม	 ควรต้องเตรียมพร้อม	 
วางแผนการเงินหลงัเกษยีณ	เพือ่ไม่ให้เป็นภาระกับตนเองตอนแก่ชรา 
และไม่เป ็นภาระของลูกหลาน	 ไม่ว ่าจะเป็นอาชีพใดก็ตาม	 
ควรวางแผนการเงินหลังเกษียณ	ให้มีใช้	ไม่ขัดสน	มีวิธีการดังต่อไปนี้
 1.	ต้องคิดวางแผนการเงินต้ังแต่วันนี้	 การวางแผน
ทางการเงิน	ต้องท�าก่อนวัยเกษียณ	ไม่ใช่เกษียณแล้วจึงมาเริ่มท�า	
เพราะอาจจะท�าให้สายเกินไป	 ควรเร่ิมต้ังแต่วันนี้	ท�าตั้งแต่คุณ
อยู่ในวัยท�างานขณะที่ยังเป็นวัยหนุ่มสาว หรือกลางคนก็ตาม	
คือ	การเก็บออมเงิน	ไม่ว่าจะฝากประจ�าโครงการต่าง	ๆ	เก็บเป็น 
หุ้นสหกรณ์	หรือท�าประกันเงินออมระยะยาวประมาณ	20	ปีขึ้นไป 
ซ่ึงทางสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	 จ�ากัด	 เองก็มีโครงการ 
ออมเงินระยะยาว	และให้ดอกเบี้ยสูงที่น่าสนใจอยู่	2	โครงการ	
	 	 1.1)	 โครงการเงินฝากออมทรัพย์รักษ์การออม  
ทีใ่ห้ดอกเบีย้สงู	3.75%	และไม่เสยีภาษ	ี(ปิดโครงการวนัที่  
31 พฤษภาคม 2562) 
	 	 1.2)	 โครงการเงินฝากออมทรัพย  ์
เพือ่คณุภาพชวีติ การเกบ็ออมเงนิเหล่าน้ีเป็นการออมเงนิ 
ในระยะยาว	ซึ่งอย่าไปคิดว่าอีกนานตั้งหลายปีกว่า
จะได้เงินคืน	แต่ถ้าคิดยาว	ๆ 	ไว้ว่า	หากในอนาคต 
ทีไ่ม่แน่นอนน้ัน	เราอาจไม่ได้แต่งงาน	ไม่มลีกูหลาน	 
แล้วใครจะมาดูแล	หากไม่ใช่ตัวเราเอง	ฉะนั้น	ไม่ว่า 
จะประกอบอาชีพอะไร	 ก็ย่อมมีความเปลี่ยนแปลง 
ทั้งนั้น	 การเก็บเงินระยะยาวก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
ท�าให้เกิดความสบายใจได้	เพือ่ให้มเีงนิก้อนหลงัอาย	ุ60	ปี 
หากใครที่อยากจะออมเงินธรรมดา	 ๆ	 โดยไม่ต้องท�า

นายแพทย์ยุทธพงศ์  วงษ์มหิศร

(แต่แนวโน้มรัฐก็จะพยายามลดสิทธิการเบิกจ่ายข้าราชการลง) 
แต่ถ้าใครที่ไม่สิทธิข้าราชการ	การใช้ระบบประกันสุขภาพของรัฐ
ก็เป็นอีกหนทางหนึ่งท�าให้ลดค่าใช้จ่ายได้	แต่ทว่า	การเก็บเงินไว้
ส�าหรับค่ารักษาพยาบาลเผื่อฉุกเฉิน	 หรือขาดเหลืออะไร	 ก็จะได้ 
ไม่เกิดปัญหาทีหลัง	โดยเฉพาะคนที่ไม่มีลูกหลานเล้ียงดู
 3.	แบ่งเงินก้อนจ�านวนหนึ่งลงทุนท่ีให้ผลก�าไรแน่นอน 
หลงัเกษียณอายแุล้ว	อาจจะแบ่งเงนิบางส่วนทีต่นฝากไว้ก่อนหน้านี้ 
มาฝากในลักษณะของกองทุนรวม	พันธบัตรรัฐบาล	หรือ	การซ้ือ
สลากออมสิน	 สลาก	 ธกส.	 ก็ท�าให้ต่อยอดดอกผลได้	 หากใครที่
ชอบเล่นหุ้น	อาจจะยั้ง	ๆ	ใจไว้หน่อยเพราะความเส่ียงสูง	ฉะนั้น
เงินจ�านวนนี้จึงควรลงทุนกับเงินออมที่ให้ดอกผลแน่นอน	 หรือ
เงินปันผลที่ชัดเจน
 4.	ท�าอาชีพเล็ก	ๆ 	น้อย	ๆ 	หลังเกษียณอายุ	หลายคน 
ก็ไม่อยากอยู่เฉย	 ๆ	 อยากจะท�าอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่ง	 ฉะนั้น 
การประกอบอาชีพ	 ก็เป็นการต่อยอดให้เกิดรายได้อีกทางหนึ่ง	 
แต่ไม่ควรจะลงทุนกับการประกอบการท่ีเสี่ยงมาก	 ๆ	 อาจจะท�า
เล็ก	 ๆ	 น้อย	 ๆ	 เพื่อแก้เหงาหรือคลายเครียดจะดีกว่า	 แล้วเก็บ 
ออมเงินไว้	เช่น	อาจจะท�าขนมขายเล็ก	ๆ 	น้อย	ๆ 	ได้ก�าไรนิดหน่อย	
แต่ต้องไม่ขาดทุน
 5.	ใช้เงินเท่าที่จ�าเป็นมากที่สุด	 เช่น	 ตัดรายจ่าย 
ท่ีไม่จ�าเป็นออกไป	 เช่น	 พวกเหล้า	 บุหรี่	 หากใครที่ยังเลิกไม่ได ้
ก็ควรเลิก	 เนื่องจากของเหล่านี้นอกจากจะท�าให้เสียเงินโดย 
เปล่าประโยชน์แล้วยังท�าลายสุขภาพอีกด้วย	 เพราะอย่าลืมว่า	 
อายุที่มากขึ้น	 ย ่อมท�าให ้ร ่างกายเจ็บป่วยมากขึ้น	 ก ่อนจะ 

เกษียณอายุต้องเคลียร์หนี้สิน	 ให้เสร็จส้ิน	 ไม่ว่าจะเป็น
ผ่อนบ้าน	ผ่อนรถ	หลงัเกษยีณไปแล้ว	ตนเองจะท�างาน
ได้น้อยลง	ดังนั้น	ควรจะสะสางหนี้สินต่าง	ๆ 	ให้หมด	
หรือถ้าใครท่ีคิดจะน�าเงินก้อนหลังเกษียณอาย ุ
มาใช้หนีส้นิต่าง	ๆ 	กค็วรค�านวณดวู่า	เมือ่ใช้หนีแ้ล้ว 
จะเหลือเงินเท่าไหร่	 เพียงพอต่อการด�ารงชีวิต

หรือไม่	 แต่ในทางที่ดี	 เคลียร์
ปัญหาหนี้สินให้หมด 

ก่อนอายุ	 60	 ปีจะดีที่สุด	
สุดท ้ายขอให ้ทุกท ่านคิด 
วางแผนตั้งแต่วันนี้	 เพื่อ
สบายในวันหน้าครับ

สารจาก
ประธานคณะกรรมการเงินกู้

โครงการอะไรก็สามารถท�าได้	ไม่ว่าคุณจะหยอด
กระปุกออมสิน	จะน�าเงินฝากบัญชีออมทรัพย์ก็ด	ี

แต่มีข้อแม้ว่า	 ให้แยกบัญชีเก็บออกจากบัญชีปกติ	
แล้วห้ามท�าบัตรเอทีเอ็ม	ท�าให้ถอนเงินได้ง่าย

 2.	ท�าบัญชีรายรับ-รายจ่าย	ว่าในแต่ละเดือนต้องใช ้
อะไรบ้างที่จ�าเป็น	เผื่อค่ากิน	ค่าอยู่	ค่าน�้า	ค่าไฟ	ค่ารักษา

พยาบาล	 หากใครที่มีสิทธิเบิกข้าราชการก็ไม่น่าเป็นห่วงนัก	 
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  1. บัตรเครดิต
	 บัตรเครดิต	 คือบัตรที่ออกโดยธนาคาร	 หรือ 
สถาบันการเงิน	 หรือเป็นบัตรที่เกิดจากความร่วมมือของ
สถาบันการเงินร่วมกับสถานประกอบการ	 เช่น	 ห้างสรรพ-
สินค้า	บริษัทรถยนต์	และสายการบิน	เป็นต้น	โดยธนาคาร
หรือสถาบันการเงินจะก�าหนดวงเงินการใช้จ่ายมาให้	เรียกว่า 
วงเงินเครดิต	 ซึ่งเป็นวงเงินที่ธนาคารจะออกให้เราก่อน 
ล่วงหน้า	เราสามารถใช้ได้ไม่เกินวงเงินท่ีธนาคารให้มา	หรือ
วงเงินคงเหลือในแต่ละรอบบัญชี
	 การช�าระเงินคืนธนาคารเจ้าของบัตร	 กฎหมาย
ระบุไว้ว ่า	 ผู ้ถือบัตรจะต้องช�าระคืนในแต่ละรอบบัญชีไม่
น้อยกว่า	 10%	 ของยอดเงินท่ีใช้ไป	 และถ้าเราช�าระไม่เต็ม
จ�านวน	 (หรือช�าระบางส่วน)	 ธนาคารเจ้าของบัตรสามารถ
คิดดอกเบี้ยจากเราได้แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ	20	ต่อปี	ของ
ยอดค้างช�าระน้ัน
	 การสมัครถือบัตร	 กฎหมายก�าหนดให้ผู ้ยื่นขอ 
ต้องมีรายได้ไม่ต�่ากว่า	15,000.00	บาทต่อเดือน	หรือมีเงินฝาก
เพื่อค�้าประกันวงเงินเครดิตท่ีได้รับ	 และจะได้วงเงินเริ่มต้น 
ไม่เกิน	 3	 เท่าของรายได้ต่อเดือน	 ส่วนจะได้รับการอนุมัต ิ
หรือไม่	 วงเงินเท่าไหร่	 อยู ่ที่การประเมินคุณสมบัติและ 
ความเสี่ยงของธนาคารเจ้าของบัตร	หรือเจ้าของเงินนั่นเอง
	 บัตรเครดิตที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน	เช่น	Visa,	
MasterCard,	American	Express	เป็นต้น

  2. บัตรเดบิต
	 บัตรเดบิต	 หรือบัตรเงินสด	 เป็นบัตรที่ออกโดย
ธนาคารหรือสถาบันการเงินเช่นเดียวกัน	โดยธนาคารจะพ่วง
บัตรดังกล่าวเข้ากับบัญชีเงินฝากของเราเอง	อาจจะเป็นบัญชี
ออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันก็ได้	เม่ือเราน�าบัตรไปรูด
ซ้ือสินค้าและบริการ	 เงินจ�านวนท่ีใช้ไปจะถูกหักออกจาก
บัญชีเงินฝากของเราทันที	ดังนั้นการที่จะใช้บัตรเดบิตได้นั้น	
เราจะต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเพียงพอ
	 บัตรเดบิต	 มักพ่วงกับเครือข่ายของเจ้าของบัตร
ใหญ่	ๆ	ด้วย	เช่น	Visa	และ	MasterCard	ท�าให้เราสามารถ
ใช้บัตรเดบิตรูดซื้อสินค้าและบริการจากร้านที่รับช�าระด้วย	
Visa	และ	MasterCard	ได้ทั่วโลก
 สรุปได้ว่า	บัตรเครดิตคือบัตรที่ให้อ�านาจเราใช้เงิน
ไปก่อนตามวงเงินเครดิตที่เราได้รับจากธนาคาร	 แล้วเราไป
ช�าระคืนภายหลังตามรอบบัญชีที่ก�าหนด	ส่วนบัตรเดบิต	คือ
บัตรที่ให้เราใช้เงินในบัญชีเงินฝากของเราเองในการช�าระค่า
สินค้าและบริการแทนการใช้เงินสด	เมื่อรูดบัตร	ยอดใช้จ่าย
ก็จะถูกหักออกจากบัญชีเงินฝากของเราทันทีนั่นเอง

บัตรเครดิต  กับ  บัตรเดบิต
 ยุคนี้เป็นยุคที่บัตรพลาสติกเฟื่องฟูมาก สมาชิกน่าจะรู้จักและมีบัตรในครอบครองกันแทบทุกคน บัตรมี  
2 ประเภท คือ บัตรเครดิตและบัตรเดบิต บัตรทั้งสองประเภทนี้ เหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร
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ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ ณ 31 มีนาคม 2562
สินทรัพย์ จ�านวนเงิน (บาท)

เงินสด 210,159,159.65

เงินฝากธนาคาร 100,000,000.00

เงินให้สมาชิกกู้ 1,948,113,953.00

เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 8,973,081,280.00

เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 5,386,648,301.93

ลูกหน้ีอ่ืน	-	สุทธิ 5,085,125.67

ท่ีดิน	อาคาร	อุปกรณ์สุทธิ 13,349,478.18

สินทรัพย์อ่ืน 65,966,638.37

รวมสินทรัพย์  16,702,403,936.80 

หนี้สิน จ�านวนเงิน (บาท)

เงินรับฝาก	สมาชิก 8,694,328,821.16

เงินรับฝาก	สหกรณ์อ่ืน 628,000,000.00

หนี้สินอื่น 2,394,906,194.10

ทุน จ�านวนเงิน (บาท)

ทุนเรือนหุ้น 3,366,594,020.00

ทุนส�ารอง 981,617,071.26

ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่นๆ 266,935,603.94

ก�าไร(ขาดทุน)จากการลงทุนท่ียังไม่เกิดขึ้น 169,862,158.22

ก�าไรสุทธิ 200,160,068.12

รวมหน้ีสินและทุนของสหกรณ์  16,702,403,936.80 

	 ขณะนี้หมายเลขภายใน	 3532 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	
จ�ากัด	 ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจาก	
คณะแพทยศาสตร ์ ว ชิ รพยาบาล	
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	 ก�าลัง
ด�าเนินการก่อสร้างอาคาร	 ท�าให้มีผล 
กระทบกับคู ่ สายโทรศัพท ์ภายใน	
สมาชิกสามารถติดต่อกับสหกรณ์ฯ	 
ได้ตามหมายเลขโทรศัพท์	ดังน้ี

ประชาสัมพันธ์

สายตรง 0-2241-8111 
	 กด	5	 ฝ่ายสินเชื่อ
	 กด	6	 ฝ่ายคอมพิวเตอร์
	 กด	7	 ฝ่ายการเงิน	
	 กด	8	 ฝ่ายส�านักงาน	
	 กด	0	 ฝ่ายประชาสัมพันธ์
หรือ	 086-355-5738			ฝ่ายการเงิน
	 086-319-0869			ฝ่ายสินเชื่อ
	 081-357-5387			ฝ่ายส�านักงาน		

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด
สหกรณ์คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “BBB+/Stable”
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ฝากเงิน กับสหกรณ์

 สมาชิกหลายท่านอาจเผลอหรือลืมไปว่า	 ฝากเงินกับ
ธนาคารขณะนี้ได้ดอกเบี้ยไม่ถึงหนึ่งบาท	 ฝากไว้กับสหกรณ์ได้มาก 
กว่าเยอะเลยค่ะ	ปัจจุบัน	ณ	วันที่ออกวารสารฉบับนี้	 สหกรณ์เปิด
รับฝากเงินประเภทต่าง	ๆ	ดังนี้
 1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.00 
ต่อปี
	 เป็นบัญชีที่สมาชิกทุกคนได้เปิดบัญชีไว้ตั้งแต่แรกที่สมัคร 
เป็นสมาชกิ	บญัชนีีม้ไีว้ส�าหรบัรบัสวสัดกิารต่างๆ	/	การโอนเงนิปันผล- 
เฉลีย่คนื	/	โอนเงนิของขวญัปีใหม่	(ส�าหรบัสมาชกิทีม่อีายตุัง้แต่	70	ปี 
ขึน้ไป)	ค�านวณจ่ายดอกเบีย้ปีละ	2	คร้ัง	(25	มนีาคม	และ	25	กันยายน 
ของทุกปี)	
 2. บญัชีเงินฝากออมทรพัย์เอทเีอ็ม อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 
2.00 ต่อปี
	 เป็นบัญชีที่สมาชิกสามารถท�าธุรกรรมได้เอง	 ฝาก/ถอน	 
ที่ตู้	 ATM	 ธ.กรุงไทย	 โดยไม่ต้องมาที่สหกรณ์	 คิดดอกเบ้ียให้ปีละ	 
2	ครั้ง	(25	มีนาคม	และ	25	กันยายน	ของทุกปี)	
 3. เงินฝากออมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต อัตรา
ดอกเบี้ย ร้อยละ 3.10 ต่อปี
	 เป็นบัญชีเพื่อการออม	 เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า	 
300	 บาท	 แต่ไม่เกิน	 50,000	 บาท	 การฝากแบบนี้ใช้วิธีหักจาก 
เงินเดือน	ณ	 ที่จ่ายทุกเดือน	 (เช่นเดียวกับหุ้นรายเดือน)	 ถอนได ้
ไม่เกินปีละ	3	ครั้ง	ค�านวณจ่ายดอกเบี้ยให้ปีละ	2	ครั้ง	(25	มีนาคม	
และ	25	กันยายน	ของทุกปี)	
 4. เงนิฝากออมทรัพย์พเิศษ อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 1.75 – 
2.60 ต่อปี
	 เปิดบัญชคีรัง้แรกไม่น้อยกว่า	10,000	บาท	ฝากเพิม่ได้ครัง้ละ 
ไม่น้อยกว่า	1,000	บาท	ถอนได้เดือนละ	1	ครั้ง	ค�านวณดอกเบี้ยให้
ปีละ	2	ครั้ง	(25	มีนาคม	และ	25	กันยายน	ของทุกปี)	ดังนี้
 	 เงินฝาก	ไม่เกิน	1	ล้านบาท	
  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75   
 	 เงินฝาก	เกิน	1	ล้านบาท	ไม่เกิน	5	ล้านบาท		
  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 
 	 เงินฝาก	เกิน	5	ล้านบาท	ไม่เกิน	10	ล้านบาท		
  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.25 
 	 เงินฝาก	เกิน	10	ล้านบาท	ไม่เกิน	20	ล้านบาท
  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 
 	 เงินฝาก	เกินกว่า	20	ล้านบาท	ขึ้นไป
  อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.60 

 5. เงินฝากประจ�า อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.50 – 2.50 
	 เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า	1,000	บาท	ฝากเพิ่มครั้งละ 
ไม่น้อยกว่า	 1,000	 บาท	 ถอนได้เมื่อครบก�าหนด	 อัตราดอกเบี้ย 
ตามระยะเวลาฝาก
 	 ฝากประจ�า	3	เดือน	 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	1.50	ต่อปี
 	 ฝากประจ�า	12	เดือน	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	2.50	ต่อปี
 	 ฝากประจ�า	24	เดือน	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	2.50	ต่อปี
 	 ฝากประจ�า	36	เดือน	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	2.50	ต่อปี
 6. เงนิฝากออมทรพัย์มัน่คง 8 (19) อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 
3.40 ต่อปี จ่ายดอกเบีย้เป็นรายวนัตามยอดเงนิฝากคงเหลอื และ
น�าดอกเบี้ยเข้าบัญชีของผู้ฝาก ในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562, 
25 มีนาคม พ.ศ. 2563, 25 กันยายน พ.ศ. 2563, 25 มีนาคม 
พ.ศ. 2564
 เปิดบญัชคีรัง้แรกไม่น้อยกว่า 100,000 บาท	ฝากเพิม่ครัง้
ละไม่น้อยว่า	1,000	บาท	โครงการนี้	เปิดรับฝากวันที่	1	พฤษภาคม	
พ.ศ.	2562	–	21	กรกฎาคม	พ.ศ.	2562	สมาชิกต้องฝากไว้จนถึง
วันที่	30	เมษายน	2564	หากถอนก่อนสิ้นสุดโครงการ	สหกรณ์จะ
ค�านวณดอกเบ้ียให้ในอัตราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย์ที่สหกรณ์
ประกาศใช้	ณ	ขณะนั้น	และผู้ฝากจะต้องคืนดอกเบี้ยส่วนที่รับเกิน
ให้แก่สหกรณ์
 7. เงนิฝากออมทรพัย์มัน่คง 9 รุน่ 9-1 (11) อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ 3.40 ต่อปี จ่ายดอกเบีย้เป็นรายวนั ตามยอดเงนิฝากคงเหลอื 
และน�าดอกเบีย้เข้าบญัชขีองผูฝ้าก ในวนัที ่25 กนัยายน พ.ศ. 2562, 
25 มีนาคม พ.ศ. 2563, 25 กันยายน พ.ศ. 2563, 25 มีนาคม 
พ.ศ. 2564
 เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 100,000 บาท และ 
ไม่เกิน 5,000,000 บาท	โครงการนี้เปิดรับฝาก	วันที่	1	พฤษภาคม	 
พ.ศ.	2562	–	21	กรกฎาคม	พ.ศ.	2562	สมาชิกต้องฝากไว้จนถงึวนัที่	 
30	เมษายน	2564	หากถอนก่อนสิน้สดุโครงการ	สหกรณ์จะค�านวณ
ดอกเบ้ียให้ในอตัราดอกเบ้ียเงนิฝากออมทรัพย์ทีส่หกรณ์ประกาศใช้	
ณ	ขณะนัน้	และผูฝ้ากจะต้องคนืดอกเบ้ียส่วนทีร่บัเกนิให้แก่สหกรณ์
 8. เงนิฝากออมทรพัย์มัน่คง 9 รุน่ 9-2 (24) อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ 3.45 ต่อปี จ่ายดอกเบีย้เป็นรายวนั ตามยอดเงนิฝากคงเหลอื 
และน�าดอกเบีย้เข้าบญัชขีองผูฝ้าก ในวนัที ่25 กนัยายน พ.ศ. 2562, 
25 มีนาคม  พ.ศ. 2563, 25 กันยายน พ.ศ. 2563, 25 มีนาคม 
พ.ศ. 2564
 เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 5,000,001 บาท และ 
ไม่เกิน 10,000,000 บาท	โครงการนี้เปิดรับฝาก

ได ้ดอกเบี้ยมากกว่า

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด
สหกรณ์คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
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การจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก ประจ�าเดือน มีนาคม 2562

รายการ จ�านวน (คน) จ�านวนเงิน (บาท)

สมาชิกถึงแก่กรรม 2 40,000.00	

บิดาสมาชิกถึงแก่กรรม 9 75,900.00	

มารดาสมาชิกถึงแก่กรรม 9 87,500.00	

คู่สมรสสมาชิกถึงแก่กรรม 5 40,000.00	

ประเภทเงินกู้
อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ/ปี

	เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.50

เงินให้กู้สามัญ
			-	บุคคลค�้าประกัน
			-	โครงการประกันภัยผู้ค�้าประกัน
			-	เพื่อช่วยเหลือผู้เกษียณ

6.50
6.25
6.50

	เงินกู้พิเศษ
			-	อสังหาริมทรัพย์ค�้าประกัน
			-	ทุนเรือนหุ้นค�้าประกัน
			-	เงินฝากค�้าประกัน

6.25
6.25
6.25

	เงินกู้พิเศษเพื่อบ้านหลังแรก 5.58

	เงินกู้กองทุนเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก 2.00

	เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 5.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ประเภทต่างๆ

วันที่	1	พฤษภาคม	พ.ศ.	2562	–	21	กรกฎาคม	พ.ศ.	2562	สมาชิก
ต้องฝากไว้จนถึงวันที่	 30	 เมษายน	 2564	 หากถอนก่อนสิ้นสุด
โครงการ	 สหกรณ์จะค�านวณดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบ้ียเงินฝาก
ออมทรัพย์ที่สหกรณ์ประกาศใช้	 ณ	 ขณะนั้น	 และผู้ฝากจะต้องคืน
ดอกเบี้ยส่วนที่รับเกินให้แก่สหกรณ์
 9. เงนิฝากออมทรพัย์มัน่คง 9 รุน่ 9-3 (25) อตัราดอกเบีย้ 
ร้อยละ 3.50 ต่อปี จ่ายดอกเบีย้เป็นรายวนัตามยอดเงนิฝากคงเหลอื 
และน�าดอกเบ้ียเข้าบญัชขีองผูฝ้าก ในวนัที ่25 กนัยายน พ.ศ. 2562, 
25 มีนาคม พ.ศ. 2563, 25 กันยายน พ.ศ. 2563, 25 มีนาคม 
พ.ศ. 2564
 เปิดบัญชีครั้งแรก 10,000,001 บาท ขึ้นไป โครงการนี้
เปิดรับฝากวันที่	1	พฤษภาคม	พ.ศ.	2562	ถึงวันที่	21	กรกฎาคม	
พ.ศ.	2562	สมาชิกต้องฝากไว้จนถึงวันที่	30	เมษายน	2564	หาก
ถอนก่อนสิ้นสุดโครงการ	 สหกรณ์จะค�านวณดอกเบี้ยให้ในอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่สหกรณ์ประกาศใช้	ณ	ขณะนั้น	 และ
ผู้ฝากจะต้องคืนดอกเบี้ยส่วนที่รับเกินให้แก่สหกรณ์
 10. เงนิฝากออมทรพัย์เพือ่ฉลอง 44 ปี รุน่ 5 (36), (40) 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.15 ต่อปี
 เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 100,000 บาท โครงการ
นี้เปิดรับฝากวันที่	1	–	30	มิถุนายน	2562	สมาชิกต้องฝากไว้จนถึง
วันที่	31	พฤษภาคม	2563	หากถอนก่อนสิ้นสุดโครงการ	สหกรณ์
จะค�านวณดอกเบีย้ให้ในอตัราดอกเบีย้เงนิฝากออมทรพัย์ทีส่หกรณ์
ประกาศใช้	ณ	ขณะนั้น	และผู้ฝากจะต้องคืนดอกเบี้ยส่วนที่รับเกิน
ให้แก่สหกรณ์
 11. เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 44 ปี รุ่น 4 - 1 (44) 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.15 ต่อปี

 เปิดบญัชคีรัง้แรกไม่น้อยกว่า 100,000 บาท และไม่เกนิ 
5,000,000 บาท	 โครงการนี้เปิดรับฝากวันที่	 1	 พฤษภาคม	พ.ศ.	
2562	–	30	มิถุนายน	พ.ศ.	2562	สมาชิกต้องฝากไว้จนถึงวันที่	30	
เมษายน	 2563	 หากถอนก่อนสิ้นสุดโครงการ	 สหกรณ์จะค�านวณ
ดอกเบ้ียให้ในอตัราดอกเบ้ียเงนิฝากออมทรัพย์ทีส่หกรณ์ประกาศใช้	
ณ	ขณะนัน้	และผูฝ้ากจะต้องคนืดอกเบ้ียส่วนทีร่บัเกนิให้แก่สหกรณ์
 12. เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 44 ปี รุ่น 4 - 2 (45) 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.20 ต่อปี
 เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า 5,000,001 บาท และไม่
เกิน 10,000,000 บาท	โครงการนี้เปิดรับฝากวันที่	1	พฤษภาคม	
พ.ศ.	2562	–	30	มิถุนายน	พ.ศ.	2562	สมาชิกต้องฝากไว้จนถึงวันที่	
30	เมษายน	2563	หากถอนก่อนสิน้สดุโครงการ	สหกรณ์จะค�านวณ
ดอกเบ้ียให้ในอตัราดอกเบ้ียเงนิฝากออมทรัพย์ทีส่หกรณ์ประกาศใช้	
ณ	ขณะนัน้	และผูฝ้ากจะต้องคนืดอกเบ้ียส่วนทีร่บัเกนิให้แก่สหกรณ์
 13. เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 44 ปี รุ่น 4 - 3 (46) 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี
 เปิดบัญชีครั้งแรก 10,000,001 บาท ขึ้นไป โครงการนี้
เปิดรบัฝากวนัที	่1	พฤษภาคม	พ.ศ.	2562	ถงึวนัที	่30	มถินุายน	พ.ศ.	
2562	สมาชกิต้องฝากไว้จนถงึวนัที	่30	เมษายน	2563	หากถอนก่อน
สิ้นสุดโครงการ	สหกรณ์จะค�านวณดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากออมทรัพย์ที่สหกรณ์ประกาศใช้	ณ	ขณะนั้น	และผู้ฝากจะต้อง
คืนดอกเบี้ยส่วนที่รับเกินให้แก่สหกรณ์

หมายเหตุ : เงนิฝากออมทรพัย์ทกุประเภท ดอกเบีย้ทีส่มาชกิได้รบั 
ไม่ต้องเสยีภาษีเงนิได้ เงินฝากประจ�า ดอกเบีย้ทีไ่ด้รบัต้องค�านวณ
หักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด
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	 ดิฉัน	 นางสาวปาริชาติ อินต๊ะสาร	 ปฏิบัติงาน 
อยู ่ที่ ธนาคารเลือดคณะแพทยศาสตร ์วชิ รพยาบาล	
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	เป็นสมาชิกสหกรณ์มา	17	ปี 
เลขทะเบียนสมาชิก	008888
	 เดิมดิฉันไม ่ได ้สนใจเรื่องการเป ็นสมาชิกของ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จ�ากัด	เลย	แต่เมื่อได้ฟัง
จากพ่ี	 ๆ	 ที่หน่วยงานพูดถึงข้อดี	 และสวัสดิการที่สมาชิก
จะได้รับ	 ท�าให้ดิฉันเกิดความสนใจ	 และศึกษาเร่ืองของ
สหกรณ์มากข้ึน	ซึ่งเมื่อได้ข้อมูลท่ีถูกต้องแล้ว	ท�าให้ดิฉัน
ตัดสินใจสมัครเข ้าเป ็นสมาชิกของสหกรณ  ์
ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จ�ากัด	ทันที	
	 ประโยชน์ท่ีดิฉันได้รับจากการเป็น
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จ�ากัด	
มีดังนี้
	 1.	การออมเงินสะสมเป็นรายเดือน 
ไปเร่ือย	 ๆ	 เพราะเป็นการหัก	 ณ	 ที่จ่ายจาก
เงินเดือน	ท�าให้ดิฉันไม่รู้สึกว่าเงินหายไปไหน
	 2.	ในอนาคตข ้างหน ้าหากดิฉันมี
ความจ�าเป็นต้องใช้เงิน	 ดิฉันก็สามารถกู ้เงิน 
กับสหกรณ์ได ้	 โดยเสียดอกเบี้ยในอัตราท่ี
เหมาะสม	 และปลายปียังมีเงินเฉลี่ยคืนจาก
ดอกเบี้ยที่เสียไป
	 3.	เงินที่ดิฉันสะสมเป็นเงินค่าหุ้นนั้น	
ดิฉันจะได้รับเงินปันผลในอัตราดอกเบี้ยที่สูง
กว่าเงินฝากท่ัวไป

นางสาวปาริชาติ  อินต๊ะสาร
เลขทะเบียนสมาชิก	008888

พราวแสง
ดาว

	 4.	ดิฉันได้รับเงินสวัสดิการ	 การช่วยเหลือทุน 
การศึกษาของบุตรมาโดยตลอดทุกปี	 และจะได้รับจนบุตร
เรียนถึงระดับปริญญาตรี	ซึ่งเงินจ�านวนนี้ดิฉันได้น�ามาแบ่งเบา 
ภาระเรื่องการเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมได้อย่างดีมาก
	 5.	เมื่อดิฉันมีเงินเหลือจากค่าใช้จ ่ายรายเดือน	
ดิฉันได ้น�าเงินมาฝากในบัญชีเ งินฝากออมทรัพย ์ของ 
สหกรณ์ฯ	 ท�าให ้ดิฉันได ้รับดอกเบี้ยเ งินฝากมากกว ่า 
การน�าเงินไปฝากที่ธนาคารภายนอก	 ซึ่งสหกรณ์ฯ	 ก็ได้
จัดให้มีเงินออมหลายประเภท	แล้วแต่ก�าลังทรัพย์ของเรา	 
ดิฉันถือว่าเป็นส่ิงที่ดีมาก	และดิฉันหวังว่าสักวันหนึ่งดิฉันจะ
มีเงินฝากออมทรัพย์ในโครงการต่าง	ๆ 	ทุกประเภท	เหมือนท่ี 
เพื่อน	ๆ	สมาชิกคนอื่นมี
	 จากเหตุผลดังกล่าวท�าให้ดิฉันมีความไว้วางใจ 
ในการลงทุนทั้งเงินฝาก	และเงินกู้จากสหกรณ์ออมทรัพย์
วชิรพยาบาล	 จ�ากัด	 และดิฉันขอเชิญชวนพี่	 ๆ	 น้อง	 ๆ	 
ท่ียั งไม ่ ได ้สมัครเป ็นสมาชิกของสหกรณ ์ออมทรัพย  ์
วชิรพยาบาล	จ�ากัด	ให้มาเป็นสมาชิก	เพราะสมาชิกจะได้
รับส่ิงดี	ๆ	จากสหกรณ์มากกว่าที่คิด
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คณะผู้จัดท�ำ - คณะกรรมกำรศึกษำอบรมและกำรประชำสัมพันธ์

โทร : 02-241-8111 Fax: 02-241-3451  Website: www.vajiracoop.com

ID LINE @vajiracoop
สมาชิกสามารถรับข่าวสารสหกรณ์ผ่าน ID LINE ได้ที่นี่

กรุณาส่ง

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์

1. เร่ือง การรับฝากเงินโครงการเงินฝากออมทรัพย์รักษ์การออม (07) (ระยะเวลา 3 ปี)
	 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	 จ�ากัด	 ที่ประสงค์จะเปิดบัญชีโครงการ 
เงินฝากออมทรัพย์รักษ์	การออม	(07)	สามารถมาเปิดบัญชีที่ส�านักงานสหกรณ์	ระหว่างวันที่ 
1	เมษายน	พ.ศ.	2561	ถึงวันที่	31	พฤษภาคม	พ.ศ.	2562	จ�านวน	100.00	–	5,000.00	บาท 
อัตราดอกเบ้ีย	3.75	ต่อปี	โดยการหักเก็บจากเงินเดือน	ณ	ที่จ่าย	ทุก	ๆ 	เดือน	ตามเงื่อนไข
ท่ีได้ก�าหนดไว้ในใบเปิดบัญชี	และดอกเบี้ยที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษีเงินได้

2. เร่ือง การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
	 สหกรณ์ออมทรัพย ์วชิรพยาบาล	 จ�ากัด	 ก�าหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่ 
บุตรสมาชิก	 ปีบัญชี	 2562	 ในวันเสาร์ที่	 22	 มิถุนายน	 2562	 ณ	 ห้องประชุม	 ชั้น	 6	 
อาคารเพชรรัตน์	 โดยก�าหนดย่ืนค�าขอรับทุนและตรวจสอบเอกสาร	 ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที	่ 
2	พฤษภาคม	2562	ถึงวันศุกร์ที่	 31	พฤษภาคม	2562	 ต้ังแต่เวลา	08.30	–	15.00	น.	 
เว้นวันหยุดราชการ	วันหยุดนักขัตฤกษ์	และวันหยุดพิเศษ	ตามมติของ	ครม.
	 สมาชิกท่ีมีสิทธิยื่นขอรับทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา	ต้องมีเงินได้รายเดือนไม่เกิน	
19,500.00	บาท	(หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

สวัสดีค่ะ

ข่ า ว
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