
จดหมายข่าว

ปีที่ 13 ฉบับที่ 84 ประจำ�เดือน ธันว�คม 2557 – มกร�คม 2558
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพย�บ�ล จำ�กัดสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด มอบของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2558 แก่ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

การอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกใน ก.ท.ม. ประจ�าปีบัญชี 2558 
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2557ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์
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บรรณาธิการ แถลง

✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿ ✿

สหกรณ์มีทุนด�าเนินการ  11,732,282,086.29    บาท

แหล่งที่มาของทุน

ทุนเรือนหุ้น  2,602,915,820.00 บาท

ทุนสำารอง  532,740,749.18 บาท

ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่นๆ  164,725,808.24 บาท

เงินรับฝากจากสมาชิก  5,091,640,844.98 บาท

เงินกู้ยืม  3,123,650,000.00 บาท

หนี้สินอื่น  45,090,126.58 บาท

กำาไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น  89,032,559.85  บาท 

กำาไรสะสม  82,486,177.46 บาท

แหล่งที่ใช้ไปของทุน

เงินให้สมาชิกกู้  1,639,226,280.80 บาท

เงินให้สหกรณ์อื่นกู้  6,096,368,292.00 บาท

ตั๋วสัญญาใช้เงิน  250,000,000.00 บาท

เงินลงทุนในตราสาร  3,635,833,341.89 บาท

เงินสดและเงินฝากธนาคาร  39,672,392.95 บาท

สินทรัพย์อื่น  71,181,778.65 บาท

ฐ�นะก�รเงิน ณ วันที่ 31 ธันว�คม

สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิกทุกท่าน

 ขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ประมาณเดือนพฤษภาคม 2558 มีการยื่น

ขอรับทุนการศึกษาประเภททุนส่งเสริมการศึกษาและทุนเรียนดี ขอแจ้งให้ท่าน

สมาชิกทุกท่านเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอรับทุนให้พร้อม หากเอกสารที่จะ

นำามายื่นไม่ครบถ้วน ท่านสมาชิกสามารถนำามายื่นได้ก่อนและนำาเอกสาร

ที่ขาดมายื่นเพิ่มเติมได้ในภายหลังแต่ต้องไม่เกินในระยะเวลาที่กำาหนด ทาง

สหกรณ์จะไม่โทรแจ้งนะคะ ถ้าหากเกินกำาหนดถือว่าท่านสมาชิกสละสิทธิ์

 หากมีข้อสงสัยประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์

วชิรพยาบาล จำากัด โทร 02-2418111 หรือ 3532 กด 0
นางพัณณ์นิษฐา  ค�าประเสริฐ



สารจากประธาน
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สวัสดีปีใหม่ครับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลให้

สมาชิกทุก ๆ ท่านจงประสพความสุข ความสำาเร็จตลอดปี 2558 เงินทองไหลมาเทมา นะครับ

พรที่ศักด์ิสิทธ์ิจะสัมฤทธิ์ได้สมาชิกจะต้องเริ่มวางแผนทางการเงิน ผมเช่ือว่าทุกท่านอยาก

จะรำ่ารวยกันทุกคน แต่เราไม่ได้เกิดจากกองเงินกองทอง เราเกิดมาจากศูนย์ ดังนั้น เราต้องเริ่ม

วางแผนก่อน แผนที่สำาคัญคือ วางแผนการใช้จ่าย ซึ่งแน่นอนจะต้องโยงไปถึงรายรับของเรา ดังนั้น 

สมาชิกต้องตัดใจ “ออม” ครับ ตั้งใจเลยว่าจะออมเท่าไรจากรายรับเช่น 1,000 บาท ทุกเดือน  

เงินที่เหลือจะเป็นเงินค่าใช้จ่าย วางแผนใช้จ่ายให้พอ ในปีหน้าสมาชิกจะมีเงินทุน 12,000 บาท  

แล้วละครับ

“เริ่มกันเลยนะครับ”

สมาชิกท่ีต้องการโอนเงินให้สหกรณ์เพ่ือช�าระหน้ีหรือฝากเงิน
ให้โอนเงินเข้าบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด”

ล�าดับ ช่ือธนาคาร เลขท่ีบัญชีออมทรัพย์

1 ธ.กรุงศรีอยุธยา - ราชวัตร 094-1-29372-4

2 ธ.ซีไอเอ็มบีไทย - เทเวศร์ 700-0-37361-9

3 ธ.กรุงไทย - ศรีย่าน 012-1-34476-2

4 ธ.กรุงเทพ - ราชวิถี 131-0-48900-8

5 ธ.ไทยพาณิชย์ - ย่อยสามเสน 073-2-09794-1

6 ธ.ทหารไทย - ศรีย่าน 041-2-29720-2

7 ธ.กสิกรไทย - บางกระบือ 007-2-49792-9

8 ธ.ออมสิน - ศรีย่าน 020066282458

9 ธ.ธนชาติ - อรุณอัมรินทร์ 139-2-20287-6

10 ธ.ธนชาติ - บางลำาพู 072-2-01177-7

ลำ�ดับ ประเภทเงินฝ�ก
อัตร�ดอกเบ้ีย
ร้อยละต่อปีอัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝาก
อัตราดอกเบี้ยประเภทเงินกู้

เงินกู้พิเศษ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี

เงินกู้สามัญ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี

เงินกู้ฉุกเฉิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี

อัตราดอกเบ้ียเงินให้กู้แก่สหกรณ์อ่ืน
มีผลต้ังแต่วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป

เงินกู้ระยะสั้น  (12 เดือน)  5.10

เงินกู้ระยะปานกลาง  (36 เดือน)  5.10

เงินกู้ระยะยาว  (120 เดือน)  5.25

1 เงินฝากออมทรัพย์ 1.50

2 เงินฝากออมทรัพย์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.30

3 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

 - ต้ังแต่ 1,000 – 1,000,000 บาท 2.50

 - ต้ังแต่ 1,000,001 – 5,000,000 บาท 2.75

 - ต้ังแต่ 5,000,001 – 10,000,000 บาท 2.85

 - ต้ังแต่ 10,000,001 ข้ึนไป 3.00

4 เงินฝากประจำา (เสียภาษี 15%) 

 - เงินฝากประจำา 3 เดือน 2.00

 - เงินฝากประจำา 6 เดือน 2.50

 - เงินฝากประจำา 12 เดือน 3.25

 - เงินฝากประจำา 24 เดือน 3.25

 - เงินฝากประจำา 36 เดือน 3.25

ประกาศ ฟรี !! ค่าธรรมเนียมการใช้บริการเอทีเอ็มกรุงไทย Online สมาชิกท่านใดที่ได้เปิดใช้บริการ 

ธุรกรรม ฝาก -ถอน หรือ กู้เงินฉุกเฉิน ผ่านตู้เอทีเอ็ม ธ.กรุงไทย คณะกรรมการอ�านวยการ ชุดที่ 42 ได้มีมติให้  

ฟรีค่าบริการ ในการใช้ธุรกรรมดังกล่าว ถึง 31 มีนาคม 2558 นี้ นะครับ



4 สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำาปี 2549

จากการที่มีสมาชิก ตั้งคำาถามในที่ประชุมใหญ่ ถึงการเปลี่ยนแปลงการแบ่งกลุ่ม 

เลือกกรรมการดำาเนินงานของสหกรณ์ ซึ่งผ่านที่ประชุมใหญ่ ปี 2553 โดยเพิ่มเติมให้สมาชิก 

ใช้สิทธิ์ในการสรรหา เฉพาะในกลุ่มของตนเองเท่านั้น ตามสัดส่วนที่กำาหนดในข้อบังคับ  

หลังจากการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ ได้ทำาการเลือก กรรมการดำาเนินการในปี 2554 และ 

กรรมการที่ถูกเลือกโดยวิธีใหม่เข้ามาบริหารงานสหกรณ์ ในปี 2555-2557 โดยสมาชิกท่านนั้น 

ต้องการให้กลับไปใช้ วิธีเดิมในการเลือกตั้งปี 2553 ซึ่งท่านคิดว่าดีกว่าวิธีใหม่ การจะตัดสินใจ 

ว่าวิธีใดดีกว่าวิธีใด น่าจะมีตัวชี้วัดที่สามารถเปรียบเทียบได้ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ผมจึงขอ 

รวบรวมข้อมูลผลการดำาเนินการของสหกรณ์ ในช่วง ปี 2545-2554 10 ปี เทียบกับ 2555-2557  

3 ปีหลังจากมีการเปล่ียนแปลงข้อบังคับ  การใช้ผลการดำาเนินงานของสหกรณ์น่าจะเป็น

ตัววัดที่มีความใกล้เคียงกับประสิทธิภาพในการดำาเนินงานของกรรมการมากที่สุด ซึ่งเชื่อว่า 

กรรมการที่ถูกเลือกมาอย่างดีน่าที่จะทำาให้การบริหารสหกรณ์ ให้มีผลการดำาเนินงานดีด้วย

เช่นกัน

ขอน�าเสนอข้อมูลผลการด�าเนินงานของสหกรณ์เปรียบเทียบ 
ในช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลง และหลังการเปลี่ยนแปลง

1. การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สหกรณ์ ในแต่ละปี ก่อนการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเฉลี่ยปีละ 9.8% หลังการ

เปลี่ยนแปลงเพิ่มเฉลี่ย ปีละ 17.1% การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ ยิ่งมากยิ่งดี

2. การเพิ่มขึ้นของเงินรับฝาก ก่อนการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเฉลี่ยปีละ 3 % หลังการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเฉลี่ย ปีละ 

18% การเพิ่มขึ้นของเงินรับฝากยิ่งมากยิ่งดี

3. การเพิ่มขึ้นของกำาไร ก่อนการเปล่ียนแปลง เพิ่มเฉลี่ยปีละ 9.6 % หลังการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเฉลี่ย ปีละ 

13.7% การเพิ่มขึ้นของกำาไรยิ่งมากยิ่งดี

4. อัตราการหักทุนสำารองต่อกำาไร ก่อนการเปลี่ยนแปลง อัตราการหักทุนสำารองต่อกำาไร เฉลี่ยปีละ 18 % หลัง

การเปลี่ยนแปลง อัตราการหักทุนสำารองต่อกำาไร ปีละ 24 % ส่งผลให้ทุนสำารองต่อทุนเรือนหุ้นเพิ่มจาก 16.8% เป็น 

20.7% อัตราส่วนยิ่งมากยิ่งดี

5. ค่าใช้จ่ายดำาเนินงานต่อกำาไร ก่อนการเปลี่ยนแปลง เท่ากับ 9.4 % หลังการเปลี่ยนแปลง เท่ากับ 6.9%  

ค่าใช้จ่ายดำาเนินงานต่อกำาไรยิ่งน้อยยิ่งดี

6. อัตราการเพิ่มขึ้นของการปล่อยสินเชื่อให้กับสมาชิก ก่อนการเปลี่ยนแปลง อัตราการเพิ่มขึ้นในแต่ละปี 

เฉลี่ยปีละ 10.6% หลังการเปลี่ยนแปลง เฉลี่ยปีละ 12.4% ยิ่งมากแสดงถึงการปล่อยสินเชื่อให้สมาชิกเพิ่มมากขึ้น

7. อัตราดอกเบี้ยสุทธิท่ีสมาชิกจ่ายหลังจากหักเฉลี่ยคืนแล้ว ปี 2554 จ่าย 5.14% สูงกว่า ให้สหกรณ์อื่นกู ้

ท่ีอัตราดอกเบี้ย 4.55% อยู่ 0.59% ปี 2557 สมาชิกจ่ายที่ 4.91% (ส่วนใหญ่สามัญประกันภัย) ตำ่ากว่าให้สหกรณ์อื่นกู ้

ที่อัตราดอกเบี้ย 5.25% อยู่ 0.34% 

หากคิดในมุมของกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ ที่อยู่ในสหกรณ์ 4 กลุ่มคือ 
1. ตัวสหกรณ์ ปี 2554 ได้รับการปันส่วนเป็นกำาไรสะสมคิดเป็น 2 % ปี 2557 ได้รับเป็น 3.2 % เพิ่ม เป็น 1.2%

2. สมาชิกผู้กู้ ในปี 2557 ได้รับการลดดอกเบี้ย จากปี 2554 ประมาณ 0.84%

3. ผู้ฝากในปี 2557 ได้รับผลตอบแทนจากการฝากเงินมากกว่าปี 2554 อยู่ 0.49%

4. ผู้ถือหุ้น ในปี 2557 ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่าในปี 2554 อยู่ 0.1%

สารจากคณะกรรมการ
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ประกาศ 
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล  จำากัด

ที่  11 / 2558
เรื่อง  โครงการเงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน 22

เพ่ือให้เป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจ  อาศัยอำานาจตามข้อ 12 ของระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด  ว่าด้วยการรับฝากเงินประเภท

เงินฝากออมทรัพย์  ออมทรัพย์พิเศษ  และฝากประจำา พ.ศ. 2552  ท่ีประชุมคณะกรรมการอำานวยการ  ชุดท่ี 42  คร้ังท่ี 7/2558  เม่ือวันศุกร์ท่ี 9 มกราคม 

2558  จึงได้กำาหนดอัตราดอกเบ้ียและเง่ือนไขการรับฝากเงินออมทรัพย์ย่ังยืน 22  ดังน้ี

อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข

3.25  ต่อปี 1. สมาชิกที่เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน 20 ไว้ถ้าไม่มาปิดบัญชีภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 สหกรณ์ 

จะโอนเงินฝากพร้อมดอกเบ้ีย  เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ย่ังยืน 22 โดยอัตโนมัติ  และถือว่าผู้ฝากยอมรับ 

ในเงื่อนไขตามโครงการเงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน 22

2. สมาชิกที่ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน 22 ใหม่จะต้องฝากครั้งแรกไม่น้อยกว่าหนึ่งแสนบาท

3. สหกรณ์จะเปิดรับฝากเงินออมทรัพย์ยั่งยืน 22 ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 และปิดรับฝากเงินในวันที่  

20 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.00 น. รวมทั้งสมาชิกที่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน 20ที่ต้องการจะฝากเงิน 

เพิ่มด้วย

4. สหกรณ์จะคำานวณดอกเบี้ยให้กับสมาชิกในอัตราร้อยละ 3.25 ต่อปี  สำาหรับจำานวนเงินที่ฝากจนถึงวันที่ 31 

พฤษภาคม 2558 โดยคำานวณเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ และนำาดอกเบี้ยเข้าบัญชีของสมาชิกผู้ฝากในเวลา

สิ้นสุดการทำางานของวันที่ 31 พฤษภาคม 2558

5. กรณีสมาชิกถอนเงินในบัญชีดังกล่าวก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.00 น. สหกรณ์จะคำานวณดอกเบี้ย

ให้กับสมาชิกสำาหรับเงินที่ถอนในอัตราเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่สหกรณ์ประกาศใช้ ณ ขณะน้ัน

6. อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวมีผลถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558

7. ดอกเบี้ยที่ได้รับไม่ต้องเสียภาษีเงินได้

อน่ึง  สมาชิกท่ีฝากเงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ย่ังยืน 20 และไม่ประสงค์จะฝากต่อในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ย่ังยืน 22 สหกรณ์จะคำานวณ

ดอกเบ้ียให้ในอัตราร้อยละ 1.50 ต่อปี ต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป

ในกรณีท่ีสมาชิกประสงค์จะเปิดบัญชีหรือฝากเงินเพ่ิมในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ย่ังยืน 22 แต่ไม่สามารถเดินทางมาท่ีสำานักงานสหกรณ์ฯ 

สามารถทำาได้โดยขอใบ Bill Payment จากสหกรณ์แล้วนำาไปย่ืนธนาคารพร้อมกับเงินท่ีต้องการเปิดบัญชีหรือฝากเพ่ิม  และต้องเปิดบัญชีหรือฝากเพ่ิม

ภายในวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2558

การฝากดังกล่าวน้ี สมาชิกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามอัตราท่ีแต่ละธนาคารกำาหนด และต้องนำาใบ Bill Payment ในส่วนของสมาชิกมาติดต่อ

ท่ีสหกรณ์ เพ่ือขอรับสมุดคู่ฝาก หรือปรับสมุดคู่ฝาก ภายในระยะเวลาไม่เกินวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2558

สหกรณ์จะถือว่าเงินฝากดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ย่ังยืน 22 ต้ังแต่วันท่ีสมาชิกนำาเงินเข้าฝากเข้าบัญชีของสหกรณ์ 

                จึงประกาศมาให้ทราบโดยท่ัวกัน  และให้มีผลต้ังแต่วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2558

                                              ประกาศ  ณ  วันท่ี 19 มกราคม 2558
 

(นายแพทย์พจน์  ธีรคุปต์)

ประธานกรรมการ
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ถาม – ตอบ

ดาว (พราวแสง) สหกรณ์

1.  เมื่อเกษียณอายุราชการแล้วจะกู้เงินสหกรณ์ได้อีกหรือไม่
ตอบ  กู้ได้ ดังนี้ค่ะ

 1. กู้หุ้น สมาชิกสามารถกู้ได้ 90% ของหุ้นหรือ

 2. กู้เงินสามัญเพื่อช่วยเหลือผู้เกษียณ  สมาชิกจะกู้ได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของทุนเรือนหุ้น และไม่ต้องชำาระหนี้

รายเดือน แต่จะต้องชำาระเงินต้นและดอกเบี้ยเมื่อสหกรณ์จ่ายเงินปันผลค่ะ

2.  ส่งค่าหุ้นมาแล้วกี่งวด จึงจะกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินได้ และจะกู้ได้เท่าใด
ตอบ สมาชิกส่งค่าหุ ้นมาแล้ว 1 งวด กู้ได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของเงินได้รายเดือนและไม่เกิน 50,000.00 บาท  

(ห้าหมื่นบาทถ้วน) ชำาระได้ภายใน 3 งวด

สวสัดค่ีะ ท่านสมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์วชริพยาบาล จ�ากัด ทกุท่าน ไม่มี

อะไรจะน่าภมูใิจไปกว่าคนเป็นแม่ได้เหน็ความส�าเรจ็ของลกู ดาวพราวแสงฉบบันีเ้ป็น

เรือ่งราวของคณุสนทิ ใบศร ีเลขสมาชกิ 001308 ค่ะ 

เดมิทคีรอบครวัของคณุสนทิมด้ีวยกนั 4 คนคอื คณุสนทิ สาม ีลกูสาวคนโต  

และลกูชายคนเลก็ คณุสนทิและสามช่ีวยกนัท�างานหาเลีย้งชีพพร้อมกบัส่งเสยีลกูทัง้สอง 

ให้เรียนหนังสือ แต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่ออยู่มาวันหนึ่งคุณสนิท 

ต้องกลายมาเป็นคุณแม่เลีย้งเดีย่ว เนือ่งมาจากสามไีด้ถงึแก่กรรมลง คณุสนทิต้องรบั 

ภาระเลีย้งดลูกูทัง้สองซึง่อยูใ่นวยัศกึษาเล่าเรยีนแต่เพยีงล�าพงั คณุสนทิตัง้ใจว่าจะไม่ให้ 

ลูกต้องท�างานพิเศษอะไร คือให้เรียนหนังสือเพียงอย่างเดียว ซ่ึงในตอนนั้นก็ล�าบาก

มาก แต่คณุสนทิกไ็ม่เคยย่อท้อ ในทีส่ดุ ลกูสาวคนโตกท็นเห็นแม่ล�าบากไม่ไหว ดังน้ัน 

เมือ่เรยีนจบชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 จงึขอหยดุการเรยีน และช่วยแม่ท�างานเพือ่ส่งให้น้อง

ได้เรยีน ปัจจบุนัลกูสาวคนโตของคณุสนทิท�างานอยูท่ีฝ่่ายพสัดุ วชิรพยาบาล

คุณสนิทเล่าว่า ลูกชายของคุณสนิทเรียนเก่งตั้งแต่เด็กๆแล้ว จนบัดนี้จบ 

การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ จากราชภัฏพระนคร  

สร้างความภาคภมูใิจให้แก่คณุสนทิเป็นอย่างมาก 

เม่ือถามคุณสนิทว่าในขณะที่ลูกยังเรียนหนังสืออยู่ ถ้ามีปัญหาเรื่องค่าเทอมลูก คุณสนิทท�าอย่างไร? คุณสนิทตอบว่า  

“กย็มืเขาบ้าง กูส้หกรณ์บ้าง ทีจ่รงิทางมหาวทิยาลยัของลกูกม็ใีห้กูเ้รยีน แต่ไม่อยากกู ้เพราะต้องกลบัไปท�างานใช้เขา มากูส้หกรณ์เราดกีว่า  

ถ้าไม่ได้สหกรณ์ ลกูกค็งเรยีนไม่จบ” 

ต้องขอปรบมอืดงัๆให้กบัคณุสนทิ ทีท่�าให้เราเหน็ว่า ไม่มอีะไรทีผู่ห้ญงิตวัคนเดยีวจะท�าไม่ได้ ขอเพยีงแค่เรามคีวามตัง้ใจ และ

ความขยนัขนัแขง็ ความปลาบปลืม้ซึง่น�ามาด้วยความส�าเรจ็ก็อยู่ไม่ไกลค่ะ
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 คำาถามทีส่ำาคญัของคนกำาลังมหีน้ี คอื ได้เงนิก้อนมาควรชำาระหนีด้หีรอืเกบ็เงนิก้อนไว้ดี  

เรื่องนี้ไม่มีคำาตอบตายตัวค่ะ เพราะในชีวิตจริงแต่ละคนก็มีปัจจัยรอบตัวแตกต่างกัน ในมุมมอง 

หนึ่ง ถ้ามีหนี้ก็มีหน้าที่ต้องชำาระคืนเจ้าหนี้ ถ้าปล่อยให้มีหนี้เยอะต่อไปก็จะมีภาระต้องจ่าย

ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น เพราะดอกเบี้ยคิดทุกวันไม่มีวันหยุด 

โจทย์ก็คือ กู้สามัญ 600,000.00 บาท (หกแสนบาทถ้วน) ผ่อนชำาระ 84 งวด

             ทางเลือกที่ 1 ผ่อนไปชิล ๆ เรื่อยไปจนครบ 84 งวด

 เงินต้น (บาท)        ดอกเบี้ย (บาท)

         600,000.00                        148,118.00

งวดที่ เงินต้น (บาท) ดอกเบี้ย (บาท)

1 5,705.00 3,205.00

2 5,947.00 2,963.00

3 5,662.00 3,248.00

“ “ “

“ “ “

20 119,361.00 58,839.00

ทางเลือกที่ 2  ครบ 20 งวด แล้วโปะ

สรุปวิธีการคิด
ต้นคงเหลือ = 600,000.00 – 119,361.00 = 480,639.00  

ดอกเบี้ยคงเหลือ 480,639.00  x  6.50%  = 31,241.53 

รวมจ่ายดอกเบี้ย 58,839.00 + 31,241.53    = 90,080.00

บทสรุปในการเลือกเงื่อนไข
ทางเลือก เงินต้น (บาท) ดอกเบี้ย (บาท) ระยะเวลา (งวด) ประหยัดเงิน (บาท)

ทางเลือกที่ 1 ผ่อนไปชิล ๆ เรื่อยไปจนครบสัญญา 600,000.00 148,118.00 84 0

ทางเลือกที่ 2 ครบ 20 งวด แล้วโปะหมดเลย 600,000.00 90,080.00 20 58,038.00

 นางอรกัญญา ตุลวรรธนะ
ผู้จัดการ

108 ปัญหา108 ปัญหา108 ปัญหา
108 ปัญหา



กรุณาส่ง

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด
โทรศัพท์ 0-2241-8111  โทรสาร 0-2241-3451  
www.vajiracoop.com, email : info@vajiracoop.com

ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำ�กัด   โทร. 0 2903 8257-9

ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์มอบของขวัญปีใหม่ ให้แก่สมาชิกด้วยวงเงินประกันหากเสียชีวิต 

ท่านละ 60,000.00 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

แต่สมาชิกที่อายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ทางบริษัทประกันชีวิตไม่รับประกัน 

ดังนั้นสหกรณ์จึงโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

จ�านวน 159.00 บาท (หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน) 

ซึ่งเท่ากับเบี้ยประกันชีวิต

หมายเหตุ : เงื่อนไขนี้มีผลตั้งแต่

วันที่ 28 ธันวาคม 2557 – 27 ธันวาคม 2558


