
จดหมายข่าว

ปีที่ 13 ฉบับที่ 85 ประจำ�เดือน กุมภ�พันธ์ – มีน�คม 2558
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพย�บ�ล จำ�กัดสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด

คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ร่วมวางพวงมาลาในวันสหกรณ์แห่งชาติ  
ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558

การสัมมนาและทัศนศึกษาต่างประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 3 – 7 มีนาคม 2558
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บรรณาธิการ แถลง

สหกรณ์มีทุนดำาเนินการ  12,088,616,648.35    บาท

แหล่งที่มาของทุน

ทุนเรือนหุ้น 2,636,488,750.00 บาท

ทุนสำารอง  532,740,749.18 บาท

ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่นๆ  162,997,871.24 บาท

เงินรับฝากจากสมาชิก 5,309,139,778.81 บาท

เงินกู้ยืม 3,166,750,000.00 บาท

หนี้สินอื่น  27,329,958.90 บาท

กำาไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น  88,708,445.33  บาท 

กำาไรสะสม 164,461,094.89 บาท

แหล่งที่ใช้ไปของทุน

เงินให้สมาชิกกู้  1,664,760,831.85 บาท

เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 6,383,136,874.00 บาท

เงินลงทุนในตราสาร 3,915,569,283.94 บาท

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 39,976,056.44 บาท

สินทรัพย์อื่น  85,173,602.12 บาท

ฐ�นะก�รเงิน ณ วันที่ 31 มีน�คม 2558

สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิกทุกท่าน

 สวัสดีค่ะ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด ทุกท่าน การสัมมนา
สมาชิก ณ ประเทศญี่ปุ่น ช่วงวันที่ 3-7 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมานั้น สมาชิกที่เข้าร่วม
สัมมนาต่างก็ได้รับประสบการณ์ ความรู้ และ ความสุขกันอย่างถ้วนหน้า และในโอกาส
ที่สหกรณ์ของเราจะมีอายุครบ 40 ปี ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 นั้น คณะกรรมการ
ดำาเนินการชุดที่ 42 ได้มีมติให้จัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การทำาบุญตามประเพณี การ
มอบของที่ระลึกให้กับสมาชิกทุกท่าน การให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการทำากิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม ได้แก่ กิจกรรมปลูกป่าชายเลน  ที่ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี นอกจากนี้ จะนำาสมาชิกเยี่ยมชมเรือหลวง จักรีนฤเบศร ในวันที่ 20 มิถุนายน 
2558 ซึ่งจะเปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าเร็วๆนี้

 สหกรณ์เปิดการรับเงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 2 รุ่น 2 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
3.80 ต่อปี เริ่ม 26 มีนาคม 2558 ถึง 17 เมษายน 2558 นอกจากนี้ ได้มีมติปรับ
อัตราดอกเบี้ยโครงการเงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 5 จากร้อยละ 3.75 เป็นร้อยละ 3.80 
ต่อปี มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 11 มีนาคม 2558 เป็นต้นไปค่ะ

นางพัณณ์นิษฐา  คำาประเสริฐ



สารจากประธาน
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สวัสดีปีใหม่ครับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล

สวัสดีครับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด ทุก ๆ ท่าน ช่วง

นี้ข่าวของสหกรณ์เครดิตยูเน่ียนคลองจั่น จำากัด กำาลังร้อนแรง จึงอยากจะแจ้ง

ให้สมาชิกทุกท่านทราบอีกครั้งว่าสหกรณ์ของเราไม่ได้ทำาธุรกรรมใด ๆ กับ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำากัด ขอให้สมาชิกทุก ๆ ท่านสบายใจได้

 เมื่อต้นเดือนมีนาคม สหกรณ์ฯ ได้พาสมาชิกไปทัศนศึกษา ณ กรุง

โตเกียว ประเทศญ่ีปุ่น ได้รับความหนาวเย็น ความรู้ความสนุกสนานกันถ้วนหน้า 

หวังว่าโอกาสต่อไปขอเชิญสมาชิกที่ยังไม่เคยมาร่วมทัศนศึกษากับสหกรณ์ฯ  

มาเข้าร่วมนะครับ และในครั้งต่อไปสหกรณ์จะไปทัศนศึกษากันที่จังหวัดภูเก็ต 

ขอเรียนเชิญสมาชิกทุก ๆ ท่านด้วย

 สหกรณ์ฯ ของเราจัดทัศนศึกษาปีละ 2 ครั้ง ในประเทศ 1 ครั้ง และต่างประเทศ 1 ครั้ง การที่สมาชิกจะให้รางวัลแก่ตัวเองโดย

การไปทัศนศึกษานั้น สมาชิกต้องเตรียมตัวโดยการออมเงิน สหกรณ์มีเงินฝาก “เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต” อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.30 

โดยตัดเงินจากเงินเดือนทุกเดือนเข้าบัญชีนี้ สมาชิกตั้งใจออมเงินเลย เช่นปีหน้าจะไปทัศนศึกษาต่างประเทศกับสหกรณ์ เริ่มออมวันนี้เลย 

3,000.00 บาท (สามพันบาทถ้วน) ครบปีสมาชิกจะมี 36,000.00 บาท (สามหมื่นหกพันบาทถ้วน) รวมดอกเบี้ย 99.02 บาท บัญชีให้ถอนได้

ปีละ 3 ครั้ง ออมเลยครับ แล้วปีหน้าไปทัศนศึกษากัน

สมาชิกท่ีต้องการโอนเงินให้สหกรณ์เพ่ือชำาระหน้ีหรือฝากเงิน
ให้โอนเงินเข้าบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด”

ลำาดับ 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
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อีกหน่ึงความสุขสันต์ที่ทางสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล

จำ ากัด  ซึ่ งมอบให้แก่สมาชิกนั่ นก็คื อการจัดสัมมนา 

ทัศนศึกษาภายนอกองค์กรทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดั่ง

ที่ผ่านมาได้ชื่นชมกับความหนาว ภูเขาไฟ ล่องเรือ อีกทั้งได้ช้อป

ปิ้งกันอย่างสนุกสุขสันต์ นั่นก็คือการได้บินไปกับการบินไทย 

เดินทางไปยังประเทศญ่ีปุ่น ซึ่ งกระแสตอบรับของสมาชิก

ต้องการท่ีจะเดินทางไปสัมมนาและทัศนศึกษา ณ จังหวัด

ภูเก็ต ดังนั้นจึงเป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการศึกษาอบรมและ

ประชาสัมพันธ์ ชุดท่ี 42 ตอบสนองสมาชิกด้วยการจัดล่องเรือชม 

โชว์พังงา ภูเก็ต ในวันที่ 6-7 มิถุนายน 2558

ในการนี้เราขอนำาเสนอรายการท่องเที่ยวด้วยการนำาพาส

มาชิกเหินฟ้ากับสายการบินไทยสู่จังหวัดภูเก็ตซึ่งใช้เวลาในการ

เดินทางเพียง 1 ชั่วโมง 20 นาที เมื่อถึงสนามบินนานาชาติจังหวัด

ภูเก็ตจะนำาท่านสู่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เที่ยวชมเกาะปันหยี 

ชุมชนชาวไทยมุสลิมที่สร้างบ้านอยู่ในทะเลและบริเวณป่าชายเลน 

ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประมง จำาหน่ายอาหารทะเลและ

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทะเลจึงเรียกชื่อเรียกกันว่าตลาดกลางน้ำา

เกาะปันหยี ซึ่งจำาหน่ายของที่ระลึก เช่นผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอย 

สร้อย แหวน กำาไลจากหอยมุก น้ำาพริกกุ้งเสียบ ต่อจากนี้ก็เป็นการ

ล่องเรือชมธรรมชาติ ชมเขาหมาจู เขานมสาว เขาช้าง ลอดถ้ำาทะเล

ที่ถ้ำาลอด ชมความงามของเขาพิงกัน เขาตะปู เมื่อได้เวลาอันควร

เดินทางกลับสู่จังหวัดภูเก็ต รับประทานอาหารค่ำา ชมการแสดง

ภูเก็ตแฟนตาซีซึ่งสมาชิกจะตื่นตาตื่นใจกับการแสดงอันอลังการ 

เมื่อเพลิดเพลินเหน็ดเหนื่อยจากกิจกรรมต่างๆก็นำาท่านไปสู่ที่พัก 

Centara Karon Hotel ห้องพักสวย บรรยากาศเยี่ยม อาหารอร่อย

วันรุ่งข้ึนหลังรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม นำาสมาชิก

ไปนมัสการหลวงพ่อแช่ม วัดฉลอง

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล
ล่องเรือชมโชว์พังงา ภูเก็ต

(วัดไชยธาราราม) วัดคู่บ้านคู่เมืองภูเก็ต และเป็นที่ตั้ง

ของพระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมีประกาศ ซึ่งประดิษฐาน

พระบรมสารีริกธาตุจากประเทศศรีลังกา จากนั้นนำาท่านนมัสการ

พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรีหรือพระใหญ่ภูเก็ต ซึ่งเป็นพระพุทธ

รูปปางมารวิชัยสูง 45 เมตร ประดับผิวองค์พระด้วยหินอ่อนหยก

ขาวจากพม่า ต่อจากนั้นนำาท่านเดินทางสู่แหลมพรหมเทพ สถานที่

ท่องเที่ยวช่ือดังของภูเก็ต ชมวิวของท้องทะเลสีเขียวมรกต และรับ

ประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารในเมืองภูเก็ตและนำาชมย่าน

ตึกเก่าเมืองภูเก็ต ซึ่งสร้างเมื่อเกือบหนึ่งร้อยปีมาแล้ว จากนั้นนำา

คณะเดินทางสู่วัดพระทอง อำาเภอถลาง นมัสการพระผุด พระพุทธ

รูปที่ผุดข้ึนจากพื้นดินเพียงครึ่งองค์ และชมพิพิธภัณฑ์สถานวัด

พระทองซึ่งเก็บวัตถุโบราณต่างๆ จากนั้นนำาสมาชิกซื้อของฝากท้อง

ถ่ินจังหวัดภูเก็ต และกลับสู่สนามบินนานาชาติจังหวัดภูเก็ตเดิน

ทางกลับกรุงเทพมหานคร อันเต็มอิ่มด้วยความสดใสและความ

ประทับใจในการสัมมนาจังหวัดภูเก็ตครั้งนี้มิรู้ลืม
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สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด

ก่อนอื่นต้องขอแนะนำาตัวเองสักหน่อยนะครับ ผมชื่อนายจำานงค์ ศรีแจ่ม กรรมการและ

เลขานุการ ของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด ชุดที่ 42 นับว่าเป็นกรรมการและเลขานุการ ที่เป็น

ผู้ชายคนแรกในรอบ 40 ปี ของการก่อต้ังสหกรณ์ฯ มาเลยนะครับ  นอกจากนี้แล้วยังเป็นกรรมการและ

เลขานุการ ที่ไม่ได้เป็นพยาบาลอีกด้วยนะครับ  ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจใน

ฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการสวัสดิการในปีนี้ ได้มีการเปลี่ยนระเบียบว่าด้วย

การให้ทุนการศึกษา กล่าวคือในปีนี้สมาชิกที่มีเงินได้ไม่เกิน 16,500.00 บาท (หนึ่งหมื่นหก

พันห้าร้อยบาทถ้วน) สามารถใช้สิทธิ์ในการขอรับทุนได้ตามเกณฑ์ที่สหกรณ์ฯ กำาหนด แต่เดิมนั้นจะกำาหนดไว้ว่ามีเงินได้รายเดือนไม่เกิน 

15,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรกำาหนดให้เพิ่มขึ้นอีก 10% เพราะปัจจุบันภาระ

ค่าใช้จ่ายของสมาชิกก็สูงขึ้น ค่าครองชีพก็สูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งอัตราเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างก็ปรับขึ้นอีกทำาให้เกณฑ์ในการ

กำาหนดการให้ทุนการศึกษาไม่สอดคล้องกัน คณะกรรมการสหกรณ์ได้แก้ไขระเบียบเช่นนี้ทำาให้สมาชิกบางส่วนได้รับประโยชน์ในการขอ

ทุนการศึกษาให้บุตรเพิ่มมากขึ้นอีกจำานวนหนึ่ง มีผลทำาให้สมาชิกแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาของบุตรสมาชิก และมีคุณภาพชีวิต

ที่ดีขึ้นได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียว

สำาหรับวันที่จะเปิดใบคำาขอรับทุนการศึกษาในปี 2558 นี้ ขอให้สมาชิกติดตามจากจดหมายข่าวของสหกรณ์ในฉบับต่อ ๆ ไป  

ซึ่งคณะกรรมการจะได้ประกาศให้ทราบล่วงหน้าเพื่อให้สมาชิกมีเวลาเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนต่อไป

108 ปัญหา108 ปัญหา108 ปัญหา
108 ปัญหา

 ทำาไมสมาชิกที่กู้เมื่อหัก ณ ที่จ่าย แล้วจะต้องมีเงินเหลือไม่ตำ่ากว่าร้อยละยี่สิบของเงิน

ได้รายเดือน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 2,500.00 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ???

 จากผลการสำารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนของสำานักงานสถิติ

แห่งชาติ พบว่า รายจ่ายเพื่อการบริโภคของครัวเรือน (Consumption Expenditures)  

ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นค่าใช้

จ ่ายท่ีจำาเป็นต่อการครองชีพ ซึ่งต ้องซื้อหรือจ ่าย 

ด้วยเงิน

 เม่ือสหกรณ์คิดค่าเฉล่ียจากกลุ่มควินไทล์ที่ 1 

และกลุ่มควินไทล์ที่ 2 (1,985 + 3,144 / 2 = 2,564.50) 

ดังน้ันจึงเป็นข้อมูลและเหตุผลที่ทำาให้สหกรณ์กำาหนด

ให้สมาชิกต้องมีเงินเหลือไม่ตำ่ากว่าร้อยละยี่สิบของ

เงินได้รายเดือน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 2,500.00 บาท  

(สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

นางอรกัญญา  ตุลวรรธนะ

ผู้จัดการ
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ดาว (พราวแสง) สหกรณ์

สำาหรับสิ่งดีดีในชีวิตของมนุษย์เราที่

เกิดขึ้นมาในสังคมนั้นมีมากมาย 

หลายชีวิต  หลายครอบครั วที่ ได้ ร่ วมกัน

สร้างสรรค์ส่วนประกอบของชีวิตให้มีความสุข

และสมหวังในสิ่งต่างๆขึ้นมาได้ด้วยเกิดจาก

ความอุตสาหะ ร่วมจรรโลงชีวิตของครอบครัว

ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไป ดั่งเช่นครอบครัวของ

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาลจำากัด 

ครอบครัวหนึ่งที่ได้สามารถนำานาวาให้ข้ึนฝ่ัง

อย่างสำาเร็จและปลอดภัย เป็นที่น่าภูมิใจของ

เราชาวสหกรณ์นั่นก็คือครอบครัว “สีพลไกร”

เรามารู้จักกับครอบครัวนี้ซึ่งจะต้อง

ประกอบไปด้วยพ่อและแม่ น่ันก็คือนายสมจิตและนางปราณี สีพลไกร สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เลขที่ 001420 และ 002022 

ซึ่งได้ปฏิบัติงานในวชิรพยาบาลของเราทั้งสองคน แม้นว่าเขาทั้งสองจะเริ่มปฏิบัติงานด้วยตำาแหน่งเจ้าหน้าที่คนงานแต่ด้วย

ตำาแหน่งนี้สามารถร่วมกันช่วยเล้ียงดูบุตรธิดาท่ีเกิดข้ึนลืมตาดูโลกได้ถึง 3 คน ช่วยกันเก็บเล็กผสมน้อยและประกอบกับการที่ได้

เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถกู้เงินและรับสวัสดิการด้านการศึกษาบุตรเข้ามาจุนเจือและส่งเสียค่าใช้จ่ายในครอบครัว ค่าเล่า

เรียนบุตร รวมถึงก่อร่างสร้างที่อยู่อาศัยให้กับลูกๆ แม้ตนเองจะต้องเหน็ดเหนื่อย เก็บหอมรอมริบ เก็บเล็กผสมน้อยจนสามารถก่อ

ร่างสร้างตัวขึ้นมาได้ทัดเทียมกับชาววชิรพยาบาลอย่างสง่าผ่าเผย

จากความเป็นช้างเท้าหน้าและช้างเท้าหลังที่ช่วยกันผลักดันให้ครอบครัวสีพลไกร พร้อมทั้งบุตรธิดาได้สำาเร็จการศึกษา

และภาคภูมิใจกับบุตรชายคนโตที่สามารถเรียนจบปริญญาตรีที่สถาบันราชภัฎวลัยลงกรณ์และกำาลังศึกษาต่อปริญญาโทที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บุตรชายคนที่สองจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาและ

เป็นพนักงานของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช และบุตรสาวคนสุดท้องกำาลังศึกษามหาวิทยาลัย

รังสิต สาขากายภาพบำาบัดชั้นปีที่ 4 เห็นไหมคะว่าถึงแม้คนเราจะประกอบอาชีพการงานในตำาแหน่งใด ฐานะใด เมื่อความที่จะ

ให้เห็นครอบครัวบุตรธิดามีความสุขมีทรัพย์ที่จะใช้ได้ไม่หมด มีใช้ตราบนานเท่านานติดตัวไปจนตาย นั่นก็คือทรัพย์สินทางวิชา

ความรู้ที่สามารถติดตัวลูกไปใช้ต่อยอดให้แก่ชีวิตได้ตลอดไป

แม้จะเหน็ดเหนื่อยอย่างไรกับชีวิต แต่ดาวพราวแสงคู่น้ีกับ“ครอบครัวสีพลไกร”ยังความชื่นใจกับความสำาเร็จของลูกๆ

แต่ละคน อันจะนำาไปซึ่งสังคมที่ดีของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล และเราขอเป็นส่วนสนับสนุนชีวิตและเป็นกำาลังใจให้กับ

สมาชิกทุกท่านๆค่ะ

รัสวดี บุษยะจารุ

กรรมการศึกษาอบรม
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วินัยทางการเงิน...หนทางสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

กับสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ช่วยท่านได้
 ในชีวิตคนเดินดินกินข้าวแกงอย่างเราชาวผู้มีรายได้ประจำา

หรือมนุษย์เงินเดือนอย่างพวกเราท้ังหลายจำาเป็นที่จะต้องเรียนรู้การ

บริหารการเงินของตนเองให้ประสบความสำาเร็จควบคุมดูแลตนเองให้มี

เงินเหลือเก็บหรือเงินเก็บ ความลับของการออมนั้นเริ่มต้นด้วยหลักการ

พื้นฐานของการสร้างวินัยทางการเงินคือ ใช้ให้น้อยกว่าที่หาได้ ผลลัพธ์

คือการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาตนเองเพื่อให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

ขึ้น ปรับปรุงการดำาเนินชีวิตให้สอดคล้องเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่

จะเกิดขึ้นในอนาคตดั่งโคลงกลอนสอนใจของท่านสุนทรภู่ที่ว่า “มีสลึง

พึงบรรจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ มีน้อยใช้น้อยค่อย

บรรจง อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน”  

 แต่ก่อนเป็นเด็กเก็บเงินใส่กระปุก พอเต็มก็เอาไปฝากออมสิน

ซึ่งจะมีของล่อตาล่อใจแจกจ่ายจากธนาคารเป็นกระปุกออมสิน แต่

เมื่อเติบใหญ่เก็บเงินผ่านธนาคาร แล้วแต่ว่าจะฝากเป็นฝากออม

ทรัพย์หรือฝากประจำา ดอกเบี้ยที่ได้ก็จะต่างกันและขึ้นลงตามสภาวะ

เศรษฐกิจ และเชื่อเหลือเกินว่าหากเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรหน่วยงาน

หรือพนักงานบริษัทก็จะคุ้นเคยกับสหกรณ์ออมทรัพย์มากกว่าคนทั่วไป

เพราะเป็นช่องทางให้มนุษย์เงินเดือนได้ออมเงิน ดอกเบี้ยในการออม

กับสหกรณ์อาจได้ 2-7% โดยปกติสหกรณ์จะหักเงินออมของสมาชิกผ่านบัญชีเงินเดือน ไม่ว่าจะเป็นการออมเงินด้วยการ

ฝากหรือเป็นทุนเรือนหุ้นก็ถือว่าเป็นช่องทางของการออมที่มีความเสี่ยงตำ่าและผลตอบแทนดีกว่าการฝากเงินกับธนาคาร 

เนื่องจากไม่ต้องเสียภาษีของดอกเบี้ยเงินออมและเงินปันผล

 นอกจากนี้สหกรณ์ยังช่วยส่งเสริมให้สมาชิกสงวนส่วนของรายได้ของตนไว้ในทางที่มั่นคงและรับผลประโยชน์

ตามสมควร นั่นก็คือเงินปันผลประจำาปี ที่สำาคัญจัดให้มีเงินก็สำาหรับสมาชิกตามข้อกำาหนดอันสมควรตามระเบียบของ

สหกรณ์เพื่อการเคหะที่อยู่อาศัย เพื่อการศึกษาบุตร รวมถึงให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและ

ครอบครัว จะเห็นได้ว่าคุณภาพชีวิตที่ดี การมีบ้านและที่ดิน การศึกษาที่ดีของบุตรโดยผ่านการออมเงินนั้นสามารถทำาได้

โดยการที่เรามีความเพียงพอและทำาหน้าที่ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ในฐานะที่เป็นผู้ให้และผู้คำ้าประกันอย่างซ่ือสัตย์

สุจริต ก็จะได้ดอกผลที่ดีทั้งเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนแก่ผู้ให้ โดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากที่สมาชิกได้เปิดบัญชีไว้และ

ดอกผลจากการออมทรัพย์ประเภทต่างๆ เห็นไหมล่ะว่ามีแต่ได้กับได้กับการออมอย่างมีคุณภาพ

นายบุญลาภ บุญอมร เลขสมาชิก 002221



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

ประกาศ
เรื่อง การจัดกิจกรรมสหกรณ์ครบรอบ 40 ปี

เนื่องในโอกาสที่ปีนี้สหกรณ์ฯ มีอายุครบ 40 ปี สหกรณ์ฯ 

จึงกำาหนดจัดกิจกรรมครบรอบ 40 ปี ซึ่งเป็น

การปลูกป่าชายเลน ณ อ่าวทุ่งโปรง กองพันลาดตระเวน 

ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (กิจกรรมจิตอาสา) 

ไปเช้า - เย็นกลับ ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558  

ผู้สนใจสามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

02-2418111 กด 0


