
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด ร่วมท�าบุญทอดกฐินสามัคคีมหากุศล 
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดพนมยงค์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

พิธีวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ณ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

การสัมมนาจัดท�าแผนกลยุทธ์ 

ประจ�าปีบัญชี 2558   

เมื่อวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2557  

ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน แอนด์ สปา 

จังหวัดสมุทรสงคราม

จดหมายข่าว

ปีที่ 12 ฉบับที่ 83 ประจำ�เดือน ตุล�คม – พฤศจิก�ยน 2557
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บรรณาธิการ แถลง
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สหกรณ์มีทุนด�าเนินการ 11,495,588,923.96     บาท

แหล่งที่มาของทุน

ทุนเรือนหุ้น 2,591,141,860.00 บาท

ทุนสำารอง 532,740,749.18 บาท

ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่นๆ 165,172,447.24 บาท

เงินรับฝากจากสมาชิก 5,030,870,237.16 บาท

เงินกู้ยืม 2,987,150,000.00 บาท

หนี้สินอื่น 33,684,491.52 บาท

กำาไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 96,586,667.19  บาท 

กำาไรสะสม  58,242,471.67 บาท

แหล่งที่ใช้ไปของทุน

เงินให้สมาชิกกู้ 1,621,127,736.30 บาท

เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 5,958,394,792.00 บาท

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 450,000,000.00 บาท

เงินลงทุนในตราสาร 3,353,647,587.36 บาท

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 41,431,601.83 บาท

สินทรัพย์อื่น 70,987,206.47 บาท

ฐ�นะก�รเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิก�ยน 2557

สวัสดีค่ะ ท่านสมาชิกทุกท่าน

 จดหมายข่าวฉบับนี้  เป็นปีที่ 13 ฉบับที่ 83 เนื่องในโอกาส 

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2558 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้ท่านพร้อมครอบครัว ประสบแต่

ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง ปรารถนาสิ่งใดให้ได้สมความปรารถนา

ทุกประการเทอญ

 ในปีนี้ ทางสหกรณ์ ได้จัดทัศนศึ กษาไปต่ างปร ะ เทศ (ญี่ ปุ่ น)  

และในประเทศ (ภูเก็ต) อากาศเริ่มหนาวแล้วนะคะ โปรดดูแลสุขภาพให้ 

แข็งแรงด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าคะ
นางพัณณ์นิษฐา  ค�าประเสริฐ



สารจากประธาน
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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

สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด ทุก ๆ ท่าน

 1 ปีผ่านไปอย่างรวดเร็ว ขณะนี้คณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 42 เริ่มปฏิบัติหน้าที่แล้ว 

นะครับ ก่อนจะหมดวาระของ ชุดท่ี 41 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด ได้เป็นเจ้าภาพ 

กฐินสามัคคี ณ วัดพนมยงค์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอขอบคุณทีมงาน ฝ่ายจัดการ นำาโดย 

ผู้จัดการ คุณอรกัญญา  ตุลวรรธนะ และผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสำานักงาน คุณอำาไพพรรณ  ปิ่นกล่อม 

รวมทั้งคณะกรรมการ ชุดที่ 41 และสมาชิกทุก ๆ ท่าน ร่วมทำาบุญ ทำาให้สหกรณ์มีเงินเข้าวัดถึง 

459,999.00 บาท (สี่แสนห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ขอขอบคุณอีกครั้ง

 ในปีนี้สหกรณ์ยังคงรณรงค์ให้สมาชิกออมเงินกับสหกรณ์ โดยมีหลากหลายรูปแบบให้

สมาชิกเลือกออม ถ้าสมาชิกมีเงินก้อน ก็สามารถเลือกออมได้ตั้งแต่ 4 เดือน (ยั่งยืน) 1 ปี (เพื่อฉลอง) 

2 ปี (มั่นคง) 3 ปี (สุขสันต์) 4 ปี (หรรษา) แต่ถ้าไม่มีเงินก้อนจะค่อย ๆ ออมกับสหกรณ์ก็ได้ คือ “เพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิต” จะได้ดอกเบี้ยถึง ร้อยละ 3.30 และถ้าจำาเป็นยังถอนได้ด้วย จึงขอเรียนเชิญ

สมาชิกทุกท่านออมเงินกับสหกรณ์เพื่อความมั่นคงในชีวิตครับ อย่างไรก็ดีสมาชิกสามารถออมเงิน

ได้อีกหลายวิธี เช่น ซื้อหุ้น  กองทุน  อสังหาริมทรัพย์  ของมีค่า เพชร ทอง นะครับ สมาชิกโปรดศึกษา

ในรายละเอียด

“ออมเงินวันนี้  มั่นคงวันหน้าแน่นอน”

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
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สารจากคณะกรรมการสวัสดิการ

สวัสดีค่ะ เป็นการขอทักทายสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด สำาหรับ

คณะกรรมการดำาเนินการ คณะของสวัสดิการ ชุดที่ 42 กับการเริ่มทำางานของคณะ 

ในปีที่ผ่านมา คณะของสวัสดิการได้ร่วมกันทำางานและประกอบกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเอื้อ

แก่สมาชิกในหลาย ๆ เรื่อง ซึ่งได้แก่สวัสดิการด้านเงินกู้เพื่อการศึกษาบุตรและสมาชิก 

สวัสดิการด้านทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกทั้งประเภททุนเรียนดี และทุนส่งเสริมการ

ศึกษา สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิก ซึ่งมีประเภทของสวัสดิการ เช่นสงเคราะห์สมาชิก

ถึงแก่กรรม ครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม สมาชิกประสบอุทกภัย อัคคีภัย เกื้อกูลสมาชิก

อาวุโส ทุนนำ้าใจ ของขวัญปีใหม่ รวมไปถึงที่มีการจัดศึกษาอบรมสัมมนาสมาชิกทั้งภายใน

องค์กร ในประเทศ ต่างประเทศ ซึ่งสวัสดิการต่าง ๆ เหล่านี้ คณะกรรมการสวัสดิการซึ่งเป็น 

คณะใหม่ในงบประมาณ 2558 อันประกอบไปด้วยคุณจำานงค์  ศรีแจ่ม ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการสวัสดิการ ม ี

คุณรัสวดี  บุษยะจารุ  เป ็นกรรมการและเลขานุการ คุณพรวรินทร ์  นุตราวงศ ์  คุณมานัส พูนทราย และ 

คุณพัณณ์นิษฐา คำาประเสริฐ เป็นกรรมการ นอกจากนี้คณะกรรมการยังรับผิดชอบในด้านการให้ทุนสาธารณประโยชน์

อีกด้วย

ประเด็นด้านสวัสดิการอันเป็นที่สนใจของสมาชิกนั่นก็คือ การจัดสัมมนาทัศนศึกษาสมาชิกทั้งที่เดินทาง 

ในประเทศ และต่างประเทศ ขอกระซิบเบา ๆ ให้ได้ทราบกันนะคะท่านสมาชิก ทางสหกรณ์จัดให้มีการสัมมนา

ทัศนศึกษาไปต่างประเทศ โดยพิจารณาตามแบบสอบถาม ข้อเสนอแนะ ซึ่งสรุปว่าเราจะไปประเทศญี่ปุ่นกันประมาณ

เดือนมีนาคม 2558 และจัดสัมมนาภายในประเทศ ณ จังหวัดภูเก็ต เดินทางไป – กลับ โดยเครื่องบิน ในช่วงเดือน

กรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2558 ซึ่งผู้ที่สามารถลงทะเบียนไปร่วมกิจกรรมสัมมนาดังกล่าวนี้ได้จะต้องผ่านการอบรม

ให้ความรู้แก่สมาชิกใน ก.ท.ม. ซึ่งเราจะจัดขึ้นในวันที่ 13 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุม อาคารเพชรรัตน์ ชั้น 6 

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.  เปิดรับสมัครสมาชิกเม่ือวันที่ 19 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ซึ่งม ี

การจับรางวัลผู้โชคดีมีสิทธิ์ ได้รับส่วนลด 10,000.00 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) จำานวน 2 รางวัล และสมาชิกยังมีสิทธิ์

สมัครไปสัมมนาและทัศนศึกษาภายในประเทศ คือ ภูเก็ต อีกด้วย ยกเว้นว่าสมาชิกที่เคยใช้สิทธิ์ในการเดินทางไป

สัมมนาใน 3 ปี จะจ่ายเองเต็มจำานวน ซึ่งต้องขึ้นกับการสมัครสมาชิกตามจำานวนที่รับได้ 

หวังว่าการให้สวัสดิการด้านต่าง ๆ แก่สมาชิกจะเป็นที่พึงพอใจทุกท่านค่ะ

	 	 	 	 นางรัสวดี		บุษยะจารุ
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ประกาศ 
เรื่อง ผลการจัดระดับมาตราฐานสหกรณ์
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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

กระผมนายสวุทิย์  เขมาชวีะ  ปัจจบุนัอาย ุ51 ปี เริม่ทำางานทีว่ชริพยาบาล  

เมื่อป ี  พ.ศ.2538 จนกระทั่งป ัจจุบันเป ็นคณะแพทยศาสตร ์ 

วชิรพยาบาล ผมสมรสแล้วมีบุตร 1 คน และนี่คือส่ิงที่ผมภูมิใจมากที่สุด 

แต่กว่าผมจะมาถึงจุดนี้ ผมก็เกือบแย่เหมือนกัน แต่ผมโชคดีที่มีเพื่อนที่ด ี

และมีลูกที่น ่ารักไม่เกเรรักเรียน และที่สำาคัญมีสหกรณ์ออมทรัพย์ 

วชิรพยาบาล จำากัด เพราะผมไม่มีสมบัติมากมาย เงินเดือนผมก็น้อย

เพราะเป็นลูกจ้าง ไหนจะค่าส่งบ้าน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในครอบครัว และ 

ที่สำาคัญคือค่าเทอมของลูกที่ผมตั้งใจจะส่งลูกเรียนให้สูงท่ีสุด เพราะผม

คิดว่าการเรียนเป็นสมบัติชิ้นเดียวที่ผมจะให้ลูกได้ ผมจึงต้องยืมเงินบ้าง 

กู้เงินนอกระบบบ้างก็ยังไม่พอ แต่พอผมเป็นสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์

ช่วยผมได้มากเม่ือเวลาผมขัดสนเรื่องเงินค่าเทอม เพราะลูกยิ่งเรียนสูงขึ้นเท่าใดก็ต้องใช้เงินมากขึ้นเท่านั้น จนปัจจุบันลูกผม 

เรียนจบ เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะวิทยาศาสตร์ สาขาเคมีอุตสาหกรรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือได้เข้าทำางานที่บริษัทเอกชนของญ่ีปุ่น ลูกทำาให้ผมภาคภูมิใจที่สุด แต่ในความภาคภูมิใจของผม ผมต้อง 

ขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด มากๆนะครับ ที่ทำาให้ผมมีในวันนี้

นายสุวิทย์		เขมาชีวะ	

เลขทะเบียนสมาชิก	006020
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ลาออก !!! ทำาไมละ ? อยู่บ้านอย่างเดียวไม่เบ่ือเหรอ เหงานะ

บำานาญแค่นั้นจะพอใช้เหรอ อยู่ต่อทำา ๆ ไปก่อนเหอะเงินเดือนต้ังเยอะ 

อุตส่าห์เรียนมาเลิกทำาแล้วเสียดายความรู้นะ และอีกหลากหลายคำาถาม

จากหลากหลายคนรู้จัก ไม่เว้นแม้แต่ญาติพี่น้อง เมื่อเขาเหล่าน้ันทราบ

ว่าฉันจะเกษียณตัวเองด้วยวัยสี่สิบกว่า ๆ

อันที่จริง สมัยนี้ผู ้คนที่เกษียณตัวเองตั้งแต่อายุยังไม่มากมี

อยู่มากมายเพียงแต่ผู้คนที่อยู่รายล้อมรอบตัวของฉันไม่ใช่คนกลุ่มนั้น

เท่านั้นเอง อาชีพรับราชการเป็นอาชีพที่ใคร ๆ ก็บอกว่า เข้ามาแล้วอยาก

ออกที่สุด ยิ่งถ้าอยู่ไปนาน ๆ เป็นสิบปีขึ้นไปแนวโน้มจะอยู่ต่อไปจนถึง 

เกษยีณอายรุาชการยิง่เพิม่สงูขึน้ ดงันัน้จงึไม่แปลกทีผู่ค้นส่วนใหญ่รอบ ๆ  

ตัวฉันจะรู้สึกประหลาดใจ

เม่ือทราบว่าฉันจะลาออกและเลิกทำางาน ท้ัง ๆ ท่ีตัวฉันเองรับ

ราชการมานานถึงยี่สิบเอ็ดปี

ในมุมมองของฉัน การเกษียณตัวเอง มิใช่แค่การเลิกทำางาน แต่มันหมายถึงการเลิกทำางานที่เรากำาหนดเองไม่ได้ 

(ยำ้า ที่เรากำาหนดเองไม่ได้) และเอาเวลาไปใช้ในการทำาสิ่งอื่น ๆ ที่ชอบได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องมีเรื่องค่าตอบแทนมาเป็น

ตัวกำาหนด มีอิสระที่จะแสวงหาโอกาสใหม่ ๆ โดยไม่จำาเป็นต้องยึดติดกับงานประจำาท่ีก็ไม่รู้ว่าชอบหรือไม่ และที่สำาคัญ  

มีตารางชีวิตเป็นของตนเอง

สิ่งที่น่าประหลาดใจที่ฉันค้นพบได้ภายหลังเกษียณ แบบไม่ลองไม่รู้ น่ันคือ สุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีขึ้น  

ในขณะที่รายจ่ายประจำาวันลดลงไปมาก ไม่ว่าจะเป็น ค่าเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำาอาง เครื่องประดับ ของใช ้

ไม่จำาเป็นจิปาถะท่ีขยันซื้อเมื่อครั้งยังทำางานอยู่ ไม่เว้นแม้แต่ค่านำ้ามันรถ เคล็ดไม่ลับง่าย ๆ ในการเกษียณตัวเองของฉัน

คือ การมีวินัยในการใช้ชีวิต ไม่ก่อหนี้ มีเงินออม ไม่ทำาให้ตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน และแน่นอนที่สุด การรู้จักพอเพียงและ 

มีความสุขอยู่กับปัจจุบัน

ท่านดาไลลามะ เคยกล่าวไว้ว่า “ที่แปลกคือ มนุษย์เราน้ี ยอมสูญเสียสุขภาพเพื่อทำาให้ได้เงินมา แล้วต้องยอม

สูญเสียเงินตรา เพื่อฟื้นฟูรักษาสุขภาพ แล้วก็เฝ้าเป็นกังวลกับอนาคต จนไม่มีความรื่นรมย์กับปัจจุบัน ผลที่เกิดขึ้นจริง ๆ  

ก็คือ เขาไม่ได้อยู่กับปัจจุบัน หรือแม้กระทั่งอยู่กับอนาคต เขาดำาเนินชีวิตเสมือนหนึ่งว่าเขาจะไม่มีวันตาย และแล้ว 

เขาก็ตายอย่างไม่เคยมีชีวิตอยู่จริง” แต่ไม่ว่าจะเป็นการเกษียณตัวเองก่อนถึงวัย หรือการต่ออายุราชการออกไปอีก 

ภายหลังเกษียณ ขอเพียงมีความสุขกับสิ่งที่ทำา แค่นั้นก็เพียงพอแล้ว

ในวันนี้ฉันเลือกทำาในสิ่งที่มีความสุข แล้วคุณล่ะ มีความสุขกับสิ่งที่เลือกทำาอยู่ทุกวันแล้วหรือยัง

 ทันตแพทย์หญิง	วรณัฐ		นครชัย

บทความจากสมาชิก

เมื่อฉันเกษียณตัวเอง



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

ประชาสัมพันธ์
สวัสดีค่ะสมาชิกที่รักทุกท่าน (เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานสหกรณ์) ในฉบับนี้เราจะมาพูดถึงการออมเงินกันค่ะ 

สหกรณ์ของเรามีการออมเงินระยะยาวอยู่ 2 รูปแบบ คือ

1.  ทุนเรือนหุ้น    และ    2.  เงินฝากออมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

เราจะมาพูดถึงทุนเรือนหุ้นกันก่อนนะคะ เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าสมาชิกทุกท่านจะต้องมีทุนเรือนหุ้นอยู่กับ

สหกรณ์ โดยในการส่งหุ้นนั้น ต้องส่งไม่ตำ่ากว่า 5% ของฐานเงินได้รายเดือน และ ไม่เกิน 50% ของฐานเงินได้รายเดือน 

โดยสมาชิกสามัญจะถือหุ้นได้สูงสุด 3,000,000.00 บาท บางท่านอาจจะสงสัยว่า แล้วจะต้องส่งหุ้นเดือนละเท่าไรดีล่ะ? 

จะขอชี้แจงให้ทราบ ดังนี้ค่ะ

การถือหุ้นของสหกรณ์นั้น สมาชิกจะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล ซึ่งเราจะมีการจ่ายเงินปันผล 

ให้กับสมาชิกปีละครั้ง ประมาณ 5% ของหุ้น(ต่อปี) จะเห็นได้ว่าอัตราค่อนข้างสูงกว่าดอกเบี้ยธนาคาร ยิ่งสมาชิกถือ

หุ้นมากก็จะได้รับเงินปันผลมากค่ะ สมมติถ้าท่านเป็นผู้เกษียณ ไม่ได้รับเงินเดือนจากทางราชการแล้ว แต่มีหุ้นอยู่

กับสหกรณ์ 3,000,000.00 บาท ท่านก็จะได้เงินปันผลปีละประมาณ 150,000.00 บาท ซึ่งเท่ากับมีเงินใช้เดือนละ

ประมาณ 12,500.00 บาท ทีเดียวค่ะ แต่หุ้นของสหกรณ์นั้นเราจะไม่สามารถถอนออกมาได้ นอกจากจะสิ้นสุดสมาชิก

ภาพของสหกรณ์ เราจึงมีทางเลือกให้ท่านอีกทางนึงค่ะ

เงินฝากเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ท่านสามารถส่งได้ขั้นตำ่า 300.00 บาทต่อเดือน สูงสุด 50,000.00 บาทต่อเดือน 

อัตราดอกเบี้ย 3.3% ต่อปี สามารถถอนได้ปีงบประมาณละ 3 ครั้งค่ะ

นางสาววรางคณา		ศิริวัฒน์


