
จดหมายข่าว
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด

ปีที่ 18 ฉบบัที่ 106 เดือนเมษายน 2564

พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ
พระราชวรวงศ์เธอ

กรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย
เน่ืองในวันสหกรณ์แห่งชาติ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564

ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ร่วมสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564

ส�านักงานป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน เข้าแนะน�าเก่ียวกับ
การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปราม

การฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วย
การป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงิน

แก่การก่อการร้ายและการแพร่
ขยายอาวุธที่มีอานุภาพท�าลายล้างสูง

เม่ือวันที่ 25 มีนาคม 2564
ณ ห้องประชุมนายแพทย์ประเสริฐ นุตกุล 

ชั้น 3 ส�านักงานสหกรณ์



	 สวัสดีท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	 จ�ากัด	 คณะกรรมการด�าเนินการในปัจจุบัน
เป็น	ชุดท่ี	48	สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จ�ากัด	มีวิสัยทัศน์ “เป็นสหกรณ์ชั้นน�ำที่มีควำมมั่นคง และ
สร้ำงคุณค่ำให้กับสมำชิกได้อย่ำงย่ังยืน”	สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จ�ากัด	มีการเติบโตจากเริ่มก่อตั้ง 
มีสมาชิกเพียง	152	คน	มีทุนเรือนหุ้นครั้งแรกรวม	10,510.00	บาท	ในปัจจุบัน	สมาชิกสามัญ	มีจ�านวน	8,206	คน 
มีทุนเรือนหุ้น	 3,735	 ล้านบาทเศษ	 ภายในระยะเวลาท่ีผ่านมาเกือบห้าสิบปี	 มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
มีการด�าเนินการด้านการเงินอย่างมั่นคง	 เป็นที่ออมเงินให้กับสมาชิก	 เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน 
ให้สมาชิก	และเป็นที่พึ่งด้านการเงินเวลาสมาชิกมีความเดือดร้อน	
	 ปัจจุบัน	แม้ว่าภาวะทางเศรษฐกิจจะไม่ดี	เป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 
(COVID-19)	ที่เกิดขึ้นทั่วโลก	ความเดือดร้อนจากรายได้ที่ลดลง	บางคนถูกเลิกจ้างจากงาน	การเดินทางทั้งใน 
และต่างประเทศไม่สามารถท�าได้เหมือนเดิม	 ในขณะที่รายจ่ายประจ�ายังต้องมีเกิดขึ้นทุกวัน	 การวางแผน
ทางการเงินจึงมีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่ง	 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	 จ�ากัด	 ต้องการให้สมาชิกมีการ
วางแผนทางการเงิน	 ออมเงิน	 กู้เงินเมื่อจ�าเป็น	 เป็นการสร้างวินัยทางการเงิน	 เพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน
ของสมาชิก	
 ด้ำนกำรออม	 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	 จ�ากัด	 มีโครงการเงินฝากหลายประเภท	 ได้แก่			
การออมแบบรายเดือน	และแบบฝากเงินก้อนครั้งเดียว	โดยก�าหนดอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าการน�าไปฝากกับ
ธนาคารพาณิชย์	และสหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยให้สมาชิกตามยอดเงินที่ฝากเมื่อสิ้นสุดโครงการครั้งเดียว	และ
แบบจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน	ทั้งนี้เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกแต่ละท่านให้เลือกออมเงิน
กับสหกรณ์	เสริมสร้างวินัยทางการเงิน	เพื่อไว้ใช้ในยามจ�าเป็น	หรือไว้ใช้เมื่อยามเกษียณอายุ
 ด้ำนกำรให้เงินกู้ยืมแก่สมำชิก	สมาชิกสามารถกู้ยืมเงินจากสหกรณ์ได้เมื่อมีความจ�าเป็น	ได้แก	่
เงินกู้สามัญ	เงินกู้พิเศษ	โดยในปีบัญชีที่ผ่านมา	สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จ�ากัด	ได้มีการปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ลง	เพื่อประโยชน์ของสมาชิกที่ไม่ต้องจ่ายดอกเบ้ียในอัตราที่สูง	จึงท�าให้เงินเหลือและส่งผลให้คืน 
เงินต้น	ได้มากข้ึน	หนี้หมดเร็วขึ้น	
 ด้ำนสวัสดิกำรของสมำชิก	สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จ�ากัด	เป็นสหกรณ์ที่มีสวัสดิการให้แก ่
สมาชิกมากมาย	เช่น	ทุนการศึกษาบุตร	สวัสดิการสงเคราะห์	กรณีสมาชิกประสบสาธารณภัย	สมาชิกและบุคคล 
ในครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรม	สวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส	ทุนน�้าใจสหกรณ์	สวัสดิการของขวัญ
ปีใหม่	สวัสดิการเพื่อการอบรมสัมมนาสมาชิก	เป็นต้น
	 การด�าเนินการที่ผ่านมา	สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จ�ากัด	ได้รับรางวัลต่าง	ๆ 	มาโดยล�าดับ
กล่าวคือ
	 1.	 สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นแห่งชาติ	ประจ�าปี	2549

สารจากประธานกรรมการ
ผศ.นพ.ณัฐพล  สันตระกูล
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	 2.	 ได้รับการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์	 ประจ�าปี	 2559	 2561	 และ	 2562	 จากส�านักงาน 
ส่งเสริมสหกรณ์	กรุงเทพมหานคร	พื้นที่	1 ผ่ำนมำตรฐำนระดับดีเลิศ
	 3.	 ได้รับการประเมินผลธรรมาภิบาล	 จากส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร	พื้นที่	 1	
อยู่ในระดับ ดีมำก
	 4.	 ได้รับการประเมินผลการบริหารจัดการสหกรณ์ด้านการควบคุมภายในสหกรณ์	จากส�านักงาน
ส่งเสริม	สหกรณ์กรุงเทพมหานคร	พื้นที่	1	อยู่ในระดับ	ผ่ำน
	 5.	 ได้รับการประเมิน	 ผ่านเกณฑ์สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน	 จากชุมนุมสหกรณ  ์
ออมทรัพย์	แห่งประเทศไทย	จ�ากัด	เมื่อวันที่	16	พฤษภาคม	2560
	 6.	 ได้รับการประเมิน	สู่กำรเป็นสหกรณ์คุณภำพมำตรฐำนสำกล ISO 9001:2015	ตั้งแต่วันที ่
23	กรกฎาคม	2560	และได้รับการตรวจติดตามเพื่อรักษาระบบคุณภาพทุกปี
	 7.	 ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์การ	โดยบริษัท	ทริสเรทติ้ง	จ�ากัด	ระดับ Rating BBB+ Out-
look : Stable	ตั้งแต่วันที่	19	กรกฎาคม	2560	และได้รับการทบทวนอันดับเครดิตที่	BBB+
	 8.	 ได้รับรางวัล	ผลงำนนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ระดับดี เรื่อง กำรบริหำร
ควำมเส่ียงเชิงปฏิบัติกำร จากชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	จ�ากัด	เมื่อวันที่	9	มิถุนายน	2561	
 “มั่นคง โปร่งใส ฉับไว ทันกำรณ์ มีธรรมำภิบำล มำตรฐำนสำกล”	 สหกรณ์ออมทรัพย ์
วชิรพยาบาล	 จ�ากัด	 ด�าเนินการตามระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์	 โดยเฉพาะ 
ในด้านการลงทุนของสหกรณ์	 ในส่วนที่กฎหมายอนุญาตมีที่ปรึกษาที่มีความรู้ความสามารถด้านการลงทุน	 
เพื่อลดความเสี่ยง	 ที่ผ ่านมาสหกรณ์สามารถด�าเนินการได้เป็นอย่างดี	 มีผลการด�าเนินการและผลก�าไร 
เป็นไปตามที่คาดไว้	
	 ในปัจจุบัน	สหกรณ์ทุกแห่งมีการปรับตัวตามสถานการณ์	และภาวะเศรษฐกิจ	โดยปรับปรุงระบบ
การด�าเนินการต่าง	ๆ 	ในส่วนของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จ�ากัด	ก็เช่นกัน	ได้ปรับปรุงการด�าเนินการ 
การบริหารจัดการ	 การติดตามอบรมให้ความรู้	 กับเจ้าหน้าที่ฝ ่ายจัดการเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง 
สภาวะโลก	 การเข ้าถึงข ้อมูลข ่าวสารที่ช ่วยในการตัดสินใจ	 การปรับปรุงการให ้บริการแก ่สมาชิก 
โดยเพิ่มช่องทางบริการที่ส�านักงานสหกรณ์	 ปรับปรุงระบบสารสนเทศ	 การจัดการระบบของสหกรณ	์ 
เพื่อความถูกต้อง	ความสะดวก		ในการให้บริการสมาชิก
	 กรรมการทุกท่านท�างานด้วยความโปร่งใส	ยึดประโยชน์สมาชิกเป็นอันดับแรก	ภายใต้ระเบียบ 
ข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จ�ากัด	การบริหารจัดการสามารถตรวจสอบได้	และมีธรรมาภิบาล 
คณะกรรมการด�าเนินการ	ชุดที่	48	มีความตั้งใจ	จริงใจ	ในการให้บริการสมาชิกด้วยความเต็มใจ	เปิดใจรับฟัง 
ทุกปัญหาและร่วมกันบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	 จ�ากัด	 ให้มีผลประกอบการเป็นไปตามที่แจ้ง
ในที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี
	 สุดท้ายนี้ด ้วยความห่วงใยสมาชิก	 ทั้งด ้านสุขภาพทางการเงิน	 และสุขภาพทางร ่างกาย	 
แม้ประเทศไทย	ได้น�าเข้าวัคซีนและได้เริ่มฉีดวัคซีนในบางพื้นที่แล้ว	รวมถึงคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
ก็ได้มีการฉีดวัคซีนให้	 กับบุคลากรแล้วนั้น	 สมาชิกทุกท่านยังต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย	 เว้นระยะห่าง	
และล้างมือบ่อย	 ๆ	 และปฏิบัติตามค�าแนะน�า	 หลีกเล่ียงสถานที่	 ๆ	 คนแออัด	 และอากาศไม่ค่อยถ่ายเท	 
เมื่อมีอาการรีบพบแพทย์	และไม่ปกปิดประวัติการเดินทาง	เราจะผ่านช่วงนี้ไปด้วยกัน

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

3



วันสงกรานต์
	 เมื่อหลายปีก่อน	 เวลาไปงานวันสงกรานต์	

สองสิ่งที่ต้องไม่ลืม	คือ	การสรงน�้าพระ	และการกราบไหว้	

ขอพรผู้ใหญ่	แต่พอมาปีหลัง	ๆ 	เวลาที่ถูกเชิญไปร่วมงาน

สงกรานต์	สรงน�้าพระแล้ว	ก็มักจะตามด้วยการให้พรแก่

ผู้ที่มาร่วมงาน	เรากลายไปเป็นผู้ใหญ่ท่ีต้องให้พรคนอ่ืน

ไปเสียแล้ว	ปีน้ีก็เช่นเดียวกัน	เวลาให้ศีลให้พรใคร	ผมคิด 

ทุกครั้งว่า	ต้องส้ันและได้ใจความ	พูดยืดยาวจนจับเน้ือหา

สาระไม่ได้	ก็คงไม่ได้ประโยชน์อะไร	ยิ่งพูดวนไปเวียนมา

ยิ่งแย่ใหญ่	พรท่ีผมให้แก่ผู้ที่มาร่วมงานจึงมีเพียงสามข้อ	

 ข้อแรก คือ เงิน...เงิน อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ 

ส�าคัญ	 แต่ต้องมี	 และจะมีแบบยั่งยืน	 ก็ต้องรู ้จักการ

อดออม	ใช้จ่ายอย่างประหยัด	

 ข ้อสอง คือ สุขภำพที่แข็งแรง 	 มีคน

จ�านวนมากที่ร�่ารวย	 แต่ไม่มีโอกาสได้ใช ้เงิน	 เพราะ 

ความเจ็บป่วยเป็นเหตุให้ต้องอยู่ติดเตียง	สุขภาพที่ดีนั้น	

มาจากความใส่ใจ	ทานอาหารแต่พอเหมาะ	ออกก�าลังกาย 

ให้สม�่าเสมอ	ไม่เครียดในเรื่องท่ีไม่สมควรจะเครียด	

 ข้อสุดท ้ำย คือ มีควำมสุข	 ข ้อน้ีอยู ่ที	่

mindset	 คนหลายคนท�างานแล้วมีความสุข	 คงเป็น

เพราะ	 งานที่เขาท�า	 คือสิ่งที่เขาชอบ	 แต่ก็มีไม่น้อยเลย 

ที่มีความสุข	แม้จะไม่ใช่งานท่ีชอบ	คงเป็นเพราะเขารู้จัก 

การที่จะมองโลกในมุมบวก	 เลือกมองแต่ด้านที่ดี	 และ

ก้าวผ่านไปได้อย่างไม่อนาทรร้อนใจ	

	 ที่ผมเลือกพรทั้งสามประการนี้มามอบให้กับ 

ทุกท่าน	ก็เพราะผมเองเคยได้รับพรสามประการนี้มาจาก

ผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง	ท่านไม่ได้กล่าวอวยพรผม	แต่ท่านได้มอบ

ของขวัญช้ินหนึ่งให้แก่ผม	ดังแสดงในภาพ	ซึ่งท่านอธิบาย

ว่า	 เทพเจ้ำสำมองค์	 ได้แก่	 ฮก ลก ซิ่ว	 มีความหมาย 

ที่ดี	ควรมีไว้บูชา	และใช้เตือนตนในการด�ารงชีวิต	

 เทพเจ้ำองค์หนึ่ง อยู่ใน	ชุดขุนนาง	บ่งบอกถึง 

wealthy	ความมั่งคั่ง	มากด้วยทรัพย์สินและบารมี
นำยแพทย์พลเลิศ  พันธุ์ธนำกุล

รองประธำนกรรมกำร คนที่ 2

 เทพเจ้ำองค์ที่สอง	คือ	ผู้สูงวัย	บ่งบอกถึง	

healthy	บ่งบอกถึง	ความมีสุขภาพดี	อายุยืน	ร่างกาย

แข็งแรง	สุขภาพจิตสมบูรณ์

	 และเทพเจ้ำองค์สุดท้ำย	 หน้าตา	 สุขุม	 

บ่งบอกถึง	เชาวน์ปัญญา	และการมีทักษะในการใช้ชีวิต	

อย่างมีความสุข	ซ่ึงตรงกับ	ค�าว่า	happiness	

	 พรท้ังสามประการนี้	 ผมไม่เพียงแต่จะน�า

มาบูชาไว้ท่ีบ้านบนหิ้งพระเท่านั้น	 แต่ผมยังน�าติดตัวไป 

ทุกแห่งหน	มันอยู่ใน	mindset	ของผมตลอดเวลา	ผมรู้สึก 

ได้ทันทีว่า	ผมมี	wealthy	เมื่อผมรู้จักกับค�าว่าพอ	สิ่งที่

มีอยู่มันพอเพียงแล้ว	 ผมรู้สึกได้ทันทีว่า	 ผมมี	 healthy	

เมื่อผมกระโดดลงสระว่ายน�้าในทุกช่วงเช้าของวันและ 

ผมรู ้สึกถึงการมี	 happiness	 เมื่อผมได้มีโอกาสเป็น 

ตัวของตัวเอง	 มีโอกาสได้ช ่วยเหลือผู ้ อื่น	 เชื่อผมได้ 

อย่างหนึ่ง	ไม่ว่าจะเป็นวันสงกรานต์ในปีนี้	หรือปีไหน	ๆ	

จะไม่มีพรใดศักด์ิสิทธิ์	 เมื่อคุณได้รับพรนั้นแล้ว	 คุณก็ยัง

คงใช้ชีวิตแบบเดิม	 ๆ	 ไม่เปลี่ยนแปลง	 ไม่พัฒนาตนเอง	

สงกรานต์คือปีใหม่ไทย	 ใช้โอกาสนี้	 มาเปล่ียนชีวิตใหม่

กันเถอะครับ

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด
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พราวแสง
ดาว

“มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท 
อย่าให้ขาดส่ิงของต้องประสงค์

มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง 
อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน”

	 เป็นสุภาษิตของท่าน	สุนทรภู่	ที่สามารถน�ามาใช้ 
ในการบริหารจัดการด้านการเงินได้ในทุกยุคทุกสมัย	 
การที่จะบริหารจัดการเงินท่ีดีนั้น	 จะท�าให้เราใช้ชีวิตได้
อย่างมีความสุข	ไม่ต้องกังวลกับอนาคต	มีเงินเหลือไว้ใช ้
ยามฉุกเฉิน	ยามเจ็บป่วย	มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมั่นคง
	 สหกรณ์ออมทรัพย์	 เป็นสถาบันของการออม
และการลงทุนที่ส�าคัญของระบบเศรษฐกิจ	 เป็นแหล่ง 
เงินกู้ของสมาชิก	เช่น	เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน	และเงินกู้เพื่อ
การศึกษา	ฯลฯ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหกรณ์ออมทรัพย์วชิร

พยาบาล	 จ�ากัด	 เป็นที่พึ่งพาและให้บริการด้านการเงิน 
โดยใช้หลักการของความเท่าเทียม	 และการมีผลประโยชน์ 
ร ่วมกัน	 ซึ่ งสหกรณ์จะอยู ่ ได ้ 	 เพราะสมาชิกมีความ
ซ่ือสัตย์	และมีการตรวจสอบอย่างโปร่งใส	อีกท้ังยังเป็น 
แหล่งระดมเงินออมของสมาชิก	 และน�ามาเข้าสู ่ระบบ
หมุนเวียนด ้านการลงทุน	 การพัฒนาสินทรัพย ์ของ
สหกรณ์
	 จากหลักการด้านการออมกับการบริหารด้าน
การเงินของสหกรณ์	 ท�าให้สมาชิกหลายท่านท่ีมีความ
ต้ังใจจริงด้านการออมเงิน	 มีความซื่อสัตย์	 และเล็งเห็น 
ความส�าคัญกับการบริหารการเงินร ่วมกันสหกรณ์
ประกอบกับสวัสดิการของสหกรณ์ที่มอบให้แก่สมาชิก	
ท�าให้สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จ�ากัด	
มีคุณภาพชีวิต ท่ี ดีและมีรากฐานของชีวิต ท่ีมั่นคงดั่ ง
ตัวอย่าง
 “ข้าพเจ้า นายสมเจตน์ แป้นจันทร์ เลขทะเบียน 
สมาชิก 004487 สังกัด พม.วชพ ปฏิบั ติงานฝ ่าย
โภชนาการ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เริ่มปฏิบัติงาน 
ที่ วชิรพยาบาล เมื่อปี พ.ศ. 2530 และได้สมัครเข้าเป็น
สมาชิกสหกรณ์ ในปี พ.ศ. 2534 ในขณะนั้นข้าพเจ้า
ต้องการออมเงิน ดังนั้นข้าพเจ้าจึงแบ่งเงินเดือนบางส่วน 
ฝากกับสหกรณ์โดยการส่งค่าหุ้นรายเดือนซ่ึงผลตอบแทน 
ท่ีได้รับคือ เงินปันผลดีมาก และสหกรณ์ยังมีสวัสดิการที่ดี 

ให้กับสมาชิกหลายรูปแบบ เช่น การมอบ
ทุนการศึกษากับกับบุตรสมาชิก และกรณี
บุคคลในครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรม 
เป ็นต ้น พอหลังจากนั้นมาข ้าพเจ ้าเห็น
ดอกเบี้ยเงินกู้ถูกและมีเงินเฉล่ียคืน ซึ่งเป็น 
เงินที่ ได ้คืนจากดอกเบ้ียเงินกู ้ ท่ีสมาชิก
จ่ายให้สหกรณ์ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงกู้เงินกับ
สหกรณ์เพื่อน�าไปปรับปรุงที่อยู ่อาศัยใน
กรุงเทพมหานคร และปลูกบ้านที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ท�าให้มีมรดกไว้ให้กับ 
ลกูหลาน ข้าพเจ้าขอชืน่ชมสหกรณ์ออมทรพัย์ 
วชิรพยาบาล จ�ากัด มาก ๆ เพราะสหกรณ์
ท�าให้ข้าพเจ้ามีเงินออมและที่อยู่อาศัยเป็น
รากฐานที่มั่นคงในอนาคตต่อไป”
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ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ ณ 28 กุมภาพันธ์ 2564

	 ขณะนี้หมายเลขภายใน	

3532 ของสหกรณ์ออมทรัพย์

วชิรพยาบาล	จ�ากัด	ไม่สามารถใช้

งานได้เนื่องจาก	คณะแพทยศาสตร์

วชิ รพยาบาล 	 มหาวิ ทยาลั ย 

นวมินทราธิราช	 ก�าลังด�าเนินการ

ก่อสร้างอาคาร	ท�าให้มีผลกระทบ

กับคู่สายโทรศัพท์ภายใน	สมาชิก

สามารถติดต่อกับสหกรณ์ฯ	 ได้

ตามหมายเลขโทรศัพท์	ดังนี้

ประชาสัมพันธ์ สำยตรง 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		

สินทรัพย์ จ�ำนวนเงิน (บำท)

เงินสด/เงินฝากธนาคาร 100,068,322.49

เงินฝากประจ�า	ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ	จ�ากัด 700,000,000.00

เงินฝากประจ�า	ชสอ. 1,000,000,000.00

เงินลงทุน 8,007,117,607.01

เงินให้สมาชิกกู้ 1,920,220,609.86

เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 7,070,363,800.00

ท่ีดิน	อาคาร	อุปกรณ์สุทธิ 12,894,554.31

สินทรัพย์อื่น 108,228,911.78

รวมสินทรัพย์ 18,918,893,805.45

หนี้สิน จ�ำนวนเงิน (บำท)

เงินรับฝาก	สมาชิก 10,573,999,725.75

เงินรับฝาก	สหกรณ์อื่น 1,148,000,000.00

หนี้สินอื่น 1,611,636,17.72

ทุน จ�ำนวนเงิน (บำท)

ทุนเรือนหุ้น 3,735,848,490.00

ทุนส�ารอง 1,221,675,039.75

ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่น	ๆ 318,304,202.99

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 171,069,940.26

ก�าไรสุทธิ 138,360,261.04

รวมหน้ีสินและทุน 18,918,893,805.45

ล�ำดบั ประเภทเงินฝำก
อัตรำ

ดอกเบี้ย

1 เงินฝากออมทรัพย์	(01) 1.00

2 เงินฝากออมทรัพย์	ATM	ธ.กรุงไทย	(06) 1.50

3 เงินฝากออมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	(04) 2.60

4 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	(05)

-	ตั้งแต่	1,000.00	–	1,000,000.00	บาท 1.25

-	ตั้งแต่	1,000,001.00	-	5,000,000.00	บาท 1.50

-	ตั้งแต่	5,000,001.00	-	10,000,000.00	บาท 1.75

-	ตั้งแต่	10,000,001.00	-	20,000,000.00	บาท 1.95

-		ตั้งแต่	20,000,001.00	บาท	ขึ้นไป 2.05

5 เงินฝากประจ�า	(เสียภาษี	15%)

-	เงินฝากประจ�า	3	เดือน	(03) 1.05

-	เงินฝากประจ�า	12	เดือน	(02) 2.05

-	เงินฝากประจ�า	24	เดือน	(42) 2.05

-	เงินฝากประจ�า	36	เดือน	(43) 2.05

6 เงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน	58	(13) 2.20
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การเปิดรับฝากเงิน ประจ�าเดือนเมษายน 2564
1. เรื่อง โครงการเงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 8 (19) (ระยะเวลา 2 ปี)
	 -	 เปิดรับเงินฝากระหว่างวันที่	30	เมษายน	2564	และปิดรับฝากในวันท่ี	30	มิถุนายน	2564	ในวันและเวลาท�าการ
	 -	 อัตราดอกเบ้ียร้อยละ	2.20	ต่อปี
	 -	 ฝากครั้งแรกไม่น้อยกว่า	100,000.00	บาท	(หนึ่งแสนบาทถ้วน)

2. เรื่อง โครงการเงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 9 รุ่น 9-1 (11), 9-2 (24), 9-3 (25) 
 (ระยะเวลา 2 ปี)
	 -	 เปิดรับเงินฝากระหว่างวันที่	30	เมษายน	2564	และปิดรับฝากในวันท่ี	30	มิถุนายน	2564	ในวันและเวลาท�าการ
	 -	 อัตราดอกเบ้ีย

จ�ำนวนเงิน อัตรำดอกเบี้ย

9-1	(11)					100,000.00	บาท	-			5,000,000.00	บาท 2.25	ต่อปี

9-2	(24)			5,000,001.00	บาท	-	10,000,000.00	บาท 2.30	ต่อปี

9-3	(25)		10,000,001.00	บาท	ข้ึนไป 2.35	ต่อปี

3. เรื่อง โครงการเงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 46 ปี รุ่น 4-1 (44), 4-2 (45), 4-3 (46)
	 -	 เปิดรับเงินฝากระหว่างวันที่	30	เมษายน	2564	และปิดรับฝากในวันท่ี	30	มิถุนายน	2564	ในวันและเวลาท�าการ
	 -	 อัตราดอกเบ้ีย

จ�ำนวนเงิน อัตรำดอกเบี้ย

4-1	(44)					100,000.00	บาท	-			5,000,000.00	บาท 2.20	ต่อปี

4-2	(45)			5,000,001.00	บาท	-	10,000,000.00	บาท 2.25	ต่อปี

4-3	(46)		10,000,001.00	บาท	ข้ึนไป 2.30	ต่อปี

	 ทุกโครงการสหกรณ์จะค�านวณดอกเบ้ียให้กับสมาชิกตามยอดเงินที่ฝาก	โดยค�านวณเป็นรายวันตามยอดเงินคงเหลือ	
และน�าดอกเบี้ยเข้าโครงการของผู้ฝากในวันท่ี	25	กันยายน	2564,	วันที่	25	มีนาคม	2565,	วันที่		25	กันยายน	2565	
และ	วันที่	25	มีนาคม	2566
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ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำ�กัด

เบอร์โทรศัพท์ 02-2418111 กด 0 โทรสาร 02-2413451

“เม่ือโอนแล้วสมาชิกต้องน�หลักฐานส�เนาใบ Pay In 
แจำ้งต่อสหกรณ์ทางโทรสาร หรือทาง e-mail โดยระบุ

รายละเอียดและวัตถุประสงค์การโอนเงินให้ชัดเจำน 
ภายในเวลาท�การของสหกรณ์ฯ ในวันนั้น ๆ”

ลำ�ดับ ชื่อธนาคาร - สาขา บัญชีออมทรัพย์
1 ธนาคารไทยพาณิชย์-บางกระบือ 073-2-09794-1

2 ธนาคารกรุงไทย-ศรีย่าน 012-1-34476-2

สมาชิกสามารถโอนเงินผ่านธนาคารพาณิชย์
ที่สหกรณ์ใช้บริการได้ดังนี้

คณะผู้จัดท�ำ - คณะกรรมกำรศึกษำอบรมและกำรประชำสัมพันธ์

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

ID LINE @vajiracoop
สมาชิกสามารถรับข่าวสารสหกรณ์ผ่าน ID LINE ได้ที่นี่

กรุณาส่ง


