
จดหมายข่าว
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด

ปีที่ 15 ฉบบัที่ 96 เดือน ตุลาคม 2561

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 
นายแพทย์จักราวุธ มณีฤทธิ์ ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด 
รับรางวัลผลงานนวัตกรรมบริหารจัดการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ “ระดับดี” 
จาก ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล

รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี 
ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์
วชิรพยาบาล จ�ากัด จัดโครงการปันน�้าใจเพื่อน้องน้อย 

ณ โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านถ�้าหิน 
ต. สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
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เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด 

จัดกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติ (ปลูกปะการัง) 
ณ มูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเล

และการอนุรักษ์ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561
สหกรณ์ออมทรัพย์
วชิรพยาบาล จ�ากัด 

จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก
ประจ�าปี 2561

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 
กรรมการด�าเนินการและเจ้าหน้าที่ 

ร่วมท�าบุญสหกรณ์ฯ 
เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสหกรณ์ 

ปีที่ 43

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด
สหกรณ์คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “BBB+/Stable”
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เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด 
จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจ�าปี 2561 ณ หอประชุมกองทัพเรือ ห้องเจ้าพระยา 

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด 
จัดการสรรหาประธานกรรมการ และกรรมการด�าเนินการ ประจ�าปีบัญชี 2562

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด
สหกรณ์คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “BBB+/Stable”
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	 สารสหกรณ์ฉบับน้ีเป็นฉบับสดุท้ายของคณะกรรมการ 
ด�าเนินงานชุดที่	 45	 ที่จะหมดวาระลงในวันประชุมใหญ่ที่	 
1	พฤศจิกายน	2561	จึงขออนุญาตสื่อสารถึงสมาชิกเกี่ยวกับ
ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ในช่วง	2-3	เดือนท่ีผ่านมาดังนี้
	 1.	 ด้านสมาชกิ	ปีนีส้หกรณ์ได้เพิม่ตวัแทนโรงพยาบาล 
สรินิธรอีก	1	ท่าน	เนือ่งจากมสีมาชกิเกนิกว่า	300	คน	สหกรณ์
ได้จัดให้มีการเลอืกตัง้ตวัแทนทัง้	4	โรงพยาบาล	และกรรมการ
ที่หมดวาระลงในปีนี้	การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกเป็นอย่างดี	ส�าหรับปีนี้สหกรณ์ 
ได้จัดกิจกรรมงานกตเวทิตาจิตให้กับสมาชิกท่ีเกษียณอายุ
ราชการเม่ือวันท่ี	8	กันยายน	2561	ซึ่งได้รับความชื่นชมจาก
สมาชิกว่า	คณะกรรมการสามารถจัดงานได้อย่างอบอุ่นและ
ประทับใจสมาชิกเป็นอย่างมาก

นายแพทย์จักราวุธ มณีฤทธิ์

	 2.	ด้านการเงิน	ในช่วง	2-3	เดือนที่ผ่านมา	สหกรณ์
ได้ออกโครงการเงินฝากเพ่ือกระตุ้นการออมให้กับสมาชิก
โดยแนวโน้มของอตัราดอกเบีย้มกีารปรับสูงขึน้	ซึง่เป็นไปตาม
สถานการณ์ของตลาดการเงินในประเทศ	นอกจากนี้	สหกรณ์
ยังได้รับการประเมินการจัดอันดับจากบริษัททริสเรตติ้ง 
BBB+	แนวโน้ม	STABLE	ซ่ึงบ่งถึงสหกรณ์ยังมีฐานะการเงิน
ที่มั่นคงเช่นเดิม	 แม้ว่าหน่วยงานภาครัฐจะออกกฎระเบียบ
ควบคุมที่เข้มงวดขึ้นท�าให้การขยายตัวของสหกรณ์มีข้อจ�ากัด	
ผลประกอบการของสหกรณ์ในปีที่ผ่านมามีก�าไรใกล้เคียงกับ 
ปี	2560	จึงขอเชิญชวนให้สมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�าปีบัญชี	2561	ในวันพฤหัสบดีที่	1	พฤศจิกายน	2561	
ชั้น	6	อาคารเพชรรัตน์	คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	โดย
พร้อมเพียงกัน	 เพื่อให้คณะกรรมการน�าข้อเสนอแนะจาก
สมาชิกไปปรับปรุงการด�าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด ทุกท่าน

ส า ร จ า ก ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร

ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่าน

นายแพทย์จักราวุธ มณีฤทธิ์
ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด
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อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “BBB+/Stable”

4

��������������� ���� 96.indd   4 11/10/2561   11:31:59



	 การด�าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	

จ�ากัด	ของเราผ่านมาได้อีกหนึ่งปีบัญชีแล้ว	แม้จะมีอุปสรรคท่ีต้อง

ก้าวข้ามให้ได้	 และมีปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขหลายประการ		 

แต่เรากส็ามารถบริหารจดัการให้ลุล่วงมาได้	โดยผลการด�าเนนิงาน 

เท่าที่ประมาณกันเบื้องต้น	 แม้จะไม่ดีมากอย่างท่ีต้องการ	 แต่ก็

ไม่ตกต�่าจนท�าให้เป็นที่กังวลของสมาชิกทั้งหลายท่ีเฝ้าเป็นห่วง

เรื่องผลประกอบการ		

	 ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาอบรมและ 

การประชาสัมพันธ์		ผมมีความภูมิใจที่จะแจ้งให้สมาชิกทั้งหลาย 

ได้รับทราบว่า	 นอกจากการจัดการสัมมนา	 การอบรม	 และ 

ทศันศกึษาให้แก่สมาชกิแบบทีเ่ราได้ท�ากนัมาเป็นประจ�าทุก	ๆ 	ปีแล้ว 

ในปีนี้คณะกรรมการด�าเนินการได้มีด�าริให้จัดการอบรมให้ความรู้ 

แก่สมาชิกเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหนึ่งกิจกรรม	 คือจัดการอบรมใน

หลักสูตร	 “การพัฒนาศักยภาพกรรมการและสมาชิกสหกรณ์ 

ขัน้พ้ืนฐาน”	ในการนีไ้ด้รบัความเอือ้เฟ้ือจากกรมส่งเสรมิสหกรณ์ 

และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์อย่างดี	 โดยจัดวิทยากรท่ีมากท้ัง

ความรู้และประสบการณ์มาท�าการอบรม	 และได้ประสพผลดี

อย่างยิ่ง	จึงต้องขอขอบคุณส่วนราชการดังกล่าวอีกครั้งในท่ีนี้ด้วย 

แต่เป็นที่น่าเสียดาย	มีสมาชิกจ�านวนไม่มากที่ได้มีโอกาสเข้าร่วม

การอบรมด้วยข้อจ�ากัดของกระบวนการอบรม	งบประมาณ	และ

สถานที	่รวมทัง้ความสนใจของมวลสมาชกิทีม่ต่ีอกระบวนการของ

สหกรณ์ออมทรัพย์	 ที่จริงแล้ว	 การอบรมให้ความรู้เช่นนี้จ�าเป็น 

และเหมาะสมอย่างยิ่งกับสถานการณ์ในปัจจุบัน	 เพราะช่วยให ้

สมาชกิและคณะกรรมการของเราสามารถศึกษาเข้าใจปัญหาต่าง	ๆ  

ที่เกิดในวงการสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง	จะได้สามารถแก้ไขปัญหา

นายแพทย์สมนึก  เจษฎาภัทรกุล

อย่างถูกต้อง	ฉับไว	ทันการณ์	จึงเห็นว่ากิจกรรมนี้สมควรท�าอย่าง

ต่อเนื่องและกว้างขวางต่อไป		น่าจะช่วยให้สมาชิกของเราเป็นผู้รู ้

ผู้ตื่นตัว	 รอบรู้ในสถานการณ์ได้ดี	 ไม่ตื่นกลัวไปกับข่าวลือและ

กระแสสังคมที่ไม่มีเหตุผล

	 ทกุท่านคงทราบกนัอยูแ่ล้วว่าประเทศไทยขณะนีก้�าลงั

เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัว	 ในสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	

จ�ากัด	 ของเราก็มีภาพประชากรศาสตร์เช่นเดียวกันกับภาพรวม

ของประเทศ	โดยในปีบญัชนีี	้พ.ศ.	2561	สมาชกิทีเ่ข้าสูว่ยัผูส้งูอายุ 

มากท่ีสดุเท่าท่ีเคยเป็นมา	คอืมากถึง	137	คน	ยิง่ถ้าส�ารวจข้อมลูของ

ปีถัดไปก็จะยิ่งน่าตกใจขึ้นไปอีก	เพราะจ�านวนการเข้าเป็นผู้สูงวัย 

จะยิ่งสูงขึ้นไปอีกเรื่อย	 ๆ	 เรียกได้ว่ามีการท�าลายสถิติกันทุกปี 

ทเีดยีว	ถ้าเราลองช่วยกนัคดิงบประมาณทีส่หกรณ์ฯ	ต้องใช้ในการ

จัดสวัสดิการต่าง	ๆ 	ล�าพังการให้ทุนน�้าใจและการจัดงานสัมมนา

กตเวทิตาจิตก็เป็นตัวเลขมหาศาลแล้ว	 ถ้ารวมกับสวัสดิการทั้ง

หลายอีกมากมายอันเป็นนโยบายหลักอันโดดเด่นของสหกรณ์

ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จ�ากัด	ของเรามาแต่ไหนแต่ไรนั้น	ก็จะ

พบว่าเราได้ใช้เงินมากมายมหาศาลไปในด้านการจัดสวัสดิการ

แก่สมาชิกทุกระดับ	 ถ้าหากระบบบริหารจัดการของสหกรณ ์

ไม่เข้มแข็ง	 และผลการด�าเนินงานไม่ดีพอ	 เราคงจะไม่สามารถ

ผ่านเรื่องต่าง	ๆ	เหล่านี้ไปด้วยดีได	้

	 ท้ายที่สุดนี้ผมหวังว่าวิธีการสื่อสารถึงสมาชิกโดยทั้ง

ทาง	 เอกสารตีพิมพ์เผยแพร่แบบเดิม	 และทางอีเล็กทรอนิกส์ 

ผ่านระบบอินเตอร ์เน็ตจะช่วยให้มวลสมาชิกของสหกรณ  ์

ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จ�ากัด	ได้รู้เห็นข้อมูล	ข่าวสารของเราได้

กว้างขวางตามเจตนารมณ์ของคณะกรรมการด�าเนินการ

ส า ร จ า ก ป ร ะ ธ า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ศึ ก ษ า อ บ ร ม แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด
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	 ผมรู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสสื่อสารกับสมาชิกทุกท่าน	
ในการท�างานเป็นคณะกรรมการด�าเนินการ	ชุดที่	45	ซ่ึงผม
ได้ยึดแนวทางการท�างาน	 และด�าเนินงานตามอุดมการณ ์
สหกรณ์	 คือ	 “ความเชื่อร่วมกันที่ว่าการช่วยตนเอง และ
การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการสหกรณ์ซึ่งจะน�า
ไปสู่การกินดี อยู่ดี มีความเป็นธรรม และสันติสุขในสังคม” 
	 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	 จ�ากัด	 มีการ
บริการด้านสินเช่ือ	 หลายประเภท	 อาทิเช่น	 เงินกู้เพื่อเหตุ
ฉุกเฉิน	 เงินกู้สามัญ	 และเงินกู้พิเศษ	 รายละเอียดในการกู้
แต่ละประเภทนั้น	 มีความแตกต่างกันในยอดเงินกู้	 จ�านวน
งวดการส่ง	และหลักประกัน	สมาชิกสามารถติดต่อสอบถาม	
ได้ที่ฝ่ายสินเชื่อด้วยตนเอง		หรือผ่านตัวแทนสมาชิก	หรือช่อง
ทางการส่ือสารอื่น	ๆ	เช่น	Facebook,	@	LINE	สมาชิกที่ใช้
บริการด้านสินเชื่อ	และส่งค่างวดครบตรงทุกงวดในแต่ละปี
บัญชีนั้น	จะมีเงินเฉลี่ยคืน		คืนให้กับสมาชิก	สิ่งส�าคัญในการ
ใช้บริการด้านสินเช่ือน้ัน	สมาชิกต้องอ่านท�าความเข้าใจใน
แต่ละเงื่อนไขก่อนลงนาม	 เช่น	 หลักเกณฑ์การค�้าประกัน	
ความรับผิดชอบในกรณีเป็นผู้ค�้าประกัน	 และเงื่อนไขความ
คุ้มครองต่าง	ๆ

 นายแพทย์ณัฐพล  สันตระกูล

 ในกรณีที่ข้อมูลสมาชิกมีการเปล่ียนแปลง โดย
เฉพาะเบอร์โทรศัพท์มือถือ เงินได้รายเดือนและหน่วยงาน
ต้นสังกัด เพื่อประโยชน์กับสมาชิกเอง สมาชิกโปรดแจ้ง
ให้เจ้าหน้าที่ทราบ เพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
และเพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อสื่อสารข้อมูลส�าคัญจากทาง
สหกรณ์ฯ
	 ในปัจจุบันทางฝ่ายสินเชื่อได้มีการจัดบริการแว่น
สายตายาว	ให้สมาชิกยืมสวมใส่เมื่อมาใช้บริการที่ฝ่ายสินเชื่อ	
เพื่อการอ่าน	เขียนเอกสารได้ชัดเจน	โดยเป็นความคิดริเริ่ม
ของเจ้าหน้าที่ในฝ่ายสินเช่ือเพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่
สมาชิก	โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อมีสโลแกนในการท�างาน	ว่า
 “ชัดเจนทุกเง่ือนไข บริการด้วยใจ ใส่ใจสมาชิก” 
ขอบคุณครับ

สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด ทุกท่าน

ส า ร จ า ก ป ร ะ ธ า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร เ งิ น กู้

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด
สหกรณ์คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
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	 ในการบริหารจัดการความรู้ต่าง	 ๆ	 ทั้งทางด้าน
วิชาการ	การศึกษา	การเมือง	สังคม	เศรษฐกิจ	ซ่ึงเป็นเรื่องที ่
ทุกคนจะมีส่วนเกี่ยวข้องผูกพัน	 และเป็นเรื่องที่จะเรียนรู ้ 
ให้เข ้าใจในบริบทของการจัดการความรู ้ในแต่ละเรื่อง 
รวมไปถึงความรู ้เรื่องทางการเงินซึ่งแต่ละคนจะทราบ 
ความหมายของเงินได้ดีเพียงใด	 และจะมีสักกี่คนที่รู ้ว ่า	
“เงิน”	 เปรียบเสมือนอะไรก็ตาม	 ท่ีเป็นท่ียอมรับของสังคม	
โดยท่ัวไปในการซื้อ-ขายบริการแลกเปลี่ยนให้เป็นสินค้าได้	
รวมไปถึงการช�าระหนี้สิน	ซึ่งแต่ก่อนอาจใช้เป็นเปลือกหอย	
เบี้ย	 หรือโลหะอันเป็นการจัดท�าขึ้นมาเพื่อให้สังคมยอมรับ 
ในค่าของสิง่ของนัน้	ๆ 	และก�าหนดค่าของเงนินัน้เป็นส่ือกลาง 
ในการแลกเปลี่ยนในสังคมได้
	 ในปัจจุบันนี้ค่าครองชีพสูงขึ้นเรื่อย	 ๆ	 รายจ่าย
มากกว่ารายรับ	 และประชาชนส่วนใหญ่มักจะมีหน้ีสิน	 
ไม่ว ่าจะเป็นการกู ้ เงินเพื่อซื้อที่อยู ่อาศัย	 รถยนต์	 หรือ 
การศึกษาเล่าเรียน	 ซึ่งสิ่งต่าง	 ๆ	 เหล่านี้รวมอยู่ในปัจจัยสี่
ของปุถุชนคนธรรมดาเดินดินโดยท่ัวไป	 หากเป็นบุคคลที่ 
ไม่เห็นความส�าคัญของค่าของเงิน	 ก็มักจะก่อปัญหาให้เกิด
เป็นหนี้สินท่วมหัวเอาตัวไม่รอด	 รายได้เพิ่มช้ากว่าหนี้สิน	
ดังน้ัน	 “ความรู้ด้านการบริหารจัดการทางการเงิน” จึงม ี

รัสวดี  บุษยะจารุ
กรรมการด�าเนินการ

บทบาทมากยิ่งขึ้น	 เพราะหากไม่มีความรู ้	 ความเข้าใจ 
เรื่องของการเงิน	 หรือรู้จักค�าว่าการออมเงินดีพอ	 อาจท�า 
ให้เกิดการเพิ่มหนี้สินขึ้นเรื่อย	ๆ	โดยไม่รู้ตัว	
	 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จ�ากัด	ได้เล็งเห็น 
ความส�าคัญของการจัดการด้านการเงินของสมาชิก	 โดยม ี
พันธกิจในการให้บริการทางการเงินท่ีมีมาตรฐาน	 มีความ
มั่นคง	 มีความน่าเชื่อถือและมีความเสี่ยงด ้านการเงิน
การลงทุนน้อย	 มุ ่งมั่นที่จะพัฒนาสหกรณ์ให้ได้มาตรฐาน
เป็นท่ียอมรับในระดับสากลจนเป็นสหกรณ์ที่ 	 “มั่นคง 
โปร ่งใส ฉับไว ทันการณ์ มีธรรมาภิบาลมาตรฐาน
สากล” โดยมีการบริหารจัดการด้านการเงินของสมาชิก
ให้มีความมั่นคงทางการเงิน	 มีการออมทรัพย์โดยให้อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากสูง	 แต่อัตราดอกเบี้ยเงินกู ้ที่ต�่า	 มอบ 
ผลตอบแทนแก่สมาชิกด้านการลงทุนอย่างเหมาะสม	จัดให ้
ความรู้	 และสวัสดิการแก่สมาชิกอย่างต่อเนื่อง	 ในด้าน 
การเงิน	 ซ่ึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนี้เป็นการจัดการความรู ้
ด้านการเงิน	และมีการบริหารจัดการเรื่องของเงินในรูปแบบ
ของสหกรณ์	 ถือเป็นการจัดการความรู้ด้านการเงิน	 อันยัง
ประโยชน์แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	 จ�ากัด	
ได้อย่างเหมาะสมถ้วนทั่วกัน

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด
สหกรณ์คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “BBB+/Stable”
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ผลการด�าเนินงาน ประจ�าเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
สินทรัพย์ จ�านวนเงิน (บาท)

เงินสด 											253,221.73	

เงินฝากธนาคาร 						171,816,518.90	

เงินให้สมาชิกกู้ 				1,958,268,705.04	

เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 				9,666,789,280.00	

เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 				5,138,561,901.35	

ลูกหน้ีอ่ืน	-	สุทธิ 									3,247,165.07	

ท่ีดิน	อาคาร	อุปกรณ์สุทธิ 								13,460,941.73	

สินทรัพย์อ่ืน 								66,170,030.01	

รวมสินทรัพย์  17,018,567,763.83 

หนี้สิน จ�านวนเงิน (บาท)

เงินรับฝาก	สมาชิก 8,080,633,328.74

เงินรับฝาก	สหกรณ์อ่ืน 498,000,000.00

หนี้สินอื่น 3,475,765,647.98

ทุน จ�านวนเงิน (บาท)

ทุนเรือนหุ้น 					3,261,065,070.00	

ทุนส�ารอง 							869,874,591.58	

ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่น	ๆ 							234,390,919.77	

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 							281,297,888.86	

ก�าไรสุทธิ 							317,540,316.90	

รวมหน้ีสินและทุน    17,018,567,763.83 

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด
สหกรณ์คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “BBB+/Stable”
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สวัสดิการสมาชิก ประจ�าเดือนกันยายน 2561

รายการ จ�านวน	(ราย) จ�านวนเงิน	(บาท)

สมาชิกถึงแก่กรรม 1 170,000.00

บิดาสมาชิกถึงแก่กรรม 4 25,000.00	

มารดาสมาชิกถึงแก่กรรม 10 95,000.00	

คู่สมรสสมาชิกแก่กรรม - -

ประเภทเงินกู้
อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ/ป

	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 6.10

	เงินกู้กองทุนเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก 2.00

	เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 5.00

ประเภทเงินฝาก ดอกเบ้ีย เปิดรับฝาก
ครบ

ก�าหนด
จ�านวน

วัน

1.1 เงินฝากออมทรัพย์	(01) 1.00 ทุกวัน

1.2	เงินฝากออมทรัพย์เอทีเอ็ม	(06) 2.00 2	กพ.	2558

1.3	เงินฝากออมทรัพย์วิถีพอเพียง	(52) 3.50 1 สค-7	สค.	61 7	สค.	62 1 ปี

2.1	เงินฝากเพื่อฉลอง	43	ปี	รุ่น	5	(36) 3.10 1 มิย.-30	มิย.61 31	พค.	62 1 ปี

2.2	เงินฝากเพื่อฉลอง	43-ปี	รุ่น	5	(40) 3.10 1 มิย.-30	มิย.	61 31	พค.	62 1 ปี

2.3 เงินฝากเพื่อฉลอง 43 ป รุ่น 6 (41) 3.20 1 กย.-19 ตค. 61 21 ตค. 62 1 ป

2.4	เงินฝากเพื่อฉลอง	43	ปี	รุ่น	4.1	(44) 3.00 1 มีค.-30	เมย.	61 30	เมย.	62 1 ปี

					-	ตั้งแต่	100,000.00-5,00,000.00	บาท

2.5	เงินฝากเพื่อฉลอง	43	ปี	รุ่น	4.2	(45) 3.05 1 มีค.-30	เมย.	61 30	เมย.	62 1 ปี

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

2.6	เงินฝากเพื่อฉลอง	43	ปี	รุ่น	4.3	(46) 3.10 1 มีค.-30	เมย.	61 30เมย.62 1 ปี

					-	ตั้งแต่	10,000,001.00	บาท	ขึ้นไป

3.1	เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง	9-1	(11)	
     มาจาก	2

3.25 1 พค.-21	กค.	60 30	เมย.	62 2	ปี

					-	ตั้งแต่	100,000.00-5,000,000.00	บาท

3.2	เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง	9-2	(24) 3.30 1 พค.-21	กค.	60 30	เมย.	62 2ปี

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

3.3	เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง	9-3	(25) 3.35 1 พค.-21	กค.	60 30	เมย.	62 2	ปี

					-	ตั้งแต่	10,000,001.00	บาท	ขึ้นไป

3.4	เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง	7-1	(18) 3.15 1 มิย.-31	กค.	61 31	พค.	63 2	ปี

3.5	เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง	7-2	(08) 3.20 1 มิย.-31	กค.	61 31	พค.	63 2	ปี

					-	ตั้งแต่	10,000,001.00	บาท	ขึ้นไป

3.6	เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง	8	(19)	
     มาจาก	5

3.25 1 พค.-21	กค.	60 30	เมย.	62 2	ปี

3.7	เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง	10	(17)	
     มาจาก	6

3.20 1 ตค.-25	ตค.	60 30	กย.	62 2	ปี

4.1	เงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน	43	(16) 2.80 1 สค.-20	สค.	61 30	พย.	61 4	เดือน

4.2 เงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน 44 (13) 2.80 1 ตค.-22 ตค. 61 31 มค. 61 4 เดือน

5.1	เงินฝากออมทรัพย์เพื่อพัฒนาฯ	(04) 3.10 ทุกวัน

6.1	เงินฝากออมทรัพย์เพื่ออนาคต	2	(09) 3.75 3	พค.-31	พค.	59 30	เมย.	62 3	ปี

7.1	เงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์	3	ปี	(20) 3.30 1 กย.-20	ตค.	60 31	สค.	63 3	ปี

					-	ตั้งแต่	100,000.00-5,000,000.00	บาท

7.2	เงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์	3	ปี	(26) 3.35 1 กย.-20	ตค.	60 31	สค.	63 3	ปี

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

7.3	เงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์	3	ปี	(27) 3.40 1 กย.-20	ตค.	60 31	สค.	63 3	ปี

					-	ตั้งแต่	10,000,001.00	บาท	ขึ้นไป

7.4	เงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์	3	ปี
					โครงการ	3	(30)

3.10 1 มีค.-31	มีค.	61 28	กพ.	64 3	ปี

7.5 เงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์ 3 ป
     โครงการ 3 (31)

3.40 1 ตค.-16 พย. 61 30 พย. 64 3 ป

ตารางอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทต่างๆ (ข้อมูลณวันที่ 1 ตุลาคม 2561)

ประเภทเงินฝาก ดอกเบี้ย เปิดรับฝาก
ครบ

ก�าหนด
จ�านวน

วัน

8.1	เงินฝากออมทรัพย์หรรษา	4	ปี	(21) 4.15 21	กค.-30	ธค.	57 31	ธค.	61 4	ปี

9.1	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	(05) ทุกวัน

					-	ตั้งแต่	1,000.00-1,000,000.00	บาท 1.75

					-	ตั้งแต่	1,000,001.00-5,000,000.00	บาท 2.00

					-	ตั้งแต่	5,000,001.00-10,000,000.00	บาท 2.25

					-	ตั้งแต1่0,000,001.00-20,000,000.00	บาท 2.50

					-	ตั้งแต่	20,000,001.00	บาท	ขึ้นไป 2.60

10.1	เงินฝากประจ�า	3	เดือน 1.50 ทุกวัน

10.2	เงินฝากประจ�า	12	เดือน 2.50 ทุกวัน

10.3	เงินฝากประจ�า	24	เดือน 2.50 ทุกวัน

10.4	เงินฝากประจ�า	36	เดือน 2.50 ทุกวัน

11. เงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุขใจ 4.50 1 ธค.59-1	ธค.	79 30	กย.	79 20	ปี

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด
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	 สมาชิกของสหกรณ์จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบ

ถ้วนตามข้อบังคับของสหกรณ์

	 ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์จะต้อง

กรอกใบสมัครตามแบบที่สหกรณ์ก�าหนดและสหกรณ์จะน�า

เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการพิจารณา	หากที่ 

ประชุมมีมติให้รับผู้สมัครรายใดเข้าเป็นสมาชิกแล้ว	 ผู้นั้น 

จะต้องช�าระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าหุ ้นรายเดือน	 

โดยวิธีหักจากเงินได้รายเดือน	ณ	 ท่ีจ่ายในอัตราไม่ต�่ากว่า

ร้อยละ	5	และไม่เกินร้อยละ	50	ของเงินได้รายเดือน	จึงจะ

ถือว่าเป็นสมาชิกของสหกรณ์แล้ว	 และจะมีสิทธิและหน้าที่

ต่าง	ๆ	ตามที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับ

หน้าที่ของสมาชิก มีดังนี้
 	 ปฏิบัติตามกฎหมาย	 ข ้อบังคับ	 ระเบียบ	

ประกาศ	มติ	และค�าสั่งของสหกรณ์

 	 เข้าประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย	เช่นการ

ประชุมใหญ่สามัญ	หรือการประชุมใหญ่วิสามัญ

 	 ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์	 เพื่อให้

สหกรณ์เป็นองค์การท่ีเข้มแข็ง	โดยท�าธุรกิจร่วมกับสหกรณ์	

ไม่ว่าจะเป็นการฝากเงิน	กู้เงิน	 ถือหุ้นเพิ่มและบริการอื่นใด

ที่สหกรณ์ให้บริการ	รวมถึงการชี้ชวนหรือประชาสัมพันธ์ให้

บุคคลทั่วไปเห็นความส�าคัญและประโยชน์ของระบบสหกรณ์

 	 สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์	 โดยเลือกต้ัง

สมาชิกที่ดีมีความเหมาะสม	 เป็นกรรมการสหกรณ์	 รวมทั้ง

จะต้องติดตามความเคลื่อนไหวการด�าเนินงานของสหกรณ์

เพื่อให้สหกรณ์ด�าเนินงานอย่างโปร่งใส	 และบังเกิดผลดีต่อ

มวลสมาชิก

 	 ร่วมมอืกบัคณะกรรมการด�าเนนิการ	เพือ่พฒันา

สหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง	 โดยให้ความร่วมมือท้ัง

ก�าลังความคิด	 ก�าลังกาย	 และก�าลังใจ	 ด้วยความสามัคคี	

ซื่อสัตย์	และเสียสละ	เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

สิทธิของสมาชิก มีดังนี้
 	 เข้าประชมุใหญ่	เพือ่เสนอความคิดเหน็หรอืออก

เสียงลงคะแนน	 ตลอดจนสามารถซักถามข้อข้องใจ	 แสดง

ความคิดเห็น	 ให้ข้อเสนอแนะและความต้องการของตนต่อ

ที่ประชุมใหญ่	 การออกเสียงในที่ประชุมใหญ่ของสมาชิก

มีความเท่าเทียมกัน	 คือ	 หนึ่งคนต่อหนึ่งเสียง	 และจะมอบ

หมายให้คนอื่นออกเสียงแทนไม่ได้

 	 เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ	 เมื่อมีเหตุ 

ท�าให้สมาชิกเห็นว่า	จ�าเป็นที่จะต้องเสนอให้คณะกรรมการ

ด�าเนนิการเรียกประชมุใหญ่วสิามญั	เพ่ือพิจารณาหาแนวทาง

ปฏิบัติ	 หรือข้อสรุป	 สมาชิกจ�านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า 

ของจ�านวนสมาชิกท้ังหมด	 หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน	

สามารถลงลายมือชื่อท�าหนังสือร้องขอต่อคณะกรรมการ

ด�าเนินการให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อการใดการหนึ่ง	

เมื่อใดก็ได้	และคณะกรรมการด�าเนินการจะต้องเรียกประชุม

ใหญ่วิสามัญภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค�าร้องขอ

 	 เสนอชื่อหรือได ้ รับเลือกต้ังเป ็นกรรมการ 

ด�าเนินการ	 โดยคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์มีหน้าที่

เป็นผู้ด�าเนินกิจการของสหกรณ์	 และเป็นผู ้แทนสหกรณ์ 

ในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอก	

 	 ได้รับบริการทางธุรกิจและทางวิชาการจาก

สหกรณ์	สมาชิก	มีสิทธิที่จะได้รับบริการต่าง	ๆ 	จากสหกรณ์	

ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการรับฝากเงิน	ธุรกิจเงินกู้	และธุรกิจอื่น	ๆ 	

ตลอดจนโอกาสในการได้รับการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาความ

รู้และทักษะด้านต่าง	ๆ

 	 สิทธิอื่น	 ๆ	 ท่ีบัญญัติไว้ตามกฎหมายว่าด้วย

สหกรณ์	 กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	 ตลอดจนข้อบังคับและ

ระเบียบสหกรณ์	เช่น	การได้รับสวัสดิการและการสงเคราะห ์

ส�าหรบัสมาชิกและครอบครวั	สทิธกิารตรวจสอบการด�าเนนิงาน 

ของสหกรณ์โดยการสอบถาม	สิทธิพิเศษเกี่ยวกับการยกเว้น

ภาษีจากเงินปันผล	 เงินเฉลี่ยคืน	 และดอกเบี้ยจากเงินฝาก

ออมทรัพย์	เป็นต้น

สิทธิและหน้าที่
ของสมาชิกสหกรณ์

ข้อมูลอ้างอิงจากเอกสาร
กผป.สทส.1/2559

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
กรมส่งเสริมสหกรณ์
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	 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	 จ�ากัด	 เป็น
สถาบันที่ เกิดขึ้นจากการร ่วมแรงร ่วมใจของบุคลากร 
รุ่นที่ผ่านมาในอดีตของวชิรพยาบาล	ได้รวมตัวกันเพื่อจัดตั้ง 
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	 จ�ากัด	 ให้เป็นสถาบัน 
ที่ส ่ ง เสริมให ้ เกิดการเกื้อ กูลช ่วยเหลือซึ่ งกันและกัน	 
ของบุคลากรในวชิรพยาบาล	มุ่งหวังที่จะให้เกิดการแบ่งปัน 
และการอยู ่ร ่วมกันด้วยความเอื้ออาทร	 เสมือนคนใน
ครอบครัวเดียวกัน	 ซึ่งขณะน้ีสถาบันแห่งนี้ได้เติบโตขึ้น	
และมีสมาชิกมากมายหลายพันคน	 ไม่เพียงแต่บุคลากร 
ในวชิรพยาบาลเท่านั้นยังมีบุคลากร	 ในสังกัด	 ของส�านัก 
การแพทย์	กรุงเทพมหานคร	
	 ข้าพเจ้า	นางรัญญา พรรณา	ก็เป็นบุคคลหนึ่ง 
ที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	 จ�ากัด	 
เลขทะเบียนสมาชิก	 006998	 ป ัจจุบันปฏิบั ติหน ้าที่
เป็นบุคลากรในสังกัด	 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	 
ในประสบการณ์ท่ีได้เป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรพัย์แห่งน้ี 
นอกจากจะท�าให้ข้าพเจ้า	ได้ปลกูฝังพฤตกิรรมของการเกบ็ออม 
เพื่อให้เกิดความมั่นคง	 ของการใช้ชีวิตทั้งในปัจจุบันและ 
อนาคต	 ข้าพเจ้ายังได้ใช้บริการที่สหกรณ์ได้จัดข้ึนเพื่อ 
ช่วยเหลือสมาชิก	 ท่ีต้องการจะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต	
เช่นการกู้เพื่อซื้อบ้านที่อยู ่อาศัย	 หรือการซ้ือรถยนต์เพื่อ
เป็นพาหนะในการเดินทางนอกจากนี้ในยามเดือดร้อนก็ยัง
สามารถที่จะกู้ฉุกเฉินได้จากสหกรณ์แห่งนี้	

	 ข้าพเจ้าได้รับสวัสดิการทุนการศึกษาของบุตร
รวมถึงการได้รับเงินปันผลจากทุนเรือนหุ้น	และเงินเฉล่ียคืน 
จากดอกเบ้ียเงินกู้อีกด้วย	ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาข้าพเจ้า
และครอบครัวรู ้สึกภูมิใจและดีใจ	 ท่ีได้เป็นสมาชิกของ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	 จ�ากัด	 และรู้สึกขอบคุณ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	 จ�ากัด	 ที่เป็นสถาบันที่มี
ส่วนสนับสนุน	ท�าให้ข้าพเจ้าได้สร้างนิสัยการออม	และเข้าใจ 
ในเร่ืองของการเกื้อกูลต่อกันของสมาชิก	 ข้าพเจ้าคิดว่า
สหกรณ์เป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้ข้าพเจ้าและครอบครัวมีชีวิต
ที่ดีขึ้น	มีความปลอดภัยในการเดินทาง	ด้วยการซื้อรถยนต์
ส�าหรับเดินทางไป-กลับได้อย่างสะดวกสบาย	มีบ้านที่อบอุ่น
ไว้พักผ่อนเมื่อเหนื่อยจากการท�างาน	และสหกรณ์ยังได้เอื้อ
ถึงบุตรของสมาชิกด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับ
บุตรสมาชิก
	 ด้วยหลกัการทีช่ดัเจน	จนขณะนีบ้ตุรของข้าพเจ้า 
ได้จบการศึกษาและมีงานท�า	มีอนาคตที่ดี	สิ่งต่าง	ๆ	ที่เกิด
ขึ้นเป็นปัจจัยและสิ่งที่สนับสนุนท�าให้ครอบครัวของข้าพเจ้า
เติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยพื้นฐานของการเก็บออมและ 
การวางแผนใช้เงินอย่างเหมาะสม	 ครอบครัวมีความสุข 
	 สุดท้ายนี้	 ข้าพเจ้าขอให้สหกรณ์ออมทรัพย ์
วชิรพยาบาล	จ�ากัด	ได้มีกิจการที่รุ่งเรืองเจริญมั่งคั่ง	มั่นคง 
และเป็นที่พึ่งเพื่อดูแลมวลสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์
วชิรพยาบาล	จ�ากัด	ตลอดไป	ขอขอบคุณค่ะ

นางรัญญา  พรรณา
เลขทะเบียนสมาชิก	006998

พราวแสง
ดาว
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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

	 	 2.10	 โรงพยาบาลผูส้งูอายบุางขนุเทยีน
	 	 2.11	โรงพยาบาลคลองสามวา
	 ทัง้นีส้หกรณ์จะรบัผดิชอบค่าธรรมเนยีม 
การโอนแทนสมาชิก
	 3.	จ่ายเป็นเงินสด	 ส�าหรับสมาชิก 
ที่ไม่มีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์กับสหกรณ์
	 4.	สมาชกิในข้อ	1	และข้อ	2	สามารถ
ถอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืน	ได้	หลังจากเสร็จ
สิ้นการประชุมใหญ่สามัญ	ประจ�าปี	2561	
ไปแล้ว	3	ชั่วโมง	(สหกรณ์ให้บริการจนถึง
เวลา	16.30	น.)
	 5.	สมาชิกในข้อ	3	ติดต่อขอรับเป็น
เงินสดได้ด้วยตัวเอง	 ตั้งแต่วันศุกร์ท่ี	 2	
พฤศจิกายน	 2561	 เป็นต้นไป	 (ไม่มีการ
มอบฉันทะ)

	 	 1.3	 ส�านักงานอธิการบดี	มหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราช
	 	 1.4	 หน่วยงานต่าง	ๆ 	ทีไ่ม่ได้สังกดัใน
ส�านักการแพทย์
	 	 1.5	 สมาชิกที่มียอดปันผล-เฉล่ียคืน 
ไม่ถึง	100.00	บาท	(หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
	 2.	โอนเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกที่	
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	 ตามเลขที่บัญชีที่ใช้
โอนเงินเดือน	 ส�าหรับสมาชิกในสังกัดต่างๆ	
ดังต่อไปนี้
	 	 2.1	 โรงพยาบาลกลาง	
	 	 2.2	 โรงพยาบาลเจรญิกรงุประชารกัษ์
	 	 2.3	 โรงพยาบาลตากสิน
	 	 2.4	 โรงพยาบาลลาดกระบงักรุงเทพมหานคร
	 	 2.5	 โรงพยาบาลเวชการุณย์
	 	 2.6	 โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์	 
	 	 	 ชุตินฺธโร	อุทิศ
	 	 2.7	 ส�านักการแพทย์
	 	 2.8	 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
	 	 2.9		โรงพยาบาลสิรินธร	

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ข่ า ว
1. เรื่อง ก�ำหนดวันประชุมใหญ่
สำมัญ ประจ�ำปี 2561
	 สหกรณ์ก�าหนดวันประชุมใหญ่สามัญ 
ประจ�าปี	2561	ในวนัพฤหสับดทีี	่1	พฤศจกิายน 
2561	 ตั้งแต่เวลา	 11.00	 น.	 เป็นต้นไป	 
ณ	ห้องประชุม	ชั้น	6	อาคารเพชรรัตน์

2. เรื่อง กำรรับเงินปันผล
และเฉลี่ยคืน
	 คณะกรรมการด�าเนนิการ	ได้ก�าหนดวธิี
การจ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน	ประจ�าปี	2561	
ดังนี้
	 1.	โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ 
ของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์	 ส�าหรับ
สมาชิกในสังกัดต่าง	ๆ	ดังต่อไปนี้
	 	 1.1	 คณะแพทยศาสตร์วชริพยาบาล 
	มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
	 	 1.2	 คณะพยาบาลศาสตร์เก้ือการณุย์ 
	มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
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