
จดหมายข่าว
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด

ปีที่ 16 ฉบบัที่ 97 เดือน ธนัวาคม 2561

ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2561
 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

สัมมนาจัดท�าแผนปฏิบัติการ ประจ�าปีบัญชี 2562 เมื่อวัน 17 – 18 พฤศจิกายน 2561
ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม
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	 เมื่อสารนี้ได้เผยแพร่ออกไปคงเป็นช่วงเวลาที่เราได้
ขึ้นปีใหม่	2562	แล้ว	ผมจึงขอถือโอกาสนี้ส่งความสุขปีใหม	่ 
ให้สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จ�ากัด	ทุกคน		
ขอให้มีความสุขมาก	ๆ	ในปีใหม่นี้		
	 ความสขุอกีอย่างหนึง่ทีค่ณะกรรมการ	ฯ	จะขอมอบ
แก่สมาชิกในช่วงเวลาอีกไม่นานหลังจากนี้	คือ	ระหว่างวันที ่
15	–	19	กุมภาพันธ์	2562	นี้	สหกรณ์	ฯ	จะจัดทัศนศึกษา 
ในต่างประเทศ	 โดยจะพาสมาชิกท่ีมีความพร้อมไปศึกษา 
แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมซึ่งยูเนสโกขึ้นทะเบียนไว้ถึง	 
3	 แห่ง	 ในคราวเดียวนี้	 ณ	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ได้แก	่ 
1.	 สุสานองค์จักรพรรดิ์จิ๋นซีฮ่องเต้	 ที่ซีอาน	 ซึ่งได้รับการ
ยกย่องเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกล�าดับท่ี	 8	 ของโลกด้วย	
2.	 ถ�้าหลงเหมินแห่งเมืองลั่วหยาง	 (เมืองลกเอี๋ยง	 ในภาษา
จีนแต้จ๋ิว	ที่เราอ่านในหนังสือสามก๊ก)	และ	3.	ศาสนสถาน
ส�าคัญบริเวณวัดเส้าหลิน	ที่เมืองเติงเฟิง	ด้วยราคาสุดคุ้ม	และ
สมาชิกที่ยังมีสิทธิรับสวัสดิการการเข้าร่วมสัมมนาสหกรณ์ 
ยังจะได้รับการสนับสนุนเป็นส่วนลดได้อีก	3,000	บาทด้วย	
จึงย่ิงเป็นที่น่าสนใจมาก	ๆ	
	 ส� าหรั บสมา ชิกที่ ไ ม ่ พร ้ อมที่ จ ะ เดิ นทาง ไป 
ต่างประเทศซึ่งจะต้องมีการลาหยุดงานด้วย	 ก็อาจเลือก
รายการไปสัมมนาทัศนศึกษาภายในประเทศ	 ซึ่งเราจะจัด 
ในวันหยุดสุดสัปดาห์	ส่วนรายละเอียด	วันเวลา	สถานที่	และ
กิจกรรมการให้ความรู้จะเป็นอย่างใด	ก็ขอให้สมาชิกติดตาม
ได้ตามช่องทางต่าง	 ๆ	 ท่ีสหกรณ์เผยแพร่ข่าวอย่าได้พลาด 

นายแพทย์สมนึก  เจษฎาภัทรกุล

นะครับ	 เพราะรายการนี้สมาชิกที่ยังมีสิทธ์ิอยู่	 ไม่ต้องเสีย 
ค่าใช้จ่ายใด	ๆ
	 งานส�าคัญอย่างยิ่งของคณะกรรมการ	 ฯ	 คือ 
การจัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแก่สมาชิกที่จะเกษียณอายุ
ราชการในปีงบประมาณนี้	เนื่องจากมีสมาชิกจ�านวนมากกว่า 
ทุก	 ๆ	 ปีที่ผ่านมา	 เมื่อรวมกับผู้ติดตามอย่างท่ีเราได้เคยท�า 
กนัมาต่อเนือ่ง	กจ็ะเป็นกจิกรรมท่ีมผู้ีเข้าร่วมเป็นกลุม่ใหญ่มาก 
จึงไม ่ง ่ายในการบริหารจัดการทั้งสถานที่และกิจกรรม 
ให้เหมาะสม	คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบก�าลังท�างานเพื่อหา
จุดเหมาะสมที่สุดเพ่ือให้สมเกียรติแก่สมาชิกซึ่งรักและอยู่กับ
สหกรณ์	ฯ	มานาน	จึงต้องขอเวลาอีกระยะหนึ่ง
	 กิจกรรมให้ข้อมูลที่จ�าเป็นแก่สมาชิกเป็นรายเดือน
ทางเอกสารอิเล็กทรอนิกส์	 เราก็จะท�าต่อเนื่องไปเรื่อย	 ๆ	 
เพื่อให้ท่านได้ความรู ้	 รับทราบความเป็นไปของกิจการ
ทางการเงินซ่ึงเป็นเงินของสมาชิกทั้งหลายที่คณะกรรมการ
ด�าเนินการ	และฝ่ายจัดการ	ได้บริหารเพื่อให้เกิดผลประกอบ
การงอกเงยอย่างต่อเนื่องและมั่นคง	ส่วนจดหมายข่าวที่เป็น
รายไตรมาสเราก็จะยังคงออกเป็นเอกสารตีพิมพ์เป็นฉบับ
กระดาษอยู่	แต่ก็สามารถดูผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ด้วย
	 สุดท ้ายนี้ ผมหวังว ่ าสมาชิกจะมีความพอใจ 
ในการท�างานของคณะกรรมการ	ฯ	เราพร้อมรับและขอบคุณ
ในการติติง	 ข้อคิดเห็น	 และข้อแนะน�าต่าง	 ๆ	 ที่ให้แก่เรา	 
เพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการด�าเนินการภายภาคหน้าต่อไป...

สารจากประธานคณะกรรมการ 
ศึกษาอบรมและการประชาสัมพันธ์
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	 สหกรณ์	 (Cooperatives)	 เกิดจากกลุ ่มบุคคล 
รวมตัวกันด้วยความสมัครใจจัดตั้งเป็นสหกรณ์	 โดยการ 
ยื่นขอจดทะเบียนต่อนายทะเบียนสหกรณ์	 เพื่อตอบสนอง
ความต้องการที่จ�าเป็นในชีวิตร่วมกัน	 โดยตั้งอยู่บนพื้นฐาน 
แห่งความรับผิดชอบช่วยเหลือตนเอง	 ช่วยเหลือซ่ึงกัน 
และกัน	 มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกัน	 หลังจากได้รับการ 
จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์เรียบร้อยแล้ว	
สหกรณ์ก็จะมีสถานภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
	 สหกรณ์	มี	7	ประเภท	ได้แก่	สหกรณ์การเกษตร	
สหกรณ์นิคม	สหกรณ์ประมง	สหกรณ์บริการ	สหกรณ์ร้านค้า 
สหกรณ์ออมทรัพย์	และ	สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน		
	 สหกรณ์ออมทรพัย์	คอื	สถาบนัการเงินรูปแบบหนึง่ 
ที่มีสมาชิกเป็นบุคคลซึ่งมีอาชีพอย่างเดียวกัน	จัดตั้งขึ้นโดยม ี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการเก็บออม	โดยการ 
รับฝากเงินและให้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยที่เป็นธรรม 
การถือหุ้นรายเดือนโดยหัก	ณ	ท่ีจ่าย	แต่ต้องไม่เกิน	1	ใน	5 
ของหุ ้นทั้ งหมด	 นอกจากนี้ 	 สหกรณ ์ออมทรัพย ์ยั งมี
วัตถุประสงค์ให้บริการด้านเงินกู้แก่สมาชิกตามความจ�าเป็น
หรือเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์งอกเงย	ตามหลักการช่วยเหลือ

ตนเอง	 และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 มีการแบ่งปันผลก�าไร 
ที่ได้ร่วมกันด้วยความยุติธรรมตามส่วนของการใช้บริการ	
เรียกว่าเงินเฉลี่ยคืน	 สมาชิกสหกรณ์จึงเป็นทั้งเจ้าของและ 
ผู้ใช้บริการสหกรณ	์
	 สหกรณ์ออมทรัพย์ท�าธุรกิจแต่เฉพาะกับผู ้เป็น
สมาชิกเท่านั้น	 เป็นแหล่งเงินฝากและเงินกู ้ของสมาชิก	
ท�าให ้สมาชิกรู ้ จักเก็บออมเงินโดยได ้รับผลตอบแทน 
ในรูปของดอกเบีย้ในอตัราทีเ่หมาะสม	เมือ่สิน้ปีบัญช	ีสหกรณ์ 
มีผลก�าไรก็จะจัดสรรเป็นเงินปันผลให้ตามส่วนของหุ้นที่
สมาชิกถืออยู่ในอัตราไม่เกินท่ีกฎหมายก�าหนด	 สมาชิกท่ีมี 
ความจ�าเป็นทางการเงินก็ไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบ	สามารถ 
กู้เงินจากสหกรณ์โดยเสียดอกเบ้ียในอัตราที่ต�่ากว่าธนาคาร	
สิ้นปีเมื่อสหกรณ์ด�าเนินการมีผลก�าไรก็จะจัดสรรเป็นเงิน 
เฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกผู ้เป็นเจ้าของสหกรณ์ตามส่วนของ 
ดอกเบี้ยท่ีสมาชิกได้จ่ายให้แก่สหกรณ์	นอกจากนี้	ยังจัดสรร 
ทุนสวัสดิการประเภทต่างๆ	 ให้แก่สมาชิกเพื่อยกระดับ 
ความเป ็นอยู ่ของสมาชิก	 ฝ ึกให ้สมาชิกสหกรณ์รู ้จัก 
การพึ่งพาตนเอง	 รู้จักการประหยัดอดออมเพื่ออนาคตที่ดี 
ในวันข้างหน้า	ท�าให้สถาบันครอบครัวมีความมั่นคงยิ่งขึ้น.

สหกรณ์ คืออะไร
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ผลการด�าเนินงาน ประจ�าเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561
สินทรัพย์ จ�านวนเงิน (บาท)

เงินสด 542,050.28

เงินฝากธนาคาร 184,488,458.29

เงินให้สมาชิกกู้ 1,963,193,000.98

เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 9,460,218,080.00

เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 5,216,145,198.25

ลูกหน้ีอ่ืน	-	สุทธิ 3,700,486.36

ที่ดิน	อาคาร	อุปกรณ์สุทธิ 13,463,182.40

สินทรัพย์อ่ืน 63,642,427.31

รวมสินทรัพย์ 16,905,392,883.87

หนี้สิน จ�านวนเงิน (บาท)

เงินรับฝาก	สมาชิก 8,354,674,003.96

เงินรับฝาก	สหกรณ์อ่ืน 498,000,000.00

หนี้สินอื่น 3,227,057,652.69

ทุน จ�านวนเงิน (บาท)

ทุนเรือนหุ้น 3,304,016,300.00

ทุนส�ารอง 981,617,071.26

ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่น	ๆ 271,252,989.44

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 204,355,868.22

ก�าไรสุทธิ 64,418,998.30

รวมหน้ีสินและทุน 16,905,392,883.87

	 ขณะนี้หมายเลขภายใน	 3532 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	
จ�ากัด	 ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจาก	
คณะแพทยศาสตร ์ ว ชิ รพยาบาล	
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	 ก�าลัง
ด�าเนินการก่อสร้างอาคาร	 ท�าให้มีผล 
กระทบกับคู ่ สายโทรศัพท ์ภายใน	
สมาชิกสามารถติดต่อกับสหกรณ์ฯ	 
ได้ตามหมายเลขโทรศัพท์	ดังน้ี

ประชาสัมพันธ์

สายตรง 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		

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด
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 สมาชิกหลายท่านอาจเผลอหรือลืมไปว่า	 ฝากเงินกับ
ธนาคารขณะนี้ได้ดอกเบี้ยไม่ถึงหนึ่งบาท	 ฝากไว้กับสหกรณ์
ได้มากกว่าเยอะเลยค่ะ	 ปัจจุบัน	ณ	 วันท่ีออกวารสารฉบับนี้	
สหกรณ์เปิดรับฝากเงินประเภทต่าง	ๆ	ดังนี้
 1. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์  อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 
1.00 ต่อปี
	 เป็นบัญชีท่ีสมาชิกทุกคนได้เปิดบัญชีไว้ตั้งแต่แรก 
ทีส่มัครเป็นสมาชกิ	บญัชนีีมี้ไว้ส�าหรบัรบัสวสัดกิารต่างๆ	/	การ
โอนเงินปันผล	 -	 เฉลี่ยคืน	 /	 โอนเงินของขวัญปีใหม่	 (ส�าหรับ
สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่	 70	ปี	 ขึ้นไป)	 ค�านวณจ่ายดอกเบี้ยปีละ	 
2	ครั้ง	(25	มีนาคม	และ	25	กันยายน	ของทุกปี)	
 2. บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เอทีเอ็ม  อัตราดอกเบี้ย 
ร้อยละ 2.00  ต่อปี
	 เป็นบัญชีท่ีสมาชิกสามารถท�าธุรกรรมได้เอง	ฝาก	/ถอน	
ทีตู่	้ATM	ธ.กรุงไทย	โดยไม่ต้องมาท่ีสหกรณ์	คดิดอกเบีย้ให้ปีละ 
2	ครั้ง	(25	มีนาคม	และ	25	กันยายน	ของทุกปี)	
 3. เงินฝากออมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.10 ต่อปี
	 เป็นบัญชีเพื่อการออม	 เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า	
300	บาท	แต่ไม่เกิน	50,000	บาท	การฝากแบบนี้ใช้วิธีหักจาก 
เงนิเดอืน	ณ	ทีจ่่ายทกุเดอืน	(เช่นเดยีวกบัหุน้รายเดือน)	ถอนได้ 
ไม่เกินปีละ	 3	 คร้ัง	 ค�านวณจ่ายดอกเบี้ยให้ปีละ	 2	 คร้ัง	 
(25	มีนาคม	และ	25	กันยายน	ของทุกปี)	
 4. เงินฝากออมทรัพย์หรรษา 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 
ร้อยละ 3.90 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
	 เป็นโครงการท่ีสหกรณ์เปิดรับฝากอยู ่ในปัจจุบัน	 
เปิดบญัชีครัง้แรกไม่น้อยกว่า	100,000	บาท	ฝากเพิม่ได้ครัง้ละ 
ไม ่น ้อยกว ่า	 1,000	 บาท	 โครงการนี้ เป ิดรับฝากวันท่ี  
2 - 31 มกราคม 2562	สมาชกิต้องฝากไว้จนถงึวนัที	่15	ธนัวาคม 
2565	หากถอนก่อนสิ้นสุดโครงการ	สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้
เท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์		
 5. เงนิฝากออมทรพัย์ยัง่ยนื (4 เดอืน) อตัราดอกเบ้ีย
ร้อยละ 2.90 ต่อปี
	 เป็นโครงการท่ีสหกรณ์เปิดรับฝากอยู ่ในปัจจุบัน	 
เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า	 100,000	 บาท	 โครงการนี ้
เปิดรับฝากวันที่ 1 – 22 กุมภาพันธ์ 2562	สมาชิกต้องฝากไว้

จนถึงวันที่	31	พฤษภาคม	2562	หากถอนก่อนสิ้นสุดโครงการ	
สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้เท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์		
 6. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 
1.75 – 2.60 ต่อปี
	 เปิดบญัชคีร้ังแรกไม่น้อยกว่า	10,000	บาท	ฝากเพิม่ได้
ครั้งละไม่น้อยกว่า	1,000	บาท	ถอนได้เดือนละ	1	ครั้ง	ค�านวณ
ดอกเบีย้ให้ปีละ	2	ครัง้	(25	มนีาคม	และ	25	กนัยายน	ของทกุปี) 
ดังนี้
 	 เงินฝาก	ไม่เกิน	1	ล้านบาท	
	 	 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	1.75	ต่อปี
 	 เงินฝาก	เกิน	1	ล้านบาท	ไม่เกิน	5	ล้านบาท	
	 	 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	2.00	ต่อปี
 	 เงินฝาก	เกิน	5	ล้านบาท	ไม่เกิน	10	ล้านบาท	
	 	 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	2.25	ต่อปี
 	 เงินฝาก	เกิน	10	ล้านบาท	ไม่เกิน	20	ล้านบาท
	 	 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	2.50	ต่อปี
 	 เงินฝาก	เกินกว่า	20	ล้านบาท	ขึ้นไป
	 	 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	2.60	ต่อปี
 7. เงนิฝากประจ�า อัตราดอกเบีย้ร้อยละ 1.50 – 2.50 
ต่อปี 
	 เปิดบัญชีครั้งแรกไม่น้อยกว่า	 1,000	 บาท	 ฝากเพิ่ม
ครั้งละไม่น้อยกว่า	1,000	บาท	ถอนได้	เมื่อครบก�าหนด	อัตรา
ดอกเบี้ยตามระยะเวลาฝาก
 	 ฝากประจ�า	3	เดือน
	 	 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	1.50	ต่อปี
 	 ฝากประจ�า	12	เดือน	
	 	 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	2.50	ต่อปี
 	 ฝากประจ�า	24	เดือน
	 	 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	2.50	ต่อปี
 	 ฝากประจ�า	36	เดือน	
	 	 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	2.50	ต่อปี
หมายเหตุ : 
  เงนิฝากออมทรพัย์ทุกประเภท ดอกเบีย้ทีส่มาชกิ
ได้รับ ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้  
  เงินฝากประจ�า ดอกเบี้ยที่ได้รับต้องค�านวณหัก
ภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 15

ได ้ดอกเบี้ยมากกว่า
ฝากเงิน กับสหกรณ์
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สวัสดิการ 8 ประเภท ที่ให้แก่สมาชิก (ที่ไม่ใช่สมาชิกสมทบ)

การจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก ประจ�าเดือนพฤศจิกายน 2561

รายการ จ�านวน (คน) จ�านวนเงิน (บาท)

สมาชิกถึงแก่กรรม 2 40,000.00	

บิดาสมาชิกถึงแก่กรรม 3 25,000.00	

มารดาสมาชิกถึงแก่กรรม 3 27,500.00	

คู่สมรสสมาชิกถึงแก่กรรม - -

ประเภทเงินกู้
อัตราดอกเบี้ย

ร้อยละ/ปี

	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 5.58

	เงินกู้กองทุนเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก 2.00

	เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา 5.00

	 1.	 สวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก	มี	2	ประเภทคือ	ทุนเรียนดี	และทุนส่งเสริมการศึกษา
	 2.	 ทุนน�้าใจสหกรณ์	 ให้แก่สมาชิกที่เกษียณอายุหรือลาออกจากราชการโดยไม่มีความผิด	 สหกรณ์
จะมอบทุนน�้าใจแก่สมาชิกรายละ	6,000	–	12,000	บาท	ตามอายุการเป็นสมาชิก
	 3.	 สวัสดิการเพื่อเก้ือกูลสมาชิกอาวุโส	ให้แก่สมาชิกที่มีอายุ	61	ปีขึ้นไป	และมีอายุการเป็นสมาชิก
เกินกว่า	15	ปี	สหกรณ์จะมอบเงินสวัสดิการให้ทุกปี	ๆ	ละ	3,000	บาท
	 4.	 สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม	สหกรณ์จะจ่ายค่าจัดการศพให้แก่ทายาท	จ�านวน	5,000	– 
20,000	บาท	และจ่ายเป็นเงินสวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกอีกรายละ	30,000	–	150,000	บาท	ตามอายุการ
เป็นสมาชิก	นอกเหนือจากนั้น	สหกรณ์ยังได้ท�าประกันชีวิตให้แก่สมาชิก	ในวงเงินคุ้มครองรายละ	75,000	บาท 
อีกด้วย
	 5.	 สวัสดิการสงเคราะห์สมาชิกกรณีประสบอุบัติภัย	 แล้วสูญเสียอวัยวะหรือทุพพลภาพ	 สหกรณ ์
จ่ายเงินช่วยเหลือให้รายละ	30,000	–	100,000	บาท
	 6.	 สวัสดิการสงเคราะห์กรณีบุคคลในครอบครัวสมาชิกถึงแก่กรรม	 สหกรณ์จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือ
และเป็นขวัญก�าลังใจแก่สมาชิก	รายละ	2,500	–	10,000	บาท	ตามอายุการเป็นสมาชิก
	 7.	 สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกกรณีที่อยู ่อาศัยประสบสาธารณภัย	 จ่ายให้ตามส่วนของความ
เสียหายจริง	รายละ	3,000	–	50,000	บาท
	 8.	 ทุนสนับสนุน	ให้สมาชิก	ได้เข้ารับการอบรมสัมมนา	ในประเทศ	หรือต่างประเทศ	วงเงินคนละ	
3,000	บาท	สมาชิกสามารถใช้สิทธิ์ได้	3	ปีต่อครั้ง
 สมาชิกต้องยื่นเอกสารขอรับสวัสดิการภายในระยะเวลาที่ก�าหนด หากพ้นระยะเวลาที่ก�าหยด 
ถือว่าสละสิทธิ์

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ประเภทต่างๆ
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	 ดิฉัน	นางสุนทร งามบุญชื่น	อายุ	55	ปี	เป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	 จ�ากัด	 มาเป็นเวลา	 20	 ป	ี
เลขทะเบียนสมาชิก	006819
	 เมื่อปี	 2554	 ดิฉันได้ค�้าประกันเพื่อนที่เป็นสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	 จ�ากัด	 โดยเพื่อนได้กู ้เงิน 
ไปเป็นจ�านวน	 200,000.00	 บาท	 ต่อมาเพื่อนคนนี้ได้หน ี
และไม่ยอมส่งเงินช�าระหนี้	 ท�าให้ดิฉัน	 ซึ่งเป็นผู้ค�้าประกัน
ต้องใช้หน้ีแทน	100,000.00	บาท	ตอนนั้นดิฉันล�าบากมาก	
เพราะลูกยังอยู่ในวัยศึกษา	และไม่มีรายได้อ่ืนใด
	 ในช ่วงนั้นคณะกรรมการสหกรณ ์ออมทรัพย  ์
วชิรพยาบาล	 จ�ากัด	 ได้จัดโครงการช่วยเหลือผู้ค�้าประกัน 
ที่ต ้องรับภาระหน้ีแทน	 โดยสหกรณ์ได ้ลงทุนซื้อ เสื้อ
คุณภาพดีท่ีตกรุ ่นมาให้ดิฉันขาย	 โดยสหกรณ์คิดเฉพาะ
ราคาต้นทุนเท ่านั้น	 ส ่วนผลก�าไร
สหกรณ์ให ้กับดิฉัน	 เพื่อนสมาชิก 
หลายคนก็ช่วยอุดหนุน	 ดิฉันขายได้ 
เป็นจ�านวนมาก	 ท�าให้ดิฉันมีรายได ้
เพิ่มขึ้น	 และสามารถน�าเงินมาดูแล
คนในครอบครัวได้มากขึ้น	 ซึ่งดิฉัน 
ต้องขอขอบคณุคณะกรรมการทกุท่าน 
ที่ท�าให้ดิฉันผ่านมาได้
	 ต่อมาปี	2560	ชีวิตของดิฉัน
ก็ต ้องประสบปัญหาวิกฤตอีกครั้ง	
เมื่อวันที่	 15	 สิงหาคม	 2560	 ทาง 
โรงพยาบาลโทรมาบอกว่าลูกชาย 
คนที่	 2	 ของดิฉันประสพอุบัติเหตุ 
อาการหนักมาก	 โดยแพทย์แจ้งว่า 
อาการของลูกอาจจะไม่รอด	 ดิฉัน 

ร้องไห้เสียใจอย่างมาก	 แต่ก็ได้ก�าลังใจจากคนรอบข้าง
ทุก	 ๆ	 คน	 และสามีของดิฉันให้สู ้	 แล้วปาฏิหาริย์ก็มีจริง 
เมื่ อลู กชายของดิฉัน เริ่ มมีการตอบสนองและพูดได  ้
ก�าลังใจของดิฉันเริ่มดีขึ้นมาก	 ดิฉันบอกกับตัวเองว่าต้องสู ้
แม้บางคร้ังจะท้อ	 แต่เมื่อมองเห็นลูกก�าลังใจก็กลับมา 
แม้นว่าลูกจะต้องผ่าตัดครั้งแล้วครั้งเล่า	 และครั้งสุดท้าย 
คุณหมอแจ้งว่าต้องใส่เอ็นหัวเข่า	 ถ้าไม่ใส่จะเดินไม่ได  ้
แต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายจ�านวน	 50,000.00	 บาท	 ดิฉันสู ้ค ่ะ 
แล้วความโชคดีก็เข้าข้างดิฉัน	 เมื่อคุณหมอแจ้งว่าให้เข้าคิว 
จองเอ็นที่โรงพยาบาลศิริราช	 แต่ต้องใช้เวลารอถึง	 2	 ป ี
เพราะต้องรอผู ้บริจาคเท่านั้น	 แต่แล้วปาฏิหาริย์ก็มีจริง 
อีกครั้ง	 เมื่อโรงพยาบาลศิริราชโทรมาแจ้งว่ามีผู้บริจาคแล้ว 
ดิฉันใช้เวลารอแค่	 2	 เดือน	 และในเดือนพฤษภาคม	 2561 

ลูกชายของดิฉันได้ผ่าตัดใส่เอ็นเข่า 
และสามารถเดินได้	 ทั้งยังสามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ดีดิฉันดีใจมาก
	 ดิฉันขอเตือนสมาชิกทุกท ่านที่
กู ้เงิน	 ขอให้ท�าประกันเงินกู ้	 ซึ่งจะ
เป ็นการดีที่สุด	 และปลอดภัยกับ
เพื่อนสมาชิกด้วยกัน
	 ทีก่ล่าวมาท้ังหมดนีด้ฉัินอยากจะบอก 
ให้ทุกคนรู ้ว่าชีวิตไม่มีอะไรแน่นอน	
ทุกคนต้องเตรียมความพร้อม	 และ
เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่เป็นวิกฤตของ
ชีวิต	 ต้องต้ังหลักและสู้ด้วยพลังแห่ง
ความรักของคนท้ังครอบครัว	เหมือน
ที่ดิฉันได้ผ่านมันมาแล้ว

พราวแสง
ดาว
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คณะผู้จัดท�า - คณะกรรมการศึกษาอบรมและการประชาสัมพันธ์

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

ID LINE @vajiracoop
สมาชิกสามารถรับข่าวสารสหกรณ์ผ่าน ID LINE ได้ที่นี่

กรุณาส่ง

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ข่ า ว
เรื่อง การมอบของขวัญปีใหม่ 2562 ส�าหรับสมาชิก
	 ที่ ประชุมใหญ ่สา มัญประจ� าป ีบัญชี 	 2561	 เมื่ อ 
วันพฤหัสบดีที่	 1	 พฤศจิกายน	 2561	 มีมติอนุมัติ	 จัดสรร 
ก�าไรสุทธิประจ�าปี	2561	ส่วนหนึ่งเพ่ือมอบเป็นของขวัญปีใหม ่
ส�าหรับสมาชิก	เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่	พ.ศ.	2562
	 คณะกรรมการด�าเนินการ	 ชุดที่	 46	 ในการประชุม 
คร้ังที่	4/2562	เมื่อวันเสาร์ที่	22	ธันวาคม	2561	มีมติเห็นชอบ	 
มอบของขวัญปีใหม่ส�าหรับสมาชิกท่ีมีอายุไม่เกิน	 70	 ปี	 เป็น
ประกันชีวิตกลุ่มทุนประกันภัย	 75,000.00	 บาท	 (เจ็ดหมื่น 
ห้าพันบาทถ้วน)	คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี	ให้ความคุ้มครอง 
ต้ังแต่วันที่	 28	 ธันวาคม	 2561	 ถึงวันที่	 27	 ธันวาคม	 2562	
ส่วนสมาชิกท่ีมีอายุต้ังแต่	70	ปีขึ้นไป	สหกรณ์จะมอบเป็นเงิน 
จ�านวน	240.00	บาท	(สองร้อยส่ีสิบบาทถ้วน)	เท่ากับมูลค่า
เบี้ยประกันภัย	โดยได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สมาชิก
ได้เปิดไว้กับสหกรณ์	เมื่อวันที่	28	ธันวาคม	2561

สวัสดีค่ะ
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