
จดหมายข่าว
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด

ปีที่ 16 ฉบบัที่ 100 เดือน ตุลาคม 2562

เม่ือวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการด�าเนินการ และฝ่ายจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับ
โรงเรียนวัดราชผาติการาม ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการห้องสมุดในโครงการโรงเรียนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปี 2562

 ของ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ากัด

เม่ือวันที่ 3 สิงหาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด จัดสัมมนาทางวิชาการ เน่ืองในโอกาสครบรอบ 44 ปี 
(โครงการสหกรณ์สัมพันธ์) ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม กรุงเทพมหานคร โดยเชิญอาจารย์ศุภชัย เมืองรักษ์ (ผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ) และอาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม (รองอธิบดีอัยการ ส�านักงานชี้ขาดคดี 
ส�านักงานอัยการสูงสุด) เป็นวิทยากร
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     เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด 
จัดให้มีการลงคะแนนเพื่อสรรหากรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 47 แทนต�าแหน่งที่ครบวาระ

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการด�าเนินการ และฝ่ายจัดการ
ท�าบุญครบรอบวันคล้ายวันก่อต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด

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

และทางสหกรณ์ฯ เราก็ด�าเนินงานมาถึงส้ินปีบัญชี คือ วันที่ 30 กันยายน 2562 และก็จะมีการน�าก�าไรสุทธิที่ได้  

มาปันผลและเฉลี่ยคืนแก่สมาชิกครับ ส่วนการปันผลจะมากจะน้อยก็ข้ึนอยู่กับภาวะเศรษฐกิจของประเทศด้วยครับ 

และเป็นที่น่ายินดีครับท่ีสหกรณ์ฯ เราได้น�าเงินจากผลก�าไรมาจัดสรรเป็นสวัสดิการแก่สมาชิก ซ่ึงถือว่าสหกรณ์ฯ 

เป็นสหกรณ์ท่ีมีสวัสดิการให้แก่สมาชิกมากที่สุด และในปีบัญชี 2562 ที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ เราได้ให้สวัสดิการต่าง ๆ 

แก่สมาชิกมากมายครับเช่น

 1. การมอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

 2. สวัสดิการเพื่อการสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม (ยื่นหนังสือขอสวัสดิการภายใน 180 วัน)

 3. สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกกรณีบุคคลในครอบครัวถึงแก่กรรม (ยื่นหนังสือขอสวัสดิการภายใน 

180 วัน)

 4. สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกกรณีประสบอุบัติภัย (ยื่นหนังสือขอสวัสดิการภายใน 90 วัน)

 5. ทุนน�้าใจสหกรณ์ กรณีสมาชิกท�างานจนเกษียณอายุราชการ สหกรณ์ให้ตามอายุการเป็นสมาชิก  

ปีละ 1,000.00 บาท เช่น สมาชิกเกษียณอายุราชการ คือท�างานครบ 60 ปี เป็นสมาชิกสหกรณ์ 15 ปี ท่านจะได้รับ

เงินจากสวัสดิการน้ี จ�านวน 15,000.00 บาท (ที่ผ่านมาท่านที่เพ่ิงเกษียณไปเมื่อเร็ว ๆ น้ี ก็คงได้รับกันแล้วนะครับ)

 6. สวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโส สหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ให้ท ่านที่ เกษียณ

ทุก ๆ ปี แต่ท่านต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มากกว่า 15 ปี นะครับ ถึงจะได้รับสวัสดิการนี้ (โดยสหกรณ์จะโอนเงิน 

ในวันคล้ายวันเกิดของท่านปีละ 3,000.00 บาท 

 นอกจากนี้สหกรณ์ยังได้มีการพาสมาชิกร่วมท�าความดีช่วยชุมชนและสังคม คือ ปีนี้เราไปมอบของ

ให้กับโรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนบ้านถ�้าหิน สวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี ซ่ึงอยู่ในถิ่นทุรกันดาร โดยใช้เงินในหมวด

สวัสดิการ 100,000.00 บาท

 ปีน้ีสหกรณ์ใช้เงินในหมวดสวัสดิการแก่สมาชิกเป็นจ�านวนเงิน 17,352,074.00 บาท ท้ายที่สุดกระผม 

ในนามกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสวัสดิการสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด และกรรมการทุกท่าน  

ขอให้สมาชิกทุกท่านมีสุขภาพท่ีแข็งแรง ร�่ารวยเงินทอง มีแต่ความสุขและโชคดีตลอดไปครับ

บทความจากกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการสวัสดิการ

นายสุระ  ประเสริฐกุล
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โครงการ
มีเงินแสน 
เงินล้าน

วันเกษียณ

	 หลายท่านคิดว่าชีวิตเราคงจะไม่มีโอกาสมีเงินแสน	หรือเงินล้าน	ถ้าจะมีคงต้องรอถูก	
Lottery	อย่างเดียว	ซึ่งโอกาสถูก	Lottery	ก็ริบหรี่เต็มทน	เพราะโอกาสที่จะถูกรางวัลที่	1	
มีแค่	0.0001	%	โอกาสที่จะถูกรางวัลที่	2	ก็จะมี	0.0005	%	ส่วนหวยใต้ดินก็จะมีโอกาสถูก
แค่	1.4168	%	(ข้อมูลจาก	pantip.com)	แล้วเงินแสน	เงินล้าน	เราจะมีได้อย่างไร

 แต่ถ้าสมาชิกสหกรณ์ทุกท่าน แบ่งเงินรายได้ของ
แต่ละเดือนฝากออมทรัพย์แบบดอกเบ้ียทบต้น นั่นคือ
สมาชิกจะต้องฝากทุกเดือน ๆ  ละเท่า ๆ  กัน หรือมากกว่า 
แล้วไม่ถอนท้ังต้นและดอกมาใช้เด็ดขาด ยกตัวอย่างเช่น 
ฝากเดือนละ 2,000 บาท สมาชิกท�างานต่ออีก 30 ปี  
วันเกษียณสมาชิก จะมีเงิน 1,070,735.09 บาท  
(คิดอัตราดอกเบี้ยร ้อยละ 2.50 ต่อปี) หรือสมาชิก 
บอกว่าเงินน้อยขอฝากเดือนละ 200 บาท แล้วสมาชิก
ท�างานต ่ออีก 30 ป ี  วันเกษียณสมาชิกก็จะมี เงิน 
107,073.51 บาท (คิดอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 2.50 ต่อปี)
 ขอให้สมาชิกศึกษาประมาณการตารางแสดง
การเปรียบเทียบจ�านวนเงินฝากในแต่ละปี แล้วสมาชิก
จะรู้ว่าไม่ยากเกินมือเราท่ีเราจะมีเงินแสน หรือเงินล้าน
ในวันเกษียณ
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ขอขอบคุณ ข้อมูลจากสารประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จ�ากัด ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2562 
เริ่มต้นออมเงินในวันน้ี เพ่ือชีวิตทีดีในวันหน้า ด้วยความปรารถนาดีจาก คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด ชุดท่ี 46

ฝากเดือนละ	
(บาท)

1	ปี	
(บาท)

5	ปี	
(บาท)

10	ปี	
(บาท)

15	ปี	
(บาท)

25	ปี
	(บาท)

30	ปี	
(บาท)

100.00 1,213.85 6,384.05 13,617.19 21,812.35 41,617.52 53,536.75

200.00 2,427.69 12,768.11 27,234.39 43,624.70 83,235.05 107,073.51

300.00 3,641.54 19,152.16 40,851.58 65,437.05 124,852.57 160,610.26

500.00 6,069.23 31,920.27 68,085.97 109,061.75 208,087.62 267,683.77

1,000.00 12,138.46 63,840.54 136,171.94 218,123.50 416,175.23 535,367.54

1,500.00 18,207.69 95,760.81 204,257.91 327,185.25 624,262.85 803,051.31

2,000.00 24,276.92 127,681.08 272,343.88 436,247.00 832,350.46 1,070,735.09

2,500.00 30,346.15 159,601.35 340,429.85 545,308.75 1,040,438.08 1,338,418.86

3,000.00 36,415.38 191,521.62 408,515.82 654,370.50 1,248,525.70 1,606,102.63

3,500.00 42,484.61 223,441.88 476,601.79 763,432.25 1,456,613.31 1,873,786.40

4,000.00 48,553.84 255,362.15 544,687.76 872,494.00 1,664,700.93 2,141,470.17

4,500.00 54,623.07 287,282.42 612,773.73 981,555.75 1,872,788.54 2,409,153.94

5,000.00 60,692.30 319,202.69 680,859.70 1,090,617.50 2,080,876.16 2,676,837.72

5,500.00 66,761.53 351,122.96 748,945.67 1,199,679.25 2,288,963.77 2,944,521.49

6,000.00 72,830.76 383,043.23 817,031.64 1,308,741.00 2,497,051.39 3,212,205.26

6,500.00 78,899.99 414,963.50 885,117.61 1,417,802.75 2,705,139.01 3,479,889.03

7,000.00 84,969.22 446,883.77 953,203.58 1,526,864.50 2,913,226.62 3,747,572.80

7,500.00 91,038.45 478,804.04 1,021,289.55 1,635,926.25 3,121,314.24 4,015,256.57

8,000.00 97,107.67 510,724.31 1,089,375.52 1,744,988.00 3,329,401.85 4,282,940.34

8,500.00 103,176.90 542,644.58 1,157,461.49 1,854,049.75 3,537,489.47 4,550,624.12

9,000.00 109,246.13 574,564.85 1,225,547.46 1,963,111.50 3,745,577.09 4,818,307.89

9,500.00 115,315.36 606,485.12 1,293,633.43 2,072,173.25 3,953,664.70 5,085,991.66

10,000.00 121,384.59 638,405.39 1,361,719.40 2,181,235.00 4,161,752.32 5,353,675.43
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ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ ณ 31 สิงหาคม 2562

สินทรัพย์ จ�านวนเงิน	(บาท)

เงินสด/เงินฝากธนาคาร 169,005,286.92

เงินฝากประจ�า ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จ�ากัด 100,000,000.00

เงินฝากประจ�า ชสอ. 400,000,000.00

เงินให้สมาชิกกู้ 1,957,016,551.43

เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 8,931,066,280.00

เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 6,020,434,573.54

ลูกหน้ีอื่น - สุทธิ 4,770,963.89

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์สุทธิ 13,185,570.68

สินทรัพย์อื่น 73,699,577.60

รวมสินทรัพย์ 17,669,178,804.06

หนี้สิน จ�านวนเงิน	(บาท)

เงินรับฝาก สมาชิก 9,020,433,069.00

เงินรับฝาก สหกรณ์อ่ืน 883,000,000.00

หนี้สินอื่น 2,502,763,023.97

ทุน จ�านวนเงิน	(บาท)

ทุนเรือนหุ้น 3,462,792,670.00

ทุนส�ารอง 981,617,071.26

ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอ่ืน ๆ 259,497,640.44

ก�าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนท่ียังไม่เกิดขึ้น 219,591,868.22

ก�าไรสุทธิ 339,483,461.17

รวมหน้ีสินและทุน 17,669,178,804.06

 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  
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สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด
ปรับเปลี่ยนวิธีการแจ้งยอดเงินปันผล-เฉลี่ยคืน
 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด มีการจ่าย
เงินปันผล-เฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกหลังเสร็จสิ้นการประชุม
ใหญ่ทุก ๆ ปี ซึ่งปีท่ีผ่าน ๆ มาสหกรณ์แจ้งยอดเงินปันผล-
เฉลี่ยคืนให้สมาชิกทราบด้วยวิธีการแจกเป็นใบแจ้งยอด
เงินปันผล-เฉลี่ยคืน ซึ่งพบว่ามีปัญหาต่าง ๆ กล่าวคือ
 1. สมาชิกต้องเสียเวลามายืนต่อแถวรับใบแจ้ง
ยอดเงินปันผล-เฉลี่ยคืน เพราะไม่รู้ยอดเงิน ที่จะถอน ท�าให้ 
ใช้เวลาในการท�าธุรกรรมแต่ละคนเป็นเวลานาน
 2. สหกรณ์ต้องพิมพ์ใบแจ้งยอดเงินปันผล-เฉลี่ย
คืนเท่ากับจ�านวนสมาชิกท้ังหมด หรือประมาณ 8,000 ใบ  
ซึ่ งจะมีใบแจ ้งยอดเงินป ันผล-เฉล่ียคืน เหลือทิ้ ง เป ็น
จ�านวนมาก เน่ืองจากสมาชิกบางท่านไม่รอรับใบแจ้งยอด
เงินปันผล-เฉลี่ยคืน แต่ใช้วิธีการปรับสมุดบัญชีและเขียน
ใบถอนเงินแทน
 3. สหกรณ์ต้องจัดเจ้าหน้าที่ 3 – 4 คน ให้บริการ
แจกใบแจ้งยอดเงินปันผล-เฉลี่ยคืน แทนท่ีจะให้บริการ
สมาชิกในด้านอ่ืน ๆ ได้อีก
 จากปัญหาดงักล่าว ปี 2561 สหกรณ์ฯ ได้ปรบัเปลีย่น 
วิธีการแจ ้งยอดเงินป ันผล-เฉลี่ ยคืน โดยเพิ่ม วิ ธีการ 
ส่งข้อความ (SMS) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของสมาชิกที่ได้

แจ้งไว้กับสหกรณ์ควบคู่กับการแจกใบแจ้งยอด 
ซึ่งปรากฏว่า

 1. ลดความแออัดจาก
ก า ร ที่ ส ม า ชิ ก

ต้องมายืนรอต่อแถวรับใบแจ้งยอดเงินปันผล-เฉลี่ยคืน 
เน่ืองจากสมาชิกรู ้ยอดถอนมาก่อนล่วงหน้าจาก SMS  
จึงสามารถเขียนใบถอนเงินได้เลย
 2. สมาชิกใช้เวลาที่สหกรณ์น้อยลงไม่ต้องรีบมา
ต่อคิวรับใบแจ้งยอดเงินปันผล-เฉลี่ยคืน สามารถเปิด SMS  
ดูเมื่อไหร่ก็ได้
 3. เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับสมาชิกมากขึ้น
 4. ประหยัดค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ฯ ในการจัดพิมพ์
 ดังนั้นปี 2562 คณะกรรมการด�าเนินการ จึงมีมต ิ
ให้สหกรณ์ฯ งดการแจกใบแจ้งยอดเงินปันผล-เฉลี่ยคืน  
โดยจะส่งเป็นข้อความ (SMS) ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ 
ที่สมาชิกได้แจ้งไว้กับสหกรณ์ ซ่ึงท่านประธานกรรมการ  
ได้แจ้งต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ ปี 2561 ไว้แล้ว
 ดังนั้น สมาชิกโปรดตรวจสอบว่า เมื่อมาท�าธุรกรรม 
ฝาก-ถอน กับสหกรณ์แล้ว ได้รับ SMS แจ้งยืนยันการท�า
ธุรกรรมไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของท่านหรือไม่ หากไม่ได้
รับ SMS อาจมาจากสาเหตุต่าง ๆ เช่น
 1. สมาชิกไม่ได้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ให้ไว้แก่

สหกรณ์
 2 .  สมาชิกมีการ เปลี่ ยนแปลงหมายเลข
โทรศัพท์ และไม่ได้แจ้งแก่สหกรณ์
 หากสมาชิกท่านใด ยังไม่ได ้แจ้งหมายเลข
โทรศัพท์ หรือมีการเปลี่ยนแปลงหมายเลข
โทรศัพท์ โปรดแจ้งสหกรณ์ภายในวันศุกร์ที่  

30 สิงหาคม 2562 เพ่ือประโยชน์ในการส่ง 
SMS แจ้งยอดเงินปันผลดังกล่าว

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

 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด ที่ประสงค์จะเปิดบัญชี
โครงการเงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 44 ปี รุ ่น 6 (41) สามารถมาเปิดบัญชี
ที่ส�านักงานสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม – 22 พฤศจิกายน 2562 ยอด
ฝากคร้ังแรกไม่น้อยกว่า 100,000.00 บาท อัตราดอกเบี้ย 2.75 ต่อปี
 สหกรณ์ฯ จะค�านวณดอกเบี้ยให้แก่สมาชิก โดยค�านวณเป็นรายวันตาม
ยอดเงินฝากคงเหลือ และน�าดอกเบี้ยบัญชีของผู้ฝาก ในวันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 
2563 และ 25 กันยายน พ.ศ. 2563 
 กรณีผู้ฝากถอนเงินในบัญชีบางส่วนก่อนวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 จะ
ต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีไม่ต�่ากว่ายอดเงินที่เปิดบัญชี สหกรณ์จึงจะค�านวณ
ดอกเบี้ยให้ กรณีถอนเงินก่อนวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สหกรณ์จะค�านวณ
ดอกเบี้ยให้ในอัตราดอกเบ้ียเงินฝากออมทรัพย์ที่สหกรณ์ประกาศใช้ ณ ขณะ
นั้นและผู้ฝากจะต้องคืนดอกเบ้ียส่วนที่รับเกินไป ให้แก่สหกรณ์ฯ

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ข่ า ว
โครงการเงินฝากออมทรัพย์
เพ่ือฉลอง 44 ปี รุ่น 6 (41)

การรับฝากเงิน

��������������� ���� 100.indd   8 10/10/2562   9:05:19


