
เมื่อวันที่ 26 – 27 กันยายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด จัดสัมมนาท�าแผนปฏิบัติการ ประจ�าปี 2564 
ณ ห้อง 601 – 602 อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปี 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

จดหมายข่าว
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด

ปีที่ 18 ฉบบัที่ 105 เดือนมกราคม 2564



	 นับจากการ	lock	down	และต้องมีการ	distancing	หรือการเว้นระยะห่าง	หลายคนยอมรับว่า 

ชีวิตเปลี่ยนไป	ในยุคของ	covid-19	คนที่เก่งที่สุด	ฉลาดท่ีสุด	ยังเอาตัวรอดได้ไม่ดีเท่า	คนที่สามารถปรับตัว 

ให้เข้ากับทุกสภาวะแวดล้อมและกลมกลืนไปกับสิ่งใหม่	 ๆ	 ที่ค ่อย	 ๆ	 เกิดตามมาได้	 รวมถึงเทคโนโลย ี

ที่หลายต่อหลายคนไม่เคยเห็น	ว่ากันว่า	ต่อจากนี้ไป	คนที่จะอยู่รอดได้	ต้องมีทักษะอย่างน้อย	6	ประการ

 หนึ่ง	คือ	Co-operation	หรือการท�างานเป็น	ทีม	งานชิ้นนึง	คน	คนเดียวท�าเสร็จใน	10	 วัน		

แต่	10	คนอาจจะท�าให้เสร็จได้ในวันเดียว

 สอง	 คือ	Communication	 วางแผนเป็น	 แต่สื่อสารให้คนท้ังกลุ่มเข้าใจไม่ได้	 หรือ	 เข้าใจได้	

แต่ไม่ตรงกัน	แผนดังกล่าวคงบรรลุจุดหมายได้ยาก	ทักษะในการสื่อสารจึงส�าคัญมาก	

 สาม Content	หรือ	เนื้อหาสาระ	งานที่วางแผนจะท�า	ต้องมีเน้ือหาที่เปี่ยมไปด้วยสาระ	ดึงดูดคน 

เข้ามาร่วมหรือมีส่วนร่วม	บุคลิกของคนที่จะสามารถจะเชิญชวนให้คนอ่ืนมาร่วมโดยใช้เน้ือหาสาระเป็นตัวน�า	

เป็นอีกทักษะหน่ึงที่ต้องมี

 สี่ Critical thinking	การคิดเชิงวิพากษ์	ต้อง..รับฟังเป็น	ฟังแล้ว	คิดวิเคราะห์ได้	ซ�้ายังสังเคราะห์

เพื่อก�าหนดแนวทางในการปฏิบัติได้

 ห้า Creative thinking	มีความคิดสร้างสรรค์	หาทางต่อยอดเพื่อให้เกิดการพัฒนาไปถึงจุดที่ 

สูงกว่าได้อย่างไม่สิ้นสุด	

 หก Confident	ความสามารถในการสร้างความเชื่อมั่น	นั่นหมายถึง	การเชื่อมั่นในตนเองก่อน	

แล้วมีความมุ่งมั่นท่ีจะเอาชนะปัญหาทุกปัญหาเพื่อให้คนอื่นเกิดความเช่ือมั่นในองค์กร

 สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	 เป ็นอีกตัวอย่างหน่ึงที่ต ้องเร ่งปรับตัวเพื่อก ้าวให้ทันสังคมโดยรวม	 

เมื่อสถาบันการเงินต่าง	ๆ	รุดหน้าไป	ให้บริการลูกค้าด้วยระบบ	ไอ-ที	เราไม่เพียงแต่จะต้องก้าวตามให้ทัน	

หากยังต้องมีการต่อยอดด้วยความคิดที่สร้างสรรค์	 ส�ารวจความต้องการของสมาชิก	 รับฟังปัญหาที่ผ่านมา 

วิเคราะห์ถึงเหตุแห่งปัญหา	แล้วหาทางพัฒนาปรับปรุงให้ตรงตามความต้องการของสมาชิกให้มากที่สุด

	 covid-19	มา	ส�าหรับบางคน	มัน	คือ	หายนะ	มันคือ	ความพินาศ	แต่..ส�าหรับบางคน	มันกลับเป็น 

จุดเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาตนเอง	การพัฒนาองค์กร	ให้ก้าวต่อไปในยุค	new-normal	อย่างมั่นคง	ลองเริ่มต้น 

ด้วยการย้อนกลับมาส�ารวจตัวเอง	 พัฒนาตนเองก่อน	 จากนั้นจึงค่อยก้าวต่อไป	 ส�ารวจองค์กรและพัฒนา

องค์กรอย่างไม่หยุดยั้ง	 เพื่อให้องค์กรไม่เพียงแต่จะอยู่รอด	 แต่ต้องอยู่อย่างสง่างาม	 ท่ามกลางปัญหาและ

อุปสรรคทั้งปวง

ประธานคณะกรรมการเงินกู้
สารจาก

นายแพทย์พลเลิศ  พันธุ์ธนากุล
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พราวแสง
ดาว

	 คติสอนใจแต่โบราณที่เรามักน�ามาใช ้ในการ
ด�าเนินชีวิตของมนุษย์		อันน�าพาไปสู่ความส�าเร็จของชีวิต		 
ท่ีกล่าวว่า	“ความพยายามอยูท่ีไ่หน ความส�าเรจ็อยูท่ีน่ัน่” 
คนที่มีจุดมุ ่งหมายของชีวิตว่าอยากท่ีจะท�าอะไรก็ตาม	
หากต้ังใจลงมือท�าอย่างต่อเนื่องความส�าเร็จมักจะบังเกิด
เป็นรางวัลตอบแทนสิ่งท่ีลงมือท�าอย่างจริงจัง
	 ดังนั้นในวารสารของสหกรณ์ฯ	 ฉบับปฐมฤกษ์	
ประจ�าปีบัญชี	2564	จึงขอน�าเสนอเรื่องราวของสมาชิก
ที่มีความมุ่งมั่นต้ังใจจริงกับชีวิตการท�างาน	ประกอบกับ
การใช้สวัสดิการต่าง	ๆ	ของสหกรณ์ฯ	ท่ีมอบแก่สมาชิก
อย่างเหมาะสมและลงตัวกับการด�าเนินชีวิตท่ีสมบูรณ์
แบบของสมาชิกท่านน้ี...
	 ดิฉัน	นางสาวทัดดาว 
ข ว า น อ ก  เ ล ข ท ะ เ บี ย น
สมาชิก 012786	 ต�าแหน่ง
พ นั ก ง า น ทั่ ว ไ ป 	 สั ง กั ด 
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 
เป ็นสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่ป	ี
พ.ศ.	2555	ได้เร่ิมท�างานจาก
พนักงานปู เตียง 	 พนักงาน
ประกันสังคมเดิม	และได้บรรจุ
เป ็นพนักงานมหาวิทยาลัย	 
ในต�าแหน ่งพนักงานทั่ ว ไป	
ดิฉันมีภูมิล�าเนาอยู่ต่างจังหวัด	
จึงต ้องเช ่าที่อยู ่อาศัย	 ดิฉัน
ท�างานและศึกษาต ่อระดับ
ปริญญาตรีไปพร ้อม	 ๆ	 กัน	
อีกทั้งต้องช่วยเหลือค่าใช้จ่าย

ในครอบครัวเพราะมีน้องเล็ก	1	คนที่ต้องดูแล	จึงท�าให้
รายจ่ายมากกว่ารายรับ	ดิฉันต้องท�างานอยู่เวรนอกเวลา
เพื่อหารายได้เสริม
	 หลังจากท่ีได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ	 ดิฉันได้รับ
สวัสดิการต่าง	 ๆ	 เช่นกู้ฉุกเฉิน	 และกู้สามัญประกันภัย
เพื่อมาใช้จ่ายในครอบครัวและเก็บไว้เป็นทุนการศึกษา
ของตัวเองและน้อง	 แต่ดิฉันก็มีความฝันว ่าอยากได้ 
ที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง	ไม่ต้องเช่าเขา	จนมาถึงวันที่ฝัน
ของดิฉันเป็นจริง	เพราะทางสหกรณ์ฯ	ได้มีโครงการกู้บ้าน
หลังแรก	 ด้วยตอนนั้นฐานเงินเดือนของดิฉันไม่มากนัก 
ดิฉันจึงยื่นเร่ืองกู ้บ ้านหลังแรกกับทางสหกรณ์ฯ	 ดิฉัน
ได้จ�านองคอนโดขนาด	28	ตรม.	 ราคา	999,900	บาท	
(เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบ้านถ้วน)	ฝันของดิฉัน
ก็ส�าเร็จ	ได้รับความไว้วางใจจากสหกรณ์อนุมัติ	ดิฉันดีใจ
มากที่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองไม่ต้องเช่าเขาอีกต่อไป	
และในขณะเดียวกันดิฉันก็ได้ศึกษาจบระดับปริญญาตรี 
ที่มุ ่งหวังไว้	ด้วยความพยายาม	ขยัน	อดทนและซื่อสัตย ์
จึงได้รับความไว้วางใจจาก	 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล 
จ�ากัด	ช่วยเหลือเงินกู้และบ้านหลักแรกให้กับดิฉัน	ส่งผล
ให้ดิฉันและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและ

มั่นคงมากยิ่งขึ้น
	 ดิ ฉั น ข อ ข อ บ คุ ณ
โครงการดี	ๆ 	และความเมตตา
จากสหกรณ์ฯ	 ที่ช ่วยเหลือ
ทางด้านการเงินต่าง	 ๆ	 และ
ล่าสุดเงินกู ้ฉุกเฉินโควิด-19	
ซ่ึ ง เป ็นการช ่วยสมาชิกได ้
อย่างมาก	ดิฉันจะตั้งมั่น	ตั้งใจ
ท�างานด้วยความขยัน	 อดทน	
มีวินัย	และที่ส�าคัญ	ซื่อสัตย์กับ
ตนเองและผู้อื่น	จะผ่อนช�าระ
ค่างวดให้ตรง	 และขอฝากถึง 
สมาชกิทกุท่านมคีวามรับผดิชอบ 
ต ่อตั ว เองและผู ้ อื่ น ในการ 
ส่งค่างวดให้ตรง	 เป็นผู ้กู ้ ท่ีดี
เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองและ
ผู้อื่นต่อไป
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การ“ปลดหนี้ให้หมด”
แบบง่าย ๆ ต้องท�าอย่างไร

	 มาเลยทุกคน	เดี๋ยวพี่ทุยจะพาทุกคนเป็นอิสรภาพ
จากหน้ีด้วยการ	“ปลดหนี้ให้หมด”	เอง
	 1.	วางแผนและรวบรวมข้อมูล
	 	 ก่อนเร่ิมวางแผน	 ต้องลองแบ่งหนี้ดูก่อนว่า 
หนี้ที่เราสร้างขึ้น	 มันสามารถสร้างรายได้ให้ตัวมันเองได้
หรือเปล่า	 ถ้าสามารถท�าได้	 เราจะเรียกหนี้เหล่านั้นว่า	
“หน้ีดี” แต่ถ้าหนี้เหล่านั้นไม่ได้สร้างรายได้	เราก็จะเรียก
หนี้เหล่าน้ันว่า	“หนี้เสีย”	ถ้าหนี้ท่ีสร้างข้ึนมาเป็นหนี้ที่ดี	
ก็ไม่น่ากังวลนัก	 เพราะหนี้นั้นก็จะสามารถจัดการตัวเอง
ให้หมดไปได้ภายในสักวันหนึ่ง
	 	 แต่ถ้าเป็นส่วนของหนี้เสียที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
แล้วล่ะก็	 ควรรีบเอามันออกจากชีวิตกันดีกว่า	 ต่อมาคือ 
เราจะต้องรู้รายได้และรายจ่ายในแต่ละเดือนของตัวเอง	 
ในส่วนของรายได้นัน้กร็วบรวมให้ครบ	แต่ส่วนของรายจ่าย 
ให้แบ่งออกด้วยว่าอันไหนเป็นรายจ่ายที่จ�าเป็นและ 
ไม่จ�าเป็น	แล้วจึงพยายามตัดส่วนท่ีไม่จ�าเป็นออก
	 2.	ช�าระหนี้ดอกเบ้ียสูงก่อน
	 	 เมื่อน�าหนี้เสียทั้งหมดมากองดูแล้ว	 หนี้ที่ควร
ปิดก่อนไม่ใช่หน้ีก้อนใหญ่ที่สุดหรอกนะ	 แต่เป็นหนี้ที่ม ี
ดอกเบี้ยเยอะที่สุดต่างหาก	 เพราะหนี้ท่ีจะท�าให้เรามี 
รายจ่ายต่อเดือนมาก	ๆ 	มันจะเป็นอุปสรรคในการช�าระหนี้
อื่น	ๆ	ด้วย	อันไหนดอกเยอะ	รีบจัดการโดยไวเลย
	 3.	กู้หนี้ใหม่มาปิดหนี้เก่า
	 	 เมื่อมีหนี้	สิ่งหนึ่งที่จะตามมาเลยก็คือ	รายจ่าย
เร่ืองดอกเบี้ย	ยิ่งถ้าเป็นหนี้พวกบัตรกดเงินสด	บัตรเครดิต
หรือหนี้นอกระบบ	 ภาระดอกเบี้ยตรงนี้จะสูงมาก	 ก็อาจ

จะต้องลองมองหาผู้ปล่อยสินเชื่อรายใหม่	 แล้วมาปิดหนี้
ที่ดอกเบี้ยสูง	 ๆ	 แบบนี้หรือที่เค้าเรียกกันว่า	 รีไฟแนนซ	์
(Refinance)
	 การสร้างหนี้ใหม่เพื่อน�ามาปิดหนี้เก่า	สิ่งที่ส�าคัญ
ก็คือดอกเบี้ยของหนี้ก้อนใหม่จะต้องถูกกว่า	แต่การจะท�า
แบบนี้ได้นั้น	 ต้องมีเครดิตที่น่าเชื่อถือด้วยนะ	 โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกับหนี้นอกระบบ	 เป็นหนี้ที่อันตรายต่อชีวิตและ
มีดอกเบี้ยที่แพงมาก	ๆ	พยายามท�าให้หนี้นอกระบบย้าย
เข้ามาในระบบให้ได้	จะท�าให้ปลดหนี้ได้เร็วขึ้น
	 4.	รักษาวินัยทางการเงิน
	 	 ไม่ว่าจะมีหนี้เยอะแค่ไหน	 แต่ส่ิงที่ส�าคัญกว่า 
ก็คือเครดิต	 เครดิตที่ดีก็เปรียบเหมือนคนที่มีความน่า 
เชื่อถือ	ไม่ว่าจะหนี้มากหนี้น้อย	ก็ควรจ่ายช�าระให้ตรงตาม
งวดที่ได้สัญญาไว้กับผู้ให้กู้	ถ้ารู้ว่าจ่ายไม่ไหว	ให้เจรจาขอ
ลดค่างวดแล้วเพิ่มเวลาออกไป
	 	 สิ่งที่ส�าคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือ	 การพยายาม
หารายได้เพิ่ม	 ซึ่งจริง	 ๆ	 ถือเป็นวิธีการปลดหนี้ที่ดีที่สุด	 
เมื่อรู้ตัวว่าเราเองมีหนี้เยอะ	 ก็จ�าเป็นที่จะต้องขยันมาก
ขึ้นหน่อย
	 	 ไม่ยากเลยใช่มั้ย	 กับวิธีในการปลดหนี้ฉบับ 
พี่ทุยพยายามใช้เงินเท่าที่จ�าเป็นหารายได้ให้ได้มากขึ้น	
ถ้าเริ่มรู้สึกหมดก�าลังใจ	 ให้ลองนึกถึงตอนที่ไม่มีหนี้ดูสิว่า
นอนหลับสบายไม่มีความกังวลแค่ไหน	 อนาคตทุกคนจะ
ต้องกลับไปอยู่ในจุดนั้นได้แน่นอน

4 ขั้นตอน...

ข้อมูลจาก	:	LINE	TODAY	เผยแพร่วันที่	27	พฤศจิกายน	2563

 เราอยากจะ “ปลดหนี้ให้หมด” ก็รู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ๆ  เพราะเงินที่หามาก็หมด
ไปกับดอกเบี้ยที่ต้องเสียอยู่ทุกเดือน ๆ แล้วแบบนี้จะเอาเงินที่ไหนไปใช้หนี้ให้หมด 
ได้ละเนี้ย แต่อย่าพ่ึงเครียดกันไปก่อนล่ะ ไม่ว่าจะมีเงินเดือนหลักหมื่น หรือมีเงิน 
หม่ืนล้านทุกคนก็มีหนี้กันได้หมด แต่สิ่งที่แตกต่างก็คือ การจัดการหน้ีต่างหาก
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	 ส�าหรับปีบัญชี	2563	คณะกรรมการด�าเนินการชุดที่	47	ได้ด�าเนินการมาครบแล้วนะครับ	

ซึ่งผลการด�าเนินการของสหกรณ์ภายใต้การน�าของ	ผศ.นพ.จักราวุธ  มณีฤทธ์ิ	ประธานกรรมการนั้น 

เป็นไปได้ด้วยดี	 แต่จะได้ไม่เท่ากับปีที่ผ ่าน	 ๆ	 มา	 เน่ืองจากมีปัจจัยที่มีผลกระทบกับการบริหาร	 

และการท�าให้เกิดรายได้ของสหกรณ์เข้ามาเกี่ยวข้อง	 ไม่ว่าจะเป็นนโยบายทางการเงินของรัฐบาล	 

การแพร่ระบาดของ	 Covid-19	 ซึ่งล ้วนเป็นปัจจัยภายนอกที่คณะกรรมการสหกรณ์ไม่สามารถ 

ควบคุมได้	จึงเป็นผลให้สหกรณ์มีรายได้เข้ามาน้อยกว่าที่ควรจะเป็น

	 อย่างไรก็ตาม	คณะกรรมการสหกรณ์ก็ได้ใช้ความระมัดระวังในการบริหารจัดการเก่ียวกับ 

การเงินการลงทุนอย่างรอบคอบ	 และมีความเสี่ยงน้อยที่สุด	 เพื่อให้เกิดรายได้อย่างเป็นธรรม 

และมากที่สุด	ทั้งน้ีต้องอยู่ในกรอบการลงทุนที่สามารถท�าได้	ตามที่กฎหมายก�าหนดไว้เท่านั้น

	 ส�าหรับฐานะทางการเงินของสหกรณ์เมื่อต้นปีบัญชี	 2563	 มีจ�านวน	 17,849	 ล้านบาท	 

และ	 ณ	 สิ้นปีบัญชีสหกรณ์มีสินทรัพย์จ�านวน	 19,619	 ล้านบาท	 ซึ่งทั้งปีมีสินทรัพย์	 เพิ่มขึ้นจ�านวน	

1,770	ล้านบาท

นายจ�านงค์  ศรีแจ่ม

จากใจกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 47
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ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ ณ 30 พฤศจิกายน 2563

	 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 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		

สินทรัพย์ จ�านวนเงิน (บาท)

เงินสด/เงินฝากธนาคาร 376,759,366.62

เงินฝากประจ�า	ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ	จ�ากัด 500,000,000.00

เงินฝากประจ�า	ชสอ. 1,000,000,000.00

เงินให้สมาชิกกู้ 1,926,623,283.37

เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 7,114,419,200.00

เงินลงทุน 7,776,241,261.65

ลูกหนี้อื่น	-	สุทธิ 10,988.74

ท่ีดิน	อาคาร	อุปกรณ์สุทธิ 12,808,946.17

สินทรัพย์อื่น 83,074,283.67

รวมสินทรัพย์ 18,789,937,330.22

หนี้สิน จ�านวนเงิน (บาท)

เงินรับฝาก	สมาชิก 10,572,603,078.29

เงินรับฝาก	สหกรณ์อื่น 1,273,000,000.00

หนี้สินอื่น 1,488,631,934.31

ทุน จ�านวนเงิน (บาท)

ทุนเรือนหุ้น 3,688,565,750.00

ทุนส�ารอง 1,221,675,039.75

ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่น	ๆ 322,227,326.49

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 168,677,940.26

ก�าไรสุทธิ 54,556,261.12

รวมหน้ีสินและทุน 18,789,937,330.22

ล�าดบั ประเภทเงินฝาก
อัตรา

ดอกเบี้ย

1 เงินฝากออมทรัพย์	(01) 1.00

2 เงินฝากออมทรัพย์	ATM	ธ.กรุงไทย	(06) 1.65

3 เงินฝากออมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	(04) 2.75

4 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	(05)

-	ตั้งแต่	1,000.00	–	1,000,000.00	บาท 1.40

-	ตั้งแต่	1,000,001.00	-	5,000,000.00	บาท 1.65

-	ตั้งแต่	5,000,001.00	-	10,000,000.00	บาท 1.90

-	ตั้งแต่	10,000,001.00	-	20,000,000.00	บาท 2.10

-		ตั้งแต่	20,000,001.00	บาท	ขึ้นไป 2.20

5 เงินฝากประจ�า	(เสียภาษี	15%)

-	เงินฝากประจ�า	3	เดือน	(03) 1.20

-	เงินฝากประจ�า	12	เดือน	(02) 2.20

-	เงินฝากประจ�า	24	เดือน	(42) 2.20

-	เงินฝากประจ�า	36	เดือน	(43) 2.20

6 เงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน	57	(16) 2.20

7 เงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน	58	(13) 2.20

8 เงินฝากออมทรัพย์เพื่อพัฒนาฯ	(04) 2.75
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ส วั ส ดี ปี ใ ห ม่ 2 5 6 4
 เรื่อง โครงการอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกในกรุงเทพมหานคร

	 ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	 จ�ากัด	 ก�าหนดจัดโครงการอบรมให้ความรู ้แก่สมาชิก

ในกรุงเทพมหานครในวันที่	 30	มกราคม	2564	 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ	COVID-19	 ซ่ึงมี 

การระบาดอย่างรวดเร็ว	และไม่สามารถคาดคะเนความรุนแรงได้	สหกรณ์ฯ	ขอเลื่อนการจัดอบรมให้ความรู้

แก่สมาชิกในกรุงเทพมหานครไปแบบไม่มีก�าหนด	จนกว่าสถานการณ์การระบาดของ	COVID-19	จะคลี่คลาย

เข้าสู่สถานการณ์ปกติ

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563

 เรื่อง การมอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2564 ส�หรับสมาชิก

	 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	 จ�ากัด	 ขอมอบของขวัญปีใหม่	 พ.ศ.	 2564	 ส�าหรับสมาชิก	 

โดยให้ความคุ้มครอง	ตั้งแต่วันที่	28	ธันวาคม	2563	ถึงวันที่	27	ธันวาคม	2564		มีเงื่อนไขดังน้ี

	 1.	 สมาชิกที่มีอายุไม่เกิน	70	ปี	ได้รับเป็นประกันชีวิตกลุ่ม	ทุนประกันภัย	จ�านวน	75,000.00	บาท	 

(เจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)	คุ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี	

	 2.	 สมาชิกที่มีอายุตั้งแต่	70	ปีขึ้นไป	สหกรณ์ฯ	มอบของขวัญปีใหม่	เป็นเงิน	จ�านวน	189.00	บาท 

(หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน)	 โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่สมาชิกได้เปิดไว้กับสหกรณ์	 เม่ือวันที่	

28	ธันวาคม	2563

ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2563

1

2
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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”

ล�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


