
จดหมายข่าว
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด
ปีที่ 15 ฉบบัที่ 95 เดือน เมษายน 2561

การสัมมนาและทัศนศึกษาแก่สมาชิก ระหว่างวันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2561
โรงแรมระยองชาเล่ต์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง

การสัมมนาและทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น 
(เมืองนาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – เมืองมัตสึโมโต้ – ภูเขาไฟฟูจิ – กรุงโตเกียว)

5 วัน 3 คืน ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 – 3 มีนาคม 2561 



	 ในช่วงเวลา	 1	 -	 2	 เดือนที่ผ่านมา	 มีกระแสข่าว 
ท่ีอาจท�าให้สมาชิกสหกรณ์กังวลใจในเรื่องการปล่อยกู ้	
สหกรณ์สโมสรรถไฟ	จ�ากัด	ซึ่งตกเป็นข่าวการทุจริตภายใน
สหกรณ์	โดยเนื้อข่าวแจ้งว่าสหกรณ์ออมทรัพย์	วชิรพยาบาล	
จ�ากดั	ปล่อยกูจ้�านวน	150	ล้าน	ซึง่อาจส่งผลให้เกดิหนีสู้ญ	และ
สมาชิกของสหกรณ์จะได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าว 
ที่ผ่านมาสหกรณ์ได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องจ�านวน	 
5	ฉบับ	และจึงขอให้ข้อมูลเพิ่มเติม	ว่า	สอ.	สโมสรรถไฟ	จก.	
ได้ท�าการกู้เงินจาก	 สอ	 วชพ	 จก.	 ตั้งแต่ปี	 2554	 เป็นเงิน	 
100	 ล้าน	 และมีการผ่อนช�าระสม�่าเสมอ	 จ�านวน	 79	 งวด	 
โดยไม่เคยผิดนัดช�าระหนี้เลย	 จนถึงปัจจุบัน	 ณ	 วันที่	 30	
เมษายน	 2561	 มียอดหนี้คงเหลือ	 34.9	 ล้าน	 และกระผม
ในฐานะประธานกรรมการสหกรณ์ได ้ เข ้าร ่วมประชุม 
กับตัวแทนเจ้าหนี้	14	แห่ง	ส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์พื้นที่	1	
และตัวแทน	สอ.	สโมสรรถไฟ	จก.	มีความเห็นร่วมกันที่จะให้	

นายแพทย์จักราวุธ มณีฤทธิ์
ประธานกรรมการ

สอ.	สโมสรรถไฟ	จก.	สามารถด�าเนนิกจิการไปได้อย่างต่อเนือ่ง 
สามารถผ่อนช�าระเจ้าหนี้	 ได้ตามปกติ	 โดยปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ลงร้อยละ	1	ส�าหรับสหกรณ์ที่คิดอัตราดอกเบี้ย
เกินร้อยละ	 4.5	 และปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเหลือ 
ร้อยละ	4	ส่วนแนวทางการช�าระหนี	้ทาง	สอ.	สโมสรรถไฟ	จก. 
จะส่งแผนการช�าระหนี้ให้กับเจ้าหนี้ทุกราย	ภายในวันที่	18	
พฤษภาคม	2561	เพื่อพิจารณาต่อไป	ส�าหรับกระแส	เงินสด
ของ	สอ.	สโมสรรถไฟ	จก.		มีกระแสเงินสดจากการช�าระหนี้
ที่สมาชิกกู้ยืม	และค่าหุ้นที่สมาชิกช�าระ	รายเดือนโดยตัดจาก
บัญชีต้นสังกัดการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ	
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม	 ซึ่งท�าให้กระแสเงินสดเข้า 
ของ	 สอ.	 สโมสรรถไฟ	 จก.	 อย่างสม�่าเสมอและแน่นอน	 
โดย	ณ	เดือนเมษายน	2561	มีกระแสเงินสดเข้า	53.3	ล้าน		
และมีกระแสเงินสดออก	49.9	ล้าน	ท�าให้มีเงินเหลือ	เดือนละ 
3.4	 ล้าน	 โดยสามารถด�าเนินกิจการและช�าระเจ้าหนี้ได	้
อย่างไรกต็าม	สอ.	วชพ	จก.	จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชดิ 
และจะแจ้งให้สมาชิกรับทราบข้อมูลที่ส�าคัญเป็นระยะ

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด ทุกท่าน
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	 การสมัมนาและทศันศกึษาต่างประเทศ	ณ	ประเทศ
ญี่ปุ่น	ส�าหรับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จ�ากัด	
ทางคณะกรรมการศึกษาอบรมฯ	 ได้จัดให้มีการสัมมนาและ
ทัศนศึกษา	ณ	ประเทศญี่ปุ่น	 ระหว่างวันท่ี	 27	 กุมภาพันธ์	
2561	–	3	มีนาคม	2561	ซึ่งได้บินเหินฟ้าโดยสายการบินไทย
ท้ังไปและกลับ	ซึ่งในการเดินทางมาเยี่ยมชมประเทศญี่ปุ่นใน
ครั้งนี้	ทั้งสมาชิก	กรรมการและเจ้าหน้าท่ี	รวมท้ังสิ้น	40	คน 
ซึ่งในช่วงที่คณะเดินทางไปน้ัน	 จะตรงกับช่วงฤดูใบไม้ผลิ	
ประกอบกับการได้พบกับหิมะซึ่งโปรยปรายลงมาปกคลุม
สถานที่ต่าง	ๆ 	ท�าให้เหล่าหมู่คณะตื่นตา	ตื่นใจ	และในบางวัน 
มีฝนตกลงมายิ่งท�าให้อากาศเย็นมากยิ่งข้ึน	 เหมาะสมกับ
การที่เตรียมเสื้อผ้าสวม	 ใส่ให้อบอุ่น	 อุณหภูมิอยู่ที่	 4	 –	 6	
องศาเซลเซียส	 ทั้งหมวกและถุงมือพร้อมเพรียง	 ซึ่งสถานท่ี 
ที่ได้เยือน	เช่น	เมืองชิราคาวาโกะ	หมู่บ้านมรดกโลกอันเป็น	
“หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง”	 ต่อจากนั้นเดินทางสู่เมือง 
ทาคายาม่า	 ซึ่งได้รับขนานนามว่าเป็น	 “ลิตเติ้ลเกียวโต”  
อันเป็นแหล่งรวมช่างไม้ฝีมือเลื่องชื่อและอบอวลไปด้วย 
กลิ่นอายของวัฒนธรรมอันเก่าแก่	 และเป็นที่ตั้งของศาลา 
ว่าการเมืองเก่า	 ต่อจากนั้นเราได้เดินทางสู่เมืองมัตสึโมโต้ 
ที่ถูกกล่าวขานกันมีฉายาว่า	 “ปราสาทอีกาด�า”	 เนื่องจาก 
ตัวปราสาทมีผนังที่ทาด้วยสีด�าสนิท	 แต่การเยี่ยมชมคร้ังนี ้
พบหิมะตกปกคลุมรอบปราสาท	 ยิ่งท�าให้ปราสาทเด่น 
เป ็นสง ่ายิ่งขึ้น	 และสีสันของการเดินทางครั้งนี้ที่ท�าให้ 
เหล่าสมาชิกได้ต่ืนตาต่ืนใจกับการสัมผัสความสนุกสนาน 

นางรัสวดี  บุษยะจารุ 
กรรมการ

บนลานสกีฟูจิเด็น	รีสอร์ท	 ซ่ึงสมาชิกได้เล่นสกี	สโนว์บอร์ด	
และร่วมถ่ายรูปกันอย่างมิอาจลืมเลือนบรรยากาศเช่นน้ีได	้
รวมถึงตลอดเส้นทางทุกคนต้ังตาดูภูเขาไฟฟูจิ	 ที่บางครั้ง 
จะถูกเมฆบังจนไม่เห็น	แต่ก็รอคอยให้เมฆพ้นผ่าน	จึงจะเห็น 
ภูเขาไฟทั้งลูกด้วยความต่ืนเต้นกันทั้งคันรถ	 นอกจากนี้ 
ยังได้เยี่ยมชมกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์	ณ	วัดอาซากุซะ 
ซ่ึงภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทอง	 และมีโคมไฟ
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแขวนห้อยอยู่	 ณ	 “ประตูฟ้าค�ารณ” 
ต่อจากน้ีได้ถ่ายรูปกับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว	 
ณ	 ริมแม่น�้าสุมิดะ	 ซ่ึงเป็นที่ต้ังของหอคอยโตเกียวสกายทร	ี 
ต่อจากนั้นเดินทางช้อปปิ้งในย่านชินจูกุ	 ซ่ึงมีสินค้ามากมาย 
ให้สมาชกิได้ช้อปกนัอย่างสนกุสนานและได้พกักนัทีก่รงุโตเกยีว 
ก่อนบินกลับเมืองไทยได้เข้าสักการะบูชาเทพเจ้าฟูดูเมียวโวะ	
เทพเจ้าแห่งไฟ	ณ	วัดนาริตะซัน	ชินโชจิ	ซ่ึงมีอายุกว่า	700	ป ี
เป็นวัดของลัทธิ	คันโต	 ซ่ึงเหล่าสมาชิกได้เข้าร่วมพิธีบูชาไฟ 
ก ่อนเข ้าไปสนุกสนานช ้อปป ิ ้ งที่อิออนพลาซ ่าซึ่ ง เป ็น 
แหล่งรวมและเก็บตก	 ขนม	 เสื้อผ้า	 ผลไม้สด	 ก่อนบินกลับ	 
ณ	สนามบินสุวรรณภูมิ	โดยเที่ยวบิน	TG677	ซึ่งเป็นเครื่องบิน 
ขนาดใหญ่	กว้างขวาง	บรรจคุนได้ถงึ	500	คน	ก่อนถงึเมืองไทย 
ด้วยความปลาบปลืม้ใจ	ความสขุ	ความประทบัใจ	ในการเดนิทาง 
ในคร้ังนี้	 ซ่ึงแสดงออกจากการท่ีได้มีการถ่ายรูปกันตาม
สถานที่ต่าง	ๆ 	ออกมาอย่างสวยงาม	พร้อมกับความต้องการ 
ที่จะเดินทางไปต่างประเทศกับสหกรณ์อีกของเหล่าสมาชิก
สหกรณ์

ส า ร จ า ก 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
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แหล่งที่ใช้ไปของทุน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร	 	 	 						171,527,086.91			 บาท

เงินลงทุน	 	 	 	 	 				5,621,591,215.26		 บาท

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สมาชิก-สุทธิ	 	 	 				1,936,719,065.11			 บาท

ลูกหนี้เงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น	 	 	 				9,705,279,185.00			 บาท

ที่ดิน-อาคาร-อุปกรณ์-สุทธิ	 	 	 								13,655,982.28		 บาท

สินทรัพย์อื่น	 	 	 							 	 								90,963,596.23			 บาท

ผลการด�าเนินงาน ประจ�าเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

สหกรณ์มีทุนด�าเนินการ     17,539,736,130.79  บาท

แหล่งที่มาของทุน

เงินรับฝาก	สมาชิก	 	 	 	 				8,200,064,260.04		 บาท

เงินรับฝาก	สหกรณ์อื่น	 	 	 	 						989,330,000.00		 บาท

หนี้สินอื่น	 	 	 	 	 				3,596,386,450.21		 บาท

ทุนเรือนหุ้น	 	 	 	 	 				3,180,338,960.00		 บาท

ทุนส�ารอง	 	 	 	 	 						869,874,591.58		 บาท

ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่นๆ	 	 						241,955,885.77			 บาท

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น		 						285,345,534.23		 บาท

ก�าไรสุทธิ	 	 	 	 	 						176,440,448.96	 บาท
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ประเภทเงินฝาก ดอกเบี้ย

1.1	เงินฝากออมทรัพย์	(01) 1.00

1.2	เงินฝากออมทรัพย์เอทีเอ็ม	(06) 2.00

2.1	เงินฝากเพื่อฉลอง	43	ปี	รุ่น	5	(36) 3.10

2.2	เงินฝากเพื่อฉลอง	43	-	ปี	รุ่น	5	(40) 3.10

2.3	เงินฝากเพื่อฉลอง	42	ปี	รุ่น	6	(41) 3.10

2.4	เงินฝากเพื่อฉลอง	43	ปี	รุ่น	4.1	(44)
					-	ตั้งแต่	100,000.00	-	5,000,00.00	บาท

3.00

2.5	เงินฝากเพื่อฉลอง	43	ปี	รุ่น	4.2	(45)
					-	ตั้งแต่	5,000,001.00	-	10,000,000.00	บาท

3.05

2.6	เงินฝากเพื่อฉลอง	43	ปี	รุ่น	4.3	(46)
					-	ตั้งแต่	10,000,001.00	บาท	ขึ้นไป

3.10

3.1	เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง	9-1	(11)	มาจาก	2
					-	ตั้งแต่	100,000.00	-	5,000,000.00	บาท

3.25

3.2	เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง	9	-	2	(24)
					-	ตั้งแต่	5,000,001.00	-	10,000,000.00	บาท

3.30

3.3	เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง	9	-	3	(25)
					-	ตั้งแต่	10,000,001.00	บาท	ขึ้นไป

3.35

3.4	เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง	7	-	1	(18) 3.15

3.5	เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง	7	-	2	(08)
					-	ตั้งแต่	10,000,001.00	บาท	ขึ้นไป

3.20

3.6	เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง	8	(19)	มาจาก	5 3.25

3.7	เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง	10	(17)	มาจาก	6 3.20

4.1	เงินฝากออมทรัพย์ยังยืน	41	(16) 2.60

4.2	เงินฝากออมทรัพย์ยังยืน	42	(13) 2.70

5.1	เงินฝากออมทรัพย์เพื่อพัฒนาฯ	(04) 3.10

6.1	เงินฝากออมทรัพย์เพื่ออนาคต	2	(09) 3.75

7.1	เงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์	3	ปี	(20)
					-	ตั้งแต่	100,000.00	-	5,000,000.00	บาท

3.30

7.2	เงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์	3	ปี	(26)
					-	ตั้งแต่	5,000,001.00	-	10,000,000.00	บาท

3.35

7.3	เงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์	3	ปี	(27)
					-	ตั้งแต่	10,000,001.00	บาท	ขึ้นไป

3.40

7.4	เงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์	3	ปี	โครงการ	3	(30) 3.10

7.5	เงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์	3	ปี	โครงการ	3	(31) 3.90

8.1	เงินฝากออมทรัพย์หรรษา	4	ปี	(21) 4.15

ประเภทเงินฝาก อัตรา

9.1	เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	(05)
					-	ตั้งแต่	1,000.00	-	1,000,000.00	บาท
					-	ตั้งแต่	1,000,001.00	-	5,000,000.00	บาท
					-	ตั้งแต่	5,000.001.00	-	10,000,000.00	บาท
					-	ตั้งแต่	10,000.001.00	-	20,000,000.00	บาท
					-	ตั้งแต่	20,000.001.00	-	20,000,000.00	บาท

1.75
2.00
2.25
2.50
2.60

10.1	เงินฝากประจ�า	3	เดือน 1.50

10.2	เงินฝากประจ�า	12	เดือน 2.50

10.3	เงินฝากประจ�า	24	เดือน 2.50

10.4	เงินฝากประจ�า	36	เดือน 2.50

11	เงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุขใจ 4.50

สวัสดิการสมาชิก ประจ�าเดือนมีนาคม 2561

รายการ จ�านวน	(ราย) จ�านวนเงิน	(บาท)

สมาชิกถึงแก่กรรม 1 20,000.00	

บิดาถึงแก่กรรม 7 52,500.00	

มารดาถึงแก่กรรม 13 112,500.00	

สามีถึงแก่กรรม - -

ภรรยาถึงแก่กรรม 1 7,500.00

บุตรถึงแก่กรรม - -			

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
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	 ข ้าพเจ ้า	 นายธวัชชัย  พงศ ์ภัทรปรีชา  
เลขทะเบยีนสมาชกิ	012800	บรรจเุป็นพนกังานมหาวทิยาลยั 
นวมินทราธิราช	 มาแล้วประมาณ	 5	 ปี	 หลังจากที่บรรจุ
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยไม่นานได้มีเพื่อนร่วมงาน	ที่เป็น 
สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จ�ากัด	
แนะน�าถึงสิทธิประโยชน์	เช่น		การรับเงินปันผล
จากการถือหุ้น	เงินเฉลี่ยคืนจากดอกเบ้ียเงินกู้		
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก	เงินช่วยเหลือกรณี
ญาติสายตรงถึงแก่กรรม	 รวมถึงสวัสดิการ
ด ้านอื่น	 ๆ	 ด ้วยสิทธิประโยชน ์ค ่อนข ้าง
ครอบคลุมและน่าสนใจจึงได้สมัครเป็นสมาชิก
ตั้งแต่ปี	2555	จนถึงปัจจุบัน	และเมื่อมีเหตุจ�าเป็น
ด้านการเงินในการใช้ชีวิตประจ�าวัน 
ทางสหกรณ์สามารถตอบโจทย์
ได้อย่างดีมาก	 ด้วยขั้นตอนที่
ไม่ยุง่ยาก	เจ้าหน้าทีใ่ห้บรกิาร
เป็นกันเองไม่ซับซ้อนและ 
เข้าใจง่าย	รวมถึงการอนุมัติ
สิ น เ ช่ื อที่ ร วด เร็ ว 	 และ
อัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว ่า
สถาบันการเงินอื่น	 เมื่อ
สิ้นปีงบประมาณยังได้เงิน
เฉลี่ยคืนจากการกู้ยืม

บทความจากใจ

	 ประสบการณ์ทีผ่่านมาข้าพเจ้าเคยไปขอสนิเช่ือ 
จากสถาบันการเงินอื่น	 รู้สึกว่ายุ่งยากหลายข้ันตอนตั้งแต่
การติดต่อเจ้าหน้าท่ี	 การยื่นเอกสารอนุมัติยากใช้เวลา 
หลายสัปดาห์ถึงจะอนุมัติสินเชื่อ	หลังจากที่ได้รับการอนุมัติ

สินเชื่อแล้ว	ปรากฎว่าดอกเบี้ยแพงมากเงินที่ส่งไป 
ส่วนใหญ่เสียไปกับดอกเบี้ยต้องจ่ายช�าระหนี้
อยู ่หลายงวด	 แต่เมื่อมากู ้เงินกับสหกรณ์
เงินที่จ่ายไปจะเป็นเงินต้นมากกว่าดอกเบี้ย	
ดอกเบี้ยค่อนข้างถูกท�าให้ผ่อนช�าระไม่นาน	
รูส้กึประทบัใจจงึใช้บรกิารสหกรณ์มาโดยตลอด

	อกีเร่ืองท่ีประทับใจทุก	ๆ 	ส้ินปี	ทางสหกรณ์จะมี 
การจัดกิจกรรมสัมมนาและทัศนศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ท�าให้สมาชิก

ทุกคนได้เพิ่มพูนความรู้ประสบการณ์
จากแหล่งเรียนรู้	ซ่ึงเป็นสถานที่จริง	
ที่หาไม่ได้จากการท�างาน	 ท�าให้
รู้จักสมาชิกคนอื่น	 ๆ	 ที่ไม่รู้จักถือ
เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
และเปิดโลกทัศน์ใหม่	ๆ
	 	 	 ข้าพเจ้ารู ้สึกดีใจที่ได้เป็น
สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย ์
วชิรพยาบาล	จ�ากัด
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คุณค่าของการช่วยเหลือจากสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด
ต่อ “ตระกูลลอยแก้ว”

	 สหกรณ์ออมทรพัย์ตัง้อยูบ่นพืน้ฐาน	แห่งคณุค่า
ของการช่วยเหลือตนเองและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ตามหลักการของสหกรณ์	จะน�าไปสู่ซึ่งการช่วยเหลือตนเอง
และจ�าเป็นต้องมีความขยัน	 ประหยัด	 อดทน	 มีวินัยและ 
มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างสหกรณ์และสมาชิก	 
ซึ่ งจากข ้อความข ้างต ้นครอบครัว	 “ลอยแก ้ว”	 ซึ่ ง
เป ็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล 
มาหลายชั่วคน	 อีกทั้งยังเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์
วชิรพยาบาล	 จ�ากัด	 ทุกคน	 นับตั้งแต่ข้าพเจ้า	 นายอุดม  
ลอยแก้ว	 เลขทะเบียนสมาชิก	 004951	 ปฏิบั ติงาน
ฝ ่ายทรัพยากรบุคคล	 และมีบุตรท่ีเป ็นพนักงานของ 
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	 ก็เป็นสมาชิกสหกรณ์ 
ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	 จ�ากัด	 เช่นกัน	พี่สาว	นางบุญส่ง  
ชาภูวงษ์	 ปฏิบัติงานห้องตรวจกุมาร	 นางกัญญาณัฐ  
ลอยแก้ว	 ปฏิบัติงานหอผู ้ป่วยสูติกรรมพิเศษ	 2	 ซึ่งได  ้
ถึงแก่กรรมแล้วและได้รับสวัสดิการสงเคราะห์กรณีสมาชิก 
ถึงแก่กรรมจากสหกรณ์	 อันเป็นมรดกตกทอดให้แก่บุตร 
ซึ่งได้ปฏิบัติงานในสหกรณ์ออมทรัพย์วชิร	พยาบาล	จ�ากัด	
คนสุดท้ายเป็นน้องชาย	 นายธีรสิน ลอยแก้ว	 ปฏิบัติ
งานหน่วยออสโตมีและบาดแผล	 บุคลากรในตระกูล	 

“ลอยแก้ว”	 ทุกคนที่ปฏิบัติงานมักจะพึ่งพาและได้รับ 
การช่วยเหลือด้านการเงินจากสหกรณ์ไม่ว่าจากการกู้ยืม
เพ่ือท่ีอยู ่อาศัย	 รับสวัสดิการการศึกษาบุตร	 การกู ้เงินกู ้
เพื่อเหตุฉุกเฉิน	เพื่อใช้จ่ายในวาระเร่งด่วน	ถึงคราวจ�าเป็น
รวมถึงการได้รับเงินปันผลจากทุนเรือนหุ้นและเงินเฉลี่ยคืน
จากดอกเบี้ยเงินกู้
	 จากการพึ่งพาและได้รับการช่วยเหลือจาก
สหกรณ์ออมทรัพย์	 ผมมีบ้านพักที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง	
ส่งเสียเลี้ยงดูบุตรให้เติบโตเป็นคนดีของสังคม	จบการศึกษา
และมีงานท�าอย่างมั่นคง	ครอบครัวมีความสุขจากสวัสดิการ
ของสหกรณ์เช่นกัน	 และในอีก	 2	 ปีข้างหน้าผมจะเกษียณ
จากวาระข้าราชการ	 ผมได้มีการเตรียมการล่วงหน้าจาก
การด�าเนินชีวิตต่อไปด้วยการซ้ือที่ดินท�าสวน	 ท�าไร่	 ลงทุน
ด้วยการซื้อพันธุ์พืช	 ผลไม้	 ปุ๋ยบ�ารุงผลิตผล	 ซึ่งที่กล่าวมา
เป็นแผนการที่จะด�าเนินการเพื่อชีวิตที่ดี	 จากการท�าให้
เกิดรายได้ภายหลังเกษียณ	ดังนั้นผมจึงขอขอบคุณสหกรณ์ 
ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	 จ�ากัด	 ที่เป็นที่พึ่งของผมและ 
ตระกูล	“ลอยแก้ว”	ตลอดมา

คณะกรรมการศึกษาอบรม
และการประชาสัมพันธ์

ดาวพราวแสง
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ถึงสมาชิกสามัญทุกท่าน
มติคณะกรรมการด�าเนินการ ชุดที่ 45 ครั้งที่ 2/2561 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบให้สมาชิก
มีส่วนร่วมโดยการเขียนบทความต่าง ๆ 

คณะผู้จัดท�ำ - คณะกรรมกำรศึกษำอบรมและกำรประชำสัมพันธ์

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

ID LINE @vajiracoop
สมาชิกสามารถรับข่าวสารสหกรณ์ผ่าน ID LINE ได้ที่นี่

กรุณาส่ง

(เนื้อหา 1 หน้า กระดาษ A4) 
พร้อมทั้งก�าหนดค่าตอบแทน

ส�าหรับสมาชิกที่บทความได้รับการตีพิมพ์
เรื่องละ 1,000.00 บาท 

(หนึ่งพันบาทถ้วน)


