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จดหมายข่าว

ปีที่ 12 ฉบับที่ 72 ประจำาเดือน ธันวาคม 2555 – มกราคม 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด

เน่ืองในวาระดิถีข้ึนปีใหม่ 2556 คณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 40 มีมติอนุมัติเงินจำานวน 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)  

เป็นของขวัญปีใหม่สำาหรับสมาชิกสามัญ ในวันที่ 1 มกราคม 2556 โดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิก

เมือ่วนัองัคารท่ี 4 ธนัวาคม 2556 
บริษทัฟีนกิซ์ประกันภยั จ่ายเชค็จำานวน 

470,298.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่น

สองร้อยเก้าสิบแปดบาท) เพื่อชำาระ

หนี้นายมานิต เบ้าทอง เลขทะเบียน

สมาชิก 006303 สังกัด ล.รพก (ผู้กู้หนี

หนี้) โดยมีคณะกรรมการดำาเนินการ  

ชุดที ่40 นำาโดย นายแพทย์พจน์ ธรีคปุต์ 

(ประธานกรรมการ)และ นายสุวรรณ์ 

อิ่มคำา เลขทะเบียนสมาชิก 006951  

(ผู ้คำ้าประกัน) เป็นผู้ร่วมรับมอบเงิน 

ดงักล่าว
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ส า ร จ า ก ป ร ะ ธ า น

ลำ�ดับ ประเภทเงินฝ�ก อัตร�ดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปีอัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝาก

ทะเบียนจ่�ยเงินสวัสดิก�รเพื่อสงเคระห์กรณีสม�ชิกถึงแก่กรรม วันที่ 1 ธ.ค. 2555 ถึง  15 ม.ค. 2556 
จำ�นวนเงินค่�สงเคร�ะห์ศพ 7.1

ที่		 วัน	เดือน	ปี	 	 ชื่อ	-	สกุล	 เลขที่สมาชิก	 วันถึงแก่กรรม

1		 4/1/2556	 นายประทีป		สุนทรสารทูล	 12776	 	 9/12/2555	 	

	 	

1	 เงินฝากออมทรัพย์	 1.50

2	 เงินฝากออมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	 3.30

3	 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ	

	 -	ตั้งแต่	1,000	–	1,000,000	บาท	 2.50

	 -	ตั้งแต่	1,000,001	–	5,000,000	บาท	 2.75

	 -	ตั้งแต่	5,000,001	–	10,000,000	บาท	 2.85

	 -	ตั้งแต่	10,000,001	ขึ้นไป	 3.00

4	 เงินฝากประจำา	(เสียภาษี	15%)	

	 -	เงินฝากประจำา	3	เดือน	 2.00

	 -	เงินฝากประจำา	6	เดือน	 2.50

	 -	เงินฝากประจำา	12	เดือน	 3.25

	 -	เงินฝากประจำา	24	เดือน	 3.25

	 -	เงินฝากประจำา	36	เดือน	 3.25

อัตร�ดอกเบี้ยประเภทเงินกู้

เงินกู้พิเศษ	 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	6.25	ต่อปี

เงินกู้สามัญ	 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	6.50	ต่อปี

เงินกู้ฉุกเฉิน	 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	6.50	ต่อปี

อัตร�ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น

เงินกู้ระยะสั้น		 (12	เดือน)	 	4.35

เงินกู้ระยะปานกลาง	(36	เดือน)	 	4.70

เงินกู้ระยะยาว		 (120	เดือน)	 	4.95

สารจากประธาน

นายแพทย์พจน์ ธีรคุปต์
ประธานกรรมการ

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่นี้ ขออ�านาจคณุพระศรรีตันตรยั	จงดลบนัดาลให้สมาชกิสหกรณ์ออมทรัพย์
วชริพยาบาล	จ�ากดั	ทกุท่านจงประสบแต่ความสขุและความส�าเรจ็	มเีงนิทองใช้สบายใจทกุ	ๆ	คน

ส�าหรับการด�าเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จ�ากัด	ที่ผ่านมานั้น	ทางสหกรณ์ได้มี
ข้อตกลงกบั	บมจ.ธนาคารกรงุไทย	โดยทีส่มาชกิสามารถใช้บตัร	ATM	ของ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	ถอน
เงนิจากบญัชขีอง	บมจ.ธนาคารกรงุไทย	มาใส่ในบญัชขีองสหกรณ์ออมทรพัย์วชริพยาบาล	จ�ากดั	ได้เลย	 
และขณะเดยีวกนัจะสามารถถอนเงนิในบญัชสีหกรณ์ออมทรพัย์ได้ทีตู่	้ATM	ของ	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	
ทัว่ประเทศ	มค่ีาธรรมเนยีมของ	บมจ.ธนาคารกรงุไทย	ปกต	ิ

สหกรณ์ออมทรพัย์วชิรพยาบาล	จ�ากัด	หวังว่าบรกิารน้ีคงจะถูกใจสมาชิกทุก	ๆ	ท่าน	โดยเฉพาะ
สมาชกิต่างโรงพยาบาลนะครบั

คณะกรรมการด�าเนนิการ	ชดุที	่40	ได้มมีตใิห้บรกิารฟรค่ีาธรรมเนยีมการใช้บรกิาร	ตัง้แต่วนันี	้–		ถงึ	
28	กมุภาพนัธ์	2556	โดยสมาชกิสามารถท�าธรุกรรมผ่านตูเ้อทเีอม็	บมจ.ธนาคารกรงุไทย	ได้ดงันี	้การฝาก
เงนิ		การถอนเงนิ		การกู	้	และการช�าระหนี ้(หลงัจาก 28 กมุภาพนัธ์ 2556 สมาชกิจะต้องเสยีค่าบรกิาร
ครัง้ละ 5 บาท เฉพาะกรงุเทพฯ – ปรมิณฑล และ 10 บาท ต่างจงัหวดั)
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108 ปัญหา108 ปัญหา108 ปัญหา
108 ปัญหา

นายเผด็จ  เฉลิมพักตร์

ผู้จัดการ

ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีปีใหม่กับสมาชิกทุกท่านตามประเพณี	

แต่ส�าหรับผมแล้วปีใหม่หรือปีเก่าก็คงเหมือน	ๆ	กัน	เพราะช่วงปีใหม่ถ้า

ไม่จ�าเป็นแล้วผมจะนอนอยู่บ้าน	 เพราะไม่อยากไปแย่งใครอยู่	แย่งใคร

กิน	ผมว่าทุกคนคงจะเคยประสบมาแล้ว	การเดินทางเพียงสองสามร้อย

กิโล	จะต้องเสียเวลาอย่างน้อย	7	–	8	ชั่วโมง	ซึ่งเท่ากับคุณต้องใช้เวลา

ของปีใหม่อยู่ในรถเสีย	1	–	2	วันเต็ม	ๆ	ดังน้ันจึงสู้อยู่กับบ้านจะสบาย

กว่า	 เว้นแต่ผู้ที่ต้องไปเยี่ยมพ่อแม่หรือครอบครัว	หรือต้องการไปเที่ยว

กับเพื่อนฝูงหรือคนที่เรารัก	ก็คงเป็นเรื่องจ�าเป็น	 	ซึ่งมันก็แล้วแต่ความ

พอใจของแต่ละคน	เราไม่ควรไปคิดแทนคนอื่นจริงไหมครับ

เรามาพูดถึงเรื่องของสหกรณ์ดีกว่า	นี่ก็ใกล้ถึงเวลาที่สหกรณ์

จะต้องจัดสัมมนาสมาชิกแล้ว	การให้ความรู้และข้อมูลเก่ียวกับสหกรณ์

ถือเป็นพันธกิจของสหกรณ์ท่ีจะต้องท�าจะละเลยมิได้	ซึ่งสหกรณ์ก็ได้

ด�าเนินการมาทุกปี	และทุกปีก็จะมีปัญหาตามมามากบ้างน้อยบ้าง	ที่

จริงก็ไม่ใช่ปัญหาเสียทีเดียว	ผมว่าเป็นเพียงสมาชิกไม่เข้าใจถึงหลัก

เกณฑ์และข้อก�าหนดต่าง	ๆ	ปีน้ีผมเลยขอชี้แจงถึงแนวทางการปฏิบัติ

และหลักเกณฑ์ของการใช้สิทธิ์ต่าง	ๆ	ดังนี้

ในปีบัญชี	2556	นี้	สหกรณ์จะจัดให้มีการสัมมนาสมาชิก	4	ครั้ง	 

คือ

ครั้งที่ 1  จัดสัมมนาสมาชิกใน กทม. 1 ครั้ง หรือมากกว่า

หนึ่งคร้ังถ้าหากมีสมาชิกสนใจเข้าอบรมมาก	โดยสมาชิกมีสิทธิ์เข้ารับ

การสัมมนาทุกคน	การสัมมนาจะใช้เวลาครึ่งวัน	สมาชิกที่เข้าสัมมนา

จะไม่ได้รับเงินเบี้ยเลี้ยง	สหกรณ์จะเลี้ยงเพียงอาหารว่าง	และอาหาร

กล่อง	แต่สมาชิกที่เข้ารับการอบรมใน	ก.ท.ม.	จะมีสิทธิ์ในการไป

ทัศนศึกษาในต่างจังหวัด หรือในต่างประเทศก่อนคนอื่น และแถม

ยังมีสิทธิ์จับรางวัลได้รับส่วนลดพิเศษในการไปทัศนศึกษาต่าง

ประเทศอีกด้วย

การอบรมสัมมนาใน	ก.ท.ม.	นี้	สหกรณ์จะไม่ถือว่าสมาชิกได้

ใช้สิทธิ์ในการเข้าสัมมนา เพราะสหกรณ์มิได้มีการจ่ายเงินเบี้ยเลี้ยง	

หรือค่าพาหนะให้	การอบรมใน	ก.ท.ม.	ครั้งที่	1	จะจัดในวันที่	17	มีนาคม	 

2556	ณ	ห้องประชุม	 ชั้น	 6	 อาคารเพชรรัตน์	 คณะแพทยศาสตร์	 

วชิรพยาบาล		ก.ท.ม.

ครั้งที่ 2  จัดสัมมนาในต่างจังหวัด 1 ครั้ง ใช้เวลา	2	วัน	

1	คืน	โดยสหกรณ์จะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด	จะรับสมาชิกไม่เกิน 

100 คน สมาชิกที่มีสิทธ์ิก่อนคนอื่น	 ก็คือผู้ที่ผ่านการอบรมใน	ก.ท.ม.	

ในวันที่	 17	มีนาคม	2556	และไม่เคยใช้สิทธิ์ในการไปต่างประเทศ	

หรือเข้ารับการอบรมสัมมนา

ที่สหกรณ์จ่ายเงินค่าเบี้ย

เล้ียงหรือค่าพาหนะ	 ให้ใน

ช่วง	 5	ปี	 ที่ผ่านมา	 ส่วนผู้มี

สิทธิ์ต่อมาก็คงลดหลั่นกันลง

ไป	ซึ่งสหกรณ์จะประกาศราย

ละเอียดให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง

ส�าหรับระยะเวลาการจัด	จะเป็นวันที่	6	–	7	 เมษายน	2556	

จังหวัดที่จะไปคือ	จันทบุรี

ครั้งที่ 3 จัดสัมมนาในต่างประเทศ 1 ครั้ง ใช้เวลา

ประมาณ	4	–	5	วัน	โดยสหกรณ์จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายไม่เกิน 2,500 

บาท นอกนั้นสมาชิกจะต้องเป็นผู้จ่ายเพิ่ม จะรับสมาชิกไม่เกิน	80	 

คน	สมาชิกที่มีสิทธิ์ก็คงเป็นไปตามล�าดับเช่นเดียวกับข้อ	2	ส�าหรับ 

ประเทศที่จะไป	คงเป็นประเทศจีน	(สิบสองปันนา)	หรือประเทศเวียตนาม 

วันเดินทางจะอยู่ในช่วงวันที่	20	–	23	กรกฎาคม	2556

ครั้งท่ี 4  จัดสัมมนามุทิตาจิต ก�าหนดจัดในวันที่	7	–	8	

กันยายน	2556	ซึ่งให้กับผู้เกษียณ	ก็คงจะจัดที่สวนนงนุช	 เช่นเดิม	

สมาชิกที่มีสิทธิ์ไปร่วมก็คงมีเฉพาะสมาชิกที่เกษียณและผู้ติดตาม	ซึ่ง

สหกรณ์จะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด	ปีนี้มีผู้เกษียณจ�านวนมาก	ดังนั้น

คงไม่เปิดให้สมาชิกคนอื่นเข้าร่วม

	ครับ	 !	 เมื่อมีรายละเอียดออกมาชัดเจนอย่างนี้	 ผมคิดว่า

ปัญหาต่าง	ๆ	คงจะน้อยลง	แต่จะให้หมดไปเลยคงเป็นไปไม่ได้	อย่างไร

ก็ตามสหกรณ์ก็ได้พยายามที่จะตามใจสมาชิกทุกคน	แต่จะให้ถูกใจ

ทุกคนคงเป็นไปได้ยาก	ตัวอย่างเช่น	มีสมาชิกบางคนบ่นว่าสหกรณ์จัด

ไปทัศนศึกษาต่างประเทศ	 ต้องจ่ายเงินสมทบ	สมาชิกที่ไม่มีเงิน	ก็ไม่มี

โอกาสไป	ปีนี้สหกรณ์จึงได้จัดให้มีการสัมมนาในต่างจังหวัดโดยไม่ต้อง

เสียเงินเพิ่ม	ซึ่งคิดว่าคงจะถูกใจสมาชิกที่ได้สิทธิ์ไป	แต่สมาชิกที่ไม่มี

สิทธิ์	หรือไม่ได้ไปก็คงโวยวายเหมือนเดิม

เฮ่อ	 !	ผมเองในฐานะฝ่ายจัดการ	รู้สึกเห็นใจทั้งสองฝ่าย	คือ	

ทั้งคณะกรรมการและสมาชิก	ก็อยากจะขอร้องให้ทั้งสองฝ่ายมีความ

เห็นใจซึ่งกันและกัน	ฟังเหตุผลของกันและกัน	ปีนี้ไม่ได้ไป	ปีหน้าเมื่อมี

สิทธิ์ก็คงจะได้ไป	ถ้าทุกคนอยู่กันด้วยความรัก	มีความเข้าใจซ่ึงกันและ

กันทุกอย่างก็จะผ่านไปด้วยดี	สังคมสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	

จ�ากัด	ก็คงจะมีความสุขจริงไหมครับ
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“การด�าเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	

จ�ากัด	ล้อกับปีสากลแห่งการสหกรณ์2555	ที่ผ่านมาอย่างไร?”	ใน

ปี	พ.ศ.2555	หรือ	ปี	ค.ศ.2012	สหประชาชาติได้ประกาศให้เป็นปี

สากลแห่งสหกรณ์หรือ	International	Year	of	Cooperative	(IYC)	

ภายใต้แนวคิด	“Cooperative	Enterprises	Build	a	better	world	” 

เป็นการแสดงให้เห็นว่าการสหกรณ์เป็นเครื่องมือของสังคมโลก	 

ในการสร้างความเจริญรุ ่งเรืองอย่างยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจและ

สังคม	 ซึ่งทางสหประชาชาติได ้ก�าหนดวัตถุประสงค์หลักไว ้	

3ประการ	นั่นก็คือ	 	 1)	 เพิ่มความตระหนักให้กับประชาคมโลก

เก่ียวกับผลของการสหกรณ์ที่มีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	

เพื่อมุ่งเป้าหมายของการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ	(The	Millennium	

Development	Goals)	 	 2)	ส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์และการ

พัฒนากิจการสหกรณ์ทั้งในระดับกลุ ่มบุคคลและระดับองค์กร

ต่างๆ	 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางเศรษฐกิจและสังคม

ของสมาชิก	และ		3)	ด�าเนินนโยบายที่เหมาะสมต่อการพัฒนาการ

สหกรณ์ของประชาคมโลก	ด้วยการสนับสนุนรัฐบาลหรือหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องกับก�าหนดกฎระเบียบต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการสหกรณ	์

ให้น�าไปสู ่การจัดตั้งและการพัฒนากิจการสหกรณ์ให้มีความ

ย่ังยืนและเข้มแข็งส�าหรับกระบวนการการด�าเนินการของสหกรณ์ 

ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จ�ากัด	 ได้มีการท�างาน 

ในปีที่ผ ่านมาซึ่งมีเป้าหมายอันชัดเจน	 โปร่งใส	ตรวจสอบได้	 

เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย	ซึ่งผลของงานเท่านั้นที่ชี้วัดคุณภาพ 

ของคนท�างาน	 ไม่ว่าจะเป็นปัญหาระดับประเทศจากการเกิด

อุทกภัย	 ซึ่งสมาชิกของเราที่ประสพปัญหาเกิดการเสียหายได้

รับความช่วยเหลือจากสหกรณ์ในส่วนของสวัสดิการคนละ	

1,000.00	 บาท	 และเปิดโอกาสให้สมาชิกกู ้ เ งินเพื่อบรรเทา

ความเดือดร้อนคนละ	30,000.00	บาท	 โดยคิดอัตราดอกเบี้ย

ร ้อยละ	 3.50	 ต่อปี	 นอกจากนี้ทางสหกรณ์ยังเข ้าใจดีว ่าเงิน

ดังกล่าวคงไม่เพียงพอกับการซ่อมแซมที่อยู ่อาศัยที่ เสียหาย	 

“การดำาเนินการของ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด 
ล้อกับปีสากลแห่งการสหกรณ์ 2555 
ท่ีผ่านมาอย่างไร ?”

จึงได้ขยายงวดการส่งเงินกู ้โครงการประกันภัยเพื่อช่วยเหลือ 

ผู้ค�้าประกันออกไปจาก	84	งวด	 เป็น	120	งวด	และคิดดอกเบ้ีย 

ลดลงจากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	 6.50	ต่อปีเป็นร้อยละ	 6.25	 

ต่อปี	 ดังนั้นถ้าสมาชิกกู ้ตามโครงการนี้ก็จะท�าให้สมาชิกที่ม ี

เงินเดือนน้อยสามารถกู้ได้มากเพียงพอกับการบริหารจัดการ 

เรื่องของเงินกู้	 เกิดผลดีกับทั้งผู้กู ้และผู้ค�้าประกัน	 เนื่องจากทาง

บริษัทประกันภัยจะเป็นผู ้รับผิดชอบช�าระหนี้ให้ในกรณีสมาชิก 

เสียชีวิต	หรือผู ้กู ้หนีหนี้	 ที่ส�าคัญอีกประการหนึ่งก็คือไม่ต้องหา 

ผู ้ค�้าประกันหลายคน	นอกจากนี้การตอบสนองต่อสังคมและ

เศรษฐกิจให ้แก ่สมาชิก	 	 ผ ่านการท�างานของสหกรณ์ก็คือ	 

การได ้รับการยกเว ้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก	 ซ่ึงแตกต ่างกับ 

การฝากเงินกับธนาคารที่ต ้องเสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝากถึง 

ร้อยละ	 15	อันจะเป็นการลดรายจ่ายและเกิดรายได้เพิ่มมาก 

ย่ิงขึ้น	 กับการเอื้ออาทรต่อชุมชนเพื่อความย่ังยืนของชุมชนและ

สังคมในปีที่ผ่านมามีการสานประโยชน์โดยการด�าเนินการแต่งตั้ง

คณะท�างาน	โครงการพัฒนาสตรี	 โครงการป้องกันและช่วยเหลือ 

ผู้ติดเช้ือ	HIV	และผู้ป่วย	AIDS	และ	 โครงการช่วยเหลือชุมชน	 

ในการด�าเนินการของคณะท�างานดังกล่าวเป็นการด�าเนินกิจกรรม

ร่วมกันเพื่อประโยชน์ทางเศรษกิจและสังคม	และเป็นส่วนหนึ่ง

ของชุมชนท่ีสหกรณ์ต้ังอยู ่	 ดังนั้นการด�าเนินการของสหกรณ์

จึงเป็นไปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนนั้นๆโดยไม่ท�าลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ	ตลอดจนเป็นการพัฒนา 

ที่สนองความต้องการของคนรุ ่นปัจจุบันโดยไม่ท�าลายโอกาส	 

ความสามารถ	และอนาคตของคนรุ่นหลัง

รัสวดี บุษยะจารุ  
กรรมการเงินกู้และศึกษาอบรม
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คุณมนัสนันท์ สังประสาท เลขที่สมาชิก ๘๘๖๒	ผู้ซ่ึงใช้บริการ
ของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาลจ�ากัด	ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	มีความ

พากเพียร	วิริยะ	อุตสาหะ	ในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน	จนปัจจุบันนี้มีชีวิต

ครอบครัวที่เป็นสุข	สมบูรณ์	คุณมนัสนันท์ใช้ชีวิตจนประสบความส�าเร็จ 

ได้อย่างไร....

คุณมนัสนันท์	 เคยท�างานบริษัทเอกชนมาก่อน	แต่ในปี	พ.ศ.	

๒๕๔๒	ประสบอุบัติเหตุจนไม่สามารถท�างานต่อไปได้	 เมื่อรักษาตัวจน

หายดี	 เพื่อน	ๆ	ได้ชักชวนให้มาท�างานที่	คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	

ในต�าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว	ของมูลนิธิวชิรพยาบาล	 รับเงินเดือนครั้งแรก

เดือนละ	๔,๑๐๐	บาท	ท�างานในต�าแหน่งลูกจ้างชั่วคราวประมาณ	๑	ปี	 ต่อมา 

ได้สมัครสอบเป็นข้าราชการ	ก.ท.ม.	ท�างานที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	และ

สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์	ฯ	จากเงินเดือนที่ได้รับไม่มากนัก	ท�าให้ต้องหาเงินเพื่อปลดหนี้สินต่าง	ๆ 	 

ที่เคยมี	 	สหกรณ์จึงเป็นแหล่งเงินที่จะช่วยในการปลดหนี้ดังกล่าว	หลังจากใช้หนี้หมดแล้ว	ชีวิตต้องสู้...เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต	 

ก็ยังมีการกู้เงินสหกรณ์	 เพื่อซื้อรถกระบะใช้ท�างานพิเศษในช่วงวันหยุดเสาร์	อาทิตย์	ผ่อนรถหมด	 ซ้ือบ้านทาวน์เฮ้าส์	 เขตตลิ่งชัน	เพ่ือเป็น 

ที่อยู่อาศัย		คุณมนัสนันท์	ได้กล่าวยืนยันว่า

“ปัจจุบันข้าพเจ้ามีลูก	๑	คน		ครอบครัวเรามีกัน	๓	คน	พ่อ	-	แม่	และลูก		ทุก	ๆ	เดือนจะส่งเงินที่กู้จากสหกรณ์และใช้ชีวิตโดยยึด

หลัก	“เศรษฐกิจพอเพียง”	ตามพระราชด�ารัสของพระเจ้าอยู่ฯว่า	“การกู้เงิน	เงินนั่นต้องให้เกิดประโยชน์	มิใช่กู้ส�าหรับไปเล่น	ไปท�าอะไรที่ไม่

เกิดประโยชน์	ถ้ากู้เงินแล้วท�าให้มีรายได้	ก็เท่ากับใช้หนี้ได้	ไม่ต้องติดหนี้	 ไม่ต้องเดือดร้อน	ไม่ต้องเสียเกียรติ”	 เป็นแนวทางในการด�าเนิน

ชีวิตของครอบครัวเราเสมอมา		ปัจจุบันข้าพเจ้ามีความสุข	และไม่ล�าบากเหมือนแต่ก่อน”	

ขอบคุณสหกรณ์วชิรพยาบาล จำากัด ที่ทำาให้ชีวิตทุกวันนี้มีความสุขอย่างพอเพียงในบ้านหลังเล็ก ๆ

ดาว (พราวแสง) สหกรณ์ โดย ไสว พึ่งกัน
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สหกรณ์มีทุนดำาเนินการ  8,466,438,051.85     บาท

แหล่งที่มาของทุน

ทุนเรือนหุ้น 	2,308,089,340.00	 บาท

ทุนส�ารอง 	399,617,341.34	 บาท

ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่นๆ 	113,212,484.50	 บาท

เงินรับฝากจากสมาชิก 	3,358,570,028.36	 บาท

เงินกู้ยืม 	2,176,500,000.00	 บาท

หนี้สินอื่น 	36,496,573.86	 บาท

ก�าไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 	14,011,089.22	 	บาท	

ก�าไรสะสม 	59,941,194.57	 บาท

แหล่งที่ใช้ไปของทุน

เงินให้สมาชิกกู้ 	1,388,544,387.63	 บาท

เงินฝากสหกรณ์อื่น 	6,224,088.79	 บาท

เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 	3,652,701,742.00	 บาท

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 	704,000,000.00	 บาท

เงินลงทุนในตราสาร 	2,597,898,148.18	 บาท

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 	64,440,582.96	 บาท

สินทรัพย์อื่น 	52,629,102.29	 บาท

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

วดป.
ธนาคาร

ไทยพาณิชย์ กรุงเทพ ทหารไทย รวม

11/3/2554 	2,500.00	 	-	 	-	 	2,500.00	

3/2/2555 	-	 	60,077.45	 	-	 	60,077.45	

7/6/2555 	-	 	-	 	10,000.00	 	10,000.00	

7/9/2555 	-	 	5,000.00	 	-	 	5,000.00	

7/30/2555 	-	 	5,000.00	 	-	 	5,000.00	

8/24/2555 	10,000.00	 	-	 	-	 	10,000.00	

8/28/2555 	-	 	-	 	5,000.00	 	5,000.00	

9/28/2555 	-	 	-	 	5,000.00	 	5,000.00	

10/28/2555 	-	 	-	 	5,000.00	 	5,000.00	

รวม  12,500.00  70,077.45  25,000.00  107,577.45 

	 ในระหว่างเดือนพ.ย.	2554	-	ธ.ค.	2555	มีสมาชิกโอน

เงินเข้าบัญชีเงินฝากของสหกรณ์ที่มีอยู่กับธนาคารพาณิชย์

หลายแห่งโดยที่สหกรณ์ไม่สามารถทราบได้ว่าเป็นเงิน

ของสมาชิกท่านใดโอนเข้ามา	และโอนเข้ามาเพือ่วตัถปุระสงค์ใด	 

จึงท�าให้สหกรณ์ไม่สามารถด�าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ

สมาชิกได้

ดังนั้น	จึงขอให้สมาชิกที่ได้โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์

ในระยะเวลาดังกล่าวกรุณาแจ้งให้สหกรณ์ทราบพร้อมทั้ง

ส่งหลักฐานให้สหกรณ์	 เพื่อสหกรณ์จะได้ด�าเนินการให้ตรง

วัตถุประสงค์	 	ทั้งนี้ถ้าเป็นการโอนมาเพื่อช�าระหนี้	สหกรณ์จะ

ช�าระหนี้ให้ตั้งแต่วันที่สมาชิกโอนเงินเข้าบัญชี	หรือถ้าต้องการ

ให้เข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกสหกรณ์ก็จะเข้าบัญชีเงินฝากให้

โดยฝากย้อนหลังนับตั้งแต่วันที่สมาชิกโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์

	 ส�าหรับยอดเงินที่โอนเข้าบัญชีสหกรณ์ในช่วงระหว่าง

เวลาดังกล่าวมีดังนี	้.......................➼

เงินของสมาชิกท่านใด ?
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สวัสดีปีใหม่ 2556   “ขออำานาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดล
บันดาลให้สมาชิก และครอบครัว พบความสุข สุขภาพแข็งแรง รำ่ารวย
เงินทองนะคะ”  แต่ถ้าสมาชิกที่มีความจ�าเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่	ให้อ่าน	ถาม-

ตอบนี้ค่ะ

ถาม : มีเงินหุ้นในสหกรณ์จ�านวน	400,000.00	บาท	ต้องการใช้เงิน	300,000.00	บาท	แต่ไม่

อยากเป็นหนี้	ขอถอนเงินหุ้นจ�านวน	300,000.00	บาท	ได้หรือไม่

ตอบ : ไม่ได้ค่ะ	เพราะพระราชบัญญัติสหกรณ์	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2553	มาตราที่	42	/1	ก�าหนดไว้

ชัดเจน	และตามข้อบังคับของสหกรณ์	หมวดที่	3	ข้อ	5	การถือหุ้น	“สมาชิกจะโอนหุ้นซึ่งตนถืออยู่

ให้ผู้อื่นไม่ได้		และจะถอนคืนหุ้นในระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ก็ไม่ได้”		เหตุผลที่ก�าหนดเช่นนี้...

 “ทุนเรือนหุ้น”	นับว่าเป็นจุดแข็ง	ของสหกรณ์	ที่ท�าให้สหกรณ์มีความม่ันคงเหนือกว่า

สถาบันการเงินอื่น	ๆ	ตามข้อบังคับของสหกรณ์	สมาชิกทุกคนต้องส่งเงินค่าหุ้นเป็นรายเดือน

ตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก	 	 เป็นการบังคับการออม	สมาชิกทุกคนจะมีทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้น 

ทุกเดือน	ส่งผลดีต่อสมาชิก	 และสหกรณ์	 ท�าให้สหกรณ์มีทุนด�าเนินงานเพิ่มขึ้น	 สามารถ 

ช่วยเหลือสมาชิกท่ีเดือดร้อนต่อไป	นอกจากนี้ราคาหุ้นของสหกรณ์ก็คงที่	10	บาท	ตลอดกาล	 

แตกต่างจากหุ้นของธนาคารที่มีขึ้นและลงได้ตลอดเวลา	ถึงแม้ว่าหุ้นของธนาคารนั้นถอนไม่ได	้ 

แต่สามารถซื้อขายกันได้	และราคาไม่แน่นอน	 เป็นไปตามกลไกของตลาด	ตามหลักอุปสงค	์

อุปทานของเศรษฐศาสตร์	ซึ่งมีการแสวงหาช่องทางในการท�าก�าไร	และการปั่นราคาหุ้น		

	 หากท่านต้องการใช้เงิน	300,000.00	บาท	สามารถกู้เงิน	โดยใช้หุ้นเป็นหลักประกัน	ซึ่งมี	2	

ประเภทได้แก่	1)	กู้ไม่เกิน	90	%	ของหุ้น	ช�าระเงินกู้	และดอกเบี้ยเป็นรายเดือน			2)	กู้ไม่เกิน	50	%	 

ของหุน้	ช�าระเงนิกู	้และดอกเบีย้ได้ตลอดเวลา	และหรอืจะจ่ายครัง้เดยีวเมือ่สหกรณ์จ่ายเงนิปันผล	 

ซึ่งในกรณีนี้จะกู้ได้เฉพาะผู้เกษียณเท่านั้น	

 เชือ่หรอืไม่ว่า หากท่านกูหุ้น้	300,000.00	บาท	เงนิปันผลทีไ่ด้รบัจะสงูกว่าดอกเบีย้เงนิกู ้

ที่จ่าย	ลองค�านวณ	ดูกันคะ	กู้หุ้นอัตราดอกเบี้ย	6.25%	ต่อปี	มีเฉลี่ยคืนของดอกเบี้ย	20	%		เท่ากับ

ว่าท่านเสียดอกเบี้ยเงินกู้เพียง	5.00	%		(6.25-1.25)	หากสหกรณ์ให้เงินปันผลมากกว่า	5.00	%	 

ส่วนเกนิจะเป็นก�าไรค่ะ	เหน็มัย้คะ	การกูเ้งนิหุน้ตนเองนัน้	เงนิหุน้ของท่านก็ยังอยู่และเพิม่ขึน้เรือ่ย	ๆ	 

ส่วนหนี้ก็ค่อย	ๆ	หมดไป...	อย่างไรก็ตาม	หากเป็นหนี้แล้ว	ขอให้ใช้จ่ายด้วยความประหยัดนะคะ 

.................................	แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

คอลัมน์
ถาม – ตอบ



กรุณาส่ง

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด
โทรศัพท์ 0-2241-8111  โทรสาร 0-2241-3451  
www.vajiracoop.com, email : info@vajiracoop.com

ออกแบบและพิมพ์ที่ บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสชิ่ง จำ�กัด   โทร. 0 2903 8257-9

โครงการเงินฝาก
ออมทรัพย์ยั่งยืน 10

กำาหนดอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไข การรับฝากเงิน
ออมทรัพย์ยั่งยืน 10  ดังนี้

อัตราดอกเบ้ีย เง่ือนไข

3.30		ต่อปี -	 สมาชิกที่ประสงค์จะเปิดบัญชีเงินฝากออม
ทรัพย์ยั่งยืน	 10	 ใหม่จะต้องฝากครั้งแรกไม่
น้อยกว่าหนึ่งแสนบาท

-	 สหกรณ์จะเปิดรับฝากเงินออมทรัพย์ยั่งยืน	
10	 ตั้งแต่วันที่	 1	 กุมภาพันธ์	 2556	 และปิด
รับฝากเงินในวันที่	20	กุมภาพันธ์	2556	เวลา	
15.00	 น.	 รวมทั้งสมาชิกที่มีบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ยั่งยืน	8	ที่ต้องการจะฝากเงินเพิ่ม
ด้วย

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิ
รับรางวัลตอบคำาถาม ประจำาเดือน 

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2555
ลำาดับ เลขสมาชิก ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน

1 302 นางสุวรรณา			จิรวิชา ลาออกจากต้นสังกัด

2 319 นางสายสุณี			สีอร่ามรุ่งเรือง เกษียณอายุ	(รับเก้ือกูล)

3 787 นางพรรณี			สมบูรณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย

4 4115 นางธนวรรณ			ปัญญาสัน วพบ.

5 9609 นายสุพจน์		เจริญชัยสกล วพบ.

คำาถาม
สมาชิกที่กู้เงินโครงการประกันภัย 

ผู้คํ้าประกันจะชําระดอกเบี้ยที่ตํ่ากว่า

เงินกู้สามัญ เท่าใด ?


