
จดหมายข่าว

ปีที่ 12 ฉบับที่ 75 ประจำาเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด ก�าหนดจัดสัมมนาและทัศนศึกษา 
ณ สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม (ฮานอย / ฮาลองเบย์) 

ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน เมื่อวันที่ 20 – 23 กรกฎาคม 2556
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สารจากประธาน

ลำ�ดับ ประเภทเงินฝ�ก อัตร�ดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปีอัตรา

ดอกเบี้ยเงินฝาก 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

อัตราดอกเบี้ยประเภทเงินกู้

เงินกู้พิเศษ	 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	6.25	ต่อปี

เงินกู้สามัญ	 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	6.50	ต่อปี

เงินกู้ฉุกเฉิน	 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ	6.50	ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น

เงินกู้ระยะสั้น		 (12	เดือน)	 	4.50

เงินกู้ระยะปานกลาง		 (36	เดือน)	 	4.75

เงินกู้ระยะยาว		 (120	เดือน)	 	4.95

ทะเบียนจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อสงเคระห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 
วันที่  28 พ.ค. 2556 ถึง 31 ก.ค. 2556

ที่ ว/ด/ป ชื่อ	-	สกุล เลขที่สมาชิก วันถึงแก่กรรม

1 6/6/2556 นางสารภี		สุรทัตต์ 578 28/5/2556

2 21/6/2556 นางสาวบุญช่วย		เอี่ยมโมฬี 8923 5/6/2556

3 24/7/2556 นายระเบียบ		ใบกุหลาบ 5 13/7/2556

นายแพทย์พจน์  ธีรคุปต์
ประธานกรรมการ

สวัสดคีรบัท่านสมาชกิ
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จำากัด	 เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งเดียวของประเทศไทยที่มี

สมาชกิมาจากสถาบนัหลกัถงึ	2	สถาบนั	คอืข้าราชการและลกูจ้างของสำานกัการแพทย์	กทม.	และพนกังาน
มหาวทิยาลยันวมนิทราธริาช	ซึง่มคีณะแพทยศาสตร์วชริพยาบาล	เป็นแกนหลกั		ผลการดำาเนนิงานทีผ่่านมา	 
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จำากัด	ของเรามีทุนดำาเนินงานถึง	9	พันล้านบาท	และคงจะไปถึงหมื่นล้าน 
ในไม่ช้า		ขอขอบคณุอกีครัง้ในความเชือ่มัน่ทีส่มาชกิทกุท่านมใีห้กบัสหกรณ์ออมทรพัย์วชริพยาบาล	จำากดั

สำาหรับสมาชิกใหม่	วัยหนุ่มสาวช่างสวยงาม	แต่ถ้าไม่คิดเรื่องออมตั้งแต่วันนี้ชีวิตบ้ันปลายจะไม่
สวยงาม	ขอมอบเคลด็ลบัง่าย	ๆ	7	ข้อ	(นำามาจากบทความของคณุสวุล	ี	ตนักลุรตัน์	ใน	@	weekly	ฉบับวันที	่
16-22	กพ.	2013)	

1.	 ล้างหนีท้ีม่ใีห้หมด		ต้องเริม่มานัง่คดิแล้วว่า	แต่ละเดอืนเราจ่ายหนีไ้ปก่ีบาท	เริม่เข้าข่าย	“หนีเ้กินตัว”	แล้วหรอืยัง	ต้องรบีจดัการให้เรยีบร้อย		โดยเฉพาะ 
หน้ีท่ีดอกเบีย้แพงๆ	เพราะถ้าเราไม่รีบจัดการหนีใ้ห้หมดก่อน	การออมกเ็กดิขึน้ได้ยาก	และทีส่ำาคญัผลตอบแทนจากการออมและการลงทนุกไ็ม่มทีางโตได้ทนัดอกเบ้ีย

2.	 ตัง้เป้าหมายเงนิออม		โดยมกีรอบเวลาทีช่ดัเจน	ซึง่อาจจะเริม่จากเป้าหมายระยะส้ัน	ๆ	ก่อนก็ได้	ถ้ายังไม่คุ้นเคย		แต่ต้องไม่ลืมว่า	ในชวีติเรามี 
เป้าหมายได้หลายอย่าง	เพราะฉะนัน้อย่าลมืใส่เป้าหมายการออมเพ่ือชวีติสบายวยัเกษยีณเอาไว้ด้วย	 เพราะเมือ่มรีายได้เข้ามา	สิง่แรกทีต้่องจ่ายคอื	จ่ายเพือ่
ชีวติในอนาคตของเรา

3.	 กำาหนดจำานวนเงินท่ีต้องออมในแต่ละวัน	 	แต่ละเดือน	แต่ละปี	จำานวนเท่าไร	 เพราะยิ่งเราทำาให้จำานวนเงินที่ต้องออมน้อยลงเท่าไรก็ยิ่งทำาให ้
การออมทำาได้ง่าย	ๆ	สบาย	ๆ	มากขึน้

4.	 จดบนัทกึรายจ่าย		เพือ่ให้รูว่้าเราใช้จ่ายอะไรไปบ้าง	และอะไร	คือรอยรัว่ในชวิีต	
5.	 ลดรายจ่าย		โดยเฉพาะรายจ่ายไร้สาระ	และถ้าจะให้ดคีวรเลกิหยบิบตัรเครดิตขึน้มารดู	ถ้าไม่มัน่ใจว่าจะมปัีญญาจ่าย
6.	 การออม		ไม่ใช่การฝากเงนิไว้ในบญัชเีงนิฝากเพราะยังมช่ีองทางการออม	การลงทนุ	อกีมากทีม่โีอกาสได้ผลตอบแทนมากขึน้	อย่ากลวัทีจ่ะเริม่ต้น	

อย่ากลวัทีจ่ะเสีย่ง	เพราะถ้าเราไม่ยอมเส่ียงอะไรเลย	สุดท้ายแล้วตวัเรานัน่ล่ะจะต้องเจอกบัความเสีย่งทีส่ดุ
7.	 อย่าล้มเลกิ		ถ้ายงัไม่บรรลุเป้าหมาย	แล้วชวีติจะสบายตัง้แต่วัยหนุม่สาว	ไปจนถงึวัยเกษยีณยัง่ยนื	4	เดือน		3.30	/	เพือ่ฉลอง	12	เดอืน	3.50	/	มัน่คง	

24	เดอืน	3.50	และเพือ่พฒันา		3.30	“ออมเงนิกับสหกรณ์วนัน้ี	มัน่คงในวันหน้าแน่นอน”
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108 ปัญหา108 ปัญหา108 ปัญหา
108 ปัญหา
วันที่	22	สิงหาคม	2556	นี้	นับว่าเป็นวันที่สำาคัญวันหนึ่ง

ของผู้ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จำากัด	 เพราะ

เป็นวันที่สมาชิกทุกคนจะต้องออกมาใช้สิทธิ์	เพื่อเลือกตั้งผู้ที่จะเป็น

ตัวแทนของตนเข้าไปบริหารงานในสหกรณ์

การเลือกต้ังกรรมการดำาเนินการของสหกรณ์	ถือเป็น 

หลักการหนึ่งซึ่งแสดงถึงลักษณะพิเศษขององค์กรที่ได้รับการ 

จดทะเบียนเป็น	“สหกรณ์”	ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์เป็นการยำ้า

ให้เห็นว่า	สหกรณ์น้ันเป็นของสมาชิก	ดำาเนินการโดยสมาชิกและ

เพื่อประโยชน์ของสมาชิก

สหกรณ์เป็น	 “ของสมาชิก”	หมายถึงว่า	 สหกรณ์เป็น

องค์กรอิสระ	สมาชิกผู้ถือหุ้นในสหกรณ์ร่วมกันเป็นเจ้าของ	แต่มิได้

เป็นของผู้หนึ่งผู้ใด	สมาชิกมีสิทธิ	มีเสียงเท่ากัน	ไม่ว่าจะถือหุ้นหรือ

มีเงินฝากในสหกรณ์มากเท่าใดก็ตาม	ทุกคนย่อมมีสิทธิเท่าเทียม

กันทุกคน	ทุกคนสามารถออกเสียงได้เพียงเสียงเดียวเหมือนกัน

สหกรณ์	 “ดำาเนินการโดยสมาชิก”	หมายถึงว่า	สมาชิก

ทุกคนมีสิทธิที่จะเข้ามาบริหารหรือดำาเนินการในสหกรณ์	แต่ถ้า

สมาชิกทั้งเจ็ดพันกว่าคนเข้ามาบริหารหรือตัดสินใจในการดำาเนิน

งานของสหกรณ์ร่วมกันทั้งหมด	คงจะทำาไม่ได้	ดังนั้นสมาชิกจะต้อง

คัดเลือกตัวแทนของตนเขามาบริหารหรือดำาเนินงานในสหกรณ์

แทนตน	นั่นก็คือ	การเลือกตั้งกรรมการดำาเนินการเข้ามาบริหารงาน

สหกรณ์แทนสมาชิกทุกคนนั่นเอง

สหกรณ์ดำาเนิน	“เพื่อประโยชน์ของสมาชิก”	หมายความว่า	 

การดำาเนินธุรกิจของสหกรณ์นั้นจะทำากับสมาชิก	 หรือเพื่อ 

ประโยชน์ของสมาชิกเท่าน้ัน	 เช่น	สหกรณ์จะรับฝากเงินหรือให้เงิน

กู้เฉพาะแก่สมาชิก	การดำาเนินธุรกิจกับบุคคลภายนอก	ก็จะต้อง

เป็นไปตามหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์	รวมทั้งต้องอยู่ใน

ขอบเขตของกฎหมายที่กำาหนดไว้	กำาไรหรือส่วนเหลื่อมที่เกิดขึ้น	ก็

จะต้องนำามาจัดสรรตามมติของที่ประชุมใหญ่	หรือตามที่สมาชิก

ส่วนใหญ่เห็นชอบ	จะนำาไปเป็นประโยชน์ของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ได้

อ่านมาถึงตอนน้ีแล้ว	ผมคิดว่าทุกคนคงจะพอมองเห็น

แล้วว่าสหกรณ์นั้น	 เป็นของสมาชิก	ดำาเนินการโดยสหกรณ์	และ

เพ่ือประโยชน์ของสมาชิกจริง	ดังนั้นสหกรณ์จะเจริญก้าวหน้ามี

ความมั่นคงหรือไม่ก็อยู่ที่สมาชิกจะต้องเลือกคนที่ดีเข้าไป	 เป็น

ตัวแทนของตนในการบริหารงานสหกรณ์	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

สหกรณ์ของเรามีทุนดำาเนินงานเกือบหมื่นล ้านบาท	 การทำา

ธุรกิจก็ขยายตัวมากขึ้น	ผู้บริหารจะต้องมีความรู้	ความสามารถ 

มากขึ้น	 เพราะการทำาธุรกิจมีความยุ ่งยากมีความสลับซับซ้อน	 

ต้องไปแข่งขันกับคนอื่น

ในโอกาสที่ จะมีการสรรหาหรือ เลือกตั้ งกรรมการ 

ดำาเนินการ	 ในวันที่	 22	สิงหาคม	2556	นี้	 ผมจึงขอให้สมาชิก 

ทุกคนใช้เหตุและผลเลือกคนที่ดี	 มีความรู้	 ความสามารถและมี

ความซื่อสัตย์	 เข้ามาเป็นตัวแทนในการเข้ามาบริหารงาน	และ

รักษาผลประโยชน์แทนท่าน	มิใช่เข้ามาเพื่อให้บริการสมาชิก	หรือ

เพื่อหวังผลประโยชน์ในสหกรณ์เพียงอย่างเดียว	 เพราะกรรมการ

นั้นมีหน้าที่ในการกำาหนดนโยบาย	 	ควบคุมการปฏิบัติงานของ 

ฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำาหนดไว้	 รวมทั้งต้องใช  ้

ความรู้	ความสามารถในการตัดสินใจในการดำาเนินงานหรือแก้

ปัญหาต่าง	ๆ	ที่เกิดขึ้น	

ถ้าหากท่านเลือกได้กรรมการที่ดี	สหกรณ์ก็ย่อมจะเจริญ

ก้าวหน้า	มีความมั่นคง	เป็นที่พึ่งของท่านตลอดไป

วันที่	22	สิงหาคม	2556	ก็ขอให้ท่านเลือกคนที่ดีเข้ามา	

นะครับ

นายเผด็จ  เฉลิมพักตร์

ผู้จัดการ
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มีคำ�ไทย 3 คำ� ที่ เร�ควรจะพูด ควรจะเอ่ย เพื่อสร้�งมิตรภ�พที่ดี   

คำ� 3 คำ�นี้ คือ สวัสดี ขอโทษ และขอบคุณ

คนเร�เมื่อเจอหน้�กันควรจะเอ่ยคำ�ทักท้�ยด้วยคำ�ว่� “สวัสดี” เพร�ะ

ใบหน้�ของเร�จะยิ้มไปต�มริมฝีป�กที่ฉีกกว้�งออก ในขณะที่ดวงต�ก็มีประก�ย

วับว�วเต็มไปด้วยคว�มสุข ไม่มีใครหรอกที่จะเอ่ยคำ� ๆ นี้ด้วยใบหน้�ที่เรียบตึง  

ต่อให้ฝืนเพียงใดก็ต�ม คนพูดนั้นก็ยังต้องยิ้มอยู่ดี

ในปัจจุบันน้ีมีช�วต่�งประเทศม�เท่ียวเมืองไทยจำ�นวนม�ก ได้พย�ย�มยกมือไหว้และกล่�วคำ�ว่� “สวัสดี-Sawasdee”  

เพร�ะเข้�ใจวัฒนธรรมของไทยดีขึ้น ซึ่งนับว่�เป็นก�รส่งเสริมวัฒนธรรมไทยได้ประก�รหนึ่ง

คำ�ว่� “ขอโทษ” คนเร�ควรจะพูดคำ�นี้ให้ชิน เพื่อเป็นก�รให้เกียรติคู่สนทน� นอกจ�กนี้ ก�รกล่�วคำ�ว่� “ขอโทษ” นั้น 

ยังส�ม�รถนำ�ม�ใช้ได้ตลอดเวล� ซึ่งจะทำ�ให้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังเกิดคว�มรู้สึกที่ดีต่อผู้พูดได้นั่นเอง

โทษจ�กคว�มพลั้งพล�ด....ไม่ว่�จะเป็น “คว�มผิด” (ประกอบด้วยเจตน� – คว�มตั้งใจทำ�) หรือคว�ม “บกพร่อง” 

(ปร�ศจ�กเจตน� – คว�มตั้งใจทำ�) ล้วนบรรเท�เบ�บ�งลงได้ด้วยก�รกล่�วคำ� “ขอโทษ – ขออภัย – ขอขม�” ทั้งนั้น

โบราณจึงสอนให้กล่าวคำาขอโทษให้เป็น คือ.....
ถ้�เป็นผู้ใหญ่ (ใหญ่ด้วยคุณธรรม คือ พรหมวิห�ร เช่น กรุณ�....ปร�รถน�จะให้คว�มทุกข์ใจของผู้อื่นบรรเท�

เบ�บ�งลง  ปร�รถน�จะให้คว�มอ�ฆ�ต พย�บ�ท หรือเวรระงับไป ฯลฯ) ก็ควรกล่�วคำ�ขอโทษให้ได้ (แม้จะไม่เป็นฝ่�ยผิด) 

เพื่อบรรเท�ทุกข์ของอีกฝ่�ยหนึ่ง

ถ้�เป็นผู้น้อยก็ควรกล่�วคำ�ขอโทษให้ได้ (แม้จะไม่เป็นฝ่�ยผิด) เพื่อแสดงคว�มอ่อนน้อมถ่อมตนและป้องกันอันตร�ย

ในภ�ยภ�คหน้�จ�กผู้ใหญ่

ส่วนคำ�ว่� “ขอบคุณ” เป็นคำ�ที่ต่อเนื่องกันจ�กคำ�สองคำ�นี้ เมื่อมีผู้ทำ�สิ่งใดให้เร� เร�ไม่ควรละเลยที่จะเอ่ยคำ� 

ที่ไพเร�ะคำ�นี้ออกม� ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ที่ได้รับคำ�ขอบคุณรู้สึกเป็นเกียรติ และรู้สึกดีต่อผู้พูด

คำ�ไทย 3 คำ�ที่เอ่ยออกม�จ�กใจของผู้พูด ที่ไม่ว่�จะเอ่ยออกม�ในกรณีใดก็ต�ม ส�ม�รถทำ�ให้ผู้ที่ได้ยิน ได้ฟังเกิด

คว�มรู้สึกที่ดีต่อตัวผู้พูดได้ นอกจ�กนี้ ก�รพูดด้วยใบหน้�ที่ยิ้มแย้ม ยังแสดงถึงคว�มจริงใจ และคว�มเป็นมิตรอีกด้วย

วันนี้เพื่อน ๆ สม�ชิกได้กล่�วคำ� 3 คำ�นี้กันบ้�งหรือยัง ?

สม�ชิกเลขทะเบียน 10349

สมาชิก
บทความ

คำ�ไทยๆ 
เมื่อพูดครั้งใดก็ได้ใจทุกคน
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ดาว (พราวแสง) สหกรณ์ โดย ไสว พึ่งกัน

พบกันอีกครั้งนะคะ	กับดาวพราวแสงของสหกรณ์	สมาชิก

ท่านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่าน	ที่สหกรณ์	ชื่นชมค่ะ	

คุณสมจิตร	 	มิตรพร	เลขทะเบียนสมาชิก	008160	ปฏิบัติ

งานที่สำานักงาน	สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จำากัด	 ต้ังแต่ปี	 

พ.ศ.	 2543	ตำาแหน่งลูกจ้าง	 ปัจจุบันได้รับเงินเดือน	 เดือนละ	

12,610.00	บาท	ซึ่งเงินจำานวนนี้หากเป็นการใช้จ่ายปกติในปัจจุบัน	

(ใช้จ่ายส่วนตัว	ให้คุณแม่	และลูก	2	คนที่อยู่ต่างจังหวัด)	 ชีวิตก็คง

ไม่เดือดร้อน	

แต่	 ...การใช้จ่ายเงิน...ในชีวิตประจำาวันของคุณสมจิตร	 

ต้องเปลี่ยนไปเมื่อ	 เป ็นผู ้คำ้าประกันเงินกู ้สามัญให้กับเพื่อน 

ร่วมงาน	 เพื่อน...กู้เงินสหกรณ์แล้วไม่ชำาระหนี้	และออกจากงาน	 

คุณสมจิตร	 ในฐานะผู้คำ้าประกันเงินกู ้	 และการเป็นสมาชิกที่ดี		 

ได ้รับภาระหนี้ 	 ถึงจำานวน	 104,748.22	 บาท	 จะว ่าไปแล้ว	 ก็เป ็นเงินที่ เยอะมากสำาหรับชีวิตของเธอ	 เมื่อ 

เปรียบเทียบรายได้กับการหักภาระหนี้ต่อเดือน	แทบจะไม่มีเงินส่งไปให้ลูกและคุณแม่ที่ต่างจังหวัด	(ชำาระเงินต้น	 

พร้อมดอกเบี้ย	 1,200.00	 บาท	 ค่าหุ ้น	 640.00	 บาท	 และใช้หนี้ในส่วนที่กู ้ไปสร ้างบ้านให้ลูกและคุณแม่ 

ที่ต่างจังหวัดอีก	6,400.00	บาท)	ชีวิตลำาบาก	ต้องรับจ้างทำางานทั่วไปอื่น	ๆ	 เพิ่มเติม	 เพื่อให้พอมีกินมีใช้บ้างแม้จะ 

ไม่เท่าเดิม

ชีวิตนี้...ยังมีโอกาส	 	จากโครงการดีๆ	ของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จำากัด	ในการช่วยเหลือสมาชิก 

ที่ต้องชำาระหนี้แทนสมาชิกที่หนีหนี้	 โดยสหกรณ์ได้ลงทุนซื้อเสื้อยืดให้ผู้ที่เข้าโครงการจำาหน่าย	ได้เงินมาจำานวนหนึ่ง	 

ถึงจะไม่มากนัก	แต่ก็ทำาให้พ้นจากภาวะวิกฤตได้ช่วงหนึ่ง	สามารถส่งเงินไปให้คุณแม่และลูก	ๆได้เพิ่มขึ้น	

ปัจจุบัน	คุณสมจิตร	ปรับตัวใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	กับความเป็นอยู่ที่ต้องประหยัด	มัธยัสถ์	และ 

มีความสุขกับชีวิตที่เป็นอยู่	และเธอกล่าวว่า......

“	ดิฉันขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จำากัด	ที่ทำาให้ดิฉันมีงานทำา	 ดูแลครอบครัวได้อย่างม ี

ความสุข	และดิฉันรู้ได้ว่าสหกรณ์ไม่ทอดทิ้งดิฉัน	 	และท้ายสุดนี้	ดิฉันขอเตือนเพื่อน	ๆ	สมาชิก	ทุกท่านว่าถ้าท่านจะ 

คำ้าประกันใคร	ต้องดูให้ดี	คิดให้ดี	หากไม่มั่นใจ	อย่าคำ้าประกันเด็ดขาด	และที่สำาคัญ	ขณะนี้สหกรณ์	 มีโครงการ 

ประกันภัยผู้คำ้าประกันแล้ว	ขอให้สมาชิกที่จะกู้เงินใช้บริการโครงการนี้ดีที่สุด	 	ผู้คำ้าประกันจะได้ไม่ต้องมารับภาระ 

อันแสนสาหัสอย่างดิฉัน	น่าเสียดายที่ตอนนั้นไม่มีโครงการนี้”																																																																

โกรธกันวันนี้	แต่เราไม่ต้องใช้หนี้	ดีกว่าโกรธกันวันหน้า	แล้วต้องใช้หนี้
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สหกรณ์มีทุนด�าเนินการ  9,415,571,343.28     บาท

แหล่งที่มาของทุน

ทุนเรือนหุ้น 	2,381,079,240.00	 บาท

ทุนสำารอง 	399,617,341.34	 บาท

ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่นๆ 	107,163,838.23	 บาท

เงินรับฝากจากสมาชิก 	3,625,124,261.79	 บาท

เงินกู้ยืม 	2,669,000,000.00	 บาท

หนี้สินอื่น 	39,023,216.71	 บาท

กำาไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 	19,474,241.50	 	บาท	

กำาไร(ขาดทุน)สุทธิ 	175,089,203.71	 บาท

แหล่งที่ใช้ไปของทุน

เงินให้สมาชิกกู้ 	1,474,435,863.38	 บาท

เงินฝากสหกรณ์อื่น 	5,000,000.00	

เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 	4,435,140,250.00	 บาท

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 	704,000,000.00	 บาท

เงินลงทุนในตราสาร 	2,698,851,491.21	 บาท

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 	45,619,839.35	 บาท

สินทรัพย์อื่น 	52,523,899.34	 บาท

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2556

เรื่องน่ารู้สหกรณ์
สมาชิกท่ีต้องการโอนเงินให้สหกรณ์เพ่ือช�าระหน้ีหรือฝากเงิน

ให้โอนเงินเข้าบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด“

ล�าดับ ชื่อธนาคาร เลขที่บัญชีออมทรัพย์

1 ธ.กรุงศรีอยุธยา	-	ราชวัตร 094-1-29372-4

2 ธ.ไทยธนาคาร	-	เทเวศร์ 016-2-22554-6

3 ธ.กรุงไทย	-	ศรีย่าน 012-1-34476-2

4 ธ.กรุงเทพ	-	ราชวิถี 131-0-48900-8

5 ธ.ไทยพาณิชย์	-	ย่อยสามเสน 073-2-09794-1

6 ธ.ทหารไทย	-	ศรีย่าน 041-2-29720-2

7 ธ.กสิกรไทย	-	บางกระบือ 007-2-497792-9

8 ธ.ออมสิน	-	ศรีย่าน 020066282458

9 ธ.ธนชาติ	-	อรุณอัมรินทร์ 139-2-20287-6

10 ธ.ธนชาต	-	บางลำาพู 072-2-01177-7

สมาชิกสามารถเข้าไปดูและ

พิมพ์ใบเสร็จรับเงินรายเดือน

ย้อนหลังได้ 2 เดือนแล้ว 

<<ที่ระบบสมาชิกสหกรณ์บนเว็บไซต์>>
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สารจากประธานเงินกู้

ตัง้แต่สหกรณ์เปิดโครงการให้สมาชกิกูเ้งินสามญัประกนัภยัผูช่้วยเหลอืผูค้ำา้ประกนัตัง้แต่วนัที	่28	มถินุายน	2554	เป็นต้นมา	 

มีสมาชิกให้ความสนใจกู้เงินประเภทนี้เป็นจำานวนมาก	สมาชิกบางคนก็ฉวยโอกาสหลังจากกู้เงินแล้วหนีงานไม่ยอมชำาระหนี้	 

บริษัทก็ต้องรับภาระใช้หนี้แทนผู้คำ้าประกัน	ซึ่งตั้งแต่เปิดโครงการนี้มีสมาชิกหนีหนี้และถึงแก่กรรมจำานวน	21	ราย	บริษัทประกัน

ชำาระค่าสินไหมแทนผู้คำ้าประกันจำานวน	7	ราย	เป็นเงิน	1,391,448.00	บาท	(หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบแปดบาท

ถ้วน)	และประมาณว่ามีสมาชิกหนีหนี้ที่บริษัทประกันจะต้องรับชำาระค่าสินไหมอีกไม่ตำ่ากว่า	3	ล้านบาท	หากติดตามข้อเท็จจริงก็น่า

เป็นห่วงว่าบริษัทประกันอาจจะยกเลิกหรือมิเช่นนั้นก็คงต้องขึ้นค่าเบี้ยประกันอย่างแน่นอน

สมาชิกควรตระหนักว่า	แม้ว่าบริษัทประกันจะชำาระหนี้แทน	ผู้กู้ก็ยังคงต้องรับผิดชอบ	บริษัทสามารถฟ้องร้องเพื่อยึดทรัพย	์

หรอืหากบรษิทัสามารถสบืข้อเทจ็จรงิได้ว่าผูกู้ก้บัผูค้ำา้ประกันร่วมมือกันหนหีนี	้ก็สามารถจะฟ้องร้องเรยีกเงนิคืนทัง้จากผูกู้้และผูค้ำา้ได้

สุดท้าย	เพื่อให้สมาชิกที่ดี	มีความสุจริตใจไม่ต้องเดือดร้อนหากบริษัทประกันจะขึ้นค่าเบี้ยประกัน	ก็ขอให้สมาชิกทุกคนช่วย

ดูแลซึ่งกันและกัน	 เพื่อรักษาผลประโยชน์ของสหกรณ์และของสมาชิกทุกคน	ใครมีข้อมูลเกี่ยวกับสมาชิกที่เห็นว่ามีแนวโน้มจะหนี

งาน	ก็ให้แจ้งให้สหกรณ์ทราบ	และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านเพื่อประโยชน์ของสมาชิกเอง	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ขอบคุณครับ/ค่ะ

การกู้เงินสามัญประกันภัย
เพื่อช่วยเหลือผู้ค�้ำประกัน

ประกาศ
เรื่อง  ก�าหนดหมายเลขและรายชื่อของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็น

กรรมการด�าเนินการ แทนต�าแหน่งกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀ ❀

โดยแบ่งเป็นกลุ่ม	ๆ	ดังต่อไปนี้
   ก)		ตำาแหน่งกรรมการ	กลุ่มแพทย์	มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา	ดังนี้
	 	 	 หมายเลข	1		นายจำานงค์		ศรีแจ่ม										 	 เลขทะเบียนสมาชิก			004111
	 	 	 หมายเลข	2		นายประสงค์		แตงร่ม	 	 	 เลขทะเบียนสมาชิก			004298
	 	 	 หมายเลข	3		นายแพทย์จรูญศักดิ์		นวลแจ่ม	 	 เลขทะเบียนสมาชิก			004385
	 	 	 หมายเลข	4		นายแพทย์พลเลิศ		พันธุ์ธนากุล	 	 เลขทะเบียนสมาชิก			011578
	 	 ข)		ตำาแหน่งกรรมการ	กลุ่มพยาบาล		มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา	ดังนี้
	 	 	 หมายเลข	1		นางวรรณี		โพธิ์เทศ	 	 	 เลขทะเบียนสมาชิก			000588
	 	 	 หมายเลข	2		นางรัสวดี		บุษยะจารุ	 	 	 เลขทะเบียนสมาชิก			001334
	 	 	 หมายเลข	3		นางลัดดาวัลย์		ยังเฟื่องมนต์	 	 เลขทะเบียนสมาชิก			000711
	 	 	 หมายเลข	4		นางสาวกิตติพร		เอี๊ยะสมบูรณ์	 	 เลขทะเบียนสมาชิก			001569
	 	 ค)		ตำาแหน่งกรรมการ	กลุ่มบริหารงานทั่วไป		มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา	ดังนี้
	 	 	 หมายเลข	1		นางพัณณ์นิษฐา		คำาประเสริฐ	 	 เลขทะเบียนสมาชิก			011384
	 	 	 หมายเลข	2		นายวิชัย		วงศ์พันธรรม	 	 	 เลขทะเบียนสมาชิก			004266
	 	 	 หมายเลข	3		นายวรพงศ์		คำาคง	 	 	 เลขทะเบียนสมาชิก			004542
	 	 	 หมายเลข	4		นางสุขุมาล		สุวรรณพงศ์		 	 เลขทะเบียนสมาชิก			006945
	 	 ง)		ตำาแหน่งกรรมการ	กลุ่มลูกจ้างประจำา	มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา	ดังนี้
	 	 	 หมายเลข	1		นายสมจิต		สีพลไกร	 	 	 เลขทะเบียนสมาชิก			001420
			 	 										 หมายเลข	2		นางไสว		พึ่งกัน		 	 	 เลขทะเบียนสมาชิก			002988
	 	 	 หมายเลข	3		นายบัญชา		พรรณา	 	 	 เลขทะเบียนสมาชิก			008960	 	 	
											 	 	 หมายเลข	4		นางนุชนาถ		ทรงนิลรักษ์	 	 	 เลขทะเบียนสมาชิก			009637
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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

             ตามที่มีสมาชิกจำานวนมาก	ได้สอบถามว่า	“สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด  

ของเราได้น�าเงินไปฝากที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จ�ากัด หรือไม่ “

													ทางสหกรณ์ฯ	ขอยืนยันว่า	สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จำากัด	มิได้มีการนำาเงินไปฝาก	

หรือ	ทำาธุรกรรมใดๆ	กับ	สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น	จำากัด	แต่อย่างใด	

													รวมทั้งมิได้มีการลงทุนในเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาล	ด้วย

	 นายแพทย์พจน์	ธีรคุปต์

	 ประธานกรรมการดำาเนินการ	ชุดที่	40

ประกาศ !!


