
จดหมายข่าว

ปีที่ 12 ฉบับที่ 76 ประจำ�เดือน สิงห�คม – กันย�ยน 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพย�บ�ล จำ�กัด

งานสัมมนาสมาชิกและมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ ประจำาปี 2556
ณ สวนนงนุช พัทยา จ.ชลบุรี

ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน เม่ือวันท่ี 7- 8 กันยายน 2556

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาลจำากัด มิได้มีการนำาเงินไปฝาก

หรือ ทำาธุรกรรมใดๆ กับ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำากัด แต่อย่างใด

รวมทั้งมิได้มีการลงทุนในเรื่องสลากกินแบ่งรัฐบาล ด้วย



ลำ�ดับ ประเภทเงินฝ�ก อัตร�ดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี
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สารจากประธาน

อัตรา
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
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป

เงินกู้ระยะสั้น		 (12	เดือน)	 	5.10

เงินกู้ระยะปานกลาง		 (36	เดือน)	 	5.10

เงินกู้ระยะยาว		 (120	เดือน)	 	5.25

ทะเบียนจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อสงเคระห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 
วันที่  1 ส.ค. 2556 ถึง 25 ก.ย. 2556

ที่ ว/ด/ป ชื่อ	-	สกุล เลขที่สมาชิก วันถึงแก่กรรม

1 20/8/2556 นางสมพร		ขวัญยืน 000275 17/8/2556

ก่อนอ่ืนขอแสดงความยินดีกับ	นายแพทย์พลเลิศ		พันธ์ุธนากุล		และนายแพทย์จรูญศักด์ิ	 	นวลแจ่ม		 
นางลัดดาวัลย์		ยังเฟ่ืองมนต์		นางสาวกิตติพร		เอ๊ียะสมบูรณ์			นางรัสวดี		บุษยะจารุ		นางพัณณ์นิษฐา		คำาประเสริฐ		
และนายสมจิต		สีพลไกร		ท่ีได้รับเลือกต้ังเข้ามาเป็นกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จำากัด	

ไม่รู้เป็นเพราะจะเกษียณอายุหรือไง	 จึงทำาให้เจอบทความเก่ียวกับการจัดการเงินช่วงเกษียณอายุ	 
ลองอ่านดูนะครับ

ฟิลลิปลูบินสกี	นักวางแผนทางการเงินในเดนเวอร์	สหรัฐอเมริกาท่ีเรียกว่า	“The	Income	for	Life	Model”	
ซ่ึงเป็นรูปแบบการลงทุนท่ีจะช่วยสร้างรายได้ให้ตลอดชีวิต

เขาจึงแนะนำาให้จัดสรรเงินออมท่ีหามาได้ท้ังชีวิตออกเป็น	6	ก้อน	โดยค่อย	ๆ	เพ่ิมการลงทุนในสินทรัพย์ท่ีมีความเส่ียงมากข้ึนเร่ือย	ๆ
ก้อนแรก	เป็นการลงทุนสำาหรับปีท่ี	1	-	5	หลังเกษียณแบ่งเงินออกมา	26%	ของเงินลงทุนท่ีมีอยู่	โดยจะเน้นลงทุนสินทรัพย์ท่ีรับประกันผลตอบแทนแบบ

ข้ันบันได	เช่น	ลงทุนพันธบัตรอายุ	1	2	3	4	ปี	และ	5	ปี	ซ่ึงนอกจากจะนำาเงินลงทุนท่ีครบกำาหนดในแต่ละช่วงมาใช้จ่ายแล้ว	ยังได้ดอกเบ้ียจากการลงทุนอีกด้วย
ก้อนท่ีสอง	สำาหรับปีท่ี	6	-	10	หลังเกษียณ	แบ่งเงินออกมา	28%	ของเงินลงทุนท่ีมีอยู่	จะเน้นลงทุนในพันธบัตรในรูปแบบข้ันบันไดเช่นเดียวกัน	เพ่ือสร้าง

รายได้ในปีท่ี	6	-	10
ก้อนท่ีสาม	สำาหรับปีท่ี	11	-	15	หลังเกษียณ	แบ่งเงินออกมา	20%	ของเงินลงทุนท่ีมีอยู่	โดยจะเป็นการลงทุนท่ีมีความเส่ียงเพ่ิมข้ึนมาอีกนิด	เพ่ือสร้าง 

รายได้และการเติบโตให้กับเงินลงทุนท่ีมีอยู่
ก้อนท่ีส่ี	 	สำาหรับปีท่ี	16	-	20	หลังเกษียณ	แบ่งเป็นออกมา	13%		ของเงินลงทุนท่ีมีอยู่	 

โดยจะเป็นเงินลงทุนเพ่ือคาดหวังให้เงินลงทุนเติบโต
ก้อนท่ีห้า		สำาหรับปีท่ี	21	-	25	แบ่งเงินออกมา	7%	เพ่ิมสินทรัพย์เส่ียงให้มากข้ึนอีก	และ

ก้อนสุดท้ายสำาหรับปีท่ี	25	 ข้ึนไป	จะเป็นการลงทุนท่ีมีความเส่ียงสูงท่ีสุด	 ซ่ึงคิดเป็นเงินเพียง	6%	 
ของเงินลงทุนท้ังหมด

ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด	เงินก้อนท่ี	4	5	และ	6	จะงอกเงยข้ึนมาจนมากพอท่ีจะใช้จ่ายไปจนวัน
สุดท้ายของชีวิต

เพราะชีวิตคงไม่สวยงามแน่ ๆ ถ้าเงินหมดแล้ว แต่เรายังมีชีวิตอยู่
บทความน้ีไม่ได้กล่าวว่าจะมีเงินออมได้อย่างไรจึงขอแนะนำาว่าออมเงินกับสหกรณ์ออม

ทรัพย์วชิรพยาบาล	จำากัด	เถอะ	เพราะคุณจะมีเงินออมทันทีท่ีเข้ามาเป็นสมาชิกจากเงินทุน 
เรือนหุ้น ชวนเพ่ือนมาเป็นสมาชิกกันเถอะ

มั่นคง  โปร่งใส  ฉับไว ทันการณ์

นายแพทย์พจน์  ธีรคุปต์
ประธานกรรมการ
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108 ปัญหา108 ปัญหา108 ปัญหา
108 ปัญหา

	 ในวันที่	30	กันยายน	2556	นี้สหกรณ์ก็จะดำาเนินการมาครบ	38	ปี	ถ้าเป็นคน

ก็ถือว่าอยู่ในวัยที่สมบูรณ์เต็มที่	กำาลังมีความคิด	ความอ่านท่ีเต็มไปด้วยเหตุและผล

เพราะมีการสร้างสมประสบการณ์ไว้พอสมควร

	 38	ปี	ที่ผ่านมา	สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จำากัด	ได้เจริญก้าวหน้ามาเป็น

ลำาดับ	แม้ว่าในช่วงแรก	ๆ	ยังเพียงแต่เดินเตาะแตะ	ต่อมาก็เริ่มเดินเร็วขึ้น	ๆ	แต่ผู้บริหาร

ก็ไม่ลืมที่จะมองทางที่จะเดินไปว่ามีหลุมมีบ่อ	หรือขวากหนาม	รวมทั้งได้ศึกษาถึงข้อมูล

อื่น	ๆ	ว่าจะมีพายุ	หรือฝนฟ้า	คะนอง	หรือไม่	เพื่อไม่ให้หกล้มบาดเจ็บ	ซึ่งก็ต้องขอชมเชย

ผู้บริหารที่ผ่านมารวมทั้งในปัจจุบันด้วย

	 ต้องยอมรับว่า	4	ปี	ที่ผ่านมา	สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จำากัด	ได้เจริญ

ก้าวหน้าในลักษณะค่อนข้างรวดเร็ว	มีทุนดำาเนินงานเพิ่มขึ้นถึงปีละหนึ่งพันล้านบาท	คือ

จากสี่พันกว่าล้านบาท	เป็นเกือบหมื่นล้านบาท	สามารถสร้างกำาไรจากปีละร้อยกว่าล้าน

ขึ้นมาเป็นปีละสองร้อยล้าน	ทั้งนี้เป็นเพราะสหกรณ์ได้มีการดำาเนินงานในเชิงรุก	มีการ

บริหารเงินให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล	สามารถบริหารเงินทุนให้มีความถี่ในการ

ลงทุนมากขึ้น	จึงทำาให้สหกรณ์ประสบความสำาเร็จดังที่เห็นอยู่

	 ผมจึงขอยำ้าอีกครั้งว่า	สหกรณ์ของเราจำาเป็นที่จะต้องได้กรรมการที่มีความรู้	ความสามารถ	จะต้องมีการพัฒนาบุคลากร

ของสหกรณ์	โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ให้มีความรู้ในเรื่องของการบริหารการเงิน	และการลงทุน	เนื่องจากรายได้ของสหกรณ์

ร้อยละ	75	มาจากการลงทุนภายนอก	ซึ่งมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง	ถ้าเราไม่รู้เท่าทันก็อาจจะพลาดได้

 สำาหรับผมในวันที่ 31 ตุลาคม 2556 นี้ ผมก็คงต้องพ้นจากการเป็นผู้จัดการเพราะสิ้นสุดสัญญาจ้าง		ก็รู้สึกใจหาย

พอสมควร	แต่งานเล้ียงย่อมมีเลิกรา	พละกำาลัง	สติปัญญา	ย่อมล่วงเลยไปตามวัย	ผมจะมีอายุครบ	70	ปีในเดือนตุลาคมน้ี	จึงคิดว่า 

สมควรถึงเวลาที่จะได้พักผ่อนแล้ว	สี่ปีที่ผมได้เข้ามาทำางานในสหกรณ์น้ี	ทำาให้ผมมีความรู้สึกผูกพัน	มีความรัก	และหวงแหนใน

องค์กร	จึงใคร่ขอฝากให้สมาชิกทุกท่านช่วยกันดูแล	ปกป้องอย่าให้ใครมาฉวยโอกาส	เอาผลประโยชน์จากสหกรณ์ไปเป็นประโยชน์

ส่วนตัว	เลือกคนที่ดี	มีความรู้ความสามารถ	และที่สำาคัญจะต้องซื่อสัตย์	เข้ามาบริหารงานในสหกรณ์

	 สุดท้ายนี้ก็ขอถือโอกาสกล่าวลาสมาชิกทุกท่าน	และขอพูดจากใจจริงว่าผมมีความภูมิใจที่มีโอกาสได้เข้ามามีส่วนหนึ่ง 

ในการบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จำากัด	จนทำาให้เจริญก้าวหน้าตามที่เป็นในปัจจุบันนี้

สวัสดีครับ

นายเผด็จ  เฉลิมพักตร์

ผู้จัดการ
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Tip @ IT
ขั้นตอนก�รทำ�คำ�ขอโอนเงินระหว่�งบัญชีสหกรณ์ บน web site

  เมื่อตรวจสอบที่ระบบผ่าน	คำาขอจะมีผล

หลังวันทำาการ	1	วัน	ทางสหกรณ์จะส่ง	SMS	เพื่อ

ยืนยัน
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ดาว (พราวแสง) สหกรณ์

เขียนโดย ดุษฎี ดวงมณี

พบกันอีกแล ้วนะคะ 	 กับดาวพราวแสง 
ของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	 จำากัด	 ฉบับนี้ก็เป็น

อีกหน่ึงดาวที่สหกรณ์ภูมิใจนำาเสนอเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย

ของสมาชิก	 ในการใช้บริการของสหกรณ์	 ทั้งด ้านเงินกู 	้ 

การสนับสนุนทุนการศึกษา	และการเก็บออม	จนทำาให้ชีวิต

ประสบความสำาเร็จ	มารู้จักกับดาว.....	ฉบับนี้กันค่ะ

คุณพยุง	 	แก้วศรี	 	 เลขทะเบียนสมาชิก	 001665	 

ได้เล่าถึงชีวิตในอดีตที่ผ่านมา...ก่อนที่จะสุขสบายในปัจจุบัน	

ว่า	 เธอเป็นเด็กต่างจังหวัด	ก่อนเข้าทำางานที่วชิรพยาบาล	 

ต้องทำางานเป็นลูกจ้างรายวันรายได้ไม่แน่นอน	และเม่ือมี

โอกาสเข้าทำางานที่วชิรพยาบาล	ในตำาแหน่งลูกจ้างประจำา	 

ก็ไม่มีที่อยู่อาศัยต้องเช่าบ้าน	เงินเดือนที่ได้รับส่วนหนึ่งต้อง

นำาไปเสียค่าเช่าบ้าน	ทำาให้อยากมีบ้านเป็นของตนเอง	แต่คิดว่าคงไม่มีทางเป็นไปได้เนื่องจากไม่มีเงินก้อนโต	... 

แต่การเป็นสมาชิกสหกรณ์ทำาให้เธอรู้ว่า	สามารถกู้เงินจากสหกรณ์ตามสิทธิ์	แล้วค่อย	ๆ	ผ่อนชำาระหนี้	จะทำาให้

มีบ้านได้	จึงทำาเรื่องกู้เงินจากสหกรณ์	พร้อมพี่สาว	(พี่สาวเป็นสมาชิกสหกรณ์เช่นกัน)	ค่อย	ๆ	ผ่อนไปตามฐานะ

ทางการเงินของตนเอง	ปัจจุบันคุณพยุงกับพี่สาวมีบ้านเป็นของตนเองคนละหลัง	และไม่มีหนี้นอกระบบ	

คุณพยุง	ประสบความสำาเร็จในการดำารงชีวิต	และไม่มีหนี้นอกระบบ	คุณพยุงทำาอย่างไร.....	ก่อนกู้เงิน 

ทุกคร้ังคุณพยุง	จะวางแผนว่า	จะกู้เงินไปทำาอะไร	จะกู้เท่าไร	 เม่ือกู้แล้วจะมีเงินเหลือใช้ในครอบครัวหรือไม่	 

การกู้เงินได้เท่าไรก็ไปปรึกษาฝ่ายสินเช่ือของสหกรณ์	 เมื่อกู้เงินแล้วไม่พอใช้	ก็หารายได้เสริม	ไม่สร้างหนี้นอกระบบ

เพราะดอกเบี้ยแพงมาก	นอกจากนี้ก็ต้องออมเงินบ้าง	 เพื่อไว้ใช้ในอนาคต	การออมที่ดีก็คือการซื้อหุ้นสหกรณ์ 

รายเดือน	และสุดท้าย...ชีวิตหลังเกษียณก็ต้องมีการวางแผนว่าจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไร	 

ใช้เงินจากไหน	ตอนนี้เหลืออีก	5	ปี	 เกษียณอายุราชการ	คุณพยุง	เธอกล่าวว่า	“เธอเตรียมไว้

หมดแล้วค่ะ”

	 คุณลูกนำ้า	 (บุตรสาว)	กล่าวถึงคุณแม่ว่า	“ถึงบ้านหนูไม่รำ่ารวย	แต่คุณแม่ก็ไม่เคยให้

หนูลำาบาก	หนูเห็นคุณแม่เหนื่อย	ทำางานหนัก	 คุณแม่ไม่เคยบ่น	 เพียงแต่ขอให้หนูต้ังใจเรียน	

ตอนนี้หนูจบปริญญาตรีแล้วมีงานทำาที่มั่นคง	ต่อไปนี้เป็นหน้าที่ของหนู	ที่จะทดแทนพระคุณ

ของคุณพ่อคุณแม่	หนูจะดูแลท่านตลอดไป	และขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	

จำากัด	ที่ได้สนับสนุนทุนการศึกษา	เป็นแรงบันดาลใจให้หนูต้ังใจเรียนจนประสบความสำาเร็จ

ขอบพระคุณค่ะ”
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สหกรณ์มีทุนดำาเนินการ 	9,574,989,212.12	     บาท

แหล่งที่มาของทุน

ทุนเรือนหุ้น 	2,408,647,120.00	 บาท

ทุนสำารอง 	399,617,341.34	 บาท

ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่นๆ 	105,823,642.73	 บาท

เงินรับฝากจากสมาชิก 	3,644,621,102.87	 บาท

เงินกู้ยืม 	2,729,500,000.00	 บาท

หนี้สินอื่น 	52,552,606.48	 บาท

กำาไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 	17,086,033.50	 	บาท	

กำาไรสะสม 	217,141,365.20	 บาท

แหล่งที่ใช้ไปของทุน

เงินให้สมาชิกกู้ 	1,513,301,357.08	 บาท

เงินฝากสหกรณ์อื่น 	5,000,000.00	 บาท

เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 	4,502,294,440.00	 บาท

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 	704,000,000.00	 บาท

เงินลงทุนในตราสาร 	2,746,375,315.93	 บาท

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 	54,183,674.58	 บาท

สินทรัพย์อื่น 	49,834,424.53	 บาท

ฐ�นะก�รเงิน ณ วันที่ 30 เมษ�ยน 2556

เรื่องน่�รู้เกี่ยวกับสหกรณ์ สมาชิกท่ีต้องการโอนเงินให้สหกรณ์เพ่ือชำาระหน้ีหรือฝากเงิน

ให้โอนเงินเข้าบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด“

ลำาดับ ชื่อธนาคาร เลขที่บัญชีออมทรัพย์

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

2 ธ.ซีไอเอ็มบีไทย	-	เทเวศร์ 700-0-37361-9

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 007-2-49792-9

8 ธ.ออมสิน	-	ศรีย่าน 020066282458

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

10 ธ.ธนชาต	-	บางลำาพู 072-2-01177-7

	 มีข่าวดีมาแจ้ง	 สมาชิกท่านใดที่ได้เปิดใช้บริการธุรกรรม	 
ฝาก	 –	 ถอน	 หรือ	 กู้ เ งินฉุกเฉิน	 ผ่านตู้ เอที เอ็มธนาคารกรุงไทย	 
คณะกรรมการดำาเนินการ	ชุดท่ี	40	นำาโดย	นายแพทย์พจน์	ธีรคุปต์	
(ประธานกรรมการ)ได้มีมติให้	 	ฟรีค่าบริการ	การใช้ธุรกรรมดังกล่าว	
ถึง	สิ้นปีธันวาคม	2556	นี้นะครับ	
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ใกล้สิ้นสุดปีงบประมาณ	2556	เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก	แต่การดำาเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จำากัด	โดย

เฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการศึกษาอบรมและประชาสัมพันธ์	ชุดที่	40	มีกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่เอื้อต่อสมาชิกอย่างมากมายและต่อเนื่อง	ไม่ว่าจะ

เป็นเรื่องของจดหมายข่าว	อันจะเป็นสื่อให้แก่สมาชิกรับทราบการดำาเนินการของคณะกรรมการชุดต่าง	ๆ	ของสหกรณ์	นอกจากนี้ยังมีสาระ

สำาคัญต่าง	ๆ 	ที่สมาชิกควรรู้	เช่น	ฐานะทางการเงินของสหกรณ์	ทุนดำาเนินการ	แหล่งที่มาของเงินทุน		ไม่ว่าจะเป็นทุนเรือนหุ้น	ทุนสำารอง	และ 

ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่น	ๆ		เงินรับฝากจากสมาชิก	เงินกู้ยืม	หนี้สินอื่น	ๆ	กำาไรสะสม	แหล่งที่ใช้ไปของทุน	เช่น	เงินให้สมาชิก 

กู้เงินให้สหกรณ์อื่นกู้	ตั๋วสัญญาใช้เงิน		เงินลงทุนในตราสาร	เป็นต้น	ในจดหมายข่าวยังมีส่วนที่ได้รับรู้ข่าวสารจากท่านประธาน		108	ปัญหา

จากท่านผู้จัดการ	และโครงการช่วยเหลือที่ทางสหกรณ์ได้ดำาเนินการให้แก่สมาชิกทุกคน	ไม่ใช่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	 เช่น	โครงการกู้สามัญ

ประกันภัยผู้คำ้าประกัน	อีกทั้งภายในเล่มของจดหมายข่าวยังมีเรื่องบอกเล่าของสมาชิก	 ซ่ึงหากสมาชิกมีส่วนร่วมในการเขียนส่งบทความ

ต่าง	ๆ	จะได้รับรางวัลละ	500.00	บาท	นอกจากนี้ยังมีเรื่องของดาวพราวแสงอันเป็นเรื่องราวของสมาชิกสหกรณ์ที่ดำาเนินชีวิตมาร่วมกับ 

การดำาเนินการของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จำากัด

ในปีงบประมาณ	2556	 น้ี	คณะกรรมการศึกษาอบรมและประชาสัมพันธ์	ได้กำาหนดให้มีการอบรมและสัมมนาสมาชิกถึง	4	ครั้ง	

นั่นก็คือ	คร้ังท่ี	1	เม่ือวันอาทิตย์ที่	17	มีนาคม	2556	ซึ่งจัดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร	แบบไม่พักค้างคืน	 จัดที่ห้องประชุมอาคารเพชรรัตน์	

ชั้น	6	คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม	144	ราย	ครั้งที่	2	เมื่อวันที่	27	-	28	เมษายน	

2556	 	 เป็นการทัศนศึกษาแบบพักค้างคืน	1	คืน	 ได้เยี่ยมชมโครงการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน	ตามแนวพระราชดำาริ	ณ	จังหวัดจันทบุรี	 

มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม	59	ราย	ครั้งที่	3	 เมื่อวันที่	20	-	23	กรกฎาคม	2556	เป็นการอบรมและสัมมนาสมาชิก	ณ	ประเทศสาธารณรัฐ

สังคมนิยมเวียดนามเหนือ	มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม	63	ราย	และสุดท้ายการจัดงานมุทิตาจิตให้แก่สมาชิกผู้เกษียณอายุราชการ	เมื่อวันที่	

7	-	8	กันยายน	2556	ณ	สวนนงนุช	พัทยา	สมาชิกสามารถมีผู้ติดตามอันเป็นบุคคลในครอบครัวได้	1	คน	โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด	ๆ	ในปีนี ้

มีผู้เกษียณอายุราชการ	และผู้ติดตามรวม	182	ราย	

จะเห็นได้ว่าการดำาเนินการของคณะกรรมการฯ	ที่สำาคัญย่ิงก็คือการให้การศึกษาแก่มวลสมาชิกของสหกรณ์	 โดยการอบรม

สัมมนาและการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางจดหมายข่าว	อันเป็นกระบวนการที่สำาคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจ

ในสหกรณ์และมีส่วนร่วมในการจรรโลงและพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จำากัด	ให้เกิดความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน 

ตลอดไป

การดำาเนินการของคณะกรรมการศึกษาอบรมและประชาสัมพันธ์ 
ชุดที่ 40 ประจำาปี 2556
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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

ประกาศ !!
ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จำากัด	จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำาปีทางบัญชีสิ้นสุด	วันที่	30	

กันยายน	2556	ในวันพุธที่	30	ตุลาคม	2556		ณ	ห้องประชุมศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล		ตั้งแต่เวลา	11.00	น.		เป็นต้นไป		จึงขอประกาศ	ดังนี้

1.	สหกรณ์จะหยุดทำาการ	1	วัน	คือ	ในวันพุธท่ี	30	ตุลาคม	2556	เน่ืองจากเป็นวันประชุมใหญ่สามัญ	ประจำาปี	
2556	

2.	สหกรณ์	งดบริการเฉพาะการจ่ายเงินกู้	ในวันพฤหัสบดีที่	31	ตุลาคม	2556	เนื่องจากต้องระดมเจ้าหน้าที่มาให้
บริการถอนเงินฝากที่เป็นเงินปันผล	–	เฉลี่ยคืน	ให้กับสมาชิก

กำ�หนดก�รจ่�ยเงินปันผล – เฉลี่ยคืน 
1	 สมาชิกที่สหกรณ์โอนเงินปันผล	-	เฉลี่ยคืน	เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์

	 1.1	 สมาชิกกลุ่มลูกจ้างประจำา	สังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	และคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์	 
ถอนเงินฝากส่วนที่เป็นเงินปันผล	–	 เฉลี่ยคืนได้	หลังจากเสร็จส้ินการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	2556	แล้ว	จนถึงเวลา	 
16.30	น.	

	 1.2	 สมาชิกทุกสังกัด	ถอนเงินฝากส่วนที่เป็นเงินปันผล	-	 เฉลี่ยคืน	ได้ในวันถัดไปจากวันประชุมใหญ่	ในเวลา
ทำาการปกติ

	 1.3	 การติดต่อขอรับเงินปันผล	-	เฉลี่ยคืน		ห้ามมอบฉันทะให้ผู้อื่นรับแทน																											

2	 สมาชิกที่โอนเงินปันผล	-	เฉลี่ยคืนเข้าบัญชีเงินฝาก	บมจ.ธนาคารกรุงไทย	สมาชิกสามารถถอนเงินฝากได้หลัง
จากการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี	2556	เสร็จสิ้นเป็นต้นไป

3	 กรณีสมาชิกไม่แจ้งความจำานงใด	ๆ	และไม่มีบัญชีออมทรัพย์อยู่กับสหกรณ์	ทางสหกรณ์จะจ่ายเงินสด	ให้หลัง
จากประชุมใหญ่เสร็จสิ้นแล้ว		7	วันทำาการ


