
จดหมายข่าว

ปีที่ 12 ฉบับที่ 77 ประจำ�เดือน ตุล�คม – พฤศจิก�ยน 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพย�บ�ล จำ�กัดสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด

 การประชุมใหญสามัญประจําปบัญชี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2556  
เมื่อวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2556  ณ หองประชุมศูนยสรางเสริมสุขภาพ  

คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

งานวางพวงมาลาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยู่หัว เมื่อวันจันทรที่ 25 พฤศจิกายน 2556  

ณ คณะแพทยศาสตรวชิรพยาบาล  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 



ลำ�ดับ ประเภทเงินฝ�ก อัตร�ดอกเบี้ย
ร้อยละต่อปี

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
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สารจากประธาน

อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝาก

1	ปี	ผ่านไปอย่างรวดเร็ว	 มีเหตุการณ์ต่าง	ๆ	 เกิดขึ้นมากมายที่ส่งผลกระทบต่อวงการ

สหกรณ์	จึงขอยำ้าให้สมาชิกทุกท่านทราบว่า	สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จำากัด	ไม่มีธุรกรรมใด	ๆ	

เกี่ยวข้องกับสหกรณ์เครดิต	ยูเนี่ยน	คลองจ่ัน	จำากัด	รวมทั้งโควต้าลอตเตอรี่ด้วย	ในปีนี้ท่านผู้จัดการ	 

(คุณเผด็จ	เฉลิมพักตร์)	เกษียณอายุ	ทางคณะกรรมการกำาลังสรรหาผู้จัดการท่านใหม่อยู่	ขณะนี้ยังอยู ่

ในขบวนการรับสมัครซ่ึงจะสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายน	 และพิจารณาใบสมัครอย่างรอบคอบ	 

คาดว่าจะได้ผู้จัดการท่านใหม่ในต้นปีหน้า	ระหว่างนี้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านจะดูแลงาน

สหกรณ์ให้ดำาเนินงานอย่างเต็มความสามารถ

ในปีนี้จะเร่ิมไปทัศนศึกษาเร็วหน่อย	เนื่องจากอยากให้ท่านสมาชิกเห็นหิมะ	จึงวางแผนว่า

จะไปเกาหลี

จึงขอเชิญชวนสมาชิกไปทัศนศึกษากัน	อย่าลืมไปเข้าสัมมนาก่อนนะครับ	ในวันที่	10	ธันวาคม	2556	นี้	สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน

แน่นอนครับสิ่งที่ลืมไม่ได้คือ	“การออมเงิน”	 เพราะในปัจจุบันจะมีกระแสให้ใช้เงินอนาคต	โดยให้เอาของไปใช้ก่อนผ่อนทีหลัง	

เป็นการสร้างหนี้ให้เกิดขึ้น	การออมเงินจะไม่เกิดข้ึนเพราะสมาชิกต้องเอาเงินไปใช้หนี้	ถ้าเรามีเงินเราจะซ้ือได้เสมอ	ต้องอดใจไว้	แม้แต่การ

ลงทุนสมาชิกที่จะไปลงทุนทำาอะไรได้น้ันต้องมีเงินลงทุนก่อน	ดังนั้น	สิ่งแรกที่จะต้องทำาคือการออมเงิน	การออมเงินเป็นการสร้างวินัยการใช้ 

เงินให้กับสมาชิก	ออมเงินกับสหกรณ์	สหกรณ์จะตัดเงินของสมาชิกเข้าเป็นทุนเรือนหุ้นให้เลย	ขอให้สมาชิกใช้เงินที่เหลือให้พอแล้ว 

จะมีเงินออมแน่นอน

ยั่งยืน 4 เดือน 3.30 / เพื่อฉลอง 12 เดือน 3.50 / มั่นคง 24 เดือน 3.50 และเพื่อพัฒนา 3.30

“ออมเงินกับสหกรณ์วันนี้ มั่นคงในวันหน้าแน่นอน”
นายแพทย์พจน์		ธีรคุปต์

“สวัสดีปีใหม่ 2557”

ทะเบียนจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อสงเคระห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 
วันที่  26 ก.ย. 2556 ถึง 18 ธ.ค. 2556

ที่ ว/ด/ป ชื่อ	-	สกุล เลขที่สมาชิก วันถึงแก่กรรม

1 15/10/2556 นางมิตรา		แก้วพินิจ 210 14/10/2556

2 12/11/2556 นางยาใจ		ประจุศิลป 2377 22/10/2556

3 16/12/2556 นางกาญจนา		สวมสูง 4868 06/12/2556

4 16/12/2556 นายสุเพียร		หรรษา 730 15/12/2556

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
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บรรณาธิการแถลง
สวัสดีค่ะ ท่านมวลสมาชิก...

ข่าวสารฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์ ของปีบัญชี 2557 และ 

เป็นการเริ่มต้นการบริหารงานสหกรณ์ของคณะกรรมการด�าเนินการ 

ชุด 41 ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลก และภายในประเทศท่ีมีการ

ผันผวนตลอดเวลา อย่างไรก็ตามขอให้สมาชิกมีความมั่นใจว่า 

คณะกรรมการชุดน้ี จะบริหารด้วยความรอบคอบ โปร่งใส ตรวจสอบ 

ได้ตลอดเวลา และจะแจ้งข่าวดีให้สมาชิกทราบว่า ปีบัญชี 2556 

สหกรณ์ออมทรัพย ์ว ชิรพยาบาล จ�ากัด ได ้รับการจัดระดับ

มาตรฐานสหกรณ์จากส�านักงานกรมส่งเสริม กรุงเทพมหานคร 

พื้นที่ 1 “ผ่านมาตรฐานระดับดีเลิศ” การที่สหกรณ์ได้รับการ 

จัดระดับมาตรฐานระดับดีเลิศนี้ จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน

ตามตัวชี้วัดของกรมส่งเสริมฯมากมาย เมื่อมวลสมาชิกไว้วางใจ 

อย่าลืมนะคะ มาออมเงินกับสหกรณ์กันเถอะ 

● ออมเงินโดยการซื้อหุ้นมีปันผล 

● ออมเงินโดยการฝาก ดอกเบี้ยสูง ไม่เสียภาษี

● หากต้องใช้เงิน กู้เงินอัตราดอกเบี้ยต�่า มีเฉลี่ยคืน 

● นอกจากนี้ สหกรณ์ยังคืนก�าไรในรูปสวัสดิการต่าง ๆ มากมาย รวมท้ังการจัดสัมมนาทัศนศึกษาทั้งภายใน  

และต่างประเทศ เมื่อกล่าวถึงการสัมมนาทัศนศึกษาต่างประเทศ ปีน้ีสหกรณ์จะพามวลสมาชิก ไปกระทบหิมะและลมหนาว  

ณ แดนกิมจิ (เกาหลีใต้) ระหว่างวันที่ 13-17 กุมภาพันธ์ 2557 ส�าหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะร่วมไปทัศนศึกษากับสหกรณ์  

ก็เหมือนกับในปีที่ผ่านมา เรียงล�าดับ ดังนี้ 

1. ได้รับรางวัลจากการอบรมใน ก..ท.ม. (วันที่ 10 ธันวาคม 2556)

2. ผ่านการอบรมใน ก.ท.ม. (วันที่ 10 ธันวาคม 2556) และไม่เคยใช้สิทธิ์การสัมมนาในประเทศ / ต่างประเทศ หรือ

เคยใช้สิทธิ์มาแล้วเกินกว่า 5 ปี (สหกรณ์ช�าระค่าเดินทางให้บางส่วน) 

3. ผ่านการอบรมใน ก.ท.ม. (วันที่ 10 ธันวาคม 2556) และไม่เคยใช้สิทธิ์การสัมมนา ในประเทศ / ต่างประเทศ 

หรือเคยใช้สิทธิ์มาแล้วเกินกว่า 5 ปี หากสมาชิกในข้อ 2 สมัครไม่เต็มจ�านวน (สหกรณ์ช�าระค่าเดินทาง 

ให้บางส่วน) 

4. สมาชิกอื่น ๆ จะสมัครได้เมื่อสมาชิก ข้อ 2 และ 3 สมัครไม่เต็มจ�านวน 

5. ผู้ติดตาม จะสมัครได้เมื่อสมาชิก ข้อ 2, 3 และ 4 สมัครไม่เต็มจ�านวน

*** เนื่องจากมีผู ้สนใจจ�านวนมาก มวลสมาชิกโปรดติดตามข่าวการประกาศจาก www.vajiracoop.com  

อย่างใกล้ชิดนะคะ แล้วเราไปกระทบหิมะด้วยกัน ค่ะ                                                  
                                                                                                                                                      

      พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
       ดุษฏี ดวงมณี 
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สมาชิกที่เคารพรักทุกท่านคงได้รับทราบมาโดยลำาดับว่า	 สหกรณ์ออมทรัพย์ 

วชริพยาบาล	จำากดั	(สอ.วชพ.)	ของเรามกีารพฒันามาอย่างต่อเนือ่ง			ในช่วงสองสามปีทีผ่ม

และคณะกรรมการ	ฯ	ได้มีโอกาสรบัใช้ท่านในงานด้านการศึกษาอบรมและประชาสมัพนัธ์		การ

จดักจิกรรมได้เพิม่ขึน้เรือ่ย	ๆ	สอดคล้องไปกับการเติบโตขึน้ของสหกรณ์เรา		กิจกรรมทีเ่หน็ได้ชดั

อย่างหนึง่คอืจดหมายข่าวสหกรณ์ทีท่่านถอือยูน่ีม้กีารปรบัปรงุเนือ้หาไปบ้าง	และ	ขณะนีม้กีาร

ตพีมิพ์แจกจ่ายทกุ	ๆ	สองเดือนเพือ่ให้สมาชิกได้รบัทราบความคืบหน้าต่าง	ๆ	ของเราได้ทนักาล

มากขึน้			

อีกกิจกรรมหนึ่งการจัดการอบรมสัมมนาสมาชิกซึ่งถือเป็นงานสำาคัญมากอย่างหนึ่ง

ในกระบวนการสหกรณ์	ทีจ่รงิ	สอ.วชพ.	ของเรามจีดุแขง็ในกจิกรรมนีม้านานแล้วเพราะคณะ

กรรมการทุก	ๆ	ชุดที่ผ่านมาได้ให้ความสำาคัญจัดงบประมาณจากรายได้ของผลประกอบการ

ตามสดัส่วนอย่างเหมาะสม	ทำาให้สามารถจดักจิกรรมได้มากรปูแบบและกระจายไปสูส่มาชกิ

ได้มากคนข้ึน	คณะกรรมการชดุปัจจบุนัได้วางแนวปฏบิตัไิว้ว่ากจิกรรมทีจ่ะเกดิขึน้ในปีปัจจบัุน

จะต้องดขีึน้กว่าทีผ่่านมา		และได้รบัการยอมรบัจากสมาชกิไม่ด้อยกว่าทีผ่่านมา		

การอบรมสมัมนาสมาชกิครัง้แรกของปีงบประมาณนีจั้ดเป็นรปูแบบการประชุมในเขต	กทม.	ไม่มีการพกัค้างโดยมีวัตถุประสงค์

หลกัคอืให้ความรูพ้ืน้ฐานของกระบวนการสหกรณ์	และให้พวกเราได้รูจั้กตนเองคือ	สอ.วชพ.	ของเราซ่ึงเป็นสหกรณ์ออมทรพัย์ว่ามีสถานะ

อย่างไร	คณะกรรมการดำาเนนิการมภีาระหน้าทีใ่นการบรหิารทนุเรอืนหุน้และเงนิฝากของท่านอย่างไร	และรบัผดิชอบเพยีงใด	เพ่ือให้

สมาชกิได้เข้าร่วมมาก	ๆ	จงึจดัขึน้ในวชริพยาบาลและใช้เวลาเพยีงครึง่วนั		โดยเปิดโอกาสให้สมาชกิได้ซกัถามได้รอบด้านโดยไม่ปิดก้ัน		

คณะกรรมการเหน็ว่าการมาร่วมอบรมสมัมนาครัง้เป็นการทำาหน้าทีข่องสมาชิกทีดี่		จึงจัดอาหารกลางวันให้	และยังมีรางวัลต่าง	ๆ 	สำาหรบั

ท่านทีม่าร่วมงานนีอ้ย่างมากมาย

กิจกรรมที่สมาชิกมากมายสนใจคือการอบรมสัมมนาสมาชิกนอกสถานที่แบบพักค้างซ่ึงจะมีการทัศนศึกษาร่วมด้วย	มีทั้ง

ภายในประเทศและต่างประเทศ	ภายในประเทศก็จะจัดให้มีการทัศนศึกษาโครงการในพระราชดำาริซ่ึงมักมีการพัฒนาระบบสหกรณ ์

ร่วมอยูด้่วย	สมาชกิจะได้ความรูเ้กีย่วกบัสหกรณ์ชนดิอืน่ทีไ่ม่ใช่แต่ออมทรพัย์อย่างเรา	ส่วนการจดัการอบรมสมัมนาในต่างประเทศนัน้	 

ที่ผ่านมาเราได้ไปประเทศในกลุ่มอาเซียนเพื่อนบ้านของเรามาแล้วอันได้แก่	 สปป.ลาว	 	ราชอาณาจักรกัมพูชา	และ	สาธารณรัฐ

สังคมนยิมเวยีดนาม	ในปีนีค้ณะกรรมการได้วางแผนไว้ว่าจะไปประเทศสาธารณรฐัเกาหล	ี(เกาหลใีต้)	ซึง่เป็นประเทศเพือ่นบ้านเอเชยี

ตะวนัออกไกลทีม่คีวามคุน้เคยกบัคนไทยอย่างมาก		ประเทศนีมี้ระบบสหกรณ์ต่าง	ๆ 	เข้มแข็งมากจนสามารถช่วยนำาพาประเทศให้รุง่เรอืง 

ได้อย่างน่าทึ่ง	ท่านสมาชิกจะได้เห็นของจริงคือบ้านเมืองที่สร้างขึ้นมาได้ในช่วงเวลาเพียง	50	กว่าปีหลังจากความพินาศยับเยินโดย 

ภัยของมหาสงคราม	จะได้ศึกษาเปรียบเทียบกับของเรา	เพื่อจะได้รำาลึกว่าในเวลาเท่า	ๆ	กัน	ทั้งที่ไม่ต้องย่อยยับโดยสงคราม	เราทำา 

หรอืไม่ทำาอะไรบ้างทีท่ำาให้บ้านเรากลายเป็นอย่างนี	้ อ่านแล้วอย่าเหนือ่ยอย่าท้อถอยครบั	สองงานดงักล่าวข้างต้นคงมสีมาชกิสนใจกนัมาก	ๆ		 

กต้็องจดัลำาดบัสทิธิก่์อน-หลงัตามวฒันธรรมของเราชาวสหกรณ์ทีท่ำากันมาอยู่แล้ว	สำาหรบังานภายในประเทศพกัค้างเพยีง	1	คืน	สมาชกิ

ทีมี่สิทธ์ิไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย	แต่การไปต่างประเทศมค่ีาใช้จ่ายสงูท่านต้องร่วมจ่ายส่วนทีเ่กนิไปจากสทิธิท์ีส่หกรณ์จดัให้	ส่วนว่าจะเป็น

เท่าใดนัน้กำาลงัอยูใ่นระหว่างการศกึษารายละเอยีด		ระหว่างนีส้ะสมทรพัยากรกันไปพลางก่อนก็แล้วกัน

ภารกิจท้ายสุดของปีงบประมาณเป็นตัวคงที่อย่างเดิมคือการอบรมสัมมนาสมาชิกและงานมุทิตาจิตแก่สมาชิกที่มีอายุครบ	

60	ปี	เพือ่เชดิชทู่านในโอกาสอนัสำาคญันี	้ 	จะได้เข้าสู่ความเป็น	ส.ว.	ผูท้รงเกยีรตแิห่ง	สอ.วชพ	งานนีจ้ะมกีารมอบทนุนำา้ใจให้ตามสทิธิ์

ของความเป็นสมาชกิทีม่อียู	่ 	ระหว่างนีอ้ยูใ่นระยะการวางแผนจดัการ	รบัรองได้ว่าจะจดัเตม็ไม่ด้อยกว่าปีก่อน	ๆ	เนือ่งจากในปีปัจจบุนั 

มสีมาชกิท่ีเกษียณอายมีุมากขึน้กว่าเดมิและจะมมีากขึน้เรือ่ย	ๆ	ในอนาคตด้วย	จงึต้องจดังบประมาณให้มากพอและหากเหลอืกส็ะสม

ไว้ในปีหน้า		 	คณะกรรมการชุดต่อ	ๆ	ไปจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากนัก	ส่วนผมกจ็ะเหนื่อยเพยีงสิ้นปีนี้เพราะเป็นปีสุดท้ายของวาระแล้ว		 

จะได้เว้นวรรคพกัไปเลีย้งหลานต่อไป

นพ.สมนึก เจษฏาภัทรกุล

สารจากประธานคณะกรรมการศึกษาอบรมและประชาสัมพันธ์
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ดาว (พราวแสง) สหกรณ์

นายประภพ จิตประสพเนตร

การดำาเนินชีวิตของมนุษย์แต่ละคนนั้นแตกต่างกันไปมีทั้งทุกข์	ทั้งสุข	 

คลุกเคล้ากันนะครับ	ไม่มีใครที่ไหนที่จะมีแต่ความสุขตลอดชีวิตของการดำารงชีวิต		

โดยไม่มีทุกข์เข้ามาในชีวิตเลย

และนี่ก็เป็นหน่ึงในบรรดาสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จำากัด	

ที่ได้รับความช่วยเหลือจากสหกรณ์จนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม	สมควรได้รับ

การยกย่องให้เป็นดาวพราวแสงของสหกรณ์		ซึ่งเขาคนนั้นก็คือ

คุณประภพ		จิตรประสพเมตร	เลขทะเบียนสมาชิก	002437	เป็นสมาชิก

มา	26	ปี	ปัจจุบันอายุ	56	ปี	ทำางานที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	ตำาแหน่ง

ลูกจ้างประจำา	ทำาหน้าที่ต้อนรับประชาสัมพันธ์	 ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติ		 

และทุกคนที่มารับบริการกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	ตั้งแต่ก้าวเข้าสู ่ 

วชิรพยาบาลเลยทีเดียว	สร้างความประทับใจให้กับผู้มารับบริการเป็นอย่างมาก

คณุประภพ		เล่าว่า	ทกุวนันี	้ผมมชีวีติความเป็นอยู่ทีดี่	ก็ด้วยสหกรณ์นีแ่หละทีค่อยช่วยเหลอืทางด้านการเงนิ	 

นับตั้งแต่สมัครเข้าเป็นสมาชิกสหกรณ์จนถึงปัจจุบัน	ผมใช้บริการของสหกรณ์ทั้งทางด้านการฝากเงิน	การกู้เงิน	

แล้วแต่สถานการณ์ความจำาเป็นในขณะนั้น	หรือความสามารถในการออมผลัดเปลี่ยน	หมุนเวียนกันไปตามสภาพ 

การดำาเนินชีวิตเป็นระยะ	ๆ	 ไป	ยามเดือดร้อนทางการเงินก็จะนึกถึงสหกรณ์เป็นอันดับแรก	 เพราะสหกรณ์	 

คิดดอกเบี้ยตำ่ามาก	เมื่อเทียบกับการกู้นอกระบบ	หากไปกู้นอกระบบมีหวังไม่รอดแน่	นอกจากนี้สหกรณ์ยังให้ทุน 

การศึกษาแก่บุตรจนเรียนจบ	สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้	อีกอย่างหนึ่งที่ต้องขอบคุณสหกรณ์มาก	ๆ	 

คือเร่ืองที่อยู่อาศัย	ซึ่งสำาคัญมากสำาหรับชีวิตของผมและครอบครัว	ผมก็ได้สหกรณ์นี่แหละคอยประคับประคอง	 

โดยการให้กู้เงินมาทำาการซ่อมแซมบ้าง	ต่อเติมปรับปรุงบ้าง	 เพราะผมเป็นลูกจ้างเงินเดือนน้อยแต่ก็พยายามดิ้นรน

ให้ได้มาซึ่งที่ดีพอที่จะทำาให้ชีวิตครอบครัวเป็นสุข	และที่สำาคัญที่สุดก็คือเมื่อปี	2554	เกิดนำ้าท่วมใหญ่	บ้านผมก็ถูก

นำ้าท่วมเช่นกัน	เดือดร้อนมาก

ในขณะนั้น	ผมก็ได้กู้เงินกับสหกรณ์แบบใช้หุ้นคำ้าประกัน	เพราะผมใกล้เกษียณอายุราชการแล้ว	 เพื่อนำา

เงินไปใช้จ่ายในการทำาบ้านยกพื้นให้สูงขึ้นหนีนำ้า	ให้รอดพ้นจากนำ้าท่วมที่หลับ	ที่นอน		ถ้าไม่มีสหกรณ์ช่วยตรงนี ้

ผมคงจะลำาบากมาก	พอส้ินปีสหกรณ์ก็มีปันผลให้จากหุ้นที่มีอยู่	และมีเฉลี่ยคืนจากการกู้เงินอีก	นับว่าสหกรณ์ 

ให้ผมมากเลยทีเดียวครับ	

คุณประภพ	ได้กล่าวขอบคุณสหกรณ์รวมถึงคณะกรรมการ	เจ้าหน้าที่สหกรณ์	ที่ได้ดูแลเอาใจใส่สมาชิก

ทุกคนเท่าเทียมเสมอกัน	ให้โอกาสดี	ๆ	แก่สมาชิก	ให้ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแก่สมาชิกทุกคนมาตลอดระยะเวลา	38	ปี	

และจะไม่ลืม	“สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จำากัด”	ตลอดไป

นายประภพ		จิตประสพเนตร
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สหกรณ์มีทุนดำาเนินการ  9,681,501,953.94     บาท

แหล่งที่มาของทุน

ทุนเรือนหุ้น 	2,442,034,510.00	 บาท

ทุนสำารอง 	450,109,888.69	 บาท

ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่นๆ 	139,469,672.27	 บาท

เงินรับฝากจากสมาชิก 	3,811,967,340.81	 บาท

เงินกู้ยืม 	2,750,650,000.00	 บาท

หนี้สินอื่น 	33,827,817.00	 บาท

กำาไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 	5,926,510.55	 	บาท	

กำาไรสะสม 	47,516,214.62	 บาท

แหล่งที่ใช้ไปของทุน

เงินให้สมาชิกกู้ 	1,526,020,959.57	 บาท

เงินฝากสหกรณ์อื่น 	5,000,000.00	 บาท

เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 	4,440,326,540.00	 บาท

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 	704,000,000.00	 บาท

เงินลงทุนในตราสาร 	2,899,568,807.83	 บาท

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 	47,648,039.74	 บาท

สินทรัพย์อื่น 	58,937,606.80	 บาท

ฐ�นะก�รเงิน ณ วันที่ 30 พฤศจิก�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	41	นำาโดย	นายแพทย์พจน์	ธีรคุปต์	
(ประธานกรรมการ)ได้มีมติให้	 	ฟรีค่าบริการ	การใช้ธุรกรรมดังกล่าว	
ถึงเดือนมีนาคม	2557	นี้นะครับ	
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Tip@IT
คุณเคยประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่	? 

ไม่สะดวกที่จะเดินทางมารับใบเสร็จที่ตัวแทนหรือสหกรณ์? 

ใบเสร็จรายเดือนหายไป	? 

ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปหากท่านเข้าเว็บ	www.vajiracoop.com

มารู้จักการดูและพิมพ์ใบเสร็จรับเงินด้วยตนเองกันเถอะ!!!!!
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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

เรียน  สมาชิกทุกท่าน

	 สมาชิกที่ยังไม่ได้ทำาหนังสือผู้รับโอนประโยชน์ของสหกรณ์	ขอให้ติดต่อเพื่อทำาหนังสือดังกล่าว	 
เพื่อแสดงเจตนาการตั้งผู้รับโอนประโยชน์ในการรับเงินต่าง	ๆ	รวมถึงสวัสดิการอื่น	ๆ	เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม

	 กรณีที่สมาชิกถึงแก ่กรรมมิได ้ทำาหนังสือผู ้รับโอนประโยชน์	 การจ ่ายเงินดังกล ่าวสหกรณ์ฯ	 
จะจ่ายให้กับผู้จัดการมรดกของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมตามคำาสั่งศาลเท่านั้น


