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	 อนุสนธิจากการประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้และลดการจ่ายเงินเฉล่ียคืนให้แก่สมาชิกสหกรณ์	 มีค�าถาม
เกิดข้ึนว่า	ใครได้	-	ใครเสียประโยชน์จากประกาศดังกล่าว	นี่คือที่มาของ	บทความบทนี	้
	 เราลองตั้งสมมุติฐานว่า	 มีสมาชิกท่านหนึ่ง	 มาขอกู้สหกรณ์ฯ	 ในจ�านวน	 1	 ล้านบาทถ้วน	 ด้วยอัตรา
ดอกเบี้ยเดิม	คือ	ร้อยละ	6.5	โดยขอกู้ในลักษณะ	คงต้น	หมายถึงคืนเงินต้นให้ในจ�านวนเท่ากันทุกเดือนส่วนดอกเบี้ย	
จ่ายแยกต่างหาก	โดยก�าหนดว่า	จะคืนเดือนละ	1	หมื่นบาทถ้วน	หนี้จะหมดใน	100	เดือน	หรือ	8	ปี	กับอีก	4	เดือน	
ผลจะออกมาดังนี้

เดือน/เวลา จ่ายดอกเบี้ย คืนเงินต้น ยอดหนี้คงเหลือ

สิ้น	มค. 5,417 10,000 990,000

ส้ิน	กพ. 5,363 10,000 980,000

สิ้น	มีค. 5,308 10,000 970,000

	 ยอดรวม	คือ	มีการจ่ายดอกเบ้ียไป	16,080	บาท	และมีการคืนเงินต้นไป	30,000	บาท		เมื่อลองค�านวณ
หายอดเงินเฉลี่ยคืนท่ีจะได้รับ	คือ	22	%	จากดอกเบี้ย	จะเป็นเงิน		3,539	บาท		รวมแล้ว	สมาชิกจ่าย	12,541	บาท	
คราวนี้	ลองค�านวณดอกเบ้ียตามอัตราใหม่	คือ	ร้อยละ	5		ส่งคืนแบบ	คงต้น	ผลออกมาดังนี้

เดือน/เวลา จ่ายดอกเบี้ย คืนเงินต้น ยอดหนี้คงเหลือ

สิ้น	มค. 4,167 10,000 990,000

สิ้น	กพ. 4,125 10,000 980,000

สิ้น	มีค. 4,083 10,000 970,000

	 ยอดรวม	คือ	มีการจ่ายดอกเบ้ียไป	12,375	บาท	และมีการคืนเงินต้นไป	30,000	บาท	เมื่อลองค�านวณ
หายอดเงินเฉลี่ยคืนท่ีจะได้รับ	คือ	1	%	จากดอกเบี้ย	จะเป็นเงิน		124	บาท	รวมแล้ว	สมาชิกจ่าย	12,251	บาท	และ
เมื่อเปรียบเทียบยอดเงินท้ัง	2	ยอด	จะพบว่า	แบบหลัง	คือ	ดอกเบี้ย	5	%	เฉล่ียคืน	1	%	สมาชิกจะจ่ายเงินออกไป
เป็นดอกเบี้ยให้แก่สหกรณ์ฯ	สุทธิแล้ว	ถูกกว่า	290	บาท	ในช่วงเวลา	3	เดือน
	 ได้ลองตั้งสมมุติฐาน	การกู้แบบคงยอด	คือ	จ่ายจ�านวนเท่า	ๆ 	กันทุกเดือน	โดยมีดอกเบี้ยและเงินต้นรวมอยู ่
ในยอดนั้น	พบว่า	ผลก็ออกมาในแบบท่ีคล้ายคลึงกัน	คือ	จ่ายแบบหลัง	ถูกกว่า	แต่มีข้อดีซ่อนอยู่อีกอย่างที่หลายคน 
ไม่ทราบ	คือ	เมื่อคิดดอกเบี้ยเพียง	5	%	ในแต่ละรอบเดือน	ยอดท่ีถูกหัก	จะมีดอกเบี้ยจ่ายน้อยกว่า	เป็นเหตุให้คืนต้น 
ได้มากกว่า	หนี้	จึงหมดไวกว่า	คราวน้ี	คงหมดข้อสงสัย	นะครับว่า	ใครได้เปรียบ	ใครเสียเปรียบ	สหกรณ์ออมทรัพย์
วชิรพยาบาล	จ�ากัด	มั่นคง	โปร่งใส	ตรวจสอบได้ทุกเมื่อ	ครับ

สารจากประธานคณะกรรมการเงินกู้

นายแพทย์พลเลิศ  พันธุ์ธนากุล
ประธานคณะกรรมการเงินกู้
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 ยามมัง่ม ีก็น�าเงินมาฝาก  ยาม
ทุกข์ยาก ก็มาถอน ยามเดือดร้อน 
กใ็ห้มากู้	ครบั	ค�ากล่าวทีว่่านี	้บ่งบอกถงึ
ธุรกรรมทางการเงินของสหกรณ์
ออมทรัพย์	ที่ให้บริการแก่สมาชิกซึ่ง
ปรากฎอยู ่ในระเบียบและข้อบังคับ 
ของสหกรณ์ฯ	แต่ชื่อ...	ก็บอกอยู่แล้ว 
นะครับว่า	สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	เราจึง 
ไปเน้นเรื่องของการออม	มากกว่าการกู ้
ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่า	 การกู้เป็น 
เร่ืองที่ไม่จ�าเป็น	 หรือไม่มีประโยชน์ 
วันนี้จึงขอน้อมน�าพระราชด�ารัสของ 
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว
ในรัชกาลที่	9	ที่ทรงตรัสว่า	“การกู ้
เงินท่ีน�ามาใช้ในส่ิงที่ไม่ท�ารายได้นั้น 
ไม่ดี อันนี้เป็นข้อส�าคัญ เพราะว่าถ้ากู้เงินและท�าให้
เกิดรายได้ ก็เท่ากับจะใช้หนี้ได้ ไม่ต้องติดหนี้ ไม่ต้อง
เดือดร้อน ไม่ต้องเสียเกียรติ”	โดยส่วนตัวผมเองเคย
กู้เงินสหกรณ์ฯ	อยู่หลายครั้ง	จ�าได้ว่า	ครั้งแรกกู้ไปซ้ือ
บ้าน	เพราะถือว่า	บ้าน	เป็นหนึ่งในปัจจัย	4	แห่งความ 
พอเพียง	อันได้แก่	1.	ที่อยู่อาศัย		2.	อาหาร		3.	เครื่อง
นุ่งห่ม	และ	4.	ยารักษาโรค
	 ในปัจจุบัน	 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	
จ�ากัด	มีโครงการเงินกู้พิเศษส�าหรับบ้านหลังแรก	ซ่ึงม ี
ความแตกต่างจากสถาบันการเงินภายนอกหลาย
อย่าง	 เช่น	 การเอาบ้านและที่ดินมาค�้าประกันเงินกู	้
ค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักทรัพย์	 สหกรณ์ฯ	 เป็น 
ผู้ออกให้	ดอกเบี้ยคิดเพียง	4.5%	โดยมีเงินเฉล่ียคืนให	้
1%	 ของดอกเบี้ยที่จ ่าย	 สมาชิกสามารถน�าส่งเงิน 
คืนให้สหกรณ์ฯ	ได้ก่อนก�าหนดโดยไม่มีเงื่อนไข	ในขณะ 
ที่สัญญาซึ่งท�ากับสถาบันการเงินภายนอก	อาจมีการ
ตั้งเงื่อนไขว่า	หากคืนเงินหมดก่อนในระยะเวลาเท่าใด	
จะมีค่าธรรมเนียมเรียกเก็บ	 ผมเองส่งคืนได้อย่าง
รวดเร็วในระยะเวลาไม่นาน	 และมีบ้านของตนเอง
อย่างภาคภูมิใจ	หลังจากนั้น	เป็นการกู้เล็ก	ๆ 	น้อย	ๆ  

ในยามที่การเงินติดขัด	แล้วผมก็พบว่า	สหกรณ์ฯ	มีการ 
ปล่อยกู้อีกแบบหน่ึง	ที่เรียกว่า	personal	loan	หรือ	
จะเรียกอีกชื่อว่า	เงินกู้	ATM	นั่นคือ	การมาเซ็นสัญญากู ้
กับสหกรณ์ไว้ล่วงหน้า	เมื่อเซ็นแล้ว	ยังไม่กู้	ยังไม่รับเงิน 
ก็ยังไม่ต้องเสียดอกเบี้ย	 หากเกิดความจ�าเป็นขึ้นมา 
แม ้จะเป ็นวันเสาร ์ 	 วันอาทิตย ์ 	 วันหยุดราชการ	 
ก็สามารถกู ้เงินสหกรณ์ได้	 โดยใช้บัตร	 ATM	 ของ
ธนาคารกรุงไทย	กดกู้เงินจากตู้	ATM	ได้เลย	ดียิ่งไป
กว่านั้น	พอเงินเดือนออก	หรือมีรายได้เข้ามาในบัญช	ี
ก็สามารถคืนเงินกู้ที่ว่าน้ีได้	ผ่านทางบัตร	ATM	เช่นกัน	
สะดวก	รวดเร็ว	ปลอดภัย	ใช้แก้ขัดได้ในยามฉุกเฉิน	
ไม่ต้องเที่ยวไปขอยืมเงินใครให้ยุ ่งยาก	 ลองมาใช้ดู 
สักครั้ง	จะติดใจ	รายละเอียดถามได้จากเคาน์เตอร์ของ
สหกรณ์ฯ	สโลแกนท่ีว่า	“ยามเดือดร้อน ก็ให้มากู้” 
ก็...เอวัง	ด้วยประการฉะนี้

นายแพทย์พลเลิศ  พันธุ์ธนากุล
รองประธานกรรมการ	คนที่	3
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พราวแสง
ดาว

	 กระผม	นายบุญเชิด มะหากอง	เลขทะเบียน
สมาชิก	 009271	 ผมมาจากครอบครัวที่ เรียกว ่า 
ยากจนมาก	 ชีวิตในวัยเด็กผมล�าบากมาก	 บางครั้ง 
อดมื้อกินมื้อ	 ครอบครัวไม่มีเงินให้ใช้	 แต่ผมก็ยังได้
เรียนหนังสือจนจบช้ันประถมศึกษาปีที่	6	จากจังหวัด
ปทุมธานี	 และได้ออกมาช่วยพ่อแม่ท�างานรับจ้าง
ทั่วไป	จนกระทั่งประมาณปี	2540	วชิรพยาบาล	เปิดรับ 
ต�าแหน่งลูกจ้างชั่วคราว	 ซึ่งผมก็มาสมัคร	 โดยใช้วุฒิ
การศึกษา	ระดับช้ัน	ป.6	และได้ท�างานในต�าแหน่งนี้
มาเรื่อย	ๆ	จนได้บรรจุเป็นลูกจ้างประจ�า
	 ผมได้มาสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์
วชิรพยาบาล	จ�ากัด	ท�าให้ผมได้รู ้จักเก็บและออมเงิน 
ถึงแม้จะออมเพียงวันละเล็กละน้อย	 ก็ท�าให้ผมม ี
เงินเก็บ	
	 ชีวิตครอบครัวของผม	ๆ	ได้แต่งงาน	ภรรยา
ของผมท�างานอยู ่ที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	
เช่นกัน	 มีลูกด้วยกัน	 1	 คน	 ผมส่งลูกเรียนจนจบ
หลักสูตรผู ้ช่วยพยาบาล	 จากคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	โดยใช้ระยะเวลาเพียงแค่	1	ปี	
และลูกสาวผมได้มาสมัครท�างานที่คณะแพทยศาสตร์
วชิรพยาบาล		ซึ่งถือว่าผมและครอบครัวเป็นลูกหลาน
ของรัชกาลที่	6	
	 ผมและภรรยาเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์
วชริพยาบาล	จ�ากดั	และต่อมาภรรยาได้มากูเ้งนิซือ้บ้าน 
เพ่ือสร้างครอบครัว	 ส่วนผมก็กู ้ เพิ่มเพื่อน�าเงินมา
ตกแต่งบ้าน	ตอนนี้ผมได้ส่งช�าระหนี้เกินครึ่งหน่ึงแล้ว	

แม้เป็นบ้านหลังเล็ก	ๆ	แต่ผมก็ภูมิใจ	ผมและภรรยา 
ได้วางแผนการใช้เงิน	โดยหักเงินจากทั้ง	2	คน	ผมไม่เคย 
ผิดนัดในการช�าระหนี้	 ท�าให้สหกรณ์ออมทรัพย์วชิร
พยาบาล	 จ�ากัด	 ไว้ใจผม	 ผมและภรรยาได้รับจ้าง
ท�างานพิเศษโดยการอยู่เวร	 ท�าให้มีเงินใช้ไม่ล�าบาก
มากเหมือนแต่ก่อน	
	 ผมขอขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล 
จ�ากัด	ทีท่�าให้ผมมทีกุอย่างได้	สิง่ทีผ่มไม่เคยคดิในวยัเด็ก 
เลยว่าจะมี	คือ	บ้าน	และรถ	ตอนนี้ผมท�าส�าเร็จแล้ว	
	 ผมมีคติประจ�าใจ	คือ	ความซ่ือสัตย์	และตรง
ต่อเวลาในการช�าระหนี้	 จะท�าให้ผมมีเครดิตท่ีดี	 ผม
สามารถที่จะกู้เงินสหกรณ์ฯ	ได้อีกเม่ือผมต้องการ	
 ผมอยากบอกสมาชิกทุกคนท่ีกู้เงินสหกรณ์ฯ 
ว ่าขอให้ช�าระหนี้ ให ้ตรงตามกฎกติกาทุกอย ่าง  
จะท�าให้ประสบความส�าเร็จแบบผม ผมภูมิใจใน
ตัวผม และครอบครัวมากครับ ขอขอบคุณสหกรณ์
ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัดอีกครั้งครับ ท่ีท�าให้
ผมมีวันนี้
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ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ ณ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	 ขณะนี้หมายเลขภายใน	 3532 ของ
สหกรณ ์ออมทรัพย ์ ว ชิรพยาบาล	 จ� ากัด 
ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจาก	 คณะแพทยศาสตร ์
วชิรพยาบาล	 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	
ก�าลังด�าเนินการก่อสร้างอาคาร	 ท�าให้มีผล 
กระทบกับคู ่สายโทรศัพท ์ภายใน	 สมาชิก
สามารถติดต่อกับสหกรณ์ฯ	 ได้ตามหมายเลข
โทรศัพท์	ดังน้ี

ประชาสัมพันธ์

สายตรง 0-2241-8111 
	 กด	5	 ฝ่ายสินเช่ือ
	 กด	6	 ฝ่ายคอมพิวเตอร์
	 กด	7	 ฝ่ายการเงิน	
	 กด	8	 ฝ่ายส�านักงาน	
	 กด	0	 ฝ่ายประชาสัมพันธ์
หรือ	 086-355-5738			ฝ่ายการเงิน
	 086-319-0869			ฝ่ายสินเชื่อ
	 081-357-5387			ฝ่ายส�านักงาน		

สินทรัพย์ จ�านวนเงิน (บาท)

เงินสด/เงินฝากธนาคาร 105,642,699.13

เงินฝากประจ�า	 300,000,000.00

ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ	จ�ากัด 500,000,000.00

เงินฝากประจ�า	ชสอ. 1,000,000,000.00

เงินให้สมาชิกกู้ 1,944,879,012.44

เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 9,932,672,562.00

เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 6,302,809,613.32

ลูกหน้ีอื่น	-	สุทธิ 6,138,131.04

ที่ดิน	อาคาร	อุปกรณ์สุทธิ 13,002,830.80

สินทรัพย์อื่น 82,078,743.18

รวมสินทรัพย์ 19,887,223,591.91

หนี้สิน จ�านวนเงิน (บาท)

เงินรับฝาก	(สมาชิก) 9,489,776,188.15

เงินรับฝาก	(สหกรณ์อ่ืน) 1,413,000,000.00

หนี้สินอื่น 3,546,679,666.54

ทุน จ�านวนเงิน (บาท)

ทุนเรือนหุ้น 3,541,260,190.00

ทุนส�ารอง 1,113,636,946.47

ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอ่ืน	ๆ 295,482,798.99

ก�าไรรอการจัดสรร 0.00

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการลงทุนท่ียังไม่เกิดข้ึน 340,650,731.91

ก�าไรสุทธิ 146,737,069.85

รวมหน้ีสินและทุน 19,887,223,591.91

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด
สหกรณ์คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
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1. เรื่อง เล่ือนการสัมมนาและทัศนศึกษาต่างประเทศและ 
ในประเทศ ประจำ�ปี 2563
	 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อ	COVID-19	ซ่ึงมีการระบาด
อย่างรวดเร็ว	และไม่สามารถคาดคะเนความรุนแรงได้	คณะกรรมการด�าเนินการ 
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	 จ�ากัด	 ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของ
สมาชิกจึงมีมติเห็นชอบ	 ให้เลื่อนการจัดสัมมนาและทัศนศึกษาต่างประเทศ	
และในประเทศ	ออกไปก่อนโดยมีรายละเอียดในเบื้องต้น	ดังนี้

	 1.	 สัมมนาและทัศนศึกษาต่างประเทศ	เลื่อนการจัด	เป็นระหว่างวันที่	21	–	24	พฤศจิกายน	2563
	 2.	 สัมมนาและทัศนศึกษาในประเทศ	เล่ือนการจัด	เป็นประมาณเดือน	กรกฎาคม	2563
	 หากมีการเปลี่ยนแปลงวัน	เวลาการเดินทางที่ชัดเจน	สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จ�ากัด	จะแจ้งให้ทราบ
อีกครั้ง

2. เรื่อง การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และช่องทางการติดต่อสหกรณ์
	 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	 จ�ากัด	 มีบริการต่าง	 ๆ	 และช่องทางการติดต่อหลากหลายช่องทางเพื่อ
อ�านวยความสะดวกให้แก่สมาชิก	ดังน้ี
	 1.	 การตรวจสอบข้อมูลสมาชิกผ่าน	Web	Site:		www.vajiracoop.com	คลิกเมนู	“เข้าสู่ระบบสมาชิก”
ใส่หมายเลขสมาชิก	6	หลัก	และรหัสผ่าน	ซึ่งการเข้ารหัสผ่านครั้งแรกให้ใช้ตัวเลขกลุ่มที่	3	ของบัตรประจ�าตัวประชาชน	
5	หลัก	ตัวอย่างเช่น	(1	1234	56890	12	3)	ให้ใช้เลข	5	หลักตามที่ขีดเส้นใต้	หากระบบแจ้งว่ารหัสผ่านไม่ถูกต้อง	กรุณา
ติดต่อสหกรณ์ฯ	หมายเลข	02-2418111	เพ่ือขอ	Reset	รหัสผ่านใหม่
	 2.	 การท�าธุรกรรมบริการฝาก	–	ถอนเงิน	ผ่านตู้ธนาคารกรุงไทย
	 3.	 การท�าธุรกรรมบริการกู้ฉุกเฉิน	–	ช�าระหน้ี	ผ่านตู้ธนาคารกรุงไทย
	 4.	 การสอบถามข้อมูลเบ้ืองต้น	หรือส่งเอกสารผ่าน	ID	LINE	@vajiracoop

3. เรื่อง ขยายระยะเวลาการยื่นคำ�ขอกู้เงินสามัญการปรับโคำรงสร้างหนี้จำากสถาบัน
การเงินอื่น
														เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกท่ีมีหนี้กับสถาบันการเงินอื่น	ให้มีหนี้สินกับสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	
จ�ากัด	 เพียงสัญญาเดียว	 คณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	 จ�ากัด	 จึงมีมติให้ขยายระยะเวลา 
การยื่นค�าขอกู้เงินสามัญการปรับโครงสร้างหน้ีจากสถาบันการเงินอื่น	 ออกไปจนถึงวันท่ี	 30	 เมษายน	 2563	 สอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ีส�านักงานสหกรณ์	หรือโทร	0-2241-8111	กด	5	ฝ่ายสินเชื่อ

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด
สหกรณ์คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
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คณะผู้จัดท�ำ - คณะกรรมกำรศึกษำอบรมและกำรประชำสัมพันธ์

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

ID LINE @vajiracoop
สมาชิกสามารถรับข่าวสารสหกรณ์ผ่าน ID LINE ได้ที่นี่

กรุณาส่ง

ชื่อบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำ�กัด   
เบอร์โทรศัพท์ 02-2418111 กด 0 โทรสาร 02-2413451

รายละเอียดธนาคารพาณิชย์ที่สหกรณ์ใช้บริการฝาก-ถอน

ลำ�ดับ ชื่อธนาคาร - สาขา บัญชีออมทรัพย์ เบอร์โทร
1 ธนาคารกรุงเทพ-ราชวิถี 131-0-48900-8 02-2430075-78

2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา-ราชวัตร 094-1-29372-4 02-2437968

3 ธนาคารธนชาติ-พระสุเมรุ 500-2-20287-8 02-8663217

4 ธนาคารไทยพาณิชย์-ตลาดศรีย่าน 073-2-09794-1 02-667415-8

5 ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย-ตลาดมหานาค 700-0-37361-9 02-2232650

6 ธนาคารกรุงไทย-ศรีย่าน 012-1-34476-2 02-2433738-40

7 ธนาคารธนชาติ-บางล�าภู	 072-2-01177-7 02-2816821

8 ธนาคารทหารไทย-ศรีย่าน 041-2-29720-2 02-2431446-7

9 ธนาคารกสิกร-บางกระบือ 007-2-49792-9 02-2437818-9,	02-2803930

10 ธนาคารออมสิน-ศรีย่าน 020-0-6628245-8 02-2430295


