
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด 
เปิดโครงการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษโควิด-19

ระหว่างวันที่ 20 เมษายน 2563 
ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจาก
โรคระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (covid–19)

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด 
ผ่านการต่ออายุการรับรองระบบบริหารคุณภาพ

ISO 9001:2015 อายุการรับรอง 3 ปี 
(2 มิถุนายน 2563 – 2 มิถุนายน 2566)

จดหมายข่าว
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด

ปีที่ 17 ฉบบัที่ 103 เดือนมิถุนายน 2563



	 สวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่าน	ก่อนอ่ืนขอเกริ่นถึงการก�าเนิดของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จ�ากัด 

เริ่มจากเม่ือวันที่	 9	 กรกฎาคม	 2518	 นายแพทย์ประเสริฐ	 นุตกุล	 ผู ้อ�านวยการวชิรพยาบาลในขณะนั้น	

พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง	 รวม	 10	 คน	 ได้ท�าหนังสือถึงนายทะเบียนสหกรณ์	 กระทรวงเกษตร 

และสหกรณ์	 เพื่อแสดงความประสงค์ขอจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	 จ�ากัด	 มีสมาชิก	 152	 คน 

มีเงินค่าหุ้นครั้งแรกรวม	 10,510.00	 บาท	 (หนึ่งหมื่นห้าร้อยสิบบาทถ้วน)	 กรมส่งเสริมสหกรณ์	 กระทรวง 

เกษตรและสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	 จ�ากัด	 ในประเภทสหกรณ์ออมทรัพย ์

เลขทะเบียนสหกรณ์	 ที่	 กพธ	 18/2518	 เลขทะเบียนข้อบังคับ	 ที่	 กพธ	 18/2518	 ส�านักงานตั้งอยู ่ที ่

วชิรพยาบาล	 แขวงวชิระ	 เขตดุสิต	 กทม.	 เมื่อวันที่	 7	 สิงหาคม	 2518	 ถึง	 ณ	 วันน้ี	 นับเป็นการย่างก้าว 

เข้าสู ่ปีที่	 45	 ของการด�าเนินงาน	 สหกรณ์มีวิสัยทัศน์	 คือ	 เป็นสหกรณ์ชั้นน�าที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

โดยมีสมาชิกเป็นศูนย์กลาง	 พันธกิจ	 คือ	 1.ให้บริการทางการเงินที่มีมาตรฐาน	 สอดคล้องกับกฎหมายและ

ศักยภาพของสหกรณ์	 2.	 จัดสวัสดิการที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก	 3.	 พัฒนาสมาชิก 

ให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการบริหารสหกรณ์	 4.	 พัฒนากรรมการและเจ้าหน้าที่ให้มีศักยภาพ 

ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ	 5.	 พัฒนาสหกรณ์ภายใต้หลักการและอุดมการณ์สหกรณ์	 และ	 

6.	พัฒนาคุณภาพสหกรณ์	ตามมาตรฐานสากลของสหกรณ์	หรือ	สถาบันการเงินชั้นน�า

 ด้านพันธกิจการจัดสวัสดิการที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของสมาชิก	คณะกรรมการ 

ด�าเนินการ	 ได้ด�าเนินงานภายใต้ข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	 จ�ากัด	 ทั้งนี้ 

เพื่อให้เกิดการเก้ือกูลและช่วยเหลือสมาชิก	 อีกท้ังส่งเสริมให้สมาชิกมีรากฐานชีวิตที่มั่นคงขึ้น	 เน่ืองจาก 

ช่วงนี้ใกล้เปิดเทอมของบุตรสมาชิก	 และใกล้วันเกษียณอายุราชการของสมาชิกหลายท่าน	 จึงขอน�าเสนอ

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการของสหกรณ์	2	เรื่อง	ได้แก่

	 1.	 สวัสดกิารด้านการศกึษาของบตุรสมาชกิ	สหกรณ์มรีะเบยีบสหกรณ์ออมทรพัย์วชริพยาบาล	จ�ากดั 

ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา	 แบ่งเป็น	 2	 ประเภท	 คือประเภททุนส่งเสริมการศึกษาและประเภททุนเรียนดี 

วัตถุประสงค์ของการให้ทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมการศึกษา	ช่วยเหลือสมาชิกที่มีรายได้น้อยและเพ่ือเป็นขวัญ 

และก�าลังใจแก่สมาชิกท่ีสามารถให้การเล้ียงดูบุตรจนมีผลการเรียนที่ดี	โดยมีการมอบทุนการศึกษาตั้งแต่ระดับช้ัน 

ป.1	ถึงระดับ	ปวส.	หรือเทียบเท่าและระดับปริญญาตรี	ขณะนี้ได้ออกประกาศ	ที่	37/2563	เรื่องการมอบทุน 

การศึกษาบุตรสมาชิก	 ประจ�าปี	 2563	 ให้ยื่นเอกสารเพื่อขอรับทุนตั้งแต่วันอังคารที่	 5	 พฤษภาคม	 2563 

สารจากประธานคณะกรรมการสวัสดิการ

นางสาวกิตติพร  เอี๊ยะสมบูรณ์
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นางสาวกิตติพร  เอี๊ยะสมบูรณ์

ประธานคณะกรรมการสวัสดิการ

ถึงวันศุกร์ที่	 29	 พฤษภาคม	 2563	 เวลา	 15.00	 น.	 เดิมก�าหนดพิธีมอบทุนวันเสาร์ที่	 27	 มิถุนายน	 2563	 

ณ	ห้องประชุมอาคารเพชรรัตน์	 ชั้น	 6	 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	 แต่เนื่องจากนโยบายรัฐบาลยังคงม ี

การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า	(COVID	19)	คณะกรรมด�าเนินการฯ	มีมติจะงดจัดพิธีมอบทุน 

แต่ยังคงโอนทุนการศึกษาเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของสมาชิกในวันศุกร์ที่	 3	 กรกฎาคม	 2563	 สมาชิก

สามารถดูรายละเอียดของประกาศได้ที่	เว็บไซด์	www.vajiracoop.com

	 2.	 สวัสดิการส�าหรับสมาชิกเกษียณอายุราชการ	 สหกรณ์มีระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย  ์

วชิรพยาบาล	จ�ากัด	ว่าด้วยทุนน�้าใจสหกรณ์	วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตอบแทนน�้าใจแก่สมาชิกท่ีปฏิบัติงาน 

ในหน่วยงาน	 ของรัฐหรือรับราชการ	 หรือท�างานในสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	 จ�ากัด	 อย่างต่อเน่ือง 

จนเกษียณอายุราชการ	สหกรณ์จะจ่ายเงินทุนน�้าใจสหกรณ์แก่สมาชิกตามระยะเวลาจ�านวนปีการเป็นสมาชิก 

ตั้งแต่วันเข้าเป็นสมาชิกจนถึงสิ้นปีบัญชีการเงินของสหกรณ์ที่สมาชิกนั้นมีอายุครบ	 60	 ปี	 ที่เกิน	 6	 เดือน

ให้นับเป็น	 1	 ปี	 โดยให้	 ปีละไม่เกิน	 1,000.00	 บาท	 (หน่ึงพันบาทถ้วน)	 แต่ส�าหรับสมาชิกที่ปฏิบัติงาน 

ในหน่วยงานของรัฐหรือ	รับราชการจนถึงอายุ	55	ปีบริบูรณ์	และลาออกจากหน่วยงานของรัฐหรือราชการ 

ไม่ว ่ากรณีใด	 ๆ	 สหกรณ์	 จ่ายเงินทุนน�้าใจสหกรณ์แก่สมาชิก	 ดังนี้	 เป็นสมาชิกสหกรณ์	 ตั้งแต่	 10	 ปี 

แต่น้อยกว่า	 15	 ปี	 จ�านวน	 6,000.00	 บาท	 (หกพันบาทถ้วน)	 ตั้งแต่	 15	 ปี	 แต่น้อยกว่า	 20	 ปี	 จ�านวน	

8,000.00	 บาท	 (แปดพันบาทถ้วน)	 ตั้งแต ่	 20	 ป ี	 แต ่น ้อยกว ่า	 25	 ป ี	 จ�านวน	 10,000.00	 บาท	 

(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)	ตั้งแต่	25	ปีขึ้นไป	จ�านวน	12,000.00	บาท	(หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)	การนับเวลา 

การเป็นสมาชิก	นับตั้งแต่วันที่เข้าเป็นสมาชิกจนถึงวันที่ลาออกจากหน่วยงานของรัฐหรือราชการ	ที่เกิน	6	เดือน 

ให้นับเป็น	1	ปี	

	 3.	 สวัสดิการส�าหรับสมาชิกอาวุโส	 สหกรณ์มีระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	 จ�ากัด	 

ว่าด้วยทุนสวัสดิการเพื่อเก้ือกูลสมาชิกอาวุโส	โดยสมาชิกท่ีมีอายุต้ังแต่	61	ปีขึ้นไปและมีอายุการเป็นสมาชิก

เกินกว่า15	ปี	ติดต่อกัน	สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อเกื้อกูลสมาชิกอาวุโสทุกวันคล้ายวันเกิดของแต่ละป ี

ปีละ	3,000.00	บาท	(สามพันบาทถ้วน)	โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์

	 นอกเหนือจากสวัสดิการข้างต้นแล้วสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จ�ากัด	ยังมีระเบียบที่เกี่ยวข้อง

กับสวัสดิการอื่น	ๆ 	ได้แก่	ระเบียบ	สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จ�ากัด	ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิก	

กรณีประสบอุบัติภัย	ระเบียบฯ	ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิก	กรณีประสบสาธารณภัย	ระเบียบฯ	 

ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม	และระเบียบฯ	ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์กรณี

บุคคลในครอบครัวของสมาชิกถึงแก่กรรม	ซึ่งสมาชิกสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ส�านักงานสหกรณ์ออมทรัพย	์

วชิรพยาบาล	จ�ากัด	หรือตัวแทน	หรือดูข้อมูลได้ที่เว็บไซด์ของสหกรณ์ค่ะ
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รายได้เท่านี้ ซื้อบ้านได้เท่าไร?
 “เงินเดือน”	คือ	สิ่งท่ีทุกคนรอคอยตอนส้ินเดือน	เพ่ือน�าไปจับจ่ายใช้สอยในเร่ืองต่าง	ๆ	ในชีวิตประจ�าวัน 
รวมไปถึงการแบ่งไป	 “ลงทุน”	 หรือเก็บเอาไว้เพื่อซื้อ	 “บ้าน”	 ซึ่งหลายคนตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าอยากจะมีบ้าน 
เป็นของตนเองสักหลังก่อนเกษียณ	 แต่มีค�าถามตามมาว่า	“ถ้าเงินเดือนเท่านี้ ควรจะซื้อบ้านราคาเท่าไหร่ ถึงจะ
เหมาะสมและไม่เดือดร้อนต่อสถานะทางการเงินของตัวเอง”
 หนทาง สร้างฝัน ปฏิเสธไม่ได้ว่าการซ้ือบ้านจ�าเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่	 การกู้เงินจึงเป็นทางออกหนึ่ง 
ที่ท�าให้สามารถเป็นเจ้าของบ้านได้ทันที	โดยท่ีไม่ต้องซ้ือด้วยเงินสดท่ีต้องใช้เวลาเก็บสะสมหลายสิบปี	โดยวงเงินกู้
สินเช่ือบ้านสูงสุดอยู่ระหว่าง	80	–	100%	ของราคาบ้าน	ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันการเงิน	อย่างไรก็ตาม	การกู้เงิน
จะมาพร้อมกับภาระผูกพันที่ผู ้กู ้ต้องผ่อนคืนธนาคารพาณิชย์ทุกเดือน	จนกระทั่งครบก�าหนดระยะเวลากู้ยืมซึ่งยอด
ผ่อนช�าระที่ต้องจ่ายคืนทุกเดือนน้ัน	 ไม่ควรมากกว่า	 50%	 ของรายได้ต่อเดือน	 กรณีผ่อนหนี้บ้านเพียงอย่างเดียว	
และไม่ควรเกิน	30%	ของรายได้ต่อเดือน	กรณีผ่อนหนี้สินหลายวงเงิน	และเมื่อรวมกับยอดผ่อนหนี้สินทั้งหมดแล้ว	
ไม่ควรเกิน	50%	ของรายได้ต่อเดือน
	 ท�าไมต้องสนใจยอดผ่อนต่อเดือน	 เพราะเนื่องจากยอดเงินผ่อนต่อเดือนจะส่งผลต่อวงเงินกู้ที่จะได้รับจาก
ธนาคารพาณิชย์	หากเรามีความสามารถในการผ่อนต่อเดือนสูง	วงเงินกู้ท่ีจะได้รับก็สูงตามไปด้วย
 นกน้อยท�ารังแต่พอตัว	ถ้ามีรายได้	15,000	บาทต่อเดือน	จะซ้ือบ้านได้หรือไม่	ค�าตอบ	คือ	ซ้ือได้
 กรณีท่ีมีภาระผ่อนบ้านเพียงอย่างเดียว ผ่อนเงินกู้บ้านได้ไม่ควรเกิน	50%	ของรายได้ต่อเดือน	หากมีรายได้ 
15,000	–	50,000	บาทต่อเดือน	ราคาบ้านท่ีเหมาะสมกับรายได้ต่อเดือน	มีดังนี้

รายได้ต่อเดือน ยอดผ่อนต่อเดือน วงเงินกู้สูงสุด* ราคาบ้าน**

15,000 7,500 1.2	ล้าน 1.2	–	1.5	ล้าน

20,000 10,000 1.6	ล้าน 1.6	–	2.0	ล้าน

25,000 12,500 2.0	ล้าน 2.0	–	2.5	ล้าน

30,000 15,000 2.4	ล้าน 2.4	–	3.0	ล้าน

40,000 20,000 3.2	ล้าน 3.2	–	4.0	ล้าน

50,000 25,000 4.0	ล้าน 4.0	–	5.0	ล้าน

	 แม้การมี	 “บ้าน”	 เป็นของตัวเอง	 ดูเหมือนจะยังเป็นแค่ความฝันของใครหลายคน	 แต่หากเราซ้ือบ้าน 
ท่ีราคาไม่สูงเกินไปและมีการวางแผนในการก่อหนี้ที่ดี	ด้วยการให้ยอดเงินผ่อนต่อเดือนมีสัดส่วนเหมาะสมกับรายได ้
ความฝันก็จะกลายเป็นความจริงท่ีไม่ไกลเกินเอื้อม

ที่มาข้อมูล	:	https://www.set.or.th/set/education/knowledgedetail.do?contentId=6521&amp;type=article

*	 อัตราดอกเบี้ยที่ใช้ในการค�านวณ	เท่ากับ	6.20%	ต่อปี	(ค่าเฉลี่ยของอัตราดอกเบี้ย	MLR	ของ	BBL	KBANK	SCB	และ	KTB	
	 ณ	วันที่	8	พฤศจิกายน	2562)	และระยะเวลาในการกู้	30	ปี
**	ราคาบ้าน	เป็นราคาบ้านโดยประมาณ	คิดเป็น	100	–	125%	ของวงเงินกู้ขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันการเงิน

*	อัตราดอกเบ้ียที่ใช้	6.20%	ต่อปี	,ระยะเวลากู้	30	ปี
**	ราคาโดยประมาณคิดเป็น	100	–	125%	ยอดวงเงินกู้

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด
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	 ดฉินั	นางอรวรรณ เหลีย่มมงคลกลุ 

เลขทะเบยีนสมาชกิ	004600	เข้ามารบัราชการ 

ที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	 ตั้งแต่ป ี

พ.ศ.	2535	ท�างานได้ไม่นานกส็มคัรเป็นสมาชกิ 

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	 จ�ากัด	 และ 

เรียน	สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จากัด

	 จากสถานการณ์	 Covid	 19	 ในช่วง	 2-3	 เดือนท่ีผ่านมา	

รัฐบาลได้มีมาตรการควบคุมการระบาดอย่างเข้มงวด	ท�าให้ธุรกรรม

ทางธุรกิจหยุดลงโดยเฉพาะการท่องเท่ียวส่งผลกระทบต่อระบบ

เศรษฐกิจของประเทศไทยและทั่วโลก	 ธุรกิจเอกชนหลายแห่งต้อง 

ปิดกิจการกระทบต่อการจ้างงานและการช�าระหน้ี	 ส่วนภาครัฐเอง 

มค่ีาใช้จ่ายในกจิกรรม	ในการต่อสูกั้บ	Covid	19	จ�านวนมาก	การเกบ็ภาษี 

จากธรุกจิเอกชนไม่เป็นไปตามเป้าหมายจึงมกีารด�าเนนิมาตรการต่าง	ๆ  

เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปได้	 เช่น	 การลดอัตรา

ดอกเบีย้นโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย	เมือ่	20	พฤษภาคม	2563 

จาก	0.75%	เหลือ	0.50%	ต่อปี	ซึ่งเป็นการลดต่อเนื่องจาก	เม่ือวันที่ 

6	พฤศจิกายน	2562	เดิมอยู่ที่	1.50%	ต่อปี	นอกจากนี้รัฐบาลยังได้

มีการกู้เงินเพ่ือมาใช้จ่ายในกิจการต่าง	ๆ 	มากข้ึน	ผลกระทบกับธุรกิจ	 

การท่องเทีย่ว	ท�าให้บรษัิทการบนิไทยต้องเข้าสูก่ระบวนการฟ้ืนฟูกจิการ 

สหกรณ์ในฐานะเจ้าหนีหุ้น้กูซ้ึง่ครบก�าหนด	ไถ่ถอน	ในวนัที	่30	สงิหาคม 

2563	จะยังไม่ได้รับการช�าระหน้ีคืนจ�านวนเงิน	10.00	ล้านบาท	และ

ดอกเบี้ยประมาณ	2	แสนบาท	แต่อย่างไรก็ตาม	สหกรณ์จะด�าเนินการ 

ร่วมกับสหกรณ์ที่เป็นเจ้าหน้ีอื่น	 ๆ	 ให้สหกรณ์ได้รับช�าระหนี้ให้ได ้

มากที่สุดตามแผนฟื้นฟูที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

	 การช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ในช่วงท่ีผ่านมา	 สหกรณ์ได้

เปิดโครงการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินพิเศษโควิด-19	 มีสมาชิกเข้าร่วม

โครงการ	1,804	ราย	ยอดกู	้27,060,000.00	บาท	อตัราดอกเบีย้ร้อยละ 

4.00	ต่อปี	ไม่มีเฉลี่ยคืน	มีระยะการปลอดหนี้	2	เดือน	ซึ่งได้แบ่งเบา

ความเดือนร้อนของสมาชิกได้พอสมควร	นอกจากนี้เมื่อเดือนมกราคม	

2563	สหกรณ์ได้มีการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญจากร้อยละ	6.50 

เหลอืร้อยละ	5.00	ต่อปี	และ	อตัราดอกเบีย้เงนิกูพ้เิศษจากร้อยละ	6.25 

ระบาดของ	 Covid-19	 สหกรณ์ก็ออกเงินกู้

ดอกเบ้ียถูกเพื่อช่วยเหลือสมาชิก

	 ที่ส�าคัญ	 ยังสร้างความภาคภูมิใจ

ให้กับผู้เป็นแม่อย่างดิฉัน	 ที่บุตรท้ัง	 2	 คน	 

ได้รับทุนเรียนดีของสหกรณ์ทุกปี	 ที่มอบให้

กับสมาชิก	เป็นก�าลังใจให้บุตรสาวตั้งใจเรียน

อยากเป็นแพทย์	 และขณะน้ีก็สมหวังแล้ว 

ได้เข้ามาศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล 

ของเรา

	 ดิฉันมีความภาคภูมิใจในตัวลูกสาว

เป็นอย่างมาก	 และต้องขอขอบคุณสหกรณ์

ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จ�ากัด	ที่เป็นอีกหนึ่ง

แรงบันดาลใจที่ท�าให้ก้าวมาถึงจุด	ๆ	นี้

เหลือร้อยละ	4.80	ต่อปี	โดยการลดเฉล่ียคืนที่เคยคาดว่าจะได้อัตรา

ร้อยละ	22	คาดว่าจะเหลืออัตราร้อยละ	1.00	ต่อปี	 เพื่อให้สมาชิก 

มีเงินคงเหลือมากขึ้นหลังสหกรณ์หักค่าใช้จ่าย	 แต่จะท�าให้สหกรณ์

มีก�าไรลดลงไป	22.50	ล้านบาท	เมื่อเทียบกับปีก่อน	ดังนั้นสมาชิกท่ี

เสียดอกเบ้ียเงินกู้ในอัตราใหม่จะไม่ได้เฉล่ียคืนเท่าปีที่แล้ว

	 การด�าเนินการของสหกรณ์	 เมื่อ	 31	 พฤษภาคม	 2563	

สหกรณ์ยังคงได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกเป็นอย่างดี	 มีสินทรัพย์	

20,254	ล้านบาท	มีเงินรับฝาก	11,417	ล้านบาท	ทุนเรือนหุ้น	3,594	

ล้านบาท	เมือ่เทยีบกบั	30	กนัยายน	2562	มสีนิทรพัย์	17,849	ล้านบาท 

เงินรับฝาก	10,022	ล้านบาท	ทุนเรือนหุ้น	3,482	ล้านบาท	ส�าหรับ

ก�าไรเม่ือวันที่	31	พฤษภาคม	2563	มีก�าไร	216	ล้านบาท	ลดลงจาก	

252	ล้านบาท	เม่ือ	31	พฤษภาคม	2562	เน่ืองจากในปีบัญชี	2562	

สหกรณ์มีก�าไรจากการขายเงินลงทุน	46	ล้านบาท	และปีบัญชี	2563	

สหกรณ์ได้ลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ให้สมาชิกตามที่กล่าวถึงข้างต้น

	 อย่างไรก็ตามในปีบัญชี	 2563	 คณะกรรมการคาดว่าจะ

สามารถท�าก�าไรได้ไม่น้อยกว่าประมาณการ	297	ล้านบาท	ตามท่ีได ้

น�าเสนอในที่ประชุมใหญ่	 แต่ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจาก

คณะกรรมการ	เจ้าหน้าทีส่หกรณ์และสมาชกิในการร่วมกนั	เพิม่รายได้ 

และลดค่าใช้จ่ายให้กับสหกรณ์

	 ต้องขอขอบคุณ	สมาชกิ	ผู้บรหิารสหกรณ์	ผู้บรหิารหน่วยงาน 

ต้นสังกัดของสมาชิกที่ได้ช่วยสนับสนุนกิจการของสหกรณ์เป็นอย่างดี 

เสมอมา	และขอให้สมาชกิทกุท่านสามารถผ่านพ้นวกิฤตการณ์	ในครัง้นี้ 

ได้อย่างปลอดภัย

ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์
ประธานกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จ�ากัด

15	มิถุนายน	2563

เริม่ออมเงนิ	ทีส่หกรณ์ให้ดอกเบีย้และเงนิปันผล 

สูงมาก

	 ตอนปี	พ.ศ.	2543	ได้สมรสกับสามี	

เราทั้งคู ่ ซ้ือบ้านและรถยนต์มีบุตรด้วยกัน	 

2	คน	ดฉินัใช้บรกิารกูเ้งินกบัสหกรณ์	เพือ่น�ามา 

ตกแต่งและต่อเติมบ้านเพื่อสร้างครอบครัว

ให้สมบูรณ์

	 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	

จ�ากัด	 ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อการออมเงินอย่าง

เดียว	 แต่เป็นสถาบันที่เป็นที่พึ่งยามสมาชิก

เดือดร้อน	 มีเงินช่วยเหลือยามเราสูญเสีย 

คนที่เราเคารพรักอย่างยิ่ง	ได้แก่	บิดา	มารดา	

ตอนเกิดภัยน�้าท่วมครั้งใหญ่	ก็ให้การเยียวยา

แก่ผู้ประสบภัย	 สถานการณ์ล่าสุด	 การแพร่

พราวแสง
ดาว

สารจากประธานกรรมการด�าเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด
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ผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ ณ 30 พฤษภาคม 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 111,702,132.44

เงินฝากประจ�า	ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ	จ�ากัด 500,000,000.00

เงินฝากประจ�า	ชสอ. 1,000,000,000.00

เงินให้สมาชิกกู้ 1,965,278,499.23

เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 9,705,221,562.00

เงินลงทุน 6,880,161,037.57

ลูกหน้ีอื่น	-	สุทธิ 6,145,661.45

ที่ดิน	อาคาร	อุปกรณ์สุทธิ 12,876,537.96

สินทรัพย์อื่น 72,722,883.59

รวมสินทรัพย์ 20,254,108,314.24

หนี้สิน จ�านวนเงิน (บาท)

เงินรับฝาก	สมาชิก 10,014,574,789.17

เงินรับฝาก	สหกรณ์อ่ืน 1,403,000,000.00

หนี้สินอื่น 3,277,859,925.07

ทุน จ�านวนเงิน (บาท)

ทุนเรือนหุ้น 3,594,329,370.00

ทุนส�ารอง 1,113,636,946.47

ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอ่ืน	ๆ 293,088,390.49

ก�าไรรอการจัดสรร 0.00

ก�าไร	(ขาดทุน)	จากการลงทุนท่ียังไม่เกิดข้ึน 341,006,071.20

ก�าไรสุทธิ 216,612,821.84

รวมหน้ีสินและทุน 20,254,108,314.24

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด
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1. เรื่อง การสรรหาตำ�แหน่ง ประธานกรรมการ และ
กรรมการดำ�เนินการ ชุดำที่ 48
	 ปีบัญชี	 2563	มีต�าแหน่งที่ครบวาระ	 จ�านวน	8	ต�าแหน่ง	 และ 
จะต้องด�าเนินการสรรหาใหม่	ดังนี้
1.	 ประธานกรรมการ			 	 	 	 1		ต�าแหน่ง
2.	 กรรมการจากกลุ่มแพทย์	ทันตแพทย์	
	 เภสัชกร	นักวิทยาศาสตร์ฯ		 	 	 5		ต�าแหน่ง
3.	 กรรมการจากกลุ่มพยาบาล			 	 	 2		ต�าแหน่ง
4.	 กรรมการจากกลุ่มลูกจ้างประจ�า	 	 1		ต�าแหน่ง

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ประเภทต่าง ๆ
ประเภทเงินกู้ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ

	เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 5.00

	เงินให้กู้สามัญ

			-	บุคคลค�้าประกัน 5.00

			-	โครงการประกันภัยผู้ค�้าประกัน 6.00

			-	เพ่ือช่วยเหลือผู้เกษียณ 5.00

	เงินกู้พิเศษ

			-	อสังหาริมทรัพย์ค�้าประกัน 4.80

			-	ทุนเรือนหุ้นค�้าประกัน 4.80

			-	เงินฝากค�้าประกัน 4.80

	เงินกู้พิเศษเพ่ือบ้านหลังแรก 4.50

 ก�าหนดวันและเวลาลงคะแนนสรรหา	 วันที่	 20	 สิงหาคม	 2563	 ตั้งแต่เวลา	 07.00	 น.	 –	 14.30	 น.	 
ณ	ลานอเนกประสงค์	ช้ัน	6	อาคารเพชรรัตน์	คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	หรือในกรณี
เกิดเหตุสุดวิสัย	ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการสรรหาฯ
 ประกาศผลการสรรหา	วันท่ี	20	สิงหาคม	2563	หลังการนับคะแนนเสร็จส้ิน	

2. เรื่อง การจัดำงานกตำเวทิตำาจิตำ ประจ�ปีบัญชี 2563
	 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	 จ�ากัด	 ได้ด�าเนินการมาครบปีท่ี	 45	 ในวันท่ี	 7	 สิงหาคม	 2563	 ซึ่งการ
ด�าเนินกิจการของสหกรณ์ฯ	แม้จะมีผลกระทบจากภาวการณ์ปัจจุบันท่ีส�าคัญยิ่ง	คือ	การระบาดของโรคไวรัส	Covid-19	 
ท�าให้รัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินต่าง	ๆ 	เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักในการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับ	Social	Distancing 
สหกรณ์ฯ	 ได้ติดตามข่าวจากรัฐบาลในเรื่องภาวะฉุกเฉินอย่างใกล้ชิด	 และเมื่อรัฐบาลได้ประกาศปลดล็อคเป็นระยะ 
สหกรณ์ฯ	 จึงได้ด�าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง	 ในการจัดกิจกรรมศึกษาอบรมและการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก 
ให้แก่สมาชิก	นั่นก็คือ	การจัดงานกตเวทิตาจิตให้แก่ผู้เกษียณอายุในปีบัญชี	2563
	 จากการประชุมของคณะกรรมการศึกษาอบรมและการประชาสัมพันธ์	ได้พิจารณาแล้วจึงก�าหนดวันจัดงาน
กตเวทิตาจิตขึ้น	ในวันท่ี	5	-	6	กันยายน	2563	ณ	สวนนงนุช	จังหวัดชลบุรี	ที่ประชุมคณะกรรมการด�าเนินการ	ชุดท่ี	47	
ครั้งที่	15/2563	เมื่อวันท่ี	27	มิถุนายน	2563	เห็นชอบให้ด�าเนินการจัดกิจกรรม	ตามวัน	ดังกล่าว

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด
สหกรณ์คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
อันดับความน่าเชื่อถือองค์กร “BBB+/Stable”
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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 จ�กัดำ   
เบอร์โทรศัพท์ 02-2418111 กดำ 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


