
จดหมายข่าว

ปีที่ 12 ฉบับที่ 74 ประจำาเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด จัดสัมมนาทัศนศึกษาภายในประเทศ ณ อ่าวคุ้งกระเบน จ. จันทบุรี ระหว่างวันที่ 27 - 28  

เมษายน 2556 มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ที่สมาชิกมีส่วนร่วม อาทิเช่น เดินตามรอยเท้าพ่อ (โครงการพระราชดำาริ) ศึกษา 

ป่าชายเลน การให้อาหารปลาฉลามที่กระชังเลี้ยงปลาสาธิตของกรมประมง การปล่อยปูกลับคืนสู่ธรรมชาติ และการแสดงของ

ปลาโลมาแสนรู้ ณ โอ เอ ซีส ซี เวิล์ด 
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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

สารจากประธาน

นายแพทย์พจน์  ธีรคุปต์
ประธานกรรมการ

สวัสดีครับท่านสมาชิก
วันเวลาหมุนเวียนผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับ	จากปีใหม่ฝรั่ง	ต่อด้วยปีใหม่จีน	ตามด้วย 

ปีใหม่ไทย	ขณะนี้วันอาสาฬหบูชา	กับวันเข้าพรรษากำาลังจะมาถึง	ทางสหกรณ์ออมทรัพย  ์

วชริพยาบาล	จำากดั	มกีจิกรรมให้สมาชกิเข้าร่วมคอื	ไปทศันศกึษา	ณ	สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม	 

(ฮานอย	/ฮาลองเบย์)	ในวันที่	20	–	23	กรกฎาคม	2556	เป็นเวลา	3	คืน	4	วัน	โดยสายการบิน	 

กาต้าร ์ 	 แอร ์เวย์	 (QR)	 ขอเชิญสมาชิกทุก	 ๆ	 ท่านครับ	 จากนั้นก็เป ็นกิจกรรมมุทิตาจิต 

สมาชกิทีเ่กษยีณอายุราชการ	ซ่ึงจะจัดในวันที	่7	-	8	กันยายน	2556	ปีนียั้งคงจัดทีส่วนนงนชุนะครบั	 

ถึงสถานที่จะซำ้า	แต่สมาชิกที่เกษียณอายุราชการไม่ซำ้าแน่นอน

ไม่ว่าค่าเงินบาทจะแข็งตัวหรืออ่อนตัว	ผมก็ขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านออมเงินไว้กับ

สหกรณ์	สหกรณ์มีโครงการฝากเงินต่าง	ๆ	ที่ให้สมาชิกเลือกออม	ขอให้จำาสั้น	ๆ	ดังนี้

1.		“ยั่งยืน”	 	 	 									4	เดือน				3.30	/	ปี

2.		“เพื่อฉลอง”										 	 							12	เดือน				3.50	/	ปี

3.		“มั่นคง”																		 	 							24	เดือน				3.50	/	ปี

4.		“เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต”	(หักเงิน	ณ	ที่จ่าย	ขั้นตำ่าตั้งแต่	300.00	-	50,000.00	บาท	

ถอนได้ไม่เกิน	ปีละ	3	ครั้ง)	อัตราดอกเบี้ย	3.30	/	ปี																					

“ออมเงินกับสหกรณ์วันนี้ มั่นคงในวันหน้าแน่นอน”

ทะเบียนจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อสงเคระห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม 
วันที่  16 มี.ค. 2556 ถึง 27 พ.ค. 2556

ที่ ว/ด/ป ชื่อ	-	สกุล เลขที่สมาชิก วันถึงแก่กรรม

1 26/3/2556 นายสุทิน		พ่วงทรัพย์ 2805 21/3/2556

2 2/5/2556 นายวิทยา		จวงครุฑ 3453 19/4/2556

3 7/5/2556 นายศราวุธ		เท่าเทียม 9773 11/11/2555

4 16/5/2556 นายสมเดช		ด้วงมั่ง 7519 8/5/2556
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108 ปัญหา108 ปัญหา108 ปัญหา
108 ปัญหา

นายเผด็จ  เฉลิมพักตร์

ผู้จัดการ

มีคนกล่าวว่า	“เวลาผ่านไป	เหมอืนตดิปีกบนิ”	ผมเองคิดว่าเป็น 

คำาพูดท่ีค่อนข้างถูกต้อง	แต่ก็คงไม่เสมอไป	 เพราะคงมีหลายคนที่ไม่ 

เหน็ด้วย	บางคนทีต่กอยู่ในความทุกข์	ย่อมมคีวามรูสึ้กว่า	เวลาช่างเดินช้า

เสยีเหลอืเกนิ

ครับ	!	สรุปว่า	ใครจะคดิว่าช้าหรอืเรว็ก็ขึน้อยู่สภาวะของแต่ละ

คน	สำาหรบัผมแล้ว	มคีวามรูสึ้กว่า	มนัช่างรวดเรว็	เพิง่จะมกีารประชมุใหญ่

สามญัประจำาปีไปเมือ่เรว็	ๆ	น้ีเอง	เผลอแป๊บเดยีวปาเข้าไป	6	เดือน	อกีไม่

เท่าไรกจ็ะมกีารประชุมใหญ่จดัสรรเงนิปันผล	เงนิเฉล่ียคนือกีแล้ว

ก็เลยขอถือโอกาสชี้แจงถึงผลประกอบการของสหกรณ์

สำาหรบัปีนีใ้ห้สมาชกิทกุท่านทราบว่า	ผลประกอบการ	6	เดือน	ทีผ่่านมา	 

เป็นที่น ่าพอใจ	 เชื่อว ่าสหกรณ์คงจะสามารถจ่ายเงินปันผล	และ 

เงนิเฉลีย่คนืให้กบัสมาชกิได้ไม่ตำา่กว่าปีทีแ่ล้ว	การดำาเนนิงานของสหกรณ์

นบัว่าเจรญิก้าวหน้ามาเป็นลำาดบั	โดยเฉพาะในช่วง	4	ปีท่ีผ่านมา	สหกรณ์

มีผลประกอบการที่เจริญก้าวหน้าในลักษณะก้าวกระโดด	กล่าวคือจาก

ทนุดำาเนนิการ	4,766	ล้านบาท	เมือ่ปี	2551	มาเป็น	8,455	ล้านบาท	ในปี	

2555	กำาไรสงูขึน้จาก	143	ล้านบาท	เป็น	194	ล้านบาท

ถ้าถามผมว่าพอใจหรอืไม่ท่ีเห็นสหกรณ์มผีลประกอบการทีด่	ีก็

ขอตอบด้วยความจริงใจว่า	ส่วนหน่ึงย่อมมีความพอใจ	เพราะถือว่าเป็น 

ผลงานส่วนหนึ่ง	แต่ก็คงไม่มากนัก	เนื่องจากยังคงมีสมาชิกอีกบางส่วน

แม้จะไม่มากนักที่ยังเดือดร้อนต้องดิ้นรนกู้ยืมเงินจากภายนอก	แม้ว่า

ปัจจุบันสหกรณ์จะมีโครงการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกเหล่านี้	 เช่น	โครงการ 

พกัชำาระหน้ี	ซึง่ในความเหน็ของผมแล้ว	คดิว่าโครงการดงักล่าวเป็นเพยีง 

ช่วยทุเลาความเดือดร ้อนได้เพียงระยะเวลาหนึ่งเท ่านั้น	 ซำ้าร ้าย 

อาจเป็นการซำ้าเติมให้สมาชิกมีหนี้มากขึ้น	 เพราะสมาชิกส่วนใหญ  ่

ทีข่อเข้าโครงการมกัจะถามว่า	เมือ่เข้าโครงการแล้วจะได้เงนิเพิม่อกีเท่าไร	

ซึ่งจะโทษสมาชิกก็ไม่ได้	 เพราะถ้าสหกรณ์ไม่สามารถช่วยเขาให้ปลด

หนี้ทั้งหมด	ไม่ได้ช่วยวางแผนการใช้จ่ายให้	 	 เขาก็คงจำาเป็นต้องด้ินรน

หาเงนิมาใช้จ่ายในครอบครวั	หรอืสมาชกิทีไ่ม่ดเีมือ่มช่ีองว่างก็จะหาทาง

กูเ้งนิเพิม่ไปใช้จ่ายเพือ่สนองความต้องการของตนเองต่อไป	ถ้าเป็นไปใน

ลกัษณะนี	้ไม่ช้าสมาชกิคนนัน้กค็งต้องหนหีนี	้ ต้องออกจากงาน	สมาชกิ

ทีค่ำา้ประกนักต้็องเดอืดร้อน	สหกรณ์ก็จะมคีวามเส่ียงกับหนีส้ญูมากขึน้

ดงัน้ันการทีจ่ะช่วยเหลอืสมาชกิเหล่านีใ้ห้พ้นจากหนีส้นิ	จำาเป็น

ท่ีจะต้องเร่ิมจากการคัดแยกสมาชิกโดยสหกรณ์ควรจะช่วยเหลือเฉพาะ

สมาชิกท่ีเป็นคนดี	รู้จักทำามาหากิน	โดยพิสูจน์หรือสืบให้ได้ว่าหนี้สินที่

สมาชิกคนดังกล่าวมีอยู่ทั้งหมดเกิดจากการนำาไปใช้จ่ายที่จำาเป็น	ซึ่ง

สามารถทำาได้โดยเชญิครอบครวัของสมาชกิมาพบปะ	พดูคยุ	ถงึเรือ่งหนี้

สนิทีม่อียูท่ัง้หมด		รวมทัง้ต้องพดูคุยถงึค่าใช้จ่ายและรายได้ของครอบครวั

ว่าในเดือนหนึ่ง	ๆ	ทั้งครอบครัวมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าใด	 	และมีค่าใช้

จ่ายใดบ้างที่ควรประหยัดได้	ในการช่วยเหลือสหกรณ์จะต้องให้เงินกู้แก่

สมาชกิเพือ่ใช้หนีท้ัง้หมดทีม่อียู่	เพือ่ให้มหีนีกั้บสหกรณ์ทางเดยีว	และยงั

ต้องช่วยวางแผนในการส่งชำาระหนีใ้ห้กบัสหกรณ์	โดยเม่ือชำาระหนีแ้ล้วให้

มเีงนิเหลอืใช้ในครอบครวัตามความจำาเป็น	เพือ่จะได้ไม่ต้องเดอืดร้อนไปกู้

เงนิทีอ่ืน่อกี	ซึง่ผมเชือ่ว่าถ้าสมาชกิคนนัน้เป็นคนดีไม่ฟุม่เฟือย	มวีนิยั	และ

ซื่อสัตย์ต่อตนเองแล้ว	ไม่ก่ีปีสมาชิกดังกล่าวก็จะหมดหนี้สามารถลืมตา	

อ้าปากได้	สำาหรบัสมาชกิทีส่ร้างหนีส้นิเกนิตวั	โดยมไิด้คำานงึถึงฐานะของ

ตนเองสหกรณ์คงต้องปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม	เพราะสหกรณ์มิใช่

องค์กรเพือ่การกศุลสหกรณ์นัน้ตัง้ขึน้โดยยดึมัน่ในอดุมการณ์ของการช่วย

ตนเอง	และช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั

อย่างไรก็ตามผมตระหนักดีว่าการดำาเนินการดังกล่าวนี้เป็น

เรือ่งทีย่าก	กรรมการดำาเนนิการบางท่านอาจจะหนกัใจ	เพราะคงมสีมาชิก

บางส่วนอาจจะไม่พอใจตัง้แต่เรือ่งการคดัแยกสมาชกิ	แต่ผมคดิว่าถ้าทกุ

คนทำาด้วยความบริสุทธิ์ใจ	ตรงไปตรงมาแล้ว	ก็ไม่ควรจะต้องกลัวอะไร		

คำานึงเพียงแต่ว่าถ้าสหกรณ์สามารถช่วยสมาชิกที่ดี	ที่ตกอยู่ในภาวะ 

ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว	 ซึ่งเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นให้สามารถลืมตา 

อ้าปากได้	แม้เพียงไม่กี่คนก็ย่อมจะเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ของกรรมการ 

ทกุคน	

ที่ผมเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะได้รับทราบถึงปัญหาของสมาชิก

หลายท่าน	บางท่านต้องถูกนายทุนภายนอกตามทวงหนี้	จนไม่เป็นอัน

ทำางาน	บางคนก็ถูกซ้อม	ผมจึงคิดว่าถ้าจะทำาก็ขอให้รีบทำาเถอะครับ	 

ก่อนที่สมาชิกที่ดีหลายคนจะต้องฆ่าตัวตาย	หรือต้องหนีงาน	หนีเจ้าหนี	้

ตลอดชวิีตครบั
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การสหกรณ์ในประเทศไทยมีมูลเหตุจากการติดต่อค้าขายกับ

ต่างประเทศ	ความต้องการเงินทุนในการขยายการผลิตและการ 

ครองชีพ	ด้วยการจัดหาเงินทุนให้กู้และคิดดอกเบี้ยในอัตราตำ่า	ได้เริ่มขึ้น 

ในปลายรัชการที่	 5	ซึ่งเป็นวิธีการสหกรณ์แบบหาทุนซึ่งรัฐบาลโดย

กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ	 ในปัจจุบันคือกระทรวงการคลัง	 ได้เชิญ

เซอร์เบอร์นาร์ด	ฮันเตอร์	หัวหน้าธนาคารแห่งมัดราช	ประเทศอินเดีย	

เข้ามาสำารวจลู่ทางช่วยเหลือชาวนา	และเสนอตั้ง	 “ธนาคารให้กู ้ยืม 

แห่งชาติ”	 โดยให้กู ้ ยืมแก่ราษฎร	 มีที่ดินและหลักทรัพย ์อื่นเป ็น 

หลักประกัน	 เพื่อป ้องกันมิให ้ชาวนาที่ กู ้ ยืมเงินทอดทิ้งที่นาหลบ 

หนี้สิน	และให้จัดตั้งเป็นสมาคมเรียกว่า	 “โคออเปอราทีฟ	 โซไซต้ี”	 

(Cooperative	 Society)	 โดยมีหลักการร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือ 

ซึ่งกันและกัน	ซึ่งประโยคนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอ	กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ์

ได ้ทรงบัญญัติศัพท ์เป ็นภาษาไทยว ่า	 “สมาคมสหกรณ์”	 กล ่าว 

ได้ว่าประเทศไทยเริ่มศึกษาวิธีการสหกรณ์ในปี	พ.ศ.2457	และต่อมา

ได้ดำาเนินการจัดตั้งสหกรณ์หาทุนขึ้น	ณ	ท้องท่ีอำาเภอเมือง	จังหวัด

พิษณุโลกเป็นแห่งแรก	ใช้ชื่อว่า	“สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำากัดสินใช้”	โดย

จดทะเบียนเมื่อวันที่	26	กุมภาพันธ์	2459	มีพระเจ้าวรวงศ์เธอ	กรมหมื่น

พิทยาลงกรณ์	เป็นนายทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรก	และถือว่าพระองค์

ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” 

การจัดตั้งสหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้ามาเป ็นลำาดับ	 

จนกระทั่ ง เ กิดการเปล่ียนแปลงครั้ งสำา คัญของการสหกรณ์ใน

ประเทศไทย	 คือการควบสหกรณ์หาทุนเข้าด้วยกัน	 โดยทางราชการ 

ได้ออกพระราชบัญญัติสหกรณ์	พ.ศ.2511	เปิดโอกาสให้สหกรณ์หาทุน

ขนาดเล็กควบเข้ากันเป็นขนาดใหญ่	ขยายการดำาเนินธุรกิจเป็นแบบ

เอนกประสงค์ซึ่งเป็นประโยชน์แก่สมาชิก	ในปีนี้เองสันนิบาตสหกรณ์

แห่งประเทศไทยได้ถือกำาเนิดขึ้นมา

การจัดต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาลจำากัด	 เกิดขึ้นจาก

บรรดาข้าราชการชั้นผู้น้อยและลูกจ้างประจำาของโรงพยาบาลมีราย

ได้จำากัด	 เมื่อมีความจำาเป็นเดือดร้อนขึ้นเป็นการเฉพาะหน้ากะทันหัน 

ที่จะต้องใช้เงินเป็นจำานวนมาก	มักจะหาทางออกด้วยการกู ้ยืมเงิน 

และยอมเสียดอกเบี้ยในอัตราที่สูงร้อยละ	10-20%	ต่อเดือน	ทำาให้เกิด 

ความรู้สึกที่ว่ายังขาดสถาบันการเงินของตนเอง	นายแพทย์ประเสริฐ  

นตุกลุ	ผูอ้ำานวยการวชริพยาบาล	ในขณะนัน้ร่วมด้วยข้าราชการรวม	10	คน	 

ได้ทำาหนงัสอืถงึนายทะเบยีนสหกรณ์	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	เพือ่แสดง

ความประสงค์ขอจัดต้ังสหกรณ์ออมทรัพย์มีช่ือว่า	 “สหกรณ์ออมทรัพย ์

วชิรพยาบาล จำากัด ” 	 เริ่มแรกมีสมาชิก	 152	 คน	 เงินค ่าหุ ้น	 

10,510	บาท	การดำาเนินงานสหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้า	ปัจจุบัน

ฐานะทางการเงิน	ณ	 วันที่	 30	 เมษายน	2556	มีทุนดำาเนินการทั้งสิ้น	

8,983,539,528.44	บาท		และมีสมาชิกสามัญ	7,631	ราย

เห็นได้ว่าสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาลจำากัด	มีการบริหาร

จัดการและให้บริการแก่สมาชิกต่อเนื่องเป็นอย่างดี	 โดยการสานต่อ 

พระปณิธานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ	กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ลงมาสู ่ 

คณะกรรมการดำาเนินการ	 (ผู ้บริหาร)	และฝ่ายจัดการของสหกรณ  ์

ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จำากัด

เรื่องเล่าของประวัติสหกรณ์ในประเทศไทย
จนถึงความคิดจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาลจำากัด
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ดาว (พราวแสง) สหกรณ์ โดย ไสว พึ่งกัน

“ชีวิตต้องสู้” คติประจำาชีวิตของดาวพราวแสง 
ฉบับนี้ 	 “คุณสุทิน	 จินดาวาส”	 เลขทะเบียนสมาชิก	

005084	 ตำาแหน่งลูกจ้างประจำาฝ่ายการพยาบาล	 

คณะแพทยศาสตร์ ว ชิ รพยาบาล 	 มหาวิ ทยาลั ย

กรุงเทพมหานคร	 ผู้ซึ่งใช้บริการของสหกรณ์ฯ	 เติมเต็มทางด้านการเงิน	และหลักการออมให้กับ 

ครอบครัว	

คุณสุทิน	ได้กล่าวถึงเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมาว่า...	ชีวิตของเธอลำาบาก	สามีเสียชีวิตตั้งแต่ลูก	ๆ	

ยังเล็ก	(วัย	7	ขวบ	และ	5	ขวบ)	ทิ้งให้เธอต้องรับภาระเลี้ยงดูลูก	ๆ	เพียงลำาพัง	ด้วยภาระอันหนักอึ้ง	และ

คิดอยู่เสมอว่าจะทำาอย่างไรให้ลูก	ๆ	ได้เรียนหนังสือ	จึงคิดหางานทำาที่สามารถเป็นหลักประกันให้กับ

ครอบครัวได้

“วชิรพยาบาล”	ได้ให้โอกาสเธอ	ได้เข้ามาทำางานในตำาแหน่งลูกจ้างชั่วคราว	ปฏิบัติงานที่หอพัก

พยาบาล	ซึ่งเป็นโอกาสอันดีทำาให้เธอสามารถหารายได้เสริม	 (รับจ้างอยู่เวร	และรับจ้างซักเส้ือผ้า)	อีก 

	5	ปีต่อมา	เธอได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างประจำา	ต้องการมีบ้านเป็นของตัวเอง	มีเงินเก็บอยู่บ้างเล็กน้อย...

และทำางานหนักเพิ่มมากขึ้น	แต่ก็ไม่เพียงพอ	จึงได้กู้เงินสหกรณ์ฯ	ซื้อที่ดินพร้อมบ้านหลังเล็ก	ๆ

จากอดีตสู่ปัจจุบัน...	ชีวิตของคุณสุทินเปลี่ยนไป	มีบ้านเป็นของตนเอง	ลูก	ๆ	ทั้ง	2	จบการศึกษา	

และได้ทำางานที่มั่นคง	เธอ...ได้กล่าวขอบคุณสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จำากัด	ที่ได้ช่วยเหลือเธอใน

ยามยาก	และลูก	ๆ	ทั้ง	2	ก็ได้กล่าวขอบคุณ	คุณแม่...	ที่ได้ให้สิ่งที่มีค่าสูงสุดในชีวิตนั้นคือการศึกษา	เธอ

ทั้งสอง	พร้อมที่จะดูแลคุณแม่ตลอดไป.
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สหกรณ์มีทุนดำาเนินการ  8,983,539,528.44     บาท

แหล่งที่มาของทุน

ทุนเรือนหุ้น 2,352,181,130.00 บาท

ทุนสำารอง 	399,617,341.34	 บาท

ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่นๆ 110,700,349.15 บาท

เงินรับฝากจากสมาชิก 3,535,467,029.60 บาท

เงินกู้ยืม 	2,380,500,000.00	 บาท

หนี้สินอื่น 	43,293,088.66	 บาท

กำาไร	(ขาดทุน)	จากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 	21,949,846.00	 	บาท	

กำาไรสะสม 	139,830,743.69	 บาท

แหล่งที่ใช้ไปของทุน

เงินให้สมาชิกกู้ 1,446,909,771.31 บาท

เงินฝากสหกรณ์อื่น 5,000,000.00 บาท

เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 	3,902,241,942.00	 บาท

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 	704,000,000.00	 บาท

เงินลงทุนในตราสาร 	2,681,841,266.68 บาท

สินทรัพย์อื่น 	22,332,410.45	 บาท

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2556

 สมาชิก นางปราณี ช้างทองแดง เลขทะเบียนสมาชิก 

005883 สังกัด โรงพยาบาลกลาง ประสบวาตภัย เม่ือวันที่  

27 เมษายน 2556 และสหกรณ์ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบ

ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิก กรณีประสบสาธารณภัย 

พ.ศ. 2552 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556

สวัสดิการสมาชิก สมาชิกท่ีต้องการโอนเงินให้สหกรณ์เพ่ือชำาระหน้ีหรือฝากเงิน

ให้โอนเงินเข้าบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด“

ลำาดับ 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
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เรียนท่านสมาชิกฯ

การให้การศึกษาแก่มวลสมาชิกของสหกรณ์โดยการ

อบรมและสัมมนา	และการให้ข่าวสารผ่านทางจดหมายข่าว

สหกรณ์นั้นเป็นข้อปฏิบัติท่ีสำาคัญมากข้อหน่ึงในกระบวนการ

สหกรณ์	 เพราะจะช่วยให้สมาชิกมีความรู้และเข้าใจในสหกรณ์	จะ

ได้เกิดความต้องการมีส่วนร่วมในการจรรโลงและพัฒนาสหกรณ์

ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จำากัด	ของเราให้ก้าวหน้าไปอย่าง	มั่นคง	

และยั่งยืน

ในปีงบประมาณ	2556	นี้	คณะกรรมกาดำาเนินการได้ต้ัง

เป้าให้มีการจัดการอบรมและสัมมนาสมาชิกให้ได้มากกว่าทุกปีที่

ผ่านมา	นอกเหนือไปจากการตีพิมพ์จดหมายข่าว	 	คณะกรรมการ

ศึกษาอบรมและประชาสัมพันธ์	 ได้กำาหนดให้มีการอบรมและ

สัมมนาสมาชิกถึง	4	ครั้ง	แต่ละครั้งในรูปแบบและเป้าประสงค์แตก

ต่างกัน	 	ขณะนี้ได้ผ่านปีงบประมาณมาได้ครึ่งทางแล้ว	การอบรม

และสัมมนาสมาชิกก็ได้เสร็จสิ้นไปแล้ว	2	ครั้ง	

ครั้งแรก	 	 เราจัดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร	แบบไม่
พักค้าง	 โดยตั้งเป้าให้มีสมาชิกเข้าร่วมได้มาก	ๆ	จึงไม่จำากัดสิทธิ 

ผู้สมัคร	และเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ซักถามคณะกรรมการ	และ	

ฝ่ายจัดการได้ทุกแง่มุมด้วยเวลาพอเพียง	รายการนี้สมาชิกไม่เสีย

ค่าใช้จ่ายใด	ๆ	และท่านที่โชคดียังได้รับรางวัลอีกมากมายที่จัดมา

ให้ร่วมสนุกกัน	

ครั้งที่ 2	 	 เราจัดเมื่อเดือนเมษายนเป็นแบบพักค้าง	1	
คืน	โดยเป็นการทัศนศึกษาโครงการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนตามแนว

พระราชดำาริ	ณ	จังหวัดจันทบุรี	ซึ่งสามารถรับสมาชิกที่ใช้สิทธิ์ตาม

กฎเกณฑ์ได้	80	คน	โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย	ส่วนสมาชิกที่ยังไม่มี

สิทธิ์ก็ยังสามารถเข้าร่วมได้หากยังมีที่ว่าง	แต่ต้องเสียค่าใช้จ่าย

ตามควร	ทั้งสองครั้งที่ผ่านมาได้รับการประเมินผลงานจากสมาชิก

ในระดับดี	ถึงดีมาก	ทำาให้คณะกรรมการฯ	และฝ่ายจัดการได้กำาลัง

ใจเป็นอันมาก

และเรากำาลังจะจัดการอบรมและสัมมนาสมาชิกครั้งที	่

3	ขึ้น	ณ	ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	ภาคเหนือ	โดย

สารจากประธานคณะกรรมการศึกษาอบรมและประชาสัมพันธ์

มีเป ้าประสงค์ให ้สมาชิกได ้

ร ่วมงานสัมมนาสหกรณ์ใน 

ต่างแดน	ได้ทศันศกึษาภมูทิศัน์ 

ของประเทศเพื่อนบ้านที่สำาคัญ

ในกลุ ่ มประชาคมอาเซียน	 

ชมความงดงามและระบบ 

การจัดการรักษาแหล่งมรดก

โลกทางธรรมชาติอ่าวฮาลอง	

อันลือชื่อ	 เราต้องจัดงานนี้ในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่องยาวช่วง	 

ระหว่างวันที่	 20	 -	23	กรกฎาคม	2556	 เพราะจะต้องพักค้างใน 

ต่างประเทศถึง	3	คืน	และต้องเดินทางด้วยอากาศยาน	ค่าใช้จ่าย

จึงค่อนข้างสูงเป็นธรรมดา	ดังนั้นทุกคนที่เข้าร่วมงานนี้จะต้องจ่าย

เงินสมทบ	มากหรือน้อยตามเกณฑ์ของสิทธิ์ที่มีการกำาหนดไว้แล้ว	 

เราสามารถรับสมาชิกได้จำากัดเพียง	60	คนเท่านั้น	ขณะนี้เจ้าหน้าที่ 

ฝ่ายจดัการกำาลงัดำาเนนิการรบัสมคัร	โปรดอย่าล่าช้าเพราะการเดนิทาง 

ไปต่างประเทศมีขั้นตอนการปฏิบัติต่าง	ๆ	ที่ต้องใช้เวลา

อีกไม่นานนักจากนี้ก็จะสิ้นปีงบประมาณ	2556	แล้ว	จะมี

สมาชิกของเราหลายคนที่ได้ยืนหยัดทำางานรับราชการมายาวนาน

ต่อเนื่องจนอายุครบ	60	ปี	หลายท่านได้เกษียณอายุราชการไป	 

อาจมบีางคนยงัต้องทำางานประจำาต่อไปอกีสกัระยะหนึง่	อย่างไรกต็าม 

เราจะจัดงานอบรมและสัมมนาสมาชิกกลุ่มนี้โดยเฉพาะเพื่อเป็น

เกียรติแก่ท่าน	โดยท่านสามารถมีบุคคลในครอบครัวเป็นผู้ติดตาม

ได้อีกหนึ่งคนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด	ๆ	แต่หากสมาชิกรายใด

ที่ผู้ติดตามมิได้เป็นบุคคลในครอบครัว	ท่านต้องแจ้งคณะกรรมการ

ให้รับทราบและอนุญาตเสียก่อน	ในงานนี้จะมีพิธีเชิดชูเกียรติของ

ท่านในฐานะที่เป็นสมาชิกและรับใช้ราชการมาเป็นเวลายาวนาน	

และยังมีการมอบทุนนำ้าใจอันเป็นสวัสดิการที่สหกรณ์ฯ	จัดให้ท่าน

ในโอกาสสำาคัญของชีวิต	งานนี้เราจะจัดขึ้น	ณ	สวนนงนุช	พัทยา	ใน

วันที่	7	-	8	กันยายน	2556	โปรดอย่าลืมใช้สิทธิ์!		

ผมหวังว ่าผลงานและแผนงานของคณะกรรมการฯ	 

คงทำาให้ท่านสมาชิกทั้งหลายได้เห็นความสำาคัญและประโยชน ์

ของการได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	 จำากัด	 

ของเรามากขึ้น



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

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับรางวัลตอบคำาถามชิงรางวัล	ประจำาเดือนธันวาคม	2555	–	มกราคม	2556

ลำาดับ เลขทะเบียนสมาชิก ชื่อ – สกุล หน่วยงาน

1 000588 นางวรรณี			โพธิ์เทศ ข.	คณะแพทย์ศาสตร์ฯ

2 010118 นางสาวคริตสา		โพธิ์เทศ ข.รพจ.

3 001281 นางสุกัญญา		เพ็งพันธ์ พม.


