
จดหมายข่าว

ปีที่ 12 ฉบับที่ 73 ประจำาเดือน กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2556
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัด

งานวันสหกรณ์แห่งชาต ิ
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 
ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

สัมมนาสมาชิกครั้งที่ 1/2556

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 
นายแพทย์พจน์ ธีรคุปต์ (ประธานกรรมการ) และ 
คุณดุษฎี ดวงมณี (กรรมการและเลขานุการ) 
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีวันสถาปนาสหกรณ์ออมทรัพย์
ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำากัด 
ณ ห้องประชุม สอ.ศธ.ชั้น 3

ได้รับรางวัลจากการอบรมให้ความรู้ ใน ก.ท.ม. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2556 จำานวน 2 ราย 
โดยสมาชิกเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม รายละ 6,000 บาท
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ทะเบียนจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อสงเคระห์กรณีสมาชิกถึงแก่กรรม วันที่ 15 ม.ค. ถึง  15 มี.ค. 2556 
จำานวนเงินค่าสงเคราะห์ศพ

ที่		 วัน	เดือน	ปี	 	 ชื่อ	-	สกุล	 เลขที่สมาชิก	 วันถึงแก่กรรม

1		 18/01/2556	 						นายวิชัย		เวชยา	 10466	 	 29/12/2555	 	

	 	

ลำาดับ ประเภทเงินฝาก อัตราดอกเบี้ย
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)	 	4.35

เงินกู้ระยะปานกลาง		 (36	เดือน)	 	4.70

เงินกู้ระยะยาว		 (120	เดือน)	 	4.95

สารจากประธาน

นายแพทย์พจน์ ธีรคุปต์นายแพทย์พจน์ ธีรคุปต์
ประธานกรรมการ

3. สมาชิกที่ได้รับรางวัลเดินทางไปอบรมทัศนศึกษาต่างประเทศจ่ายเงินบางส่วน จำานวน 2 คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำาดับ ชื่อ-สกุล สังกัด เลขทะเบียนสมาชิก

1 นางวันเพ็ญ		ลลิตวงศ์อุดม ข.รพต 004821

2 นางสาวสุกัญญา		ปโรสิยานนท์ ข.รพต 005474

สวัสดีครับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จำากัด	ทุก	ๆ	ท่าน	ขณะนี้ทางสหกรณ์มีโครงการ	ดังนี้

1.  การช่วยเหลือสมาชิกที่ต้องรับภาระชำาระหนี้แทนผู้กู้ในฐานะผู้คำ้าประกัน
	 -	 ทางสหกรณ์ลงทุนทำาเสื้อให้สำาหรับสมาชิกผู้รับภาระหนี้ในฐานะผู้คำ้าประกันนำาไปจำาหน่ายและให้กำาไรแก่
สมาชิกที่รับภาระหนี้ฯ	โดยหวังว่าสมาชิกดังกล่าวจะมีรายได้เพิ่มขึ้นและทำาให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
	 -		 ทางสหกรณ์ลดดอกเบี้ยสำาหรับหนี้เงินกู้ที่สมาชิกรับภาระ	ในอัตราที่ลดลงร้อยละ	1.50	ของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
สามัญที่สหกรณ์ประกาศใช้	(จากอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	6.50	เป็นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ	5.00)	เป็นเวลา	1	ปี	ซึ่งจะคิด
ดอกเบี้ยเป็นจำานวนวันตามต้นเงินที่เหลือ

2.  การสัมมนาสมาชิก
	 -	 ทางสหกรณ์ฯ	จัดสัมมนาในประเทศ	ณ	อ่าวคุ้งกระเบน	จ.จันทบุรี	(ฟรี)	ในระหว่างวันเสาร์ที่	27	เมษายน	ถึงวัน
อาทิตย์ที่	28	เมษายน	2556	ซึ่งจะต้องเป็นสมาชิกสามัญ	และไม่เคยใช้สิทธิ์สัมมนาต่างจังหวัด	/	ต่างประเทศ	หรือเคย
ใช้สิทธิ์สัมมนาสมาชิกมาแล้วเกินกว่า	5	ปี
	 -	 จัดอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาต่างประเทศ	ณ	ประเทศเวียดนาม	(เหนือ)	สมาชิกจ่ายเงินบางส่วน	ในระหว่าง
วันเสาร์ที่	20	กรกฎาคม	ถึงวันอังคารที่	23	กรกฎาคม	2556

“การออมเงินท�าให้มั่นคง ไม่ใช่ มั่งคั่ง ครับ”
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108 ปัญหา108 ปัญหา108 ปัญหา
108 ปัญหา

นายเผด็จ  เฉลิมพักตร์นายเผด็จ  เฉลิมพักตร์

ผู้จัดการ

สวัสดีครับ	 เรามาพบกันอีกครั้ง	ปัญหาของสหกรณ์ใน

ขณะน้ีก็คือการให้บริการสมาชิกในด้านสินเชื่อ	ที่จริงปัญหานี้มัน

มีมาตลอดและก็มีอยู่ประจำา	 เพราะสมาชิกบางคนสหกรณ์ให้กู้

เท่าใดก็ไม่พอ	 เพราะไม่มีวินัยในการใช้เงิน	 เอาเงินไปใช้ในทางที่

ไม่ก่อประโยชน์	 	สมาชิกเหล่านี้สหกรณ์คงจะต้องตัดใจปล่อยไป

ตามยถากรรม	 	แต่กับสมาชิกที่รู ้จักประหยัด	และมีความจำาเป็น 

ทีจ่ะต้องใช้เงนิเพิม่นีซ่	ิสหกรณ์ควรจะช่วยเหลอืเพราะมเิช่นนัน้ก็ต้อง 

ไปกู้นายทุนภายนอกทำาให้ต้องเสียดอกเบี้ยสูง	 เพราะไม่สามารถ 

กู้จากสหกรณ์ได้

สหกรณ์ตระหนักถึงความเดือดร้อนของสมาชิกกลุ ่มนี้	 

และได้พยายามที่จะหาทางช่วยเหลือ	 แต่สหกรณ์ก็ต้องคำานึง 

ถงึความเสี่ยงของสหกรณ์เพื่อไม่ให้เกิดหนี้สูญ	เพราะสหกรณ์เป็น

ของสมาชิกทุกคนไม่ใช่ของคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใด	โครงการช่วยเหลือ

ที่สหกรณ์ได้ดำาเนินการอยู่ในขณะนี้คือ	 โครงการกู้สามัญประกัน

ภัยผู้คำ้าประกันซึ่งผลการดำาเนินงานทำาให้สมาชิกสามารถกู้เงินใน

วงเงินที่สูงขึ้น	เมื่อผู้กู้ตายหรือหนีหนี้	บริษัทผู้รับประกันก็จะจ่ายหนี้

ให้แทน	นับว่าสามารถช่วยเหลือสมาชิกที่เดือดร้อนได้ในระดับหนึ่ง	

แต่ปรากฏว่าในขณะน้ีมีสมาชิกบางกลุ่มถือโอกาส	 เมื่อรู้ว่าตนจะ

ถูกไล่ออกจากงานก็มากู้เงินตามโครงการนี้	 เมื่อกู้แล้วก็ไม่ชำาระหนี้	

บริษัทต้องชำาระหนี้แทน	ตามข้อตกลง	แต่เมื่อบริษัทต้องรับภาระ

มาก	ๆ	เขาก็คงจะต้องขึ้นเบี้ยประกัน	หรือมิเช่นนั้นก็ต้องขอยกเลิก	

ถ้าเป็นเช่นนี้สมาชิกที่ดีก็คงต้องเดือดร้อน		สหกรณ์ก็คงต้องกลับไป

ใช้สมาชิกคำ้าประกันจำานวนหลายคนเช่นเดิม	ซึ่งก็จะทำาให้สมาชิกกู้

เงินได้ยากขึ้น

ดังนั้นจึงขอร้องให้สมาชิกช่วยตรวจสอบกันเอง	 โดย

เฉพาะคนที่จะคำ้าประกัน	อย่าคิดว่าตนเองจะไม่ต้องรับผิดชอบ	

เพราะกรณีเช่นนี้	บริษัทเขาจะต้องตรวจสอบหรือสอบสวนก่อนว่า

สมาชิกหรือผู้คำ้าทราบมาก่อนหรือไม่ว่า

ผู ้กู ้จะถูกให้ออกหรือจะลาออกจากงาน	ถ้าบริษัทเขา

สามารถพิสูจน์ได้ว่า	ทราบมาก่อน	ก็จะเข้าลักษณะการฉ้อโกง	 	ผู้

กู้และผู้คำ้าประกันก็ต้องรับผิดชอบในเงินที่กู้ไปและอาจจะโดนคดี

อาญาไปด้วย	จึงขอให้สมาชิกช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับสหกรณ์

ช่วยแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้สหกรณ์ทราบด้วย	 	ทั้งนี้ก็เพื่อประโยชน์

ของพวกท่านเอง

นอกจากช่วยเหลือตามโครงการประกันภัยฯ	แล้ว	ขณะนี้ 

สหกรณ์ยังได้มีการช่วยเหลือผู้คำ้าประกันที่ต้องชำาระหนี้แทนผู้กู	้ 

โดยลดดอกเบี้ยให้ตำ่ากว่าปกติ	ร้อยละ	1.50	(อ่านรายละเอียดใน 

ประกาศของสหกรณ์ที่ 	 12/2556	 เรื่องการช่วยเหลือสมาชิก 

ที่ต้องรับภาระชำาระหนี้แทนผู ้กู ้ในฐานผู ้คำ้าประกัน)	และยังได  ้

ผ่อนคลายให้สมาชิกที่กู้พิเศษไปแล้วให้สามารถกู้สามัญประกันภัยฯ	 

ได้	แต่จะต้องมีเงินได้รายเดือนให้หัก	และเม่ือหักแล้วจะต้องมีเงิน

เหลือร้อยละ	20	

ผมคิดว่ามาตรการต่าง	ๆ	ที่สหกรณ์ออกมาก็เพ่ือเป็นการ

ช่วยเหลือสมาชิกที่ เดือดร้อน	 สมาชิกที่ฝากเงินหรือลงทุนใน

สหกรณ์ก็คงจะไม่ว่ากัน	 เพราะสหกรณ์นั้นเป็นองค์กรที่ต้ังขึ้นเพ่ือ

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	แต่ก็พยายามบริหารความเส่ียงให้มีน้อย

ที่สุด	

อย่างไรก็ตามผมใคร่ขอเตือนผู้กู้อีกครั้งหนึ่ง	โดยเอาพระ

ราชดำารัสของพระเจ้าหลุยส์ที่	14	แห่งฝรั่งเศส

ที่กล่าวให้สติข้าราชการบริวารของพระองค์ซึ่งขณะนั้นมี

การใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยมีหนี้สินรุงรังว่า	“สินเช่ือนั้นเป็นเพียงการ

ประทังชีวิตผู้กู้ไว้		เหมือนดังเชือกของเพชฌฆาต	ประทังผู้ถูกแขวน

คอไว้”	(Credit	Supports	the	borrower	as	the	Hangman’	rope	

support	the	hanged)			ซึ่งหมายถึงว่า	ตราบใดที่ยังมีหนี้สินอยู่	ก็

ยังไม่พ้นอันตรายจากความตายนั่นเอง	

ดังนั้นจึงขอให้สมาชิกทุกคนพยายามใช้ชีวิตอย่างพอ

เพียง	มีวินัยในการใช้เงิน	 เพื่อจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในสภาพเหมือน

กับนักโทษที่กำาลังถูกแขวนคออยู่
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ในปีนี้คณะกรรมการศึกษาอบรมฯ เห็นว่ามีสถาน

ท่ีน่าท่องเที่ยวแถบภาคตะวันออก ซึ่งมีความสวยงามน่า

รื่นรมย์ยิ่ง ตลอดจนมีสถานที่ท่องเที่ยวให้ได้ศึกษาธรรมชาติ

ของทะเล และสัตว์น�้า เป็นอันว่าอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัด

จันทบุรี ซึ่งเป็นสถานที่แสดงพันธุ์สัตว์น�้าเฉลิมพระเกียรติ 

๖ รอบ พระชนมพรรษาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริของ

ในหลวงท่าน ซึ่งเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาประมง มีการ

จัดหา รวบรวม พันธุ์สัตว์น�้าทะเลที่น่าสนใจ

จากท้องถิ่น และพื้นที่ใกล้เคียงมาจัดแสดง และ

วิทยากรบรรยายความรู้ให้แก่คณะผู้เยี่ยมชม เห็นไหมคะว่า 

แค่เกริ่น ๆ ก็ท�าให้รู้สึกเหมือนทานของเปรี้ยวน�้าลายสอแล้ว

นอกจากนี้ธรรมชาติของป่าชายเลนที่มีความอุดม

สมบูรณ์ ซึ่งเป็นแหล่งของอาหารและที่เพาะพันธุ์กุ้ง หอย 

ปู ปลา อันก่อให้เกิดความเข้าใจในระบบนิเวศน์ของป่าชาย

เลน และการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

อ่าวคุ้งกระเบนเป็นหาดต่อเนื่องกับหาดเจ้าหลาว

และแหลมเสด็จ มีหาดทรายสีขาวสะอาดตา โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งบรรยากาศยามเย็น อันจะท�าให้สมาชิกของสห

กรณ์ฯ จับใจ และสุดซึ้งกับบรรยากาศเยี่ยงน้ีตราบนาน

เท่านาน

ส ่ ว นสถ านที่ พั ก ไ ด ้ เ ส า ะห าที่ พั ก ซึ่ ง ติ ด ริ ม

ชายหาดทรายที่ขาวสะอาด ซึ่งสามารถเล ่นน�้าทะเล  

ท� า กิ จ กรรมต ่ า ง  ๆ  บนช ายหาดและทะ เล  เ ช ่ น  

บานาน ่าโบ ้ต พายเรือ ตกหมึก โรงแรมแห ่งหนึ่ งที ่

หาดเจ้าหลาวอันเป็นสถานที่ ที่คณะของเราได้เสาะหา 

ให ้แก ่สมาชิกได ้ เข ้าพักผ ่อนและสนุกสุขสันต ์ พร ้อม 

เชิญชวนรับประทานอาหารทะเลอันแสนอร่อย อาหาร 

พื้นเมืองของจังหวัดจันทบุรี

สมาชิกสหกรณ์ของเราจะได้สนุกสนานอยู ่ร่วม

กันอย่างมีความสุข ในวันที่ 27 – 28 เมษายน 2556 จะ

มีการพักผ่อนตามอัธยาศัย และร่วมกันเสวนาตอบปัญหา 

ซักถามข้อสงสัย จากท่านประธาน และคณะกรรมการ 

ชุดต่าง ๆ 

JJโปรดอย่าพลาด แล้วจะเสียใจJJ

เมษาพาเพลิน อ่าวคุ้งกระเบน
จันทบุรีกับสหกรณ์ฯ

รัสวดี  บุษยะจารุ
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ดาวดาว (พราวแสง) สหกรณ์ โดย ไสว พึ่งกัน

ดาวพราวแสงฉบับนี้  ด าวพราวแสงฉบับนี้  ขอชื่ นชม	 
คุณชัยวัฒน ์ 	 บัวฟ ัก	 (พนอ)	 เลขทะเบียนสมาชิก	

002871	 ผู ้ซึ่งมากด้วยความเพียรพยายามในการ

ทำางานเสริมรายได ้ 	 เพื่อสร ้างความมั่นคงให ้กับ 

ครอบครัว	 และใช้บริการเงินกู ้ของสหกรณ์	 ในการ 

สร้างฐานะ	

คุณชัยวัฒน์ บัวฟ ักคุณชัยวัฒน์ บัวฟ ัก 	 เริ่มปฏิบัติงาน 

ท่ีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	ในตำาแหน่งลูกจ้าง

ชั่วคราว	ตั้งแต่	พ.ศ.	2528	ปฏิบัติงานได้ปีเศษก็ได้รับบรรจุเป็นลูกจ้างประจำา	ได้รับเงินเดือน	1,250	บาท	

และสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จำากัด	จากอุปนิสัยส่วนตัวเป็นคนรักเสียงดนตรี	และ

ในฐานะหัวหน้าครอบครัวมีความจำาเป็นต้องสร้างรากฐานที่มั่นคง	 เพื่อการดำารงชีพในอนาคต	จึงได้นำาเงิน

เก็บไปซื้ออิเล็คโทนพร้อมเครื่องเสียง	แสดงดนตรีเป็นรายได้เสริม	ต่อมาวงดนตรีได้รับความช่ืนชอบจาก 

ผู้ชม	มีคนว่าจ้างมากข้ึน	คุณชัยวัฒน์	คิดขยับขยายวงดนตรีให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น	จากความคิดนี้เอง	

ทำาให้คุณชัยวัฒน์ต้องหาแหล่งทุน	และต้องเป็นแหล่งทุนที่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่น....

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	จำากัด...	 เป็นแหล่งทุนที่คุณชัยวัฒน์	 ใช้บริการเงินกู้	และนำาเงิน

ที่กู้ไปขยายกิจการวงดนตรี	 โดยใช้ชื่อว่า “P.N มิวสิค”“P.N มิวสิค” จากอดีตจนถึงปัจจุบัน	วงดนตรีของคุณชัยวัฒน์
ขยายกิจการมากขึ้น	สร้างรายได้ให้ครอบครัว	อยู่ดีมีสุข	มีความมั่นคงทางการเงิน

....คุณบุษยาภรณ์	บัวฟัก	บุตรสาว	ผู้ซึ่งได้รับพรสวรรค์จากคุณพ่อ	ปัจจุบันศึกษาคณะศิลปะนาฎ

ดุริยางค์	หวังจะได้นำาความรู้ที่ได้รับ	ต่อยอดกิจการของครอบครัว	 ได้กล่าวถึงคุณชัยวัฒน์	บัวฟัก	ว่า....	 

“ฉันมีความภาคภูมิใจในตัวคุณพ่อมาก เพราะท่านเป็นหัวหน้าครอบครัวท่ีดี “ฉันมีความภาคภูมิใจในตัวคุณพ่อมาก เพราะท่านเป็นหัวหน้าครอบครัวท่ีดี   
มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มุ ่งมั่นสร้างอนาคตท่ีดีให้กับลูก ๆ ทำาให้ครอบครัวมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ มุ ่งมั่นสร้างอนาคตท่ีดีให้กับลูก ๆ ทำาให้ครอบครัว  
มีความสุข ตลอดจนมีความเอื้ออาทรต่อคนรอบข้าง ดิฉันรักคุณพ่อมากค่ะ” มีความสุข ตลอดจนมีความเอื้ออาทรต่อคนรอบข้าง ดิฉันรักคุณพ่อมากค่ะ” 

เพื่อมอบรางวัลชีวิต ให้กับดาวพราวแสงฉบับนี้ สมาชิกท่านใดสนใจเพื่อมอบรางวัลชีวิต ให้กับดาวพราวแสงฉบับนี้ สมาชิกท่านใดสนใจ  
วงดนตรี คุณชัยวัฒน์ สามารถติดต่อได้ที่ 081 - 361 2929 ค่ะวงดนตรี คุณชัยวัฒน์ สามารถติดต่อได้ที่ 081 - 361 2929 ค่ะ
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สหกรณ์มีทุนดำาเนินการสหกรณ์มีทุนดำาเนินการ  8,766,627,853.90     บาท

แหล่งที่มาของทุนแหล่งที่มาของทุน

ทุนเรือนหุ้น 	2,331,352,860.00	 บาท

ทุนสำารอง 	399,617,341.34	 บาท

ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่นๆ 	111,734,521.50	 บาท

เงินรับฝากจากสมาชิก 	3,403,383,344.37	 บาท

เงินกู้ยืม 	2,332,000,000.00	 บาท

หนี้สินอื่น 	53,693,049.52	 บาท

กำาไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น 	28,156,176.00	 	บาท	

กำาไรสะสม 	106,690,561.17	 บาท

แหล่งที่ใช้ไปของทุนแหล่งที่ใช้ไปของทุน

เงินให้สมาชิกกู้ 	1,417,098,223.13	 บาท

เงินฝากสหกรณ์อื่น 	6,100,000.00	 บาท

เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ 	3,902,241,942.00	 บาท

ตั๋วสัญญาใช้เงิน 	704,000,000.00	 บาท

เงินลงทุนในตราสาร 	2,611,890,196.93	 บาท

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 	63,439,955.58	 บาท

สินทรัพย์อื่น 	61,857,536.86	 บาท

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556

ที่ประชุมคณะกรรมการดำาเนินการ ชุดที่ 40 ได้มอบ
เงินสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิก กรณีประสบสาธารณภัย 
(อัคคีภัย) ให้กับ นางสาววิมลรัตน์ หลงศรี เลขทะเบียน
สมาชิก 009430 สังกัด รพก. เป็นจำานวนเงิน 3,000.00 บาท 
(สามพันบาทถ้วน)

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.นครหลวงไทย	-	บางกระบือ 139-2-20287-6

10 ธ.ธนชาต	-	บางลำาพู 072-2-01177-7
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ส วัสดีค ่ะชาวสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล	

จำากัด	ทุกท่าน	ถึงวาระที่คณะกรรมการเงินกู้ได้

มาเอื้อนเอ่ยพูดคุยกันตามประสาคนคุ้นเคย	โดยเฉพาะ

ในเรื่องของเงิน	เงิน	เงิน	อันเป็นที่มาของการกู้ยืมเงิน	 ซ่ึง

เป็นงานใหญ่และสำาคัญเป็นอย่างยิ่งของสหกรณ์ฯ	และ

เหล่าสมาชิกไม่ว่าจะเป็นการกู้เงินกู้สามัญ	กู้พิเศษ	 กู้

เพื่อเหตุฉุกเฉิน	ตอนน้ีมีเงินกู้สามัญแก่สมาชิกโครงการ

ประกันภัยผู้คำ้าประกัน	อันเป็นการสนับสนุนช่วยเหลือผู้

คำ้าประกันที่ต้องรับผิดชอบชำาระหนี้แทนผู้กู้	 รวมทั้งเพื่อ

ช่วยเหลือครอบครัวของสมาชิกผู้กู้ท่ีถึงแก่กรรม	ไม่ต้อง

ให้เดือดร้อนเมื่อสมาชิกผู้กู้ถึงแก่กรรม	หรือไม่สามารถ

ชำาระหนี้และถูกให้ออกจากสหกรณ์	 ซึ่งตั้งแต่เริ่มมี

โครงการประกันภัยผู้คำ้าประกัน	 เมื่อวันที่	 28	มิถุนายน	

2554	เป็นต้นมามีผู้ที่เข้าโครงการทั้งหมด	163	ราย	หนี

หน้ีเป็นจำานวนถึง	 10	 ราย	สมาชิกถึงแก่กรรม	2	 ราย	

แม้ว่าบริษัทประกันภัยจะชดใช้หนี้ให้แต่ผู้คำ้าประกันก็ยัง

ต้องเครียดกับปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาจากการไม่มีวินัย

ทางการเงิน	นั่นก็คือเมื่อผู้กู้หนี	และไม่ได้ส่งชำาระหนี้ตาม

เวลาถึง	3	 เดือน	ก็จะต้องถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิก	

ในเวลาเดียวกัน	ยังมีดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการขาดส่ง

ชำาระหนี้เป็นเวลาติดต่อกัน	จนกว่าทางบริษัทประกันจะ

นำาเรื่องเข้าพิจารณาก็เพิ่มขึ้นเป็นลำาดับ

แล้วใครกันล่ะค่ะที่จะต้องจ่ายเงินค่าดอกเบี้ย

ที่เกิดขึ้นระหว่างรอการดำาเนินการ	ปัจจุบันผู้กู้และผู้คำ้า

ประกันสหกรณ์ต้องรับผิดชอบเงินในส่วนนี้	ดังนั้นก็อยาก

ให้สมาชิกช่วยกันดูแลกันเอง	ถ้าเห็นว่าคนไหนท่าไม่ดี	มี

แนวโน้มที่จะถูกไล่ออกก็อย่าไปคำ้าประกันให้เขา	 เพราะ

สารจากคณะกรรมการเงินกู้ารจากคณะกรรมการเงินกู้

ถ้าบริษัทประกันสืบทราบได้ว่าผู้กู้และผู้คำ้าประกันเป็นใจกัน	 

บริษัทก็จะไม่ยอมจ่ายแถมอาจจะฟ้องร ้องว ่าร ่วมกัน 

ฉ้อโกงด้วย

ปัญหาการหนีหนี้ของผู้กู้	ทั้งที่ต้องมีผู้คำ้าประกัน	2	

–	3	คน	หรือโครงการสามัญประกันภัย	เป็นปัญหาที่หนักอก	

หนักใจ	ของผู ้คำ้าประกัน	กรรมการดำาเนินการ	และฝ่าย

จัดการที่ต้องบริหารจัดการเรื่องของการชำาระหนี้	ให้เสร็จสิ้น 

เป็นราย	ๆ	ไป	จากที่กล่าวมานี้เกิดจากการไม่มีวินัย	และ 

ความรับผิดชอบทางการเงินในการที่จะสร้างหนี้สินให้กับ

ตนเอง	 เราจะต้องมีเครดิตที่ดี	 เพื่อเป็นที่ไว้วางใจ	และเปิด

ทางสะดวกให้กับผู ้กู ้ยืมเงิน	หวังว่าจะเป็นข้อคิดสำาหรับ

สมาชิกทุกท่านนะคะ



กรุณาส่ง

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำากัดสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล 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

ถึง...สมาชิกทุกท่านถึง...สมาชิกทุกท่าน

มติคณะกรรมการศึกษาอบรม		 ชุดที่40	ครั้งที่	1/56	 เมื่อวันจันทร์ที่	2	พฤศจิกายน	2555	 

เห็นชอบให้สมาชิกมีส่วนร่วมโดยการเขียนบทความต่างๆพร้อมทั้งกำาหนดรางวัลไม่เกิน	 	500	บาท	 

ต่อ	1	บทความ	(เนื้อหา	1	หน้า		กระดาษ	A4	)	

	 นายเผด็จ		เฉลิมพักตร์

	 	 						ผู้จัดการ

แจ้งเพื่อทราบ
จดหมายข่าวฉบับที่ 72 นายมานิต เบ้าทอง เลขทะเบียนสมาชิก เดิมสังกัด ล.รพก ขอแก้ไขเป็น สังกัด ล.รพจ  


