
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน มกราคม พ.ศ. 2560

	 ในศุภวาระดิถีข้ึนปีใหม่	 (2560)	 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักด์ิสิทธิ์ทั้งหลาย	 
จงดลบันดาลให้สมาชิกและครอบครัว	 ประสบแต่ความสุขด้วยจตุรพิธพรชัยสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอัน
ปรารถนาทุกประการ	 และขอต้อนรับเข้าสู ่ข่าวสารสหกรณ์ ฉบับที่ 2 ซึ่งมีข่าวดี ๆ เกิดขึ้นมากมาย  
เพื่อต้อนรับปีใหม่ และเผยแพร่ให้สมาชิกรับทราบค่ะ.....

 สหกรณ์เปิดรับเงินกู้โครงการเงินกู้สามัญประกันภัยใหม่แล้ว โดยสมาชิกจะต้องเสียค่าเบ้ียประกันภัย 
ผูค้�า้ประกัน ร้อยละ 0.80 ค่าเบีย้ประกนัชวิีตผูกู้ ้ร้อยละ 0.45 รวมเป็น ร้อยละ 1.25 ส�าหรบัสมาชกิทีกู้่โครงการนี้ 
อยูเ่ดมิ กรณเีงนิค่าเบ้ียประกันทีห่กัไว้ไม่เพยีงพอช�าระ สหกรณ์จะด�าเนนิการหกัจากเงนิปันผลและเงนิเฉลีย่คนื 
หรือช�าระเพิ่มเติมได้ที่สหกรณ์

 สหกรณ์มอบของขวัญปีใหม่ตามมติที่ประชุมใหญ่ปี 2559 แด่สมาชิกอายุไม่เกิน 70 ปี เป็นประกันชีวิต 
กลุ ่มทุนประกันภัย 75,000.- บาท คุ ้มครองการเสียชีวิตทุกกรณี โดยเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่  
28 ธันวาคม 2559 – วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ส�าหรับสมาชิกอายุมากกว่า 70 ปี สหกรณ์มอบเงินจ�านวน 
165.- บาท โดยโอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ของท่าน

 การสัมมนาและทัศนศึกษาในประเทศ (ปลูกป่าชายเลนคลองโคน – โครงการพระราชด�าริชั่งหัวมัน เดินทางวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2560) 
/ สัมมนาและทัศนศึกษาต่างประเทศ (ประเทศภูฏาน เดินทางวันที่ 5 – 8 พฤษภาคม 2560) เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 มกราคม – วันที่ 
17 กุมภาพันธ์ 2560 รายละเอียดการรับสมัครเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.vajiracoop.com

 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้จัดการ มีระยะสัญญา 2 ปี เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม 2559 – วันที่ 16 มกราคม 
2560 สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.vajiracoop.com

 แก้ไขระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยทุนน�้าใจโดยแก้ไขวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการตอบแทนน�้าใจแก่สมาชิกสหกรณ์ที่ปฏิบัติในหน่วยงาน 
ของรัฐ หรือรับราชการอย่างต่อเน่ือง และเพิ่มเติมกรณีสมาชิกสังกัดคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล และคณะพยาบาลศาสตร์ เกื้อการุณย์  
ที่ลาออกจากราชการ มาสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เนื่องจากการเปลี่ยนสถานะขององค์กร ให้นับอายุสมาชิกเพื่อการจ่ายทุนน�้าใจ 
ต่อเนื่อง และสมาชิก 1 คน มีสิทธิ์รับทุนน�้าใจได้ 1 ครั้ง

 ขอแสดงความยินดีกับสมาชิก 2 ราย ที่ได้รับเงินรางวัลสนับสนุนการสัมมนาและทัศนศึกษา ประเทศภูฏาน รายละ 10,000.- ได้แก่  
คุณศรีวิณา หลิมรัตน์ เลขทะเบียนสมาชิก 000399 และ ว่าที่ร้อยตรีสราวุธ วุฒิวโรภาส เลขทะเบียนสมาชิก 013603

 ขอแสดงความเสียใจกับสมาชิกที่ถึงแก่กรรมเมื่อเดือนตุลาคม จ�านวน 2 ราย เลขทะเบียนสมาชิก 002289 สหกรณ์จ่ายสวัสดิการ 
ตามระเบียบฯ ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกกรณีถึงแก่กรรม และค่าสินไหมจากกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ ่ม รวมจ�านวน  
245,000.- บาท และเลขทะเบียนสมาชิก 008362 สหกรณ์จ่ายสวัสดิการตามระเบียบฯ ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกกรณี 
ถึงแก่กรรม และค่าสินไหมจากกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่มรวม จ�านวน 180,000.- บาท
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คณะผู้จัดท�า	-คณะกรรมการศึกษาอบรมและการประชาสัมพันธ์	/ฝ่ายจัดการ

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

สวัสดิการสมาชิก ประจ�าเดือนพฤศจิกายน 2559

ล�าดับ รายการ จ�านวน (ราย) จ�านวนเงิน (บาท)

1 สมาชิกถึงแก่กรรม 2 35,000.00

2 บิดาถึงแก่กรรม 11 77,500.00

3 มารดาถึงแก่กรรม 7 62,500.00

4 คูส่มรสถงึแก่กรรม         1 10,000.00

5 บุตรถึงแก่กรรม           - -

สมาชิกที่ต้องการโอนเงินให้สหกรณ์เพื่อช�าระหนี้หรือฝากเงิน 
ให้โอนเข้าบัญชี “สหรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด”

ล�าดับ 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  – ศรีย่าน 073-2-09794-1

6 ธ.ทหารไทย - ศรีย่าน 041-2-29720-2

7 ธ.กสิกรไทย - บางกระบือ 007-2-49792-9

8 ธ.ออมสิน - ศรีย่าน 20066282458

9 ธ.ธนชาต - อรุณอัมรินทร์ 500-2-20287-8

10 ธ.ธนชาต - บางล�าพู 072-2-01177-7

11 ธ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ - เซ็นทรัลปิ่นเกล้า 549-2-05431-1

ล�าดับ ประเภทเงินฝาก
อัตรา

ดอกเบี้ย

1 เงินฝากออมทรัพย์ 1.10

2 เงินฝากออมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 3.30

3 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  

 - ตั้งแต่ 1,000 - 1,000,000 บาท 2.10

 - ตั้งแต่ 1,000,001 - 5,000,000 บาท 2.35

 - ตั้งแต่ 5,000,001 - 10,000,000 บาท 2.60

 - ตั้งแต่ 10,000,001 – 20,000,000 บาท 2.85

- ตั้งแต่ 20,000,001 บาท ขึ้นไป 2.95

4 เงินฝากประจ�า (เสียภาษี15%)  

 - เงินฝากประจ�า 3 เดือน 2.00

 - เงินฝากประจ�า 12 เดือน 3.00

 - เงินฝากประจ�า 24 เดือน 3.00

 - เงินฝากประจ�า 36 เดือน 3.00

5 เงินฝากออมทรัพย์อื่น ๆ  

 - เงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุขใจ 5.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้พิเศษ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี

เงินกู้สามัญ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี

เงินกู้ฉุกเฉิน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 ต่อปี

ID	LINE	@vajiracoop

ฐานะการเงิน ณ วันที่ 30  พฤศจิกายน 2559

สหกรณ์มีทุนด�าเนินการ   15,616,824,491.82

แหล่งที่มาของทุน

ทุนเรือนหุ้น             2,939,363,340.00 

ทุนส�ารอง                769,934,091.67 

ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่นๆ                221,524,801.96 

เงินรับฝากจากสมาชิก             7,341,568,541.75 

เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น                400,000,000.00 

เงินกู้ยืม              3,556,251,000.00 

หนี้สินอื่น                  76,375,456.87 

ก�าไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น                261,629,175.67 

ก�าไรสุทธิ                  50,178,083.90 

แหล่งที่ใช้ไปของทุน

เงินให้สมาชิกกู้             1,869,180,383.80 

เงินให้สหกรณ์อื่นกู้             7,499,411,562.00 

เงินลงทุนในตราสาร             6,019,570,082.43 

เงินสดและเงินฝากธนาคาร                116,778,859.60 

สินทรัพย์อื่น                111,883,603.99 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ากัด
ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจ�าเดือน มกราคม พ.ศ. 2560

สมาชิกสามารถรับข่าวสารสหกรณ์
ผ่าน	ID	LINE	ได้ที่นี่
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