ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการด�ำเนินการ
เจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ำกัด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ำกัด
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับสมาชิกทุกท่านเข้าสู่เดือนแห่งความรัก และพบกับข่าวสารประชาสัมพันธ์ฯ ฉบับประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์ 2560
ซึ่งเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการด�ำเนินการ และประกาศสหกรณ์ฯ ต่าง ๆ ที่เป็นผลประโยชน์ของมวลสมาชิก
ทั้งสิ้นค่ะ
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ำกัด
ที่ 23/2560 เรื่อง โครงการเงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน 34  สหกรณ์ฯ เปิดรับเงินฝากวันที่ 1 - 22 กุมภาพันธ์ 2560 สิ้นสุดโครงการ
วันที่  31 พฤษภาคม 2560 ก�ำหนดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.00/ปี หากผิดเงื่อนไขตามที่ประกาศจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์
ที่ 26/2560 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้จัดการ  ตามที่สหกรณ์ฯ ได้ประกาศรับสมัครผู้จัดการ ระหว่าง
วันที่ 20 ธันวาคม 2559 - 16 มกราคม 2560 นั้น ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้สมัครรายใดผ่านการคัดเลือกเป็นผู้จัดการ
ที่ 27/2560 เรื่อง รับสมัครผู้จัดการ (รอบสอง) ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 - 31 มีนาคม 2560 ที่ส�ำนักงานสหกรณ์ฯ
ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.vajiracoop.com
ที่ 28/2560 เรือ่ ง การปรับโครงสร้างหนีจ้ ากสถาบันการเงินอืน่   สหกรณ์ฯ จัดท�ำโครงการปรับโครงสร้างหนีฯ้ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อ เป็นการช่วยเหลือสมาชิกที่มีหนี้สินกับสถาบันการเงินอื่นๆ ให้มีหนี้สินกับสหกรณ์ฯ เพียงสัญญาเดียว โดยก�ำหนดเงื่อนไขย่อๆ ดังนี้ 1) เป็น
สมาชิกสามัญมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 2) ไม่เคยผิดนัดช�ำระหนี้ 3) อายุไม่เกิน 55 ปี 4) มีหนี้สิน และมีสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงินอื่น หรือ
ถูกบังคับ คดี 5) ยื่นค�ำขอและหลักฐานต่างๆ ระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2560 6) นัดสัมภาษณ์ วันที่ 9 มีนาคม 2560 7) พิจารณาอนุมัติ
ในวันที่ 18 มีนาคม 2560 สมาชิกที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการศึกษารายละเอียดได้ที่สหกรณ์
การสัมมนาและทัศนศึกษาในประเทศ  ปลูกป่าชายเลนคลองโคน - โครงการพระราชด�ำริชั่งหัวมัน เดินทางวันที่ 25 - 26 มีนาคม
2560
สัมมนาและทัศนศึกษาต่างประเทศ  ประเทศภูฏาน เดินทางวันที่ 5 - 8 พฤษภาคม 2560
ทั้ง 2 โครงการสัมมนาฯ เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 มกราคม - วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ยังมีที่ว่างอยู่นะคะ รายละเอียดการ
รับสมัครเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์ สมาชิกสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.vajiracoop.com
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ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ำกัด
ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ผลการดำ�เนินงานของสหกรณ์ ระยะเวลา 3 เดือน (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2559)
หน่วย : ล้านบาท

เงินสด

หน่วย : ล้านบาท

651,002.21 เงินรับฝาก

            8,710,076,822.70

เงินฝากธนาคาร

     450,250,837.95 หนี้สินอื่น

            3,583,871,807.15

เงินให้สมาชิกกู้

  1,873,096,333.53 ทุนเรือนหุ้น

            2,952,133,880.00

เงินให้สหกรณ์อื่นกู้

  8,114,778,790.00 ทุนส�ำรอง

              769,934,091.67

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

  6,038,903,485.35 ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่นๆ

              219,808,473.96

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์สุทธิ

       13,979,981.77 ก�ำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น

              272,247,559.37

สินทรัพย์อื่น

       90,806,103.89 ก�ำไรสุทธิ

                74,393,899.85

รวมสินทรัพย์

16,582,466,534.70 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์

         16,582,466,534.70

ประเภทเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ/ปี
เงินฝากออมทรัพย์
1.10
เงินฝากออมทรัพย์ ฝาก - ถอน ผ่านตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย
2.00
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.15
เงินฝากออมทรัพย์เพื่ออนาคต
3.75
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
- 1,000 - 1,000,000 บาท
2.10
- 1,000,001 - 5,000,000 บาท
2.35
- 5,000,001 - 10,000,000 บาท
2.60
- 10,000,001 - 20,000,000 บาท
2.85
- 20,000,001 บาท ขึ้นไป
2.95
เงินฝากประจ�ำ (เสียภาษี15%)
- เงินฝากประจ�ำ 3 เดือน
2.00
- เงินฝากประจ�ำ 12 เดือน
3.00
- เงินฝากประจ�ำ 24 เดือน
3.00
- เงินฝากประจ�ำ 36 เดือน
3.00
เงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุขใจ
5.00
เงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน 34
3.00

ประเภทเงินกู้
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เงินกู้สามัญ
  -  บุคคลค�้ำประกัน
  -  โครงการประกันภัยผู้ค�้ำประกัน
  -  เพื่อช่วยเหลือผู้เกษียณ
เงินกู้พิเศษ
  -  อสังหาริมทรัพย์ค�้ำประกัน
  -  ทุนเรือนหุ้นค�้ำประกัน
  -  เงินฝากค�้ำประกัน
เงินกู้พิเศษบ้านหลังแรก
เงินกู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ/ปี
6.50
6.50
6.25
6.50
6.25
6.25
6.25
6.10
2.00
5.00

กรุณาส่ง

สวัสดิการสมาชิก ประจ�ำเดือนธันวาคม 2559
รายการ
สมาชิกถึงแก่กรรม
บิดาถึงแก่กรรม
มารดาถึงแก่กรรม
คู่สมรสถึงแก่กรรม         
บุตรถึงแก่กรรม           
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จ�ำนวน (ราย)
9
3
2
1

จ�ำนวนเงิน (บาท)
67,500.00
30,000.00
17,500.00
2,500.00

คณะผู้จัดท�ำคณะกรรมการศึกษาอบรม
และการประชาสัมพันธ์ /ฝ่ายจัดการ
โทร : 02-241-8111 Fax: 02-241-3451
Website: www.vajiracoop.com
สมาชิกสามารถรับข่าวสารสหกรณ์ผ่าน ID LINE ได้ที่นี่

ID LINE @vajiracoop
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