ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ำกัด
ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจ�ำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

พิธีวางพานพุ่มงานวันสหกรณ์แห่งชาติ
ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (26 ก.พ. 2560)
สวัสดีครับ สมาชิกชาวสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ำกัด
พบกั บ ข่ า วสารประชาสั ม พั น ธ์ ข องคณะกรรมการด� ำ เนิ น การ
ฉบั บ ประจ� ำ เดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2560 กั น นะครั บ เรามี เ รื่ อ งราว
มากมายที่จะสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกรับทราบกัน อนึ่ง
หากสมาชิกประสงค์จะรับทราบเรื่องอื่นเพิ่มเติม ก็ให้ประสานงานกับ
ฝ่ายส�ำนักงานของสหกรณ์ฯ ทีมงานของเราจะได้ผลิตเนื้อหาที่เป็น
ความต้องการของสมาชิกกันนะครับ และส�ำหรับเนื้อหาฉบับนี้ก็ยังคง
เป็นมติที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ และประกาศต่าง ๆ ของ
สหกรณ์ฯ ดังนี้
จากการอบรมให้ความรู้กับสมาชิก ในวันที่ 24 ธันวาคม
2559 ที่ผ่านมา เรื่อง การออมทรัพย์ของสมาชิก และการปฏิบัติตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดย ดร.กิตติชัย นวลทอง มีสมาชิกเข้าร่วม
126 ราย ประสบความส�ำเร็จไปได้ดว้ ยดี มีการท�ำแบบทดสอบก่อนและ
หลังการบรรยาย พบว่าสมาชิกของเราส่วนใหญ่ที่เข้ารับฟังมีความรู้
เพิม่ มากขึน้ ในโอกาสต่อไป หากสมาชิกมีเรือ่ งใดสนใจเชิญให้ขอ้ เสนอ
หรือแนะน�ำมาได้เลยนะครับ
เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพงานบริการที่ดีให้กับสมาชิก
ทางสหกรณ์ฯ มีการจัดโครงการบุคลากรดีเด่นประจ�ำเดือนทุกเดือน
ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย เพื่อให้โครงการประสบความส�ำเร็จ ทาง
สหกรณ์ฯ จึงขอเชิญสมาชิก ช่วยกันโหวตคะแนนให้กบั เจ้าหน้าทีท่ ที่ า่ น
ชื่นชอบของสหกรณ์ฯ ผ่านทางแบบสอบถามที่บริเวณเคาน์เตอร์ หรือ
ทาง http://gg.gg/qavjrcoop นอกจากนี้ เราจะมีการจับรางวัลให้กบั
สมาชิกผู้มาร่วมโหวตกับเราด้วยในทุกๆ เดือน ขอให้เพื่อนๆ สมาชิก
มาช่วยๆ กันโหวตให้เจ้าหน้าที่ในดวงใจของท่านกันด้วยนะครับ
สมาชิกใหม่ของสหกรณ์ฯ ในรอบเดือนมกราคม 2560
ที่ผ่านมาทางสหกรณ์ฯ เรามีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาอีก 19 รายเป็นสมาชิก

สามัญ จ�ำนวน 8 ราย สมาชิกสมทบจ�ำนวน 11 ราย ฝากสมาชิกฯ
ทุกท่านช่วยๆ กันประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่สนใจและยังไม่เป็นสมาชิก
ด้วยนะครับ
จากปั ญ หาที่ ส มาชิ ก ไม่ ส ามารถหาผู ้ ค�้ ำ ประกั น ได้
อันเนื่องมาจากระเบียบในการกู้สามัญแก่สมาชิก โครงการประกันภัย
ผู้ค�้ำประกัน พ.ศ. 2558 เกี่ยวเนื่องคุณสมบัติของผู้ค�้ำประกัน ที่
ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ มีมติเห็นชอบ ก�ำหนดคุณสมบัติผู้
ค�้ำประกันเพิ่มเติม โดยก�ำหนดว่า “ผู้ค�้ำประกันต้องมีอายุราชการ/
สัญญาจ้าง คงเหลือต้องไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีผู้ค�้ำประกัน
อย่างน้อย 1 คน ต้องมีอายุเท่ากับหรือน้อยกว่าผู้กู้”
สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ำกัด จะมีอายุครบ 42 ปี
วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ทางสหกรณ์ฯ จะจัดให้มมี หกรรมสินค้าราคาถูกให้
กับสมาชิก สถานทีจ่ ดั งาน ใช้ลานจอดรถสหกรณ์ฯ จะมีกำ� หนดจัดงาน
ในวันที่ 7 - 8 สิงหาคม 2560 ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจมาจับจ่ายกัน
ได้อย่างเต็มที่เลยนะครับ
เปิดโครงการเงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 42 ปี โดย
สหกรณ์ฯ จะเปิดรับเงินฝากระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 30
มิถนุ ายน 2560 สิน้ สุดโครงการ 28 กุมภาพันธ์ 2561 กรณีผดิ เงือ่ นไขให้
อัตราดอกเบีย้ เท่ากับฝากออมทรัพย์ทสี่ หกรณ์ฯ ประกาศใช้ ณ ขณะนัน้
และก�ำหนดอัตราดอกเบี้ย ดังต่อไปนี้
จำ�นวนเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ย

100,000 – 5,000,000 บาท

3.25 ต่อปี

5,000,001 – 10,000,000 บาท

3.30 ต่อปี

10,000,001 บาทขึ้นไป

3.35 ต่อปี

ผลการดำ�เนินงานของสหกรณ์ ระยะเวลา 4 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 31 มกราคม 2560)
หน่วย : บาท
เงินสด

หน่วย : บาท

630,846.28 เงินรับฝาก

เงินฝากธนาคาร

7,416,390,102.42

132,388,556.61 เงินรับฝาก สหกรณ์อื่น

1,628,500,000.00

ลูกหนี้อื่น – สุทธิ

25,716,116.84 หนี้สินอื่น

3,023,413,381.53

เงินให้สมาชิกกู้

1,881,654,232.12 ทุนเรือนหุ้น

2,968,795,470.00

เงินให้สหกรณ์อื่นกู้

8,213,035,562.00 ทุนส�ำรอง

769,934,091.67

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

6,073,651.508.46 ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่นๆ

219,180,198.96

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์

จำ�นวนสมาชิกสามัญ

13,914,259.26 ก�ำไร (ขาดทุน) จากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น

76,274,346.92 ก�ำไรสุทธิ
100,426,693.34
16,417,265,428.49 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์
16,417,265,428.49
7,736 ราย จำ�นวนสมาชิกสมทบ 335 ราย (ณ 31 มกราคม 2560)

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ/ปี
เงินฝากออมทรัพย์
1.00
เงินฝากออมทรัพย์ ฝาก - ถอน ผ่านตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย
2.00
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.15
เงินฝากออมทรัพย์เพื่ออนาคต
3.75
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
- 1,000 - 1,000,000 บาท
2.00
- 1,000,001 - 5,000,000 บาท
2.25
- 5,000,001 - 10,000,000 บาท
2.50
- 10,000,001 - 20,000,000 บาท
2.75
- 20,000,001 บาท ขึ้นไป
2.85
เงินฝากประจ�ำ (เสียภาษี 15%)
- เงินฝากประจ�ำ 3 เดือน
1.75
- เงินฝากประจ�ำ 12 เดือน
2.75
- เงินฝากประจ�ำ 24 เดือน
2.75
- เงินฝากประจ�ำ 36 เดือน
2.75
เงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุขใจ
5.00
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 42 ปี
- รุ่น 4-1 ตั้งแต่ 100,000 - 5,000,000 บาท
3.25
- รุ่น 4-2 ตั้งแต่ 5,000,001 - 10,000,000 บาท
3.30
- รุ่น 4-3 ตั้งแต่ 10,000,001 บาท ขึ้นไป
3.35
ประเภทเงินฝาก

กรุณาส่ง

290,625,490.57

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

สวัสดิการสมาชิก ประจ�ำเดือนมกราคม 2560
รายการ
สมาชิกถึงแก่กรรม
บิดาถึงแก่กรรม
มารดาถึงแก่กรรม
สามีถึงแก่กรรม
บุตรถึงแก่กรรม

จ�ำนวน (ราย)
11
4
2
5

จ�ำนวนเงิน (บาท)
102,500.00
40,000.00
17,500.00
42,500.00

แล้วพบกันใหม่ ฉบับเดือนมีนาคม 2560 สวัสดีครับ
คณะผู้จัดท�ำ คณะกรรมการศึกษาอบรม
และการประชาสัมพันธ์
โทร : 02-241-8111 Fax: 02-241-3451
Website: www.vajiracoop.com
สมาชิกสามารถรับข่าวสารสหกรณ์ฯ ผ่าน ID LINE ได้ทนี่ ี่

ID LINE @vajiracoop

