ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ำกัด
ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 ประจ�ำเดือน เมษายน พ.ศ. 2560

ร่วมสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560

สวัสดีครับ พบกับข่าวสารประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ ฉบับประจ�ำเดือนเมษายน 2560 ซึ่งเป็นฉบับที่ 6 แล้วนะครับ ผ่าน
ไปแล้วส�ำหรับประเพณีสงกรานต์ ทุกท่านคงได้เล่นน�้ำกันอย่างชุ่มฉ�่ำคลายความร้อนลงไปได้บ้าง ได้รดน�้ำด�ำหัวญาติ ๆ ผู้ใหญ่
ของเรา และได้รับค�ำอวยพรจากท่านเพื่อเป็นศิริมงคลในการด�ำเนินชีวิตตามประเพณีปีใหม่ไทยของเรา ส�ำหรับข่าวสารฉบับนี้
ยังเต็มไปด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจ จากมติที่ประชุมของคณะกรรมการด�ำเนินการ และประกาศสหกรณ์ฯ เช่นเดิมครับ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำ�กัด
ที่ 45/2560 ลงวันที่ 24 เมษายน 2560 เรื่อง โครงการ
เงินกูฉ้ กุ เฉินเพือ่ ช�ำระค่าเบีย้ ประกันภัย เพือ่ เป็นการช่วยเหลือสมาชิก
ที่ไม่สามารถช�ำระค่าเบี้ยประกันภัยได้ตามก�ำหนด มติที่ประชุม
คณะกรรมการด�ำเนินการ เห็นชอบให้เปิดโครงการเงินกู้ฉุกเฉิน
เพื่อช�ำระค่าเบี้ยประกันภัย โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
1) เป็นสมาชิกที่ค้างช�ำระค่าเบี้ยประกันภัย 		
2) กู้ได้ไม่เกินวงเงินค่าเบี้ยประกันภัยที่ค้างช�ำระ
3) ผ่อนช�ำระได้ไม่เกิน 10 งวดติดต่อกัน 		
4) อัตราดอกเบี้ยเท่ากับเงินกู้สามัญ
5) สมาชิกสามารถยื่นค�ำขอกู้ได้ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม
2560 – 31 กรกฎาคม 2560
6) สหกรณ์ฯ จะเริ่มหักเงินได้รายเดือนตั้งแต่เดือนที่ท�ำ
สัญญาเงินกู้
7) กรณี ที่ ส มาชิ ก ไม่ ม าท� ำ สั ญ ญาภายในเวลาที่ ก� ำ หนด
สหกรณ์ฯ จะหักเงินค่าเบี้ยประกัน พร้อมดอกเบี้ยจากเงินปันผล –
เฉลี่ยคืน
ที่ 46/2560 ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 เรื่อง การมอบ
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปีบัญชี 2560 สหกรณ์ฯ ก�ำหนดจัดพิธีมอบ
ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ปีบญั ชี 2560 โดยก�ำหนดวันเปิดรับค�ำขอรับ
ทุนระหว่างวันที่ 3 – 31 พฤษภาคม 2560 และก�ำหนดหลักเกณฑ์
การให้ทุนต่าง ๆ สมาชิกสามารถเข้าไปที่ www.vajiracoop.com
ที่ 47/2560 ลงวันที่ 26 เมษายน 2560 เรื่อง โครงการ
เงินฝากออมทรัพย์มนั่ คง 8 ก�ำหนดเปิดบัญชีระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม
2560 – 21 กรกฎาคม 2560 อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี สิ้นสุด

โครงการวันที่ 30 เมษายน 2562 กรณีผิดเงื่อนไขให้อัตราดอกเบี้ย
เท่ากับฝากออมทรัพย์ที่สหกรณ์ฯ ประกาศใช้ ณ ขณะนั้น
ที่ 48/2560 ลงวันที่ 26 เมษายน 2560 เรื่อง การเปิด
บัญชีโครงการเงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 9 ก�ำหนดเปิดบัญชีระหว่าง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 – 21 กรกฎาคม 2560 สิ้นสุดโครงการวันที่
30 เมษายน 2562 กรณี ผิ ด เงื่ อ นไขให้ อั ต ราดอกเบี้ ย เท่ า กั บ
ฝากออมทรัพย์ที่สหกรณ์ฯ ประกาศใช้ ณ ขณะนั้น และก�ำหนดอัตรา
ดอกเบี้ย ดังต่อไปนี้
รุ่น
9-1
9-2
9-3

จ�ำนวนเงินเงินฝาก
100,000 – 5,000,000 บาท
5,000,001 – 10,000,000 บาท
10,000,001 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย
3.25 ต่อปี
3.30 ต่อปี
3.35 ต่อปี

ที่ 50/2560 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 เรื่อง ประกาศ
รายชื่อผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเป็นผู้จัดการสหกรณ์ ตามที่สหกรณ์ฯ
ประกาศรับสมัครผูจ้ ดั การ (รอบสอง) ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560
- 31 มีนาคม 2560 นัน้ ผลปรากฏว่า ผูท้ ไี่ ด้รบั การคัดเลือกเป็นผูจ้ ดั การ
สหกรณ์ฯ คือ นางศิริวรรณ ปัญญาธรรม
บุคลากรดีเด่นของสหกรณ์ฯ ประจ�ำเดือนมีนาคม 2560
ได้แก่ นางพรศรี อินทวารี ต�ำแหน่งรักษาการผู้จัดการ และสมาชิก
ผู้ได้รับรางวัลในการโหวตคือ นายกิตติวัฒน์ พูลหอม เลขทะเบียน
สมาชิก 009986 ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

สหกรณ์ออมทรัพย์ วชิรพยาบาล จ�ำกัด มุ่งมั่นสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO ; 9001 version 2015

ผลการดำ�เนินงานของสหกรณ์ ระยะเวลา 6 เดือน (1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560)
หน่วย : บาท
เงินสด
เงินฝากธนาคาร

หน่วย : บาท

626,339.43 เงินรับฝากสมาชิก

7,627,425,310.70

199,655,499.41 เงินรับฝากสหกรณ์อื่น

2,448,500,000.00

เงินให้สมาชิกกู้

1,914,555,137.57 ทุนเรือนหุ้น

2,998,967,030.00

เงินให้สหกรณ์อื่นกู้

9,575,127,458.00 ทุนส�ำรอง

769,934,091.67

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน

6,023,183,791.34 ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่นๆ

217,704,698.96

ลูกหนี้อื่น -สุทธิ

25,714,315.85 หนี้สินอื่น

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์สุทธิ

13,964,181.86 ก�ำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น

291,029,851.58

สินทรัพย์อื่น

88,508,074.83 ก�ำไรสุทธิ

153,440,807.10

รวมสินทรัพย์

3,334,333,008.28

17,841,334,798. 29 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์

17,841,334,798.29

จำ�นวนสมาชิกสามัญ 7,754 ราย จำ�นวนสมาชิกสมทบ 344 ราย (ณ 31 มีนาคม 2560)
ประเภทเงินฝาก
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ ฝาก - ถอน เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
- 1,000 - 1,000,000 บาท
- 1,000,001 - 5,000,000 บาท
- 5,000,001 - 10,000,000 บาท
- 10,000,001 - 20,000,000 บาท
- 20,000,001 บาท ขึ้นไป
เงินฝากประจ�ำ (เสียภาษี 15%)
- เงินฝากประจ�ำ 3 เดือน
- เงินฝากประจ�ำ 12 เดือน
- เงินฝากประจ�ำ 24 เดือน
- เงินฝากประจ�ำ 36 เดือน
เงินฝากออมทรัพย์เพื่ออนาคต 2
เงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุขใจ
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 42 ปี
- รุ่น 4-1 ตั้งแต่
100,000 - 5,000,000 บาท
- รุ่น 4-2 ตั้งแต่ 5,000,001 - 10,000,000 บาท
- รุ่น 4-3 ตั้งแต่ 10,000,001 ขึ้นไป
เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 8
เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 9
- รุ่น 9-1 ตั้งแต่
100,000 - 5,000,000 บาท
- รุ่น 9-2 ตั้งแต่ 5,000,001 - 10,000,000 บาท
- รุ่น 9-3 ตั้งแต่ 10,000,001 ขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ/ปี
1.00
2.00
3.15
2.00
2.25
2.50
2.75
2.85
1.75
2.75
2.75
2.75
3.75
5.00
3.25
3.30
3.35
3.25
3.25
3.30
3.35

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

ID LINE @vajiracoop

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ/ปี
6.50

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

6.50
6.25
6.50
6.25
6.25
6.25
6.10
2.00
5.00

สวัสดิการสมาชิก ประจ�ำเดือนมีนาคม 2560
รายการ
สมาชิกถึงแก่กรรม
บิดาถึงแก่กรรม
มารดาถึงแก่กรรม
สามีถึงแก่กรรม
ภรรยาถึงแก่กรรม

กรุณาส่ง

จ�ำนวน (ราย)
3
6
1
1

จ�ำนวนเงิน (บาท)
22,500.00
60,000.00
10,000.00
10,000.00

