
 สมาชิกทั้งหลายคงได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด ของเรามาเรื่อย ๆ  

ตั้งแต่เริ่มตั้งขึน้เมื่อกว่า 40 ปี ที่แลว้ และมีการพัฒนามาอย่างตอ่เนื่อง จากสหกรณเ์ล็ก ๆ จนมาเปน็วิสาหกิจทีม่ีทุน

ด าเนินการนับเปน็หมื่นลา้นบาท   การเจรญิเติบโตอย่างต่อเนื่องแบบไมม่ีวนัหยดุนีจ้ะเป็นไปไม่ได้ถา้สมาชกิไมม่ีความรู ้

ความฉลาด พอที่จะก้าวใหท้ันหรือเปน็ผู้น าในสังคม และมีความรักผูกพันกับองค์กรอย่างเหนียวแน่นร่วมช่วยกนับรหิาร 
และพิทักษ์ สหกรณ์ออมทรพัย์วชิรพยาบาล จ ากดั ของเรา 

 รัฐบาลประกาศนโยบายประเทศไทย 4.0 เพ่ือขบัเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมัง่คั่ง มั่นคง และยั่งยนื ในชว่งเวลา 
ของความพลิกผนัที่ใหญ่หลวงแห่งยคุดิจิทัล  มกีารจดัตัง้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม ขึน้มาเป็นสว่นหนึ่งของ 

การด าเนนิการให้เป็นไปตามนโยบาย เปลี่ยนจากคนไทยที่เป็น Analog Thai  เป็นคนไทยที่เป็น Digital Thai สามารถ

ด ารงชีวติ เรยีนรู้ท างาน และประกอบธุรกิจ ได้อย่างเป็นปกติสขุในโลกยุคดิจิทัล  ส าหรับสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล 
จ ากัด คณะกรรมการด าเนนิการชดุตา่ง ๆ ที่ผา่นมา กไ็ดพั้ฒนาระบบข้อมลูข่าวสาร  การบรหิาร และการบรกิาร ก้าวหน้า

ประสานไปกับโลกยุคดิจิทัลได้ โดยไม่เป็นรองใคร 
 ในปีที่ผ่าน ๆ มาเราออกเอกสาร ‘จดหมายขา่วสหกรณอ์อมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากดั’ เป็น  รายเดือนเป็นฉบับ

พิมพ์บนกระดาษทุก ๆ เดือน ในปนีี้ เราได้เปลี่ยนมาเปน็ออกรายไตรมาส ซึ่งจะท าให้    ใช้กระดาษเพียงปีละ 4 ฉบับ   

ฉบับแรกได้ตีพิมพ์เปน็กระดาษ 4 สี แจกจ่ายใหไ้ดอ้่านกนัไปแล้ว สมาชิกที่ยังไม่ได้รบัก็ยังสามารถมาขอรับไดอ้กีหากยงั
ต้องการจับกระดาษอยู ่ส าหรับสมาชิกท่านที่ได้ผันตัวเองเข้าสู่ยุคดิจิทัล สมบรูณ์แลว้ก็สามารถอ่านทัง้ฉบับได้ทาง Internet 

ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ที่ Website สหกรณ์ออมทรัพยว์ชิรพยาบาล จ ากัด : www.vajiracoop.com 
 ในขณะนี้ข่าวสารส าคญัที่สุดซึ่งต้องแจ้งให้สมาชิกไดร้ับทราบ คือ สรุปผลการด าเนินการของสหกรณป์ระจ าเดอืนที่

เคยไดต้ีพิมพ์เปน็ฉบับกระดาษออกแจกจ่ายทุกเดือนไดย้กเลิกไปแลว้  คณะกรรมการด าเนนิการชุดปัจจุบนัไดม้ีนโยบายให้
ออกเปน็เอกสารอิเลก็ทรอนกิส์ ชื่อ ‘ข่าวสารประชาสัมพันธ์ รายเดือน สหกรณ์ออมทรัพย์วชริพยาบาล จ ากัด’ ที่จะปรากฏ

ใน Website สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากดั ส าหรับสมาชิกที่ใช ้Line อยู่แล้ว สามารถเพิ่มเพ่ือนโดย QR Code 

ของสหกรณ ์ฯ หรือคน้หาทาง ID LINE ‘@vajiracoop’  ก็สามารถรบัได้ทันทีทัง้ฉบับอย่างง่ายดาย  ฉบบัที่ท่านก าลังอ่าน
นี้เปน็ฉบบัที่ 1 ของปีนี ้

 ยังไมห่มดครบั กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะน าเราเข้าสู่ยคุดิจิทัล มีอีกมากมายที่สหกรณ์ได้ท าไปแล้ว และก าลงัท าซึง่อยู่ใน
แผนงานที่จะท าต่อไป  โปรดตดิตามต่อไปครับ 
 

นายแพทย์สมนึก เจษฎาภัทรกุล 

ประธานกรรมการศึกษาอบรมและการประชาสมัพันธ์ 

 

สหกรณ์ก้าวใหม่ก้าวไกลก้าวหน้า  จะไปทันกับ 4.0 ไหม 

ข่าวสารประชาสัมพนัธ์ รายเดือน สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2561    

http://www.vajiracoop.com


ข่าวสารประชาสัมพนัธ์ รายเดือน สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2561    

ผลการด าเนินงานของสหกรณ์  ณ 31  มกราคม 2561 
เงินสด             596,290.82 บาท เงินรับฝาก สมาชิก      8,056,380,748.33 บาท 

เงินฝากธนาคาร       429,510,130.23 บาท เงินรับฝาก สหกรณ์อื่น      1,714,000,000.00 บาท 

เงินให้สมาชิกกู้     1,894,267,596.30 บาท หนี้สินอื่น      3,030,259,321.26 บาท 

เงินให้สหกรณ์อื่นกู้     9,144,043,486.00 บาท ทุนเรือนหุ้น      3,156,952,380.00 บาท 

เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน     5,891,885,689.95 บาท ทุนส ารอง        869,874,591.58 บาท 

ลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ         17,138,728.41 บาท ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่นๆ        241,825,470.77 บาท 

ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์สุทธิ         13,785,132.89 บาท ก าไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น        290,458,610.94  บาท 

สินทรัพย์อื่น         73,236,533.35 บาท ก าไรสุทธิ        104,712,465.07 บาท 

รวมสินทรัพย์   17,464,463,587.95 บาท รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์    17,464,463,587.95 บาท 

สวัสดิการสมาชิก ประจ าเดือนมกราคม 2561 
รายการ จ านวน (ราย) จ านวนเงิน (บาท) 

สมาชกิถึงแก่กรรม 3           50,000.00  

บิดาถึงแก่กรรม 7           52,500.00  

มารดาถึงแก่กรรม 11          105,000.00  

สามีถึงแกก่รรม -       -  

ภรรยาถึงแก่กรรม -      -  

บุตรถึงแก่กรรม 3           27,500.00  

ประเภทเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ/ปี) 
 เงินกู้เพ่ือเหตุฉุกเฉิน 6.50 
 เงินให้กู้สามัญ   
   -บุคคลค้ าประกนั 6.50 
   -โครงการประกันภัยผู้ค้ าประกนั 6.25 
   -เพ่ือช่วยเหลือผู้เกษียณ 6.50 
 เงินกู้พิเศษ   
   -อสังหาริมทรัพย์ค้ าประกัน 6.25 
   -ทุนเรือนหุ้นค้ าประกนั 6.25 
   -เงินฝากค้ าประกัน 6.25 
 เงินกู้พิเศษเพ่ือบ้านหลังแรก 6.10 
 เงินกู้กองทุนเพ่ือการศึกษาบุตรสมาชกิ 2.00 
 เงินกู้สามัญเพ่ือการศึกษา 5.00 



 

ข่าวสารประชาสัมพนัธ์ รายเดือน สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ ากัด 
ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ประจ าเดือน มกราคม พ.ศ. 2561    

ประเภทเงินฝาก 
อัตราดอกเบี้ย 

ประเภทเงินฝาก 
อัตราดอกเบี้ย 

ร้อยละ/ปี ร้อยละ/ปี 
 เงินฝากออมทรัพย์  (01) 1.00  เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 8 (19) มาจาก 5 3.25 
 เงินฝากออมทรัพย์เอทีเอ็ม  (06) 2.00  เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 10 (17) มาจาก 6 3.20 
 เงินฝากเพ่ือฉลอง 42 ปี รุ่น 5 (36) 3.20  เงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน 39  (16) 2.85 
 เงินฝากเพ่ือฉลอง 42-ปี รุ่น 5 (40) 3.20  เงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน 40  (13) 2.90 
 เงินฝากเพ่ือฉลอง 42 ปี รุ่น 6 (41) 3.10  เงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์ 3 ปี (20) 3.30 
 เงินฝากเพ่ือฉลอง 42 ปี รุ่น 4.1 (44) 3.25  - ตั้งแต่ 100,000.00 - 5,000,000.00 บาท   
 - ตั้งแต่ 100,000.00 - 5,000,00.00 บาท    เงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์ 3 ปี (26) 3.35 
 เงินฝากเพ่ือฉลอง 42 ปี รุ่น 4.2  (45) 3.30  - ตั้งแต่ 5,000,001.00 - 10,000,000.00 บาท   
 - ตั้งแต่ 5,000,001.00 - 10,000,000.00 บาท    เงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์ 3 ปี (27) 3.40 
 เงินฝากเพ่ือฉลอง 42 ปี รุ่น 4.3 (46) 3.35  - ตั้งแต่ 10,000,001.00  บาท ขึ้นไป   
 - ตั้งแต่ 10,000,001.00  บาท ขึ้นไป    เงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์ 3 ปี โครงการ 2 (30) 3.90 
 เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 9-1 (11) มาจาก 2 3.25  เงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์ 3 ปี โครงการ 3 (31) 3.90 
 - ตั้งแต่ 100,000.00 - 5,000,000.00 บาท    เงินฝากออมทรัพย์หรรษา 4 ปี (21) 4.15 
 เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 9-2 (24) 3.30  เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  (05)   
 - ตั้งแต่ 5,000,001.00 - 10,000,000.00 บาท    - ตั้งแต่ 1,000.00 - 1,000,000.00  บาท 1.75 
 เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 9-3 (25) 3.35  - ตั้งแต่ 1,000,001.00 - 5,000,000.00 บาท 2.00 
 - ตั้งแต่ 10,000,001.00  บาท ขึ้นไป    - ตั้งแต่ 5,000,001.00 - 10,000,000.00 บาท 2.25 
 เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 7-1 (18) 3.70  - ตั้งแต่ 10,000,001.00 - 20,000,000.00 บาท 2.50 
 เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง7-2 (08) 3.75  - ตั้งแต่ 20,000,001.00 บาท ขึ้นไป 2.60 
 - ตั้งแต่ 10,000,001.00  บาท ขึ้นไป    เงินฝากประจ า 3 เดือน 1.50 
 เงินฝากออมทรัพย์เพ่ือพัฒนาฯ  (04) 2.75  เงินฝากประจ า 12 เดือน 2.50 
 เงินฝากออมทรัพย์เพ่ืออนาคต 2 (09) 3.75  เงินฝากประจ า 24 เดือน 2.50 

     เงินฝากประจ า 36 เดือน 2.50 

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก 

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

คณะผู้จัดท า - คณะกรรมการศึกษาอบรมและการประชาสัมพันธ์ /ฝ่ายจัดการ 


