ข่าวสารประชาสัมพันธ์ รายเดือน สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2561
จากการที่สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด ได้รับการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ “ผ่านมาตรฐานระดับดีเลิศ”
ประจาปีงบประมาณ 2560 โดยสานักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ทาให้ในการบริหารจัดการ การ
จัดสรรงบประมาณด้านการศึกษาอบรมความรู้ให้แก่สมาชิก ได้มีการจัดงบประมาณและดาเนินการอย่างเหมาะสม ไม่
ว่าจะเป็นเรื่องของการเยี่ยมสมาชิกภายในโรงพยาบาลในสังกัดสานักการแพทย์ การจัดให้มีการสัมมนาและทัศนศึกษา
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันเป็นสวัสดิการอย่างหนึ่งที่จัดขึ้นให้แก่สมาชิกสหกรณ์ ซึ่งปีนี้จัดไปประเทศญี่ปุ่น
(เมืองนาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – เมืองมัตสึโมโต้ – ภูเขาไฟฟูจิ และกรุงโตเกียว) ระหว่างวันที่ 27
กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2561 และการสัมมนาภายในประเทศที่จะจัดขึ้นในวันที่ 2 - 3 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัด
ระยอง ซึ่งรับสมัครสมาชิกทั้งสิ้นจานวนไม่เกิน 200 คน โปรแกรมสุดพิเศษ ชิม แช๊ะ ช็อป ชิลล์ กับบรรยากาศและกลิ่น
อายของทะเลภาคตะวันออก และไฮไลท์อันมีเสน่ห์ของระยอง คือ การเข้ารับประทานอาหาร ที่สวนยายตา เจ๊บุญชื่น
ซึ่งมีทั้งบุฟเฟ่ต์ผลไม้และอาหารพื้นบ้านที่นาผลไม้ท้องถิ่นมาดัดแปลง ได้แก่ เงาะ ทุเรียน มังคุด ลางสาด และละไม
ภายในบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติยิ่งนัก (สมัครภายในวันที่ 30 มีนาคม 2561 แบ่งโควตาตามสังกัดของสมาชิก)
สมาชิกทุกท่านสามารถใช้สิทธิ์ในการสมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ ซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ จัดประจาทุกปี โดยสมาชิก
ตรวจสอบสิทธิและแจ้งความจานงที่สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จากัด /ตัวแทนต่างสังกัดหรือผู้ช่วยงานสหกรณ์
ในสังกัดนั้น ๆ แล้วพบกันค่ะ

คณะกรรมการศึกษาอบรมฯ

สอ.วชพ. เปิดหลักสูตรอบรมกรรมการและสมาชิกผู้สนใจจะสมัครเป็นกรรมการสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์ เกิดจากการรวมตัวกันของสมาชิก การบริหารงานสหกรณ์ให้ได้ผลดีและสามารถแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจของสมาชิกสหกรณ์อย่างมีผลถาวรได้ ผู้ที่เป็นหรือจะเป็นกรรมการสหกรณ์ ควรมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์ เพื่อพัฒนาและผลักดันให้สหกรณ์ มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคงและยั่งยืน สร้างความ
เชื่อมั่นและเป็นที่ศรัทธาแก่สมาชิกสหกรณ์
คณะกรรมการดาเนินการ สอ.วชพ. ตระหนักดีถึงภารกิจอันสาคัญนี้ จึงได้จัดให้มีโครงการให้การศึกษาอบรมแก่
กรรมการสหกรณ์และสมาชิกที่มีความสนใจจะสมัครเป็นกรรมการสหกรณ์ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 5 และวันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม
2561 หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพกรรมการและสมาชิกสหกรณ์ ขั้นพื้นฐาน” เพื่อให้กรรมการและสมาชิกผู้สนใจได้
ทราบเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ หน้าที่ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ การควบคุมภายใน และการเงินการบัญชีของสหกรณ์
ตลอดจนสามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงานสหกรณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์แก่สหกรณ์และมวลสมาชิก
การอบรมในครั้งนี้ รับสมัครจานวนจากัดเพียง 40 คนเท่านั้น มีพิธีมอบวุฒิบัตรหลังการอบรม
ผู้สนใจสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561 หรือเมื่อมีผู้สมัครครบจานวน 40 คน

รายงานผลการดาเนินงาน ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2561
รายการ
สินทรัพย์
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
เงินลงทุน
ลูกหนี้เงินกู้สมาชิก-สุทธิ
ลูกหนี้เงินกู้สหกรณ์อื่น
ดอกเบี้ยเงินกู้ค้างรับ
ลูกหนี้อื่น-สุทธิ
ที่ดิน-อาคาร-อุปกรณ์-สุทธิ
สิทธิการใช้ซอฟแวร์
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์
หนี้สินและทุนของสหกรณ์
หนี้สิน
เงินรับฝาก
เงินรับฝาก จากสหกรณ์อื่น
เจ้าหนี้-เงินกู้
หนี้สินอื่น
รวมหนี้สิน
ทุนของสหกรณ์
ทุนเรือนหุ้น

จานวนเงิน (บาท)
28 กุมภาพันธ์ 2561

149,547,592.45
5,758,779,137.04
1,928,675,271.26
9,579,695,185.00
660,495.93
14,238,094.52
13,728,052.50
1,103,068.82
81,290,121.77
17,527,717,019.29

1,204,000,000.00
3,335,700,000.00
153,517,468.89
12,794,748,939.91

2,872,700,000.00
157,559,321.26
12,800,640,069.59

3,170,252,710.00
869,874,591.58
241,223,530.77
302,402,636.40

กาไรสุทธิ

149,214,610.63

รวมหนี้สินและทุน

430,106,421.05
5,891,885,689.95
1,894,267,596.30
9,144,043,486.00
223,976.14
17,138,728.41
13,785,132.89
1,127,965.07
71,884,592.14
17,464,463,587.95

8,101,531,471.02

ทุนสารอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่นๆ
กาไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น

รวมทุนของสหกรณ์

31 มกราคม 2561

241,825,470.77
290,458,610.94

4,732,968,079.38

4,663,823,518.36

17,527,717,019.29

17,464,463,587.95

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
ประเภทเงินฝาก
1.1 เงินฝากออมทรัพย์ (01)
1.2 เงินฝากออมทรัพย์เอทีเอ็ม (06)
2.1 เงินฝากเพือ
่ ฉลอง 42 ปี รุน
่ 5 (36)
2.2 เงินฝากเพือ
่ ฉลอง 42-ปี รุน
่ 5 (40)
2.3 เงินฝากเพือ
่ ฉลอง 42 ปี รุน
่ 6 (41)
2.4 เงินฝากเพือ
่ ฉลอง 42 ปี รุน
่ 4.1 (44)
- ตัง้ แต่ 100,000.00 - 5,000,00.00 บาท
2.5 เงินฝากเพือ
่ ฉลอง 42 ปี รุน
่ 4.2 (45)
- ตัง้ แต่ 5,000,001.00 - 10,000,000.00 บาท
2.6 เงินฝากเพือ
่ ฉลอง 42 ปี รุน
่ 4.3 (46)
- ตัง้ แต่ 10,000,001.00 บาท ขึน
้ ไป
3.1 เงินฝากออมทรัพย์มน
ั่ คง 9-1 (11) มาจาก 2
- ตัง้ แต่ 100,000.00 - 5,000,000.00 บาท
3.2 เงินฝากออมทรัพย์มน
ั่ คง 9-2 (24)
- ตัง้ แต่ 5,000,001.00 - 10,000,000.00 บาท
3.3 เงินฝากออมทรัพย์มน
ั่ คง 9-3 (25)
- ตัง้ แต่ 10,000,001.00 บาท ขึน
้ ไป
3.4 เงินฝากออมทรัพย์มน
ั่ คง 7-1 (18)
3.5 เงินฝากออมทรัพย์มน
ั่ คง7-2 (08)
- ตัง้ แต่ 10,000,001.00 บาท ขึน
้ ไป
3.6 เงินฝากออมทรัพย์มน
ั่ คง 8 (19) มาจาก 5
3.7 เงินฝากออมทรัพย์มน
ั่ คง 10 (17) มาจาก 6
4.1 เงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน 39 (16)
4.2 เงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน 40 (13)

ประเภทเงินกู้
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เงินให้กู้สามัญ
-บุคคลค้าประกัน
-โครงการประกันภัยผู้ค้าประกัน
-เพื่อช่วยเหลือผู้เกษียณ
เงินกู้พิเศษ
-อสังหาริมทรัพย์ค้าประกัน
-ทุนเรือนหุ้นค้าประกัน
-เงินฝากค้าประกัน
เงินกู้พิเศษเพื่อบ้านหลังแรก
เงินกู้กองทุนเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา

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

้
ดอกเบีย
1.00
2.00
3.20
3.20
3.10
3.00
3.05
3.10
3.25
3.30
3.35
3.70
3.75
3.25
3.20
2.85
2.75

้
ประเภทเงินฝาก
ดอกเบีย
5.1 เงินฝากออมทรัพย์เพือ
่ พัฒนาฯ (04)
3.00
6.1 เงินฝากออมทรัพย์เพือ
่ อนาคต 2 (09)
3.75
ั ต์ 3 ปี (20)
7.1 เงินฝากออมทรัพย์สข
ุ สน
3.30
- ตัง้ แต่ 100,000.00 - 5,000,000.00 บาท
ั ต์ 3 ปี (26)
7.2 เงินฝากออมทรัพย์สข
ุ สน
3.35
- ตัง้ แต่ 5,000,001.00 - 10,000,000.00
ั ต์ 3 ปี (27)
7.3 เงินฝากออมทรัพย์สข
ุ สน
3.40
- ตัง้ แต่ 10,000,001.00 บาท ขึน
้ ไป
ั
7.4 เงินฝากออมทร ัพย์สข
ุ สนต์
3 (30)
3.10
ั ต์ 3 ปี (31)
7.5 เงินฝากออมทรัพย์สข
ุ สน
3.90
8.1 เงินฝากออมทรัพย์หรรษา 4 ปี (21)
4.15
9.1 เงินฝากออมทรัพย์พเิ ศษ (05)
- ตัง้ แต่ 1,000.00 - 1,000,000.00 บาท
1.75
- ตัง้ แต่ 1,000,001.00 - 5,000,000.00
2.00
- ตัง้ แต่ 5,000,001.00 - 10,000,000.00
2.25
- ตัง้ แต่ 10,000,001.00 - 20,000,000.00
2.50
- ตัง้ แต่ 20,000,001.00 บาท ขึน
้ ไป
2.60
10.1 เงินฝากประจา 3 เดือน
1.50
10.2 เงินฝากประจา 12 เดือน
2.50
10.3 เงินฝากประจา 24 เดือน
2.50
10.4 เงินฝากประจา 36 เดือน
2.50
11. เงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุขใจ
4.50

สวัสดิการสมาชิก ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2561
รายการ

จานวน (คน)

สมาชิกถึงแก่กรรม

5

บิดาถึงแก่กรรม

7

มารดาถึงแก่กรรม

11

สามีถึงแก่กรรม

1

จานวนเงิน (บาท)

10,000.00

คณะผู้จัดทา : คณะกรรมการศึกษาอบรมและประชาสัมพันธ์ / ฝ่าย
จัดการ

