ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ำกัด
ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 ประจำ�เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากหน่วยงานต่าง ๆ
รายละเอียดการรับรอง
สหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพ มาตรฐาน
จัดอันดับเครดิตองค์กร ระดับ BBB+ (Triple B Plus) และแนวโน้ม
อันดับเครดิต ระดับ “Stable” หรือ“คงที่”
รับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2015

หน่วยงานที่มอบรางวัล
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำ�กัด
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำ�กัด

เมื่อวันที่
16/05/2560

URS/UKAS

23/07/2560

19/07/2560

มติคณะกรรมการด�ำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ำกัด
เรื่อง โครงการเงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน 37 เปิดรับเงินฝากวันที่ 1 – 25 สิงหาคม 2560 ก�ำหนดอัตราดอกเบี้ย
2.95 ต่อปี หากผิดเงื่อนไงตามที่ประกาศจะได้รับดอกเบี้ยเท่ากับเงินฝากออมทรัพย์
เรื่อง โครงการเงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์ 3 ปี (20),(26),(27) เปิดรับเงินฝากวันที่ 1 กันยายน – 20 ตุลาคม
2560 อัตราดอกเบี้ย 3.30 – 3.40 ต่อปี
เรื่อง โครงการเงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 42 ปี รุ่น 6 (41) เปิดรับเงินฝากวันที่ 1 กันยายน – 20 ตุลาคม
2560 อัตราดอกเบี้ย 3.10 ต่อปี
สมาชิกทุกท่าน อย่าลืม! มาใช้สิทธิ์สรรหากรรมการด�ำเนินการ ในวันพฤหัสบดีท่ี 24 สิงหาคม 2560
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 14.30 น. ณ บริเวณข้างอาคารเพชรรัตน์ (ตู้ ATM เดิม) คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อน�ำผลการสรรหาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�ำปีบัญชี 2560 ในวันพุธที่
1 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเพชรรัตน์ ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
โครงการบุคลากรดีเด่นประจ�ำเดือน ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากสมาชิก
ประจ�ำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2560 คือ คุณวรภร ดีประเสริฐ ต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน และส�ำหรับสมาชิกผู้ร่วมโหวต
จะได้รับรางวัล คือ คุณปภาดา ฟักพยุง เลขทะเบียนสมาชิก 009259
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ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ำกัด
ปีที่ 1 ฉบับที่ 8 ประจำ�เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560
ผลการดำ�เนินงานของสหกรณ์ ประจำ�เดือนมิถุนายน 2560
หน่วย : บาท
616,515.32
208,630,493.53
1,928,343,941.77
10,234,507,726.00
6,026,613,929.47
21,820,849.06
14,162,579.43
92,547,547.26
18,527,243,581.84

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เงินให้สมาชิกกู้
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
ลูกหนี้อื่น – สุทธิ
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์

เงินรับฝาก
เงินรับฝากสหกรณ์อื่น
หนี้สินอื่น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนสำ�รอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่นๆ
กำ�ไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
กำ�ไรสุทธิ
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์

หน่วย : บาท
7,826,669.57
2,936,500,000.00
3,220,624,355.81
3,046,921,960.00
769,934,091.67
215,172,698,96
271,866,132.96
239,804,672.87
18,527,243,581.84

จำ�นวนสมาชิกสามัญ 7,747 ราย จำ�นวนสมาชิกสมทบ 353 ราย (ณ 30 มิถุนายน 2560)
ประเภทเงินฝาก
เงินฝากออมทรัพย์
เงินฝากออมทรัพย์ ฝาก - ถอน เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทย
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
เงินฝากออมทรัพย์เพื่ออนาคต 2
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
เงินฝากออมทรัพย์ยั่งยืน 37
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 42 ปี รุ่น 6
เงินฝากออมทรัพย์สุขสันต์ 3 ปี
-รุ่น 20 ตั้งแต่ 100,000.00 – 5,000,000.00 บาท
-รุ่น 26 ตั้งแต่ 5,000,001.00 – 10,000,000.00 บาท
-รุ่น 27 ตั้งแต่ 10,000,000.001 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ/ปี
1.00
2.00
3.15
3.75
2.00
2.25
2.50
2.75
2.85
1.75
2.75
2.75
2.75
2.95
3.10
3.30
3.35
3.40

แล้วพบกันใหม่ฉบับเดือนสิงหาคม 2560 สวัสดีค่ะ
คณะผู้จัดท�ำ คณะกรรมการศึกษาอบรม
และการประชาสัมพันธ์
โทร : 02-241-8111 Fax: 02-241-3451
Website: www.vajiracoop.com
สมาชิกสามารถรับข่าวสารสหกรณ์
ผ่าน ID LINE ได้ที่นี่
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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�ำเดือนมิถุนายน 2560
รายการ
จ�ำนวน (ราย)
จ�ำนวนเงิน (บาท)
สมาชิกถึงแก่กรรม
1
15,000.00
บิดาถึงแก่กรรม
9
82,500.00
มารดาถึงแก่กรรม
6
52,500.00
สามีถึงแก่กรรม
1
10,000.00
บุตรถึงแก่กรรม
-

กรุณาส่ง

ID LINE @vajiracoop
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