ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ำกัด
ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 ประจำ�เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร ประจ�ำปี 2560 เมื่อวันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560 สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ำกัด ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตร ประจ�ำปี 2560
เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ถึงแม้ว่าทุนการศึกษาจะไม่ใช่เงินจ�ำนวนมาก แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่าย
การศึกษาของบุตรสมาชิกทีม่ รี ายได้นอ้ ย และเพือ่ เป็นรางวัลแก่บตุ รสมาชิกทีเ่ รียนดี ซึง่ สหกรณ์ฯ ก็หวังว่าท่านสมาชิกและบุตร
คงได้รับความสุขในครั้งนี้ และสหกรณ์ฯ ก็จะมีการจัดสรรทุนเพื่อการศึกษาของสมาชิกและบุตร เพื่อมอบให้กับสมาชิก
ของเราตลอดไป
ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ำกัด
ที่ 60/2560   เรื่อง ปิดโครงการเงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุขใจ มติที่ประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการ
เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เห็นชอบ ให้ปิดรับเงินฝากโครงการเงินฝากออมทรัพย์เกษียณสุขใจ รายใหม่ ตั้งแต่
วันที่ 13 มิถนุ ายน 2560 เป็นต้นไป เพือ่ ให้เป็นไปตามประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ (วันที่ 1 มิถนุ ายน 2560) เกีย่ วกับแนวทาง
การปฏิรูประบบการบริหารจัดการ ก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ซึ่งก�ำหนดให้อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากทุกประเภท ไม่เกินร้อยละ 4.50 ต่อปี ส�ำหรับสมาชิกที่อยู่ในโครงการเดิม (อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.00 ต่อปี)
สหกรณ์ฯ ก�ำลังด�ำเนินการปรึกษานายทะเบียนสหกรณ์  หากได้ผลประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
บุคลากรดีเด่นประจ�ำเดือนพฤษภาคม 2560 ได้แก่ คุณมณีวรรณ เมืองกลาง ต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน
และสมาชิก ผู้ร่วมโหวตได้รับรางวัล ได้แก่ คุณธันยาภรณ์  อรัญวาลัย เลขทะเบียนสมาชิก 006826
สหกรณ์จะท�ำการสรรหา กรรมการด�ำเนินการ ในวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. –
14.30 น. ณ บริเวณด้านข้างอาคารเพชรรัตน์ (ตู้ ATM เดิม) คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมิน
ทราธิราช เรียนเชิญสมาชิกทุกท่านไปใช้สิทธิ์กันนะคะ
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ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จ�ำกัด
ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 ประจำ�เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ผลการดำ�เนินงานของสหกรณ์ ประจำ�เดือนพฤษภาคม 2560
เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เงินให้สมาชิกกู้
เงินให้สหกรณ์อื่นกู้
ลูกหนี้อื่น – สุทธิ
เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์สุทธิ
สินทรัพย์อื่น
รวมสินทรัพย์

หน่วย : บาท
605,169.85
371,852,265.82
1,928,556,363.80
10,050,911,726.00
23,159,689.34
6,164,730,536.20
13,933,863.76
91,095,861.99
18,644,845,476.76

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
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อฉลอง 42 ปี รุ่น 5
เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 8
เงินฝากออมทรัพย์มั่นคง 9
  -  รุ่น 9-1 ตั้งแต่     100,000.00 –  5,000,000.00 บาท
  -  รุ่น 9-2 ตั้งแต่  5,000,000.00 – 10,000,000.00 บาท
  -  รุ่น 9-3 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
3.20
3.25
3.25
3.30
3.35

แล้วพบกันใหม่ฉบับเดือนมิถุนายน 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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เงินรับฝาก
เงินรับฝากสหกรณ์อื่น
หนี้สินอื่น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนส�ำรอง
ทุนสะสมตามข้อบังคับระเบียบและอื่นๆ
ก�ำไร(ขาดทุน)จากการลงทุนที่ยังไม่เกิดขึ้น
ก�ำไรสุทธิ
รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ์
ประเภทเงินกู้
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
เงินกู้สามัญ
  -  บุคคลค�้ำประกัน
  -  โครงการประกันภัยผู้ค�้ำประกัน
  -  เพื่อช่วยเหลือผู้เกษียณ
เงินกู้พิเศษ
  -  อสังหาริมทรัพย์ค�้ำประกัน
  -  ทุนเรือนหุ้นค�้ำประกัน
  -  เงินฝากค�้ำประกัน
เงินกู้พิเศษบ้านหลังแรก
เงินกู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาบุตรสมาชิก
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา

หน่วย : บาท
7,796,603.07
2,931,500,000.00
3,402,408,252.77
3,032,603,440.00
769,934,091.67
216,334,698.96
281,032,032.96
214,429,730.33
18,644,845,476.76
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�ำเดือนพฤษภาคม 2560
รายการ
สมาชิกถึงแก่กรรม
บิดาถึงแก่กรรม
มารดาถึงแก่กรรม
สามีถึงแก่กรรม
บุตรถึงแก่กรรม

จ�ำนวน (ราย)
1
9
8
1

จ�ำนวนเงิน (บาท)
20,000.00
85,000.00
75,000.00
10,000.00
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