“ สหกรณ อ อมทรั พ ย ดี เ ด น แห ง ชาติ ประจำป 2545 ”

ปที่ 22 ฉบับที่ 2 ประจําเดือน กุมภาพันธ 2553

                
KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE.,LIMITED


การประชุมใหญสามัญประจำป 2552 เมือ่ วันที่ 23 มกราคม 2553 ณ หองภูพาน โรงแรมขอนแกน
ก็ผา นไปดวยคามเรียบรอย ตองขอขอบคุณสมาชิก แขกผมู เี กียรติและผแู ทนสมาชิกทุกทานทีใ่ หความรวมมือและ
ขอเสนอแนะตางๆ เปนอยางดี ซึ่งทางสหกรณฯ จะไดนำไปดำเนินการปรับปรุงแกไขตอไป ในสวนของ
แผนงบประมาณทีไ่ ดรบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมฯ คณะกรรมการจะพยายามใชจา ยอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ
เพือ่ ใหเกิดประโยชนกบั สมาชิกและสหกรณสงู สุด
สมาชิกทุกทานคงจะไดรบั เงินปนผลและเฉลีย่ คืนเรียบรอยแลวในสวนของรายละเอียดทัง้ หมดจะปรากฏ
ในใบเสร็จรับเงิน เดือน มกราคม 2553 หรือสอบถามทางระบบ ตอบรับอัตโนมัติ (Call Center) ขอเรียนให
สมาชิกทราบวา กอนติดตอผานระบบ ตอบรับอัตโนมัติ ขอใหทา นไดทำความเขาใจ และจำรหัสผานของทาน
ใหไดกอ น เพือ่ ความสะดวก รวดเร็ว ครับ หรือ ดูรายละเอียดไดที่ www.kphcoop.com
ในป 2552 สหกรณฯของเรามีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 100,700,750.29 บาท ซึ่งที่ประชุมใหญไดอนุมัติ
จายเงินปนผลรอยละ 6 และเฉลีย่ คืนรอยละ 11 ในสวนของการเลือกตัง้ ผตู รวจสอบกิจการ และการมอบหมาย
ใหคณะกรรมการฝายตางๆ รายละเอียดติดตามไดในจดหมายขาวฉบับนี้ ครับ
ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนชวยเหลือผคู ้ำประกันเงินกสู ามัญ เดือนธันวาคม 2552
ยกมา (บาท)
เขา (ธ.ค.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
1.กองทุนชวยเหลือฯ
4,738,398.00
235,093.16
26,400.00
4,947,091.61
2.เงินชวยเหลือฯ
1,728,874.14
81,193.81
1,810,067.98
ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนชวยเหลือผคู ้ำประกันเงินกเู อนกประสงค เดือนมกราคม 2553
ยกมา (บาท)
เขา (ธ.ค.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
กองทุนชวยเหลือฯ
584,700.00
584,700.00
ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนชวยเหลือผคู ้ำประกันเงินกพู ฒ
ั นาคุณภาพชีวติ เดือนธันวาคม2552
ยกมา (บาท)
เขา (ธ.ค.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
กองทุนชวยเหลือฯ
3,903,853.78
151,329.77
160,000.00
3,900,183.55

กองทุนประกันชีวติ

ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนประกันชีวติ กลมุ เดือนธันวาคม 2552
ยกมา (บาท)
เขา (ธ.ค.)
ออก (บาท)
34,295.00
305,039.70
289,565.00

รวม/ยกไป (บาท)
49,769.70

การมอบหมายหนาทีใ่ นการดูแลนโยบาย
คณะกรรมการดำเนินการไดมอบหมายใหกรรมการเปนผูดูแลกำกับการทำงานใหเปนไปตามนโยบาย
โดยมีกรรมการ 3 ชุด ไดแก
1. กรรมการอำนวยการ ประกอบดวย
นายแพทยคมิ หันต
ยงรัตนกิจ
ประธานกรรมการดำเนินการ
นายแพทยพสิ ฤษฏ
พิทกั ษ
รองประธานกรรมการ
นางสุวคนธ
แกวออน
รองประธานกรรมการ
นางทัศนีย
ทินราช
เหรัญญิก
นายสุเมธ
ปตตานี
เลขานุการ
2. กรรมการเงินกแู ละเรงรัดหนีส้ นิ ประกอบดวย
นางขันทอง
มางจันดีอดุ ม
ประธานกรรมการเงินกแู ละเรงรัดหนีส้ นิ
นายคมกริช
สงาธรรม
กรรมการ
นายวรจิตร
หนองแก
กรรมการ
นางสาคร
เหรียญทอง
กรรมการ
นายประชัน
เสาไพบูลย
กรรมการ
3. กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ประกอบดวย
นายสุรยิ นั ต
สุเพ็งคำภา
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ
นางสาวธาดาวรรณ
ภูมาตนา
กรรมการ
นายมนูญ
สวนเส
กรรมการ
นายกุศล
แสงอรุณ
กรรมการ
นายสำราญ
แดนสุข
กรรมการ
ประกาศผลผไู ดรบั เลือกตัง้ เปนผตู รวจสอบกิจการประจำป 2553
หมายเลข 5 นายกมล
ศรีลอ ม
ได 221 คะแนน
หมายเลข 3 นายไพฑูรย
ตีระมาตย
ได 220 คะแนน
หมายเลข 6 นายพิศษิ ฐ
โกจารยศรี
ได 218 คะแนน
หมายเลข 2 นายกองลือไกร แข็งแอ
ได 188 คะแนน
หมายเลข 4 นางจีรนันท
นรเศรษฐบงกช
ได 179 คะแนน
รางวัลที่
รางวัลที่
รางวัลที่
รางวัลที่

1
2
3
4

จำนวน 5 ทาน
จัดเปนลำดับที่ 1
จัดเปนลำดับที่ 2
จัดเปนลำดับที่ 3
จัดเปนลำดับที่ 4
จัดเปนลำดับที่ 5

รายชือ่ ผไู ดรบั รางวัลจากการฝากเงินตอเนือ่ งกับสหกรณฯ
ตเู ย็น
ไดแก
นายบุญเพ็ง
ยอดบุญมา
โทรทัศนสี 21" ไดแก
นางสาวณัฐธยาน ฝายคำ
จักรยาน
ไดแก
นางสมลักษณ
ศรีนวกุล
หมอหุงขาว
ไดแก
นายประยงค
นุชเส
นางนิสสัย
ปรีพลู

รายชือ่ ผไู ดรบั รางวัลจากการเปดบัญชีเงินฝากในป 2552 กับสหกรณฯ
รางวัลที่ 1 ตเู ย็น
ไดแก
นางเพ็ญศรี
เส็งสุข
รางวัลที่ 2 โทรทัศนสี 21" ไดแก
นางกองสิน
ผานาค
รางวัลที่ 3 จักรยาน
ไดแก
นางสุดาวรรณ
นาใจคง
รางวัลที่ 4 หมอหุงขาว
ไดแก
นางปยะนุช
มูลอุดม
นางหนูพนิ
สีหาคำ
เจาของ : สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด โทร. (043) 237643, 247520, 247521 Fax : (043)337381 WWW.KPHCOOP.COM
ที่ ป รึ ก ษา : คณะกรรมการดำเนิ น การสหกรณ ฯ บรรณาธิการ : นายไพฑู ร ย มั่ น คง กองบรรณาธิการ : คณะกรรมการศึกษาฯ
บริษัท เพ็ญพรินติ้ง จำกัด เลขที่ 2 ม.3 ถ.โพธิสาร อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000
โทร. 043-220582, 326739 Fax. 043-328459 E-mail : penprint@hotmail.com

