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ปที่ 24 ฉบับที่ 6 ประจําเดือน มิถุนายน 2555

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE.,LIMITED

บรรณาธิการแถลง

ผลการดำเนินงานของสหกรณ
ประจำเดือน พฤษภาคม 2555

สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแกน ทุกทาน
เดือนมิถุนายนของทุกป จะเปนเดือนเปดเทอมใหม
พอ แม และผปู กครองตองใชเงินมากในการศึกษาสำหรับบุตรหลาน
ของทาน ในนามคณะกรรมการสหกรณออมทรัพยสาธารณสุข
จังหวัดขอนแกน ยังคงมีความเปนหวงเปนใยสมาชิกทุกทานอยู
เชนเคย และในเดือนนีส้ มาชิกทานใดทีย่ งั ไมไดใชสทิ ธิก์ ฉู กุ เฉินเพือ่
การศึกษา 3 เทา ยังคงสามารถใชสทิ ธิก์ ไู ดจนถึงวันที่ 29 มิถนุ ายน
2555 นีน้ ะครับ
สวนการกพู เิ ศษเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ สำหรับขาราชการ
และลูกจางประจำทีม่ อี ายุสมาชิกตัง้ แต 18 เดือนขึน้ ไป วงเงินกู
100 เทาแตสงู สุดไมเกิน 2,500,000.-บาท สงชำระคืน 240 งวด
หากยืน่ ขอกหู ลังวันที่ 15 มิถนุ ายน 2555 สหกรณขอสงวนสิทธิใ์ น
การปรับเพิม่ หนุ สะสมเปนรอยละ 15 ของวงเงินกนู ะครับ เพือ่ เพิม่
หลักประกันและเงินสะสมใหกับสมาชิก หากสมาชิกมีหนี้เงินกู
พัฒนาคุณภาพชีวติ เดิมอยแู ลว ตองสงชำระหนีเ้ ดิมใหครบ 12 งวด
กอน จึงจะสามารถขอกรู ไี ฟแนนซไดนะครับ (แตหากสมาชิกสง
สัญญากพู ฒ
ั นาคุณภาพชีวติ กอนวันที่ 15 มิถนุ ายนนี้ จะยังไดรบั
สิทธิห์ กั หนุ สะสมเพียงรอยละ 10 เทานัน้ )
สำหรับเงินกสู ามัญเอนกประสงค สหกรณกย็ งั คงเปดใหกู
เดือนละครัง้ โดยไมกำหนดวงเงินกสู งู สุด แตทงั้ นีส้ มาชิกตองมีหนุ
สะสมอยางนอยรอยละ 20 ของวงเงินกู และตองมีเงินเดือนสุทธิหลัง
หักชำระหนี้แลวรอยละ 20 ของเงินไดรายเดือน กำหนดสง
ชำระคืน 72 งวด ใชผคู ้ำประกัน 4 คน
เงินกพู เิ ศษเพือ่ การเคหะ สหกรณเปดใหสมาชิกทีต่ อ งการ
มีที่อยูอาศัยเปนของตนเองกูไดถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2555 นี้
โดยขยายวงเงินใหกสู งู สุดถึง 5,000,000.-บาท สงชำระคืน 240 งวด
สมาชิกทานทีส่ นใจสามารถติดตอสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมไดที่
สหกรณฯ นะครับ

จำนวนสมาชิก
สินทรัพยรวม

ราย
3,816.6 ลานบาท

- ลูกหนีเ้ งินกฉู กุ เฉิน

65.7 ลานบาท

- ลูกหนีเ้ งินกสู ามัญ

1,499.8 ลานบาท

- ลูกหนีเ้ งินกพู เิ ศษ

1,933.3 ลานบาท

- สินทรัพยอนื่
หนีส้ นิ รวม
- เงินรับฝากออมทรัพย

317.8 ลานบาท
2,065.3 ลานบาท
37.1 ลานบาท

- เงินรับฝากออมทรัพยพเิ ศษ 745.6 ลานบาท
- หนีส้ นิ อืน่

1,282.6 ลานบาท

ทุนรวม

1,683.7 ลานบาท

- ทุนเรือนหนุ

1,572.1 ลานบาท

- ทุนสำรอง

104.3 ลานบาท

- ทุนอืน่

7.3 ลานบาท

รายรับ – รายจาย

67.6 ลานบาท

- รายรับ

89.9 ลานบาท

- รายจาย

22.3 ลานบาท

ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนชวยเหลือผคู ้ำประกันเงินกสู ามัญ เดือนเมษายน 2555
ยกมา (บาท)
เขา (มี.ค.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
1.กองทุนชวยเหลือฯ
5,651,895.00
39,275.00
6,000.00
5,685,170.00
2.เงินชวยเหลือฯ
2,432,120.87
9,700.00
14,145.00
2,427,675.87
ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนชวยเหลือผคู ้ำประกันเงินกเู อนกประสงคเดือนเมษายน 2555
ยกมา (บาท)
เขา (เม.ย.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
กองทุนชวยเหลือฯ
1,215,779.49
7,600.00
1,223,379.49
ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนชวยเหลือผคู ้ำประกันเงินกพู เิ ศษ เดือนเมษายน 2555
ยกมา (บาท)
เขา (เม.ย.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
กองทุนชวยเหลือฯ
6,388,397.44
263,700.00
6,652,097.44
ผลการรับสมัครสมาชิกกองทุนประกันชีวติ กลมุ เดือนเมษายน 2555
ยกมา (บาท)
เขา (เม.ย.)
ออก (บาท)
รวม/ยกไป (บาท)
กองทุนประกันชีวติ
951,032.45
1,078,600.00
1,026,305.00
1,003,327.45

ขาว ประชาสัมพันธ !!!
( โครงการสหกรณสญ
ั จร
ประจำเดือนมิถนุ ายน 2555
วันพุธที่ 13 มิถนุ ายน 2555 ณ โรงพยาบาลบานไผ ประกอบดวย สสอ.บานไผ, สสอ.โนนศิลา
วันศุกรที่ 15 มิถนุ ายน 2555 ณ โรงพยาบาลหนองสองหอง ประกอบดวย สสอ.หนองสองหอง
วันศุกรที่ 22 มิถนุ ายน 2555 ณ โรงพยาบาลซำสูง ประกอบดวย สสอ.ซำสูง
ประจำเดือนกรกฎาคม 2555
วันศุกรที่ 13 กรกฎาคม 2555 ณ ศูนยวศิ วกรรมขอนแกน
วันศุกรที่ 20 กรกฎาคม 2555 ณ โรงพยาบาลสิรนิ ธร ประกอบดวย สสอ.บานแฮด
วันศุกรที่ 27 กรกฎาคม 2555 ณ โรงพยาบาลเปอยนอย ประกอบดวย สสอ.เปอยนอย
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