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สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด http://www.kphcoop.com
ปที่ 27 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน กุมภาพันธ 2558

KHONKAEN PUBLIC HEALTH SAVING AND CREDIT COOPERATIVE.,LIMITED

บรรณาธิการแถลง
สวัสดีครับ สมาชิกสหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ทุกทาน
การประชุมใหญสามัญประจำป 2557 เมื่อวันเสารที่ 24 มกราคม 2558 ณ โรงแรมโฆษะ ก็ผานไปดวยความเรียบรอย
ตองขอขอบคุณสมาชิก แขกผูมีเกียรติ และผูแทนสมาชิกทุกทานที่ใหความรวมมือและใหขอเสนอแนะตาง ๆ เปนอยางดี ในป 2557
ทีป่ ระชุมใหญไดอนุมตั ใิ หจา ยเงินปนผล (ตามหุน ) รอยละ 5.58 เฉลีย่ คืน(ตามดอกเบีย้ ทีก่ เู งินจากสหกรณ) รอยละ 11.13 สมาชิกทุกทาน
คงไดรับเงินปนผลและเฉลี่ยคืนเรียบรอยแลว ในสวนของรายละเอียดทั้งหมดจะปรากฏในใบเสร็จรับเงินเดือน มกราคม 2558
แมวาการปนผลและเฉลี่ยคืนจะลดลงจากปที่แลวบาง ทั้งนี้เพราะสหกรณฯของเราตองไปกูเงินจากที่อื่นมาใหสมาชิกกูอีกที ซึ่งสถาบัน
การเงินทุกแหงในป 2557 ตางขึน้ ดอกเบีย้ เงินกู ทำใหตน ทุนทางการเงินเราสูงขึน้ (ตนทุนเฉลีย่ ป 2557 เทากับ 4.91 ) ในขณะทีส่ หกรณฯ
ใหสมาชิกกูในอัตรารอยละ 6.25 ตอปเทาเดิม
ในป 2558 คณะกรรมการ ไดประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคาม 2558 มีนโยบายยังคงอัตราดอกเบี้ยเงินกูเทาเดิมไปพลางกอน
เพื่อไมใหสมาชิกซึ่งสวนใหญซึ่งเปนผูกู ไมเดือดรอน รายละเอียดตางๆมีในจดหมายขาวฉบับนี้ ครับ

ผลการดำเนินงานของสหกรณ์ประจำปี 2557
จำนวนสมาชิก
11,649 ราย (เปนสมาชิกสมทบ 2,605 คน)
สินทรัพยรวม
6,284 ลานบาท
- หนี้สินอื่น
2,421.80 ลานบาท
- ลูกหนี้เงินกูฉุกเฉิน
104.2 ลานบาท
- คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
2.1 ลานบาท
- ลูกหนี้เงินกูสามัญ
1,460.1 ลานบาท
ทุนรวม
2,573.1 ลานบาท
- ลูกหนี้เงินกูพิเศษพัฒนาคุณภาพชีวิต 4,296.1 ลานบาท (จำนวน 2,498 สัญญา)
- ทุนเรือนหุน
2,249.3 ลานบาท
- ลูกหนี้เงินกูพิเศษเพื่อการเคหะ 379.6 ลานบาท (จำนวน 464 สัญญา)
- ทุนสำรอง
135.4 ลานบาท
- สินทรัพยอื่น
44 ลานบาท
- ทุนอื่น
5.4 ลานบาท
หนี้สินรวม
3,711 ลานบาท
กำไรสุทธิ
182.99 ลานบาท
- เงินรับฝากออมทรัพย
1,121.1 ลานบาท (จำนวน 4,136 บัญชี : 3,963 ราย)
- รายรับ
350.86 ลานบาท
- เงินรับฝากออมทรัพยพิเศษ 166
ลานบาท (จำนวน 1,742 บัญชี : 1,229 ราย)
- รายจาย
168.3 ลานบาท

ข่าวประชาสัมพันธ์

1. เนื่องจากมีการแกไขประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยใหม (ฉบับที่ 20) ดังนั้นขอใหสมาชิกที่ขอกูใชแบบฟอรมใหมตั้งแต
เดือน กุมภาพันธ 2558 เปนตนไป (สัญญาเงินกูเดิมยกเลิกทั้งหมด)
2. ลงอัตราดอกเบี้ยเงินกู และเงินฝาก
ดอกเบี้ยเงินฝาก (รอยละตอป)
ออมทรัพย
3.10
ออมทรัพยพิเศษ 3.60
พิเศษรายเดือน
4.25
ประกันหนี้
2.00

ดอกเบี้ยเงินกู (รอยละตอป)
เงินกูฉุกเฉิน 6.25 การเคหะ ปแรก 5.00
เงินกูสามัญ 6.25 การเคหะ ปถัดไป 6.00
เอนกประสงค 6.15
พัฒนาชีวิต
6.25

3. คณะกรรมการ และอนุกรรมการชุดตางๆ
1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบดวย
1.1 นายกมล
ศรีลอม
ประธานกรรมการดำเนินการ
1.2 นายไพฑูรย
ตีระมาตย
รองประธานกรรมการ
1.3 น.ส.ธาดาวรรณ ภูมาตนา
รองประธานกรรมการ
1.4 นางอมรรัตน
อมรรัตน
กรรมการและเหรัญญิก
1.5 นายสำราญ
แดนสุข
กรรมการและเลขานุการ
2. คณะกรรมการเงินกูและเรงรัดหนี้สิน ประกอบดวย
2.1 นายสุริยันต
สุเพ็งคำภา
ประธานกรรมการเงินกูและเรงรัดหนี้สิน
2.2 นายไพฑูรย
กาสีชา
กรรมการ
2.3 นายประชัน
เสาไพบูลย
กรรมการ
2.4 นายยงยุท
ลามวง
กรรมการ
2.5 นายธนภัทร
แกวสมบัติ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเงินกูและเรงรัดหนี้สิน
2.6 นางถนอม
จันทรพิชัย
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการเงินกูและเรงรัดหนี้สิน
3. คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ ประกอบดวย
3.1 นายไพฑูรย
มั่นคง
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ
3.2 นางสาคร
เหรียญทอง
กรรมการ
3.3 นายบรรดิษ
งามคุณ
กรรมการ
3.4 นายบุญโรม
สิทธิ์ทองหลาง กรรมการ
3.5 นายมนูญ
สวนเส
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ
3.6 นางชลกัลป
วรรณโก
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ
4. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาคุณภาพระบบบริการ ประกอบดวย
4.1 นายกมล
ศรีลอม
ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ
4.2 นายไพฑูรย
ตีระมาตย
ประธานคณะอนุกรรมการ
4.3 นางอมรรัตน
จันทรเล็ก
อนุกรรมการ
4.4 น.ส.ธาดาวรรณ ภูมาตนา
อนุกรรมการ
4.5 นายสุรศักดิ์
วโนทยาโรจน อนุกรรมการ
4.6 นายสำราญ
แดนสุข
อนุกรรมการ
4.7 นางสังวาล
บำรุงศรี
เลขานุการอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
4.8 นางถนอม
จันทรพิชัย
ผูชวยเลขานุการอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
5. คณะอนุกรรมการสารสนเทศและตรวจสอบภายใน ประกอบดวย
5.1 นายไพฑูรย
มั่นคง
ประธานคณะอนุกรรมการ
5.2 นางสาคร
เหรียญทอง
อนุกรรมการ
5.3 นายบรรดิษ
งามคุณ
อนุกรรมการ
5.4 นายบุญโรม
สิทธิ์ทองหลาง อนุกรรมการ
5.5 นายมนูญ
สวนเส
อนุกรรมการ
5.6 นางกตติโชติ
ลดาวดี
เลขานุการอนุกรรมการสารสนเทศและตรวจสอบภายใน
5.7 นายรินทร
นนทศิริ
ผูชวยเลขานุการอนุกรรมการสารสนเทศและตรวจสอบภายใน
เจาของ : สหกรณออมทรัพยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน จำกัด โทร. (043) 237643, 247520, 247521 Fax : (043)337381 WWW.KPHCOOP.COM
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