
สหกรณอ์อมทรพัย ์
โรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค ์

อบุลราชธานี จ ากดั

ฉบบัที ่1

ประจ าเดอืน ตุลาคม – ธนัวาคม 2565



สารจากประธาน

สหกรณอ์อมทรพัย ์
โรงพยาบาลสรรพ
สทิธปิระสงค ์

อบุลราชธานี จ ากดั

เรยีน  สมาชกิสหกรณท์ุกท่าน

ผม นายชาญศกัดิ ์ จงึมั่นคง ประธานสหกรณอ์อมทรพัยโ์รงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค ์   อุบลราชธานี จ ากดั  
ชดุที ่ 49/2566

“ ปัจจบุนั สถาณการณก์ารแพรร่ะบาดไวรสัโควดิ-19 ยงัคงมคีวามรุนแรง  ผม, คณะกรรมการด าเนินการ และ
เจา้หนา้ที่สหกรณท์ุกท่าน  มีความห่วงใยสมาชกิ   รวมถงึครอบครวัของทุกท่าน ฝากใหดู้แล รกัษาสุขภาพตวัเอง 
รวมถงึป้องกนัตนเอง  จากการแพรร่ะบาดไวรสัโควดิ-19 และขอเป็นก าลงัใจใหทุ้กท่านกา้วผ่านวกิฤตนีไ้ปไดค้รบั ”

และ ผมขอกลา่วถงึภาพรวมของการด าเนินกจิการของสหกรณเ์รา พอสงัเขป ดงันี้

- ดา้นสมาชกิของสหกรณ ์ สมาชกิสามัญ จ านวน   3,347 คน,   สมาชกิสมทบ(ก) จ านวน 262 คน,               
สมาชกิสมทบ(ข.) 183   คน

- ดา้นการเงนิ การลงทุน ของสหกรณ ์ 

รายได ้ ณ  31 ธนัวาคม  2565 จ านวน 82,580,926.94   บาท ,   เงนิลงทุน จ านวน 259,180,633.94  บาท

การด าเนินกจิการของสหกรณใ์นปีทีผ่่านมา สหกรณเ์รา ปันผล 5.85 % เฉลีย่คนื 19.50 %   และ 5.30% 

ในสว่นงานโปรแกรมของสหกรณ ์เราเร ิม่เปิดใหส้มาชกิใชโ้ปรแกรม  Web application  
เมือ่วนัที ่10  ตลุาคม 2565 เป็นตน้มา และมกีารพฒันางานดา้นระบบต่างๆ ใหส้ามารถใชง้านไดม้ากทีส่ดุ                      
เพือ่ใหส้มาชกิสหกรณเ์ราไดร้บัความสะดวก รวดเรว็ ทนัต่อเหตกุารณม์ากยิง่ขึน้ ครบั

ทา้ยนี ้ขออวยพรใหส้มาชกิชาวสหกรณท์ุกท่าน สขุภาพแข็งแรง มคีวามเจรญิกา้วหนา้ ในหนา้ทีก่ารงาน และ
สขุสมหวงัในสิง่ทีป่รารถนาทุกประการ



แนะน า

คณะกรรมการ
และ

ผูต้รวจสอบกจิการ

ชดุที ่49/2566



ผลการด าเนินงาน 
และ 

รายงานย่อแสดง
สนิทรพัยแ์ละหนีส้ิน้

ประจ าเดอืน ตุลาคม 2565



ผลการด าเนินงาน 
และ 

รายงานย่อแสดง
สนิทรพัยแ์ละหนีส้ิน้

ประจ าเดอืน พฤศจกิายน 2565



ผลการด าเนินงาน 
และ 

รายงานย่อแสดง
สนิทรพัยแ์ละหนีส้ิน้

ประจ าเดอืน ธนัวาคม 2565



ประกาศ
ที ่6/2566 

โครงการทศันศกึษา
ประจ าปี 2566



ตอ่ ประกาศ
ที ่6/2566 

โครงการทศันศกึษา
ประจ าปี 2566



ประกาศ
ที ่7/2566

เปลีย่นแปลงอตัราดอกเบีย้เงิน
ฝากออมทรพัยพ์เิศษเป่ียมสุข



สาระน่ารู ้
******
ฟินเทค
(Fintech)

ชือ่เต็มคอื Financial Technology แปลตรงตวัคอื เทคโนโลยทีางดา้นการเงิน
ยกตวัอยา่ง เชน่  ธรุกจิแบบเดมิทีม่ชีอ่งทางการขายแบบเกา่ เก็บแคเ่งนิสด
เกดิวนัหน่ึงเขาอยากจะมชีอ่งทางการขาย ทีม่ากขึน้ มชีอ่งทางการจา่ยเงนิทีม่ากขึน้ 
เลยใชก้ารโอนผ่านธนาคาร จา่ยผ่านมอืถอืผ่าน QR Code น่ันแหละเรยีกวา่ ฟินเทค

ความกา้วหน้าของฟินเทคในประเทศไทย 
ส าหรบัประเทศไทยในชว่งสองสามปีที่ผ่านมา ฟินเทคเขา้มามีบทบาทเป็นอย่างมาก 

โดยมีผูเ้ล่นจากทัง้ในและนอกประเทศ โดยมีฟินเทคสตารท์อปัที่เป็นสมาชกิของสมาคม                  
ฟินเทคประเทศไทยจ านวนเกอืบ 70 บรษิทั นอกจากนี ้สถาบนัการเงนิในไทยก็มีความตืน่ตวั                    
ในการน าฟินเทคมาปรบัปรงุวธิกีารด าเนินงานและรปูแบบธรุกจิของตวัเอง เรง่เปลีย่นแปลงและ
พฒันาความสามารถ เพือ่ใหแ้ข่งขนัในยุคดจิทิลัได ้ซ ึง่เป็นการเพิม่ชอ่งทางในการเขา้ถงึและ
ขยายกลุ่มลูกคา้ เพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด รวมทัง้ท าใหป้ระชาชนที่ยงัเขา้ไม่ถึงบรกิาร                       
ทางการเงนิสามารถเขา้ถงึไดด้ยีิง่ขึน้ดว้ย 

ฟินเทคก าลังกา้วเขา้มาเป็นส่วนส าคัญของชีวิตประจ าว ันจนแทบจะขาดไม่ได ้
หน่ึงในพฒันาการดา้นฟินเทคทีเ่ด่นชดัทีสุ่ดของไทยคอื การพฒันามาตรฐาน QR Code 
เพื่อการช าระเงิน ที่ช่วยเพิ่มทางเลือกในการช าระเงินผ่านโทรศัพทม์ือถือ (Mobile 
Payment) ใหส้ะดวกรวดเรว็มากขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ส าหรบัรา้นคา้ขนาดกลางและขนาด
เล็กสามารถรบัช าระเงินผ่านชอ่งทางอิเล็กทรอนิกส ์เป็นการขยายชอ่งทางการรบัช าระเงิน    
เพือ่อ านวยความสะดวกใหล้กูคา้ ท าใหร้า้นคา้มตีน้ทุนต ่าลง



นอกจากเทคโนโลย ี"หน้าบา้น" หรอืเทคโนโลยทีีผู่ใ้ชบ้รกิารไดใ้ชง้านโดยตรงทีก่ล่าวมา
ขา้งตน้แลว้น้ัน ยงัมเีทคโนโลย ี"หลงับา้น" ทีจ่ะเปลีย่นวธิกีารด าเนินงานของผูใ้หบ้รกิาร     
ใหม้ปีระสทิธภิาพ รวดเรว็ ปลอดภยั และมตีน้ทนุทีถ่กูลง ตวัอย่างเชน่

เทคโนโลยกีารประมวลผลแบบกระจายศูนย ์ซ ึง่หน่ึงในน้ันคอื เทคโนโลยบีล็อกเชน (Blockchain) 
ที่ไดน้ ามาประยุกตใ์ชใ้นภาคการเงินมากที่สุด ดว้ยคุณลกัษณะเด่นของบล็อกเชนที่ทุกฝ่าย                  
ที่เกี่ยวขอ้งมีขอ้มูลชุดเดียวกนั โดยขอ้มูลไม่ไดถู้กจดัเก็บไวท้ี่เดียว มี ระบบ Consensus 
ทีผู่เ้กีย่วขอ้งทุกฝ่ายตอ้งรบัทราบและยอมรบัการเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้มูล ท าใหข้อ้มูลในระบบ                  
มีความโปร่งใส มีความน่าเช ือ่ถือสูง สามารถตรวจสอบไดต้ลอดเวลา และมั่นคงปลอดภัย                        
จากภัยไซเบอร ์โดยในภาคการเงินไทย ไดเ้ร ิม่มีการน าบล็อกเชนมาใชใ้นการใหบ้ร ิการ                      
หนังสอืค า้ประกนั (Letter of Guarantee) ทีช่ว่ยใหส้ถาบนัการเงนิมกีระบวนการผลติ จดัเก็บ 
และน าส่งหนังสอืค า้ประกนัทีร่วดเร็ว ปลอดภยั และน่าเช ือ่ถอืไดด้กีว่าในรูปแบบกระดาษ ซึง่น่ัน
หมายถงึประโยชนต์่อภาคธุรกจิทีจ่ะสามารถมั่นใจไดว้่าหนังสอืค า้ประกนัมีความถูกตอ้ง แม่นย า
และลดตน้ทุนในการจัดเก็บและน าส่งหนังสือค า้ประก ันไปใหก้ ับคู่คา้อีกดว้ย นอกจากนี ้                   
ยงัมกีารน าเอาบล็อกเชนเขา้มาใชเ้พือ่การโอนเงนิระหว่างประเทศ ซึง่จะท าใหม้ตีน้ทุนทีต่ ่าลง และ
รวดเรว็มากขึน้ดว้ย 

Distributed Ledger Technology (DLT)

ตอ่
สาระน่ารู ้
******
ฟินเทค
(Fintech)



ตอ่
สาระน่ารู ้
******

18 กลโกง 
ของมจิฉาชพี

ตดิตามไดท้ี ่: PCT POLICE



อตัราดอกเบีย้
เงินฝาก

มีผลตัง้แต่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป



อตัราดอกเบีย้
เงินกู ้



ชอ่งทางการโอนเงิน

เวลารับ - จ่ายเงินของสหกรณ์ 
08.30 – 14.30 น.(ไม่พักเที่ยง)

สมาชิกที่ต้องการถอนเงินสดตั้งแต ่1 แสนบาทขึ้นไป ให้แจ้งถอนล่วงหน้าก่อน 1 วัน 
ถ้าแจ้งภายในวันจะได้รับเป็นเช็ค

การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ(เล่มสเีทา) ถ้าสมาชิกถอนเกินเดอืนละ 1 คร้ัง 
สหกรณ์ฯ จะหักค่าธรรมเนียมการถอนครั้งละ 100 บาท

หมายเหตุ  เมื่อโอนเงินเสร็จแล้ว กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ทราบในวันที่โอนเงินทันที 



www.sunpasitcoop.com/coop/images/pdf/manual/sps_savings_manual.pdf

หมายเหต ุ: สามารถดาวน์โหลดตามลงิคด์า้นบนน้ี หรอื ดู ใน เว็บของสหกรณ์          www.sunpasitcoop.com



ล าดบั แผนก สายนอก สายใน มอืถอื

1 หอ้งผูจ้ดัการ 045-255838 ต่อ 19 1369 085-4795651

2 แผนกสนิเช่ือ 045-255838 ต่อ 11 1377 089-7203212

3 แผนกการเงนิ ,แผนกเงนิฝาก 045-255838 ต่อ 12 1347 090-3764847

4

แผนกบญัชี, แผนกธุรการ, 
แผนกคอมฯ, 

และศูนยป์ระสานงานสมาคม
ฌาปนกจิฯ

045-255838 ต่อ 13 1347 090-3764847

โทรสาร 045-255838 ต่อ 15 E-mail : sunpasitcoop@sunpasitcoop.com



ภาพกจิกรรมของ
สหกรณ์
********

วนัประชมุใหญ่สามญั
ประจ าปี 2565

วนัเสารท์ี ่22 ตุลาคม 2565



ภาพกจิกรรมของ
สหกรณ์
********

วนัประชมุใหญ่สามญั 
ประจ าปี 2565

วนัเสารท์ี ่22 ตุลาคม 2565



ภาพกจิกรรมของ
สหกรณ์
********

วนัประชมุใหญ่สามญั
ประจ าปี 2565

วนัเสารท์ี ่22 ตุลาคม 2565



ภาพกจิกรรมของ
สหกรณ์
********

วนัประชมุใหญ่สามญั
ประจ าปี 2565

วนัเสารท์ี ่22 ตุลาคม 2565
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