
ฉบบัที่ 111 ประจําเดือน         กันยายน 2553 
Provincial  Waterworks Authority  Saving  And Credit Cooperative , Limited 

 ในฐานะที่สมาชิกเปนเจาของสหกรณ การเขารวมประชุมใหญ
สามญัประจําปของสหกรณ  เปนโอกาสที่สมาชกิจะไดใชสทิธิออกเสยีง
ในเรื่องตางๆ เพื่อรักษาผลประโยชนของสหกรณและสมาชิก               
โดยสวนรวม การประชมุใหญดงักลาว โดยทัว่ไปจะมีวาระที่สาํคญั 
ดังตอไปน้ี  
           1. รับทราบรายงานกิจการประจําปของสหกรณ เพื่อวิเคราะหวาใน
รอบปท่ีผานมา การบริหารงานของสหกรณเปนอยางไร เพื่อใชเปนแนวทาง
ในการกําหนดนโยบายในการบริหารงานตอไปและเปนการดูแลผลงานของ
กรรมการท่ีเราเลือกเขาไปดวยวาบริหารงานเปนอยางไร  
           2. พิจารณาและอนุมัติการเงิน เปนการพิจารณาฐานะของสหกรณ
ท่ีวัดออกมาในรูปของตัวเงินวาเปนอยางไร ประกอบดวย  
- งบดุล แสดงวา ณ วันสิ้นปทางบัญชีของสหกรณ สหกรณมีทรัพยสิน
เทาไร ทรัพยสินของสหกรณออมทรัพยสวนใหญ จะเปนลูกหนี้เงินใหกูแก
สมาชิก นอกจากนั้นยังแสดงวาทรัพยสินท่ีมีนั้น 
มาจากทุนของสหกรณเทาไร  จากการเปนหนี้เทาไรดังสมการ  
ทรัพยสิน = หนี้สิน + ทุน  
- งบกําไรขาดทุน แสดงวาในรอบปท่ีผานมาสหกรณมีรายไดเทาไร         
มีคาใชจายเทาไร มีกําไรเทาไร ดังสมการ  
รายได - คาใชจาย = กําไรสุทธิประจําป  
รายการท่ีควรพิจารณาในงบการเงินคือ  
- หมายเหตุประกอบงบการเงิน เพื่อใหรูขอมูลท่ีสําคัญ  

- คาใชจายตาง ๆ เปนไปตามงบประมาณท่ีอนุมัติหรือไม มีรายการใดท่ี
ผิดปกติหรือไม  
- ดอกเบี้ยคางรับ หนี้สงสัยจะสูญ สํารองหนี้คลาดเคลื่อน เปนรายการท่ีอาจ
เสดงถึงประสิทธิภาพในการใหสินเช่ือของสหกรณ ควรสอบถามในท่ีประชุม
ใหญใหชัดเจน..  [ฉบับหนาจะพูดเรื่องอัตราผลตอบแทนโปรดติดตามตอนะ
ครับ.....] 
 

 
 
8 เดือน สิ้นสุด 31 สิงหาคม 2553 
รายได        95,010,887.64  บาท 
คาใชจาย    41,675,274.14   บาท  
กําไรสุทธ ิ   53,335,613.50   บาท   

 

        เมื่อวนัที่ 23 กันยายน 2553 ผูเขียนไดมีโอกาสไปรวมงาน
ปจฉิมนิเทศสมาชิก สอ.กปภ. ซึ่งเปนพนักงาน กปภ. ทีจ่ะ
เกษยีณอายงุานในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 น้ี มีสมาชกิหลายทานที่เปน
สมาชิก ตั้งแตกอตั้ง สอ.กปภ.จนถงึวาระเกษยีณอายยุังไมทราบถงึ
วัตถปุระสงคของการจดัประชมุใหญสามญัประจําป เขาใจแตวาเปนวนั
เลอืกตัง้คณะกรรมการดาํเนินการชดุใหม เรื่องอ่ืนๆ ที่เกีย่วของกับ 
สอ.กปภ.เปนเรื่องของคณะกรรมการดาํเนินการ และเจาหนาที่สหกรณ 
จึงขอเรยีนชี้แจงอธิบายทําความเขาใจใหทราบดงัน้ี.. 

 

      บอกเลาเกาสิบ 
  1. เรื่องรบัเงนิฝากของสมาชกิ           
ผูเกษียณอายุ ทานสามารถนําฝาก
ไดเฉพาะเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
หรือ เงินกองทุนสงเคราะหเทาน้ัน 
แตทานตองฝากภายใน 30 วัน  
นับจากวันท่ีทานไดรับเงินจาก 
กปภ.  สวนเงินคาตอบแทนความ 
ชอบในการทํางาน เงินเดือนคาจาง
สําหรบัวนัหยุดพกัผอนประจําป 
และเงินโบนัสสหกรณไมรับฝากนะ
ครับ 
  2. เรื่องโครงการใหกูซื้ออาวธุปน
ดอกเบี้ยตํ่า เพียงรอยละ 4.75 
บาทตอป สอ.กปภ.ไดเปดโอกาสให
สมาชิก สอ.กปภ.ท่ีอยูนอกพื้นท่ี
เสี่ยงภัยภาคใต (สมาชิกท่ัวประ 
เทศ) สามารถนําเอกสารหลักฐาน
การขอซื้ออาวุธปนจากโครงการ
หรือรานคาท่ีจําหนายอาวุธปน  
ไปย่ืนแสดงขอใชสิทธกิูเงนิไดแลว 
สนใจติดตอสอบถามรายละเอียด
ดวยตนเอง ท่ี สอ.กปภ. สมาชิก
ตางจังหวัดสอบถามไดท่ีหมายเลข 
โทรศัพท 0 25518930 ถึง 33   
  3. กิจกรรมของ สอ.กปภ. ใน
เดือน ก.ย.ไดไปตรวจเย่ียมสมาชิก
ในพื้นท่ี กปภ.นครราชสีมา , สคีิ้ว 
และ กปภ.สาขาใกลเคียง เพือ่ให
ความรูและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นดี ๆ เกี่ยวกับ สอ.กปภ.... 
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        จัดทําโดย   คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ สหกรณออมทรัพยการประปาสวนภูมิภาค จํากัด             

อัตราดอกเบ้ียเงินฝาก เริ่มใช 1 ส.ค. 53 
         เงินฝากประเภทจาํกดัจาํนวน                  3.75 %   ตอป   
         เงินฝากประเภทไมจํากัดจํานวน              3.00 %    ตอป        

         เงินฝากประเภทสมาชิกสบทบ              3.00 %    ตอป 

อัตราดอกเบ้ียเงินกู เริ่มใช  1 ส.ค.53 
              กูฉกุเฉนิ/กูสามัญ                     6.50 %    ตอป 
          กูโครงการเอนกประสงค    5.25 %    ตอป 
          กูเพื่อการศึกษา/เพื่อการรกัษาพยาบาล                        6.00 %    ตอป 

 

สหกรณออมทรัพย 
การประปาสวนภูมิภาค จํากัด 
72 ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี ่

กรุงเทพฯ 10210 

ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน 
      ใบอนุญาตท่ี  1/2539 

ไปรษณียหลักสี ่

(นางสาวดวงมณี  กวีวัจน) 
เจาหนาท่ีฝายบริหารท่ัวไป 

 

ขอตอนรับสมาชิกใหมประจําเดือน กันยายน 2553 
1. นายชันษา           จันตา     สาขาเทิง     24. นายเกรียงไกร    ศรีโปฎก         สาขาหนองไผ  
2. นางสาวภัทรนิษฐ  พักสาหาร     กองแผนงาน 1     25. นายทองเจียน     กงบิน         สาขาหนองไผ 
3. นส.แสงอุษา         คําเพราะ     สาขาอํานาจเจริญ  26. นายจักรพงษ      ศรีสมพันธุ      สาขาพิมาย  
4. นส.ปาณิสรา         เหล็กแหลม   สาขาฝาง     27. นายสถาพร        กัลยากาญจน   เขต 4 
5. นายธนากร          ราตรี     สาขาเพชรบุรี     28. นส.วิรันดา         อานแกว         สาขาออมนอย 
6. นส.ศจี                เพชระบูรณิน สาขาเพชรบูรณ     29. นส.รัตนาภรณ     ถาวรยุติธรรม  สาขานราธิวาส 
7. นส.สมสมัย          แกวพรอมฤกษ สาขาปราณบุร ี   30. นส.พรนิรัช         นาจีน          สาขาตะพานหิน 
8. นายทิวา              พงษลิ้ม       เขต 3     31. นายธรรมรัตน     ปฐมรังษิยังกุล  สาขาฝาง 
9. นางนวพรรษ        ครามทอง       สาขาบางสะพาน 32. นส.สายสุณีย       แสนทวีสุข สาขากําแพงเพชร  
10.นส.พรมารินทร    ศรีมันตะ       สาขาบางสะพาน 33. นายวีระเดช        วงศสูงเนิน สาขาอุดรธานี 
11.นายพิเชษฐ         วงศวิสุทธิ ์       สาขาปราณบุร ี   34. นส.เตือนใจ         ภูแดง  สาขาออมนอย 
12.นายปรีดา           เกษมสุขไพศาล สาขาบางสะพาน 35. นายอภิชาต ิ       หวังหลี  สาขาละง ู
13.นางสุชารัตน        เกิดตลาดแกว  สาขาอรัญประเทศ 36. นายวิกรม         ตานะเศรษฐ สาขาเชียงใหม 
14.นายชิโนรส          สวัสดิ์ดล       สาขาปกธงชัย       37. นส.ผกามาศ      ฝนติ๊บ  สาขาฮอด 
15.นายสุรสิทธิ ์        นุชนารถ       เขต 3       38. นส.ชลธิดา        ทองพรหม เขต 2 
16.นายณุชิต            นวลสะอาด     สาขาบานตาขุน     39. นส.สุทธิรัก        ทองเอก สาขายานตาขาว 
17.นายประสิทธิ ์      สายกนก       เขต 9        40. นายสุพจน         ปาทะ  สาขาฮอด 
18.นส.วริษฐา          ธนสับบัณณ     กองพัฒนาแหลงน้ํา  41. นส.รวิสรา       พุฒเอก          เขต 10 
19.นายถวิล             หมื่นจ้ี       สาขาเทิง         42. นายอภิวัฒน     บุญมา          สาขาเวียงเชียงของ 
20.นายภัคคินัย        นะสุข       สาขาลําปาง         43. นางพนิดา        ขวัญยืน สาขาลาดยาว 
21.นายวชิร             กลั่นจัตุรัส       กองคอมพิวเตอร     44. นายศุภชัย        ภูทองวัฒนวงษ  สาขาเชียงใหม 
22.นายสุพรรณิกา     ลาโสม       กองคอมพิวเตอร     45. นส.ทัศนีย         เกตุภูงา สาขากาฬสินธุ  
23.นายเกียรติศักดิ์    ศรีโปฎก       สาขาหนองไผ         46. นายศักดิ์ชาย     ปทุมชาติพัฒน  เขต 1  
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