
ฉบบัที่ 112 ประจําเดือน         ตุลาคม 2553 
Provincial  Waterworks Authority  Saving  And Credit Cooperative , Limited 

 ตัวเลขในงบการเงินอาจนํามาคํานวณคาตาง ๆ ไดเชน  
 

1. อัตราสวนทุนหมุนเวียน =ทรัพยสินหมุนเวียน/หนี้สินหมุนเวียน  
    แสดงถึงสภาพคลองของสหกรณในการชําระหนี้ระยะสั้น คาท่ีสูงจะดีกวา
คาท่ีตํ่าแตถาสูงเกินไปอาจจะเปนปญหาได เชน ถือเงินสดไวมากเกินความ
จําเปน ทําใหสหกรณขาดรายได  
2. รอยละของคาใชจายในการดําเนินงานตอรายได  
    = (คาใชจายท่ีไมรวมดอกเบี้ยจาย/รายได) x 100  
    แสดงวาในรายได 100 บาท สหกรณมีคาใชจายในการดําเนินงานกี่บาท 
คาท่ีตํ่าจะดีกวาคาท่ีสูง  
3. อัตราสวนเงินกูยืมตอทุนของสหกรณ = เงินกูยืม/ทุนของสหกรณ  
   แสดงวาเงินกูยืมเปนกี่เทาของทุนของสหกรณ ถาคาท่ีไดสูงสหกรณก็จะมี
ความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจมากขึ้น  
4. อัตราผลตอบแทนตอทุนเรือนหุนของสหกรณ  
    = (กําไรสุทธิประจําป/ทุนเรือนหุนของสหกรณ) x 100  
    แสดงถึงประสิทธิภาพในการหาผลตอบแทนจากทุนเรือนหุนของสหกรณ
คาท่ีสูงจะดีกวาคาท่ีตํ่า ฯลฯ  
 

         พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 
เปนการพิจารณาจัดสรรผลประโยชนท่ีเกิดจากการดําเนินงานของสหกรณ 
ในรอบปทางบัญชีท่ีผานมา ซึ่งกฎหมายกําหนดใหตองจัดสรร 2 ขอ คือ  
++ จัดสรรเปนเงินสํารองไมนอยกวารอยละสิบของกําไรสุทธิ  
++ เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยรอยละหาของกําไรสุทธิ  
กําไรประจําปท่ีเหลือ ท่ีประชุมใหญอาจจัดสรรเปนเงินปนผลตามหุนเปนเงิน
เฉลี่ยคืน เปนเงินโบนัส เปนทุนสะสมตาง ๆ  
++ เงินปนผลตามหุน ในปจจุบันกฎกระทรวงกําหนดใหจายไมเกินรอยละ 10 
ตอป 
++ เงินเฉลี่ยคืนตามดอกเบี้ยเงินกู ถาสหกรณเก็บอัตราดอกเบี้ยเงินกูใน
อัตราตํ่าอยูแลวอาจจะไมเงินเฉลี่ยคืนอีกก็ได  
++ เงินโบนัส เปนคาตอบแทนแกกรรมการและเจาหนาท่ีสหกรณท่ีบริหารให
สหกรณมีกําไรเปนการถือปฏิบัติตามธรรมเนียมของธุรกิจโดยท่ัวไป  
++ ทุนสะสมตาง ๆ เปนประโยชนแกสมาชิกโดยสวนรวม เพื่อทําใหสหกรณ
สามารถจัดสวัสดิการตางๆ ใหสมาชิกได  [ยังมีตอฉบับหนานะครับ] 

 
 
9เดือน สิ้นสุด 30 กันยายน 2553 
รายได    107,381,572.89    บาท 
คาใชจาย   46,313,317.07    บาท  
กําไรสุทธ ิ  61,068,255.82    บาท   

 

ในขาว สอ.กปภ.ฉบับที่ 111 ประจําเดือนกันยายน 2553  ผูเขียน 
ไดเขียนบทความบรรยายถึงบทบาทของสมาชิกในฐานะเจาของ
สหกรณ นอกเหนือจากการเขารวมประชุมใหญสามัญประจําปแลว 
ตองมีหนาทีป่ระการใดบาง ซึ่งยงัคางอยูในเร่ือง การพจิารณา
เร่ืองผลตอบแทน จงึขอเรยีนชี้แจงอธิบายใหทราบตอไปเลยนะครบั.. 

 

บอกเลาเกาสิบ 
 

ขาวที่จะบอกเดือนนี.้..... 
 

สหกรณไดออกไปเยี่ยมสมาชิก.........
การประปาสวนภูมิภาคสาขา
ตราด.......สาขาจนัทบุรี........และขอ
แจงขาวแกสมาชิกอีกเรื่องเกี่ยวกับ
การฝากเงนิของสมาชิก กรรมการได
ใหความเห็นชอบแลว....โดยหักจาก
เงินเดอืน.....เพ่ือเปนการอํานวยความ
สะดวกแกสมาชิกท่ีอยากจะออมเงิน
ไวใชตอนแกเฒา.....และท่ีสําคัญจะได
ประหยัดคาธรรมเนียมในการโอน
โดยเฉพาะสมาชิกท่ีอยู
ตางจังหวัด........ขอใหสมาชิกโปรดรอ
ประกาศเปนทางการอกีครั้งหนึ่งคาด
วาจะเริ่มใชในเดือน ธนัวาคมนี.้......
แนนอนๆๆๆ ขอย้ํา........ ขอย้ํา การ
ค้ําประกนัเงินกูสามัญ.....ใหผูค้ํา
ประกนัเซน็ช่ือกาํกบัทายขอหนึ่งใน.....
หนงัสือสัญญาค้ําประกนั....มิฉะนัน้จะ
ถอืวาเอกสารไมครบถวน.....จะตอง
แกไขใหถูกตองครบถวนสมบูรณกอนที่
จะมีจายเงินกู.....โปรดทราบๆๆๆ 
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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 ตุลาคม 2553 
1. นางสาวนพมาศ  ไพรอุดม  สาขานํ้าพอง 44.นายอาทิตย เมฆทรัพย กองแผน 2 87.นางอรคําศรี ลวงสูงเนิน สาขากุมภวาป 
2. นายนิสิต   ฉลองธรรม  สาขาจันทบุรี 45.นางสาวสุทธิสา ไวยกูล เขต 1 88.นางพรศรี ศรีกงพาน สาขากุมภวาป 
3. นายภูดิศ    เจตนิพิฐอาภา สาขาจันทบุรี 46.นายวสันต สุขแทน เขต 5 89.นางสาวกิตติกานต พรมปญญา หนวยงานรองผูวาฯ 
4. นางสาวพนิตธิดา  พรหมเมศ สาขาศรีราชา 47.นายอํานวย ศิริอินทร สาขาขอนแกน 90.นางสาวกนกวรรณ รอดเกิด สาขาสมเด็จ 
5. นางสาวอัปสร  อนุโยธา สาขาศรีราชา 48.นางฐานิตา ชาวชุมนุม สาขาขอนแกน 91.นางสาวทิวา พิมพหนูนา สาขาหนองบัวแดง 
6. นางสาวอัญชลี   เจริญอาจ สาขาศรีราชา 49.นางสาวจิณหจุฑา พุทธิกาญจนกุล สาขาสีคิ้ว 92.นางปถยธนพร ศรีอริยชาติ สาขาอรัญประเทศ 
7. นายกษิดิ์เดช  พึ่งผล สาขารัตนบุรี 50.นายประทิน ประสิทธ์ิ เขต 7 93.นายทองกฤษ บํารุงกิจ สาขาอรัญประเทศ 
8. นายญาณวิทย บุตรงาม สาขารัตนบุรี 51.นายสิริชาติ กัณฑมณ ี สาขาประจวบ 94.นางสาวกชนัท จิตติวัธน สาขาบางปะกง 
9. นางสาวศุภวรรณ ระดมงาม สาขารัตนบุรี 52.นางสาวณัฐมน ละมั่งทอง สาขาพนมสารคาม95.นางประภา ชูวา สาขาสุรินทร 
10.นายไชยรัตน พันธขาว สาขารัตนบุรี 53.นางวงเดือน แสงมณฑา สาขากบินทรบุรี 96.นายวงศกร วงษเกิด สาขาสุรินทร 
11.นางสาวณัฎฐธนิน  ธนโชติธนสกุล  สาขารัตนบุรี 54.นายสุรบดี ใจกลา สาขาจุน 97.นางพิกุล ศรีพรหม สาขาสุรินทร 
12.นายณัฎฐณิชา สุวรรณชาติ สาขาตะกั่วปา 55.นางสาวอรุณนี สอดศรี สาขาสะเดา 98.นางสาวสายพิณ วุฒิสาร สาขาชลบุรี 
13.นางสาวปริยา  ประสานวงศ สาขามุกดาหาร 56.นายวธู ทรงกิตติธรรม สาขาสมุทรสงคราม99.นางสาวกชพร รูฉลาด สาขาชลบุรี 
14.นายมนัสนันท ประสานวงศ สาขามุดาหาร 57.นายปฎิวัติ ชัยศิลปน สาขาแมสาย 100.นางสาววรุณยุพา โชติชัย สาขาชลบุรี 
15.พิชญกร ดาแกว สาขานางรอง 58.นายวัชรา สุวรรณรัตน สาขาแมสาย 101.นายวสกร พะลายะสุต สาขาชลบุรี 
16.นางเปจวรรณ คัตถุยาวัตร สาขานางรอง 59.นางสาวนิภารัตน อักษรเงิน สาขาเกาะหงัน 102.นางสาวสุดใจ ศรีพยัพ สาขาชลบุรี 
17.นายสุรินทร ดาแกว สาขานางรอง 60.นายกฤษฎา อุบลจิตร สาขาพะเยา 103.นางสาวสุณัฎฐา สําราญใจ สาขาชลบุรี 
18.นางสาวปทุมพร หลวงเมือง สาขาพัทยา 61.นางสาวอัญชนา ฟกบางยูง กองบัญชี 104.นางสาววาราดา ศรีตรัย สาขาชลบุรี 
19.นางสาวปริยาภัทร  มัติโก สาขาพัทยา 62.นางสาวพิมพวรีย จันทดา เขต 2 105.นางมณีรัตน สีแพน สาขาจัตุรัส 
20.นางสาวสุภนา ทองฉาย สาขาพัทยา 63.นางสาวชมพูนุท ซุยหลวง สาขาพะเยา 106.นายมานพ ทองสี สาขาบานไผ 
21.นายสํานวน พิศเพ็ง สาขารัตนบุรี 64.นายธรีพงษ ระวังทรัพย สาขาพะเยา 107.นายวรรธนะ เสถียร สาขาพนัสนิคม 
22.นางสาวรุจิรา อุมามาร เขต 7 65.นายสุริศักดิ์ ใจบุญ สาขาอุดรธานี 108.นายณัฐนันท ทิพยจํานง สาขาเชียงใหม 
23.นายรักเกียตริ คําดีบุญ เขต 7 66.นายพีระ คําภาศรี สาขาอุดรธานี 109.นายจะเร เอ่ียมสมบูรณ สาขาบางสะพาน 
24.นายไชยปญหา คําปตะ เขต 7 67.นายจีรศักดิ์ ปชชะ สาขาอุดรธานี 110.นางสาวเบญญาศิริ โพธิตะพัง สาขาอุดรธานี 
25.นายสุพจน กสิเจริญ เขต 7 68.นางสายสมร คําบุญฐิติสกุล สาขาอุดรธานี 111.นางสาวกนกรัตน พุมกันภัย สาขารังสิต 
26.นางสาวสุพัตรา โคตะมะ สาขากาฬสินธุ 69.นางสาวมริณี กาฬหวา เขต 6 112.นายลิขิต คุมวงศ สาขาชัยภูมิ 
27.นายพัชรพล กาบอุบล สาขาอุบลราชธานี 70.นายศราวุธ กุลบุตร กองคอมพิวเตอร 113.นางสาวพรพิมล  ศรีใส สาขารอยเอ็ด 
28.นางสาวชลฐิชา กันสิทธ์ิ สาขาอุบลราชธานี 71.นางสาวอัจฉรียา  การะเกษ สาขารังสิต 114.นายสมคิด พวงศรี สาขารอยเอ็ด 
29.นายอธิปตย พิมพแกว สาขาอุบลราชธานี 72.นางปราณี บุญสอง สาขารังสิต 115.นายสมหวัง แกวขุนทด สาขาปากชอง 
30.นางบังอร สําเนากลาง สาขานครราชสีมา 73.นางสาวสุรียพร จันภู สาขารังสิต 116.นางสาวจิตติมา โพประเทศ  สาขาบานนา 
31.นางสุภาวดี เกษตรวัชรสิทธา สาขาครบุรี 74.นางสาวชนิดา ปณฑะดิษ เขต 2 117.นายพิทักษ อรุณรัตน สาขาบานนา 
32.นายเลิศ เกื้อกุล สาขานาทวี 75.นายญาณะวัฒน ปทอง เขต 6 118.นายยุทธนา ยาสมุทร สาขาเชียงใหม 
33.นางสาวธิดารัตน อักโขมี สาขาหวยยอด 76.นางละอองทิพย ขอบพลกรัง สาขารังสิต 119.นายอนันต สุพรรณ สาขาเชียงใหม 
34.นายชุมพล นวลนรนารถ สาขาพยุหคีรี 77.นายเอกภพ ลวงสูงเนิน สาขานครราชสีมา120.นายถาวร ภักด ี สาขาพัทยา 
35.นายธีรยุทธ สิงหวี สาขาพยุหคีรี 78.นายทรงพล ดอกประทุม สาขาละหารทราย121.นายสมยศ พูลเกษม สาขาศรีสงคราม 
36.นายสรสิทธ์ิ สมแสง สาขาพยุหคีรี 79.นางวนัชวรรณ ดอนดี สาขาเชียงใหม 122.นายเสฏฐวุฒิ อินอุเทน สาขาศรีสงคราม 
37.นายสุวิท สมคะเณย สาขาเลิงนกทา 80.นางสาวพัสตราพร ปรียชานนท สาขาชุมพวง 123.นางกสุมา อารยะมั่นคง สาขาคลองทอม 
38.นายขวัญนภา เปนุช เขต 1 81.นายจรัล กระจางโพธ์ิ สาขาชุมพวง 124.นายกองเกียรติ ลีละศุภพงษ สาขานครศรีธรรมราช 
39.นางกรวรรณ พุมแกว สาขาบางคลา 82.นายวัฒนา อินทรัตน สาขาระนอง 125.นายโกเมนทร บุญสิน สาขานครศรีธรรมราช 
40.นายณัฐพล สิรเวทย เขต 1 83.นางจีระนันต ปาละสิทธ์ิ สาขาบึงกาฬ 126.นายวิญู พระหุชา สาขาบุรีรัมย 
41.นางสาวจุฑามาศ ทรงแสงธรรม เขต 1 84.นายจิระชัย แกววันทา สาขาชุมพวง 
42.นายวิรุฬห ฉัตรอินทร เขต 1 85.นางสาวเรณู บรรทุจันทร สาขาธาตุพนม 
43.นางสาวธนิตา มาแกว เขต 1 86.นายธนาชัย ทิพยศรี สาขาธาตุพนม 
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