
ฉบับท่ี 127 ประจําเดือน         มกราคม 2555 
Provincial  Waterworks Authority  Saving  And Credit Cooperative , Limited 

  นับเวลาถอยหลังจากสิ้นเดือนมกราคม 2555 ไปอีก 17 วัน      นับเวลาถอยหลังจากสิ้นเดือนมกราคม 2555 ไปอีก 17 วัน      

ก็จะตรงกับวันที่ 17 กุมภาพันธ 2555 ซ่ึงเปนที่สมาชิกซึ่งเปนเจาของ ก็จะตรงกับวันที่ 17 กุมภาพันธ 2555 ซ่ึงเปนที่สมาชิกซึ่งเปนเจาของ 

สอ.กปภ.ทุกทาน จะมีความสุขช่ืนม่ืนกันถวนหนา เพราะในวันดังกลาวสอ.กปภ.ทุกทาน จะมีความสุขช่ืนมื่นกันถวนหนา เพราะในวันดังกลาว

สอ.กปภ.ไดจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป 2555 เพื่อพิจารณาสอ.กปภ.ไดจัดใหมีการประชุมใหญสามัญประจําป 2555 เพื่อพิจารณา

ดําเนินการตามวาระการประชุมที่กําหนดไวในขอบังคับของ สอ.กปภ. ดําเนินการตามวาระการประชุมที่กําหนดไวในขอบังคับของ สอ.กปภ. 

และจะมีการจายเงินปนผลแกสมาชิกผูถือหุน  จายเงินเฉล่ียคืนแกสมาชิกและจะมีการจายเงินปนผลแกสมาชิกผูถือหุน  จายเงินเฉล่ียคืนแกสมาชิก

ผูกูรวมถึงมีการเลือกต้ังประธานและกรรมการดําเนินการชุดใหมรวม  ผูกูรวมถึงมีการเลือกต้ังประธานและกรรมการดําเนินการชุดใหมรวม  

8 ทานทดแทนตําแหนงกรรมการเดิมที่จะพนวาระไป                                  8 ทานทดแทนตําแหนงกรรมการเดิมที่จะพนวาระไป                                  

  ในรอบปบัญชี 2554 ที่ผานมา สอ.กปภ.ทําสถิติใหมที่สามารถทําในรอบปบัญชี 2554 ที่ผานมา สอ.กปภ.ทําสถิติใหมที่สามารถทํา

ผลกําไรสุทธิจากการดําเนินการทะลุ 90 ลานบาท ทําลายสถิติของปที่ผลกําไรสุทธิจากการดําเนินการทะลุ 90 ลานบาท ทําลายสถิติของปที่

ผานมาที่เคยทําสถิติสูงสุดไวที่ 81 ลานบาทเศษ ซ่ึงในปนี้คณะกรรมการผานมาที่เคยทําสถิติสูงสุดไวท่ี 81 ลานบาทเศษ ซ่ึงในปนี้คณะกรรมการ

ดําเนินชุดปจจุบัน เล็งไววาจะนําผลกําไรสุทธิมาจัดสรร   เปนเงินปนผลดําเนินชุดปจจุบัน เล็งไววาจะนําผลกําไรสุทธิมาจัดสรร   เปนเงินปนผล

และเงินเฉล่ียคืนใหสมาชิก  รวมเปนเงินไมตํ่ากวา 74 ลานบาท คิดเปนและเงินเฉล่ียคืนใหสมาชิก  รวมเปนเงินไมตํ่ากวา 74 ลานบาท คิดเปน

รอยละ 82.28 ของผลกําไรสิทธิ 90 ลานบาท ซ่ึงนํามาจัดสรรเพิ่มจากรอยละ 82.28 ของผลกําไรสิทธิ 90 ลานบาท ซ่ึงนํามาจัดสรรเพิ่มจาก

ปที่ผานมาไมตํ่ากวา 5 ลานบาท ตามผลกําไรท่ี สอ.กปภ.สามารถดําเนินปที่ผานมาไมตํ่ากวา 5 ลานบาท ตามผลกําไรท่ี สอ.กปภ.สามารถดําเนิน

ไดเพิ่มข้ึน  โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของสมาชิก ตามสัดสวนผลกําไรไดเพิ่มข้ึน  โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของสมาชิก ตามสัดสวนผลกําไร

และจํานวนการถือหุนของสมาชิก  จึงขอใหวางใจไดวา สอ.กปภ. จะและจํานวนการถือหุนของสมาชิก  จึงขอใหวางใจไดวา สอ.กปภ. จะ

ดําเนินการเพื่อผลประโยชนสูงสุดของสมาชิก  โดยยึดหลักการ ความดําเนินการเพื่อผลประโยชนสูงสุดของสมาชิก  โดยยึดหลักการ ความ

มั่นคง มากกวาความมั่งคั่งโดยใชหลักในการบริหารความเสี่ยงเปนมั่นคง มากกวาความมั่งคั่งโดยใชหลักในการบริหารความเสี่ยงเปน

สําคัญ เพราะ สอ.กปภ. มิไดเปนของคณะกรรมการดําเนินการ แตเปนสําคัญ เพราะ สอ.กปภ. มิไดเปนของคณะกรรมการดําเนินการ แตเปน

ของสมาชิกทุกทาน                                                                                     ของสมาชิกทุกทาน                                                                                     

  จากผลการดําเนินงานในปที่ผานมา สมาชิกสามารถภาคภมูิใจและจากผลการดําเนินงานในปที่ผานมา สมาชิกสามารถภาคภูมิใจและ

วางใจไดเลยวา สหกรณของทาน ไดรับการจัดระดับมาตรฐานสหกรณวางใจไดเลยวา สหกรณของทาน ไดรับการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ

จากสํานักงานสงเสริมสหกรณฯ อยูในระดับ จากสํานักงานสงเสริมสหกรณฯ อยูในระดับ ““ดีเลิศดีเลิศ” ” ของผลการจัดของผลการจัด

เกณฑมาตรฐาน ประจําป 2554  เทานั้นยังไมพอจากบทวิเคราะหงบเกณฑมาตรฐาน ประจําป 2554  เทานั้นยังไมพอจากบทวิเคราะหงบ

การเงินของ สอ.กปภ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยผูตรวจสอบการเงินของ สอ.กปภ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยผูตรวจสอบ

บัญชีวิเคราะหวา                                                                                       บัญชีวิเคราะหวา                                                                                           
  1. ความเพียงพอของเงินทุนตอความเสี่ยง สมาชิกยังคงไดรับ1. ความเพียงพอของเงินทุนตอความเสี่ยง สมาชิกยังคงไดรับ

ความคุมครองเงินฝากและลงทุนถือหุนอยูกับสหกรณในระดับที่มั่นคงความคุมครองเงินฝากและลงทุนถือหุนอยูกับสหกรณในระดับที่มั่นคง

อยู                                                                                     อยู                                                                                     

  2. สหกรณมีการใชสินทรัพยเพื่อสรางรายไดที่มีรอบหมุน2. สหกรณมีการใชสินทรัพยเพื่อสรางรายไดที่มีรอบหมุน

ใกลเคียงกับอัตราสวนเฉล่ียโดยรวม ซ่ึงถือวาอยูในเกณฑดี               ใกลเคียงกับอัตราสวนเฉล่ียโดยรวม ซ่ึงถือวาอยูในเกณฑดี               

  3. สหกรณบริหารงานอยูในระดับดีมากเมื่อเทียบกับอัตราสวน3. สหกรณบริหารงานอยูในระดับดมีากเมื่อเทียบกับอัตราสวน

เฉล่ียโดยรวม ซ่ึงเปนผลจากการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพของเฉล่ียโดยรวม ซ่ึงเปนผลจากการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพของ

คณะกรรมการดําเนินงาน                                                         คณะกรรมการดําเนินงาน                                                         

  สรุปในภาพรวม สอ.กปภ.ยังคงมีความเจริญกาวหนาไปไดอยางสรุปในภาพรวม สอ.กปภ.ยังคงมีความเจริญกาวหนาไปไดอยาง

ตอเนื่อง เพราะคณะกรรมการดําเนินการและฝายจัดการไดปรับกลยุทธตอเนื่อง เพราะคณะกรรมการดําเนินการและฝายจัดการไดปรับกลยุทธ

การบริหารงานและตัดสินใจอยางรวดเร็วทันตอสภาวะดอกเบี้ยในการบริหารงานและตัดสินใจอยางรวดเร็วทันตอสภาวะดอกเบี้ยใน

ทองตลาด และจบท่ีการสงคืนประโยชนกลับยังสมาชิกไดในระดับดี.. ทองตลาด และจบท่ีการสงคืนประโยชนกลับยังสมาชิกไดในระดับดี..   

 

        12 เดือน สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2554 

รายได         155,397,793.09    บาท 
คาใชจาย      65,130,349.91     บาท  
กําไรสุทธิ      90,267,443.18    บาท   

   บอกเลาเกาสิบ 

   เอา..รักใครชอบใคร.จะไววางใจ ใหใคร

เขาไปดูแลผลประโยชนของทาน................

ในวันศุกรท่ี 17 กุมภาพันธ 2555............ 

ไปเลือกตั้งกรรมการดําเนินการไดเลย.....

ผูสมัครมีใหเลือก ดังน้ีครับ..... 
 

  ผูสมคัรประธานกรรมการ           

มีหนึ่งเดียว..เบอรเดียว......... คือ   ทาน

อดีตผูวาการ นายประเสริฐ เชื้อพานิช 

ชื่อดีเสียงดี ฝมือแจว เคยฝากฝมือเปน

ประธาน สอ.กปภ.มาแลว ยังรักและ

ผูกพัน สอ.กปภ.อยูจึงอาสามาครับ... 
 

ผูสมัครกรรมการ มี 15 ทาน 

เลือกไดแค 7 ทาน นะครับ เรียงเบอร

ไดดังนี้ครับ 

1. นายบํารุงศักดิ์   ฉ่ิงวังตะกอ 

2. นายประมุข       ชินประหัษฐ 

3. นายพงษศักดิ์    แจมกระจาง 

4. นางลัดดาวรรณ  แสงเจือ 

5. นายเลิศศักดิ์     ภูอนุสรณชัย 

6. นายอนันต       วรชุน 

7. นายสุนทร       เฉลียวบุญ 

8. นายทวี        สวรรคเชิดวิลัย 

9. นายจักรกริช   ฟูเจริญ 

10. นางสาวรุงทิวา  สองศรี 

11. นางสาวลออมธนา  ธารา 

12. นางกาญจนา   นวลกระจาง 

13. นางพยุงศร ี ประยูร 

14.นายสุประดิษฐ   จันทรดาประดษิฐ 

15. นายประกิต     จั่นอุไร 

.*****คารถคาอาหาร สอ.กปภ.จัดให

เหมือนเดิม แตอยาลืมวาไมมีบัตรไมมี

สิทธิ..นะ..จะบอกให....**** 



 

 

 

 
 

        จัดทําโดย   คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพนัธ สหกรณออมทรัพยการประปาสวนภูมิภาค จํากัด             

 

 

สหกรณออมทรัพย 

การประปาสวนภูมิภาค จํากัด 

72 ถนนแจงวัฒนะ เขตหลักสี ่

กรุงเทพฯ 10210 

ชําระคาฝากสงเปนรายเดือน 

      ใบอนุญาตที่  1/2539 

ไปรษณียหลักสี่ 

(นางสาวดวงมณี  กวีวัจน) 
เจาหนาที่ฝายบริหารทั่วไป 

 

1. นายอํานาจ นาสมวงษ สาขาขอนแกน  26. นางสาวนภิาพร พูลสุด  กองพัฒนาระบบสารสนเทศ 

2. นายดนุพร เสนหา สาขาขอนแกน  27. นางสาวพรรณราย จิตตมั่น สาขาสุโขทัย 

3. นายนุพล ไชศรีจันทร สาขาชัยภูมิ  28. นางสาวกนกพร นิลแสงสัก กองแผนงาน 1 

4. นายวันชนะ ปญญามา สาขานาน  29. นางสาวกุลพิชย สันติธรรม กองบริหารทรัพยสิน 

5. นายวรศักด์ิ ปนหมื่น สาขาบานโฮง  30. นางสาวภัทรานิษฐ ตันบอง สาขานครสวรรค 

6. นายกฤตภาส    หาญธงชัย สาขาลําปลายมาศ 31. นางสาวกวิสรา สาริมานนท กองบริหารทรัพยสิน 

7. นายเฉลิมพันธ บัวไสว เขต 10  32. นางนพรัตน  อังสิริมงคล เขต 10 

8. นายเสรีภาพ มูลธรา สาขาชัยภูมิ  33. นางสาวอัญญานี  ทวนชัยศรี ฝายการเงินและบัญชี  

9. นายทศพลนคร ขันใส เขต 4  34. นางสาวสุเนตรา รัตนา  ฝายการเงินและบัญชี 

10. นายจักรพันธ ยาสิทธิ์ สาขานาน  35. นางสาวศุภารมย พรหมบุบผา เขต 2 

11. นายพีระพฒัน ดีแกนทราย เขต 2  36. นางสาวถาวรีย คงกลาง สาขาเดิมบางนางบวช 

12. นายวัชรศิริ เฮียสกุล สาขาอุดรธานี  37. นางสาวพนัธทิพย วงษแยม สาขาสังขะ 

13. นายวัชรินทร ศรีปญญา สาขาชัยภูมิ  38. นางสาวสุรางครัตน รัชวัตร  เขต 2 

14. นายสายัณห คําโอ เขต 4  39. นางสาวธญิาดา ภุชงคประทาน   กองทรพัยากรบุคคล 

15. นายจักรวรรณ วงศกาไชย สาขานาน  40. นางสาวปลิดา สําเร็จ  กองพัฒนาระบบสารฯ 

16. นายชยพล วงศคา เขต 1  41. นายจิรวัฒน  สุกวัน  สาขาศรีสะเกษ 

17. นายกําพล สุดสีสังข เขต 10  42. นายณัฐนันท  พัฒนศิลป สาขานครศรีธรรมราช 

18. นายกฤษณะ สุรินทร เขต 9  43. นายอิสระพงศ จิตตะยโสธร สาขาศรีสะเกษ 

19. นายรัตนะ จิตรกลา สาขาชัยภูมิ  44. นายธนภัทร  แกวขาว สาขาหาดใหญ 

20. นายสราวฒิุ ลือโฮง สาขาลําปาง  45. นายปกรณ  อ้ึงชัยพงษ กองพัฒนาแหลงน้ํา 

21. นายชัยวัฒน ขวัญยืน สาขาหนองไผ  46. นายณัฏฐดนัย หวงศรี  เขต 10  

22. นายพุฒิวุฒิ จันทรวิโรจน สาขาเกาะหงัน  47. นายสถาพร  วรรณสา สาขาขอนแกน 

23. นายณรงคศักด์ิ สารใจ สาขาเชียงราย  48. นางพรพิมล  ชื่นศรีวิโรจน สาขานครสวรรค 

24. นายสน ไชยวิทยาการ สาขาเชียงใหม  49. นายสมโภชน วุฒิศักด์ิ กองกฎระเบียบฯ 

25. นางสาวกัลยา แดงเอียด สาขาเบตง  50. นางจุราพร  มาวิไล  กองพัฒนาธุรกิจ 

ขอตอนรับสมาชิกใหมประจําเดือน มกราคม 2555  

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เร่ิมใช 1 ส.ค. 53 
         เงินฝากประเภทจํากัดจํานวน                  3.75 %   ตอป   
         เงินฝากประเภทไมจํากัดจํานวน              3.00 %    ตอป        

         เงินฝากประเภทสมาชิกสบทบ              3.00 %    ตอป 

อัตราดอกเบี้ยเงินกู เร่ิมใช  1 ส.ค.53 
              กูฉุกเฉิน/กูสามญั                     6.50 %    ตอป 
          กูโครงการเอนกประสงค    5.25 %    ตอป 
          กูเพื่อการศกึษา/เพื่อการรักษาพยาบาล                        6.00 %    ตอป 


