ข่าวสหกรณ์

ฉบับที่ 192 ประจ�ำเดือน กรกฎาคม 2560

ภาพข่าวเล่าเรื่อง

รายรับ - รายจ่าย ปี 2560
6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2560

รายได้
ค่าใช้จ่าย
ก�ำไรสุทธิ

155,108,191.56 บาท
66,238,182.69 บาท
88,870,008.87 บาท

บอกเล่าเก้าสิบ

ผลการด�ำเนินงานครึ่งปี
และ สิง่ ดี ๆ ทีส่ หกรณ์มีให้สมาชิก

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมภิ าค จ�ำกัด เป็นสหกรณ์ทมี่ ขี นาดใหญ่
เกรด A ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 สหกรณ์มีสินเชื่อรวม 4,771.80 ล้านบาท
เงินรับฝาก 3,128 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้น 1,633.08 ล้านบาท สินทรัพย์รวม
5,101.17 ล้านบาท มีทุนส�ำรองและทุนสะสม 165 ล้านบาท สหกรณ์มีผลการ
สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จ�ำกัด ได้จัดสัมมนาสมาชิก
ด�ำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2560 ดีขึ้น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ก ารประปาส่ ว นภู มิ ภ าค จ� ำ กั ด ครั้ ง ที่ 1/2560
โดยปัจจัยขับเคลือ่ นผลการด�ำเนินงานที่แข็งแกร่ง มาจากการเพิม่ ขึน้ ของรายได้
สังกัด กปภ.เขต 7 เมื่อวั น เสาร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม
ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย รวมทั้งการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่มี
เจริญโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี
ประสิทธิภาพ
สรุปผลประกอบการตามงบการเงินรวมและฐานะการเงินที่ส�ำคัญของสหกรณ์ ส�ำหรับครึ่งปีแรกของปี 2560 ดังนี้
ก�ำไรสุทธิ : จ�ำนวน 88.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.44 % เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2559
การเติบโตของเงินให้สินเชื่อ : เพิ่มขึ้น 2.88 % หรือจ�ำนวน 133.73 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559
การเติบโตของเงินรับฝาก : เพิ่มขึ้น 1.56 % หรือจ�ำนวน 47.91 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559
การเติบโตของทุนเรือนหุ้น : เพิ่มขึ้น 5.41 % หรือจ�ำนวน 83.83 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559
สอ.กปภ.ยังคงยึดหลักการบริหารการเงินด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง พร้อมทัง้ รักษาสภาพคล่องให้อยูใ่ นระดับทีส่ ามารถรองรับการขอใช้บริการ
เงินกู้ เงินฝาก อย่างพอเพียงและระมัดระวังปัจจัยเสีย่ งต่าง ๆ ทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินงานของสหกรณ์ เพือ่ ให้ สอ.กปภ.มีเสถียรภาพทางการเงินทีย่ งั่ ยืน
มีการจ่ายเงินปันผล เงินเฉลีย่ คืน และ ดอกเบีย้ เงินฝากให้สมาชิกในอัตราสูงสุดตามผลประกอบการและมอบสวัสดิการทีด่ ใี ห้กบั สมาชิก ตราบเท่าทีย่ งั เป็นสมาชิก
ของสหกรณ์ หรือแม้สมาชิกที่ถูกให้ออกจากงานโดยไม่มีความผิดเนื่องจากทุพพลภาพ หากเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1-5 ปี จะได้รับเงินสงเคราะห์ 10,000 บาท
เกิน 5-10 ปี จะได้รับเงินสงเคราะห์ 20,000 บาท เกิน10 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินสงเคราะห์ 40,000 บาท และหากถูกให้ออกจากงานเนื่องจาก เจ็บป่วยจะได้รับ
เงินสงเคราะห์กึ่งหนึ่งของจ�ำนวนเงินตามอายุการเป็นสมาชิกดังกล่าว
การสงเคราะห์ศพ หากเป็นสมาชิกไม่เกิน 2 ปี จะได้รบั เงินสงเคราะห์ 12,000 บาท เกิน 2-10 ปี จะได้รบั เงินสงเคราะห์ 30,000 บาท เกิน 10-20 ปี
จะได้รบั เงินสงเคราะห์ 50,000 บาท เกิน 20-30 ปี จะได้รบั เงินสงเคราะห์ 80,000 บาท เกิน 30 ปี จะได้รบั เงินสงเคราะห์ 100,000 บาท กรณีคสู่ มรสทีถ่ กู ต้อง
ตามกฎหมายของสมาชิกเสียชีวิตและคู่สมรสนั้นไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ จะได้รับเงินสงเคราะห์ 10,000 บาท โดยทุกกรณีสหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่ผู้จัดการศพ
ของสมาชิกหรือคู่สมรสของสมาชิกที่เสียชีวิตเท่านั้น นี่คือผลการด�ำเนินงานครึ่งปีและสิ่งดี ๆ ที่สหกรณ์มีให้และสมาชิกควรทราบครับ..
มุ่งมั่นด�ำเนินงาน บริหารอย่างมั่นคง ด�ำรงไว้ซึ่งคุณธรรม น�ำการพัฒนาสหกรณ์
Provincial Waterworks Authority Saving And Credit Cooperative, Limited

มุมห่วงใยสมาชิก

84
9,288

4

9,288
84
9,372
4
ก.ค. 60

18 ก.ค. 2560

สมาชิกโปรดทราบ

กินผักผลไม้ตามฤดูกาล

มีสุขภาพดี

ผักและผลไม้นับเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่หาก
อยากได้ รั บ ประโยชน์ สู ง สุ ด ควรเลื อ กกิ น ผั ก ผลไม้ ห ลากสี ต ามฤดู ก าล
เพื่อสุขภาพที่ดี
ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ท� ำ ให้ ร ่ า งกายแข็ ง แรงต้ า นทานโรคได้ ดี คื อ การ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมีผักผลไม้เป็นส่วนประกอบในมื้อ
อาหารนั้นด้วย โดยเลือกผักผลไม้ตามฤดูกาล ที่ให้ผลผลิตในหน้าฝน เช่น
มะเขือเปราะ มะนาว ถัว่ พู ชะอม ผักหวาน ใบขีเ้ หล็ก เห็ดโคน กล้วยน�ำ้ ว้า
ส้มโอ เงาะ ทุเรียน มะเฟือง และส้มเขียวหวาน เป็นต้น
เนื่องจากผักผลไม้ตามฤดูกาลจะมีราคาถูกและมีสารตกค้าง
จากยาฆ่าแมลงน้อยกว่าผลไม้นอกฤดูกาล เป็นแหล่งของวิตามินและแร่ธาตุ
ชนิดอื่น ๆ รวมทั้งใยอาหารที่ร่างกายต้องการเพื่อให้ระบบต่าง ๆ ท�ำงาน
อย่างเป็นปกติ
ที่มา : http://www.thaihealth.or.th

สหกรณ์ออมทรัพย์

การประปาส่วนภูมิภาค จ�ำกัด
72 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

(นางสาวดวงมณี กวีวัจน์)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

สอ.กปภ. เปิดโครงการเงินกูฉ้ กุ เฉินเพื่อเหตุจำ� เป็นเร่งด่วน วงเงินกู้
ระยะแรก จ�ำนวน 60 ล้านบาท สมาชิกผู้มีสิทธิขอกู้ต้องเป็นผู้มีสิทธิได้รับ
เงินโบนัสในปี 2560 (ยกเว้นผูเ้ กษียณอายุงาน ปี 2560) กูเ้ งินได้จำ� นวน 1 เท่า
ของเงินเดือนปัจจุบัน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50
ต่อปี สมาชิกมีสิทธิกู้เงินได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม
2560 เป็นต้นไป
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินไปตามประกาศ สอ.กปภ. ฉบับที่
19/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก/เงินกู้ ณ ปัจจุบนั

เงินฝากประเภทจ�ำกัดจ�ำนวน		
3.75%
เงินฝากประเภทไม่จ�ำกัดจ�ำนวน		
3.00%
เงินฝากประเภทสมาชิกสมทบ		
3.00%
เงินกู้ฉุกเฉิน/เงินกู้สามัญ		
6.50%
เงินกู้เพื่อการศึกษา/เพื่อการรักษาพยาบาล 6.00%
เงินกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์กีฬา		
6.50%
เงินกู้เพื่อเหตุภัยพิบัติ			
5.50%

ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี

ช�ำระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 1/2539
ไปรษณีย์หลักสี่

จัดท�ำโดย คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จ�ำกัด
http://coop.pwa.co.th e-mail : cooppwa@gmail.com โทร. 0 2551 8930-3 โทรสาร. 0 2521 6296

