ข่าวสหกรณ์

ฉบับที่ 193 ปีที่ 37 ประจ�ำเดือน สิงหาคม 2560

ภาพข่าวเล่าเรื่อง

รายรับ - รายจ่าย ปี 2560
7 เดือน สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2560

รายได้
ค่าใช้จ่าย
ก�ำไรสุทธิ

181,971,639.44 บาท
76,008,824.45 บาท
105,962,814.99 บาท

บอกเล่าเก้าสิบ

ร่างพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. ฟื้นความเชื่อมั่น ระบบสหกรณ์

ข่าว สอ.กปภ.ฉบับนี้ขอน�ำเสนอความคืบหน้าเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติ
สหกรณ์วา่ ด้วยการก�ำกับดูแลกิจการทางการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิต
ยูเนีย่ น ทีค่ ณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ 7 มีนาคม 2560 เห็นชอบแนวทางการปฏิรปู ระบบ
การบริหารจัดการและก�ำกับดูแลกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
การทุจริตในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น สหกรณ์ที่มีหนี้สินล้นพ้น และ
สหกรณ์ลอตเตอรี่ ที่แม้จะพิสูจน์ได้ว่าสหกรณ์ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ก็ท�ำให้กระทบต่อ
ความเชือ่ มัน่ ซึง่ ขณะนีร้ า่ งพระราชบัญญัตสิ หกรณ์ พ.ศ.... ได้บรรจุเข้าวาระการพิจารณา
ของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ล้ว โดย พ.ร.บ. ฉบับใหม่ นี้ นายทะเบียนสหกรณ์สามารถเอาผิด
กับบุคคลที่ 3 ที่สร้างความเสียหายให้กับสหกรณ์ หรือคณะกรรมการสหกรณ์
ที่สร้างความเสี่ยงหรือทุจริตได้ วิธีการนี้เชื่อว่าจะส่งผลให้สหกรณ์มีความมั่นคงและ
สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมภิ าค จ�ำกัด ได้ตอ้ นรับคณะกรรมการ
เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก
และฝ่ายจัดการของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จ�ำกัด
การแก้ไขกฎหมายดังกล่าว พอสรุปได้ 4 แนวทาง ดังนี้
เพื่อแนะน�ำผลิตภัณฑ์และการบริการ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560
1. การก�ำกับดูแลด้านธรรมาภิบาล
    1.1 สหกรณ์ขนาดใหญ่ต้องมีกรรมการอย่างน้อย 3 คนมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การบริหารจัดการและการบัญชี
    1.2 มีคณะกรรมการชุดย่อยที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านการตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์ต้องมีอนุกรรมการสินเชื่อด้านการลงทุนและ
การบริหารสินทรัพย์และหนี้สินเพื่อถ่วงดุลกรรมการ
    1.3 ต้องมีการเปิดเผยทรัพย์สินของกรรมการและผู้จัดการให้สมาชิกรับทราบ
    1.4 ให้มีผู้สอบบัญชีสหกรณ์ที่ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เห็นชอบ
    1.5 เพดานอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินปันผลของสหกรณ์ จะเสนอให้ออกเป็นกฎกระทรวง
    1.6 ปรับปรุงประกาศนายทะเบียน ให้สมาชิกสมทบเป็นเพียงบิดามารดาและบุตรเท่านั้น จากเดิมให้น�ำคนนอกเข้ามาเป็นสมาชิกสมทบได้
2. การก�ำกับดูแลความเสี่ยงด้านเครดิต
    2.1 ก�ำหนดให้มีการจัดชั้นสินเชื่อและกันส�ำรองเพื่อให้สะท้อนสถานะการเงินของสหกรณ์และลูกหนี้
    2.2 การให้กู้แก่สมาชิกสมทบต้องไม่เกินมูลค่าหุ้นรวมกับเงินฝาก และภาระหนี้ต่อรายไม่เกิน 70 เปอร์เซ็นต์
  
    2.3 อัตราหนี้สินต่อทุนของสหกรณ์ไม่เกิน 1.5 เท่า เพื่อป้องกันการให้สินเชื่อวนซ�้ำ 
    2.4 ก�ำหนดวงเงินกู้สมาชิก สมาชิกกู้ได้ไม่เกิน 100 เท่าของรายได้รวม และให้กู้กับสหกรณ์หนึ่งไม่เกิน 10 เปอร์เซ็นต์ของส่วนของผู้ถือหุ้น หรือไม่เกิน   
15 ล้านบาทถ้าไม่มีหลักประกัน
3. การก�ำกับดูแลสภาพคล่องให้ด�ำรงสินทรัพย์สภาพคล่องไม่ต�่ำกว่า 60 %ของเงินรับฝาก
4. ต้องมีผู้ตรวจสอบภายใน
ได้อ่านกันแล้วเชื่อว่าสมาชิกรวมถึงคณะกรรมการด�ำเนินการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายคงสบายใจได้ เพราะร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ก�ำหนดมาตรการการก�ำกับ
ดูแลอย่างเข้มงวดเพื่อให้ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกฝ่าย และส�ำคัญที่ความมั่นคงของสหกรณ์ของสมาชิกทุกท่านทุกสหกรณ์ รออีกไม่นานคงได้ประกาศ
ใช้กันแล้วครับ..

มุ่งมั่นด�ำเนินงาน บริหารอย่างมั่นคง ด�ำรงไว้ซึ่งคุณธรรม น�ำการพัฒนาสหกรณ์
Provincial Waterworks Authority Saving And Credit Cooperative, Limited

มุมห่วงใยสมาชิก

84
กระทรวงมหาดไทย เชิ ญ ชวนประชาชนและราชการทุ ก ภาคส่ ว นทั่ ว
ประเทศ “ปลูกดอกดาวเรือง หรือดอกไม้สีเหลือง” ซึ่งเป็นสีประจ�ำวัน   
พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เพือ่ ใช้ประดับสถานที่
ราชการ สถานที่ส�ำคัญของจังหวัด บริษัท ห้างร้าน และบ้านเรือนประชาชน ในช่วง
พระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ซึ่งดอกไม้ดังกล่าวจะต้องออกดอกและบานสะพรั่ง
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และร�ำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้      
ดอกดาวเรืองนอกจากสวยงาม นามไพเราะแล้วยังมีประโยชน์มากมาย อาทิเช่น
   1. ดอกสามารถน�ำมาใช้ประกอบอาหารรับประทานได้ เช่น การน�ำดอก
ตูมมาลวกจิม้ กับน�ำ้ พริก ใช้แกล้มกับลาบ และมีสารเบตาแคโรทีนจากธรรมชาติ หากน�ำมา
บริโภคเพือ่ ความปลอดภัยควรเป็นดอกดาวเรืองทีป่ ลูกแบบชนิดปลอดสารอันตรายต่าง ๆ
   2. ใช้น�้ำสกัดจากดอกดาวเรือง สามารถน�ำมาใช้เพื่อป้องกันและก�ำจัด
ไส้เดือนฝอยในดินได้ โดยขนาดทีใ่ ช้คอื กลีบดอกสด 3 กรัมปัน่ ในน�ำ ้ 1 ลิตร ใช้เป็นยาฉีดพ่น
   3. ดอกสามารถน�ำมาใช้ในงานพิธีต่าง ๆ ใช้ร้อยเป็นพวงมาลัยเพื่อบูชา
พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อ หรือน�ำมาใช้เป็นดอกไม้ปักแจกันก็ได้เช่นกัน
   4. ดอกใช้สกัดท�ำเป็นสีย้อมผ้า โดยจะให้สีเหลืองทอง ซึ่งดอกดาวเรือง
แห้ง 1.2 กิโลกรัม สามารถน�ำมาย้อมเส้นไหมได้ 1 กิโลกรัม โดยใช้วิธีการต้มเพื่อสกัด
น�้ำสีนาน 1 ชั่วโมง แล้วกรองเอาเฉพาะน�้ำ  ใช้ย้อมด้วยกรรมวิธีการย้อมร้อน แล้วน�ำ
เส้นไหมมาแช่ในสารละลาย 1% สารส้ม ก็จะได้เส้นไหมสีเหลืองทอง และดอกดาวเรือง
ทีไ่ ด้จากการนึง่ และอบจะให้นำ�้ สีทเี่ ข้มข้นกว่าดอกสด 1 เท่า และมากกว่าดอกตากแห้ง
5 เท่า เมื่อใช้ในอัตราส่วนเท่ากัน
   5. ต้นและรากของดาวเรืองมีสารที่ช่วยป้องกันและก�ำจัดไส้เดือนฝอย      
ในดินได้ โดยใช้วธิ กี ารไถกลบทัง้ ต้นและรากลงในแปลงปลูกพืชเศรษฐกิจอืน่ ๆ ทีม่ ปี ญ
ั หา
ไส้เดือนฝอยในดิน เช่น แปลงยาสูบ มะเขือเทศ เยอบีร่า และสตรอว์เบอร์รี เป็นต้น
   6. ต้นดาวเรืองสามารถสะสมสารหนูได้มากถึง 42% จึงมีประโยชน์           
ในด้านการน�ำมาฟื้นฟูดินที่มีการปนเปื้อนสารหนูได้ดี
   7. ปัจจุบันได้มีการปลูกดาวเรืองเพื่อน�ำมาผลิตเป็นดอกดาวเรืองแห้ง     
เพือ่ ใช้เป็นส่วนผสมในอาหารหรือเป็นส่วนผสมในอาหารเสริมของไก่ไข่กนั อย่างกว้างขวาง
เพราะมีผลงานวิจัยที่ระบุว่าอาหารไก่ที่ผสมดอกดาวเรืองแห้งจะช่วยเพิ่มความเข้มสี
ของไข่แดงได้
สอ.กปภ. ขอเชิญชวนสมาชิกปลูกดอกดาวเรือง เพื่อเป็นการแสดงความ
จงรักภักดีและร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช ให้ออกดอกพร้อมกันในช่วงวันดังกล่าว
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สิทธิพิเศษสำ�หรับสมาชิกเกษียณอายุงาน
ปี 2560

สอ.กปภ. มอบสิทธิพิเศษส�ำหรับสมาชิกผู้เกษียณอายุงานในปี 2560 ดังนี้
1. ฝากเงิน กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ เงินกองทุนสงเคราะห์ หรือ
เงินอื่นใดที่ ได้รับจาก กปภ. ในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดร้อยละ 3.75 ต่อปี
2. ทุก ๆ เงินฝาก 100,000 บาท สามารถซื้อหุ้นได้ 10,000 บาท
สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
3. สมาชิกผู้เกษียณอายุงาน สามารถใช้สิทธิกู้เงินจาก สอ.กปภ.
โดยใช้หุ้น / เงินฝาก และใช้บุคคลที่เป็นสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งคน ค�้ำประกัน

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

ที่มา : สรุปจาก http://medthai.com

สหกรณ์ออมทรัพย์

การประปาส่วนภูมิภาค จ�ำกัด
72 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ 10210

(นางสาวดวงมณี กวีวัจน์)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

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

