ข่าวสหกรณ์

ฉบับที่ 198 ปีที่ 38 ประจ�ำเดือน มกราคม 2561

รายรับ - รายจ่าย ปี 2560
12 เดือน สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2560
รายได้
321,720,901.03 บาท
ค่าใช้จ่าย
138,913,211.88 บาท
ก�ำไรสุทธิ
182,807,689.15 บาท

ภาพข่าวเล่าเรื่อง

บอกเล่าเก้าสิบ
ผลด�ำเนินงานเต็มปี สหกรณ์และสมาชิกมีรอยยิ้ม

ผ่านพ้นปีใหม่ 2561 ไปแล้วหนึ่งเดือน สหกรณ์ออมทรัพย์การประปา
ส่วนภูมิภาค จ�ำกัด ย่างก้าวเข้าสู่ปีที่ 38 ของวันก่อตั้งสหกรณ์แห่งนี้ และในวัน
ศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 สหกรณ์ก�ำหนดให้เป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
2561 เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบผลงานของปี 2560 ประกอบด้วย รายงานการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานประจ�ำปี รายงานผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี และ
รายงานการตรวจสอบกิจการประจ�ำปี รวมถึงการพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
การจัดสรรก�ำไรสุทธิของปี 2560 ส�ำหรับเรื่องที่สมาชิกต้องพิจารณาอนุมัติของ
ปี 2561 ก็มีแผนงานประจ�ำปี งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี การก�ำหนดวงเงิน
ซึง่ สหกรณ์อาจกูย้ มื หรือค�ำ้ ประกัน การคัดเลือกผูส้ อบบัญชี การเลือกตัง้ ผูต้ รวจสอบ
กิจการ เป็นต้น ส�ำหรับไฮไลท์ของการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีต้องยกให้การ
เลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 32 ซึง่ ในปีนมี้ สี มาชิกอาสาเข้ามาสมัครเข้ารับ
การเลือกตั้งจ�ำนวนถึง 22 ท่าน สมาชิกสามารถเลือกตั้งได้ไม่เกิน 7 ท่าน
รักใครชอบใครอยากให้ทา่ นใดเป็นผูแ้ ทนของท่านเข้าไปบริหารสหกรณ์กต็ ดั สินใจ
ดูรายชื่อผู้สมัคร สามารถติดตามได้จากประกาศสหกรณ์ที่เป็นทางการนะครับ
ทีนี้กลับมาดูเรื่องผลการด�ำเนินงานปีบัญชี 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 สมาชิกคงต้องการทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
แล้วใช่มยั้ ว่าในปีทผี่ า่ นมาสหกรณ์มผี ลการด�ำเนินงานเป็นอย่างไร ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอรายงานผลการด�ำเนินงานที่ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว ณ วันที่
คณะกรรมการด�ำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมภิ าค
31 ธันวาคม 2560 สหกรณ์มีผลประกอบการดีขึ้นอย่างมาก โดยมีสินทรัพย์
จ�ำกัด เข้าพบและสวัสดีใหม่นายสมชาย มนต์บรุ นี นท์ รักษาการแทนผูว้ า่ การการประปา
รวม 5,437 ล้านบาทเศษ มีทุนเรือนหุ้น 1,727 ล้านบาทเศษ มีเงินรับฝากจาก
ส่วนภูมิภาค พร้อมหารือแนวทางการออมเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินของพนักงานการประปา
สมาชิก 3,270 ล้านบาทเศษ มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร 69 ล้านบาทเศษ
ส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ ส�ำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค
มีรายได้รวม 321 ล้านบาทเศษ มีรายจ่ายรวม 138 ล้านบาทเศษ มีก�ำไรสุทธิ
182 ล้านบาทเศษ
ผลการด�ำเนินงานที่น่าสนใจคือปีนี้สหกรณ์มีก�ำไรทะลุ 180 ล้านบาทแล้ว และมีแนวโน้มว่าสหกรณ์จะสามารถท�ำก�ำไรแตะ 200 ล้านบาทในอนาคต
อันใกล้นี้ โดยดูจากผลก�ำไรจากการด�ำเนินงานย้อนหลังสหกรณ์มีก�ำไรเพิ่มขึ้นทุกปี  ดังนี้ ปี 2550 ก�ำไร 68.788 ล้านบาท ปี 2551 ก�ำไร 75.023 ล้านบาท
ปี 2552 ก�ำไร 77.466 ล้านบาท ปี 2553 ก�ำไร 81.406 ล้านบาท ปี 2554 ก�ำไร 90.267 ล้านบาท ปี 2555 ก�ำไร 105.530 ล้านบาท ปี 2556 ก�ำไร 120.882
ล้านบาท ปี 2557 ก�ำไร 134.405 ล้านบาท ปี 2558 ก�ำไร 153.202 ล้านบาท ปี 2559 ก�ำไร 165.187 ล้านบาท และ ปี 2560 ก�ำไร 182,807 ล้านบาท
จากผลก�ำไรดังกล่าว การจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปีสหกรณ์ได้ก�ำหนดสัดส่วนให้เป็นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิก โดยเฉลี่ยถึงร้อยละ 85
ของก�ำไรสุทธิ ในแต่ละปี ส่วนทีเ่ หลือได้จดั สรรเป็นทุนส�ำรองคิดเป็นร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ อีกร้อยละ 5 น�ำไปจัดสรรเป็นทุนสาธารณประโยชน์ ทุนสวัสดิการ
ทุนอื่นๆ แล้วค่อยจัดสรรเป็นโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่
ได้รับทราบผลการด�ำเนินงานของสหกรณ์ในเบื้องต้นแล้วคงยินดีกับสหกรณ์และสมาชิกทุกท่านนะครับ อย่างไรก็ตามสหกรณ์ขอฝากความห่วงใย
ถึงสมาชิกผู้กู้ทุกท่าน เนื่องจากในแต่ละปีมีสมาชิกผู้กู้หมดสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืนจากดอกเบี้ยเงินกู้เป็นจ�ำนวนมากกว่า 100 ท่านเกือบทุกปี สาเหตุเพราะว่า
ท่านผิดนัดการส่งเงินงวดช�ำระหนี้เงินต้นหรือดอกเบี้ยรายเดือนส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกที่เกษียณอายุ ท�ำให้เสียโอกาสได้รับเงินเฉลี่ยคืนอย่างน่าเสียดาย
ปีนี้หรือปีต่อไปหวังว่าทุกท่านคงไม่เสียโอกาส จึงขอให้ช�ำระหนี้คืนสหกรณ์ให้ตรงเวลาทุกเดือนนะครับ
ผลการด�ำเนินงานที่ดีของสหกรณ์ยังคงยึดหลักการบริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง ไม่หารายได้จากความเสี่ยงภายนอกที่ส่งผลกระ
ทบ ต่อการด�ำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์มีเสถียรภาพทางการเงินที่ยั่งยืน มีการจ่ายเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน ดอกเบี้ยเงินฝากให้สมาชิกในอัตราสูงสุด
ตามผลประกอบการ มอบสวัสดิการที่ดีให้กับสมาชิก และ คงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ในระดับที่เหมาะสมกับรายได้และค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ แบบยิ้ม ๆ ได้ทั้ง
สมาชิกผู้ถือหุ้น สมาชิกผู้ฝาก และสมาชิกผู้กู้..ครับ
มุ่งมั่นด�ำเนินงาน บริหารอย่างมั่นคง ด�ำรงไว้ซึ่งคุณธรรม น�ำการพัฒนาสหกรณ์
Provincial Waterworks Authority Saving And Credit Cooperative, Limited

มุมห่วงใยสมาชิก
13 สรรพคุณ...ประโยชน์ของกุหลาบ

มอบความงามที่มาพร้อมกับการมีสุขภาพดี

เดือนกุมภาพันธ์ เป็นเดือนที่ กปภ. ย่างเข้าปีที่ 39 สอ.กปภ.ขอถือโอกาสนี้ขอบารมีองค์
พระแม่ธรณีวิสุทธิสรรพสักขีบารมีธ�ำรงชล โปรดอ�ำนวยพรให้ กปภ.เป็นองค์กรชั้นน�ำที่ประสบ
ความส�ำเร็จ เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไป และเดือนกุมภาพันธ์ยังเป็นเดือนแห่งความรัก สอ.กปภ.
ขอคัดสรรสรุปบทความดีดีแสดงถึงประโยชน์ของดอกกุหลาบส�ำหรับให้ท่านสมาชิก สอ.กปภ.
แทนความรัก ความปรารถนาดี ดังนี้
1. กุหลาบมีวิตามินและเกลือแร่ที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อร่างกาย อาทิ วิตามินซี วิตามินบี
วิตามินเค แคโรทีน แคลเซียม โพแทสเซียม ทองแดง หรือไอโอดีน ซึ่งจะมีมากในกลีบกุหลาบ ท�ำให้
ระบบต่าง ๆ ภายในร่างกายท�ำงานได้อย่างเป็นปกติ ไม่ว่าจะเป็นระบบเลือด ระบบหัวใจ หรือระบบ
ต่อมไร้ท่อ
2. สรรพคุ ณ ของกุ ห ลาบน� ำ มาสกั ด เป็ น น�้ ำ มั น หอมระเหยได้ โดยกลิ่ น ของกุ ห ลาบ
มีคณ
ุ สมบัตชิ ว่ ยบ�ำบัดอารมณ์ในทางลบ คลายความเครียดได้ดี ลดความวิตกกังวลหรือความเหนือ่ ยล้า      
ทั้งร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ โดยกลิ่นหอม ๆ ของกุหลาบยังช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้น เลือดลมไหล
เวียนดี และสมองมีการจดจ�ำที่ดีขึ้น
3. น�้ำมันหอมระเหยกลิ่นกุหลาบจะช่วยบรรเทาอาการปวดหัวและวิงเวียนได้ด้วย
4. กุ ห ลาบมี ฤ ทธิ์ ช ่ ว ยลดอาการอั ก เสบ ฆ่ า เชื้ อ โรค เชื้ อ ไวรั ส และเชื้ อ แบคที เ รี ย
สมานแผลให้หายเร็วขึ้น รวมทั้งช่วยบรรเทาอาการของโรคผิวหนังต่าง ๆ ได้ดี
5. กุหลาบมีคุณสมบัติที่สามารถต้านอนุมูลอิสระได้อย่างดีเยี่ยม โดยเฉพาะการช่วย
ปกป้องผิวพรรณจากแสงแดด หากมีอาการของผิวไหม้จากแดดเผาก็จะทุเลาลง เพราะมีเหล่า
สารต้านอนุมูลอิสระที่หลากหลายและในปริมาณมาก
6. กุหลาบมีสรรพคุณช่วยรักษาสิวอักเสบ ซึ่งมักจะเป็นมากในคนที่มีปัญหาของผิวมัน
และผิวแพ้ง่าย โดยจะท�ำให้ผิวหน้ากลับมาเรียบเนียน ไร้สิว ผิวดูสดใสและมีสุขภาพดี นอกจากนี้
มีบางคนใช้น�้ำดอกกุหลาบมาแทนโทนเนอร์เพื่อท�ำความสะอาดผิวหน้าซึ่งจะท�ำให้ผิวไม่แห้ง
7. ประโยชน์ของกุหลาบช่วยบ�ำรุงผิวพรรณของร่างกายให้ยังคงความชุ่มชื้น กักเก็บ
ความชุ่มชื้นไม่ให้ระเหยออกจากผิวได้เร็ว ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดหรือมีสภาพผิวแบบไหน อย่างเช่น
ในผู้สูงอายุจะมีผิวแห้งเป็นส่วนใหญ่ก็ท�ำให้ผิวนุ่มเนียนน่าสัมผัสได้
8. กุหลาบมีประโยชน์ตอ่ ระบบสืบพันธุข์ องผูห้ ญิง ช่วยยับยัง้ การติดเชือ้ ในระบบสืบพันธุ์  
หากมีอาการของประจ�ำเดือนมามากหรือไม่ปกติ ปวดท้องประจ�ำเดือน ก็จะแก้ได้ด้วยการช่วยปรับ
ฮอร์โมนให้เป็นปกติ และช่วยบ�ำรุงมดลูกด้วย
9. กุหลาบสามารถท�ำเป็นชาสมุนไพรได้ ซึ่งให้ทั้งกลิ่นหอมและรสหวานละมุนแล้ว ยังมี
ประสิทธิภาพในการช่วยกระตุ้นให้ระบบต่างๆ ในร่างกายท�ำงานได้อย่างกระฉับกระเฉง และ
มีสรรพคุณเป็นยาแก้เจ็บคอ แก้หวัด รักษาอาการหลอดลมอักเสบ เป็นเครื่องดื่มชูก�ำลังที่ดีและ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ
10. ชากุหลาบมีฤทธิใ์ นการช่วยก�ำจัดสารพิษออกจากร่างกาย ท�ำให้การขับถ่ายเป็นปกติ
11. ชากุหลาบมีสรรพคุณช่วยลดระดับของคอเลสเตอรอล ท�ำให้ระดับความดันในเลือด
อยู่ในระดับปกติ ป้องกันโรคอุดตันในเส้นเลือด
12. กุหลาบมีประโยชน์ในการลดอาการปวดของกล้ามเนือ้ หรือปวดข้อให้ดขี นึ้ โดยการน�ำ
น�้ำดอกกุหลาบหรือน�้ำมันหอมระเหยกลิ่นกุหลาบหยดผสมลงในน�้ำเพื่อใช้อาบน�้ำ และบางครั้งก็อาจ
ท�ำเป็นสเปรย์นำ�้ ดอกกุหลาบซึง่ เมือ่ ใช้ฉดี พ่นบริเวณทีป่ วดก็จะช่วยลดอาการปวดกล้ามเนือ้ ได้เช่นกัน
13. กุหลาบแห้งทีบ่ ดเป็นผงเราสามารถใช้เป็นยารักษาโรคเกีย่ วกับในช่องปาก ท�ำให้ฟนั
และเหงือกแข็งแรง

84
9,257
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19 มกราคม 2561

สมาชิกโปรดทราบ

ก�ำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2561
- วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
- สมาชิกสหกรณ์ที่เป็นพนักงาน กปภ. เข้าร่วมประชุม
โดยไม่ถือเป็นวันลา

ขั้นตอนการเลือกตั้งกรรมการด�ำเนินการ

- สมาชิกแสดงบัตรประจ�ำตัวพนักงาน กปภ. / บัตรประชาชน
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
- ลงลายมือชื่อรับบัตรเลือกตั้ง
- เข้าคูหาลงคะแนน ท�ำเครื่องหมายกากบาท
- เลือกกรรมการได้ไม่เกิน 7 คน
- หย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง

อัตราดอกเบีย้ เงินฝาก/เงินกู้ ณ ปัจจุบนั

เงินฝากประเภทจ�ำกัดจ�ำนวน
เงินฝากประเภทไม่จ�ำกัดจ�ำนวน
เงินฝากประเภทสมาชิกสมทบ
เงินฝากออมทรัพย์เอทีเอ็ม
เงินกู้ฉุกเฉิน/เงินกู้สามัญ
เงินกู้เพื่อการศึกษา/เพื่อการรักษาพยาบาล
เงินกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์กีฬา
เงินกู้เพื่อเหตุภัยพิบัติ

3.75%
3.00%
3.00%
2.25%
6.50%
6.00%
6.50%
5.50%

ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี
ต่อปี

ที่มา//sukkaphap-d.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

