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ข่าวสหกรณ์
ฉบับที ่209 ปีที่ 39 ประจ�าเดือน ธันวาคม 2561

บอกเล่าเก้าสิบ

คณะกรรมการด�าเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์
การประปาส่วนภูมิภาค จ�ากัด เข้าอวยพรนายนพรัตน์ 
เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เนื่องในโอกาส
วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562

ภาพข่าวเล่าเรื่อง

	 ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช	 2562	 ดร.ประเสริฐ	 เชื้อพานิช	
ประธานกรรมการด�าเนินการ	 และคณะกรรมการด�าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
การประปาส่วนภมูภิาค	จ�ากดั	(สอ.กปภ.)	ชดุที	่32	ขอส่งความรกัและความปรารถนาด	ี
มายังสมาชิก	 สอ.กปภ.ที่รักทุกท่าน	 ขอให้ปัญหาอุปสรรคที่สมาชิกต้องพานพบ
ในปีที่ผ่านมา	ผ่านพ้นไปกับปีพุทธศักราช	2561	และขอให้สิ่งที่ดีที่สุดในปีใหม่นี้	
ดียิ่งกว่าเรื่องที่ดีที่สุดของปีที่ผ่านมา	และขอให้เป็นปีที่ดียิ่ง	ๆ	ขึ้นไป	
	 สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค	จ�ากัด	ได้ด�าเนินกิจการ	
ก้าวเข้าสู่ปีท่ี	39	มคีวามตัง้ใจและมุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาองค์กร	ให้เป็นสถาบนัการเงนิ
ที่มีความมั่นคงสร้างมาตรฐานการให้บริการที่ดี	 สร้างประโยชน์สร้างความสุข

ให้เกิดกับสมาชิก	สอ.กปภ.ทุกคน	และ	สอ.กปภ.มุ่งหวังให้มวลสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคง	จึงมีนโยบายส่งเสริมการออมในโอกาสต่าง	ๆ	
ให้บริการเงินกู้	จัดสวัสดิการให้สมาชิก	สอ.กปภ.จึงเป็นที่พึ่งได้ของมวลสมาชิกเสมอ	และคาดหวังว่าสมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของกิจการสหกรณ์ทุกคน
จะให้การสนับสนุนที่ดีเช่นเดิมตลอดไป
 ในปี 2562 นี้ สอ.กปภ.มีก�าไรจากผลการด�าเนินงานของปีบัญชี 2561 จ�านวนประมาณ 200 ล้านบาทเศษ สอ.กปภ.จะน�ามาจัดสรร
ก�าไรสุทธิ โดยขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2562 ซึ่งก�าหนดให้มีการประชุมในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562	 ในส่วนของสมาชิก	
สอ.กปภ.มีความตั้งใจที่จะจัดสรรก�าไรสุทธิเป็นเงินปันผลส�าหรับสมาชิกผู้ถือหุ้น	และ	เงินเฉลี่ยคืนส�าหรับสมาชิกเงินกู้	ในอัตราสูงสุดตามสัดส่วนของ
เงินหุ้น	เงินกู้	ที่สมาชิกมีอยู่กับ	สอ.กปภ.ร่วมกบัการจัดสรรก�าไรในส่วนของทนุส�ารอง	ค่าบ�ารงุสนันบิาตสหกรณ์	ทนุสาธารณประโยชน์	ทนุสงเคราะห์
สมาชกิและครอบครวั	และ	อืน่	ๆ 	ตามที่กฎหมายสหกรณ์ก�าหนด	โดยในปีนี้ สอ.กปภ.จะเพิ่มสวัสดิการเงินขวัญถุงประจ�าวันเกิดของสมาชิก และ
ปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์การจัดการศพสมาชิก	กล่าวคือ
 เป็นสมาชิกเกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ศพ 40,000 บาท
 เป็นสมาชิกเกิน 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ศพ 80,000 บาท
 เป็นสมาชิกเกิน 20 ปี ขึ้นไป ให้ได้รับเงินสงเคราะห์ศพ 120,000 บาท
 ทั้งนี้จะไม่กระทบสิทธิกับผู้ที่เป็นสมาชิกก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ
	 สุดท้ายนี้ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	2562	ในวนัศกุร์ที	่8	มนีาคม	2562	โดยพร้อมเพรยีงกนั	และในวนัดงักล่าว
จะมีการเลือกตั้งประธานกรรมการด�าเนินการ	1	ท่าน	และ	กรรมการด�าเนินการ	ชุดที่	33	อีก	7	ท่านด้วย	ปีนี้จึงเป็นปีหมูทองของ	สอ.กปภ.และ
สมาชิก	สอ.กปภ.จริง	ๆ	นะจะบอกให้...

ปีหมูทองฉลองก�าไร
สอ.กปภ.ทะลเุป้า 200 ล้านบาท



สหกรณ์ออมทรัพย์
การประปาส่วนภูมิภาค	จ�ากัด

72	ถนนแจ้งวัฒนะ	เขตหลักสี่

กรุงเทพฯ	10210

ช�าระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตที่	1/2539

ไปรษณีย์หลักสี่

(นางสาวดวงมณี	กวีวัจน์)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป
จัดท�ำโดย คณะกรรมกำรศึกษำและประชำสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์กำรประปำส่วนภูมิภำค จ�ำกัด

http://coop.pwa.co.th   e-mail : cooppwa@gmail.com โทร. 0 2551 8930-3 โทรสำร. 0 2521 6296

อตัราดอกเบีย้เงินฝาก/เงินกู ้ณ ปัจจบัุน
เงินฝากประเภทจ�ากัดจ�านวน	 	 3.75%	 ต่อปี
เงินฝากประเภทไม่จ�ากัดจ�านวน		 3.00%	 ต่อปี
เงินฝากประเภทสมาชิกสมทบ	 	 3.00%	 ต่อปี
เงินฝากออมทรัพย์เอทีเอ็ม	 	 2.25%	 ต่อปี
เงินกู้ฉุกเฉิน/เงินกู้สามัญ	 	 6.50%	 ต่อปี
เงินกู้เพื่อการศึกษา/เพื่อการรักษาพยาบาล	6.00%	 ต่อปี
เงินกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์กีฬา	 	 6.50%	 ต่อปี
เงินกู้เพื่อเหตุภัยพิบัติ		 	 5.50%	 ต่อปี
เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อเหตุจ�าเป็นเร่งด่วน	 6.50%		 ต่อปี	

11 เดือน สิ้นสุด 30 พฤศจิกำยน 2561
รายได้         314,633,618.96 บำท
ค่าใช้จ่าย 118,268,473.40 บำท
ก�าไรสุทธิ       196,365,145.56 บำท 

*ข้อมูล ณ วันที่ 14 ธันวำคม 2561 ก่อนปรับปรุง

รายรับ - รายจ่าย ปี 2561
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มุมห่วงใยสมาชิก

	 จากการติดตามหาสมาชิกที่โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ในรอบปี	2561	ซึ่งสมาชิก
ไม่ได้แจ้งการโอนเงินให้สหกรณ์ทราบ	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	มียอดเงินโอนที่ยังไม่ทราบ
ว่าเป็นเงินโอนจากสมาชิกท่านใดและโอนเพื่อการใด	จ�านวน	14	ราย	ได้แก่	

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) สาขาประดิพัทธ์ 13

	 ดังน้ัน	 ขอให้สมาชิกตรวจสอบอีกครั้งว่ารายการโอนดังกล่าวเป็นการโอน
เงินจากท่านหรือไม่	 หากท่านมั่นใจว่าเป็นเงินโอนของท่าน	 กรุณาแจ้ง/ติดต่อฝ่าย
การเงินของสหกรณ์ด้วย	สหกรณ์จะได้บันทึกรายการโอนให้ถูกต้องครบถ้วนต่อไป
	 ในปี	2562	ที่จะมาถึงนี้	หากสมาชิกมีการโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์	กรุณา
แจ้งการโอนเงินให้สหกรณ์ทราบทุกครั้งด้วย	และกรณีที่โอนเงินช�าระหนี้ขอให้โอนช�าระ
เงินให้ตรงตามงวดเดือนด้วย	เพื่อรักษาสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคืน

โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) สาขาวิภาวดี-รังสิต 64

ตามหาเจ้าของเงิน

วันที่โอน จ�านวนเงิน โอนจากสาขา

17 กุมภาพันธ์ 2561 12,000.- บาท 1340 เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่

31 กรกฎาคม 2561 3,328.- บาท 1266 เชียงคาน

29 กันยายน 2561 3,000.- บาท 1315 โลตัสหลักสี่

3 พฤศจิกายน 2561 2,200.- บาท โอนต่างธนาคาร

วันที่โอน จ�านวนเงิน โอนจากสาขา

23 เมษายน 2561 1.- บาท โอนต่างธนาคาร

28 เมษายน 2561 1.- บาท โอนต่างธนาคาร

30 เมษายน 2561 3,000.- บาท 1142 หอนาฬิกา นครศรีธรรมราช

31 พฤษภาคม 2561 2,500.- บาท 404 กาฬสินธุ์

26 มิถุนายน 2561 1.- บาท โอนต่างธนาคาร

1 สิงหาคม 2561 6,000.- บาท 577 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

31 สิงหาคม 2561 2,000.- บาท โอนต่างธนาคาร

4 ตุลาคม 2561 980.- บาท 1206 โลตัส ขอนแก่น

22 ตุลาคม 2561 173.- บาท โอนต่างธนาคาร

31 ตุลาคม 2561 2,000.- บาท โอนต่างธนาคาร 


