
มุ่งมั่นด�ำเนินงำน บริหำรอย่ำงมั่นคง ด�ำรงไว้ซึ่งคุณธรรม น�ำกำรพัฒนำสหกรณ์
Provincial Waterworks Authority Saving And Credit Cooperative, Limited

สหกรณ์ออมทรัพย์กำรประปำส่วนภูมิภำค จ�ำกัด ได้ร่วมงำน
วันสถำปนำกำรประปำส่วนภูมิภำค ครบรอบ 42 ปี ในวัน
พฤหัสบดีที่ 25 กุมภำพันธ์ 2564 และสนับสนุนทุนมูลนิธิ
กำรประปำส่วนภูมภิำค จ�ำนวนเงิน 200,000 บำท ณ ส�ำนกังำนใหญ่ 
กำรประปำส่วนภูมิภำค

บอกเล่ำเก้ำสิบ

ข่ำวสหกรณ์
ฉบับที่ 235 ปีที่ 40 ประจ�ำเดือน กุมภำพันธ์ 2564

ภำพข่ำวเล่ำเรื่อง
	 จากความมุ ่ งมั่นในการบริหารงานสหกรณ ์ฯ	 ภายใต ้นโยบาย
คณะกรรมการด�าเนนิการ	ชดุที	่34	ส่งผลให้ปี	2563	ยงัคงเป็นปีทีน่่ายนิดี	ทีส่หกรณ์
ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค	จ�ากัด	นอกจากมีก�าไรที่เพิ่มสูงขึ้นแล้ว	ยังได้รับ
การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ประจ�าปี	 2563	 จากส�านักงานส่งเสริมสหกรณ์
กรุงเทพมหานครพื้นที่	2	อยู่ในระดับ“ดีเลิศ”	เป็นปีที่	9	ติดต่อกัน
 สรุปรำยกำรท่ีส�ำคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์กำรประปำส่วนภูมิภำค 
จ�ำกัด ส�ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2563 ดังนี้
 1. ผลกำรตรวจสอบงบกำรเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กำรประปำ
ส่วนภูมิภำค จ�ำกัด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2563 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 
สรุปได้ดังนี้
	 •	สนิทรพัย์รวมเพิม่ขึน้จาก	6,341.523	ล้านบาท	เป็น	6,834.533	ล้านบาท	
เพิ่มขึ้น	493.010	ล้านบาท	(คิดเป็น	7.77	%)
	 •	หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นจาก	3,789.610	ล้านบาท	เป็น	4,048.396	ล้านบาท	
เพิ่มขึ้น	258.786	ล้านบาท	(คิดเป็น	6.83	%)
	 •	ทุนของสหกรณ์ฯ	เพิ่มขึ้นจาก	2,551.913	ล้านบาท	เป็น	2,786.138	
ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	234.225	ล้านบาท	(คิดเป็น	9.18	%)
	 •	รายได้เพิ่มขึ้นจาก	371.419	ล้านบาท	เป็น	390.346	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	
18.927	ล้านบาท	(คิดเป็น	5.10	%)
	 •	ค่าใช้จ่ายเพิม่ขึน้จาก	149.154	ล้านบาท	เป็น	156.915	ล้านบาท	เพิม่ขึน้	
7.761	ล้านบาท	(คิดเป็น	5.20	%)

	 •	ก�าไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก	222.264	ล้านบาท	เป็น	233.431	ล้านบาท	เพิ่มขึ้น	11.166	ล้านบาท	(คิดเป็น	5.02	%)
 จำกผลก�ำไรสุทธิ ประจ�ำปี 2563 จึงได้ก�ำหนดจ่ำยเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นร้อยละ 6.70 และจ่ำยเงินเฉลี่ยคืนให้กับผู้กู้ร้อยละ 14.20 (จะจ่ำยเมื่อ
ผ่ำนกำรอนุมัติจำกมติที่ประชุมใหญ่) 
 2. ผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงทำงกำรเงิน 
	 •	 เกณฑ์ท่ีใช้ในการจัดขนาดของสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค	จ�ากัด	ได้ท�าการเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของสหกรณ์ท่ีมีประเภท
และขนาดเดียวกันท้ังประเทศ	(*	PEER	GROUP	2019)	สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค	จ�ากัด	ได้รับการจัดเป็นสหกรณ์ขนาด	“ใหญ่พิเศษ”	
ด้วยคะแนนรวม	16.80	(ขนาดใหญ่พิเศษคะแนนรวมระหว่าง	16.05-20.00	)	โดยพิจารณาจาก	1)	จ�านวนสมาชิก	2)	ทุนด�าเนินงาน	และ	3)รายได้ธุรกิจหลัก	
	 •	 อัตราส่วนเฉลี่ยโดยรวมที่ส�าคัญของสหกรณ์ออมทรัพย์	 เปรียบเทียบกับสหกรณ์ออมทรัพย์	 กปภ.จ�ากัด	 มีผลการด�าเนินงานและฐานะการเงิน
โดยรวมอยู่ในระดับ“**ดีมาก”
	 โดยพิจารณาจาก	1)	ด้านความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี่ยง	2)	ด้านคุณภาพของสินทรัพย์	3)	ขีดความสามารถในการบริหารจัดการ	4)	ด้านการ
ท�าก�าไร	และ	5)	ด้านสภาพคล่อง	
	 *PEER	GROUP	2019	หมายถึง	ข้อมูลและอัตราส่วนถัวเฉลี่ยของสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย	ปี	2562	ที่น�าข้อมูลพื้นฐานมาจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์	
ตามรายละเอียดผลการวิเคราะห์ได้ผันแปรไปตามช่วงระยะเวลา	1	ปี
	 **ดีมาก	หมายถึง	ดีกว่าค่าเฉลี่ยของสหกรณ์อื่นในระดับเดียวกัน
	 ที่มา	:	รายงานของผู้สอบบัญชี	โดยนางสุคนธ์		ฤทธิโรจน์	ณ	วันที่	1	กุมภาพันธ์	2564



สหกรณ์ออมทรัพย์
กำรประปำส่วนภูมิภำค จ�ำกัด

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

1 เดือน สิ้นสุด 31 มกรำคม 2564
รำยได้          32,046,357.77 บำท
ค่ำใช้จ่ำย       11,519,999.64 บำท
รำยได้สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำย   20,526,358.13 บำท 

*ข้อมูล ณ วันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2564

รำยรับ - รำยจ่ำย ปี 2564มุมห่วงใยสมำชิก

อตัรำดอกเบีย้เงินฝำก/เงินกู ้ณ ปัจจุบนั

เงินฝำกประเภทจ�ำกัดจ�ำนวน  3.75% ต่อปี

เงินฝำกประเภทไม่จ�ำกัดจ�ำนวน  3.00% ต่อปี

เงินฝำกประเภทสมำชิกสมทบ  3.00% ต่อปี

เงินฝำกออมทรัพย์เอทีเอ็ม  2.25% ต่อปี

เงินฝำกประจ�ำ 24 เดือน  3.75% ต่อปี

เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อเหตุจ�ำเป็นเร่งด่วน 6.50%  ต่อปี 

เงินกู้ฉุกเฉิน/เงินกู้สำมัญ  6.50% ต่อปี

เงินกู้เพื่อกำรศึกษำ/เพื่อกำรรักษำพยำบำล 6.00% ต่อปี

เงินกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์กีฬำ  6.50% ต่อปี

เงินกู้เพื่อเหตุภัยพิบัติ   5.50% ต่อปี

 เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 
	 เงินปันผล	คือ	เงินตอบแทนท่ีสมาชิกได้ร่วมลงทุนท�าธุรกิจกับ	สอ.	โดยคิดจากจ�านวนเงินที่ถือหุ้น
อยู่กับ	สอ.	ซึ่งตามประกาศของกฎกระทรวง	ให้จ่ายได้ไม่เกิน	10%	โดยมีวิธีการค�านวณดังนี้	ครับ	

	 เงินปันผล	=	ทุนเรือนหุ้น	x	อัตราเงินปันผล	x	ระยะเวลา	

	 เช่น	นายออม	มีทุนเรือนหุ้น	จากปี	2562	เป็นเงิน	100,000.-บาท	และตลอดปี	2563	มีการส่งเงิน
ค่าหุ้นเดือนละ	1,000.-บาท	ดังนั้น	นายออม	มีทุนเรือนหุ้น	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2563	รวม	112,000.-บาท	

	 วิธีการค�านวณต้องแบ่งเป็น	2	ส่วน	คือ	ยอดรวมปี	2562	จ�านวน	100,000.-บาท	สมมติจ่ายเงินปันผล	
ในอัตราร้อยละ	6.70	ดังนั้น	

	 เงินปันผล	=	100,000	x	6.70	/	100	=	6,700.-บาท

	 ส�าหรับทุนเรือนหุ้นตลอดปี	2563	ที่ส่งเดือนละ	1,000.-บาท	จะค�านวณตามส่วนแห่งระยะเวลา
ในแต่ละเดือน	ตามตาราง	เช่น	

	 ดังนั้น	นายออมจะได้เงินปันผลทั้งสิ้น	=	6,700+368.46=7,068.25	บาท	(ปัดเศษทศนิยม)	 	
	 เงินเฉลี่ยคืน	คือ	เงินที่	สอ.จ่ายคืนให้สมาชิกผู้กู้	ตามส่วนของดอกเบี้ยที่สมาชิกได้ส่งให้กับ	สอ.	ในปีนั้น	
แต่หากสมาชิกผิดนัดช�าระหนี้ก็จะไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนส�าหรับปีนั้น

	 วิธีการค�านวนให้รวมดอกเบี้ยท่ีจ่ายให้	สอ.ในปี	2563	ต้ังแต่เดือนมกราคม	–	ธันวาคม	สมมติทั้งปี
จ่ายดอกเบี้ย	60,000.-บาท	กรณีจ่ายเงินเฉลี่ยคืนในอัตราร้อยละ	14.20	

	 เงินเฉลี่ยคืน	=	60,000	x	14.20	/	100	=	8,520.-บาท			

	 #สมาชิกช�าระหนีใ้ห้ครบถ้วนตรงตามสัญญาและช�าระภายในเดอืน	เพราะหากผดินดัช�าระหน้ีจะไม่ได้รับ
เงนิเฉล่ียคนืในปีนัน้	ๆ	นะครบั

เดือน ทุนเรือนหุ้น ระยะเวลำ (เดือน) เงินค�ำนวน เงินปันผล

มกราคม	 1,000 11 1,000x6.70/100x11/12 61.41

กุมภาพันธ์ 1,000 10 1,000x6.70/100x10/12 55.83

มีนาคม 1,000 9 1,000x6.70/100x9/12 50.25

เมษายน 1,000 8 1,000x6.70/100x8/12 44.66

พฤษภาคม 1,000 7 1,000x6.70/100x7/12 39.08

มิถุนายน 1,000 6 1,000x6.70/100x6/12 33.50

กรกฎาคม 1,000 5 1,000x6.70/100x5/12 27.91

สิงหาคม 1,000 4 1,000x6.70/100x4/12 22.33

กันยายน 1,000 3 1,000x6.70/100x3/12 16.75

ตุลาคม 1,000 2 1,000x6.70/100x2/12 11.16

พฤศจิกายน 1,000 1 1,000x6.70/100x1/12 5.58

ธันวาคม 1,000 0 1,000x6.70/100x0/12 0.00

368.46

สำมำรถติดตำม
ข่ำวสหกรณ์ฯ
ย้อนหลังได้ที่

กำรใช้ทุนสำธำรณประโยชน์สวัสดิกำรและสวัสดิกำรสมำชิกและครอบครัว

ประจ�ำเดือนมกรำคม 2564
	 1.	 การใช้ทุนสวัสดิการและสงเคราะห์เพื่อวันเกิด
สมาชิก	จ�านวน	869	ราย	เป็นเงิน	173,800.-บาท

	 2.	 การจ่ายเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบภัยพิบัติ	
จ�านวน	45	ราย	เป็นเงิน	89,500.-	บาท	

	 3.	การจ่ายเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกเสียชีวิต	จ�านวน	
1	ราย	เป็นเงิน	120,000.-บาท


