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Like
ภาพัข่่าวเล่่าเรื�อง

บัอกเล่่าเก้าสิบั

บัริษััที่ สำานักงานสามสิบัส่� ออดิืต จำำากัดื คณ์ะข่องผู้้้สอบับััญช่ี 
ไดื้เข่้าที่ำาการตรวจำสอบั เมื�อวันที่่� 20-23 มกราคม 2565 
ณ์ สำานักงานสหกรณ์์ออมที่รัพัย์่การปีระปีาส่วนภ้มิภาค 
จำำากัดื ชีั �น 3 อาคารปีระปีาวิวัฒน์ สำานักงานใหญ่ 
การปีระปีาส่วนภ้มิภาค

Look

	 จากความม่ �งม่ �นในการบริหารงานสหกรณ์์ฯ	 ภายใต้้นโยบาย
คณ์ะกรรมการดำำาเนินการ	ชุ่ดำที่่�	35	ส�งผลให้ปีี	2564	ย่งคงเปี็นปีีที่่�น�ายินดำ่	
ที่่�สหกรณ์์ออมที่ร่พย์การปีระปีาส�วนภูมิภาค	 จำาก่ดำ	 ม่ผลการดำำาเนินงานที่่�ดำ่	
โดำยม่กำาไรเพิ�มข้ึ้�นเม่�อเท่ี่ยบก่บปีีท่ี่�ผ�านมา

	 สร่ปีรายการท่ี่�สำาค่ญขึ้องสหกรณ์์ออมที่ร่พย์การปีระปีาส�วนภูมิภาค	
จำาก่ดำ	สำาหร่บปีีสิ�นส่ดำ	ว่นท่ี่�	31	ธ่ันวาคม	2564	ด่ำงน่�

 1. ผู้ล่การตรวจำสอบังบัการเงินข่องสหกรณ์์ออมที่รัพัย์่การปีระปีา
ส่วนภ้มิภาค จำำากัดื ณ์ วันท่ี่� 31 ธันวาคม 2564 เมื�อเปีร่ย่บัเท่ี่ย่บักับัปีี 2563 
สร่ปีได้ืดัืงน่�

	 •	 สินที่ร่พย์รวมเพิ�มข้ึ้�นจาก	6,834.533	 ล้านบาที่	เป็ีน	 	7,187.136	
ล้านบาที่เพิ�มข้ึ้�น	352.603	ล้านบาที่	(คิดำเป็ีน	5.16	%)

	 •	หน่�สินรวมเพิ�มขึ้้�นจาก	4,048.396	ล้านบาที่	เปี็น		4,196.820	
ล้านบาที่	เพิ�มข้ึ้�น	148.424	ล้านบาที่	(คิดำเป็ีน	3.67	%)

1. ตำาแหน่งปีระธานกรรมการ

	 •	ท่ี่นขึ้องสหกรณ์์ฯ	เพิ�มข้ึ้�นจาก	2,786.138	ล้านบาที่	เป็ีน		2,990.316	ล้านบาที่	เพิ�มข้ึ้�น	204.178	ล้านบาที่	(คิดำเป็ีน	7.33	%)

	 •	รายได้ำเพิ�มข้ึ้�นจาก	390.346	ล้านบาที่	เป็ีน		393.761	ล้านบาที่	เพิ�มข้ึ้�น	3.415	ล้านบาที่	(คิดำเป็ีน	0.87	%)

	 •	ค�าใชุ้จ�ายเพิ�มข้ึ้�นจาก	156.915	ล้านบาที่	เป็ีน	160.119	ล้านบาที่	เพิ�มข้ึ้�น	3.204	ล้านบาที่	(คิดำเป็ีน	2.04	%)

	 •	กำาไรส่ที่ธิัเพิ�มข้ึ้�นจาก	233.431	ล้านบาที่	เป็ีน	233.642	ล้านบาที่	เพิ�มข้ึ้�น	0.211	ล้านบาที่	(คิดำเป็ีน	0.09	%)

 จำากผู้ล่กำาไรส่ที่ธิ ปีระจำำาปีี 2564 จำ่งไดื้กำาหนดืจำ่าย่เงินปีันผู้ล่ให้ผู้้้ถืือห่้นร้อย่ล่ะ 6.10 แล่ะจำ่าย่เงินเฉล่่�ย่คืนให้กับัผู้้้ก้้ร้อย่ล่ะ 14.10 
(จำะจ่ำาย่เมื�อผู่้านการอน่มัติจำากมติท่ี่�ปีระช่ีมใหญ่) 

 2. ผู้ล่การวิเคราะห์ความเส่�ย่งที่างการเงิน 

	 •	 หล่กเกณ์ฑ์์ท่ี่�ใชุ้ในการจ่ดำขึ้นาดำขึ้องสหกรณ์์ออมที่ร่พย์การปีระปีาส�วนภูมิภาค	 จำาก่ดำ	 ได้ำที่ำาการเปีร่ยบเท่ี่ยบก่บค�าเฉล่�ยขึ้องสหกรณ์์ท่ี่�ม่
ปีระเภที่และขึ้นาดำเด่ำยวก่นท่ี่�งปีระเที่ศ	ปีี	2563	(*	PEER	GROUP	2020)	สหกรณ์์ออมที่ร่พย์การปีระปีาส�วนภูมิภาค	จำาก่ดำ	ได้ำร่บการจ่ดำเป็ีนสหกรณ์์
ขึ้นาดำ	“ใหญ�พิเศษ”ด้ำวยคะแนนรวม	17.15	(ขึ้นาดำใหญ�พิเศษคะแนนรวมระหว�าง	16.06-20.00	)	โดืย่พิัจำารณ์าจำาก 1) จำำานวนสมาชิีก 2) ท่ี่นดืำาเนินงาน 
แล่ะ 3) ราย่ได้ืธ่รกิจำหลั่ก 

	 •	อ่ต้ราส�วนเฉล่�ยโดำยรวมท่ี่�สำาค่ญขึ้องสหกรณ์์ออมที่ร่พย์	เปีร่ยบเท่ี่ยบก่บสหกรณ์์ออมที่ร่พย์	กปีภ.จำาก่ดำ	

ม่ผลการดำำาเนนิงานและฐานะการเงนิโดำยรวมอยู�ในระด่ำบ“**ด่ำ”	โดืย่พัจิำารณ์าจำาก 1) ด้ืานความเพ่ัย่งพัอข่องเงนิท่ี่นต่อความเส่�ย่ง 2) ด้ืานค่ณ์ภาพั
ข่องสินที่รัพัย์่ 3) ข่่ดืความสามารถืในการบัริหารจัำดืการ 4) ด้ืานการที่ำากำาไร แล่ะ 5) ด้ืานสภาพัคล่่อง 

	 *PEER	GROUP	2020	หมายถ้ึง	ข้ึ้อมูลและอ่ต้ราส�วนถ่ึวเฉล่�ยขึ้องสหกรณ์์ออมที่ร่พย์เฉล่�ย	ปีี		2563	ท่ี่�นำาข้ึ้อมูลพ่�นฐานมาจากกรมต้รวจบ่ญชุ่
สหกรณ์์ต้ามรายละเอ่ยดำผลการวิเคราะห์ได้ำผ่นแปีรไปีต้ามชุ�วงระยะเวลา	1	ปีี

	 **ด่ำ	หมายถ้ึง	ม่ค�าเที่�าก่บหร่อใกล้เค่ยงก่บค�าเฉล่�ยขึ้องสหกรณ์์อ่�นในระด่ำบเด่ำยวก่น

	 ท่ี่�มา	:	รายงานผู้สอบบ่ญชุ่	(บ.สำาน่กงานสามสิบส่�	ออดิำต้	จำาก่ดำ)	โดำยนายวิโรจน์		นริศวรานนท์ี่	ว่นท่ี่�	1	ก่มภาพ่นธ์ั	2565

พร้้อมหรื้อยััง...

12 มีีนาคมี 2565 นี�แน่นอน!!

ประชุุมใหญ่่วิิสามัญ่
พร้อมเลืือกตัั้�งออนไลืน์



4

1.	การจ�ายเงินสว่สดิำการเพ่�อว่นเกิดำขึ้องสมาชิุก	จำานวน		811	ราย	
				เป็ีนเงิน	162,200.-บาที่		
2.	การจ�ายเงินชุ�วยเหล่อสมาชุิกเส่ยชุ่วิต้	จำานวน	1	ราย	
    เป็ีนเงิน	120,000.-บาที่	
3.	การจ�ายเงินชุ�วยเหล่อสมาชิุกท่ี่�ปีระสบภ่ยพิบ่ติ้	(อ่ที่กภ่ย)	
    จำานวน	25	ราย	เป็ีนเงิน	37,100.-บาที่

ม่มห่วงใย่สมาชิีกLove

ชุำาระค�าฝากส�งเป็ีนรายเด่ำอน

ใบอน่ญาต้ท่ี่�	1/2539

ไปีรษณ่์ย์หล่กส่�

สหกรณ์์ออมที่รัพัย์่
การปีระปีาส่วนภ้มิภาค จำำากัดื

72 ถืนนแจ้ำงวัฒนะ เข่ตหลั่กส่�

กร่งเที่พัฯ 10210

(นางสาวดำวงมณ่์	กว่ว่จน์)

เจ้าหน้าท่ี่�ฝ่ายบริหารท่ี่�วไปี
จัำดืที่ำาโดืย่ คณ์ะกรรมการศ่ึกษัาแล่ะปีระชีาสัมพัันธ์ สหกรณ์์ออมที่รัพัย์่การปีระปีาส่วนภ้มิภาค จำำากัดื

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

126,721,109.87

46,035,397.44

61,054,634.21

30 เมษัาย่น

24 พัฤษัภาคม 2564

ราย่ได้ื - ค่าใช้ีจ่ำาย่ ปีี 2564
12 เดืือน สิ�นส่ดื 31 ธันวาคม 2564
ราย่ได้ื   393,761,525.41 บัาที่

ค่าใช้ีจ่ำาย่ 160,119,141.86 บัาที่

กำาไรส่ที่ธิ          233,642,383.55 บัาที่
*ข้่อม้ล่ ณ์ วันท่ี่� 20 มกราคม 2565

อัตราดือกเบ่ั�ย่เงินฝาก/เงินก้้ ณ์ วันท่ี่� 1 กรกฎาคม 2564

เงินฝากออมที่รัพัย์่พิัเศึษั ปีระเภที่จำำากัดืจำำานวน   3.50 ต่อปีี
เงินฝากออมที่รัพัย์่พิัเศึษั ปีระเภที่ไม่จำำากัดืจำำานวน 2.25 ต่อปีี
เงินฝากออมที่รัพัย์่พิัเศึษั สำาหรับัสมาชิีกสมที่บั 2.25 ต่อปีี
เงินฝากออมที่รัพัย์่ เอท่ี่เอ็ม  1.50 ต่อปีี
เงินก้้เพืั�อเหต่ฉ่กเฉิน เอท่ี่เอ็ม  6.25 ต่อปีี
เงินก้้เพืั�อเหต่จำำาเป็ีนเร่งด่ืวน (เงินโบันัส)  6.25 ต่อปีี
เงินก้้เพืั�อเหต่จำำาเป็ีนเร่งด่ืวน (เงินปัีนผู้ล่)  5.25 ต่อปีี
เงินก้้เพืั�อเหต่ฉ่กเฉินสำาหรับัสมาชิีกสมาคมฌาปีนกิจำฯ 6.25 ต่อปีี
เงินก้้สามัญเพืั�อการครองช่ีพัแล่ะอื�น ๆ   6.25 ต่อปีี
เงินก้้สามัญเพืั�อการศ่ึกษัา    5.75 ต่อปีี
เงินก้้สามัญเพืั�อการรักษัาพัย่าบัาล่  5.75 ต่อปีี
เงินก้้สามัญอเนกปีระสงค์   6.00 ต่อปีี
เงินก้้สามัญเพืั�อเหต่ภัย่พิับััติ  5.25 ต่อปีี
เงินก้้สามัญเพืั�อซืึ่�ออ่ปีกรณ์์ก่ฬา  6.25 ต่อปีี

การใช้ีท่ี่นสาธารณ์ปีระโย่ชีน์สวัสดิืการแล่ะสวัสดิืการสมาชิีกแล่ะค่้สมรส

ปีระจำำาเดืือนธันวาคม 2564

สามารถืติดืตาม
ข่่าวสหกรณ์์ฯ
ย้่อนหลั่งได้ืท่ี่�

	 ฉบ่บต้้อนร่บว่นต้ร่ษจ่นและว่นแห�งความร่กน่ �จะมาแนะนำาขึ้่ �นต้อน
การเล่อกต่้�งกรรมการดำำาเนนิการ	สอ.กปีภ.	ในว่นเสาร์ท่ี่�	12	ม่นาคม	2565	เวลา	07.30	
-	17.00	น.	สมาชิุกดำำาเนินการให้ครบท่ี่�ง	3	ข่ึ้�นต้อน	จ้งจะม่สิที่ธิัได้ำร่บเงินร�วมปีระชุ่ม	
(คนละ	300	บาที่)	โดำยม่รายละเอ่ยดำด่ำงน่�

 ขั่�นตอนท่ี่� 1	แจ้งความปีระสงค์ล�วงหน้าเข้ึ้าร�วมปีระชุ่มใหญ�	ผู่้านลิ่งค์ หรือ 
QR Code โดำยกรอกข้ึ้อมูลส�วนต่้วบ่คคล	ด่ำงน่�

	 1.	เลขึ้ที่ะเบ่ยนสมาชิุกสหกรณ์์	จำานวน	5	หล่ก	(0XXXX)

	 2.	เลขึ้ปีระจำาต่้วปีระชุาชุน	13	หล่ก

	 3.	E-mail	(กรณ่์ท่ี่�ไม�ม่	E-mail	ให้เพิ�มเพ่�อนสหกรณ์์)

	 4.	เบอร์โที่รศ่พท์ี่ม่อถ่ึอ

	 1.	เริ�มลงที่ะเบ่ยนล�วงหน้า ตั�งแต่วันท่ี่� 1 - 28 ก่มภาพัันธ์ 2565 เท่ี่านั�น

	 2.	โดืย่ผู่้านลิ่งค์ https://coop-election.pwa.co.th/coop/register

	 3.	 ต้รวจสอบรายชุ่�อผู้ม่สิที่ธิัเล่อกต่้�งผ�านที่างเว็บไซต์้สหกรณ์์	 ตั�งแต่วันท่่ี่� 
15 ก่มภาพัันธ์ 2565

	 4.	กร่ณ์าเพิั�มเพืั�อนกับัสหกรณ์์ Line ID : @489xwsln

	 5.	สหกรณ์์จะเริ�มส�ง	Link	เข้ึ้าห้องปีระชุ่มใหญ� ตั�งแต่วันท่ี่� 1 - 10 ม่นาคม 
2565

	 ต้ามปีระกาศ	สอ.กปีภ.	เร่�องการร่บฝากเงินออมที่ร่พย์บ่ญชุ่แต้�ละปีระเภที่	
ม่ผลต่้�งแต้�ว่นท่ี่�	 1	 มิถ่ึนายน	 2564	 ม่สมาชิุกบางที่�านไม�ที่ราบรายละเอ่ยดำและม่การ
โอนเงินเข้ึ้าบ่ญชุ่ขึ้อง	 สอ.กปีภ.	 มากกว�าท่ี่�กำาหนดำไว้	 จ้งขึ้อจ่ดำนำารายละเอ่ยดำการร่บ
เงินฝากแต้�ละปีระเภที่ด่ำงน่�คร่บ

	 1.	เงินฝากออมที่ร่พยพิ์เศษจำาก่ดำจำานวนฝากเงินบ่ญชุ่เด่ำยวหร่อหลายบ่ญชุ่
รวมก่นไม�เกินเด่ำอนละ	30,000.-	บาที่

	 2.	 เงินฝากออมที่ร่พย์พิเศษไม�จำาก่ดำจำานวน	 ฝากได้ำไม�เกินเด่ำอนละ	
200,000.-	บาที่

	 3.	เงินฝากออมที่ร่พย์	ATM	ฝากได้ำไม�เกินเด่ำอนละ	100,000.-	บาที่	และ
ยอดำเงินในบ่ญชุ่ไม�เกิน	5	ล้านบาที่

QR Code
แจ้ำงความปีระสงค์
ล่่วงหน้า

QR Code
ล่งคะแนน
เลื่อกตั�ง


