
ข่าวสหกรณ์
ฉบับที ่192 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม 2560

  สหกรณ์ออมทรพัย์การประปาส่วนภูมภิาค จ�ากดั เป็นสหกรณ์ทีม่ขีนาดใหญ่ 
เกรด A ณ วันที่  30 มิถุนายน 2560 สหกรณ์มีสินเชื่อรวม 4,771.80 ล้านบาท 
เงินรับฝาก 3,128 ล้านบาท ทุนเรือนหุ้น 1,633.08 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 
5,101.17 ล้านบาท มีทุนส�ารองและทุนสะสม 165 ล้านบาท สหกรณ์มีผลการ
ด�าเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2560 ดีขึ้น เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 
โดยปัจจัยขบัเคลือ่นผลการด�าเนนิงานที่แขง็แกร่ง มาจากการเพิม่ขึน้ของรายได้
ดอกเบี้ยสุทธิและรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย รวมทั้งการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายที่มี
ประสิทธิภาพ

 สรุปผลประกอบการตามงบการเงินรวมและฐานะการเงินที่ส�าคัญของสหกรณ์ ส�าหรับครึ่งปีแรกของปี 2560 ดังนี้ 
 ก�าไรสุทธิ : จ�านวน 88.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.44 % เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี 2559 
 การเติบโตของเงินให้สินเชื่อ : เพิ่มขึ้น 2.88 % หรือจ�านวน 133.73 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 
   การเติบโตของเงินรับฝาก : เพิ่มขึ้น 1.56 % หรือจ�านวน 47.91 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 
 การเติบโตของทุนเรือนหุ้น : เพิ่มขึ้น 5.41 % หรือจ�านวน 83.83 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2559 
 สอ.กปภ.ยงัคงยดึหลกัการบรหิารการเงนิด้วยความรอบคอบและระมดัระวัง พร้อมทัง้รกัษาสภาพคล่องให้อยูใ่นระดับท่ีสามารถรองรบัการขอใช้บรกิาร
เงนิกู้ เงนิฝาก อย่างพอเพยีงและระมดัระวงัปัจจัยเสีย่งต่าง ๆ  ทีอ่าจส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิงานของสหกรณ์ เพือ่ให้ สอ.กปภ.มเีสถยีรภาพทางการเงนิทีย่ัง่ยนื 
มกีารจ่ายเงนิปันผล เงนิเฉลีย่คนื และ ดอกเบีย้เงนิฝากให้สมาชกิในอตัราสงูสดุตามผลประกอบการและมอบสวสัดกิารทีด่ใีห้กบัสมาชกิ ตราบเท่าทีย่งัเป็นสมาชิก
ของสหกรณ์ หรือแม้สมาชิกที่ถูกให้ออกจากงานโดยไม่มีความผิดเนื่องจากทุพพลภาพ หากเป็นสมาชิกตั้งแต่ 1-5 ปี จะได้รับเงินสงเคราะห์ 10,000 บาท 
เกิน 5-10 ปี จะได้รับเงินสงเคราะห์ 20,000 บาท เกิน10 ปีขึ้นไป จะได้รับเงินสงเคราะห์ 40,000 บาท และหากถูกให้ออกจากงานเนื่องจาก เจ็บป่วยจะได้รับ
เงินสงเคราะห์กึ่งหนึ่งของจ�านวนเงินตามอายุการเป็นสมาชิกดังกล่าว 
  การสงเคราะห์ศพ หากเป็นสมาชกิไม่เกนิ 2 ปี จะได้รับเงนิสงเคราะห์ 12,000 บาท เกิน 2-10 ปี จะได้รบัเงนิสงเคราะห์ 30,000 บาท เกนิ 10-20 ปี   
จะได้รบัเงนิสงเคราะห์ 50,000 บาท เกิน 20-30 ปี จะได้รบัเงนิสงเคราะห์ 80,000 บาท เกิน 30 ปี จะได้รบัเงนิสงเคราะห์ 100,000 บาท กรณคู่ีสมรสทีถู่กต้อง  
ตามกฎหมายของสมาชิกเสียชีวิตและคู่สมรสนั้นไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ จะได้รับเงินสงเคราะห์ 10,000 บาท โดยทุกกรณีสหกรณ์จะจ่ายเงินให้แก่ผู้จัดการศพ
ของสมาชิกหรือคู่สมรสของสมาชิกที่เสียชีวิตเท่านั้น นี่คือผลการด�าเนินงานครึ่งปีและสิ่งดี ๆ ที่สหกรณ์มีให้และสมาชิกควรทราบครับ..

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จ�ากัด ได้จัดสัมมนาสมาชิก 
สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จ�ากัด ครั้งที่ 1/2560 
สังกัด กปภ.เขต 7 เม่ือวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรม
เจริญโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี

บอกเล่าเก้าสิบ

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

ผลการด�าเนินงานครึ่งปี
และ สิง่ด ีๆ  ท่ีสหกรณ์มีให้สมาชกิ

6 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2560

รำยได้          155,108,191.56 บำท
ค่ำใช้จ่ำย            66,238,182.69 บำท
ก�ำไรสุทธิ           88,870,008.87 บำท 

รายรับ - รายจ่าย ปี 2560

ภาพข่าวเล่าเรื่อง



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
เงินกู้ฉุกเฉิน/เงินกู้สามัญ  6.50% ต่อปี
เงินกู้เพื่อการศึกษา/เพื่อการรักษาพยาบาล 6.00% ต่อปี
เงินกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์กีฬา  6.50% ต่อปี
เงินกู้เพื่อเหตุภัยพิบัติ   5.50% ต่อปี

 สอ.กปภ. เปิดโครงการเงนิกูฉ้กุเฉนิเพื่อเหตจุ�าเป็นเร่งด่วน วงเงนิกู้
ระยะแรก จ�านวน 60 ล้านบาท สมาชิกผู้มีสิทธิขอกู้ต้องเป็นผู้มีสิทธิได้รับ
เงนิโบนสัในปี 2560 (ยกเว้นผูเ้กษยีณอายงุาน ปี 2560) กูเ้งนิได้จ�านวน 1 เท่า
ของเงินเดือนปัจจุบัน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.50 
ต่อปี สมาชิกมีสิทธิกู้เงินได้เพียงคร้ังเดียวเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 
2560 เป็นต้นไป 
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกู้เงินไปตามประกาศ สอ.กปภ. ฉบับที่ 
19/2560 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

สมาชิกโปรดทราบ
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 ผักและผลไม้นับเป็นอาหารท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่หาก
อยากได้รับประโยชน์สูงสุดควรเลือกกินผักผลไม้หลากสีตามฤดูกาล
เพื่อสุขภาพที่ดี
 ปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้ร่างกายแข็งแรงต้านทานโรคได้ดีคือการ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และมีผักผลไม้เป็นส่วนประกอบในม้ือ
อาหารนั้นด้วย โดยเลือกผักผลไม้ตามฤดูกาล ที่ให้ผลผลิตในหน้าฝน เช่น 
มะเขอืเปราะ มะนาว ถัว่พู ชะอม ผกัหวาน ใบข้ีเหลก็ เหด็โคน กล้วยน�า้ว้า 
ส้มโอ เงาะ ทุเรียน มะเฟือง และส้มเขียวหวาน เป็นต้น   
 เนื่องจากผักผลไม้ตามฤดูกาลจะมีราคาถูกและมีสารตกค้าง
จากยาฆ่าแมลงน้อยกว่าผลไม้นอกฤดกูาล เป็นแหล่งของวติามนิและแร่ธาตุ
ชนิดอื่น ๆ รวมทั้งใยอาหารที่ร่างกายต้องการเพื่อให้ระบบต่าง ๆ ท�างาน
อย่างเป็นปกติ

 ที่มา :  http://www.thaihealth.or.th

กินผักผลไม้ตามฤดูกาล
มีสุขภาพดี

มมุห่วงใยสมาชกิ


