
	 ผ่านพ้นปีใหม่	 2561	 ไปแล้วหนึ่งเดือน	 สหกรณ์ออมทรัพย์การประปา
ส่วนภูมิภาค	จ�ากัด	ย่างก้าวเข้าสู่ปีที่	38	ของวันก่อตั้งสหกรณ์แห่งนี้	และในวัน
ศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 สหกรณ์ก�าหนดให้เป็นวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 
2561 เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบผลงานของปี	2560	ประกอบด้วย	รายงานการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานประจ�าปี	 รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี	 และ	
รายงานการตรวจสอบกิจการประจ�าปี	รวมถึงการพิจารณาอนุมัติงบการเงิน	
การจัดสรรก�าไรสุทธิของปี	2560	ส�าหรับเรื่องที่สมาชิกต้องพิจารณาอนุมัติของ
ปี	2561	ก็มีแผนงานประจ�าปี	งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	การก�าหนดวงเงิน
ซึง่สหกรณ์อาจกูย้มืหรอืค�า้ประกัน	การคดัเลอืกผูส้อบบญัช	ีการเลอืกตัง้ผูต้รวจสอบ
กิจการ	เป็นต้น	ส�าหรับไฮไลท์ของการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีต้องยกให้การ
เลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ	ชุดที่	32	ซึง่ในปีนีม้สีมาชกิอาสาเข้ามาสมคัรเข้ารบั
การเลือกตั้งจ�านวนถึง 22 ท่าน สมาชิกสามารถเลือกตั้งได้ไม่เกิน 7 ท่าน 
รกัใครชอบใครอยากให้ท่านใดเป็นผูแ้ทนของท่านเข้าไปบริหารสหกรณ์กต็ดัสนิใจ
ดูรายชื่อผู้สมัคร	สามารถติดตามได้จากประกาศสหกรณ์ที่เป็นทางการนะครับ
	 ทีนี้กลับมาดูเรื่องผลการด�าเนินงานปีบัญชี	2560	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	
2560	สมาชิกคงต้องการทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี
แล้วใช่มัย้ว่าในปีทีผ่่านมาสหกรณ์มผีลการด�าเนินงานเป็นอย่างไร	ข่าวประชาสมัพนัธ์
ขอรายงานผลการด�าเนินงานที่ผ่านการรับรองของผู้สอบบัญชีแล้ว ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2560 สหกรณ์มีผลประกอบการดีขึ้นอย่างมาก	 โดยมีสินทรัพย์
รวม	5,437	ล้านบาทเศษ	มีทุนเรือนหุ้น	1,727	ล้านบาทเศษ	มีเงินรับฝากจาก
สมาชิก	3,270	ล้านบาทเศษ	มีเงินสดและเงินฝากธนาคาร	69	ล้านบาทเศษ	
มีรายได้รวม	321	ล้านบาทเศษ	มีรายจ่ายรวม	138	ล้านบาทเศษ	มีก�าไรสุทธิ	
182	ล้านบาทเศษ	

 ผลการด�าเนินงานที่น่าสนใจคือปีนี้สหกรณ์มีก�าไรทะลุ 180 ล้านบาทแล้ว และมีแนวโน้มว่าสหกรณ์จะสามารถท�าก�าไรแตะ	200	ล้านบาทในอนาคต
อันใกล้นี้	โดยดูจากผลก�าไรจากการด�าเนินงานย้อนหลังสหกรณ์มีก�าไรเพิ่มขึ้นทุกปี		ดังนี้	ปี	2550	ก�าไร	68.788	ล้านบาท	ปี	2551	ก�าไร	75.023	ล้านบาท	
ปี	2552	ก�าไร	77.466	ล้านบาท	ปี	2553	ก�าไร	81.406	ล้านบาท	ปี	2554	ก�าไร	90.267	ล้านบาท	ปี	2555	ก�าไร	105.530	ล้านบาท	ปี	2556	ก�าไร	120.882	
ล้านบาท	ปี	2557	ก�าไร	134.405	ล้านบาท	ปี	2558	ก�าไร	153.202	ล้านบาท	ปี	2559	ก�าไร	165.187	ล้านบาท	และ ปี 2560 ก�าไร 182,807 ล้านบาท 
จากผลก�าไรดังกล่าว	การจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปีสหกรณ์ได้ก�าหนดสัดส่วนให้เป็นเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิก โดยเฉลี่ยถึงร้อยละ 85 
ของก�าไรสทุธ ิในแต่ละปี	ส่วนทีเ่หลอืได้จดัสรรเป็นทนุส�ารองคดิเป็นร้อยละ	10	ของก�าไรสทุธิ	อกีร้อยละ	5	น�าไปจดัสรรเป็นทนุสาธารณประโยชน์	ทนุสวสัดกิาร	
ทุนอื่นๆ	แล้วค่อยจัดสรรเป็นโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่	
	 ได้รับทราบผลการด�าเนินงานของสหกรณ์ในเบื้องต้นแล้วคงยินดีกับสหกรณ์และสมาชิกทุกท่านนะครับ	อย่างไรก็ตามสหกรณ์ขอฝากความห่วงใย
ถึงสมาชิกผู้กู้ทุกท่าน	 เนื่องจากในแต่ละปีมีสมาชิกผู้กู้หมดสิทธิได้รับเงินเฉลี่ยคืนจากดอกเบี้ยเงินกู้เป็นจ�านวนมากกว่า	100	ท่านเกือบทุกปี สาเหตุเพราะว่า
ท่านผิดนัดการส่งเงินงวดช�าระหน้ีเงินต้นหรือดอกเบ้ียรายเดือนส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกที่เกษียณอายุ	ท�าให้เสียโอกาสได้รับเงินเฉลี่ยคืนอย่างน่าเสียดาย	
ปีนี้หรือปีต่อไปหวังว่าทุกท่านคงไม่เสียโอกาส	จึงขอให้ช�าระหนี้คืนสหกรณ์ให้ตรงเวลาทุกเดือนนะครับ
 ผลการด�าเนินงานท่ีดีของสหกรณ์ยังคงยึดหลักการบริหารงานด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง	 ไม่หารายได้จากความเสี่ยงภายนอกท่ีส่งผลกระ
ทบ	ต่อการด�าเนินงานของสหกรณ์	เพ่ือให้สหกรณ์มีเสถียรภาพทางการเงินที่ยั่งยืน	มีการจ่ายเงินปันผล	เงินเฉลี่ยคืน	ดอกเบี้ยเงินฝากให้สมาชิกในอัตราสูงสุด
ตามผลประกอบการ	 มอบสวัสดิการที่ดีให้กับสมาชิก	 และ	 คงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไว้ในระดับที่เหมาะสมกับรายได้และค่าใช้จ่ายของสหกรณ์	 แบบยิ้ม	 ๆ	 ได้ทั้ง
สมาชิกผู้ถือหุ้น	สมาชิกผู้ฝาก	และสมาชิกผู้กู้..ครับ

คณะกรรมการด�าเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภมิูภาค 
จ�ากัด เข้าพบและสวัสดีใหม่นายสมชาย มนต์บรุนีนท์ รกัษาการแทนผูว่้าการการประปา
ส่วนภูมิภาค พร้อมหารือแนวทางการออมเงินไว้ใช้ยามฉุกเฉินของพนักงานการประปา
ส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 ณ ส�านักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค

บอกเล่าเก้าสิบ

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

ภาพข่าวเล่าเรื่อง

ข่าวสหกรณ์
ฉบับที ่198 ปีที่ 38 ประจ�าเดือน มกราคม 2561

12 เดือน สิ้นสุด 31 ธันวำคม 2560

รำยได้          321,720,901.03 บำท

ค่ำใช้จ่ำย          138,913,211.88 บำท

ก�ำไรสุทธิ          182,807,689.15 บำท 

รายรับ - รายจ่าย ปี 2560

ผลด�าเนินงานเต็มปี สหกรณ์และสมาชิกมีรอยยิ้ม



สมาชิกโปรดทราบ

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 ปัจจบุนั
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
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มุมห่วงใยสมาชิก

ก�าหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561

- วันศุกร์ที่ 2 มีนำคม 2561 ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. เป็นต้นไป
- สมำชิกสหกรณ์ที่เป็นพนักงำน กปภ. เข้ำร่วมประชุม
  โดยไม่ถือเป็นวันลำ

ขั้นตอนการเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ
- สมำชิกแสดงบัตรประจ�ำตัวพนักงำน กปภ. / บัตรประชำชน
  ให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
- ลงลำยมือชื่อรับบัตรเลือกตั้ง
- เข้ำคูหำลงคะแนน ท�ำเครื่องหมำยกำกบำท
- เลือกกรรมกำรได้ไม่เกิน 7 คน
- หย่อนบัตรเลือกตั้งลงในหีบบัตรเลือกตั้งด้วยตนเอง

	 เดือนกุมภาพันธ์	เป็นเดือนที่	กปภ.	ย่างเข้าปีที่	39	สอ.กปภ.ขอถือโอกาสนี้ขอบารมีองค์
พระแม่ธรณีวิสุทธิสรรพสักขีบารมีธ�ารงชล	โปรดอ�านวยพรให้	กปภ.เป็นองค์กรชั้นน�าที่ประสบ
ความส�าเร็จ	เจริญรุ่งเรืองยิ่ง	ๆ	ขึ้นไป	และเดือนกุมภาพันธ์ยังเป็นเดือนแห่งความรัก	สอ.กปภ.	
ขอคัดสรรสรุปบทความดีดีแสดงถึงประโยชน์ของดอกกุหลาบส�าหรับให้ท่านสมาชิก	 สอ.กปภ.	
แทนความรัก	ความปรารถนาดี	ดังนี้
	 1.	กุหลาบมีวิตามินและเกลือแร่ที่ส�าคัญและจ�าเป็นต่อร่างกาย	อาทิ	วิตามินซี	วิตามินบี	
วิตามินเค	แคโรทีน	แคลเซียม	โพแทสเซียม	ทองแดง	หรือไอโอดีน	ซึ่งจะมีมากในกลีบกุหลาบ	ท�าให้
ระบบต่าง	ๆ	ภายในร่างกายท�างานได้อย่างเป็นปกติ	ไม่ว่าจะเป็นระบบเลือด	ระบบหัวใจ	หรือระบบ
ต่อมไร้ท่อ
	 2.	สรรพคุณของกุหลาบน�ามาสกัดเป็นน�้ามันหอมระเหยได้	โดยกลิ่นของกุหลาบ
มคุีณสมบตัช่ิวยบ�าบัดอารมณ์ในทางลบ	คลายความเครยีดได้ด	ี ลดความวติกกงัวลหรอืความเหนือ่ยล้า						
ทั้งร่างกาย	จิตใจ	และอารมณ์	โดยกลิ่นหอม	ๆ	ของกุหลาบยังช่วยให้นอนหลับง่ายขึ้น	เลือดลมไหล
เวียนดี	และสมองมีการจดจ�าที่ดีขึ้น
	 3.	น�้ามันหอมระเหยกลิ่นกุหลาบจะช่วยบรรเทาอาการปวดหัวและวิงเวียนได้ด้วย
	 4.	 กุหลาบมีฤทธิ์ช่วยลดอาการอักเสบ	 ฆ่าเชื้อโรค	 เชื้อไวรัส	 และเชื้อแบคทีเรีย	
สมานแผลให้หายเร็วขึ้น	รวมทั้งช่วยบรรเทาอาการของโรคผิวหนังต่าง	ๆ	ได้ดี
	 5.	 กุหลาบมีคุณสมบัติที่สามารถต้านอนุมูลอิสระได้อย่างดีเยี่ยม	 โดยเฉพาะการช่วย
ปกป้องผิวพรรณจากแสงแดด	 หากมีอาการของผิวไหม้จากแดดเผาก็จะทุเลาลง	 เพราะมีเหล่า
สารต้านอนุมูลอิสระที่หลากหลายและในปริมาณมาก
	 6.	 กุหลาบมีสรรพคุณช่วยรักษาสิวอักเสบ	 ซึ่งมักจะเป็นมากในคนที่มีปัญหาของผิวมัน
และผิวแพ้ง่าย	โดยจะท�าให้ผิวหน้ากลับมาเรียบเนียน	ไร้สิว	ผิวดูสดใสและมีสุขภาพดี	นอกจากนี้
มีบางคนใช้น�้าดอกกุหลาบมาแทนโทนเนอร์เพื่อท�าความสะอาดผิวหน้าซึ่งจะท�าให้ผิวไม่แห้ง
	 7.	ประโยชน์ของกุหลาบช่วยบ�ารุงผิวพรรณของร่างกายให้ยังคงความชุ่มช้ืน	กักเก็บ
ความชุ่มชื้นไม่ให้ระเหยออกจากผิวได้เร็ว	ไม่ว่าจะอยู่ในวัยใดหรือมีสภาพผิวแบบไหน	อย่างเช่น
ในผู้สูงอายุจะมีผิวแห้งเป็นส่วนใหญ่ก็ท�าให้ผิวนุ่มเนียนน่าสัมผัสได้
	 8.	กหุลาบมปีระโยชน์ต่อระบบสบืพนัธุข์องผูห้ญงิ	ช่วยยบัยัง้การตดิเชือ้ในระบบสืบพนัธุ์		
หากมีอาการของประจ�าเดือนมามากหรือไม่ปกติ	ปวดท้องประจ�าเดือน	ก็จะแก้ได้ด้วยการช่วยปรับ
ฮอร์โมนให้เป็นปกติ	และช่วยบ�ารุงมดลูกด้วย
	 9.	กุหลาบสามารถท�าเป็นชาสมุนไพรได้	ซึ่งให้ทั้งกลิ่นหอมและรสหวานละมุนแล้ว	ยังมี
ประสิทธิภาพในการช่วยกระตุ้นให้ระบบต่างๆ	ในร่างกายท�างานได้อย่างกระฉับกระเฉง	และ
มีสรรพคุณเป็นยาแก้เจ็บคอ	 แก้หวัด	 รักษาอาการหลอดลมอักเสบ	 เป็นเคร่ืองดื่มชูก�าลังที่ดีและ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ
	 10.	ชากหุลาบมฤีทธิใ์นการช่วยก�าจัดสารพิษออกจากร่างกาย	ท�าให้การขบัถ่ายเป็นปกติ
	 11.	ชากหุลาบมสีรรพคณุช่วยลดระดบัของคอเลสเตอรอล	ท�าให้ระดบัความดนัในเลือด
อยู่ในระดับปกติ	ป้องกันโรคอุดตันในเส้นเลือด
	 12.	กหุลาบมปีระโยชน์ในการลดอาการปวดของกล้ามเนือ้หรือปวดข้อให้ดข้ึีน	โดยการน�า
น�้าดอกกุหลาบหรือน�้ามันหอมระเหยกลิ่นกุหลาบหยดผสมลงในน�้าเพื่อใช้อาบน�้า	และบางครั้งก็อาจ
ท�าเป็นสเปรย์น�า้ดอกกุหลาบซึง่เม่ือใช้ฉดีพ่นบรเิวณทีป่วดกจ็ะช่วยลดอาการปวดกล้ามเนือ้ได้เช่นกนั
	 13.	กุหลาบแห้งท่ีบดเป็นผงเราสามารถใช้เป็นยารกัษาโรคเกีย่วกบัในช่องปาก	ท�าให้ฟัน
และเหงือกแข็งแรง

 13 สรรพคุณ...ประโยชน์ของกหุลำบ
มอบควำมงำมที่มำพร้อมกับกำรมีสุขภำพดี
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