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ข่าวสหกรณ์
ฉบับที ่208 ปีที่ 39 ประจ�าเดือน พฤศจิกายน 2561

ภาพข่าวเล่าเรื่อง บอกเล่าเก้าสิบ

สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จ�ากัด ได้ร่วม
อนุโมทนาบุญเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
ประจ�าปี 2561 ณ วัดสุรชายาราม ต�าบลหลุมดิน อ�าเภอเมือง
ราชบุรี จังหวัดราชบุรี ในวันเสาร์ท่ี 3 พฤศจิกายน 2561 
จ�านวนเงิน 10,000 บาท

	 สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภมูภิาค	จ�ากัด	ขอรายงานผลการด�าเนนิงานรอบ	10	เดอืน
ของปี	2561	ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2561	สหกรณ์มีผลประกอบการดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ
ปีก่อน	 โดยปัจจัยขับเคลื่อนผลการด�าเนินงานท่ีแข็งแกร่งมาจากการเพิ่มข้ึนของรายได้ดอกเบี้ย
สทุธแิละรายได้ท่ีมใิช่ดอกเบ้ีย รวมท้ังการบรหิารจดัการค่าใช้จ่ายท่ีมปีระสทิธภิาพ สรปุผลประกอบ
การตามงบการเงินรวมและฐานะการเงินที่ส�าคัญของ	สอ.กปภ.ณ	วันที่	31	ตุลาคม	2561
 รายได้     286,331,270.70 บาท
 ค่าใช้จ่าย  108,501,001.70 บาท
 ก�าไรสุทธิ  177,830,269.00 บาท
 สอ.กปภ.เป็นสหกรณ์ท่ีมขีนาดใหญ่เกรด A	มสีนิทรัพย์รวม	5,710.68	ล้านบาท	เงนิรับฝาก	
3,377.32	ล้านบาท	หนี้สินอื่น	95.94	ล้านบาท	ทุนเรือนหุ้น	1,877.40	ล้านบาท	
	 สอ.กปภ.ยังคงยึดหลักการบริหารการเงินด้วยความรอบคอบและระมัดระวัง	พร้อมทั้ง
รกัษาสภาพคล่องให้อยูใ่นระดบัทีส่ามารถรองรบัการขอใช้บรกิารเงนิกู	้เงนิฝาก	อย่างพอเพยีงและ
ระมัดระวังปัจจัยเสี่ยงต่าง	ๆ	ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด�าเนินงานของสหกรณ์	เพื่อให้	สอ.กปภ.
มีเสถียรภาพทางการเงินที่ยั่งยืน	มีการจ่ายเงินปันผล	เงินเฉลี่ยคืน	และ	ดอกเบี้ยเงินฝากให้สมาชิก
ในอัตราสูงสุดตามผลประกอบการและมอบสวัสดิการที่ดีให้กับสมาชิก	ตราบเท่าที่ยังเป็นสมาชิกของ
สหกรณ์	เมื่อผลประกอบการดีสมาชิกหลาย	ๆ 	ท่าน	ก็ต้องการจะถือหุ้นกับ	สอ.กปภ.เพ่ิมขึ้น	และ
อยากทราบว่า	สหกรณ์มีระเบียบปฏิบัติก�าหนดการให้ถือหุ้นอย่างไร	จึงน�ามาเสนอให้ทราบ	ดังนี้
 เงินได้รายเดือน      จ�านวนหุ้นรายเดือน      จ�านวนเงินค่าหุ้น/เดือน
              ไม่น้อยกว่า
	 ไม่เกิน	9,000	บาท		 	 60	หุ้น		 														600.-	บาท
	 เกิน	9,000	-	12,000	บาท	 70	หุ้น		 														700.-	บาท
	 เกิน	12,000	-	15,000	บาท	 80	หุ้น		 														800.-	บาท
	 เกิน	15,000	-	18,000	บาท	 90	หุ้น		 														900.-	บาท
	 เกิน	18,000	บาท	 											100	หุ้น		 												1,000.-	บาท

	 ถ้าสมาชกิประสงค์จะถอืหุน้รายเดอืนทีส่งูกว่าอตัราทีก่�าหนด	หรอืจะขอซือ้หุน้เพ่ิมข้ึนเป็นคร้ังคราวให้แสดงความจ�านงเป็นหนังสอืต่อสหกรณ์ตามแบบทีก่�าหนด	และการขอ
ซื้อหุ้นเพิ่มขึ้น	จะต้องเป็นไปตามประกาศของสหกรณ์	ปัจจุบันสมาชิกสามารถเพิ่มส่งค่าหุ้นได้ไม่เกิน	10,000	บาทต่อเดือน
	 กรณีสมาชิกถือหุ้นรายเดือนสูงกว่าอัตราท่ีก�าหนด	ถ้าสมาชิกประสงค์จะขอลดหุ้นรายเดือนลงให้แสดงความจ�านง	เป็นหนังสือต่อสหกรณ์	การขอลดจ�านวนหุ้นรายเดือน
ตามวรรคนี้จะลดลงต�่ากว่าอัตราที่ก�าหนดไม่ได้
	 การส่งค่าหุ้นรายเดือน	สหกรณ์จะหักจากเงินได้รายเดือนของสมาชิก	ณ	ที่จ่ายในวันจ่ายเงินได้รายเดือนประจ�าทุกเดือน
	 กรณีที่สมาชิกได้รับเงินได้รายเดือนเพิ่มขึ้น	สหกรณ์จะหักเงินค่าหุ้นรายเดือนเพิ่มขึ้น	โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบก่อน
	 สมาชิกที่ได้ส่งเงินค่าหุ้นมาแล้วไม่น้อยกว่า	120	เดือน	หรือเป็นจ�านวนเงินไม่น้อยกว่าหน่ึงแสนบาทและไม่มีหน้ีสินกับสหกรณ์	จะของดส่งค่าหุ้นรายเดือนหรือลดจ�านวน
การถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้		โดยแจ้งความจ�านงเป็นหนังสือต่อสหกรณ์ตามแบบที่ก�าหนด
	 วงเงินการถือหุ้นสะสมของสมาชิกไม่เกินคนละสามล้านบาท	สหกรณ์จะแจ้งยอดจ�านวนหุ้นที่สมาชิกถือ	ให้สมาชิกแต่ละคนทราบทุกสิ้นปีทางบัญชี
 นี่คือผลการด�าเนินงาน 10 เดือน กับสิ่งดี ๆ ที่สหกรณ์มีให้แก่สมาชิกครับ..

ผลด�าเนินงาน 10 เดือน 
กบั ส่ิงดี ๆ  ทีส่หกรณ์มีให้สมาชกิ



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	

10 เดือน สิ้นสุด 31 ตุลำคม 2561
รายได้         286,331,270.70 บำท
ค่าใช้จ่าย 108,501,001.70 บำท
ก�าไรสุทธิ       177,830,269.00 บำท 

*ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกำยน 2561 ก่อนปรับปรุง

รายรับ - รายจ่าย ปี 2561
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มุมห่วงใยสมาชิก

	 ในระหว่างปี	2561	มีสมาชิกโอนเงินเข้าบัญชีของสหกรณ์และไม่ได้แจ้งให้สหกรณ์	ทราบ
ว่า	เงนิโอนแต่ละรายการนัน้เป็นเงนิของสมาชกิท่านใดและเป็นการโอนเงนิเพือ่ช�าระหนีห้รอืฝากเข้าบญัชี
ออมทรัพย์หรือเพื่อการซื้อหุ้น	ได้แก่	
 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) สาขาประดิพัทธ์ 13 

	 ดังนั้น	 ขอให้สมาชิกตรวจสอบว่าเป็นการโอนเงินจากท่านหรือไม่	 หากเป็นการโอนเงิน
หรือสงสัยว่าเป็นการโอนเงินจากท่าน	ขอให้ท่านแจ้ง/ติดต่อฝ่ายการเงินของสหกรณ์โดยด่วน	ภายใน
วันที่	 27	 ธันวาคม	 2561	 เพื่อรักษาสิทธิในการรับเงินปันผล	 เงินเฉลี่ยคืน	 ดอกเบี้ยเงินฝากของท่าน	
(สหกรณ์จะปิดงบการเงิน	ณ	วันที่	31	ธันวาคม	2561	หากพ้นก�าหนดแล้วท่านจะเสียสิทธิดังกล่าว)	

 โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) สาขาวิภาวดี-รังสิต 64

ตามหาเจ้าของเงิน

วันที่โอน จ�านวนเงิน โอนจากสาขา

17 กุมภาพันธ์ 2561 12,000.- บาท 1340 เซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่

2 กรกฎาคม 2561 40,515.- บาท 927 สิงหนครสงขลา

24 กรกฏาคม 2561 4,000.- บาท โอนต่างธนาคาร

31 กรกฎาคม 2561 3,328.- บาท 1266 เชียงคาน

7 สิงหาคม 2561 6,405.- บาท โอนต่างธนาคาร

27 กันยายน 2561 5,000.- บาท 1179 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

29 กันยายน 2561 3,000.- บาท 1315 เทสโก้โลตัส หลักสี่

วันที่โอน จ�านวนเงิน โอนจากสาขา

26 มีนาคม 2561 3,920.- บาท 392 กาฬสินธุ์ พลาซ่า

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

29 มิถุนายน 2561 1,100.- บาท 854 ล�าพูน บิ๊กซี

1 สิงหาคม 2561 6,000.- บาท 577 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

31 สิงหาคม 2561 2,000.- บาท โอนต่างธนาคาร

31 สิงหาคม 2561 1,000.- บาท โอนต่างธนาคาร

4 ตุลาคม 2561 980.- บาท 1206 โลตัส ขอนแก่น

11 ตุลาคม 2561 2,200.- บาท โอนต่างธนาคาร

22 ตุลาคม 2561 173.- บาท โอนต่างธนาคาร

31 ตุลาคม 2561 2,000.- บาท โอนต่างธนาคาร 


