
มุ่งมั่นด�ำเนินงำน บริหำรอย่ำงมั่นคง ด�ำรงไว้ซึ่งคุณธรรม น�ำกำรพัฒนำสหกรณ์
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	 สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค	จ�ากัด	มอบเงินสนับสนุนจ�านวน	
30,000	บาท	ในกิจกรรมแรลล่ีการกศุลมูลนธิกิารประปาส่วนภูมภิาค	“สายสายใจจากใจพี่	
สูน้่อง”	ครัง้ที	่6	เส้นทางกรงุเทพฯ	-	กาญจนบรุ	ีเมือ่วนัที	่21-22	ธนัวาคม	2562	ณ	โรงแรม
ริเวอร์แคว	วิลเลจ	อ�าเภอไทรโยค	จังหวัดกาญจนบุรี

ข่าวสหกรณ์
ฉบับที่ 221 ปีที่ 40 ประจ�าเดือน ธันวาคม 2562

บอกเล่าเก้าสิบภาพข่าวเล่าเรื่อง

ผลงานรอบปี 2562 และการวางแผนการออมเงิน
เพื่อเกษียณอายุงาน
	 บอกเล่าเก้าสิบฉบับเดือนธันวาคม	2562	ขอน�าผลงานดี	ๆ	รอบปี	2562	
ของสหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค	 จ�ากัด	 มาบอกสมาชิกทุกท่านที่รอ
คอยฟังข่าวและขอเชญิชวนพนกังาน	กปภ.	ทีบ่รรจใุหม่สมคัรเข้าเป็นสมาชกิสหกรณ์	
เพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย
	 สหกรณ์ให้บริการรับฝาก–ถอนเงิน	 และให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก	 โดย
ดอกเบ้ียเงนิฝากท่ีสมาชกิได้รบัจะไม่ต้องเสยีภาษ	ี ส่วนการกูเ้งนิ	 (อตัราดอกเบีย้	 6.50%	
ต่อปี)	มีบริการสมาชิก	ดังนี้	

	 1.	เงินกู้ฉุกเฉิน
	 				1.1	เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน	เอทีเอ็ม
	 				1.2	เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อเหตุจ�าเป็นเร่งด่วน
	 				1.3	เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินส�าหรับสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์	

	 2.	เงินกู้สามัญ
	 				2.1	เงินกู้สามัญเพื่อการครองชีพและอื่น	ๆ	
	 				2.2	เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการรักษาพยาบาล
	 				2.3	เงินกู้สามัญเพื่อซื้ออุปกรณ์กีฬา
	 				2.4	เงินกู้สามัญเพื่อเหตุภัยพิบัติ	
   		(เฉพาะข้อ	2.2	อัตราดอกเบี้ย	6	%	ต่อปี	ข้อ	2.4	อัตราดอกเบี้ย	5.5	%	ต่อปี)	

	 สิทธิประโยชน์ที่สมาชิกได้รับจากสหกรณ์
	 				1.	เงินปันผล	(จากการถือหุ้น)
	 				2.	เงินเฉลี่ยคืน	(จากดอกเบี้ยเงินกู้)
	 				3.	สวัสดิการอื่น	ๆ

*	ปี	2562		:	ข้อมูลเกิดจริง	11	เดือน	+	ประมาณการ	1	เดือน
xx	รอการตรวจสอบงบการเงิน	

หมายเหตุ	:		 1.	อัตราดอกเบี้ย	3.75	%	ต่อปี
	 2.	ดอกเบีย้จ่ายปีละ	2	ครัง้	(ทกุสิน้เดอืน	มถินุายน	–	ธนัวาคม)	

หน่วย	:	บาท

รายละเอียดติดตามได้ในเว็บไซต์	สอ.กปภ.	www.coop.pwa.co.th

สวัสดิการที่สมาชิกได้รับจากสหกรณ์
ปี	2562

จ�านวนราย จ�านวนเงิน	(บาท)

1.	เงินช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบภัยพิบัติ
2.	เงินช่วยเหลือสมาชิกที่ถูกให้ออกจากงาน		
			โดยไม่มีความผิด	(ทุพพลภาพ)	
3.	เงินสงเคราะห์ศพสมาชิกและคู่สมรส
4.	เงินสงเคราะห์สวัสดิการวันเกิด

93

ไม่มี
35

7,873

233,540.-	บาท

-
2,510,000.-	บาท
1,594,600.-	บาท	

รวม 	8,001 		4,338,100.-	บาท

ผลการด�าเนินงานเปรียบเทียบปี	2560	–	2562

การวางแผนการออมเงินเพื่อการเกษียณอายุ
(ประมาณการผลตอบแทนการฝากเงิน)

รายการ ปี	2560 ปี	2561 ปี	2562

จ�านวนสมาชิก	(ราย)	
สินทรัพย์รวม	(ล้านบาท)	
ทุนเรือนหุ้น	(ล้านบาท)	
ก�าไรสุทธิ	(ล้านบาท)	
เงินปันผล

9,347
5,437.44
1,727.88
182.80
7.05

9,294
5,810.16
1,911.98
203.82
7.05

9,474
6,319.10
2,107.65
219.35

xx

ยอดเงินฝากต่อเดือน
รายละเอียดเงินสะสม	30	ปี

เงินฝากสะสม ดอกเบี้ยสะสม รวมทั้งสิ้น

500
1,000
2,000
5,000
10,000

180,000
360,000
720,000
1,800,000
3,600,000

101,545.89
203,091.78
406,183.56
1,015,458.90
2,030,917.81

281,545.89
563,091.78
1,126,183.56
2,815,458.90
5,630,917.81



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

เงินฝากประจ�า	24	เดือน	 	 3.75%	 ต่อปี

เงินกู้ฉุกเฉิน/เงินกู้สามัญ	 	 6.50%	 ต่อปี

เงินกู้เพื่อการศึกษา/เพื่อการรักษาพยาบาล	 6.00%	 ต่อปี

เงินกู้เพื่อซื้ออุปกรณ์กีฬา	 	 6.50%	 ต่อปี

เงินกู้เพื่อเหตุภัยพิบัติ	 	 5.50%	 ต่อปี

เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อเหตุจ�าเป็นเร่งด่วน	 6.50%		 ต่อปี	

11 เดือน สิ้นสุด 30 พฤศจิกำยน 2562
รายได้        333,312,347.81 บำท
ค่าใช้จ่าย      123,117,437.81 บำท
ก�าไรสุทธิ      210,194,910.00 บำท 

*ข้อมูล ณ วันที่ 13 ธันวำคม 2562

รายรับ - รายจ่าย ปี 2562มุมห่วงใยสมาชิก

	 คงเป็นความห่วงใยฉบับสุดท้ายของปี	 2562	 และก้าวเข้าสู่ปี	
2563	 ในช่วงตลอดปี	 2562	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 คงจะเป็นประโยชน์ต่อ
สมาชิกไม่มากก็น้อย	และวันที่	31	ธันวาคม	2562	จะเป็นวันสิ้นสุดรอบปี
บญัชขีองสหกรณ์	จะได้มกีารจดัสรรก�าไร	เพือ่จ่ายเงนิปันผลให้กบัผูถ้อืหุน้
และเงินเฉลี่ยคืน	(จากดอกเบี้ย)	ให้กับสมาชิกที่ใช้บริการเงินกู้	เมื่อได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ในวันที่	6	มีนาคม	2563	มุมห่วงใยฉบับนี้มีความ
ห่วงใยสมาชิก	3	เรื่องที่จะขอเรียนให้สมาชิกได้ทราบดังนี้
	 1.	เรื่องเงินเฉลี่ยคืนของรอบปี	2562	ผู้มีสิทธิได้รับ	จะต้องเป็น
ผู้กู้ที่ไม่ผิดนัดส่งเงินตรงวันก�าหนดครบถ้วนการส่งงวดช�าระหนี้เท่านั้น	
และในรอบปีทีผ่่านมายงัมีสมาชิกส่วนหนึง่จ�านวนไม่น้อยทีผ่ดินดัช�าระหนี	้
ท�าให้ไม่ได้รบัเงนิเฉลีย่คนืด้วยเหตดุงักล่าว	จงึขอฝากถงึสมาชกิผูกู้ไ้ด้ช�าระ
หนี้ให้ครบถ้วนตามงวดการช�าระหนี้เพื่อจะได้รับเงินเฉลี่ยคืน
	 2.	 จากข้อมูลในรอบปีท่ีผ่านมา	 รวมถึงรอบปี	 2562	 มีเงินที่
สหกรณ์รอการตรวจสอบ	อนัเนือ่งมาจากสมาชกิโอนเงนิเข้าบญัชธีนาคาร
กรุงไทย	ของ	สอ.กปภ.	แล้วไม่แจ้งช่ือว่าเป็นของท่านใด	และการแจ้ง
ขอให้ระบดุ้วยว่าเป็นการท�าธุรกรรมเรือ่งใด	 เช่น	ฝากเงนิหรอืช�าระหนี	้ ฯลฯ	
ซึ่งสหกรณ์ได้พยายามสืบหาผู้โอนเงินดังกล่าวแล้ว	แต่ไม่สามารถสืบหา
ผู้โอนเงินดังกล่าวได้	จึงท�าให้มีเงินรอตรวจสอบมากพอสมควร	ดังนั้น	
จึงขอเน้นย�้าถึงสมาชิกทุกท่านเม่ือโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์	 ขอให้แจ้ง
สหกรณ์ได้ทราบด้วยทุกครั้ง	เพื่อประโยชน์ของสมาชิก
	 3.	เป็นเรือ่งการสร้างความมัน่คงให้กบัครอบครวัของสมาชกิเมือ่
ท่านถึงแก่กรรม	ทางหนึ่งก็คือการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย	
(สส.ชสอ.)	 เมื่อสมาชิกถึงแก่กรรมจะได้รับเงินสงเคราะห์ประมาณ	
600,000.-บาท	ซึง่ขณะนี	้สส.ชสอ.	ได้ก�าหนดคณุสมบตัใิห้สมาชกิทีม่อีายุ
ไม่เกิน	50-55	ปี	(ผู้ที่เกิดปี	1	มกราคม	2508	,	2509	,	2510	,	2511	,	
2512	และ	2513	เป็นต้นไป	นบัปี	พ.ศ.)	ต้องสมคัรภายในวนัที	่31	ธนัวาคม	
2563	เท่านั้น	โดยสมัครได้ที่	สอ.กปภ.	ซึ่งท�าหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงาน
ให้กบั	สส.ชสอ.	หากสมาชกิท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอยีดได้ที	่
0	2551	8930-3	หรือที่	www.coop.pwa.co.th.	

	 ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์การประปา

ส่วนภูมิภาค	จ�ากัด	เข้าร่วมประชุมสามัญประจ�าปี	2563	และ

มีการเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ	 ในวันศุกร์ที่	 6	 มีนาคม	

2563	ตั้งแต่เวลา	08.30	น.	เป็นต้นไป

ข่าวด่วน


